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1 Uvod 

 
Naloga, ki tudi v obdobju leta 2004 predstavlja relativno najve�ji delež porabe delovnega �asa 
Zavoda RS za varstvo narave, je zakonsko predpisana naloga –  izdelavo naravovarstvenih 
smernic. Poraba �asa za to nalogo po obmo�nih enotah je nekoliko manjša, kot je bila ob 
polletju in znaša približno 26%. Tudi za projekt NATURA 2000, tako njegov strokovni kot 
komunikacijski del, so obmo�ne enote nekaj manj �asa kakor v polletju, le še slabih 12%? 
Tudi to je manj, kot je bilo na podlagi pri�akovanega obsega del predvideno v Programu. Po 
drugi strani pa se tekom leta ve�a poraba �asa za pripravo strokovnih mnenj. Ocenjujemo, da 
bo ob obstoje�em številu strokovnih delavcev in nezmanjšanem obsegu drugih nalog v 
prihodnje težko zadostiti vsem strokovnim izzivom projekta NATURA 2000 in realizirati vse 
s projektom povezane strokovne naloge, nujne za izpolnjevanje obveznosti do Evropske 
komisije. 
 
Skupina za strokovni razvoj Zavoda pokriva vedno ve�ji del stroke ter izpolnjuje svojega 
poslanstvo, ki je zagotavljanje enotnosti metod strokovnega dela ter reševanje najtežjih 
strokovnih zadev. Skupina za živo naravo, ki je svoje delo intenzivno zastavila že v lanskem 
letu, vzdržuje baze s svojega podro�ja, strokovno podpira delovanje obmo�nih enot in 
koordinira projekte s svojega podro�ja.  
 
Z drugim �etrtletjem leta se je na Osrednji enoti za�el intenzivno odvijati postopek enotnega 
vodenja in vzdrževanja baze naravnih vrednot. V �asu do konca tretjega �etrtletja je bilo na 
tem podro�ju veliko narejenega, med drugim so bili pregledani in kriti�no ovrednoteni 
obstoje�i podatki po vseh obmo�nih enotah, ustanovljena delovna skupina za nadgradnjo 
sistema naravnih vrednot ter za�eti postopki za izdelavo tipologije in metodologije 
vrednotenja delov narave.  
 
Obmo�ne enote Zavoda so v okvirih možnega spremljale stanje v naravi1, vedno ve� �asa pa 
morajo strokovni delavci Zavoda namenjati projektu NATURA 2000, v zadnjem �asu 
predvsem pripravi komunikacijskih na�rtov, usposabljanju za komunikacijo in sami 
komunikaciji projekta NATURA 2000 deležnikom. Zavodov »kos« komunikacijskega dela 
projekta se je v drugem in tretjem �etrtletju izrazito intenziviral, posebej veliko je bilo 
predstavitev projekta ob�inam ter sre�anj z župani slovenskih ob�in. 
 
Osrednja enota poleg zgoraj opisane vloge pri zagotavljanju enotnosti metod strokovnega dela 
vzpostavlja stabilne sisteme tudi na podro�jih »podpore« strokovnemu delu, tj, poslovanja in 
administracije.  
  
  
  

                                                 
1 Zaradi prehoda na poenoten sistem vnašanja posami�nih t.i. »tabelari�nih« podatkov v bazo, ki omogo�a 
sledljivost na nivoju vsake posamezne številke v vsaki od tu predstavljenih zbirnih tabel, je bilo na nekaterih 
enotah nekaj prehodnih težav, predvsem pri tabelah, v katere se vnašajo terenski ogledi. Za pravilnost podatkov 
so odgovorni vodje obmo�nih enot, ki tekom leta pregledujejo vnesene podatke ter korigirajo nepravilne vnose. 
Do konca leta bodo nekateri podatki na eni od obmo�nih enot še dopolnjeni.  
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2 Zakonske osnove 

V skladu z Navodilom [Viri - 2]  (16. �len, 1. to�ka) so v tem poglavju navedene zakonske in 
druge pravne podlage (slovenske ter evropske), ki pojasnjujejo delovno podro�je Zavoda. 

2.1 Zakon o ohranjanju narave 

Zavod RS za varstvo narave izvaja javno službo ohranjanja narave v skladu z Zakonom o 
ohranjanju narave (Uradni list RS št. 96/04 UPB2; v nadaljevanju ZON). Zavod je vpisan v 
sodni register z dnem 14.12.2001 pod št. vložka 1/35463/00, z delovanjem pa je za�el 
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 podro�ju 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 dolo�itev 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 na�rtov upravljanja zavarovanih obmo�ij, 
12. upravlja z zavarovanimi obmo�ji, ki jih je ustanovila država, �e je v aktu o 

zavarovanju tako dolo�eno, 
13. sodeluje v postopku izbire koncesionarja iz 43. �lena tega zakona, 
14. pripravlja strokovne predloge rde�ih seznamov, 
15. izvaja strokovne naloge na podro�ju ohranjanja narave v skladu s tem zakonom in 

drugimi predpisi, 
16. daje strokovna mnenja in soglasja s podro�ja ohranjanja narave, 
17. sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva sestavin biotske raznovrstnosti na 

ekološko pomembnih obmo�jih in posebnih varstvenih obmo�jih. 
 
Zavod opravlja na podlagi javnega pooblastila 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. �lena tega zakona, 
21. skrbi za enotnost strokovnih metod in postopkov na podro�ju ohranjanja narave, 
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22. izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih nalog.  
 
Poleg nalog iz prejšnjih odstavkov opravlja Zavod tudi naslednje naloge: 
 

23. strokovno pomaga lastnikom naravnih vrednot in lastnikom zemljiš� na zavarovanih 
obmo�jih, 

24. sodeluje pri pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju narave na vseh ravneh 
izobraževanja, 

25. skrbi za ozaveš�anje javnosti o pomenu ohranjanja narave. 
 
S soglasjem ustanovitelja lahko Zavod opravlja tudi druge naloge. 

2.2 Drugi pomembnejši  predpisi in dokumenti 

Delovanje Zavoda sloni tudi na vrsti drugih zakonskih in podzakonskih predpisov ter na 
programsko - politi�nih dokumentih s podro�ja varstva okolja in varstva narave. V 
nadaljevanju je naštetih nekaj pomembnejših predpisov. 

2.2.1 Slovenski materialni predpisi  

1. Zakon o zaš�iti živali – ZZZiv (Uradni list RS, št. 20/04), 
2. Zakon o varstvu podzemnih jam – ZVPJ (Uradni list RS, št. 2/04), 
3. Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, v nadaljevanju ZVO), 
4. Zakon o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), 
5. Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS,  št. 17/81, 18/81-popr., 42/86, 

Uradni list RS, št. 8/90, 35/01), 
6. Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96), 
7. Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 20/98), 
8. Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02),   
9. Zakon o kmetijskih zemljiš�ih (Uradni list RS, št. 59/96), 
10. Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03), 
11. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02), 
12. Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04). 
13. Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03), 
14. Uredba o ekološko pomembnih obmo�jih (Uradni list RS, št. 48/04), 
15. Uredba o habitatnih tipih  (Uradni list RS, št. 112/03), 
16. Uredba o posebnih varstvenih obmo�jih (obmo�jih NATURA 2000) (Uradni list RS, št. 

49/04, 110/04), 
17. Uredba o zavarovanih prosto žive�ih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04), 
18. Uredba o zavarovanih prosto žive�ih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04), 
19. Uredba o zato�iš�u za živali prosto žive�ih vrst (Uradni list RS, št. 98/02), 
20. Uredba o živalskem vrtu in živalskem vrtu podobnem prostoru (Uradni list RS, št. 37/03), 
21. Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni 

list RS, št. 66/96), 
22. Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98), 
23. Uredba o ravnanjih in na�inih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami 

(Uradni list RS, št. 104/03), 
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24. Uredba o Krajinskem parku Se�oveljske soline (Uradni list RS, št. 29/01), 
25. Uredba o Krajinskem parku Gori�ko (Uradni list RS, št. 101/03), 
26. Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95 in 28/95), 
27. Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 92/00), 
28. Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rde�i seznam (Uradni list RS, 

št. 82/02), 
29. Pravilnik o ozna�evanju zavarovanih obmo�ij in naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 

117/02), 
30. Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila (Uradni list RS, 

št. 43/02), 
31. Pravilnik o dolo�itvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04), 
32. Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prosto žive�ih vrst v ujetništvu (Uradni list 

RS, št. 90/01), 

2.2.2 Programsko – politi�ni dokumenti 

1. Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99), 
2. Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (sprejeta na 55. seji Vlade, dne 20. 

12. 2001), 
3. Strategija upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos) v Sloveniji (sprejeta na 59. seji 

Vlade, dne 24. 1. 2002), 
4. Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04). 

2.2.3 Najpomembnejši predpisi EU s podro�ja varstva narave 

1. Direktiva Sveta o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto žive�ih živalskih in rastlinskih 
vrst -  Direktiva o habitatih (92/43/EEC), 

2. Direktiva Sveta o ohranjanju prosto žive�ih vrst ptic – Direktiva o pticah (79/409/EEC), 
3. Uredba o trgovini s prosto-žive�o favno in floro (Council Regulation (EC) No. 338/97 on 

the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein), 
4. Uredba komisije o implementaciji zgornje uredbe (Commission Regulation (EC) No. 

1808/2001 laying down detailed rules concerning the implementation of Council 
Regulation (EC) No. 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by 
regulating trade therein). 

2.2.4 Mednarodne konvencije in drugi dogovori 

1. Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediš�ine (Uradni list SFRJ, št. 56/74), 
velja na podlagi Akta o notifikaciji in nasledstva (Uradni list RS, MP št. 15/92), 

2. Konvencija o mo�virjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališ�e mo�virskih 
ptic (Ramsar) (Uradni list SFRJ, MP2 št. 9/77), velja na podlagi Akta o notifikaciji in 
nasledstva (Uradni list RS, št. 15/92), 

3. Konvencija o varstvu prosto žive�ega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih 
naravnih življenjskih prostorov - Bernska konvencija (Zakon o ratifikaciji Konvencije o 
varstvu prosto žive�ega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih 
prostorov, Uradni list RS, MP št. 17/99), 

                                                 
2 Mednarodne pogodbe. 
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4. Konvencija o varstvu Alp - Alpska konvencija (Uradni list RS, št. 19, MP št. 5/95), 
protokoli, 

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

6. Konvencija o biološki raznovrstnosti, Rio de Janeiro, 1992 (Zakon o ratifikaciji 
konvencije o biološki raznovrstnosti, (Uradni list RS, MP št. 7/96)), 

7. Konvencija za varstvo morskega okolja in obalnega obmo�ja Sredozemlja - Barcelonska 
konvencija (Uradni list RS, št. 102/02, MP št. 26), 

8. Zakon o ratifikaciji sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic 
(MOAEP) (Uradni list RS, št. 66/03, MP št. 16), 

9. Konvencija o varstvu selitvenih poti vrst prosto žive�ih živali – Bonska konvencija 
(Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu selitvenih poti vrst prosto žive�ih živali, 
(Uradni list RS, št. 72/98, MP št. 18)), 

10. Evropska konvencija o krajini (Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o krajini, (Uradni 
list RS, št. 74/03, MP št. 19)), 

11. Sporazum o varstvu netopirjev v Evropi (Zakon o ratifikaciji sporazuma o varstvu 
netopirjev v Evropi (Uradni list RS, št. 102/03, MP št. 22)). 

2.3 Pripombe Zavoda k predlogom predpisov 

Skupina »živa narava« (poglavje2.4.) je podala pripombe na spodaj naštete predpise in 
osnutke predpisov:  

��osnutek Uredbe o ravnanjih in na�inih varstva pri trgovini z živalskimi in 
rastlinskimi vrstami,  

��Uredbe o zavarovanih prosto žive�ih živalskih vrstah,  
��Uredbe o zavarovanih prosto žive�ih rastlinskih vrstah,   
��Uredbo o posebnih varstvenih obmo�jih in  
��Uredbo o ekološko pomembnih obmo�jih 
��Uredbo o habitatnih tipih.  

Skupina za strokovni razvoj je pripravila pripombe in predloge za naslednje predpise in 
na�rte: 

��Prostorski red Slovenije; 
��Predlog Nacionalnega programa varstva okolja; 
��Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 

naravo na varovana obmo�ja.  
 

3  Izvajanje javne službe varstva narave 

Strokovne naloge Zavoda RS za varstvo narave so opredeljene v ZON-u [1] in naštete v 
poglavju 2.1 zgoraj. Po glavnih vsebinskih sklopih jih lahko razvrstimo v naloge, povezane z: 

1. naravovarstvenimi smernicami in naravovarstvenimi mnenji; 
2. izdajanjem strokovnih mnenj in soglasij; 
3. biotsko raznovrstnostjo; 
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4. naravnimi vrednotami; 
5. spremljanjem stanja narave; 
6. ukrepi varstva narave ter pripravo strokovnih podlag; 
7. posredovanjem informacij in vedenja o naravovarstvu, javnosti. 

3.1 Zagotavljanje skladnosti metod strokovnega dela 

Za zagotavljanje skladnosti strokovnega dela sta bili v letu 2003 ustanovljeni dve delovni 
skupini: 

- skupina za strokovni razvoj Zavoda, 
- skupina za živo naravo. 

 
Za leto 2004 lahko re�emo, da skupini že delujeta  v ustaljenih okvirih. 

3.1.1 Skupina za strokovni razvoj Zavoda 

Leta 2004 se je skupina sestala na devetih delovnih sre�anjih, kjer je opravila naslednje 
naloge: 

- Izdelava navodil za pripravo vsebine naravovarstvenih smernic. Predlog navodil je bil  
posredovan vsem vodjem obmo�nih enot, direktorju in vodji skupine za 
naravovarstvene smernice. Osnovni koncept navodil, ki zasleduje princip "varstveni 
režimi, varstvene usmeritve, varstvena priporo�ila", je bil sprejet pozitivno. Od 
februarja naprej, navodila uporabljajo vsi zaposleni na Zavodu. 

- Priprava nabora usmeritev in priporo�il za ohranjanje habitatnih tipov in habitatov 
vrst. Predlog nabora je bil dopolnjen s predlogi in pripombami vodij obmo�nih enot 
oziroma ostalih zainteresiranih. Usmeritve oziroma priporo�ila so bili pripravljeni kot 
navodilo in vodilo za lažjo pripravo naravovarstvenih smernic in se bodo v bodo�e 
dopolnjevala ali spreminjala glede na prakti�ne izkušnje pri pripravi naravovarstvenih 
smernic.  

- Priprava navodil za strokovne podlage za zavarovanje, sprva za za�asno zavarovanje 
in ožja zavarovana obmo�ja. Osnutek navodil je bil posredovan vodjem obmo�nih 
enot v pripombe, na osnovi katerih so zaklju�ena osnovna navodila.. 

- Pregled in potrditev ve�ine vsebin skupine za naravovarstvene smernice, ki so bili 
dani v uporabo preko strežnika. 

- Strokovna podpora odlo�itvam direktorja na podro�jih: predloga sprememb zakona o 
ohranjanju narave, podzakonskih predpisov ZON-a (uredba o posebnih varstvenih 
obmo�jih), priprave sprememb sistemizacije in imenovanje �lanov Zavoda za 
strokovni svet Zavoda ter pri reševanju drugih problemov. 

- Strokovna podpora konkretnim problemom, ki izhajajo iz naravovarstvenih smernic.  
- Priprava navodil za delo obmo�nih enot v �asu veljave prehodnih in kon�nih dolo�b 

Zakona o ohranjanju narave. 
- Sprememba osnutka naravovarstvenih smernic zaradi vklju�evanja novih vsebin ZON-

a v naravovarstvene smernice. 
- Sodelovanje pri izdelavi naravovarstvenih smernic za Prostorski red Republike 

Slovenije in sodelovanje v postopku sprejemanja. 
- Priprava pripomb in predlogov k predlogu Nacionalnega programa varstva okolja. 
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- Z namenom optimizacije priprave strokovnih mnenj, predvsem v okviru sodelovanja z 
Agencijo RS za okolje, smo pripravili analizo izdaje strokovnih mnenj in predlog 
reševanja problematike. 

- Na sre�anjih skupine smo obravnavali projekt nadgradnje sistema naravnih vrednot in 
pravilnik o razvrstitvi naravnih vrednot. 

- V sodelovanju s skupino za živo naravo smo pripravili predlog vsebine kratke oznake 
za ekološko pomembna obmo�ja. 

- Z Ministrstvom za okolje in prostor smo sodelovali pri pripravi pravilnika o presoji 
sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana obmo�ja ter za�eli s 
pripravo navodil za izvajanje pravilnika. 

3.1.2 Skupina »živa narava« 

Delovna skupina »živa narava«, ki deluje na Osrednji enoti Zavoda, koordinira in vodi 
strokovno naravovarstveno delo na podro�ju žive narave. V letu 2004 so bile znotraj skupine 
izvedene naslednje aktivnosti: 

- koordinacija opredeljevanja obmo�ij EPO - ekološko pomembnih obmo�ij 
uskladitev obmo�ij EPO s predlaganimi obmo�ji NATURA 2000,  

- prijava projekta LIFE III – Narava  
- pregledovanje strokovne usklajenosti naravovarstvenih smernic  
- koordinacija in opredelitev obmo�ij NATURA 2000 za ribe, piškurje, rake 

deseteronožce in mehkužce. 
- koordinacija in opredelitev obmo�ij NATURA 2000 za dvoživke, 
- izdajanje strokovnih mnenj in sodelovanje na mednarodnih sre�anjih s podro�ja 

konvencije CITES in Uredbe o ravnanjih in na�inih varstva pri trgovini z 
živalskimi in rastlinskimi vrstami, 

- izdajanje strokovnih mnenj po Uredbi o zavarovanih prosto žive�ih rastlinskih 
vrstah in Uredbi o zavarovanih prosto žive�ih živalskih vrstah za rastline in 
negozdne habitatne tipe, dvoživke in plazilce ter koordinacija priprave strokovnih 
mnenj po omenjenih uredbah za druge živalske in rastlinske skupine. 

 
Skupina ustvarja, vzdržuje, dopolnjuje in posreduje podatkovne baze s svojega podro�ja ter 
pripravlja in posreduje podatkovne podlage GIS obmo�nim enotam. V letu 2004 je skupina 
delala na pripravi slede�ih baz: 

- baza taksonov, 
- baza habitatnih tipov, 
- baza strokovnih podlag za obmo�ja »B« projekta NATURA 2000, 
- baza ekološko pomembnih obmo�ij (EPO). 

Skupina pripravlja analize, poizvedbe in izpise na osnovi teh baz za: 
- notranje potrebe (npr. združevanje ter usklajevanje atributnih in GIS podatkov za 

potrebe opredelitve obmo�ij EPO), 
- po naro�ilu drugih institucij s podro�ja naravovarstva (npr. naloge po naro�ilu 

MOPE3): 
- dodelava podatkov GIS za projekt NATURA 2000,  
- izdelave predlog za predstavitve, 
- analize:  

                                                 
3 Ministrstvo za okolje in prostor. 
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– izdelava poizvedb v bazah podatkov (priprava seznama za Prilogo 1 k 
Uredbi o zavarovanju živalskih vrst), izpisi podatkov iz baze, 

– analiza rabe kmetijskih zemljiš� po posameznih obmo�jih pSPA, 
– za EPO: analiza rabe kmetijskih zemljiš�, analiza gozdnih površin, 
– za SKOP4: izdelan seznam parcel, ki se nahajajo v obmo�jih EPO, 

seznam parcel, ki se nahajajo v obmo�jih s predvideno intenzifikacijo, 
seznam parcel z grbinastimi travniki. 

– za zavarovana obmo�ja: seznam parcel, ki se nahajajo znotraj 
zavarovanih obmo�ij. 

Skupina tudi v letu 2004 z institucijami MOP, ZRC-SAZU5/BF6 in MKGP7 nadaljuje 
dogovarjanje glede enotnega informacijskega sistema za vzdrževanje baze podatkov o 
taksonih. V letu 2004 je skupina uspela k sodelovanju pritegniti še DOPPS. V tretjem 
�etrtletju je skupina za�ela pripravljati strokovne podlage za postavitev enotne baze za 
biodiverziteto, na podlagi potreb po podatkih in na osnovi obstoje�ih baz. 
 
Skupina »živa narava« opravlja tudi druge naloge s podro�ja konvencije CITES in Uredbe o 
ravnanjih in na�inih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami. 
 
Skupina je še pripravila predlog spremembe Uredbe o habitatnih tipih, tako da bosta vnos in 
vodenje podatkov v bazah enostavnejša. Dokon�ni popravek še ni možen, ker še ni povsem 
opredeljen protokol kartiranja habitatnih tipov.  

3.2 Naravovarstvene smernice in naravovarstvena mnenja  

Zakonska izhodiš�a za pripravo naravovarstvenih smernic in iz njih izhajajo�ih strokovnih 
mnenj so opredeljena v ZON-u.  
 
Skupina za poenotenje oblike in vsebine naravovarstvenih smernic, v kateri so sodelovali 
predstavniki vseh obmo�nih enot in Osrednje enote, je marca 2004 dokon�ala sklop enotnih 
obrazcev, ki se uporabljajo pri pripravi smernic na vseh obmo�nih enotah. Obrazci so 
shranjeni na strežniku in so dosegljivi vsem zaposlenim. S tem se je delo skupine zaklju�ilo. 
Nadaljnje ažuriranje obrazcev smernic poteka na Osrednji enoti (v skupini »živa narava«), s 
spremembami, dopolnitvami ter posebnimi primeri s podro�ja naravovarstvenih smernic pa se 
ukvarja skupina za strokovni razvoj Zavoda. Skupina tako pripravi delovno gradivo, ki je prav 
tako shranjeno na strežnik in je na razpolago vsem obmo�nim enotam. V pomo� Osrednji 
enoti pri spremembah obrazcev so tudi obmo�ne enote, ki glede na potrebe prosilcev 
sporo�ajo predloge za popravke. V letu 2004 so od februarja naprej na Osrednji enoti vse 
narovavarstvene smernice pregledane po postopku, ki je bil oblikovan v preteklem letu. V 
drugi �etrtini leta je bil dodelan in optimiziran še postopek oddaje smernic v pregled na 
Osrednjo enoto, ki je za�el veljati z avgustom tega leta. 
  
V tem poglavju bo navedeno število izdelanih naravovarstvenih smernic (NS) v letu 2004 in 
naravovarstvenih mnenj (o usklajenosti). Mnenje ozna�uje mala �rka »m« v naslovih 

                                                 
4 Slovenski kmetijsko-okoljski program. 
5 Znanstveno-raziskovalni center, Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 
6 Biotehniška fakulteta. 
7 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
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stolpcev. Tabele so tri, vsaka od njih združuje smernice in mnenja glede na prostorske akte, za 
katere so izdelani. To so: ob�inski prostorski akti (Tabela 3.1), državni in regionalni 
prostorski akti (Tabela 3.2); ter ostali akti, tj. akti rabe naravnih dobrin in akti razglasitve 
nepremi�nih kulturnih spomenikov (Tabela 3.3). 
 
V nadaljevanju so uporabljane spodaj naštete kratice, ki ozna�ujejo akte, za katere je 
predvidena izdelava smernic: 

DPO (dolgoro�ni plani ob�in) 
PUP (prostorsko-ureditveni pogoji) 
ZN (zazidalni na�rti) 
UN (ureditveni na�rti) 
SPRO (strategija prostorskega razvoja ob�ine) 
PRO (prostorski red ob�ine) 
OLN (ob�inski lokacijski na�rti) 
SPRS (strategija prostorskega razvoja Slovenije) 
PRS (prostorski red Slovenije) 
DLN (državni lokacijski na�rti) 
RZPR (regionalna zasnova prostorskega razvoja) 
GGN (gozdno-gospodarski na�rti) 
GIMS (gospodarsko izkoriš�anje mineralnih surovin) 
GIV (gospodarsko izkoriš�anje vode) 
ARNKS (akti razglasitve nepremi�nih kulturnih spomenikov) 

 
V tabelah, ki sledijo, so navedene samo tiste vrste smernic, za katere je v obravnavanem 
obdobju vsaj ena enota izdelala vsaj en primer smernic. 
 
Tabela 3.1. Pregled izdelanih naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih mnenj8 za ob�inske  

prostorske akte.  
 

Enota DPO mDPO PUP mPUP ZN mZN UN mUN OLN mOLN
CE 4 12 7 9 4 6 1 3 6 5
KR 6 21 2 7 5 4 0 2 6 4
LJ 4 27 6 9 0 2 0 2 11 4
MB 6 32 9 11 1 0 2 4 18 4
NG 8 12 9 4 0 2 0 2 5 6
NM 7 12 3 5 0 2 8 2 2 1
PI 5 11 1 0 2 1 2 1 7 4

OsrE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 40 127 37 45 12 17 13 16 55 28  

 
 

Obmo�na enota Celje 
Za podatki v tabeli je veliko število usklajevanj, predvsem na lokalnem nivoju z ob�inami ali njihovimi 
pooblaš�enimi na�rtovalci planov, ki potekajo v obliki sestankov, telefonskih pogovorov in elektronske pošte. Za 
potrebe priprave naravovarstvenih smernic se udeležujemo tudi prostorskih konferenc na državnem in lokalnem 
nivoju. Do sprejetja Strategije prostorskega razvoja RS je ve�ini ob�in uspelo sprejeti  spremembe in dopolnitve 
dolgoro�nih prostorskih aktov. Po tem datumu so za�ele pristopati k pripravi izvedbenih aktov in tudi k pripravi 
Strategij prostorskega razvoja ob�in. Spremenjena zakonodaja s podro�ja prostorskega na�rtovanja je v 
marsi�em spremenila in tudi podaljšala postopke sprejemanja. 
 

                                                 
8Mnenja k posameznemu tipu smernic ozna�uje �rka »m« v imenu stolpca. 
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Obmo�na enota Kranj  
V prvem �etrtletju smo se za potrebe priprave naravovarstvenih smernic udeležili prostorske konference za 
daljinsko kolesarsko pot (Jesenice). Opravili smo vrsto usklajevalnih sestankov z ob�inami in pripravljavci 
sprememb planov. Med zahtevnejše primere sodi pobuda za graditev smu�iš� v Karavankah nad Jesenicami, 
obrtna cona Ozka dela v Komendi (95 ha) in zazidalni na�rt Želodnik pri Domžalah (63ha). Ve�ina 
problemati�nih pobud za spremembe planov je bila uspešno usklajena, nekaj med njimi je ostalih neusklajenih. 
Po juliju 2004 se je pove�alo število vlog za naravovarstvena mnenja za prostorsko ureditvene pogoje in 
prostorsko izvedbene akte (lokacijske na�rte in ureditvene na�rte ob�in). Pripravili smo prve naravovarstvene 
smernice za prostorsko strategijo (ob�ina Trzin) in se udeležili nekaj prostorskih konferenc ob pri�etku postopka 
priprave prostorskih strategij ob�in. 
 
Obmo�na enota Ljubljana 
Število izdelanih smernic in kon�nih naravovarstvenih mnenj je napisano v tabeli. V postopku usklajevanja z ve� 
ob�inami se je  v zvezi s spremembami dolgoro�nih planov in prostorskih izvedbenih aktov pripravilo ve� 
naravovarstvenih mnenj in prostorske akte za ob�ine Logatec, Zagorje ob Savi, Vrhnika, Cerknica, Loški Potok, 
Škofja Loka, Krško, Škofljica, Dobrepolje, Borovnica, Medvode, Brezovica, Litija usklajevalo na sestankih, ki 
so potekali med pripravljavci planov, predstavniki ob�in in Zavodom. Po sprejetju sprememb ZON-a smo 
dopolnili ve� naravovarstvenih smernic za izvedbene akte z vsebinami Natura 2000. Udeležili smo se nekaj 
prostorskih konferenc na lokalnem in državnem nivoju v fazi priprave izvedbenih aktov. V zadnjem �etrtletju 
smo pripravili ve� naravovarstvenih smernic za izvedbene akte, kar je posledica novih sprejetih sprememb 
dolgoro�nih planov. 
 
Obmo�na enota Maribor 
Z namenom boljšega sodelovanja pri izdelavi in uporabi naravovarstvenih smernic pri pripravi 
gozdnogospodarskih na�rtov smo sodelovali na tematski delavnici, ki jo je organiziral Zavod za gozdove RS,  
OE Maribor (01.06.2004). Ta oblika sodelovanja se je pokazala kot zelo uspešna.  
Pri izdelavi naravovarstvenih smernic in strokovnih mnenj smo upoštevali vse novosti spremenjene zakonodaje 
po prvem maju letos, ki se nanašajo na ekološko pomembna obmo�ja, posebna varstvena obmo�ja NATURA 
2000 in na zavarovane rastlinske in živalske vrste. Med pomembnejšimi nalogami je bila izdelava 
naravovarstvenih smernic  za državne lokacijske na�rte za odsek avtoceste Spodnja Senarska -  Cogetinci,  za 
110 kV daljnovod Murska Sobota – Lendava in za plinovod Ceršak -  Kidri�evo, ki so zahtevale tudi veliko 
dodatnega usklajevanja in terenskih ogledov saj potekajo po obmo�jih NATURA 2000. 
 
Obmo�na enota Nova Gorica 
Izdelava smernic je bila posebej zahtevna za  spremembe planskih aktov nekaterih ob�in (Komen, Diva�a, Pivka, 
Postojna  in  Brda) ter za ob�inske lokacijske na�rte za velike posege kot npr. za gradnjo �rpalne HE Av�e in  za 
cestno obvoznico Ren�e. 
Z izdelovalci prostorskih dokumentov smo opravili veliko usklajevalnih sestankov, nekateri so tudi del ve�letnih 
postopkov. Med zahtevnejšimi usklajevanji omenjamo usklajevanja prostorskih planskih aktov za ob�ine 
Ajdovš�ina, Postojna, Herpelje - Kozina in  Tolmin za katere smo naravovarstvene smernice izdelali v preteklih 
letih ter usklajevanje v postopku sprejemanja  ob�inskega  lokacijskega  na�rta za �rpalno HE Av�e.  
V postopkih sprejemanja prostorskih aktov se udeležujemo prostorskih konferenc po presoji glede na vsebino 
na�rtovanega prostorskega akta.  
 
Obmo�na enota Novo mesto 
Poudarek v prvem trimese�ju je bil na usklajevanju sprememb in dopolnitev plana Ob�ine Semi�, predvsem 
glede usklajevanja dejavnosti v predvidenem regijskem parku Ko�evsko – Kolpa. Usklajevali smo tudi 
individualne posege na pove�anem obmo�ju urbanisti�ne zasnove Novega mesta. V drugem  trimese�ju  smo 
usklajevali predvsem parcialne spremembe plana v ob�ini Brežice. Uspešno je bilo usklajevanje v primeru 
poslovno-industrijske cone Brezina Šentlenart, kjer smo uspeli ohraniti vodne površine v obmo�ju naravne 
vrednote  Šentlenart – glinokopi. V ob�ini Žužemberk je potekal drugi krog usklajevanj  sprememb in dopolnitev 
plana za posamezne individualne posege, do katerih se je naša služba v primeru ene pobude opredelila 
negativno, tako da je bil plan ob izlo�itvi tega posega usklajen. Za ob�ino Šentjernej smo izdelali 
naravovarstvene smernice za novo industrijsko cono Mokro polje in povezovalne dostopne ceste ter 
naravovarstvene smernice za širitev doma na Miklavžu. V mesecu juliju in avgustu smo se najve� ukvarjali s 
pripravo naravovarstvenih smernic za izkoriš�anje mineralnih surovin v dveh kamnolomih Brezovica in Cerov 
log, ki se nahajata znotraj naravovarstveno pomembnih obmo�ij (EPO, NATURA 2000).  
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Obmo�na enota Piran  
Ob smernicah in mnenjih, ki so našteta v tabeli, smo oblikovali tudi pripombe na razgrnitev sprememb in 
dopolnitev planskih dokumentov ob�ine Piran, kjer se slednje nanašajo na zavarovana obmo�ja, EPO ali naravne 
vrednote. Spremembe in dopolnitve so bile posebej sporne na obmo�ju KP Se�oveljske soline (širitev letališ�a, 
posegi v strugo kanala Sv. Jerneja idr.) ter na EPO Morje in morsko obrežje. Pred izdajo mnenja je bilo veliko 
usklajevanja, ki pa ni pripeljalo do dokon�ne uskladitve. Neusklajenost oz. neupoštevanje NV smernic je prišla 
do izraza tudi kasneje, ob vlogi za mnenje o LN Piranska vrata, kjer smo zahtevali dopolnitev vloge. Med 
zahtevnejšimi nalogami v letu 2004 so bile tudi smernice in mnenji za obalno obmo�je Ankarana ter za obalo 
med Koprom in Izolo. Obravnavali smo ve� vlog za NV smernice za obmo�ja, kjer slednje niso bile potrebne.  
 

Tabela 3.2. Pregled izdelanih naravovarstvenih smernic za državne in skupne prostorske akte. 

 

 
 
Obmo�na enota Celje 
Pri pripravi naravovarstvenih smernic velja omeniti dobro sodelovanje med delavci naše enote in strokovnimi 
sodelavci z MOP in z Urada za prostorski razvoj. Med pomembnejšimi smo zaradi sprejetja Uredbe o obmo�jih 
NATURA 2000  izdelali dopolnilne naravovarstvene smernice za plaz Macesnik v Ob�ini Sol�ava, poplavno 
varnost v Sp. Savinjski dolini, HE Blanca.V drugi polovici leta smo izdelali naravovarstvene smernice za 
prenosna plinovoda Rogaška Slatina – Trojane in Šentrupert – Šoštanj ter daljnovod Trbovlje – Beri�evo. 
 
Obmo�na enota Maribor 
Še vedno potekajo postopki sprejemanja velikega številnih DLN predvsem za posamezne odseke avtocestnega 
sistema urejanje ve�jih rek  in druge  infrastrukturne objekte kot so elektri�ni daljnovodi in plinovodi. V 
letošnjem letu je bilo potrebno za ve�ino teh na�rtov vklju�iti tudi novosti iz Natura 2000 in zagotoviti njihovo 
presojanje. Pri�eli so se postopki za izdelavo strategij prostorskega razvoja za koroško in za pomursko regijo.  
 
Obmo�na enota Kranj 
Z obmo�no enoto Ljubljana smo pripravili naravovarstvene smernice za daljnovod Beri�evo-Trbovlje ter 
sodelovali pri spremembi lokacijskega na�rta za avtocestni priklju�ek v Naklem. V avgustu smo pripravili 
naravovarstvene smernice za prenosni plinovod Trojane  - Vodice, pri katerem smo že upoštevali predpise o 
Naturi 2000. 
 
Obmo�na enota Ljubljana 
Udeležili smo se nekaterih prostorskih konferenc na državnem nivoju v fazi priprave izvedbenih aktov. Z OE 
Novo mesto smo sodelovali pri pripravi mnenja za Regionalno zasnovo prostorskega razvoja. Na to temo je bilo 
ve� sestankov in dogovarjanj glede vklju�evanja naravovarstvenih vsebin v Regionalno zasnovo prostorskega 
razvoja. Naravovarstvene smernice za daljnovod Beri�evo-Trbovlje smo pripravili v sodelovanju z obmo�nima 
enotama Celje in Kranj. V skladu s spremembami ZON-a smo dopolnili ve� naravovarstvenih smernic za 
izvedbene akte na državnem nivoju z vsebinami Natura 2000. 
 
Obmo�na enota Nova Gorica  
Od pripravljenih naravovarstvenih smernic za državne prostorske akte je bila posebej zahtevna  priprava  
smernic za  nekatere  izvedbene akte kot npr. za DLN za odpravo posledic plazov in poškodovane naravne 
vrednote v Poso�ju in v Vipavski dolini, za DLN drugi tir proge Diva�a-Koper, za DLN zavarovanega obmo�ja 

Enota DLN mDLN RZPR mRZPR PRS
CE 6 2 0 0 0
KR 2 0 0 0 0
LJ 5 3 0 1 0
MB 19 13 0 1 0
NG 10 1 0 0 1
NM 0 0 1 1 0
PI 3 2 0 0 0

OsrE 0 0 0 0 0
Skupaj 45 21 1 3 1
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Kobilarne Lipica ter za  DLN oskrba s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega obmo�ja. Ve�ina 
priprav smernic je zahtevala  terenska preverjanja zaradi oblikovanja ustreznih usmeritev. Posebej problemati�na 
je na�rtovana vodnogospodarska ureditev za oskrbo s pitno vodo, ki se  nahaja v vplivnem obmo�ju Regijskega 
parka Škocjanske jame (Unescova naravna dediš�ina). 
V postopkih sprejemanja prostorskih aktov je  bilo opravljenih  veliko  usklajevalnih sestankov.  Zahtevnejša  
usklajevanja so bila v zvezi sprejemanjem DLN za odpravo posledic plazov v Poso�ju, za zavarovano obmo�je 
Kobilarne Lipica  ter za drugi tir proge Diva�a-Koper, zlasti na zavarovanem obmo�ju krajinskega parka 
Glinš�ica.  
Izdelali smo smernice za prostorski red Slovenije, ki dolo�a temeljna pravila urejanja prostora na državni, 
regionalni  in lokalni ravni in opravili usklajevalni sestanek v zvezi s tem.   
 
Obmo�na enota Novo mesto 
Na podlagi dostavljenega gradiva za obmo�je RZPRS za JV Slovenijo smo usklajevali dokument z 
naravovarstveno vsebino. 
 
Obmo�na enota Piran 
Z OE Nova Gorica smo intenzivno sodelovali in pripravili narave smernice zaDLN za drugi tir železniške proge 
Diva�a-Koper. Udeležili smo se tudi ve� usklajevalnih sestankov v postopku priprave tega akta. Izdelali smo 
smernice za DLN za hitro cesto Koper-Dragonja in NV mnenje za DLN za hitro cesto  Koper-Izola. 

 

V naslednji tabeli je za leto 2004 podan pregled izdelanih naravovarstvenih smernic in mnenj 
k njim za gozdno-gospodarske na�rte, gospodarsko izkoriš�anje mineralnih surovin in 
gospodarsko izkoriš�anje vode po obmo�nih enotah Zavoda. 
 

Tabela 3.3. Pregled izdelanih naravovarstvenih smernic za akte rabe naravnih dobrin. 

 
 
Obmo�na enota Maribor 
Po vsebini prevladujejo postopki za pridobitev koncesije na potokih za gradnjo malih hidrocentral in ravninskem 
svetu za pridobivanje gramoza. Izdelava NVS je v vseh primerih zelo zahtevna saj je poleg lastnosti naravnega 
vira potrebno upoštevati tudi lastnosti s podro�ja bidiverzitet, ki pa so zlasti v primerih gramoznic podvrženi zelo 
dinami�nim sukcesijskim procesom. 
 
Obmo�na enota Kranj 
V letu 2004 so bile izdelane smernice za izkoriš�enje plavin (proda) na Savi in sicer na ve�jih lokacijah, od 
Zgornjesavske doline do Kranja ter na pritokih. Smernice so bile izdelane tudi za izkoriš�anje mineralnih 
surovin. 
 
Na koncu poglavja o naravovarstvenih smernicah je za vsako obmo�no enoto podano še 
število v letu 2004 obravnavanih vlog za naravovarstvene smernice ne glede na vrsto smernic, 

Enota GGN mGGN GIMS mGIMS GIV
CE 3 3 1 1 0
KR 0 0 1 1 0
LJ 10 10 0 1 0
MB 7 6 8 0 0
NG 4 5 3 1 0
NM 1 4 1 1 1
PI 0 0 1 0 0

OsrE 0 0 0 0 0
Skupaj 25 28 15 5 1
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za katere se je tekom obravnave pokazalo, da dejanska izdelava naravovarstvenih smernic ni 
potrebna. 
 

Tabela 3.4. Pregled izdanih izjav o nepotrebnosti izdelave naravovarstvenih smernic. 

3.3 Strokovna mnenja in soglasja 

V skladu z zakonskimi obveznostmi smo izdelovali strokovna mnenja in soglasja. Po 
obstoje�i zakonodaji soglasja za posege v naravo izdaja ARSO, Zavod pa pripravlja strokovna 
mnenja k tem soglasjem.  
 
Število mnenj in soglasij, izdanih v  letu 2004 po posameznih obmo�nih enotah Zavoda, je 
podano v naslednji tabeli. Vrsta mnenja ali soglasja je razvidna iz imena stolpca v tabeli. 

 
 

Tabela 3.5. Pregled števila izdanih mnenj (prva tabela) in soglasij (druga tabela). 

 

 
 

Enota
Izdelava smernic 
ni bila potrebna

CE 24
KR 10
LJ 29
MB 30
NG 9
NM 9
PI 15

OsrE 0
Skupaj 126

Mnenja

Enota
Strokovna mnenja na osnovi 

veljavnih ob�inskih aktov

Strokovna mnenja v zvezi s 
postopkom izdajanja koncesij 
za koriš�enje naravnih virov

Strokovna mnenja 
v zvezi s pravnimi 

posli

Strokovna mnenja 
v zvezi z 

gradnjami in 
drugimi posegi, za 

katere vodi 
postopek ARSO

Ostala 
mnenja

CE 2 10 3 188 0
KR 6 7 4 168 0
LJ 13 16 13 141 0
MB 60 10 11 130 0
NG 15 2 20 155 0
NM 2 2 7 98 0
PI 1 2 4 36 0

OsrE 0 0 0 1 4
Skupaj 99 49 62 917 4
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Enota
Soglasja v zvezi z razli�nimi 
gradnjami, dejavnostmi in 

rabo prostora

Soglasja na osnovi veljavnih 
ob�inskih aktov

CE 0 1
KR 0 0
LJ 1 2
MB 10 74
NG 0 0
NM 0 0
PI 2 2

OsrE 0 0
Skupaj 13 79

Soglasja 

 
 
 

Naslednja tabela prikazuje število mnenj, izdelanih za celostno presojo vplivov na okolje ter 
za presojo sprejemljivosti planov. Gre za novo vrsto mnenj, katera Zavod predvsem zaradi 
potreb NATURE 2000 izdeluje od zadnjega �etrtletja leta 2004 dalje. Zaradi oblike izdelkov 
(s strani Zavoda izdani dokument je mnenje) je ta tabela vklju�ena v pri�ujo�e poglavje in ne 
v poglavje o omrežju NATURA 2000.  

 

Enota mCPVO* mPSP**
CE 4 0
KR 0 0
LJ 11 3
MB 0 8
NG 0 1
NM 0 0
PI 0 0

OsrE 0 0
Skupaj 15 12

 Mnenja v zvezi s presojami planov in posegov   

 
 
*Mnenja za celostno presojo vplivov na okolje. 
**Mnenja za presojo sprejemljivosti planov. 
 
Obmo�na enota Celje 
Strokovnih mnenj je veliko, njihova sestava je pestra, tako glede posegov kot glede obmo�ij, ve�ji delež vseh, ki 
so bila doslej izdelana, pa se nanaša na zavarovano obmo�je regijskega parka Kozjanski park, Logarska dolina, 
KP Golte. Velja izpostaviti strokovno mnenje za agromelioracije in zamenjava vle�nice s sedežnico Ro�ka v KP 
Golte.  
Prvi� so se pojavila mnenja v postopku presoje posegov v naravo na varovanih obmo�jih. 
 
Obmo�na enota Kranj 
Strokovna mnenja so pomemben segment dela obmo�ne enote. Po potrebi jih pripravimo po predhodnem 
terenskem ogledu in pogovoru s stranko oziroma investitorjem. Redno sodelujemo z ARSO in jim odstopamo 
vloge, katerim priložimo naše mnenje k posegu. V mnogih primerih svetujemo kolegom iz ARSO po telefonu ali 
elektronski pošti z namenom hitrejše obravnave posamezne zadeve. Udeležili smo se nekaterih tehni�nih 
pregledov, tudi po pooblastilu ARSO. 
Vse projektante, ki so nam pošiljali vloge za projektne pogoje in naravovarstvena soglasja smo obvestili o 
pristojnosti ARSO glede teh nalog. 
Strokovna mnenja se nanašajo predvsem na individualne posege (stanovanjske hiše) in objekte javne 
infrastrukture (kablovodi, plinovodi, ceste), v zadnjem tromese�ju smo pripravili tudi prva mnenja v okviru 
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presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe posega na obmo�ja Natura 2000. Slednja zahtevajo poglobljeno znanje o 
kvalifikacijskih vrstah in habitatih ter vplivih posegov nanje. 
 
Obmo�na enota Ljubljana 
V zvezi z nekaterimi mnenji je bilo potrebno opraviti terenske oglede. Udeležili smo se nekaj tehni�nih 
pregledov. V zvezi z mnenji za posege na Cerkniškem jezeru, za katere vodi postopke ARSO, smo bili vabljeni 
na narok. Po sprejetju sprememb ZON-a smo dobili dodatne naloge  v zvezi z izdajo mnenj, ki so vezana na 
obmo�ja Natura 2000.  V zadnjem �asu smo pripravljali mnenja v zvezi z oceno  sprejemljivosti posega na 
posebno varstvenem obmo�ju po 105. a �lenu in 101. a �lenu v zvezi z odlo�itvijo ministrstva o obveznosti 
izdelave presoje sprejemljivosti v postopku celovite presoje vplivov na okolje. V mnenju za MOL smo 
predlagali izravnalne ukrepe v zvezi z zavarovanim objektom Bukve pri Operi, za katere nas je MOL zaprosila, 
ter s tem v zvezi sodelovali z MOP glede dolo�itve. 
 
Obmo�na enota Maribor  
Strokovna mnenja se ve�inoma nanašajo na zadeve, ki se urejajo z razli�nimi ob�inskimi akti o zavarovanju ali 
drugimi oblikami urejanja prostora, kot so na primer prostorsko ureditveni pogoji (PUP). Pred izdajo mnenj 
praviloma opravimo terenske oglede in opravimo konsultacije s strankami in pristojnimi organi ob�in, ki vodijo 
postopke.    
Pri strokovnih mnenjih se je uveljavil nov tip mnenj in sicer mnenje po 105. �lenu, odstavek a), ki ga izdajamo v 
postopku pridobitve naravovarstvenega soglasja na obmo�jih NATURA 2000. Prve izkušnje so pokazale, da je 
priprava teh mnenj zelo zahtevno delo, ki zahteva dodatne terenske oglede in pridobivanje dodatnih ekspertnih 
mnenj o kvalifikacijskih vrstah in habitatnih tipih. 
 
Obmo�na enota Nova Gorica 
Od številnih strokovnih  mnenj, ki jih pripravljamo na podlagi vlog tako za ARSO kot za druge pravne in fizi�ne 
osebe, so nekatera posebej zahtevna. Od teh omenjamo mnenja v zvezi z na�rtovanimi posegi na zavarovanih 
obmo�jih (na Palškem jezeru, v gozdu Panovec, v Postojnski jami, na reki So�i, na obmo�ju TNP), na naravnih 
vrednotah ( na  Nanosu, na reki Ba�i, Vipavi, Reki (Veliki vodi) in Idrijci, na Kraškem polju Vodice), ter na 
obmo�jih NATURA 2000 in ekološko pomembnih obmo�jih. Še posebej zahtevna je bila izdelava  mnenja o 
sprejemljivosti gradnje vetrne elektrarne in povezovalnega 110 kV daljnovoda na Volovji rebri nad Ilirsko 
Bistrico v okviru postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja. Izdanih je bilo tudi ve� strokovnih mnenj v 
zvezi s posegi in dejavnostmi v jamah (Postojnska jama, Dimnice, Divje babe, Predjamski jamski sistem). V 
zadnjem �asu je bilo izdano ve� mnenj v postopkih prometa z nepremi�ninami. 
 
Obmo�na enota Novo mesto 
Mnenja se v glavnem nanašajo na individualne posege znotraj zavarovanih obmo�ij, naravnih vrednot  ekološko 
pomembnih obmo�ij in posebnih varstvenih obmo�ij, za katere je potrebno pridobiti naravovarstveno  soglasje. 
Pri pripravi odstopov vlog po potrebi opravimo terenski ogled ter podamo strokovno mnenje z usmeritvami za 
posamezne posege in kartografsko prilogo, povzeto iz naravovarstvenih smernic. Pri dolo�enih posegih se je kot 
dobro izkazalo tudi sodelovanje pri tehni�nih prevzemih, saj smo lahko v primerih neupoštevanja 
naravovarstvenih pogojev,  zahtevali dodatne izravnalne ukrepe ( primer: posegi na mejnem prehodu Žuni�i). 
Obmo�na enota Piran 
Mnenja in soglasja se v glavnem nanašajo na posege in dejavnosti v zavarovanih obmo�jih oz. na obmo�jih, kjer 
je v veljavnih prostorskih aktih zapisana obveznost soglasja »Medob�inskega zavoda za varstvo naravne in 
kulturne dediš�ine«. V veliki ve�ini primerov gre za vklju�evanje v postopek izdaje NV soglasja, ki ga vodi 
ARSO. Na�in izdaje mnenja (uradni zaznamek, pisno mnenje idr.) je odvisen od obmo�ja in predvidenega 
posega ter od dogovora z ARSO. Ve�je število mnenj je bilo vezanih tudi na promet z nepremi�ninami, 
predvsem s kmetijskimi zemljiš�i, ki jih prodaja oz. kupuje SKZG RS. 
 
Osrednja enota 
Izdano je bilo mnenje na željo stranke o naravovarstveni vrednosti drevesne naravne vrednote, ki raste na  
posesti stranke. 
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3.4 Biotska raznovrstnost 

Biotska raznovrstnost je raznolikost živih organizmov, ki zajemajo kopenske, morske in 
druge ekosisteme ter ekološke komplekse, katerih del so. Za ohranjanje biotske raznovrstnosti 
v državi je pomembno, da je strategija gospodarskega razvoja države naravnana k 
trajnostnemu pove�evanju blaginje prebivalcev, ki je opredeljena kot uravnotežena celota v 
okviru njenih gospodarskih, socialnih in okoljskih sestavin. V tem smislu je za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti pomembna skrb za naravo, ki pa ne izklju�uje (uravnotežene) izrabe 
naravnih virov. Konvencija o biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992) je bila v Sloveniji 
ratificirana leta 1996. 
 
Spremljanje stanja biotske raznovrstnosti predstavlja enega klju�nih sklopov nalog, ki jih 
Zavodu dolo�a ZON. Odkar poteka projekt NATURA 2000, je glavnina delovanja Zavoda na 
podro�ju biotske raznovrstnosti usmerjena v izpolnjevanje nalog za potrebe tega projekta. 
Zavod mora skladno z ZON skrbeti tudi za spremljanje stanja biodiverzitete za potrebe 
priprave predpisov o ekološko pomembnih obmo�ij in tudi predpisov o naravnih vrednotah, 
saj so po sedanji tipologiji med njimi tudi deli žive narave. 
 
V okviru tematike spremljanje stanja je bil v letošnjem letu kon�an projekt kartiranja 
habitatnih tipov.  
 
Na podro�ju varstva vrst je najpomembnejši delež delovanja Zavoda sedaj na podro�ju 
mednarodne konvencije CITES, ki jo je Slovenija dolžna izpolnjevati. Zavod, kot slovenski 
strokovni organ konvencije, opravlja vse potrebne postopke in se udeležuje vseh mednarodnih 
sestankov na to temo. 
 
Vedno ve� pa se pojavlja tudi specifi�nega delovanja Zavoda na podro�ju varstva vrst v 
Sloveniji. Zato s tem poro�ilom uvajamo posebno poglavje (3.4.2), v katerem bomo do 
nadaljnjega opisovali aktivnosti posameznih obmo�nih enot na podro�ju varovanja 
posami�nih vrst in habitatnih tipov, ogroženih oz. varovanih po slovenskih predpisih. 

3.4.1 Varstvo vrst (konvencija CITES) 

Slovenija je v skladu s podpisanimi akti dolžna izpolnjevati mednarodne predpise, ki 
obravnavajo trgovino z ogroženimi rastlinskimi in živalskimi vrstami (Konvencija o 
mednarodni trgovini z ogroženimi prosto žive�imi živalskimi in rastlinskimi vrstami – 
CITES, Uradni list RS, MP št. 31/99). Republika Slovenija je na osnovi 9. �lena Konvencije 
CITES z notifikacijo ministra (Ministrstvo RS za okolje in prostor, Sekretariat Konvencije 
CITES), obvestila ZRSVN o imenovanju za strokovni organ, odgovoren za izvajanje 
strokovnih nalog konvencije CITES v Sloveniji. Za izvajanje navedenih nalog, povezanih z 
varstvom vrst, je pristojna dr. Nika Debeljak in je kontaktna oseba za vse zadeve v zvezi z 
ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. 
 
Maja 2004 je stopila v veljavo nova Uredba o ravnanjih in na�inih varstva pri trgovini z 
živalskimi in rastlinskimi vrstami (Uradni list RS, št. 52/04), v nadaljevanju Trgovinska 
uredba, ki v 37. �lenu imenuje Zavod RS za varstvo narave za strokovni organ in v istem 
�lenu navaja tudi naloge strokovnega organa uredbe. 
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V spodnji razpredelnici so v prvem stolpcu opredeljene naloge oz. aktivnosti, v drugem pa 
število opravljenih enot aktivnosti oz. izvedb v zvezi s konvencijo CITES v letu 2004. 
 

Tabela 3.6. Pregled opravljenih nalog v zvezi z varstvom vrst 

 

Naloga Število 
izvedb 

Podajanje strokovnih mnenj po konvenciji CITES 111 
Podajanje strokovnih mnenj po trgovinski uredbi 1 
Ogled zaseženega materiala 8 
Ogled bivalnih razmer, ustanov za gojenje in umetno 
razmnoževanje vrst 2 

Zbiranje podatkov o stanju slovenskih vrst, vklju�enih v 
trgovino 1 

Izdelava predlogov za vklju�evanje rastlinskih in živalskih 
vrst v CITES priloge 1a 

Sodelovanje na Konferenci pogodbenic Konvencije 1b 

Sodelovanje v strokovnih odborih Konvencije (sestanki) 1c 
Sodelovanje v strokovnih odborih EU (sestanki) 3d 
Sodelovanje na regionalnih sestankih strokovnih odborov EU 1e 

 
 
V letu 2004 je bilo v okviru konvencije CITES na Osrednji enoti opravljeno: 

a) Izdelava strokovnega dela predloga za vklju�itev vrste morski datelj (Lithophaga 
lithophaga) v prilogo II CITES. 

b) Sodelovanje na Konferenci pogodbenic Konvencije: udeležba na 13. konferenci 
pogodbenic konvencije CITES na Tajskem, 2.-14. oktober 2004, ki smo se je 
udeležili kot slovenski strokovni organ konvencije CITES. 

c) Sodelovanje v strokovnih odborih Konvencije CITES  (sestanki): udeležba na 14. 
Odboru za rastline konvencije CITES v Namibiji, 16. – 20. februar 2004. Odbora smo 
se udeležili kot slovenski strokovni organ konvencije CITES. 

d) Sodelovanje v strokovnih odborih EU (sestanki): udeležba na sestanku »28. Scientific 
Rewiev Group Meeting« v Bruslju, 15. januarja 2004, udeležba na sestanku »30. 
Scientific Rewiev Group Meeting« v Bruslju, 1. julija 2004, udeležba na sestanku 
»31. Scientific Rewiev Group Meeting« v Bruslju, 13. decembra 2004, kot slovenski 
strokovni organ konvencije CITES. 

e) Sodelovanje na regionalnih sestankih odborov EU: sodelovanje na 5. regionalnem 
sre�anju za rastline v Varšavi, 14.-16.04.2004, kjer smo predstavili dosedanje 
izvajanje in oplemenitenje konvencije CITES v Sloveniji.  

3.4.2 Varstvo vrst (slovenske ogrožene in zaš�itene vrste) 

Ob letošnjem polletnem poro�ilu smo uvedli nov razdelek v zvezi z varovanjem in drugim 
strokovnim delom na podro�ju varstva vrst in (potencialno) tudi varstva habitatnih tipov. Do 
nadaljnjega bodo tu navedene in opisane specifi�ne aktivnosti s strani posameznih obmo�nih 
enot Zavoda.  
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V tretjem �etrtletju letošnjega leta so se za�ela izdelovati tudi strokovna mnenja po Uredbah o 
zavarovanih prosto žive�ih rastlinskih vrstah in Uredbi o zavarovanih prosto žive�ih živalskih 
vrstah. Vse skupine pokrivajo posamezniki znotraj zavoda, ki pa so razdeljeni po enotah. Kjer 
je potrebno za eno mnenje sodelovanje ve� posameznikov, le ti pripravijo strokovno mnenje 
za svojo skupino, na osrednji enoti pa se nato ta »delna« mnenja združijo v eno strokovno 
mnenje. V letošnjem letu je bilo izdelanih 11 mnenj. V spodnji tabeli je po posameznih 
obmo�nih enotah navedeno število »delnih strokovnih mnenj«, ki so skupaj tvorila omenjenih 
11 izdanih mnenj. 

 

Tabela 3.7. Pregled strokovnih mnenj po Uredbah 

 
Enota Uredba o zavarovanih prosto 

žive�ih rastlinskih vrstah 
Uredba o zavarovanih prosto 

žive�ih živalskih vrstah 
Obmo�na enota Celje 1 9 
Obmo�na enota Kranj 0 1 
Obmo�na enota Ljubljana 0 2 
Obmo�na enota Maribor 1 3 
Obmo�na enota Nova Gorica 0 1 
Obmo�na enota Novo mesto 0 4 
Obmo�na enota Piran 0 2 
Osrednja enota 3 11 

 
 
Obmo�na enota Celje 
Po uredbi o zavarovanih prosto žive�ih rastlinskih vrstah je bilo pripravljeno strokovno mnenje za velikono�nico 
(Pulsatila grandis), po uredbi o zavarovanih prosto žive�ih živalskih vrstah pa mnenja za sladkovodne ribe, 
piškurje, poto�ne rake in sladkovodne školjke. Sodelovali smo pri izdelavi mnenja za izdajo dovoljenja za poseg 
v populacijo kormoranov. 
 
Obmo�na enota Kranj 
Po uredbi o zavarovanih prosto žive�ih živalskih vrstah je bilo podano pisno stališ�e za rjavega medveda (Ursus 
arctos). 
 
Obmo�na enota Ljubljana 
Obmo�na enota Ljubljana je sodelovala pri reševanju problematike v Ajdovski jami, ki je nastala zaradi 
neprimernih posegov in prezentacije arheoloških izkopanin. V sodelovanju s prof. Borisom Krištufkom iz 
Prirodoslovnega muzeja je bilo izdano mnenje v zvezi s temi posegi v ob�ini Krško. Po Uredbi o zavarovanih 
prosto žive�ih živalskih vrstah sta bili izdani mnenji za mladoletnice in pijavke.  
 
Obmo�na enota Maribor 
V zvezi z varstvom netopirjev na gradu Grad na Gori�kem potekajo številne aktivnosti zaradi rušitvenih in 
obnovitvenih del dela grajskega poslopja, ki je tudi habitat netopirjev. Strokovni naravovarstveni nadzor nad 
obnovitvenimi deli opravlja g.Primož Presetnik (Center za kartografijo favne in flore). O poteku nadzora 
prejemamo mese�na poro�ila na osnovi katerih po potrebi izvajamo koordinacijo na�rtovanja in izvajanja del z 
Zavodom za kulturno dediš�ino Slovenije in vodstvom gradbiš�a. Septembra je bilo ugotovljeno, da se 
obnovitvena dela od avgusta do septembra niso izvajala, da so bili predhodno opravljeni varstveni ukrepi 
u�inkoviti in da ni bilo hujših motenj netopirjev. Podane so bile tudi usmeritve za ravnanje pri nadaljevanju del. 
V zvezi z varstvom kolonije �aplje pri Podgradu (ob�ina Gornja Radgona) so bili opravljeni razgovori s 
predstavniki ob�ine ter na osnovi le-teh, podano priporo�ilo za ureditev statusa okoliških zemljiš� (zaradi 
ureditve ustreznejše dav�ne obveznosti za lastnika zemljiš�a, ki sicer na obmo�ju svojega gozdnega zemljiš�a 
ohranja gnezdiš�e v ugodnem stanju). 
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Po uredbi o zavarovanih prosto žive�ih rastlinskih vrstah je bilo izdelano strokovno mnenje za rebrin�evolistno 
hladnikijo (Hladnikia pastinacifolia), po uredbi o zavarovanih prosto žive�ih živalskih vrstah pa mnenja za 
metulje in hroš�e. 
 
Obmo�na enota Nova Gorica 
Na gradu Rihemberk v Braniku v sodelovanju s predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediš�ine in 
najemnikom gradu izvajamo aktivnosti z namenom ohranjanja gnezdiš� razli�nih zavarovanih in ogroženih vrst 
netopirjev. Izvedeno je bilo spremljanje stanja porodniških kolonij netopirjev  z namenom preu�itve vpliva hrupa 
ob prireditvah, ki se v poletnih mesecih pogosto odvijajo na obmo�ju gradu ter z namenom ugotavljanja 
njihovega vedenja v grajskem kompleksu z namenom oblikovanja usmeritev pri obnovi gradu. Izkazalo se je, da 
je z ustreznimi usmeritvami možno uspešno uskladiti varstvo netopirjev in poletne prireditve v gradu. 
Po uredbi o zavarovanih prosto žive�ih živalskih vrstah je bilo pripravljeno strokovno mnenje za netopirje. 
 
Obmo�na enota Novo mesto 
Na podlagi Uredbe o zavarovanih prostožive�ih živalskih vrstah je obmo�na enota Novo mesto sodelovala pri 
izdelavi strokovnih mnenj za naslednje živalske vrste: kormoran (Phalacrocorax carbo), siva �aplja (Ardea 
cinerea), krokar  (Corvus corax), netopirji (Chiroptera), veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum), 
�loveška ribica (Proteus anguinus), poto�ni rak (Astacus astacus), koš�ak (Astropotamobius spp.). 
Zaradi škode, ki so jo povzro�ili bobri na kmetijskih zemljiš�ih ob bobriš�u, smo v sodelovanju z lastnikom 
zemljiš�a in predstavniki Agencije RS za okolje skušali nastali problem rešiti z zaprosilom za nadomestilo. 
Ob obnovi ostrešja cerkev sv. Duha v �rnomlju, ki je evidentirano tudi kot zato�iš�e porodniške kolonije dveh 
vrst netopirjev, oziroma opredeljeno obmo�je Natura 2000, smo z investitorjem in Zavodom RS za kulturno 
dediš�ino  uspeli prestaviti izvedbo del v september, ko v cerkvi ni bilo ve� netopirjev, ter izdelati strešno lino za 
dostop netopirjev. 
V sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije smo izvedli tradicionalno obro�kanje belih štorkelj v dolini 
reke Krke in ob reki Kolpi. 
  
Obmo�na enota Piran 
Izdelani sta bili dve mnenji na podlagi Uredbe o zavarovanih prostožive�ih živalskih vrstah in sicer v zvezi z 
veliko pliskavko (Tursiops truncatus) in v zvezi z glavato kareto (Caretta caretta).   
 
Osrednja enota 
Izdelano so bila mnenja za zavarovane prosto žive�e rastlinske vrste po Uredbi o zavarovanih prosto žive�ih 
rastlinskih vrstah ter mnenja za zavarovane prosto žive�e živalske vrste in sicer za skupine ka�ji pastirji, 
dvoživke in  plazilci ter za vidro in glavato kareto. Pripravili smo tudi strokovna posvetovanja na temi velikega 
kormorana in sive �aplje, na katerih so sodelovali tudi predstavniki MOP, ARSO, MKGP, DOPPS, Zavoda za 
ribištvo Slovenije in Ribiške zveze Slovenije ter Obmo�ni enoti Celje in Novo mesto.  

3.4.3 Pridobivanje in dopolnjevanje podatkov o biodiverziteti – ekološko pomembna 
obmo�ja (EPO) 

V za�etku leta 2004 je na Osrednji enoti potekalo združevanje obmo�ij EPO s predlaganimi 
obmo�ji NATURA 2000 z dne 23. 12. 2003, dolo�itve novih mej obmo�ij ter njihovo sprotno 
usklajevanje (združevanje, razdruževanje in spreminjanje mej obmo�ij EPO) glede na razvoj 
obmo�ij NATURA 2000. Ob sodelovanju obmo�nih enot je bilo izvedeno novo poimenovanje 
obmo�ij EPO, na Osrednji enoti pa so se kreirale nove kode teh obmo�ij. S pomo�jo Osrednje 
enote je bilo na obmo�nih enotah izvedeno natan�no dolo�anje meja obmo�ij EPO po 
digitalnem katastrskem na�rtu. Delni izdelki iz obmo�nih enot so se na Osrednji enoti 
združevali. Izlo�ale so se napake, ki nastajajo pri tovrstnih postopkih (špranje, preklopi, 
fragmentirani poligoni). 
 
Za potrebe prikaza obmo�ij EPO je bil izdelan predstavitveni »GIS projekt« s strokovnimi 
utemeljitvami za obmo�ja.  
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V letošnjem letu je bila pregledana in pre�iš�ena obstoje�a baza EPO ter predelana v novo 
obliko, za kar so bili izdelani novi vnosni obrazci. Za potrebe nove EPO baze je bil prirejen 
tudi šifrant habitatnih tipov. Tipologija habitatnih tipov, ki se pojavljajo v Sloveniji, je še v 
pripravi, uporabna delovna verzija je bila pripravljena konec leta 2003. Povezati je bilo treba 
razli�ni »physis« in NATURA kodi habitatov, ki sta bili še razli�no opredeljeni v Uredbi o 
habitatnih tipih in v priro�niku »Interpretation manual of European Union habitats«. K bazi so 
bili priklju�eni tudi podatki iz Standard Data Form in Uredbe o posebnih varstvenih 
obmo�jih, odpravljene so bile napake zaradi neskladnosti mej Natura in EPO obmo�ij. 
V okviru priprav na projekt kartiranja in kasneje monitoringa habitatnih tipov smo se lotili 
zbiranja podatkov, gradiv, izvedenih kartiranj in študija metod dela. 
 
Po obmo�nih enotah (še posebej na Obmo�ni enoti Maribor) je bila v prvih devetih mesecih 
leta posebna pozornost posve�ena pridobivanju novih terenskih podatkov o ogroženih in 
zavarovanih rastlinskih in živalskih vrstah za potrebe dopolnjevanja baze ekološko 
pomembnih obmo�ij.   
  
V spodnji tabeli so podrobno predstavljeni terenski ogledi na obmo�jih EPO, opravljeni v 
prvih devetih mesecih leta. Za razumevanje tabele gl. opis v poglavju 3.6 

 

Tabela 3.8. Pregled opravljenih terenskih ogledov na obmo�jih EPO po vrsti in namenu ogleda. 

 
Obmo�je EPO

  Vrsta terenskega ogleda Spremljanje stanja narave    Spremljanje stanja narave zaradi posegov

Enota

Namen 
ogleda

Evidentiranje in 
dokumentiranje 

delov narave

Priprava 
mnenja

Priprava 
smernic

Raziskovalno 
zbiranje 

podatkov na 
terenu

Evidentiranje in 
dokumentiranje 

delov narave
Priprava mnenja

Priprava 
smernic

Priprava 
soglasja

CE 2 0 0 1 0 2 0 0
KR 1 0 2 0 1 2 3 0
LJ 0 0 0 0 0 3 0 0
MB 1 0 0 3 0 0 2 1
NG 1 0 0 1 0 3 1 0
NM 0 0 0 0 0 2 1 0
PI 1 0 0 0 0 1 0 0

OsrE 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 6 0 2 5 1 13 7 1

12 13 22  
 
 
Obmo�na enota Ljubljana 
Dopolnjevali smo bazo z osnovnimi podatki o obmo�jih ter podatki o rastlinskih in  živalskih vrstah ter 
habitatnih tipih. 
 
Obmo�na enota Maribor 
Zbrani si bili novi terenski podatki za štiri vrste metuljev (Maculinea nausithous, Maculinea teleius, Lycaena 
dispar in Callimorpha quadripunctaria ter za vrsto hroš�a Osmoderma eremita za ekološko pomembna obmo�ja 
na obmo�ju OE Maribor.   
Lastne terenske podatke in podatke iz drugih virov smo uporabili pri dopolnjevanju podatkov o ekološko 
pomembnih podro�jih. 
 
Obmo�na enota Celje 
Dopolnjevali smo bazo s podatki o rastlinskih, živalskih vrstah in habitatnih tipov ter digitalizirali obmo�ja na 
parcelo nata�no. 
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Obmo�na enota Kranj 
Bazo o ekološko pomembnih obmo�jih smo dopolnili s kratkimi oznakami in opise za posamezna obmo�ja, v 
skladu z navodili skupine za živo naravo. Zaklju�ili smo preverjanje "kvalifikacijskih" vrst in habitatov ter bazo 
dopolnili z viri teh podatkov. Meje obmo�ij so bile zrisane na katastrsko podlago. 
 
Obmo�na enota Nova Gorica 
Dopolnjevali smo bazo s osnovnimi podatki o obmo�jih ter podatki o rastlinskih in  živalskih vrstah ter 
habitatnih tipih. 

3.4.4 NATURA 2000 

Na podro�ju naravovarstva v Evropski uniji je NATURA 2000 najpomembnejša aktivnost, 
katere cilj je evidentirati, ovrednotiti, povezati in nato vzdrževati sistem (omrežje) obmo�ij 
NATURA 2000 – »trdno povezano evropsko ekološko omrežje posebnih ohranitvenih 
obmo�ij«. Osnovni cilj NATURE 2000 je implementirati Direktivo o habitatih in Pti�jo 
direktivo ter na ta na�in poskrbeti za ustrezno vzdrževanje obmo�ij, ki so pomembna za 
ohranitev vrst in habitatnih tipov, uvrš�enih na dodatke k direktivam.  
 
V letu 2004 je NATURA 2000 (v skladu z našim programom dela) prehajala na Zavod, in 
sicer tako njen strokovni kot tudi komunikacijski del.  
 
3.4.4.1 NATURA 2000 - strokovni del 
 
Po Sklepu o imenovanju projektne skupine za izvedbo projekta NATURA 2000 (delovna 
skupina I, datum sklepa 8. 1. 2003) so bili v projektno skupino imenovani delavci Zavoda, kot 
je bilo navedeno v kon�nem poro�ilu od delu ZRSVN za leto 2003. 
 
V nadaljevanju sledi pregled opravljenega dela za NATURO 2000 v letu 2004, in sicer po 
posameznih nalogah in po obmo�nih enotah Zavoda.  
Najprej je podana tabela, v kateri so podrobno predstavljeni terenski ogledi na obmo�jih 
NATURA 2000, opravljeni v letu 2004.  
 

Tabela 3.9. Pregled opravljenih terenskih ogledov na obmo�jih NATURA 2000 glede na vrsto in 
namen ogleda. 

 

 

                            Obmo�je NATURA 2000

  Vrsta terenskega ogleda Spremljanje stanja narave                   Spremljanje stanja narave zaradi posegov

Enota

Namen 
ogleda

Evidentiranje in 
dokumentiranje 
delov narave

Priprava 
mnenja

Priprava 
smernic

Raziskovalno 
zbiranje 

podatkov na 
terenu

Evidentiranje in 
dokumentiranje 
delov narave

Prijava inšpekciji
Priprava 
mnenja

Priprava 
smernic

Raziskovalno 
zbiranje 

podatkov na 
terenu

CE 3 0 1 1 0 0 0 1 0
KR 3 0 1 0 1 0 3 4 1
LJ 0 0 0 0 0 1 4 2 0
MB 5 0 0 4 0 2 10 2 0
NG 2 1 0 6 2 0 12 2 1
NM 5 2 1 7 0 3 4 0 0
PI 2 0 0 0 0 0 1 0 0

OsrE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 20 3 3 18 3 6 34 11 2

44 44 56
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V naslednji razpredelnici so prešteti še ostali izdelki oz. aktivnosti na podro�ju NATURE 
2000. 
 

Tabela 3.10. Pregled opravljenega dela za NATURO 2000. 

Enota

Izdelava 
komunikacijskega 

na�rta

Predstavitev 
projekta 

NATURA 2000 
deležnikom

Usposabljanje 
zaposlenih*

CE 2 31 6
KR 0 22 7
LJ 4 29 25
MB 2 80 19
NG 3 22 11
NM 1 24 14
PI 2 13 13

Skupaj 14 221 95  
*Podano je število udeležencev na usposabljanjih. 
 
V prvem stolpcu tabele je podano število izdelanih komunikacijskih na�rtov za obmo�ja 
NATURA 2000, v drugem število predstavitev NATURE 2000 deležnikom, v zadnjem 
stolpcu pa število udeležencev na usposabljanjih za NATURO 2000. Posebej veliko 
usposabljanj je bilo v drugem �etrtletju leta 2004. 
 
 
3.4.4.2 NATURA 2000 - komunikacijski del 
 
Po Sklepu o imenovanju komunikatorjev v okviru projekta NATURA 2000 so bili za 
komunikatorje imenovani: 

- direktor Zavoda RS za varstvo narave dr. Darij Kraj�i�, 
- delavci Zavoda, zapisani v tabeli po obmo�nih enotah Zavoda: 

 
ObmE MB ObmE CE ObmE NM ObmE LJ ObmE PI ObmE NG ObmE KR OsrE 

mag.  
Matjaž Jež 

 

Mojca 
Tomaži� 

Mira 
Ivanovi� Vesna Juran 

mag. 
Robert 
Turk 

Mirjam 
Gorki� 

Metod 
Rogelj 

  Damjan 
Vr�ek 

Martin 
Vernik 

Matej 
Demšar 

 

Andrej 
Hudoklin Alja Grošelj Tina 

Trampuš 
David 
Fu�ka 

Tadeja 
Šubic 

Mateja 
Kocjan 

Mojca 
Bedjani� 

Matej 
Petkovšek 

Andreja 
Škedelj 
Petri� 

Karin 
Gabrovšek 

Barbara 
Vidmar 

Tanja Suli� 
Lukeži� 

Aleš 
Ocvirk 

 

Simona 
Kaligari� 

Tomaž 
Acman 

 

Mateja  
Kogelnik 

Lara Jogan 
Polak  

Irena 
Kodele-
Krašna 

Sonja 
Rozman-

Bizjak 

 

Jurij  
Guli� 

Tanja 
Košar 

 
 

Mojca 
Stojan-
Dolar 

 Martina 
Stupar 

Maja  
Brozovi� 

 

Andreja 
Senega�nik 

 

Ljudmila 
Strahovnik    Mojca 

Zega  
 

Janko 
Urbanek 

Gregor 
Kalan       
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Velik del Zavodovega komuniciranja z javnostjo v zadnjem letu se je dogajalo na podro�ju 
NATURE 2000. Zaposleni Zavoda so komunicirali z deležniki in osveš�ali ter informirali 
razli�ne javnosti o projektu. Medtem ko so zaposleni, tako kot v lanskem letu, tudi še v prvih 
devetih mesecih letošnjega leta pripravljali in izvajali komunikacijske na�rte v sodelovanju z 
Ministrstvom za okolje in prostor, se je glavna aktivnosti v zvezi s komunikacijo NATURE 
2000 do konca leta 2004 prenesla na Zavod. S tem v zvezi so doseženi dolo�eni dogovori z 
Ministrstvom in delo na tem podro�ju sedaj poteka v sodelovanju s PR oddelkom Zavoda. 
Tako je PR oddelek sodeloval pri individualnih konzultacijah za posamezna obmo�ja 
komuniciranja, kot pri nekaterih komunikacijah na terenu, poro�ila o trenutnem dogajanju in 
nasveti v zvezi s komuniciranjem NATURE 2000 pa se že izvajajo preko Osrednje enote.  
 
Komunikacija z deležniki je potekala skozi vse leto, skomunicirano je bilo izjemno veliko 
deležnikov, še posebej so v drugi polovici leta, saj so razli�ni predstavniki posameznih 
javnosti med drugim tudi sami izražali potrebo po predstavitvah. 
 
Proti koncu leta je bil na Zavodu pripravljen osnutek strategije komuniciranja za celotno 
NATURO 2000, ki bo z letom 2005 prešel na Zavod RS za varstvo narave. 
Dodatna pojasnila in opisi opravljenih del po obmo�nih enotah so podani za oba dela skupaj, 
tj. za strokovni del in za komunikacijo.  
 
Obmo�na enota Celje.  
Komunikacija obmo�ij NATURA 2000 na enoti poteka dobro in v sozvo�ju z drugimi obmo�nimi enotami 
Zavoda, kmetijskimi svetovalci  in gozdarji, ki so v posamezni komunikacijski skupini. Odzivi na terenu so prav 
tako dobri, vendar razli�ni po intenziteti in po interesu. Posebej intenzivna je komunikacija za Kamniško 
Savinjske Alpe in Vzhodne Karavanke, Ostenja Posavskega hribovja, Pohorje in Dravinjsko dolino, kjer gre za 
velika in srednje velika obmo�ja, pristojnost ve� OE ZRSVN, ve� OE ZGS in KGZ. Sodelovali smo pri pripravi 
zloženke o rumenem sle�u in Dravinjski dolini ter v ve� lokalnih glasilih objavili prispevke o Natura 2000 
obmo�jih.  
 
Obmo�na enota Kranj.  
V sodelovanju z Obmo�no enoto Celje je bil pripravljen komunikacijski na�rt za Kamniško-Savinjske Alpe in 
Vzhodne Karavanke. To obmo�je je bilo tudi osrednja vsebina komunikacije deležnikom. Pripravljena je bila 
predstavitev obmo�ja revirnim gozdarjem, ki pokrivajo to obmo�je. Na priložnostnih sre�anjih z lokalnimi 
skupnostmi in v okviru prizadevanj za zavarovanje obmo�ja kot regijski park smo predstavili vsebino projekta 
NATURA 2000. Kot nadaljevanje predstavitve SPA Jelovica smo ponovno povabili udeležence lanske 
ekskurzije na Jelovico in jim predstavili novo zakonodajo v zvezi z omrežjem NATURA 2000. Priložnostno smo 
obmo�ja in sistem NATURA 2000 predstavljali predstavnikom ob�in. 
 Za nekatera lokalna glasila smo pripravili prispevke s predstavitvijo obmo�ij NATURE 2000 na njihovem 
obmo�ju (ob�ina Domžale, ob�ina Kamnik, ob�ina Naklo). Za obmo�je Zelenci je bila pripravljena zgibanka 
Udeležili smo se izobraževanja na temo varstva netopirjev (Slovensko društvo za prou�evanje in varstvo 
netopirjev) ter z njimi za�eli predstavljati varstvo netopirjev v okviru NATURA 2000 obmo�ij župnikom 
(Breznica na Gorenjskem) in Zavodu za varstvo kulturne dediš�ine v Kranju.  S predstavitvami obmo�ij, 
pomembnih za varstvo netopirjev smo nadaljevali in sicer župnijam v Krašcah, Ihanu, Kovor, Leše. 
Upravnim enotam Kamnik, Domžale, Kranj in Radovljica smo predstavili posebna varstvena obmo�ja na 
njihovih obmo�jih, prednosti in posledice Nature 2000. Enako smo predstavili Naturo 2000 tudi ob�inam 
Kamnik, Domžale, Trzin, Lukovica, Šen�ur, Kranj, Naklo, Jezersko, Cerklje, Trži�, Bohinj, Bled, Radovljica. 
 
Obmo�na enota Ljubljana.  
Pripravili smo komunikacijske na�rte za obmo�je Notranjski trikotnik, Ostenja Posavskega hribovja in Ko�evsko 
- Kolpa. Komunikacija je potekala  na ob�inah Cerknica, Logatec, v Zasavju in Obkolpju. Na Ljubljanskem 
barju smo v sodelovanju z ARSO in RRA LUR pripravili delavnico s predstavniki lokalnih skupnosti, lovskih in 
ribiških družin, okoljskih društev in kmetijsko-svetovalne službe. Udeležili smo se delavnic v zvezi s 
komunikacijo za obmo�ja Snežnik - Pivka, Krakovski gozd – Šentjernejsko polje, Ko�evsko – Kolpa in 
Posavsko hribovje.  Po ob�inah Vrhnika, Šmartno pri Litiji, Tomišelj, Ig in Polhov Gradec smo sodelovali z 
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Društvom za prou�evanje in varstvo netopirjev ter z Zavodom za varstvo kulturne dediš�ine, OE Ljubljana pri 
komunikaciji  z župniki in drugimi v zvezi s sakralnimi objekti, v katerih prebivajo netopirji.  
 
Obmo�na enota Maribor.  
Priprava in izvedba komunikacijskih na�rtov je bila ena od prednostnih nalog prvega �etrtletja. Potekala je v 
obliki organiziranih delavnic v Ljubljani, v obliki skupinskega dela komunikatorjev za posamezna obmo�ja in v 
obliki izvedbe ve�jih komunikacijskih dogodkov na terenu. Ve�ino komunikacijskih dogodkov pa smo opravili 
na na�in delne komunikacije z vodilnimi deležniki, predvsem vodstvi posameznih ob�in in njihovih strokovnih 
služb.     
Komunikacija za Naturo 2000 je potekala skladno z na�rtom. Poleg osrednjega dela programa, ki je bil vezan na 
izdelavo komunikacijskih na�rtov posameznih obmo�ij NATURA 2000 in predstavljanjem glavnim deležnikom, 
smo veliko naporov vložili tudi v neformalne oblike komuniciranja na nivoju ob�in in njihovih strokovnih služb 
kot tudi razli�nim skupinam lastnikov, upravljavcev in širše javnosti. Strokovne elemente NATURE 2000 v 
obliki naravovarstvenih usmeritev smo vklju�evali tudi na projektih, ki so skoraj zaklju�eni (državni lokacijski 
na�rti), zaradi �esar so se projekti vsebinsko dopolnjevali in razširjali. V postopkih priprav predlogov 
posameznih obmo�ij NATURE 2000 smo oblikovali mnenja in popravke glede na podrobno poznavanje razmer 
v naravi (na primer pSCI Drava). V tem obdobju smo zbrali ve�je število podatkov o živalskih vrstah in aneksa 
II Habitatne direktive (najve� za Carabus variolosus, Eriogaster catax, Euphydryas maturna in E. aurinia) in te 
podatke uporabili tako za dopolnjevanje baz o obmo�jih NATURA 2000 kot tudi za pripadajo�a ekološko 
pomembna obmo�ja. 
Pri projektu NATURA 2000 smo nadaljevali predvsem na podro�ju komunikacijskih aktivnosti. Zaklju�ili smo 
dela pri pripravi komunikacijskih na�rtov za obmo�je Pohorje in Ra�ki riniki ter pripravili vse gradivo za izdajo 
zloženk (besedila, kartografija, fotografije). Pripravili smo še nekaj dodatnih zloženk in sicer za obmo�je 
Dravinja, Haloze in Slovenske gorice. V sklopu komunikacije smo pripravili  tudi strokovno ekskurzijo na izvir 
reke Mure v Avstrijo v sodelovanju z avstrijskimi naravovarstveniki, saj je Mura v Avstriji naravovarstveno 
pomembno obmo�je – deloma NATURA 2000 in delno nacionalni park. Za strokovne delavce iz Slovaške smo 
na Pohorju pripravili predstavitev Pohorja kot obmo�ja NATURE 2000 in jim predstavili tudi naš informacijski 
center Bolfenk na Pohorju. Posebni komunikacijski dogodek smo pripravili v sodelovanju z DOPPS za obmo�je 
Ptujskega jezera. Na zahtevo številnih ob�in smo pripravili tudi dodatne kartografske in vsebinske predstavitve 
obmo�ij NATURA 2000. Z Znanstveno raziskovalnim centrom SAZU smo sodelovali pri zbiranju strokovnih 
podatkov o razširjenosti vrst na terenu in pri pripravi predlogov varstvenih obmo�ij za metulje za Naturo 2000. 

 
Obmo�na enota Nova Gorica.  
Izdelani so bili komunikacijski na�rti za obmo�ja, Kras,  Snežnik-Pivka in reka Reka (Velika voda) in predlogi 
zgibank za navedena obmo�ja ter obmo�je Banjšic.. 
Izvajanje komunikacije je potekalo na�rtno, v skladu s komunikacijskimi na�rti, ter priložnostno razli�nim 
deležnikom, zlasti nekaterim ob�inskim službam. Zahtevnejše predstavitve so bile na  ob�inskih svetih ob�in 
Postojna, Pivka in Nova Gorica zaradi odklonilnega stališ�a do obmo�ij NATURA. Ve�jo naklonjenost so 
izrazili udeleženci predstavitev v ob�ini Cerkno, Idrija in v Breginjskem kotu. Na nekaterih predstavitvah 
namenjenih širši javnost (obmo�ja v ob�ini Idrija, Kras) je bil obisk izrazito majhen. V okviru projekta  
Podeželje na evropski poti  je bila izvedena predstavitev NATURA  obmo�ij na Krasu s poudarkom na varstvu 
netopirjev.  
 
Obmo�na enota Novo mesto.  
Aktivnosti v okviru projekta NATURA 2000 so obsegale dve fazi: v prvi fazi je šlo za izobraževanje �lanov 
komunikacijskih skupin in pripravo komunikacijskih na�rtov, v drugi fazi pa smo vsebine projekta predstavili 
lokalnim deležnikom. V prvem �etrtletju smo komunicirali naslednja obmo�ja: Radulja, Lahinja, Dobli�ica in 
Dobrava – Jovsi. V drugem �etrtletju smo s komunikacijami nadaljevali  in  projekt NATURA  2000 predstavili  
županom oziroma njegovim ožjim sodelavcem (Šenternej, Brežice, Krško, �rnomelj, Semi�, Škocjan, Dolenjske 
Toplice, Trebnje, Mirna pe�, Novo mesto). Nekoliko aktivnejše in obsežnejše predstavitve obmo�ij NATURA  
2000 smo izvajali v ob�inah Brežice, �rnomelj, Škocjan, Šentjernej in Krško. V komunikacijo smo uspešno 
vklju�ili tudi javne medije. MOP je finan�no omogo�il Ekospust  po reki Lahinji in reki Kolpi, akcij sta bili 
izvedeni v sodelovanju z lokalnimi društvi in našim zavodom.. Pripravili smo vsebine za zloženke: Lahinja, 
Dobrava - Jovsi, Krakovski gozd - Šentjernejsko polje, Dobli�ica, Kolpa, Zaloška kotlina, Rumeni sle�. S 
predavanjem  »Natura  2000 in razvojne  možnosti« smo sodelovali na dveh delavnicah: » Vizija razvoja Bele 
krajine« in »Razvojne možnosti v zavarovanih obmo�jih«. Deležniki so bile strokovne službe  belokranjskih 
ob�in in kmetje  iz zavarovanih obmo�ij. V sodelovanju z SDPVN smo sodelovali pri komunikaciji zato�iš� 
netopirjev v  cerkvah sv. Duh- �rnomelj in  Tri fare – Rosalnice.  
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Obmo�na enota Piran.  
Aktivnosti, povezane s komunikacijo NATURE 2000, so  potekale v skladu z razpoložljivimi kadrovskimi in 
�asovnimi možnostmi. Posebej intenzivna je bila komunikacija obmo�ja Sv. Nikolaj v Ankaranu, pripravili smo 
tudi predstavitev projekta in obmo�ij NATURA 2000 za ob�inska sveta v Izoli in Kopru. Udeležili smo se 
usklajevalnega sestanka na ARSO ter posredovali potrebne popravke mej obmo�ij. V polovici leta so aktivnosti 
potekale predvsem v zvezi s pripravo komunikacijskega na�rta za obmo�ji Slovenska Istra (pore�je Dragonje) in 
Se�oveljske soline oz. kanal Sv. Jerneja. Za obmo�je kanala Sv. Jerneja je bila izdelana tudi zgibanka. Izvajal se 
je komunikacijski na�rt za Kanal Sv. Jerneja in Se�oveljske soline. Izvedeni so bili individualni sestanki z 
deležniki, ter dve fokusni skupini (vodil svetovalec Kline). Analiza in rezultati fokusnih skupin so bili 
predstavljeni upravljavcu Krajinskega parka Se�oveljske soline in MOP, odgovornim za zavarovana obmo�ja, 
poro�ila pa so bila poslana tudi vsem deležnikom. V sklopu odzivov na fokusne skupine je bil objavljen odgovor 
na pismo v Primorskih novicah. Rezultati komuniciranja so podlaga za izboljšanje postopka priprave na�rta 
upravljanja za Se�oveljske soline. 
 
Osrednja enota 
Skupna »Živa narava« je izdelala analize SCI in SPA obmo�ij glede na rabo kmetijskih zemljiš� ter glede na 
habitatne tipe po Corine Lancover. Narejeni so bili manjši popravki SPA obmo�ij glede na medsebojne meje ter 
v skladu z državno mejo. Prav tako so bile izdelane analize prekrivanja posameznih pSCI s pSPA in prekrivanja 
pSCI z zavarovanimi obmo�ji. 
Po navodilih MOP je bilo za potrebe projekta NATURA 2000 izvedeno zbiranje podatkov o prostorskih planih 
ob�in in pripravljene kartografske podlage za izreze prostorskih planov iz obmo�ij NATURA 2000 (Ljubljansko 
barje, Gori�ko, Kras, Mura).  
Skupna »Živa narava« je kot pripravo na potek NATURE 2000 v prihodnjih letih zbirala in pregledovala 
literaturo o upravljavskih na�rtih (vklju�no z monitoringom) na obmo�jih NATURA v drugih državah Evrope. 
Skupina »Živa narava«, ki je sodelovala v strokovnem odboru za Naturo 2000, je izpolnila tudi obrazce SDF za 
dvoživke. 

3.5 Naravne vrednote 

Baza naravnih vrednot (NV) je ena od klju�nih podatkovnih zbirk, ki jih po ZON-u vodi in 
vzdržuje Zavod RS za varstvo narave. Naravne vrednote predstavljajo posebej vredne, 
izjemne in edinstvene dele žive in nežive narave, ki jih kot družba želimo varovati in ohraniti 
za zanamce.  
 
V letu 2004 so obmo�ne enote Zavoda dopolnjevale podatke o naravnih vrednotah na svojih 
obmo�jih ter beležile predloge novih naravnih vrednot. Nekatere obmo�ne enote so preverile 
ujemanje med svojo evidenco naravnih vrednot ter evidenco na strani ARSO, ena od 
obmo�nih enot izvaja podroben pregled drevesnih naravnih vrednot. Aktivnosti na tem 
podro�ju smo razvrstili v štiri glavne skupine: terenski ogled stanja naravnih vrednot, 
kabinetno vrednotenje delov narave, dopolnjevanje baze naravnih vrednot in dopolnjevanje 
baze podatkov o pri�akovanih naravnih vrednotah.  
 
Izdelana je bila analiza stanja naravnih vrednot po obmo�nih enotah Zavoda. Analiza je 
pokazala razlike pri vodenju, vnašanju in vzdrževanju baz po posameznih obmo�nih enotah. 
Da bi na Zavodu imeli enotno evidenco naravnih vrednot, ki se bo vodila in vzdrževala na 
enoten na�in, je bila 05.07.2004 imenovana projektna skupina za nadgradnjo sistema naravnih 
vrednot. Skupina se je zaradi dopustov prvi� sestala šele konec meseca avgusta. Izdelala je 
osnutek projekta, v katerem je pripravila okvirni �asovni plan dela, predstavila posamezne 
faze projekta in konkretno dolo�ila vsebino evidence naravnih vrednot. 
 
Konec leta 2004 se je pri�elo z izvajanjem II. faze projekta – tehni�no izdelavo evidence 
naravnih vrednot. Skupina za nadgradnjo sistema naravnih vrednot je pripravila tudi predlog 
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delovnega lista, ki bo na terenu služil kot delovni pripomo�ek pri preverjanju stanja naravnih 
vrednot.  
 
Delovna skupina za pripravo strokovne naloge za dolo�itev meril za vrednotenje drevesnih 
naravnih vrednot (vodja Aleš Ocvirk) je izdelala strokovno nalogo, ki je v postopku kriti�nega 
ovrednotenja.  
 
V tabeli v nadaljevanju so podrobno predstavljeni terenski ogledi na naravnih vrednotah, 
opravljeni v letu  2004.  
 
 
Tabela 3.11. Pregled opravljenih terenskih ogledov na naravni vrednoti po vrsti in namenu ogleda 

 

 
 
Naslednja tabela pa prikazuje dejavnosti na podro�ju naravnih vrednot, ki so bile v letu 2004 
opravljene po obmo�nih enotah in na Osrednji enoti. V vsakem polju tabele je navedeno 
število naravnih vrednot, za katere je bilo izvedeno opravilo, opisano v imenu stolpca. 
 

 
 
 
V nadaljevanju sledijo kratki opisi opravljenih aktivnosti po posameznih obmo�nih enotah (s 
poudarki na pomembnejših dejavnostih). 

                                                                             Naravna vrednota

  Vrsta terenskega ogleda Spremljanje stanja narave Spremljanje stanja narave zaradi posegov

Enota

Namen 
ogleda

Evidentiranje in 
dokumentiranje 
delov narave

Priprava 
mnenja

Priprava 
smernic

Raziskovalno 
zbiranje 

podatkov na 
terenu

Prijava inšpekciji
Evidentiranje in 
dokumentiranje 
delov narave

Prijava 
inšpekciji

Priprava 
mnenja

Priprava 
smernic

Priprava 
soglasja

Raziskovalno 
zbiranje 

podatkov na 
terenu

CE 2 3 5 0 0 2 0 11 4 0 0
KR 16 0 1 4 0 0 0 7 3 0 0
LJ 31 1 20 1 0 2 0 2 0 0 0
MB 3 11 0 5 0 2 0 8 0 3 0
NG 19 0 0 1 1 5 0 19 1 0 1
NM 15 4 0 4 0 1 4 14 7 2 1
PI 1 0 2 1 0 2 1 4 0 0 0

OsrE 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 104 20 28 16 1 14 5 65 15 5 2

169 106

Enota

Kabinetno 
vrednotenje 
delov narave

Dopolnjevanje 
baze NV

Dopolnjevanje 
baze podatkov o 
pri�akovanih NV

CE 7 21 0
KR 1013 70 4
LJ 95 260 110
MB 150 6 7
NG 1 353 0
NM 1 2 10
PI 0 3 0

OsrE 0 38 0
Skupaj 1267 753 131



29

Obmo�na enota Celje 
Na podlagi terenskih ogledov smo dopolnili bazo za 4 naravne vrednote v ob�ini Velenje. Odkrita in raziskana je 
bila jama na Tovstem vrhu v Ob�ini Celje.  
 
Obmo�na enota Kranj 
Bazo podatkov o naravnih vrednotah smo zaradi pomanjkanja �asa in neugodnega vremena dopolnjevali le za 
naslednja obmo�ja: rastiš�e mo�virske logarice v Dragomlju, Kamniška Bistrica pri Ihanu, Prevojske gmajne 
(prehodna barja), Drtijš�ica, Struška, mokriš�a blejskega kota: Šobec, Berje, Sava Bohinjka, Podhom, Blata pri 
Preddvoru, glinokop Stražiš�e. 
Potem, ko smo prejeli uradni predlog seznama naravnih vrednot z ARSO, smo preverili vse enote naravnih 
vrednot in njihove poligone z namenom primerjave z našimi. Ve�jih razlik med bazama nismo ugotovili, 
potrebno pa bo preveriti nekaj razli�nih mej obmo�ij naravnih vrednot 
Sprotno smo dopolnjevali seznam predlogov za naravne vrednote. 
 
Obmo�na enota Ljubljana 
V ob�inah Loški Potok in MOL smo dopolnjevali bazo naravnih vrednot za približno 260 naravnih vrednot. 
Evidentiranje in vrednotenje delov narave smo opravljali v ob�inah Loški Potok, Loška dolina, MOL (okrog 270 
naravnih vrednot). Evidentiranje, vrednotenje delov narave in dopolnjevanje baze NV je obsegalo popravljanje 
in vrisovanje obmo�ij ter dopolnjevanje podatkov o to�kovnih objektih za osnovno evidenco naravnih vrednot 
(predvsem drevesnih naravnih vrednot) v ob�inah Loški Potok, Loška dolina, MOL (okrog 200 naravnih 
vrednot) in Dobrova - Polhov Gradec. Tudi v zadnjem �etrtletju smo dopolnjevali evidence baz za naravne 
vrednote s podatki iz literature in na podlagi terenskih ogledov. Sodelovali smo v skupini za nadgradnjo sistema 
naravnih vrednot. Udeležili smo se sestanka na MOP, ki je bil sklican na temo naravne vrednote Podgoriška 
gmajna in pojasnili argumente, zaradi katerih je bilo obmo�je dolo�eno za naravno vrednoto. 
 
Obmo�na enota Maribor 
Zimski �as smo izkoristili predvsem za dopolnjevanje baze podatkov o naravnih vrednotah z novimi strokovnimi 
podatki, ki smo jih pridobili predvsem iz literature, le manjši del pa z novimi terenskimi opazovanji.   
Osrednji enoti smo posredovali seznam novo predlaganih NV obmo�ja OE Maribor ter seznam sprememb in 
popravkov, ki smo jih vnašali v Accessovo bazo. Predlagali smo, da nam  Ministrstvo veljavni predlog naravnih 
vrednot posreduje tudi v obliki Accessove tabele.  
Sodelovali smo v ekipi za pripravo strokovnih osnov in modela za dolo�anje in razvrš�anje drevesnih naravnih 
vrednot. V septembru smo pripravili skupni terenski ogled za predstavnike vseh OE, ki se z DNV. Na ogledu 
smo preizkusili predlagane osnove za dolo�itev DNV na konkretnih primerih – že evidentiranih drevesnih 
naravnih vrednotah - na obmo�ju Dravskega polja ter vzhodnega ter južnega Pohorja. Ugotovili smo, da pri 
vrednotenju dreves nastopa veliko število posameznih momentov, nekatere izmed njih je celo težko vnaprej 
predvideti, nekateri pa so krajevno pogojeni. Zaradi tega bo priprava uporabnega modela oz. osnov za 
vrednotenje in razvrš�anje zahtevna naloga, sam model pa ne bo smel biti preve� strogo dolo�en – popisovalcu 
bo moral dopuš�ati tudi nekaj osebne svobode, ki pa bo morala temeljiti na izkušnjah, poznavanju stroke in 
lokalnih razmer.  
�eprav s konkretnimi nasveti pomagamo mnogim lastnikom zavarovanih (oz. evidentiranih) dreves, 
izpostavljam primer gospoda Jakoba �ernoge oz. njegove zavarovane tise, obeh iz Podbo�a št.1. Tisa na nesre�o 
raste tik ob hiši – tako tik, da med streho in hišo tudi za žleb ni prostora in prihaja do zamakanja sten. Lastnik je 
tisi izrazito naklonjen. Izdelali smo predlog spremembe odvodnjavanja strehe ter poskrbeli za sofinanciranje 
posega s strani ob�ine Slovenska Bistrica. 
Poskrbeli in sodelovali smo pri odvzemu vzorcev za datacijo subfosilnega hrasta, ki ga je naplavila reka Drava v 
bližini Središ�a ob Dravi. 
 
Obmo�na enota Nova Gorica. 
V bazi naravnih vrednot smo  popravili  ve�je število lokacij to�k in poligonov obmo�ij naravnih vrednot o 
�emer smo sprotno obveš�ali ARSO. Preverjanje in popravljanje smo opravljali ob izdelavi naravovarstvenih 
smernic. 
 
Obmo�na enota Novo mesto 
Po prejemu uradnega predloga seznama naravnih vrednot z ARSO, smo preverili vse enote naravnih vrednot in 
njihove poligone z namenom primerjave z našimi. Ve�jih razlik med bazama nismo ugotovili. Ve�ina dopolnitev 
v bazo NV je posledica priprave strokovnih podlag za regijski park Kozjanski park. Nove naravne vrednote smo 
evidentirali s pomo�jo klicev doma�inov, strokovnih služb  s študijem literature  in na podlagi terenskih 
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ogledov). Sodelovali smo v ekipi za pripravo strokovnih osnov in modela za dolo�anje in razvrš�anje drevesnih 
naravnih vrednot. Nastavili smo samostojne dosjeje  naravnih vrednot, ki jih  dopolnjujemo z uradnimi 
zaznamki, poro�ili, mnenji..) Pri konkretnih obravnavah naravnih vrednot vezanih na postopke izvajamo 
kartografske popravke in vodimo posebno evidenco le teh..   
 
Obmo�na enota Piran. 
Ogledi posameznih naravnih vrednot so bili praviloma vklju�eni v terenske oglede namenjene razli�nim 
posegom in dejavnostim. Nekoliko ve� pozornosti je bilo namenjene drevoredu lip v parku ob objektu MORS v 
Ankaranu zaradi opredelitve potrebnih sanacijskih ukrepov.  
Osrednja enota 
Osrednja enota je v drugem �etrtletju evidentirala drevesne in ekosistemske naravne vrednote na obmo�jih ob�in 
Dobova-Polhov Gradec, Zagorje in Vrhnika. 
Na osrednji enoti je bila izdelana analiza stanja naravnih vrednot po obmo�nih enotah, potekala je priprava 
projekta skupine za nadgradnjo sistema naravnih vrednot, izdeluje se enotna evidenca naravnih vrednot (tehni�ni 
del).  

3.6 Splošno spremljanje stanja ohranjenosti narave 

Pod spremljanje stanja ohranjenosti narave sodijo (splošni) terenski ogledi stanja narave ali 
terenski ogledi zaradi predvidenih posegov v naravo oz. prostor. Tej razdelitvi pravimo vrsta 
(terenskega) ogleda.  
 
Pri zbiranju podatkov o terenskih ogledih smo spremljanje stanja narave razdelili na zgoraj 
omenjeni dve vrsti, nato pa smo za vsako vrsto oglede razdelili po tipu objekta ter glede na 
namen ogleda.  
Tip objekta je lahko: 

- naravna vrednota, 
- obmo�je EPO, 
- obmo�je NATURA 2000, 
- zavarovano obmo�je, 
- »splošno« (v kolikor ne gre za ogled na obmo�ju ali objektu katerega od zgoraj 

naštetih štirih tipov). 
Namen ogleda je lahko: 

- evidentiranje in dokumentiranje delov narave, 
- priprava mnenja, 
- priprava soglasja, 
- priprava smernic, 
- prijava inšpekciji, 
- raziskovalno zbiranje podatkov na terenu. 

 
V naslednjih dveh tabelah je podan sumarni prikaz terenskih ogledov glede na vrsto ogleda po 
obmo�nih enotah ter glede na tip objekta. Podrobnejša razdelitev terenskih ogledov glede na 
namen ogleda po posameznih tipih objekta je podana po ustreznih poglavjih (3.5, 3.4.3, 
3.4.4.1, 3.7.1). 
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Tabela 3.12. Pregled opravljenih ogledov obmo�ij v zvezi s spremljanjem stanja ohranjenosti 
narave (prva tabela: število terenskih ogledov po obmo�nih enotah, druga tabela: število 

terenskih ogledov po tipu objekta). 

Enota
Spremljanje 

stanja 
narave

Spremljanje 
stanja narave 

zaradi posegov
CE 29 64
KR 35 29
LJ 76 25
MB 45 46
NG 57 118
NM 56 47
PI 13 0

OsrE 20 16
Skupaj 331 345  

 
 

Tip 
objekta

Spremljanje 
stanja narave

Spremljanje 
stanja narave 

zaradi posegov
NV 169 106

Natura 44 56
EPO 13 22
ZO 50 136

Splošno 55 25
Skupaj 331 345  

 
 
Podrobnejši pregled terenskih ogledov za tip objekta »splošno« je predstavljen v spodnji 
tabeli. 
 

Tabela 3.13. Pregled opravljenih splošnih terenskih ogledov po  vrsti in namenu ogleda. 
 

 
 
Obmo�na enota Celje 
Glede na obmo�je, ki ga pokrivamo, je spremljanje usmerjeno tja, kjer se izdelujejo naravovarstvene smernice in 
dajejo strokovna mnenja k posegom. 
 

                                       "Splošno"

  Vrsta terenskega ogleda Spremljanje stanja narave    Spremljanje stanja narave zaradi posegov

Enota

Namen 
ogleda

Evidentiranje in 
dokumentiranje 

delov narave

Priprava 
mnenja

Priprava 
smernic

Raziskovalno 
zbiranje 

podatkov na 
terenu

Evidentiranje in 
dokumentiranje 

delov narave
Priprava mnenja

Priprava 
smernic

CE 0 2 4 0 0 3 1
KR 0 1 0 0 0 1 1
LJ 7 1 11 1 0 2 3
MB 1 4 0 2 0 2 0
NG 10 1 0 0 7 1 1
NM 4 0 0 0 1 0 0
PI 0 0 4 0 0 2 0

OsrE 2 0 0 0 0 0 0
Skupaj 24 9 19 3 8 11 6

55 55 25
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Obmo�na enota Kranj 
Zaradi priprave smernic so bili opravljeni ogledi obmo�ij: Trzin, Želodnik (2x), Ozka dela, Cerklje (celotna 
ob�ina), zaradi priprave mnenj (za ARSO) pa ogledi obmo�ij: Kamniška Bistrica, ribogojnica Besnica, Žeje, 
Prikrnica, Zlato polje. 
Spremljanje stanja narave kombiniramo s terenskimi ogledi zaradi posegov, kadar gre za dele narave, katere je 
mogo�e pregledati neodvisno od sezone. V �asu vegetacije na tak na�in spremljamo stanje botani�nih in 
ekosistemskih naravnih vrednot, EPO-jev in obmo�ij NATURA 2000. Izklju�no z namenom spremljanja stanja 
in evidentiranja so bili izvedeni terenski ogledi: rastiš�e Zoisove vijolice na Belski planini (Struška), Blata pri 
Preddvoru,  Berje, barji Ledine in Za Blatom na Jelovici, Jelovica (Kravji potok), Dovžanova soteska, Možjanca, 
gramoznica Bistrica, Kokra, Velika planina itd.  
Na obmo�ju Povirja vzhodno od Bodeš� smo opravili terenski ogled nedovoljeno postavljene lope za po�itniško 
prikolico in pripravili prijavo inšpekciji. 
 
Obmo�na enota Ljubljana  
Zaradi dopolnjevanja baze naravnih vrednot, ki je v prvem �etrtletju še potekalo, je bilo za potrebe vrednotenja 
delov narave pregledanih ve�je število (predvsem drevesnih) naravnih vrednot. Opravili smo ve� ogledov stanja 
kot npr. Radenskega polja, Ajdovske jame, izvira pri Viru pri Sti�ni, Krakovskega gozda, nekaterih drevesnih 
vrednot, Rakovega Škocjana in Županove jame. Ogledali smo si tudi kal v Ajblju, kjer bomo strokovno 
sodelovali pri njegovi obnovi. Preostali terenski ogledi so bili povezani ve�inoma s pripravo naravovarstvenih 
smernic, prijave nepravilnih posegov, mnenja ter soglasja na podlagi odlokov o zavarovanju. 
   
Obmo�na enota Maribor. 
Spremljanje stanja narave je izrazito sezonsko delo. V zimskem �asu smo opravili predvsem nujne oglede v 
zvezi s posegi, oglede v zvezi z vrednotenjem pa opravljamo predvsem v vegetacijskem obdobju.  Najbolj 
kriti�no je stanje na podro�ju opravljanja ogledov v povezavi z izdelavo vseh tipov naravovarstvenih smernic. 
Ocenjujemo, da bi bilo potrebno v �asu izdelave smernic opraviti kontrolne oglede vseh naravnih vrednot in 
obmo�ij narave zaradi ugotovitve dejanskega stanja na terenu, pa to zaradi kratkih rokov izdelave smernic sploh 
ni mogo�e, v zimskem �asu pa mnogih delov narave zaradi »sezonskosti« pojavljanja ni mogo�e vrednotiti. Zato 
smo pri izdelavi smernic prisiljeni uporabljati predvsem ra�unalniške evidence, za katere pa vemo, da niso 
ažurirane.  
 
Obmo�na enota Nova Gorica  
Terenskih spremljanj stanja narave je bilo veliko. V glavnem se opravljajo v zvezi z na�rtovanjem ali izvajanjem 
posegov v prostor, pripravo naravovarstvenih smernic ter v zvezi z obvestili ob�anov in podobno. Posebej 
obsežna spremljanja stanja narave so bila izvajana na obmo�ju Poso�ja zaradi intenzivnih naravnih procesov kot 
so podori, usadi itd. in s tem povezanimi gradbenimi posegi za odpravo posledic, ob urejanju poti v Malih jamah 
(Postojnska jama), ob gradnji HC Razdrto-Vipava ter ob gradnji mHE Klavžarica. 
Zaradi ugotovljene škode v naravi (na zavarovanih obmo�jih ter naravnih  vrednotah) smo številne posege 
prijavili pristojni inšpekciji. Najve� prijavljenih posegov je na zavarovanih obmo�jih naravnih spomenikov reke  
So�a in  Nadiže. 
 
Obmo�na enota Novo mesto  
Spremljanje stanja naravnih vrednot smo opravili v okviru terenskih ogledov za pripravo strokovnih mnenj, 
naravovarstvenih smernic, legalizacijo objektov... Problemati�ne so bile nelegalne  gradnje v Ko�evskem  Rogu 
in na Gorjancih ter v KP Kolpa. Na terenskih ogledih  smo zaradi preverjanja stanja oziroma podajanja mnenj k 
posegom velikokrat odkrili, da so dolo�eni posegi že izvedeni in je bila narava že prizadeta  Tovrstne posege 
smo prijavili inšpekcijskim službam, ali pa smo v skladu z dogovori z izvajalci del, dela uspeli ustaviti kar sami 
(npr. posegi na brežini Dobli�ice, Krke, Temenicie, Kolpe. Primer nedoslednega sodelovanja  ARSO  z 
Zavodom je primer nelegalne gradnje klasi�nega vikenda (»gospodarsko poslopje«)  na nezazidljivem obmo�ju 
KP Kolpa v Sodevcih. Zavod je gradnjo prijavil inšpekcijskim službam, ARSO pa je brez predhodnega mnenja  
Zavoda, izdal  naravovarstveno soglasje brez pogojev in tako celo dopustil asfaltiranje nelegalne poti 
vzpostavljene skozi termofilno rastiš�e.  Preverili smo stanje ve�ih dreves in organizirali sanacijo najbolj 
ogroženih (Marindolska, Bunjevska, Jeleni�ev hrast, Napoleonova vrba) V sodelovanju z  ZGS smo po neurju 
preverili stanje  gozdov  na obmo�jih Natura 2000, V Jelendolu smo preverili traso bodo�e  nove gozdne ceste. 
Zaradi gradnje vodovoda je prišlo do poškodb vhoda v Gabrsko jamo. Z usklajevanji na terenu  je bil poseg 
ustrezno saniran. Uspešni so bili tudi razgovori na terenu z doma�ini  pri sanaciji kala Grabrna.  
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Obmo�na enota Piran 
Podobno kot pri naravnih vrednotah je tudi splošno spremljanje stanja narave v pretežni meri vezano na 
predvidene plane in posege. Aktivnosti so bile intenzivnejše predvsem na obmo�ju ob�ine Piran, ki je poleg 
sprememb plana pripravljala tudi ve�je število lokacijskih na�rtov, vezanih na turisti�no gospodarstvo. 
V zvezi s splošnim spremljanjem stanja narave velja omeniti tudi aktivnosti v zvezi z izdelavo nacionalnega 
inventarja morskih in obalnih obmo�ij pomembnih z vidika varstva narave. Aktivnost sodi v okvir uresni�evanja 
priporo�il, ki izhajajo iz Protokola o posebej zavarovanih obmo�jih in biološki raznolikosti (Barcelonska 
konvencija). 
 
Osrednja enota 
Na osrednji enoti je bil opravljen terenski ogled in izdelava projekta za utrditev poti in platoja, ter postavitev 
zaš�itne ograje ob Divjem jezeru – sodelovanje z Muzejem Idrija, podjetjem Zidgrad in OE Nova Gorica. 
Opravljen je bil tudi terenski ogled in na�rt dela za obnovo kala v Ajblu zaradi �iš�enja in utrjevanja dna in 
brežin – sodelovanje z TŠD Kostel in OE Ljubljana; terenski ogled pred dvema letoma izvedene akcije �iš�enja 
kala v Starem Logu; ter terenski ogled in dogovor o poteku del pri naravovarstveni akciji revitalizacije vaškega 
kala v Grabrni – sodelovanje z OE Novo mesto. 

3.7 Dejavnosti, vezane na zavarovana obmo�ja, vklju�no s pripravo 
strokovnih podlag 

V tem poglavju so za leto 2004 opisane aktivnosti s podro�ja zavarovanih obmo�ij, priprava 
strokovnih podlag za zavarovanje ter opisan poseben projekt priprave strokovnih podlag za 
zavarovanje. 

3.7.1 Zavarovana obmo�ja  

Zakonska izhodiš�a za izvajanje nalog, povezanih z zavarovanimi obmo�ji, so navedena v 
ZON-u. Posamezne obmo�ne enote Zavoda so na tem podro�ju v letu 2004 opravile naloge, 
opisane v obmo�nih besedilih spodaj. 
 
Podana je tudi tabela, v kateri so podrobno predstavljeni terenski ogledi na zavarovanih 
obmo�jih.  
 
Tabela 3.14. Pregled opravljenih terenskih ogledov na zavarovanem obmo�ju po vrsti in namenu 

ogleda. 

                                                                            Zavarovano obmo�je
  Vrsta terenskega ogleda Spremljanje stanja narave Spremljanje stanja narave zaradi posegov

Enota

Namen 
ogleda

Evidentiranje in 
dokumentiranje 

delov narave

Priprava 
mnenja

Priprava 
smernic

Raziskovalno 
zbiranje 

podatkov na 
terenu

Evidentiranje in 
dokumentiranje 

delov narave
Prijava inšpekciji

Priprava 
mnenja

Priprava 
smernic

Priprava 
soglasja

CE 5 0 0 0 2 1 37 0 0
KR 4 2 0 0 0 0 1 1 0
LJ 1 0 0 2 1 1 2 1 1
MB 2 2 1 1 2 0 6 2 4
NG 5 6 3 0 6 4 50 2 0
NM 5 1 4 4 1 0 6 0 0
PI 1 0 0 1 0 1 3 0 1

OsrE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 23 11 8 8 12 7 105 6 6

50 136  
 
Obmo�na enota Celje 
Veliko napora in dela je bilo vloženega v digitalizacijo mej zavarovanih obmo�ij, ki so zavarovana z ob�inskimi 
odloki na obmo�ju Obmo�ne enote Celje. Aktivno sodelujemo z upravljavcem regijskega parka Kozjansko, 
krajinskega parka Kum in z Logarsko dolino.  
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Obmo�na enota Kranj  
Nadaljevali in spremljali smo aktivnosti ob spremembi Zakona o Triglavskem narodnem parku. Udeležili smo se 
javne obravnave na temo sprememb zakona v Bohinjski Bistrici. Z upravljavcem parka smo sodelovali pri 
pripravi naravovarstvenih smernic (ob�ina Bled) in mnenj (UN Rudno polje, DP Bohinj) ter imeli druge ob�asne 
stike. Pregledali smo stanje na naravnem rezervatu Zelenci in se z Ob�ino kranjska Gora dogovorili o nadaljnjih 
aktivnostih. Z namenom novelacije odloka smo se dogovarjali z lastniki jezerc na Bobovku o bodo�em 
upravljanju obmo�ja. 
Za Ob�ino Bled smo pripravili strokovni predlog k spremembi odloka o zavarovanju povirij, mokriš� in rastiš� 
redkih in ogroženih rastlinskih vrst v ob�ini Bled.  
Preko poletja je potekala digitalizacija mej zavarovanih obmo�ij na Gorenjskem. 
Zavodu za gozdove, OE Kranj in Bled smo posredovali meje zavarovanih obmo�ij, na katerih lov ni dovoljen. 
 
Obmo�na enota Ljubljana 
Aktivno sodelujemo z upravljavcem Županove jame, z ob�ino Ig pri ureditvi Iške ter pri obnovi u�ne poti v 
Rakovem Škocjanu. Nekaj ogledov smo opravili v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib zaradi izdaje  
strokovnega mnenja. Z upravljavcem regijskega parka Kozjansko, OE Novo mesto in OE Celje pripravljamo 
strokovne podlage za novelacijo zakona o razglasitvi regijskega parka Kozjansko.  
 
Obmo�na enota Maribor  
Na obmo�ju OE Maribor to delo še ni ute�eno. Pred kratkim je bil sicer ustanovljen KP Park Gori�ko, ki pa še 
nima na�rta upravljanja in se le-ta tudi še ne izdeluje. Z vodstvom parka smo imeli številne delovne kontakte. 
Delavci OE Maribor smo se aktivno vklju�ili v številne postopke in dejavnosti v zvezi z obmo�jem 
novoustanovljenega Krajinskega parka Gori�ko: sodelovali smo  pri komunikaciji NATURA 2000 za obmo�je 
Gori�kega, oblikovanju besedil informacijskih brošur, urejanju spletne strani ter pri postopkih v zvezi z 
uveljavljanjem predkupne pravice države po ZON. 
V zvezi s postavitvijo ozna�evalnih in pojasnjevalnih tabel na zavarovanih obmo�jih je bila opravljena 
zamenjava (postavitev novih) ozna�evalnih tabel na lokacijah Jezera pri Bišu, Subfosilni hrast Lendava, 
Krajinski park Topla.  
Letošnje leto smo kot nadaljevanje lanskoletne uspešno zaklju�ene akcije »Peš na Bo�« v okviru projekta 
MATRA izvedli preventivne aktivnosti za pripravo praznovanje 1. maja na Bo�u. Aktivnosti so obsegale 
sestanke s predstavniki planinskih društev, KS, najemnikom planinskega doma, novinarji, varnostno službo, 
lokalnim prebivalstvom ter predstavniki ob�in. V medijih smo izvedli predstavitev lanskoletne akcije ter 
naravovarstvenih kvalitet Bo�a in okolice. Posebej smo širšo javnost seznanili z vsebino NATURE 2000. 
Planinskemu društvu Polj�ane smo pomagali pri izvedbi letošnjega projekta: koordinirali smo delo varnostne 
službe ter doniranje finan�ne spodbude s strani ob�in Slov. Bistrica in Rogaška Slatina. Akcija je tudi letošnje 
leto dobro uspela, Bo� je bil tako reko� brez avtomobilov, ljudje so se nanj povzpeli peš, narava je tako ostala 
ohranjena, med ljudmi smo ustvarili pozitivno podobo Zavoda za varstvo narave ter osnovali podlago za 
nadaljnje sodelovanje (upravljanje obmo�ja NATURA 2000). 
V letošnjem letu smo poglobili sodelovanje s pobudniki ustanovitve KP Središ�e ob Dravi in tudi s pristojno 
ob�ino  Ormož. Sodelovali smo tudi z nevladnimi organizacijami pri spremljanju stanja na mejnem odseku 
Drave, kjer se na Hrvaški strani izvajajo posegi, ki bi lahko negativno vplivali na stanje na slovenski strani 
Drave. 
V sodelovanju z ob�ino Ormož smo nadaljevali aktivnosti pri pripravi in sprejemu ob�inskega odloka o 
zavarovanju krajinskega parka Središ�e ob Dravi. V sodelovanju  s pedagoško fakulteto v Mariboru smo 
pripravili strokovne podlage za dve u�ni poti na obmo�ju KP Drava v ob�ini Duplek za namen izdelave 
diplomske naloge.  
V sodelovanju z ob�ino Ra�e  - Fram, inšpekcijskimi službami v Mariboru in ARSO smo smo pripravili skupni 
dogovor o na�inu urejanja sanacije Turnovih ribnikov na obmo�ju KP Ra�ki ribniki – Požeg. 
Po obvestilu s terena smo si ogledali nedovoljene posege v naravnem rezervatu �rno jezero in v soteski 
Šodergraben. V obeh primerih smo ugotovili, da šlo za nedovoljene posege na škodo narave in smo podali 
prijave pristojnim inšpekcijskim službam. 
Po obvestilu s terena smo si ogledali nedovoljene posege v naravnem rezervatu �rno jezero in v soteski 
Šodergraben. V obeh primerih smo ugotovili, da šlo za nedovoljene posege na škodo narave in smo podali 
prijave pristojnim inšpekcijskim službam. 
 
Obmo�na enota Nova Gorica 
Aktivno sodelujemo z upravljavci Triglavskega narodnega parka ter Regijskega parka Škocjanske jame. Po 
potrebi in na podlagi prošenj svetujemo lastnikom zavarovanih obmo�ij v zvezi z razli�nimi zadevami. Lastnike 
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na zavarovanih obmo�jih najbolj zanimajo možnosti razli�nih poseganj in dejavnosti ter prodaje zemljiš� na teh 
obmo�jih. 
 
Obmo�na enota Novo mesto 
Aktivno sodelujemo z upravo Kozjanskega  parka in z ob�ino �rnomelj, ki je pristojna za obmo�ji KP Kolpa in 
KP Lahinja. Aktivnosti potekajo predvsem  pri na�rtovanju in izvajanju dolo�enih dejavnostih in posegov v 
zavarovanih obmo�jih, posebno pozornost pa namenjamo tudi delu z javnostmi. Tako smo v mesecu aprilu 
pripravili sre�anje z naslovom »Žuni�i v Evropi« s �imer smo simboli�no proslavili vstop Slovenije v Evropsko 
unijo. V mesecu avgustu smo v okviru projekta »Po poteh dediš�ine Dolenjske in Bele krajine« sodelovali pri 
odpiranju nove to�ke KP Lahinja. Isti mesec smo sodelovali pri organizaciji dveh »ekospustov« po reki Lahinji 
in Kolpi. Še posebej slednji je bil izjemno odmeven, saj se je spusta udeležilo ve� kot sto udeležencev. �eprav ni 
povsem jasna vloga  slovenske naravovarstvene strokovne službe pri sanaciji jezov na mejni reki Kolpi (KP 
Kolpa), kadar jez na slovenski strani obnavlja Republika Hrvaška, je prav tako v mesecu avgustu, v �asu 
obnovitvenih del, steklo neobvezno strokovno sodelovanje Zavoda z izvajalcem na terenu, ki je v celoti 
upošteval naše ustno podane usmeritve. Vodili smo vrsto aktivnosti v Šok�evem dvoru v Žuni�ih (vzdrževanje 
dvora, vodenje obiskovalcev, usklajevanje pri gradnji vodovoda..). Organizirali smo izdelavo ozna�evalnih tablic 
dveh pohodnih poti po KP Kolpa, V sodelovanju z VGP NM smo si ogledali stanje jezov  v KP Kolpa. Aktivna 
je bila tudi udeležba  na » Kozjanskem jabolku«. 
 
Obmo�na enota Piran 
Vzpostavljeno je zelo aktivno sodelovanje z upravljavci zavarovanih obmo�ij, naravnega rezervata Škocjanski 
zatok in krajinskega parka Se�oveljske soline. Predvsem pri slednjem je bilo veliko �asa namenjenega 
sodelovanju pri opredeljevanju predstavitve obmo�ja s pomo�jo tabel in zgibank. Z upravljavcem naravnega 
rezervata Škocjanski zatok poteka tedensko izmenjavanje informacij, mnenj in pobud. Od upravljavca 
prejemamo mese�na pisna poro�ila o izvrševanju obveznosti v zvezi z upravljanjem naravnega rezervata. Z 
upravljavcem KS Se�oveljske soline smo intenzivno sodelovali v sklopu komuniciranja Nature 2000. Pri 
vsakodnevnem delu je Zavod spremljal delo upravljavca, potekalo je stalno (po)svetovanje glede izvedbe ali 
komuniciranja na�rtovanih akcij. 
 
Osrednja enota 
Sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za izdelavo na�rta upravljanja regijskega parka Kozjanski park. 
Priprava strokovnih podlag za utrditev poti, platoja in postavitev zaš�itne ograje ob Divjem jezeru – sodelovanje 
z OE Nova Gorica. 
Sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag pri naravovarstveni akciji revitalizacije vaškega kala v Grabrni – 
sodelovanje z OE Novo mesto. 
Skupina »živa narava« je za potrebe SKOP (Uredba o pla�ilih za ukrepe Programa razvoja podeželja 2004-2006 
za leto 2004, Ur.l.24/04) pripravila seznam parcel (iz novega digitalnega katastra parcel z dne 23.3.2004) znotraj 
zavarovanih obmo�ij. 

3.7.2 Priprava strokovnih podlag za ukrepe varstva narave 

Zavod RS za varstvo narave pripravlja strokovne podlage in izvaja ukrepe varstva naravnih 
vrednot v skladu z zakonom. V programu dela za letošnje leto smo napovedali plan priprave 
strokovnih podlag; v letu 2004 izdelane strokovne podlage so preštete v spodnji tabeli. 
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Tabela 3.15. Pregled števila izdelanih strokovnih podlag za izvajanje ukrepov varstva narave 
(desno) in primerjava realizacije v prvih devetih mesecih z napovedjo v Programu dela ZRSVN 
za leto 2004. 

 

Vrsta varstva   Realizacija - Napoved 

Enota 

Obnova 
delov 

narave 

Za�asno 
zavarovanje 

Zavarovano 
obmo�je Vsota Program 

2004 
Vsota/Program 

(delež) 

CE 0 2 2 4 4 100% 
KR 0 0 2 2 3 67% 
LJ 0 0 7 7 8 88% 
MB 2 0 2 4 0 - 
NG 0 9 2 11 5 220% 
NM 0 0 3 3 2 150% 
PI 0 1 2 3 6 50% 

OsrE 0 0 1 1 0 - 
Skupaj 2 12 21 35 28 125% 

 
Opomba 1: Strokovne podlage za Kozjanski park – sodelovale so obmo�ne enote CE, LJ, NM in Osrednja enota 
(v stolpcu »Zavarovano obmo�je« so štete pri vseh štirih enotah). 
 
Na desni strani tabele je po obmo�nih enotah podana realizacija strokovnih podlag, pri �emer 
je primerjano število izdelanih strokovnih podlag (predvidene in dodatne nepredvidene) in 
število napovedanih strokovnih podlag. Vsebinska primerjava je podana v poglavju 6.2, 
Priloga 2. 
 
Obmo�na enota Celje.  
Pripravili smo strokovni predlog za za�asno zavarovanje rastiš�a rumenega sle�a pri Boštanju ter Strokovne 
podlage za spremembo akta o zavarovanju regijskega parka Kozjanski park in ju  poslali v pregled in presojo na 
MOP.  Za Mestno ob�ino Celje smo dopolnili že obstoje�e strokovne podlage za za�asno zavarovanje dreves ter 
pri�eli z izdelavo strokovnih podlag »Naravne vrednote v Ob�ini Tabor«. 
  
Obmo�na enota Ljubljana 
V obliki strokovne naloge pripravnika smo pripravili osnovo za izdelavo strokovnih podlag za zavarovanje 
Planinskega polja. Pripravili smo ve� strokovnih podlag za zavarovanje za obmo�je Reteške loke, Ajdovsko 
jamo pri Nemški vasi, izvira Vir pri Sti�ni,  Pekel pri Borovnici, Podpeški Kamnolom in rudiš�a Sitarjevec, ki so 
bile poslane ob�inam v pripombe. Strokovne podlage za Radensko polje nismo pripravili, zaradi nepredvidene 
odsotnosti zaradi bolezni. Kar nekaj �asa pa je bilo namenjeno za pripravo strokovnih podlag za Kozjanski park, 
ki pa jih nismo imeli v programu v letu 2004. Pripravili smo jih v sodelovanju z OE CE in OE MN. 
 
Obmo�na enota Kranj.  
Udeležili smo se sre�anj v zvezi s pobudo za zavarovanje Kamniško-Savinjskih Alp in pripravo strokovnih 
podlag za zavarovanje (na ob�ini Preddvor in na Regijski razvojni agenciji Celje).. Pripravljene so bile strokovne 
podlage za zavarovanje Šentanskega rudnika v Podljubelju in odgovor Ob�ini Bohinj glede zavarovanja �rne 
prsti. 
Strokovne podlage za novelacijo odloka o zavarovanju NZ Bobovek so pripravljene. Glede na to, da novelacija 
odloka vklju�uje tudi umestitev nekaterih objektov (za upravljanje obmo�ja), morajo biti podlage usklajene z 
lastniki, kar trenutno še poteka. 
 
Obmo�na enota Maribor. 
Potreb po tovrstnih aktivnostih je zelo veliko, vendar jih je izvedenih le minimalno število zaradi neurejenega 
financiranja in zaradi neurejenih pravnih statusov. Tako smo v tem obdobju izdelali strokovne osnove za obnovo 
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ozna�evalnih tabel za staro trto in Stražunski gozd v Mariboru ter za ukrepe ohranjanja mokrih travnikov na 
Mitneku. 
Za ovršje Košenjaka, kjer je pomembni habitat divjih gozdnih kur (divji petelin, ruševec in gozdni jereb) smo 
izdelali akcijski na�rt izvajanja ohranitvenih ukrepov. Za obmo�je ob�ine Dravograd smo pri�eli s pripravo 
sistemati�nega ozna�evanja najpomembnejših naravnih vrednot in obmo�ij narave. 
Za�eli smo s pripravo strokovnih podlag za obmo�ja ohranjene narave v ob�ini  Kidri�evo. 
 
Obmo�na enota Nova Gorica.  
Pripravili smo strokovne predloge za za�asno zavarovanje za ve� geoloških  naravnih vrednot (nahajališ�e 
fosilov v Vipolžah, nahajališ�e fosilnih rib v Škrbini, profil  Raškega  preloma pri Senože�ah, nahajališ�e 
odtisov dinozavrov pri Godovi�u, sedimentološki profil pri Trnovem v Ilirski Bistrici in Gustin�i�eva jama) ter  
mokrotnih travnikov in poplavni gozd na Ajševici. Predlagali smo  obnovitev za�asnega zavarovanja  za 
obmo�je Mlak v Vipavski dolini. . Zahtevnejša je bila priprava strokovnih podlag za zavarovanje Idrijskega 
rudiš�a  in delov Ba�e ter pritokov Idrijce, ki je v zaklju�ni fazi pripravljanja. 
 
Obmo�na enota Novo mesto 
V sodelovanju z OE CE in OE LJ smo dokon�ali strokovne podlage za Regijski park Kozjansko..V okviru 
izvajanja Ramsarske konvencije smo pripravili dvoje strokovnih podlag za razglasitev Ramsar obmo�ij in sicer 
za Krakovski gozd in Dobrava – Jovsi.  Zaradi pred�asne premestitve  Damjana Vr�ka na osrednjo enoto niso 
dokon�ane  strokovne podlage za reko Krko. 
 
Obmo�na enota Piran.  
Pripravljena sta bila utemeljitev ter osnutek za vladno uredbo  o krajinskem parku Strunjan. V zvezi s pripravo 
osnutka  je bilo veliko �asa vloženega v razgovore z razli�nimi deležniki oz. interesnimi skupinami – ribi�i, 
Pomorsko policijo, ribiško inšpekcijo, krajevno skupnostjo idr. ter nenazadnje s Sektorjem za varstvo narave na 
Ministrstvu za okolje, prostor in energijo. Osnutek uredbe je bila ve�krat predstavljen na interesnih zborih 
krajanov obeh krajevnih skupnostih na obmo�ju parka. Vlada je v septembru sprejela uredbo in nekoliko kasneje 
tudi uredbo o koncesiji za upravljanje parka 
V povezavi s projektom Life »Varstvo ogroženih vrst in habitatov na Kraškem robu« je bil pripravljen osnutek  
strokovnih podlag za opredelitev varstvenih ukrepov za varovanje naravnih vrednot in ohranjanje biotske 
raznovrstnosti na obmo�ju Kraškega roba. 
Pripravljen je bil predlog za za�asno zavarovanje novo odkrite »Jame stoletnice Slovenskega planinskega 
društva Trst«. Hkrati s predlogom je bilo izpeljano tudi interventno zaprtje jame zaradi neposredne ogroženosti.  
V letu 2004 je bila sicer predvidena tudi priprava predlogov oz. utemeljitev za novelacijo ob�inskih odlokov o 
razglasitvi naravnih spomenikov Debeli rti� in Rt Madona ter priprav strokovnih predlogov za sprejem vladnih 
uredb o zavarovanju rastiš�a pozejdonke ter mokriš�a pri Sv. Nikolaju. Kljub dejstvu, da bi bila realizacija 
navedenih varstvenih ukrepov nujna za u�inkovitejše varovanje naravnih vrednot in ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, so predlogi in utemeljitve, zaradi preobilice drugih obveznosti in nalog ter dolgotrajnega 
postopka priprave in sprejema uredbe o Krajinskem parku Strunjan, ostali na nivoju delovnega gradiva. 
 
Osrednja enota 
Sodelovali smo pri pripravi strokovnih podlag za Kozjanski park . 

3.7.3 Posebni projekti priprav strokovnih predlogov za zavarovanje - sodelovanje in 
strokovna podpora pri ustanavljanju parka Gori�ko 

Projekt ustanavljanja krajinskega parka Gori�ko s slovenske strani vodi MOP/ARSO. S strani 
Zavoda je pri projektu sodelovala Stanka Dešnik. V letu 2004 so bile s strani Zavoda izvedene 
naslednje aktivnosti: 

-         pripravljanje in dopolnjevanje za�asnih upravljavskih smernic za KP Gori�ko 
(KPG), 

- sodelovanje pri pripravi internih aktov Javnega zavoda Krajinski park Gori�ko 
(statut, pravilniki, opisi delovnih mest), 

- sodelovanje pri izobraževanju vodnikov KP Gori�ko,  
- svetovanje o posegih v okolje na obmo�ju ob�ine Dobrovnik, 
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- sodelovanje pri prijavi projektov na razpis Phare, 
- urejanje predstavitev KP Gori�ko in spletne strani STO, 
-        urejanje in pregledovanje prostorske baze podatkov, ki so bile narejene v �asu 

nastajanja KP Gori�ko, vnos podatkov o rastiš�ih ogroženih rastlinskih vrst po 
terenskem ogledu, 

- sodelovanje pri komunikaciji NATURA 2000 za obmo�je Gori�kega in obmo�je 
Mura, 

- izdelava programov izletov za razli�ne skupine po KPG, 
- sodelovanje in delovni obisk v upravah sosednjih parkov – dogovarjanje o skupnih 

projektih predstavitve parkov in drugih aktivnostih, 
- organizacija razstave rokodelcev trideželnega parka v gradu Tabor v parku Raab, 
- sodelovanje pri organizaciji 1. mednarodnega ocenjevanja vin 3-deželnega parka 

Gori�ko-Raab-�rség in sosednjih vinorodnih obmo�ij s podelitvijo diplom in 
odli�ij, scenarij predstavitve, 

- organizacija prenosa razstave Pomurje-Gori�ko iz PMS v LJ na Grad, ki zaradi 
pomanjkanja finan�nih sredstev ni uspela, 

- sodelovanje z ob�ino Cankova pri obnovi vodnjaka v Korovcih s sredstvi sklada 
Helios - otvoritev je bila 17.10.2004. 

- sodelovanje na mednarodni delavnici Green Belt - evropska zelena vez - poro�ilo 
o stanju zavarovanih obmo�ij narave v Sloveniji, 

- priprava referata za sre�anje EUREGIO v Leipzigu na povabilo Zveze naravnih 
parkov Nem�ije in Avstrije - predstavitev Zavarovanih obmo�ij narve v 
Sloveniji s poudarkom na 3-deželnem parku Gori�ko-Raab-Orseg, 28.10.2004, 

- priprave in organizacija mikološkega sre�anja Gori�ko 2004 na gradu pri Gradu, 
ki bo 21-24.oktober 2004, 

- sodelovanje pri nastajanju regionalne zasnove prostorskega razvoja na obmo�ju 
KPG. 

3.8 Obveš�anje javnosti o pomenu varstva narave  

Zavod RS za varstvo narave je slovenski strokovni organ na podro�ju naravovarstva in 
predstavlja institucijo, na katero se lahko obrnejo posamezniki, ko opazijo ravnanje, ki ima 
lahko negativen vpliv na varovanje in ohranjenost narave. Skladno z ZON-om je naloga 
Zavoda skrb za obveš�anje javnosti o pomenu varovanja narave. Pri tem gre za osveš�anje 
širše javnosti kot tudi utrjevanje položaja stroke v družbi. Prizadevamo si, da je javnost  - tako 
splošna kot strokovna - seznanjena z delom Zavoda in tudi s tem namenom se je sredi marca 
letos zapolnilo delovno mesto sodelavke za stike z javnostmi.  
 
Z namenom razli�ne javnosti obveš�ati o delu na Zavodu je bil vzpostavljen strateški pristop 
do javnosti in s posameznimi projekti je bil nastavljen koncept komuniciranja z mediji, 
priprava, vodenje in organizacija dogodkov in priprava dolo�enih dokumentov povezanih z 
delom z javnostjo.  
 
Tako smo o pomembnejših dogodkih pripravili sporo�ila za javnost, ki so bila posredovana 
vsem slovenskim medijem, spremljale so se objave v medijih, odgovori medijem so bili 
pripravljeni skladno s konceptom delovanja z mediji. 
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V zvezi z mediji je vzpostavljen tudi »infoclip«, ki omogo�a vsakodnevno spremljanje vseh 
dogodkov na temo naravovarstva. Tako je baza pojavljanja v medijih dopolnjena in 
izpopolnjena, mogo�a pa je tudi nadgradnja (analiza objav), ki se bo za�ela izvajati v letu 
2005.  
 
Med zelo odmevnimi dogodki, kjer je Osrednja enota nudila podporo pri izvedbi je bil 
dogodek »Vstopa v evropsko unijo v Žuni�ih«, kjer je bil poleg dogodka samega organiziran 
še prihod gostov, pripravljeno sporo�ilo za javnost, pripravljena objava na spletnih straneh in 
moderiranje dogodka.  
 
Odmeven je bil tudi dogodek »Ekološki spust po Kolpi«, pa novinarska konferenca ob odprtju 
stalne razstave o Naturi v Murski Soboti.  
 
Organizirana je bila izmenjava informacij o Naturi s Slovaškimi kolegi. Celoten dogodek je 
bil pripravljen in usmerjan s strani PR. 
 
V jesenskem obdobju se je zgodilo krizno komuniciranje in sicer na temo mokriš�a Brje, ki 
naj bi bilo potopljeno zaradi izgradnje hidroelektrarne. V javno dogajanje je bil vpleten tudi 
Zavod, na koncu pa so se ob�ani sami z referendumom odlo�ili ali želijo, da bo mokriš�e 
potopljeno. Pri tej odlo�itvi je zaenkrat ostalo, upravni postopki pa še niso kon�ani. 
 
O Zavodu so pisale tudi najpomembnejše �asopisne hiše: Delo, Dnevnik, Ve�er, Gorenjski 
glas,zastopani smo bili v radijskem in televizijskem prostoru, še naprej pa smo se veliko 
pojavljali v lokalnih medijih. 
Še vedno pa velja, da je v naravovarstvu precej težji prodor v medije s pozitivnimi kot z 
negativnimi informacijami in da mediji veliko raje pišejo o kriti�nih temah in soo�ajo razli�na 
mnenja.  
 
Informiranje javnosti o delu na terenu pa je potekalo tudi samostojno iz obmo�nih enot, 
predvsem s pripravo in objavo �lankov v razli�nih lokalnih medijih, pripravo razstav in drugih 
dogodkov, pa tudi s pomo�jo odgovorov medijem ob razli�nih priložnostih.  

3.8.1 Predstavitve Zavoda javnostim 

Vsi sodelavci Zavoda nenehno delujejo na podro�ju predstavljanja svojega delovanja 
javnostim, bodisi v splošne namene, bodisi ob psoebnih priložnostih (projekti, posebni 
dogodki, razstave, izdaja informativnih materialov itd). 
 
Spletna stran zavoda http:\\www.zrsvn.si deluje in je sprotno dopolnjevana z novicami in 
obvestili. V rubriki »Aktualno« objavljamo obvestila za javnost, obvestila o prireditvah, 
aktualne polemike, nekatere naravovarstvene smernice itd. 
 
Obmo�na enota Maribor 
Med pomembnejšimi predstavitvami Zavoda kaže omeniti predvsem predstavitev zavoda gostom iz Slovaške in 
predstavitev avstrijskim naravovarstvenikom v sklopu strokovne ekskurzije ob reki Muri. 
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Obmo�na enota Piran 
V letu 2004 velja omeniti predvsem dve krajši predstavitvi Zavoda in njegove vloge na podro�ju varstva narave 
in sicer �lanom IOI (International Oceanographic Institute) ob priliki sre�anja, ki so ga imeli v Piranu in pa 
udeležencem konference MARBENA (biotska raznovrstnost na obmo�ju Sredozemskega in �rnega morja). 
 
Obmo�na enota Celje 
Ob Dnevu odprtih vrat 22. decembra smo se uspešno predstavili širši javnosti, medijem in institucijam. Dogodek 
smo popestrili s fotografsko razstavo in ra�unalniško predstavitvijo. Obiskovalci so se pogovarjali z zaposlenimi, 
na razpolago so bili plakati, zloženke ter ostali  tiskani material.  
 
Obmo�na enota  Novo mesto 
Oddelku za biologijo  BTF  smo pripravili enodnevno ekskurzijo po Beli krajini in jim predstavili delovanje 
zavoda in naravovarstveno uspešno dokon�ane akcije.  Varstvo narave in delovanje zavoda pa smo predstavili 
tudi delegaciji komisije EU – predstavnikom direktorata za razvoja podeželja  in predstavnikom MKGP na  
obisku v Šok�evem dvoru. 
 
Obmo�na enota Kranj 
V okviru prireditve ob vstopu Slovenije v EU smo gostu iz Scottich Natural heritage predstavili delo obmo�ne 
enote in naravo obmo�ja, ki ga pokrivamo. 
 
Obmo�na enota Nova Gorica 
Naše delo in vlogo Zavoda predstavljamo priložnostno na razli�nih sestankih in drugih sre�anjih. 

3.8.2 Osveš�anje in informiranje javnosti o pomenu naravovarstva ter pojavljanje 
Zavoda v medijih 

Komunikacija z ob�ani, oblastmi na razli�nih nivojih in razli�nimi strokovnimi službami, ki  
morajo pri svojem delu upoštevati tudi naravovarstvene vidike, je vsakodnevna.  
 
Od sredine marca letošnjega leta naprej po zapolnitvi delovnega mesta za odnose z javnostjo,  
smo medijem v obliki sporo�il za javnost posredovali opise pomembnejših dogodkov, akcij 
sodelovanja pri razstavah, izdaje knjig oz. publikacij itd. Odziv slovenskih medijev na 
sporo�ila za javnost je dober, vsaki� so bili v zvezi z našimi sporo�ili tudi �lanki v slovenskih 
medijih. 
 
Tako so bili mediji obveš�eni o pomo�i prehajanja žab na Slivniškem jezeru, pa o 
spremenjenem prometnem režimu na Bo� v �asu prvomajskih praznikov, obveš�ali smo tudi o 
izidu knjige, o odprtju razstave in o drugih dogodkih. 
 
Konec aprila smo organizirali velik dogodek v po�astitev vstopa v EU v Žuni�ih na 
Šok�evem dvoru, kamor smo povabili tudi gosta iz Škotske, goste iz Hrvaške ter vabljene iz 
Ministrstva za okolje, prostor in energijo z ministrom na �elu. Dogodek je bil izjemno 
odziven, oblikoval pa se je celo slogan »Narava ne pozna meja«.  
 
V juniju smo v zvezi s potujo�o razstavo na temo »NATURA 2000« v Murski Soboti 
organizirali novinarsko konferenco, ki je bila dobro obiskana in kasneje dogodek tudi opisan 
v medijih. 
 
Sodelovali smo še v uro in pol trajajo�i radijski oddaji o NATURI 2000 v ve� televizijskih 
prispevkih na nacionalni televiziji. 
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Potekalo je intenzivno pogajanje z Uradom vlade za informiranje, ki posreduje »Clipinge« 
državnim institucijam. Prejeli kon�ni negativni odgovor, kar pomeni, da je Zavod moral za 
spremljanje medijev samostojno iskati ponudnika na trgu. 
 
V nadaljevanju so povzete najpomembnejše aktivnosti komuniciranja naravovarstva javnosti, 
ki so splošne, torej ne vezane na konkretne projekte ali naloge, (že) opisane v ustreznih 
poglavjih poro�ila. Po obmo�nih enotah smo prešteli objave v medijih ter predavanja in 
predstavitve posameznih naravovarstvenih tem razli�nim lokalnim javnostim (šola, ob�ine, 
...), pri �emer predstavitve NATURE 2000 niso zajete, saj so le-te vklju�ene v tabeli v 
poglavju 3.4.4. 
 
Prispevke zaposlenih na Zavodu predstavljamo v poglavju 7.4., Priloga 4. Bibliografija 

 

Tabela 3.16: Objave v medijih ter izvedena predavanja in predstavitve za razli�ne javnosti. 

 

 
 
 
Obmo�na enota Celje 
Pripravili smo besedilo za naravovarstveno akcijo »dvoživke« ob Slivniškem jezeru in v tej povezavi preko naše 
PR obvestili medije. Intervjuji in predstavitve so se nanašale na popularizacijo in izobraževanje ohranjanja 
narave s poudarkom na NV, zavarovanih obmo�jih in biotski raznovrstnosti ter  na Natura 2000 obmo�jih. 
 
Obmo�na enota Kranj 
Za Svet ptic (glasilu DOPPS) je bil pripravljen �lanek na temo malih hidroelektrarn, pripravljen je bil �lanek z 
naslovom mokriš�a Blejskega kota za Blejske novice. 
�lanek o problematiki ohranjanja mokriš� v ob�ini Lukovica je bil objavljen v Zborniku ob�ine Lukovica. 
V sodelovanju z Ob�ino Domžale smo pripravili štiri plakate k razstavi Kamniška Bistrica – rekreacijska os 
Domžal.  
Vodenje ekskurzije Prirodoslovnega društva na jeseniške rovte. 
Vodenje po kanjonu Kokre: predstavnica projekta Comenius in spremstvo (Srednja Biotehniška šola Kranj), 
dijaki Gimnazije Kranj ter dvakrat vodenje ob dnevih turizma v Kranju. 
Udeležili smo se dveh radijskih oddaj v živo na temo doinstalacije HE Moste ter sodelovali v televizijskih 
oddajah Preverjeno in Tednik. 
Na Radiu glas Ljubljane smo sodelovali v pogovoru o umetnem zasneževanju. 
Priprava serije �lankov na temo popularizacije naravnih vrednot v glasilu Dobro jutro.  
Ve�ina aktivnosti glede pojavljanja v medijih je bila osredoto�ena na obmo�ja NATURA 2000. 
 
 
 

Enota

Avtorski 
prispevek

Intervju
Sodelovanje pri 

novinarskem 
prispevku

Predavanje Predstavitev

CE 3 4 15 4 12
KR 18 0 5 5 4
LJ 1 1 3 0 0
MB 3 6 7 7 7
NG 11 3 6 4 1
NM 22 8 10 8 5
PI 5 15 6 3 15

OsrE 0 1 0 1 1
Skupaj 63 38 52 32 45
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Obmo�na enota Ljubljana  
Pripravili smo strokovno vodstvo (8 skupin) po razstavi Ljubljansko barje - iskanje skupnih poti (organizator 
MOL). Sodelovali smo v oddaji »Intelekta« na 1. programu Radia Slovenija (z vsebino NATURA 2000) in pri 
projektu LIFE ter pri prispevku o Ljubljanskem barju za TV Slovenija.. Med odmevnejšimi predstavitvami 
javnostim naj omenim intervju na TVS v oddaji Osmi dan v zvezi s problematiko rde�elistne bukve pri Operi. 
Skupaj z osrednjo enoto smo pripravili tudi obvestilo za javnost v zvezi s to problematiko. Ve�krat smo po 
telefonu odgovarjali novinarjem Dela in Dnevnika v zvezi s postavitvijo spomenika Kosovelu v krajinskem 
parku Tivoli Rožnik in Šišenski hrib. 
Za Radio Ognjiš�e smo dali  intervju o varovanju Ljubljanskega barja, Na  TV SLO 1 smo sodelovali v oddaji 
Potepanja – Ljubljansko barje . 
 
Obmo�na enota Maribor  
V tem �asu so izšli predhodno oddani strokovni �lanki (poro�ila mladinskih raziskovalnih taborov). Ostalo 
pojavljanje v medijih in javnosti je bilo vezano v glavnem na predstavitve aktualnih naravovarstvenih problemov 
in  NATURO 2000. 
Obmo�na enota  Maribor je z namenom obveš�anja in osveš�anja javnosti o pomenu varstva narave pripravila tri 
ve�je dogodke in sicer predstavitev projekta Matra in NATURE 2000 javnosti in medijem v KP Topla. Pripravili 
smo tudi potujo�o fotografsko razstavo o NATURI 2000 v prostorih Univerzitetne knjižnice v Mariboru in 
knjižnice v Murski soboti. Vsi trije dogodki so bili tudi dobro predstavljeni v medijih tako v obliki novinarskih 
prispevkov kot obliki intervjujev posameznih strokovnih delavcev (RTV Slovenija, Koroški radio, Ve�er, 
Pomurski vestnik, Radio Murska Sobota, Žurnal). Ob otvoritvi razstave v Murski soboti smo s predstavitvijo 
NATURE 2000 sodelovali tudi na priložnostni novinarski konferenci. Z osnovno šolo v Turniš�i smo sodelovali 
pri upravljanju manjšega obmo�ja narave in pri organizaciji naravoslovnega dneva. Naravoslovne dneve smo 
organizirali tudi za ve� razredov osnovne šole v Dravogradu. 
V sodelovanju s Kozjanskim parkom smo se udeležili študentskega raziskovalnega tabora na Kozjanskem kjer 
smo udeležencem predstavili delo ZRSVN, vsebino in pomen varstva narave in osnovne zna�ilnosti obmo�ij 
NATURA 2000. Predstavili smo tudi metodo terenskega prou�evanja metuljev (dnevni in no�ni lov). Ugotovili 
smo prisotnost 114 metuljev  ter s tem pomembno prispevali k poznavanju biodiverzitete tega sicer 
neraziskanega in zelo zanimivega obmo�ja. 
Sodelavec enote je soavtor delovnih poro�il o dveh lanskoletnih mladinskih raziskovalnih taborih, posve�enih 
lovu metuljev, ki sta izšli v letu 2004. 
Na mladinskem raziskovalnem taboru v Makolah in na Strojni smo predstavili Naturo 2000 in metode 
raziskovanja dnevnih in no�nih metuljev.    
 
Obmo�na enota Nova Gorica 
Ob dnevu mokriš� smo na povabilo Delavske univerze v Novi Gorici pripravili predavanji: Mokriš�a v zahodni 
Sloveniji, Živi svet Palud, in Moja jasa in moj svet. Sodelovali smo na muzejskih ve�erih Notranjskega muzeja s 
predstavitvijo Varstvo presihajo�ih jezer Zgornje Pivke,  pri organizaciji sre�anja mladih raziskovalcev 
osnovnošolcev Severno Primorske regije ter  pri organizaciji in izvedbi biološko raziskovalnega tabora LIG 
2004, v EPO Korada-Kolovrat, ki se ga je udeležilo 40 srednješolcev osnovnošolcev.      
Ve� aktivnosti (objava �lankov v lokalnih �asopisih) je bilo v zvezi z predstavitvijo obmo�ij NATURA 2000.                         
 S TV  Primorka smo zasnovali cikel oddaj o naravnih  znamenitostih. Oddaje so zasnovane po našem scenariju, 
sodelujemo pa tudi pri montiranju in oblikovanju oddaje. V letošnjem letu smo pripravili  dve od 12 na�rtovanih 
oddaj. 
 
Obmo�na enota Novo mesto.  
V prvem �etrtletju smo za rubriko »Naša naravna dediš�ina« v Dolenjskem listu pripravili štiri strokovne �lanke 
in sodelovali pri pripravi prispevkov na lokalni televiziji. Za OŠ Dragatuš in �lane razli�nih društev smo 
pripravili predavanja s predstavijo projekta NATURA 2000 s poudarkom na obmo�jih v Beli Krajini. Predavanja 
o NATURI 2000 smo izvajali v okviru programa SKOP v Jovsih, Damlju, �rnomlju in na seji sveta Zavoda za 
gozdove OE Novo mesto. V javnem mediju je potekal na lokalni televiziji Vaš kanal polurni klepet o pomenu 
varstva narave in o predstavitvi dela OE NM.  V TV oddaji »Turizem in mi« smo sodelovali s predstavitvijo 
zavarovanih obmo�ij Bele krajine, in sodelovali z intervjuji  v okviru Ekospustov Kolpa in Lahinja V poletnih in 
jesenskih mesecih smo nadaljevali s sodelovanjem v rubriki »Naša naravna dediš�ina«  v  lokalnih �asopisih 
Dolenjski list, Park., Belokranjc., Svet ptic, Lovec, Proteus...  
 
Obmo�na enota Piran.  
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V letu 2004 je bilo sodelovanja z mediji izjemno intenzivno (TV Koper, Primorske novice, Delo), predvsem v 
zvezi z NATURO 2000 ter z razli�nimi spremembami ob�inskih planskih in izvedbenih dokumentov. Posebej to 
velja za planske spremembe v ob�ini Piran, saj so bile slednje na�rtovane tako na obmo�jih Natura 2000 kakor 
tudi na EPO Morje in morsko obrežje. Veliko pozornosti so mediji namenili tudi na�rtovanemu III. Pomolu Luke 
Koper oz. stališ�u naravovarstva do predvidenega posega.  Sodelovanje z mediji je bilo zelo intenzivno tudi v 
zvezi s sprejemanjem uredbe o krajinskem parku Strunjan. 
V zvezi s predavanji in predstavitvami velja posebej omeniti predstavitev morskih zavarovanih obmo�ij na 
seminarju v Franciji (Marseille), na delavnici Urejanje prostora slovenskega obalnega pasu,  na delavnici 
projekta CAMP ter na ob�nem zboru Društva bibliotekarjev Primorske. 
Ob priliki potapljaške prireditve »Biser pod soncem, pod morjem biser« je bilo posredovano popularizacijsko 
gradivo (zgibanke, plakati), ki so jih organizatorji razstavili na prireditvenem prostoru. Ob za�etku šolskega leta 
je bila v piranski osnovni šoli,  v okviru tabora UNESCO, za 5. razrede pripravljena predstavitev podro�ja 
ohranjanja narave. Informativno gradivo je bilo posredovano tudi na željo u�iteljev nekaterih osnovnih šol, med 
drugim tudi eni zamejski. 
 
Osrednja enota 
Uredbo o vožnji v naravnem okolju smo se predstavili v medijsko odzivni oddaji Ekstra magazin – Kanal A -  
tema vožnje s terenskimi vozili v naravnem okolju.  
Na podlagi zasega pošiljke osebkov zavarovanih vrst rastlin iz Severne Amerike je bil za tednik Žurnal dan 
intervju na temo Konvencije CITES.Zavod je s sodeloval tudi na seminarju za carinike, ki ga je organiziral 
ARSO na temo CITES. Zavod je pripravil strokovni predstavitvi pogostejših vrst in skupin živali oz. rastlin, ki 
se pojavljajo v mednarodni trgovini pri nas.Posredovana so bila sporo�ila za javnost ob prireditvi, ki smo jo 
organizirali v sodelovanju z novomeško obmo�no enoto – Žuni�i v Evropi, sporo�ila za javnost v zvezi z 
aktivnostjo, ki jo izvaja Zavod s konvencijo CITES, sporo�ila za javnost ob posameznih dogodkih, ki so jih sicer 
organizirale obmo�ne enote. V zvezi s sporo�ili za javnost smo imeli razli�no število objav, dejstvo pa je, da se 
Zavod ve� pojavlja tudi v »velikih« �asopisih – Delo, Dnevnik, Ve�er,…kot smo nastopili tudi v ve�jih 
televizijskih in radijskih hišah (TVSLO, POP TV, RTV SLO). Na TV SLO je bila predvajana naša izjava v zvezi 
z rde�elistno bukvijo ob Operi, dali smo izjavo v zvezi z aktualno Volovjo rebrijo in s tem povezano gradnjo 
vetrnic, ki so predvidene na obmo�ju; za poseg je Zavod izdal negativno mnenje, pa je bilo obmo�je kljub temu 
izzvzeto iz strokovnega osnutka obmo�ij NATURA 2000 v Sloveniji. 

3.8.3 Naravovarstvene akcije  

V programu dela za leto 2004 smo predstavili na�rt dela na podro�ju »naravovarstvenih 
akcij«, ki obsega pripravo in/ali izdelavo treh vrst vsebin oz. oblik trajnega posredovanja 
naravovarstvenih vsebin javnosti: »akcije« oz. ozna�itve razli�nih naravovarstvenih objektov 
s tablami ter druge naravovarstvene akcije, izdajo publikacij (brošure, zgibanke, u�ni listi itd) 
ter razstave. Realizirani del na�rta za leto 2004 je prikazan v spodnji tabeli. 
 
Z letošnjim letom je aktivirana finan�na postavka »Akcije«, zanjo pa je odgovoren Primož 
Javornik. S tem dejanjem bomo vpeljali transparentno razporejanje sredstev za posamezne 
naravovarstvene akcije. 
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Tabela 3.17. Pregled števila izvedenih naravovarstvenih akcij, podanih v skladu s klasifikacijo v 
Programu dela ZRSVN 2004 

 
   Realizacija - Napoved 

Enota 
Ozna�itve in 
druge akcije Publikacija Razstava Vsota Program 

2004 
Vsota/Program 

(delež) 
CE 3 4 0,5 7,5 16 47% 
KR 4 3 5 12 10 120% 
LJ 1 2 1 4 2 200% 
MB 9 3 4,5 16,5 9 183% 
NG 4 0 1 5 1 500% 
NM 10 5 0 15 10 150% 
PI 1 4 1 6 6 100% 

OsrE 0 3 0 3 0 - 
Skupaj 32 24 13 69 54 128% 

 
 
Na desni strani tabele je po obmo�nih enotah podana realizacija naravovarstvenih akcij, pri 
�emer je primerjano vsota akcij ( realizirane na�rtovane in dodatne nena�rtovane) in število 
napovedanih naravovarstvenih akcij. (To pomeni: možno je, da je bilo izvedenih ve� ali manj 
akcij glede na napoved, ter da so bile izdelane razli�ne akcije, kot so bile napovedane.V 
primeru da je bila akcija izvedena delno, se to pri seštevanju upošteva kot 0,5 celotne naloge. 
Vsebinska primerjava je podana v  Prilogi 3) 
 
Obmo�na enota Celje 
S turisti�nim društvom Dobovec smo pripravili predlog/osnutek za dodatno ozna�itev KP Kum, osnutek 
predloga za ozna�itev Smrekovca ter sodelovali pri publikaciji za tematske poti in besedilo o KP Kum. Izvedena 
je bila sanacija cera na Vetrniku. Postavljena je bila ograja za dvoživke ob Slivniškem jezeru. Sodelovali smo pri 
celostni ozna�itvi naravnega rezervata Vrbje v ob�ini Žalec. 
 
Obmo�na enota Ljubljana  
Pripravljena je bila razstava o Ljubljanskem barju v sodelovanju z MOL. Pripravili smo vsebino tabel za 
ozna�itev krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki so bile postavljene v septembru.  
V sodelovanju z Osrednjo enoto je v pripravi akcija »Obnova kala v vasi Ajbelj«. Rezultat akcije bo obnovljen 
kal, informativna tabla, predavanja o pomenu kalov. Izdali smo zgibanko kal v Avblju in publikacijo Da bo 
Ljubljansko barje  živelo.  
 
Obmo�na enota Kranj 
Natisnjena je bila zloženka o naravnem rezervatu Zelenci, namenjena širšem krogu javnosti. Zloženka je bila 
financirana s strani Zavoda, Ob�ine Kranjska Gora in sponzorjev. 
V sodelovanju z Regijsko razvojno agencijo (BSC) smo se v okviru projekta MAREMA dogovorili o pripravi 
analize dejavnosti in karte tematskih poti v obmo�ju KP Udin Boršt. Analiza in karta izdelovalec še izdeluje. Z 
isto organizacijo (BSC) smo sodelovali pri izdelavi na�rta turisti�ne revitalizacije Trbojskega jezera. 
 
Obmo�na enota Maribor 
V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in ARSO sta bili opravljeni še dve ozna�itvi naravnih vrednot z 
ozna�evalnimi tablami, izšlo pa je tudi nekaj predhodno dogovorjenih zloženk in zgibank. Izdelane so bile nove 
ozna�evalne table za Staro trto na Lentu v Mariboru. 
Maja smo izvedli akcijo sanacije gnezda štorklje na dimniku stanovanjskega bloka v Lenartu. Izvedeno je bilo 
popravilo podstavka gnezda na dimniku s ponovno namestitvijo dela gnezda in štorklje v letošnji sezoni 
ponovno gnezdijo. Financiranje je bilo omogo�eno s strani Zavoda RS za varstvo narave. 
V sodelovanju z Mestno ob�ino Maribor smo za�eli pripravljati Na�rt postavitve znakov v Stražunu. Zavarovani 
gozd Stražun je ostanek gozdne zarasti Dravskega polja. Danes je obdan z mestnimi in primestnimi naselji in s 
okrog 150 ha predstavlja pomembno zeleno oazo Maribora. Na�rt postavitve znakov predvideva postavitev 13 
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ozna�evalnih tabel na pomembnejših dostopih ter dveh dvojnih pojasnjevalnih tabel na najbolj obiskanih to�kah 
v gozdu. 
V sodelovanju z ob�ino Dravograd smo pripravili besedila  za ozna�itev drevesnih naravnih vrednot v ob�ini 
Dravograd, v sodelovanju z ob�ino Ruše pa smo pripravili besedilo za zloženko o u�ni poti ob Dravi.  Na 
obmo�ju KP Topla smo postavili nove ozna�evalne table na lokacijah Preval, Knepsovo sedlo in Jakobe. V 
sodelovanju z ob�ino �rna na Koroškem in ARSO pa smo pripravili prijektno nalogo za izvedbo akcije �iš�enja 
mokrih travnikov na Mitneku v Podpeci. Za ob�ino podvelka smo pripravili program akcije sanacije mokrih 
travnikov na Odomovem barju na Kozjaku, ki jo je ob�ina na�rtovala v sklopu javnih del. 
 
Obmo�na enota Nova Gorica  
Sodelovali smo s Turisti�no zvezo Nova Gorica pri pripravi pohodniške poti  in ozna�itve naravnih spomenikov  
na obmo�ju KP Južni obronki Trnovskega gozda.  Sodelovali  smo  pri postavitvi stalne razstave Kamnine in 
fosili Brd iz zbirke Stanislava Ba�arja in naravne znamenitosti Brd. S sponzorji smo organizirali sanacijsko 
vzdrževalne posege na  lipah v  Ravnici in v Predjami ter na tisi v Stranah.  Sodelovali smo pri obnovi dostopne 
poti pri naravnem spomeniku Divje jezero. Izdelali smo plakat Gustin�i�eva jama v Blaž�evi dolini pri jami 
Vilenica ter plakat Zagotavljanje primernih materialov za cementno industrije in ohranjanje narave  v 
sodelovanju s Salonitom Anhovo  v okviru prispevka na mednarodni konferenci. 
 
Obmo�na enota Novo mesto.  
V sodelovanju z ZGS Novo mesto, razli�nimi društvi in lokalno iniciativo smo pomagali pri odprtju gozdne u�ne 
poti Straža – Frata. Pripravili smo strokovne vsebine za ozna�itev naravne vrednote Bajer pod potoki in 
sodelovali pri skorajšnji izdaji zloženke Gorjanci. Prav tako smo s strokovnimi vsebinami pripomogli k ponovni 
ozna�itvi Lahinje (obnova informacijskih tabel). V okviru projekta po poteh dediš�ine po Dolenjski in Beli 
krajini je izdana publikacija Krajinski park Lahinja s sedmimi zloženkami - tri so s podro�ja narave. V 
sodelovanju  s Turisti�nim društvom Kapele sta bila izdana delovna lista Dvoživke in Rastlinski svet (Koš�eva 
pot v Jovse). V mesecu juliju smo v sodelovanju z društvom Laterna organizirali Ekospust po reki Lahinji, nekaj 
dni zatem pa v sodelovanju s Turisti�nim društvom Zilje še Ekospust po reki Kolpi. Slednji je bil izredno 
uspešen in medijsko odmeven, saj smo k aktivnemu sodelovanju privabili okrog 120 prostovoljcev. Organizirali 
smo sanacijo treh dreves v KP Kolpa,  Napoleonove vrbe v Novem mestu in o�iš�evalna dela kala Grabrna, 
Pripravljene  so ozna�evalne tablice za pohodne poti po KP Kolpa in ozna�evalna tabla za kal Grabrna.   
 
Obmo�na enota Piran 
Predvideni ponatis zgibank o NR Strunjan in NS Rt Madona ter izdaja zloženke o zavarovanih delih slovenskega 
morja so bili vezani na postopek sprejemanja uredbe o krajinskem parku Strunjan ter na novelacijo odloka o 
naravnem spomeniku rt Madona. Glede na dejstvo, da strokovno in �asovno zahtevnost postopka sprejema oz. 
novelacije aktov, je bil ponatis omenjenih publikacij neizvedljiv. Aktivnosti na obmo�ju sv. Nikolaja ter 
Strunjanskih solin s Stjužo so bile deloma izpeljane, vendar pa v tem primeru aktivnosti niso bile financiranje iz 
postavke Akcije varstva narave pa� pa na osnovi sodelovanja s Kneževini Monako.Pa� pa je bila v letu 2004 
izpeljana  akcija zapiranja novo odkrite jame pri Socerbu. 
 
Osrednja enota 
Postavka »Naravovarstvene akcije« je sicer res aktivirana, a žal ne na ZRSVN, ampak na ARSO. Skrbnik 
postavke na Zavodu lahko le spremlja finan�no stanje in pošilja pripravljeno dokumentacijo nosilcu postavke na 
ARSO. Iz omenjene postavke je bila financirana akcija »Žabe-Slivniško jezero«.  
Za�eli smo z akcijo »Obnova kala v vasi Ajbelj« v sodelovanju z TD Kostel in OE LJ, ki bo kon�ana 
predvidoma jeseni letos. Rezultat akcije bo obnovljen kal, informativna tabla, predavanja o pomenu kalov in 
zgibanka. Slednji dve bo pripravil, organiziral in založil ZRSVN. 
V septembru se je pokazala nujnost prenosa postavke Akcije pod okrilje ZRSVN, saj je bilo s strani nosilke na 
ARSO sporo�eno, da na postavki prakti�no ni ve� sredstev. Po energi�nem posredovanju se je denar spet našel in 
tako smo lahko na ARSO posredovali dokumentacijo, ki so jo vestno pripravili na obmo�nih enotah. Ker gre 
prora�unsko leto in sezona del hitro h koncu, nestrpno �akamo odobritev projektov. Gre za pot ob Divjem jezeru, 
mokrotne travnike v Podpeci, zgibanko o geološkem stebru v Pleterjih, podstavke za gnezda štorkelj na 
Dolenjskem in table v Podpeškem kamnolomu. Naknadno smo izvedeli, da je že bila izvedena akcija zaprtja 
Jame 100 letnice Slovenskega PD Trst. 
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3.8.4 Izpolnjevanje dolo�il Zakona o dostopu do informacij javnega zna�aja 

Z letošnjim letom je Zavod v skladu z dolo�ili Zakona o dostopu do informacij javnega 
zna�aja izdelal postopek, po katerem se prosilcem posreduje informacije oz. podatke, katere 
smo dolžni posredovati. Vloge so distribuirane na ustrezno obmo�no enoto, odgovori pa tudi 
pravno preverjeni.  
 
V spodnji tabeli so prešteti zahtevki po podatkih in informacijah, ki se nanašajo na dolo�ila 
Zakona o dostopu do informacij javnega zna�aja. Razdelili smo jih v dve kategoriji, ugodene 
in zavrnjene primere. 
 
 

Tabela 3.18. Število zahtevkov na osnovi Zakona o dostopu do informacij javnega zna�aja. 

 
 

4  Druge dejavnosti 

V poglavje so zajeti: 
- razli�ni projekti, s katerimi se ukvarjamo na lastno iniciativo in so ponavadi vezani 

na zunanje (so)financiranje, zato jih bomo poimenovali »zunanji« projekti,  
- sodelovanje zaposlenih na Zavodu v razli�nih svetih in komisijah, 
- aktivne udeležbe (s prispevki) na doma�ih in mednarodnih strokovnih sre�anjih, ter 
- izobraževanje zaposlenih na Zavodu. 

4.1 Zunanji projekti s podro�ja varstva narave 

V poglavju so predstavljeni pomembnejši projekti, pri katerih izvajanju in/ali prijavi so 
posamezne Obmo�ne enote Zavoda sodelovale v letu 2004. Na�in prikaza je tu nekoliko 
druga�en kot v dosedanjih tabelah: projekti so navedeni posami�no, za vsak projekt so poleg 
naslova in obmo�ne enote, ki ga izvaja ali prijavlja, navedene glavne naloge, ki so bile 
izvedene v obravnavanem delu leta. 
 
V nadaljevanju so podane aktivnosti pri posameznih projektih ali prijavah na projektne 
razpise, izvedene v prvih devetih mesecih leta.  
 

Enota Ugodene Zavrnjene Drugo
CE 2 0 0
KR 1 0 0
LJ 4 0 0
MB 0 1 0
NG 6 0 0
NM 5 0 0
PI 1 0 0

LJ in CE 0 1 0
Osrednja 3 0 0

Skupaj 22 2 0
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Obmo�na 
enota 

Ime projekta Naloge 

Piran Monaco Projekt se je izvedel na osnovi dogovora med 
MOP in Kneževino Monako in v skladu s 
programom, ki ga je pripravil ZRSVN. 
Aktivnosti v letu 2004 so bile usmerjene v dve 
obmo�ju Natura 2000 – mokriš�e pri Sv. 
Nikolaju in Strunjanske soline s Stjužo. V 
prvem primeru je bila pripravljena projektna 
naloga in zatem izdelan projekt za izvedbo 
pešpoti preko mokriš�a in namestitev dveh 
informativnih tabel.  Opravljeno je bilo 
kartiranje habitatnih tipov in popis favne na 
obmo�ju Strunjanskih solin in Stjuže. Zaradi 
poznega podpisa dogovora in prenosa sredstev 
bosta dve aktivnosti – realizacija pešpoti pri 
Sv. Nikolaju in priprava projekta za 
predstavitev Strunjanskih solin s Stjužo, 
realizirani v prvi polovici leta 2005. 
 
 

Piran MedPAN Vklju�itev v  projekt iz sklopa Interreg IIIC 
Mreža sredozemskih morskih zavarovanih 
obmo�ij, ki ga vodi francoski WWF.  Projekt 
je bil sprejet, za�etek izvajanja je januar 2005. 
Prva delavnica je predvidena v maju 2005. 

Piran »Varstvo vrst in habitatov v 
krajinskem parku Se�oveljske 
soline« (LIFE II, partner) 

Sodelovanje pri izvajanju projekta. Pomo� pri 
pripravi �asopisa Solni cvet (posvetovanje, 
pripombe in predlogi za izboljšanje izdelkov). 
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Obmo�na 
enota 

Ime projekta Naloge 

Piran Kraški rob “Conservation of 
endangered habitats/species in the 
future Karst Park” (LIFE II, 
partner) 

Sodelovanje pri izvajanju projekta ter priprava 
osnutka strokovnih podlag opredelitev 
varstvenih ukrepov za varstvo naravnih 
vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

Piran »Ohranitev travnika pozejdonke« Postavljeni sta bili dve informacijski tabli na 
parkiriš�ih ob rastiš�u oz. magistralni cesti 
Koper – Izola.  

Piran »Ohranimo želvo v slovenskem 
morju« ter ''Obnova kalov in poti 
ob vodnih virih Krasa in 
Slovenske Istre«. 

Nadaljevanje sodelovanja z ribi�i, zbiranje 
podatkov o naklju�no ulovljenih želvah, 
ozna�evanje in ponovna izpustitev naklju�no 
ulovljenih želv, obveš�anje javnosti  ter 
priprava in postavitev razstave.  
Sodelovanje z družbo Petrol d.d. je v letu 
2004 vklju�evalo tudi aktivnosti v zvezi z 
obnovo kala na Socerbu.  Obnova kala je bila 
v  skladu s programom v septembru 
zaklju�ena. Otvoritev kala je bila pripravljena 
skupaj s Petrolom, MOP in Mestno ob�ino 
Koper.   

Osrednja 
enota 

»Varstvena genetika medveda, 
jelenjadi in risa v Sloveniji« 
(partner) 

Dogovarjanje o so-financiranju projekta s 
strani ZRSVN in podpis pogodbe o 
sodelovanju. 

Nova Gorica »1001kal – 1001 zgodba o 
življenju« 
 

Prijava projekta na Inerregov razpis III A 
SLO-IT. Projekt vklju�uje oceno stanja 
kvalifikacijskih vrst dvoživk na Krasu, 
obnovo kalov, usposabljanje varuhov kalov in 
predstavitvene aktivnosti o pomenu mokriš�. 

Nova Gorica Postojna (ob�inski razpisi 
projektov) 

Prijavili smo se na razpis  s projektom: 
Postavitev pojasnjevalne table Unška 
koliševka 

Nova Gorica 
 

Interreg 
 

Priprava na prijavo (sestanki s potencialnimi 
partnerji in zainteresirano javnostjo) 

Maribor, 
Celje 

Praznovanje 1. maja na BO�U 
(MATRA) 

Pisanje poro�ila, komuniciranje, zaklju�ne 
predstavitve. 

Maribor KP TOPLA 
(MATRA) 

Popularizacija, zaklju�ne predstavitve, 
poro�ila. 

Ljubljana Okrepimo Naturo 2000 z 
znanjem: Izdelava brošure o 
naravi prijaznem ravnanju na 
Ljubljanskem barju 

Uspela prijava na javni razpis za 
sofinanciranje projektov promocije varstva 
okolja in urejanje prostora v letu 2004. 

Ljubljana Life III- narava Ljubljansko barje Sodelujemo pri pripravi prijave projekta Life 
III- narava za Ljubljansko barje  

Ljubljana Pilotski projekt IPAM Priprave na projekt IPAM, ki bo potekal na 
obmo�ju NATURE 2000 na obmo�ju ob�ine 
Ko�evje 
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Obmo�na 
enota 

Ime projekta Naloge 

Kranj Monaco 
 

V sodelovanju s Kneževino Monaco in 
lokalnimi skupnostmi smo pripravili  idejna 
na�rta za izvedbo dveh projektov:  

- U�na pot Ra�a 
- Ureditev mokriš�a pri Šobcu in 

izvedba razstave in zloženke o 
mokriš�ih Blejskega kota. 

Urejanje mokriš�a pri Šobcu se izvaja, 
zloženke so bile natisnjene v treh jezikih, 
razstava je izdelana, otvoritev je predvidena v 
februarju 2005. 

Kranj Phare CBC Z ob�ino Jesenice in avstrijskimi partnerji je v 
pripravi prijava projekta za ohranitev 
narcisnih travnikov in biotske raznovrstnosti v 
Jeseniških rovtih. V oktobru je bila sprejeta 
odlo�itev, da prijava projekta ne bo izvedena. 
Pripravljeno gradivo smo uporabili pri 
na�rtovanju akcij, financiranih od Kneževine 
Monaco 

Kranj Marema 
 

V sodelovanju z razvojno agencijo BSC Kranj 
so bile izvedene priprave za obmo�ja: 

- KP Udin Boršt: usmerjanje rekreacije 
(izbran je bil izvajalec in pridobljena 
sponzorstva s strani lokalnih 
skupnosti), 

- Trbojsko jezero: spodbuda 
naravoslovnemu turizmu.(izbran 
izvajalec), 

- Jezersko, kamnolom lehnjaka: 
dogovor z lastnikom, upravljalcem in 
fakulteto o izdelavi diplomske naloge 
in seminarskih nalog. 

Osrednja 
enota 

»NATURA 2000 in Slovenia - 
management models and 
information system« 
( LIFE III) 

- Posredovanje odgovorov na vprašanja 
komisiji projekta,  
- komunikacija s partnerji v projektu, 
- izvedena je bila finan�na postavitev 
projekta,  
- pripravljeni so bili odgovori na vprašanja s 
strani Evropske komisije v procesu prijave, 
- projekt je bil dokon�no potrjen s strani 
Evropske komisije, 
- potekajo priprave na izvedbo projekta. 
 



50

4.2 Sodelovanje v zunanjih strokovnih in drugih telesih 

Po zakonsko predpisani dolžnosti ali zaradi svoje strokovne avtoritete delavci Zavoda 
sodelujejo v razli�nih odborih, svetih, komisijah, strokovnih (delovnih) skupinah in drugih 
telesih. Med sveti prevladujejo sveti obmo�nih enot Zavoda za gozdove. 
 
 
V tabeli so navedeni sveti, komisije, delovne skupine9 in mednarodna telesa, v katerih 
sodelujejo delavci Zavoda.  
 

Tabela 4.1. Pregled števila teles, v katerih sodelujejo zaposleni. 

 

Obmo�na enota Celje. 
Poleg sodelovanja v svetih ZGS sodelujemo tudi v projektnih svetih ob�in pri posameznih projektih kot aktivni 
udeleženci. 
 
Obmo�na enota Kranj.  
Vklju�eni smo v dva sveta Zavoda za gozdove (OE Kranj in OE Bled), kjer smo na štirih sre�anjih potrjevali 
poro�ila in plane za leto 2003 in lovsko-gojitveni na�rt za leto 2004. 
 
Obmo�na enota Ljubljana 
Sodelujemo v centralnem svetu ZGS, v svetu ZGS OE Ko�evje in Ljubljana. 
Strokovno sodelujemo v neformalni ožji projektni skupini za ustanovitev KP Ljubljansko barje pod vodstvom 
MOL. Na podro�ju voda smo sodelovali v revizijski podkomisiji na MOP, ARSO Sektor za vodno obmo�je 
Donave. 
 
Obmo�na enota Maribor.  
Redno se udeležujemo dela v treh svetih Zavoda za gozdove RS in sicer v Mariboru, Slovenj Gradcu in Murski 
soboti.  
 
Obmo�na enota Nova Gorica.  
Sodelujemo v svetih ZGS OE Postojna, Tolmin in Sežana, strokovnem svetu Kobilarne Lipica ter v skupnem 
upravnem odboru Interreg SLO-IT. Sodelujemo tudi  v  Komisiji za izro�itev jamske infrastrukture in drugih 
stvari za Postojnski in Predjamski jamski sistem.  
 

                                                 
9 Pri delovnih skupinah niso navedene razli�ne notranje (»zavodske«) delovne skupine! 
 

Delovna 
skupina

Strokovni 
svet

d d m d m d d m
CE 2 0 0 1 0 0 1 0
KR 1 0 0 0 0 1 1 0
LJ 0 1 0 1 0 0 3 0
MB 2 2 0 0 0 0 5 0
NG 1 1 0 0 1 1 3 0
NM 1 1 0 0 0 0 3 0
PI 3 2 0 2 1 0 4 2

OsrE 1 1 1 0 0 1 0 0
Skupaj 11 8 1 4 2 3 20 2

Enota

Vrsta telesa

Komisija Odbor Svet
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Obmo�na enota Novo mesto 
Vklju�eni smo v dva sveta Zavoda RS za gozdove (OE Novo mesto, OE Brežice), v svet Belokranjskega muzeja, 
odbor za družbene dejavnosti v ob�ini Semi�, ter v Koordinacijski odbor projekta po poteh dediš�ine Dolenjske 
in Bele krajine. 
 
Obmo�na enota Piran 
Sodelujemo v projektnih svetih obeh projektov Life (Se�oveljske soline in Kraški rob) ter v projektnem svetu 
projekta CAMP. Zastopani smo v UO10 Društva za okoljevarstveno vzgojo Evrope v Sloveniji, v skupnem UO 
Interreg SLO-IT, v odboru Krajinskega parka Se�oveljske soline ter v podkomisiji za urejanje nižinskih 
vodotokov in hudournikov. Sodelovali smo tudi v Strokovnem odboru Projekta zmanjševanja onesnaževanja 
Koprskega zaliva in delovni skupini za pripravo nacionalnega akcijskega na�rta za zmanjševanje onesnaževanja 
morja iz kopenskih virov. 
 
Osrednja enota 
Sodelovanje v upravnem odboru Slovenskega konservatorskega društva, v komisijah Državnega tekmovanja 
srednješolcev iz biologije in Mednarodne biološke olimpijade ter v delovnem odboru Društva za prou�evanje 
dvoživk in plazilcev – Societas herpetologica Slovenica. 
 
Aktivne udeležbe na strokovnih sre�anjih doma in v tujini ter mednarodne konvencije (razen 
konvencije CITES. V tabeli je  navedeno število aktivnih udeležencev sodelavcev na 
konferencah in drugih strokovnih sre�anjih  v letu 2004, po obmo�nih enotah. 

 

Tabela 4.2. Pregled aktivne udeležbe na strokovnih sre�anjih  

 
 

 
 
 
V poglavju so po posameznih obmo�nih enotah podani prispevki naših sodelavcev na 
razli�nih strokovnih sre�anjih. Navedeni so naslednji podatki: naslov sre�anja, naslov 
aktivnega prispevka (poster, predavanje). 

 
Obmo�na enota Celje 
Prispevek za 7. bienalni simpozij »Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2003-2004« z naslovom 
»Uporaba GIS-a v naravovarstvenih smernicah«. Na posvetu »Participacija v gozdarskem na�rtovanju«, ki ga je 
novembra v Celju organiziral Oddelek za gozdarstvo Biotehniške fakultete smo pripravili dva prispevka ter 
predstavili en referat.  
 
 

                                                 
10 Upravni odbor. 

doma�e
                 

mednarodno

Enota konferenca
strokovno 
sre�anje

konferenca
strokovno 
sre�anje

CE 0 3 0 0
KR 0 0 1 0
MB 0 5 3 3
NG 0 3 1 2
NM 0 0 0 0
PI 1 1 0 4

Skupaj 1 12 5 9
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Obmo�na enota Kranj 
Na konferenci Enerija in varstvo naravne dediš�ine smo predstavili plakat "male hidroelektrerne na 
Gorenjskem". 
Udeležili smo se sre�anja  SCALP (organizacija za ohranitev alpske populacije risa)  Italijansko Slovenska 
sekcija v Malborghettu (Italija) 
 
Obmo�na enota Maribor 
Sodelavec je sourednik objavljenega dela Povzetek zaklju�ne razprave na 22. gozdarskih študijskih dnevih. 
Razprava je bila objavljena v Gozdarskem vestniku 62/4, s. 234-237 izdajatelja Zveza gozdarskih društev 
Slovenije, Ljubljana 2004. 
V juniju (18.6.2004) je potekala na obmo�ju Pohorja strokovna ekskurzija mednarodnega dendrološkega društva 
(IDS – International Dendrologic Society), katere so se udeležili ljubitelji in strokovnjaki iz Evrope, J.Amerike 
in Avstralije. OE Maribor je pripravila program ekskurzije ter prevzela vodstvo in udeležencem predstavila 
Pohorje ter najvrednejše pohorske drevesne naravne vrednote. 
Udeležili smo se letne skupš�ine mednarodne organizacije Eurosite. ZRSVN je postal tudi predstavnik sveta te 
organizacije, ki je trenutno najve�ja tovrstna organizacija v Evropi. Namen je povezovanje vladnih in nevladnih 
organizacij širom Evrope in izven z namenom izmenjave znanja in izkušenj na podro�ju komunikacije in 
upravljanja v naravovarstvu. Z raznim promocijskim materialom smo predstavili tudi Slovenijo. 
Udeležili smo se tudi delavnice na temo Upravljanje ve�jih zavarovanih obmo�ij, ki je bila organizirana hkrati z 
letno skupš�ino mednarodne organizacije Eurosite. Predstavili smo projekt LIFE in se v zvezi s tem dogovorili 
za podporo in morebitno pomo� Eurosite-a pri organizaciji delavnic v Sloveniji. Podpora delavnicam v Sloveniji, 
ki je zapisana v strategiji Eurosite-a za leto 2005, je bila sprejeta soglasno na skupš�ini in svetu te organizacije. 
Udeležili smo se tudi  kongresa Planta Europe s posterjem "THE ROLE OF FLAGSHIP PLANT SPECIES IN 
COMMUNICATION WITH THE PUBLIC: A CASE OF IRIS SBIRICA AND PULSATILLA GRANDIS" v 
Španiji in mednarodne konference o monirtoringu obmo�ij Natura 2000 v Bratislavi na Slovaškem. 
 
Obmo�na enota Nova Gorica 
Sodelovali smo  na 12. konferenci o materialih in tehnologijah  v Porotrožu  v sodelovanju s Salonit  Anhovo s 
prispevkom Zagotavljanje primernih materialov za cementno industrijo in ohranjanje narave.  Na kraški šoli na 
Moravskem krasu (�eška) smo sodelovali s prispevkom Dinarski visoki kras zahodne Slovenije. Na 
mednarodnem simpoziju Kras in svetovna dediš�ina v Evropi, ki je potekal v Lipici,  smo sodelovali s 
prispevkom  Zavarovana obmo�ja na krasu v Sloveniji. 
 
Obmo�na enota Piran 
Na delavnici »Managing Change in Conservation and Sust. Development« (IUCN_CEC) v Španiji je sodelavka 
predstavila prispevek z naslovom »Engaging villages in an ecological network«. Prispevki z delavnice so bili 
dopolnjeni in izdani v knjigi Achieving Environmental Objectives, The role and value of Communication, 
Education, Participation and Awareness (CEPA) in Conventions and Agreements in Europe, IUCN-CEC, 2004. 
Poglavja iz knjige so objavljena tudi na spletni strani IUCN., Na delavnici projekta CAMP Slovenija smo 
sodelovali s prispevkom "Upravljanje z zavarovanimi obmo�ji". Slovenska morska zavarovana obmo�ja smo 
predstavili na delavnici Regional Training Seminar on Marine Protected Area Management Planning v Franciji,  
na konferenci MARBENA (biodiverziteta Sredozemskega in �rnega morja) pa smo sodelovali s prispevkoma 
The Loggerhead Turtle in Slovenia in Marine and Coastal Sites of Conservation Interest in Slovenia. 
 
Vse ostale udeležbe na razli�nih seminarjih, simpozijih, konferencah ipd, kjer posamezniki 
niso imeli konkretnih prispevkov, so pa sodelovali na razgovorih, okroglih mizah ipd, je težko 
razlo�evati od izobraževanj, zato so vklju�ene v naslednjem poglavju. 
 
Na podro�ju mednarodnih konvencij (Barcelonska konvencija) potekajo aktivnosti v skladu z 
na�rtovanim – sodelavec se udeležuje predvidenih sre�anj ter sodeluje s konvencijo v 
ute�enih okvirih. 
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4.3 Izobraževanje delavcev ZRSVN in sodelovanje na posvetovanjih ter 
razli�nih sre�anjih 

Zavod posve�a veliko pozornosti izobraževanju delavcev tako na strokovnem kot tudi na 
spremljajo�ih podro�jih delovanja (ra�unalniška izobraževanja, jezikovni te�aji, izobraževanja 
s podro�ja poslovanja in podobno). Zaposleni se udeležujejo izobraževanj doma in v tujini. 
 
V letu 2004 so se zaposleni udeležili seminarja o morskih zavarovanih obmo�jih, »10. 
strokovne konference Društva krajinskih arhitektov Slovenije«, »XXII. gozdarski študijski 
dnevi«, seminarja »Interpretacija narave«, simpozija »Geografski informacijski sistemi v 
Sloveniji«, mednarodnega posveta »Spravilo lesa z ži�nicami za trajnostno gospodarjenje z 
gozdovi«, posveta z naslovom »Ali je zaraš�anje problem?«, posveta Življenje v zavarovanih 
obmo�jih, ve� predavanj s podro�ja geomorfologije (»�lovek in veliki zemeljski plazovi«, 
»Aplikativna geomorfologija«, »Geomorfološki pojavi delovanja morja v JZ Sloveniji«), 
posveta »U�ne poti v Slovenski Istri«, delavnic »Managing Change in Conservation and 
Sustainable Development«,  »Delavnice o zmogljivostih za implementacijo CBD« ter 
delavnice Regional Training Seminar on Marine Protected Area Management Planning. 
 
Obmo�na enota Celje je v mesecu maju organizirala redno letno dvodnevno strokovno 
ekskurzijo Zavoda RS za varstvo narave. Prvi dan smo si ogledali rastiš�e Ži�kega 
grobeljnika, Bezenškov mlin, Ži�ko kartuzijo, ribnike Petelinjek in Slovenske Konjice z 
Zlatim gri�em. Drugi dan je bil namenjen ogledu Kozjanskega parka (sedež upravljavca, u�na 
pot, grad Podsreda). Udeležili so se ga vsi delavci zavoda, razen upravi�eno odsotnih. 
 
Osrednja enota je v preteklem letu pripravila predstavitev Ramsarske konvencije, kjer so bila 
predstavljena tudi štiri obmo�ja, ki se bodo predlagala za nove Ramsarske lokalitete. 
 
Na splošnem podro�ju in podro�ju poslovanja so se zaposleni udeležili Konference o javnih 
naro�ilih, seminarja »Ra�unovodsko - finan�ne dileme in rešitve v javnih zavodih« in 
seminarja »Evropska unija - temeljne zahteve«. 
 
Na podro�ju informatike in GIS11-a pa so se udeležili predstavitve »Oraclove aplikacije E-
Business Suite«, te�aja »Managing in mantaining Microsoft Windows Server 2003 
Environment«, predstavitve nove razli�ice programa ArcView, seminarja »Na�rtovanje in 
vodenje GIS projektov« ter delavnice »Ravnanje projektov s programom MS Project.  
 
Zaradi spreminjanja našega krovnega zakona in druge zakonodaje, ki se dotika podro�ij 
našega delovanja, je bila predvsem v drugem �etrtletju leta posebna skrb posve�ena 
seznanjanju s spremembami zakonodaje s poudarkom na spremembah Zakona o ohranjanju 
narave, ter tudi Zakona o urejanju prostora, Zakona o varstvu okolja, spremljajo�ih 
podzakonskih aktov in prilagajanja novim delovnim postopkom. S tem v zvezi je bilo 
potrebno veliko �asa nameniti tudi pojasnjevanju sprememb ob�inam, upravnim enotam in 
drugim strankam. 
Tabela prikazuje število zaposlenih, ki so se v letu 2004 udeležili te�ajev  ter drugih 
izobraževanj12. 

                                                 
11 Geografski informacijski sistemi. 
12 Pod »druga izobraževanja« je všteto tudi izobraževanje s podro�ja varstva pri delu in požarnega varstva. 
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Tabela 4.2. Pregled števila udeležencev na jezikovnih in ra�unalniških te�ajih ter drugih 
izobraževanjih in ekskurzijah 

 

 

V septembru je bil izveden interni razpis za dodelitev sredstev za jezikovne te�aje in za 
dodelitev šolnin za podiplomski študij. Za dodelitev sredstev za jezikovne te�aje in 
podiplomski študij je bilo skupaj sklenjenih devet pogodb o izobraževanju in sicer sedem za 
jezikovne te�aje in dve za podiplomski študij.   
 
Osrednja enota 
Zaradi vse ve�je uporabe GIS-ov pri delu ter skorajšnjega prehoda iz verzije ArcView 3.X na verzije ArcView 
8.3, je bila na Zavodu izražena želja po notranjem izobraževanju sodelavcev na podro�ju GIS-ov. V ta namen je 
bil izdelan »priro�nik« Kratka navodila za delo z ArcView 8.3., sodelavka z osrednje enote, pa je vsem 
sodelavcem, ki delajo z GIS orodji na voljo za reševanje težav in vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi z ArcView 
8.3. 
Na Zavodu se ureja sistem baz. Eden od ciljev je tudi, da bodo baze v bodo�e dosegljive preko spletnih strani. 
Zato je potrebno izdelati dober sistem, ki temelji tudi na u�inkovitem delovanju GIS-ov. Da bi dosegli zastavljen 
cilj, se na osrednji enoti in dveh OE preverja zmogljivosti in hitrost delovanja razli�nih verzij ArcView. Ker se 
preverja tudi zmogljivost nove verzije ArcGIS 9, je bilo kar nekaj �asa posve�enega tudi u�enju te nove verzije. 
 
 

5 Poslovanje 

Aktivnosti, opisane v tem poglavju, se ve�inoma nanašajo na delo Osrednje enote. Gre bodisi 
za koordinacijo strokovnega dela na nivoju celotnega Zavoda, bodisi za splošne aktivnosti 
poslovodenja, ki so zna�ilne za vsako delovno organizacijo: finan�no-ra�unovodske naloge, 
kadrovske naloge, pravne naloge, koordinacija nabav, investicij in vzdrževanja ter 
vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Zavoda. Dolo�en del nalog organizacijske, 
pravne narave ipd je seveda opravljan tudi po posameznih obmo�nih enotah Zavoda, 
predvsem s strani vodij enot in njihovih namestnikov.  
 
V nadaljevanju so zgoraj omenjene aktivnosti za leto 2004 na kratko opisane v štirih 
podpoglavjih:  splošne in organizacijsko-administrativne zadeve, pravne in kadrovske zadeve, 
finan�ne in ra�unovodske zadeve ter informatika. 

Enote
Te�aji tujih  

jezikov
Ra�unalniški 

te�aji
Druga izobraževanja in 

posvetovanja
Strokovne 
ekskurzije

CE 0 0 9 6
KR 1 0 9 6

LJ 0 0 17 3
MB 1 1 12 5

NG 1 0 14 5
NM 1 0 8 3

PI 0 0 9 2
OsrE 4 6 29 6

Vsota 8 7 107 36
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5.1 Splošne in organizacijsko-administrativne zadeve 

Tudi v letošnjem letu se nadaljujejo aktivnosti za poenotenje in urejanje zadev ter 
racionalnejše delovanje na splošnem podro�ju kot so povra�ilo stroškov prevoza na delo, 
uvedba uporabe enotnih obrazcev za službena potovanja in podobnih zadev. 
 
V letošnjem letu so bile doslej pripravljene in izpeljane naslednje seje sveta in kolegijev 
direktorja: 
 

Seje Število 
Redne 5 
Koresponden�ne 1 
Kolegiji direktorja 8 

Skupaj 14 
 
Permanentno se izvajajo postopki v zvezi z vzdrževanjem voznega parka Zavoda. Skoraj v 
celoti je izdelan elaborat v zvezi z varnostjo pri delu in požarno varnostjo. Na podlagi tega 
elaborata  je bila izbrana pooblaš�ena zdravnica, specialistka medicine dela prometa in športa, 
ki bo v za�etku leta 2005 izdelala oceno tveganja za posamezne tipe delovnih mest. Vsi 
zaposleni so v letu 2004 opravili zdravniški pregled.  
 
Izvedeni so bili dogovori za selitev OE Maribor in OE Novo mesto v nove poslovne prostore, 
selitev pa bo izpeljana predvidoma marca naslednje leto.  Na OE Celje pa potekajo s sedanjim 
najemodajalcem dogovori o dodelitvi dodatnih poslovnih prostorov na isti lokaciji. V okviru 
upravljanja poslovnih  prostorov ZRSVN OE Nova Gorica je bila izvedena sanacija elektri�ne 
instalacije z namestitvami kovinskih kanalov,  montirana klimatska naprava ter zamenjava 
vhodnih vrat. Od vzdrževalnih del je bilo izvedeno pleskanje poslovnih prostorov (zidne 
površine in vrata) ter  tudi nekatera manjša vzdrževalna dela. 
 
Za spremljanje opravljenih zakonsko predpisanih in drugih nalog ter za potrebe na�rtovanja je 
bil v za�etku leta 2004 na celotnem Zavodu vpeljan sistem beleženja porabe �asa zaposlenih 
po posameznih delovnih nalogah (»Delovodnik«). Mese�no se iz zbranih podatkov izdelujejo 
dogovorjene analize porabe delovnega �asa za direktorja. Ob polletju je bila narejena tudi 
primerjava med porabljenim �asom po nalogah ter ocenjeno razdelitvijo �asa po nalogah, ki je 
bila izdelana za »Program dela 2004« ob koncu leta 2003. Upoštevaje pri�akovano natan�nost 
beleženja porabe �asa je ujemanje realizacije s planom na nivoju Zavoda zelo dobro, na 
nivoju obmo�nih enot pa v povpre�ju zadovoljivo. V nekaterih poglavjih tega poro�ila so 
podane tudi primerjave med programom in realizacijo za prvih devet mesecev, podrobna 
primerjava med planirano in dejansko porabo �asa za leto 2004 pa bo pripravljena za kon�no 
poro�ilo. 
Delovna skupina za izdelavo osnutka poro�ila o delu se je v prvih devetih mesecih leta sestala 
le enkrat, in sicer po oddaji kon�nega poro�ila za leto 2004. Pripravila je osnutek baze, v 
kateri se zbirajo osnovni podatki za zbirne tabele v poglavjih 3 in 4, ter dodelala definicije 
nekaterih enot, ki jih vpisujemo v bazo. Poro�ilo o delu Zavoda (pri�ujo�e besedilo) je tako 
prišlo v dokon�no obliko, ki se bo spreminjala le še minimalno in to pretežno v primeru 
odmiranja starih nalog in pojavljanja novih oz. v drugih dobro utemeljenih primerih.  
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5.2 Pravne in kadrovske zadeve 

Na pravnem in kadrovskem podro�ju je bil v prvem delu leta izrazit poudarek na nalogah 
povezanih s pripravo Sprememb pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v Zavodu RS za varstvo narave, zaradi urejanja stanja na podro�ju pla�: po sprejetju 
sprememb pravilnika je bilo pripravljeno ve�je število pogodb o zaposlitvi oz. aneksov k 
pogodbam o zaposlitvi. Konec marca je Vlada RS dala soglasje k spremembam Statuta 
Zavoda RS za varstvo narave, ki so bile potrjene na seji Sveta že konec leta 2003. Sprejeti so 
bili tudi nekateri drugi splošni akti Zavoda oz. spremembe le-teh. 
 
Kontinuirano so bile izvajane naslednje stalne naloge: svetovanje in tolma�enje na podlagi 
poznavanja predpisov, posredovanje besedil predpisov in objav javnih razpisov za projekte, 
pregledovanje pogodb (najemnih, kupoprodajnih, pogodb o vzdrževanju ipd.) in priprava 
aneksov k pogodbam, naloge v zvezi z delom inšpekcijskih služb. Izvršene so bile tudi naloge 
v zvezi z: vpisi v sodni register, pripravo pripomb k predlogom predpisov, vzpostavljanjem 
sistema zagotavljanja dostopa do informacij javnega zna�aja in druge naloge. 
 
Pomembno nalogo, ki je bila opravljena v marcu, predstavlja priprava vseh podatkov o 
zaposlenih za izpla�ilo Kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 
uslužbence. Zavarovalne premije se nakazujejo mese�no. Zavarovanje se bo izvajalo v obliki 
zaprtega sklada, za upravljavca tega sklada je bila izbrana Kapitalska družba pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja d.d..  
 
Ob tem je bilo na podro�ju kadrovskih zadev pripravljenih ve� aneksov k pogodbam o 
zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliš�in, sklepov in odlo�b s podro�ja delovno-pravnih 
zadev, sklepov s podro�ja organizacijskih kadrovskih zadev, pooblastil, sklepov o 
imenovanju, sporazumov v zvezi s prenehanjem pogodb o zaposlitvi, pogodb o izobraževanju 
in interni razpis. Izvršene so bile tudi naloge v zvezi z organizacijo strokovnih izpitov za 
delavce na usposabljanju; strokovni izpiti so potekali znotraj Zavoda. Permanentno so se 
izvajali postopki zaposlovanja zaradi nadomeš�anj za�asno odsotnih delavcev, odhoda 
delavcev in tudi zaradi novih zaposlitev na projektu LIFE, ki ga Zavod za�ne izvajati v letu 
2005. 
 
Skladno z dolo�ili Zakona o sistemu pla� v javnem sektorju, so bili pripravljeni opisi delovnih 
mest Zavoda, ki bodo uvrš�eni v Kolektivno pogodbo za javni sektor in podani predlogi za 
uvrstitev le-teh v pla�ni razred. Septembra je bila pripravljena informativna prevedba 
nominalnih zneskov osnovnih pla� v osnovne pla�e po Zakonu o sistemu pla�- pla�ne 
razrede.         

5.2.1 Analiza kadrovanja in kadrovska politika 

 
Poglavje se nanaša na »Navodilo« [Viri - 2], 11. to�ka 16. �lena. 
     
V Zavodu je bilo na dan 31.12.2004 zaposlenih 61 ljudi (od tega so 3 zaposlitve za polovi�ni 
delovni �as, kar pomeni, da je bilo v Zavodu 59,5 zaposlitev za polni delovni �as), od tega 
dva pripravnika. Število zaposlenih se je v letu 2004 pove�alo za 4,5 zaposlitev za polni 
delovni �as oziroma 8,2%. Povpre�no stanje zaposlenih v letu 2004 je bilo 56. 
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Pove�anje števila zaposlenih je predvsem posledica aktivnega vklju�evanja delavcev Zavoda 
v mednarodni projekt NATURA 2000, predvsem v komunikacijski del projekta. V letu 2004 
je bilo sprejetih veliko uredb s podro�ja varstva narave, ki Zavodu nalagajo precejšnje število 
dodatnih nalog. Dodatne naloge je Zavod dobil tudi na podlagi nove prostorske zakonodaje. V 
letu 2004 se je pove�ala vloga Zavoda kot Strokovnega organa konvencije CITES. Na 
Osrednji enoti Zavoda se je izpopolnila skupina za živo naravo, ki je sestavljena iz šestih (6) 
strokovnjakov. Na Obmo�nih enotah Celje in Ljubljana se je pove�alo število zaposlenih za 
0,5 in sicer na obeh Obmo�nih enotah je bila realizirana zaposlitev administrativnih sodelavk 
za polovi�ni delovni �as, s �imer so se strokovnjaki na teh dveh enotah lahko v ve�jem 
obsegu posvetili strokovnim nalogam. Zaradi racionalne rabe sredstev se administrativni 
kader na obmo�nih enotah zaposluje le za polovi�ni delovni �as. Vse nove zaposlitve v letu 
2003 je odobril Svet Zavoda. 
 
Zavod zaposluje tudi za dolo�en �as v primeru nadomeš�anja porodniško odsotnih delavk, 
daljših bolniških odsotnosti in v primerih za�asno pove�anega obsega dela (le v izjemnih 
primerih). V letu 2004 so tri (3) delavke odšle na porodniški dopust, izvedeno je bilo  
nadomeš�anje dveh daljših bolniških odsotnosti. Izpeljana je bila ena zaposlitev za dolo�en 
�as zaradi pove�anega obsega dela. Svet Zavoda je bil seznanjen z zaposlitvami za dolo�en 
�as. 
 
 
Tabela številka 1 - IZOBRAZBENA STRUKTURA ZAVODA na dan 31.12.2004*

Obmo�na krajinska 
enota biologija gozdarstvo geografija geologija arhitektura DRUGO SKUPAJ
Celje 2 1 2 0 1 1 7
Kranj 2 1 1 1 0 1 6
Ljubljana 4 0 1 1 1 0 7
Maribor 4 3 0 1 0 0 8
Nova Gorica 2 1 2 2 0 0 7
Novo mesto 2 1 0 1 0 1 5
Piran 2 0 0 0 1 0 3
Osrednja enota 6 1 1 0 0 5 13
SKUPAJ (število) 24 8 7 6 3 8 56
           (odstotek) 43% 14% 13% 11% 5% 14% 100%  
 
 
Tabela številka 2 - STRUKTURA DELAVCEV GLEDE NA STOPNJO IZOBRAZBE na dan 31.12.2004*

univerzitetna DRUGO
doktorat magisterij izobrazba (visokošolska in manj) SKUPAJ

število 2 6 45 3 56
odstotek 4% 11% 80% 5% 100%  
 
*opomba: v obeh zgornjih tabelah so upoštevane samo zaposlitve za nedolo�en �as in brez direktorja 
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5.3 Finance in ra�unovodstvo 

Najve� pozornosti na finan�nem podro�ju je bilo posve�ene izdelavi finan�nega na�rta za leto 
2004. Finan�ni na�rt je bil potrjen na 13. seji Sveta Zavoda, Vlada RS pa ga je potrdila 86. 
redni seji. Na isti seji je Vlada RS potrdila tudi Poro�ilo o delu in finan�no poro�ilo za leto 
2003. Zavod ima za financiranje svojih dejavnosti z MOP sklenjeno pogodbo (Pogodba in dva 
aneksa), na podlagi katere se izstavljajo mese�ni zahtevki za nakazila sredstev. Posebna 
pogodba je sklenjena za financiranje investicij (Pogodba in dva aneksa). Ra�unovodstvo 
Zavoda vodi zunanji ra�unovodski servis, ki je bil v za�etku leta 2004 zamenjan. 
Ra�unovodstvo za Zavod opravlja podjetje CILJ Družba za poslovno svetovanje d.o.o. 
Izdelan je osnutek Pravilnika o ra�unovodstvu, ki bo sprejet predvidoma v za�etku leta 2005.  
 
Komuniciranje in nadzor nad ra�unovodskim servisom poteka preko Osrednje enote, ki je 
doslej opravila med drugim naslednje ra�unovodske naloge: 

- evidentiranje in revidiranje prejetih ra�unov in dobropisov (1291), 
- priprava in izdajanje zahtevkov za izpla�ila, predra�unov, ra�unov (29), 
- vodenje gotovinske blagajne in dvigi gotovine, 
- vodenje evidence prihodkov in stroškov posameznih projektov in akcij, 
- priprava podatkov za pla�e, 
- obra�unavanje potnih nalogov, 
- posredovanje izpla�ilnih seznamov in administrativnih prepovedi bankam, 
- revidiranje in posredovanje zahtevkov za »refundacije« ZZZS. 

 
V oktobru je bil sprejet nov Pravilnik o javnih naro�ilih male vrednosti Zavoda, zaradi dolo�il 
nove zakonodaje. Javna naro�ila so bila skoraj v celoti izvedena kot je bilo na�rtovano v 
Programu dela. Izvedene niso bile le nabave, ki so bile odobrene kot sprememba programa na 
15. seji Sveta Zavoda, zaradi ustavitve izvrševanja prora�una za leto 2004. Javna naro�ila so 
bila izvedena za nakup investicij (ra�unalniška in programska oprema, pohištvo, ...) kot za 
opravljanje redne dejavnosti (storitve vzdrževanja, �iš�enja, opravljanje fotografskih 
storitev,...). Izvedeni so bili naslednji postopki javnih naro�il, o katerih se na osrednji enoti 
vodi enotna evidenca: 
 

Vrsta javnega naro�ila število 
Javna naro�ila z razpisom 0 
Javna naro�ila male vrednosti- naro�ilnice 135 
Javna naro�ila male vrednosti- pogodbe 18 

Skupaj 153 
 

5.3.1 Ocena delovanja sistema notranjega finan�nega nadzora 

Poglavje se nanaša na »Navodilo« [Viri - 2], 8. to�ka 16. �lena. 
 
Zavod RS za varstvo narave (v nadaljevanju Zavod) nima zaposlenega ra�unovodje ampak 
ra�unovodske zadeve izvaja zunanji ra�unovodski servis. Z za�etkom leta 2004 je Zavod 
zamenjal ra�unovodski servis, s �imer se je kakovost dela na ra�unovodskem podro�ju zelo 
izboljšala. Ra�unovodski servis za Zavod opravlja naslednje naloge:  
• vodenje glavne knjige in dnevnika, 
• vodenje analiti�ne evidence obveznosti do dobaviteljev, 



59

• vodenje analiti�ne evidence terjatev do kupcev, 
• vodenje analiti�ne evidence opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih 

dolgoro�nih sredstev, 
• vodenje blagajniškega dnevnika, 
• priprava mese�nih zahtevkov za izpla�ilo sredstev financiranja dejavnosti javne službe 

ohranjanja narave, 
• izra�uni pla�,  
• opravljanje pla�ilnega prometa, 
• mese�no poro�anje o uspešnosti poslovanja, 
• mese�no poro�anje o uspešnosti poslovanja – po na�elu denarnega toka, 
• obra�un davka na dodano vrednost, 
• letni obra�uni za potrebe odmere dohodnine in potrebe ZPIZ, 
• izdelava letnih ra�unovodskih izkazov v skladu z veljavno zakonodajo, ob upoštevanju 

Zakona o ra�unovodstvu, podzakonskih predpisov, Slovenskih ra�unovodskih standardov 
in na�el, splošnih ra�unovodskih predpostavk ter ra�unovodskih politik, ki jih definira 
naro�nik, 

• izdelava obra�una davka od dobi�ka v skladu z dav�no zakonodajo, 
• letni izpisi obveznega knjigovodskega arhiva. 
 
Zavod na za�etku koledarskega leta pripravi Finan�ni na�rt, ki je narejen na podlagi poro�ila 
preteklega leta in na�rtovanih sprememb v prihodnjem letu. Izvajanje finan�nega na�rta se 
spremlja mese�no tako po na�elu denarnega toka kot po na�elu nastanka dogodka. V 
Finan�nem na�rt in rednem mese�nem poro�ilu je uporabljen kontni na�rt, ki ga predpisuje 
Pravilnik o enotnem kontnem na�rtu za prora�un, prora�unske uporabnike in osebe javnega 
prava (Uradni list RS, št. 54/02, 58/03). Mese�no se spremlja porabo vseh na�rtovanih 
odhodkov in tudi prihodkov, poro�ilo pa vsebuje pri posameznem kontu podatek o 
na�rtovanih odhodkih (prihodkih) za teko�e leto, porabo sredstev in indeks porabe med 
na�rtovanimi in porabljenimi sredstvi. Na ta na�in se natan�no spremlja stanje in po potrebi 
tudi omeji poraba sredstev na dolo�enem kontu. Ra�unovodski servis mese�no pripravi tudi 
posebno poro�ilo o sredstvih za pla�e (bruto pla�e, prispevki delodajalca, davki, povra�ila in 
nadomestila).  
 
Redna mese�na poro�ila po na�elu denarnega toka in po na�elu nastanka dogodka ter posebno 
mese�no poro�ilo o sredstvih za pla�e se vsak mesec pošlje skupaj z zahtevkom za izpla�ilo 
sredstev za financiranje javne službe ohranjanja narave na Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo. O poslovanju Zavoda pa se tudi redno poro�a na sejah Sveta Zavoda. 
 
Podatki za izpla�ilo pla� se pripravljajo na Osrednji enoti na podlagi podatkov o prisotnosti 
(delovne ure, bolniške odsotnosti, letni dopust in druge odsotnosti), ki jih morajo Obmo�ne 
enote poslati do 10. v mesecu. Delovna uspešnost se dodeljuje na podlagi Pravilnika o delovni 
uspešnosti delavcev Zavoda RS za varstvo narave, ocenjuje pa na vsake tri mesece. Pri pla�ah 
se izpla�ujejo tudi vsi stroški v zvezi s potnimi nalogi (dnevnice, kilometrine in podobno). 
Izpla�ila stroškov v zvezi s potnimi nalogi za delavce na Obmo�nih enotah odobrijo vodje 
enot, za vodje enot in delavce Osrednje enote pa direktor. Obra�un potnih nalogov se pripravi 
na Osrednji enoti in skupaj s podatki za pla�e posreduje ra�unovodskemu servisu.  
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Ker ra�unovodski servis izvaja tudi pla�ilni promet, je znotraj Zavoda zagotovljeno 
revidiranje in podpisovanje prejetih ra�unov s strani pooblaš�ene osebe Zavoda (Svetovalka 
za finan�ne in splošno – kadrovske zadeve). Preden se ra�uni pošljejo v ra�unovodski servis 
jih pregleda tudi direktor. Zaradi boljšega pregleda in v izogib morebitnim nejasnostim se že 
na Osrednji enoti na ra�un napiše številka konta. 
 
Gotovinsko poslovanje se opravlja preko Nove Ljubljanske banke d.d., podpisnik oziroma 
pooblaš�ena oseba Zavoda je direktor in Svetovalka za finan�ne in splošno – kadrovske 
zadeve na Osrednji enoti.  
 
Gotovinska blagajna je samo na Osrednji enoti, blagajniški dnevnik Zavoda pa vodi 
ra�unovodski servis. Pred posameznim nakupom z gotovino si morajo na Obmo�nih enotah 
pridobiti soglasje direktorja. Sprejet je tudi sklep o višini blagajniškega maksimuma 
(25.000,00 SIT).  
 
Vsi dokumenti s finan�nimi posledicami (naro�ilnice, razne pogodbe in drugo) se izdajajo na 
Osrednji enoti,  podpisuje pa jih samo direktor.   
 
Nakup osnovnih sredstev se izvaja glede na Finan�ni na�rt. Le v izjemnih primerih se 
nabavijo tudi druga sredstva, vendar se za nakup le-teh pridobi soglasje Sveta Zavoda. 
Evidenca opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoro�nih sredstev se vodi v 
ra�unovodskem servisu, ki ob vsaki novi nabavi takoj pošlje inventarne številke.  
 
Zavod je v letu 2004 za�el pripravljati tudi Pravilnik o ra�unovodstvu, ki bo sprejet 
predvidoma v za�etku leta 2005 in bo omogo�eno še preglednejše in kakovostnejše delovanja 
Zavoda na finan�nem podro�ju. 
 
Zavod je skladno s 100. �lenom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02) v letu 2004 želel pridobiti tudi notranjega revizorja in najprej zaprosil 
Ministrstvo za finance, ki je zadevo odklonilo zaradi pomanjkanja kadrov in predlagalo, da 
notranjega revizorja dolo�i Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP). Z dopisom 
smo zaprosili MOP, ki pa nam je sporo�ilo, da nam bo odgovor o dodelitvi notranjega 
revizorja sporo�ili do konca januarja 2005, vendar odgovora še nismo prejeli. 
 
Zavod glede na navedena dejstva dobro in korektno opravlja notranji finan�ni nadzor. 
 

5.3.2 Investicijska vlaganja 

 
Poglavje se nanaša na »Navodilo« [Viri - 2], 11. to�ka (drugi del) 16. �lena. 
 
Investicijska sredstva so namenjeni nakupu nujnih osnovnih sredstev, predvsem nakupom na 
podro�ju informatike, nakupu pisarniškega pohištva in opreme, nakupu opreme za hlajenje in 
ogrevanje in nakupu druge opreme (digitalni fotoaparat in druge manjše naprave).  
 
Investicijska vlaganja na podro�ju informatike so na kratko opisana v poglavju 5.4 in znašajo 
ve� kot 62% vseh sredstev za investicije.  
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V letu 2003 se je Osrednja enota preselila v nove prostore. V �asu selitve je bilo kupljeno le 
najnujnejše pisarniško pohištvo za približno 10 zaposlenih. V letu 2004 je bilo kupljeno 
pohištvo za dodatno zaposlene. Nekaj pisarniškega pohištva (stoli, omare in police) je bilo 
kupljeno tudi za druge obmo�ne enote , predvsem Novo Gorico. 
 
Zavod upravlja poslovne prostorih v katerih je Obmo�na enota Nova Gorica, zaradi �esar je 
bilo izvedena nujna zamenjava vhodnih vrat. Kupljena je bila tudi klimatska naprava, ki je ni 
bilo. Na OE Nova Gorica je bilo izvedeno tudi nujno investicijsko vzdrževanje prostorov. 
 
Zavod je v letu 2004 presegel na�rtovane investicije za 7,7% kar pa je posledica dejstva, da se 
je finan�ni na�rt za leto 2004 za�el pripravljati še v letu 2003, ko je Zavod imel drug 
ra�unovodski servis, le-ta pa je sredstva za drobni inventar do protivrednosti 500 EUR uvrš�al 
pod stroške materiala, medtem, ko je  pravilno pod investicije oziroma osnovna sredstva. �e 
sredstva predvidena v finan�nem na�rtu za drobni inventar prištejemo sredstvom za 
investicije je realizacija 99,9%. Vse v zvezi z finan�nim delom investicij je natan�no 
obrazloženo v pojasnilih k ra�unovodskim izkazom. 
 

5.4 Informatika in elektronski sistemi 

V letu 2004 je vse bolj razvidno, da so se novi sistemi (npr. datote�ni strežnik, sistem 
prenosni projektor LCD – prenosni ra�unalnik)  »udoma�ili« med zaposlenimi na Zavodu, ki 
jih uporabljajo pri vsakdanjem delu. Vedno ve� je delovnih podro�ij, kjer delo »na 
ra�unalniku« poteka direktno na strežniških diskih. S tem je zagotovljeno, da bo opravljeno 
delo tudi sproti arhivirano, ter da so skupne datoteke vedno na voljo vsem, ne da bi bilo 
potrebno skrbeti za njihovo prepisovanje, pošiljanje po elektronski pošti ipd. Sistem (strežnik, 
omrežje) deluje – v okvirih možnega, glede na uporabljeno tehnologijo ADSL – relativno 
dobro in zanesljivo. Izpadov povezav je vse manj, tiste, ki so, pa so v najve�ji meri povezane 
z vzdrževanjem telefonskega omrežja s strani podjetja Telekom. 
 
Hiter razvoj Zavoda in prehajanje vse ve�jega obsega nalog na Zavod, se odraža tudi v hitrem 
polnjenju strežniških diskovnih kapacitet. S tem v zvezi je bilo potrebno spremeniti režim 
arhiviranja vsebine strežniških diskov. Dinamika kaže tudi smernice prihodnjega razvoja in 
dograditev na tem podro�ju. 
 
V okviru vzdrževanja informacijskega sistema s strani zunanjega vzdrževalca se izvajajo 
redni letni servisni pregledi ra�unalnikov in komunikacijske opreme, ki so bili v skladu z 
vzdrževalno pogodbo izvedeni na vseh obmo�nih enotah. Zaposleni so z vzdrževalcem in 
kvaliteto storitev zadovoljni. Sprotne težave so odpravljane kvalitetno ter ažurno. 
 
V septembru je bil v sklopu vzpostavitve enotnega podatkovnega modela baz, ki služijo 
podpori poslovanja v skladu z na�rtom izveden prehod na uporabo aplikacij »Delovodnik« in 
»Knjižnica« v intranetno okolje (http:\\intranet.zrsvn.lan). Nov sistem je varnejši, 
zanesljivejši in prijaznejši za uporabnika, slednje je razvidno tudi iz odzivov zaposlenih. 
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6 Pregled doseženih ciljev in rezultatov 

Poglavje se nanaša na tiste to�ke 16. �lena Navodila [Viri - 2], ki niso vklju�eni v vsebinska 
poglavja v dosedanjem besedilu poro�ila. 
 
10. to�ka 16. �lena Navodil: ocena u�inkov poslovanja posrednega uporabnika na druga 
podro�ja. 
Zavod ima preko dokumenta Naravovarstvene smernice pomemben vpliv na na�rtovanje in 
urejanje prostora v državi. Pri tem je vodilo trajnostni razvoj in skrb za ohranjanje posebej 
vrednih delov narave, posebej tistih, ki so varovani v skladu s slovensko in/ali evropsko 
zakonodajo. Aktivnosti, katere izvajamo pod naslovom »komunikacija«, pa predstavljajo 
obveš�anje in izobraževanje javnosti o pomenu varovanja in ohranjanja narave ter 
predstavljajo pripravo pogojev za uveljavljanje evropskih direktiv s podro�ja varovanja okolja 
in narave v praksi. 
 
Pregled doseženih ciljev 
To�ke 16. �lena Navodil: 4. (ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev),  5. 
(nastanek morebitnih nedopustnih ali nepri�akovanih posledic pri izvajanju programa 
dela), 6. (ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poro�ila 
preteklega leta ali ve� preteklih let), 9. (pojasnila na podro�jih, kjer zastavljeni cilji niso 
bili doseženi, vklju�no s seznamom ukrepov in terminskim na�rtom za doseganje) 
 
Zavod je v letu 2004 dosegel ve�ino zastavljenih ciljev, nekatere je celo presegel: 

• Izdelava naravovarstvenih smernic – izdelanih ve� dokumentov, kot smo pri�akovali; 
• Kadrovska popolnitev Zavoda – realizirano; 
• Permanentno izobraževanje zaposlenih – realizirano in preseženo; 
• Obvladovanje teko�ih nalog – realizirano, odpravljeni so bili vsi zaostanki; 
• Obvladovanje projekta Natura 2000 – izvedli smo prenos nalog z MOP in ARSO na 

Zavod; 
• Obvladovanje nalog s podro�ja stikov z javnostjo – vzpostavitev dejavnosti; 
• Poenotenje metod strokovnega dela – cilj je deloma že realiziran (npr. 

naravovarstvene smernice, ekološko pomembna obmo�ja – popolnitev baze je bila v 
letu 2004 dokon�ana, �esar si nismo upali napovedati, drugod smo z delom na za�etku 
(npr. naravne vrednote); 

• Terenski ogledi – glede na zastavljene cilje smo lahko zadovoljni, vendar nikakor še 
nismo blizu želenega stanja na tem podro�ju (omejene kadrovske kapacitete, 
zasedenost kadrov z drugimi, predvsem kabinetnimi nalogami); 

• Nadaljnja profilacija skupine »živa narava« na Osrednji enoti – skupina je oblikovana, 
s prevzemom novih nalog je tudi ustrezno strukturirana; 

• Uspešno delovanje na projektih – realizirano; 
• Ureditev ra�unovodstva – z zamenjavo ra�unovodskega servisa so se razmere bistveno 

izboljšale; 
• Dopolnitev informacijskega sistema Zavoda – realizirano; 
• Uvedba intranetnega sistema za beleženje porabe delovnega �asa (»Delovodnik«), ki 

omogo�a primerjavo na�rtovanja (Program) in realizacije; 
• Preselitev OE Maribor v nove prostore – ni realizirano. 
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7 Priloge 

7.1 Priloga 1: Primerjava med na�rtovano in realizirano porabo �asa 
po nalogah za leto 2004 

Na spodnjih dveh grafih je prikazana primerjava med na�rtovano in realizirano porabo �asa 
po nalogah za leto 2004. Na prvem grafu je primerjava izražena v urah, na drugem pa v 
odstotkih. Podana je tudi tabela, v kateri je zapisana primerjava med na�rtom in realizacijo v 
urah in v odstotkih po posameznih nalogah. 
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Opomba: Pri prikazu porazdelitve nalog za obdobje februar-december 04, so ure pomnožene z 
12/11, torej ekstrapolirane na nivo celega leta. 
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7.2 Priloga 2: Pregled realizacije strokovnih podlag 

 

OE 
Ime 

obmo�ja/ 
kraj/objekt 

Plan/ Izdelek Realizacija Datum 
oddaje Nosilec Prejemnik 

Drevesne NV 
v MO Celje 

Strokovne podlage za za�asno 
zavarovanje dreves v MO Celje – 

kon�an elaborat 

Strokovne podlage za za�asno 
zavarovanje dreves v MO Celje – 

kon�an elaborat 
27.7.04 M. Demšar Mestna ob�ina 

Celje 

Kozjanski 
park 

Strokovne podlage za spremembo 
akta o zavarovanju regijskega parka 
Kozjanski park – kon�an elaborat 

Strokovne podlage za spremembo 
akta o zavarovanju regijskega parka 
Kozjanski park – kon�an elaborat 

December 
2004, 
oddaja 
januar 
2005 

M. Tomaži� MOP 

Naravne 
vrednote v 

ob�ini Tabor 

Strokovne podlage za zavarovanje 
naravnih vrednot v eni izmed 

spodnjesavinjskih ob�in – delni 
elaborat 

Ni bilo realizirano 
Strokovne podlage za zavarovanje 
naravnih vrednot v ob�ini Tabor – 

delni elaborat (vse NV so 
državnega pomena) 

(delno 
izvedeno)  M. Demšar  (MOP /ob�ina 

Tabor) 

CE 
 

Rastiš�e 
rumenega 

sle�a v 
Boštanju 

Strokovne podlage za zavarovanje 
rastiš�a rumenega sle�a v Boštanju 

– kon�an elaborat 

Strokovne podlage za zavarovanje 
rastiš�a rumenega sle�a v Boštanju 

– kon�an elaborat 
10.3.04 T. Košar MOP 

Kamniško-
Savinjske 

Alpe 

Izdelana geomorfološka 
inventarizacija za KKSRP 

Ni bilo realizirano  
Naloga je prišla v Program dela 
Zavoda  zaradi nesporazuma s 

programom MOP 

/ M. Brozovi� / 

 
 
 

 
 

KR 
 
 

Jezerca na 
Bobovku 

Strokovne podlage za novelacijo 
odloka - NS Bobovek 

Strokovni del podlag zaklju�en, 
celotna naloga bo zaklju�ena po 
kon�anih dogovorih z lastniki 

(glede upravljanja) 

17.1.05 M. Rogelj Osrednja enota, 
ob�ina Kraj  



66

OE 
Ime 

obmo�ja/ 
kraj/objekt 

Plan/ Izdelek Realizacija Datum 
oddaje Nosilec Prejemnik 

 
 
 
 

Rudnik Sv. 
Ana na 

Podljubelju 
Izdelan KE Strokovne podlage za zavarovanje 

pNS Rudnik cinabarita sv. Ana 8.10.04 T. Šubic V odpošiljanju 
(ob�ina Trži�) 

Podpeški 
kamnolom Izdelan KE 

Strokovne podlage za spremembo 
akta o zavarovanju Podpeškega 

kamnoloma 
30.12.04 H. Tehovnik Ob�ina Brezovica 

Pekel Izdelan KE Strokovne podlage za zavarovanje 
soteske Pekel pri Borovnici 30.12.04 A. Šolar Levar Ob�ina Borovnica, 

Ob�ina Vrhnika 
Ajdovska 

jama Izdelan KE Strokovne osnove za zavarovanje 
Ajdovske jame pri Nemški vasi 7.12.04 V. Juran Ob�ina Krško 

Radensko 
polje Strokovne podlage (DE) 

Ni bilo realizirano 
Zaradi nepredvidene odsotnosti 

(bolniška) sodelavke (A.Grošelj), so 
se ure namenjene za delo 

strokovnih podlag porabile za 
izdelavo strokovnih podlag za 

pripravo ustanovitvenega akta za 
Kozjanski park, ki niso bile 

na�rtovane v letu 2004 

/ A. Grošelj / 

Planinsko 
polje Izdelan KE 

Ni realizirano v celoti zaradi 
nepredvidene odsotnosti (bolniška) 

sodelavke (A. Grošelj),  
Strokovne podlage za zavarovanje 

Planinskega polja 

/ A. Grošelj / 

Sora pri 
Rete�ah Izdelan KE 

Strokovne podlage za zavarovanje 
poplavnih logov in prodiš� ob reki 

Sori pri Rete�ah 
27.12.04 V.  Juran 

Ob�ina Medvode, 
Ob�ina Škofja 

Loka 
Rudiš�e 

Sitarjevec Izdelan KE Strokovne podlage za zavarovanje 
rudiš�a Sitarjevec 30.12.04 H. Tehovnik Ob�ina Litija 

LJ 
 

Izvir Vir pri 
Sti�ni Izdelane SP za za�asno razglasitev Strokovne osnove za zavarovanje 

izvira v Viru pri Sti�ni 7.12.04 V. Juran Ob�ina Ivan�na 
Gorica 



67

OE 
Ime 

obmo�ja/ 
kraj/objekt 

Plan/ Izdelek Realizacija Datum 
oddaje Nosilec Prejemnik 

 
Kozjansko 

Ni bilo planirano s strani OE 
Ljubljana, vklju�ili smo se v projekt 

na predlog OE Celje (nosilec) 

Strokovne podlage za zavarovanje - 
regijski park Kozjansko 

December 
2004 V. Juran MOP 

Ormož - 
Središ�e ob 

Dravi 

Osnutek odloka o KP Središ�e ob 
Dravi + odlok KP Središ�e ob 

Dravi 

Osnutek odloka o KP Središ�e ob 
Dravi + Odlok KP Središ�e ob 
Dravi (priprava kartografskih 

prilog 
+ preverjanje, dopolnjevanje 
osnutka ob�inskega odloka) 

Avgust 
2004 

 

J. Urbanek, 
S. Kaligari� Ob�ina Ormož 

Maribor -
Lent 

Strokovne osnove za ureditve stare 
trte 

Strokovne osnove za ureditve stare 
trte (v zvezi z vpisom v Gunnessovo 

knjigo, nove ozna�itve) 
Junij 2004 J. Urbanek Mestna ob�ina 

Maribor 

Muta Strokovne osnove za pot orjaških lip 
na Muti 

Strokovne osnove za pot orjaških lip 
na Muti 

Junij 2004 
 J. Guli� Ob�ina Muta 

 
 

MB 
 

Košenjak Strokovne podlage za ohranjanje 
ruševca na obmo�ju Košenjaka 

Strokovne podlage za ohranjanje 
ruševca na obmo�ju Košenjaka 

(zadeva še ni bila poslana in 
predstavljena) 

Julij 2004 
 J. Guli� Zavod za gozdove 

OE Slovenj Gradec 

Rudnik Idrija 
(ob�ina 

idrija/Rudnik 
Hg Idrija) 

Izdelan KE Strokovne podlage za zavarovanje 
Idrijskega rudiš�a 

Narejeno 
decembra 

2004, 
oddano 
januar 
2005 

M.Stupar MOP 

Gora  
(nahajališ�e 

fosilov) 
Izdelan KE 

Ni bilo realizirano, zaradi 
odlo�itve, da obmo�je trenutno ni 

ogroženo in so dali prednost drugim 
nalogam 

 

/ M. Stupar / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Raški prelom 
(ob�ina 
Diva�a) 

Izdelan KE Predlog za za�asno zavarovanje 
Raški prelom, Senože�e 

Marec 
2004 M.Stupar MOP 
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OE 
Ime 

obmo�ja/ 
kraj/objekt 

Plan/ Izdelek Realizacija Datum 
oddaje Nosilec Prejemnik 

Vipolže 
(nahajališ�e 

fosilov) - 
ob�ina Brda 

Izdelan KE Predlog za za�asno zavarovanje 
nahajališ�a fosilov, Vipolže 

Marec 
2004 M. Stupar MOP 

Predeli Ba�e 
s pritoki 
(ob�ina 
Tolmin) 

Izdelan KE 

Predlog za zavarovanje 
hidrogeografskih pojavov v Baški 

grapi in sp. dolini Idrijce 
(Predlog, ki smo ga pripravili na 

prošnjo ob�ine Tolmin) 

Februar 
2004 

D. Rojšek, 
Mojca Zega 

V zaklju�ni fazi 
(Ob�ina Tolmin) 

Ob�ina 
Hrpelje - 
Kozina 

 
Predlog za podaljšanje za�asnega 
zavarovanja fosilnih vreten�arjev 

pri Kozini 

Marec 
2004 M. Stupar Dopis MOP-u 

Ob�ina Idrija  

Predlog za (podaljšanje) za�asno 
zavarovanje Dinozavrovih stopinj, 

Godovi� 
(Predlog pripravljen zaradi 

ogroženosti naravne vrednote) 

Marec 
2004 M.Stupar MOP 

Ob�ina 
Ilirska 

Bistrica 
 

Predlog za za�asno zavarovanje 
Eocenskega flišnega konglomerata, 

Trnovo 
(Predlog pripravljen zaradi 

ogroženosti naravne vrednote) 

Marec 
2004 M.Stupar MOP 

Ob�ina 
Komen  

Predlog za za�asno zavarovanje 
fosilov - fosilne ribe, Škrbina 
(Predlog pripravljen zaradi 

ogroženosti naravne vrednote) 

Marec 
2004 M.Stupar MOP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
NG 

 

Ob�ina 
Sežana  

Predlog za za�asno zavarovanje 
Gustin�i�eve jame 

(Predlog pripravljen zaradi 
ogroženosti naravne vrednote) 

Marec 
2004 M.Stupar MOP 
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OE 
Ime 

obmo�ja/ 
kraj/objekt 

Plan/ Izdelek Realizacija Datum 
oddaje Nosilec Prejemnik 

Ob�ina Nova 
Gorica  

Predlog za za�asno zavarovanje 
mokrotnih travnikov in poplavnega 

gozda ob Lijaku – Ajševici 
(Predlog pripravljen  . 

zaradi ogroženosti EPO) 

 Narejeno 
30.12.04, 
oddano 
2005 

Irena Kodele 
Krašna 

MOP 
 

 

Ob�ina 
Vipava  

Predlog za podaljšanje za�asnega 
zavarovanja obom�ja Mlak pri 

Vipavi (strokovni predlog) 

Januar  
2004 M. Gorki� Dopis MOP-u 

 

Reka Krka Izdelan KE 

Strokovne podlage pripravljal 
D.Vr�ek. Zaradi pred�asne 

premestitve Vr�ka na osrednjo 
enoto in prezasedenosti A. 

Hudoklina v strokovni skupini N2K 
in prezasedenosti preostalih 

zaposlenih, slednje niso dokon�ane 

/ A. Hudoklin / 

Kozjanski 
park 

Kozjanski park - dopolnitev 
strokovnih podlag za akt o 

zavarovanju 

 Strokovne podlage za pripravo akta 
o zavarovanju 

+ dopolnitev strokovnih podlag z 
obmo�ji Natura 2000 

December 
2004 J.Boži� MOP 

Krakovski 
gozd  Predlog za Ramsarsko lokaliteto 13. 9.04 A. Hudoklin MOP 

 
 
 
 
 
 
 

NM 

Dobrava - 
Jovsi  Predlog za Ramsarsko lokaliteto 4.10.04 A. Hudoklin MOP - ARSO 

NS Debeli 
rti� Izdelan KE 

Ni bilo realizirano,  
ker ni bilo �asa  - ostalo na osnovi 

osnutka 
/ R. Turk / 

Sv. Nikolaj Izdelan KE 
Ni bilo realizirano,  

ker ni bilo �asa  - ostalo na osnovi 
osnutka 

/ R. Turk / 

PI 
 

Rastiš�e 
pozejdonke Izdelan KE 

Ni bilo realizirano,  
ker ni bilo �asa  - ostalo na osnovi 

osnutka 
/ R. Turk / 
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OE 
Ime 

obmo�ja/ 
kraj/objekt 

Plan/ Izdelek Realizacija Datum 
oddaje Nosilec Prejemnik 

KP Kraški 
rob Izdelan KE 

Project proposal for designation + 
Strokovne podlage za opredelitev 

ukrepov varstva naravnih vrednot in 
ohranjanja biotske raznovrstnosti na 

Kraškem robu – v zaklju�ni fazi 

31.3.04 
31.12.04 B. Vidmar V okviru Life 

projekta 

KP Strunjan Izdelan KE 
Osnutek uredbe o Krajinskem parku 

Strunjan + osnutek uredbe o 
Krajinskem parku Strunjan-2 

17.3.04, 
19.6.04 R. Turk 

Pregled in 
dopolnitev osnutka 

po njegovi 
predelavi na MOPE 

NS Rt 
Madona Izdelan KE 

Ni bilo realizirano, 
 ker ni bilo �asa  - ostalo na osnovi 

osnutka 
/ R. Turk / 

 

Socerb 
Predlog za za�asno zavarovanje 

Jame stoletnice Slovenskega 
planinskega društva Trst 

Hkrati s pripravo predloga za za�. 
zavarovanje vodila postopek za 

zaprtje jame 
22.6.04 B. Vidmar ARSO 

OsrE Kozjanski 
park 

Strokovne podlage ohranjanja 
narave za pripravo ustanovitvenega 

akta Kozjanski park 
Kozjanski park 28.6.04 

veza OE Celje, 
M. Tomaži�, 
 M. Ivanovi�, 

V. Juran 

Kozjanski park 

 
 
Opomba: 
Leže�e – kar ni bilo predvideno pa se je v letu 2004 vseeno izvedlo; posebnost je pri OE MB, kjer niso ni�esar predvideli.  
/ - podatek ni možen 
Krepko – ni bilo realizirano 
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7.3 Priloga 3: Pregled realizacije naravovarstvenih akcij 

 
RAZSTAVE 

ObmE Naslov Realizacija/opombe 

CE 
Štiri razli�ne razstave z 
naravovarstveno vsebino (na ob�ini 
Žalec in na treh osnovnih šolah) 

Delno realizirano 
Razstavi: 

- na OŠ Hudinja (2x) 
- na zavodu: Ohranjena narava od Rinke 

do Sotle (ob dnevu odprtih vrat) 
- ena razstava ni bila izvedena ker 

ob�ina Žalec ni sodelovala 

Begunjš�ica Nerealizirano 
Razlog: ni bilo financiranja 

Urejanje mokriš�a na Šob�evem 
bajerju 

Realizirano 
Vse priprave zaklju�ene, dela se trenutno 
izvajajo, opisano tudi v poglavju "Projekti". 
Razlog za zamudo: pozen podpis pogodbe s 
Kneževino Monaco 

Kamniška Bistrica - zelena 
rekreacijska os 

Priprava štirih panojev za razstavo o 
Kamniški Bistrici 

Od izvira do izliva 

Knjižnica T. Pretnarja, OŠ Bistrica - nova 
postavitev, organizacija  
OŠ Poljane - nova postavitev, organizacija, 
otvoritev, vodstvo 

KR 

Varstvo narave v Karavankah Organizacija postavitve 

LJ Ljubljansko barje – iskanje skupnih 
poti 

Realizirano 
Ljubljansko barje - iskanje skupnih poti 
(organizator je MOL, ZRSVN pa je pripravil 
del strokovnih vsebin) 

Pohorje in Natura 2000 (velika 
celoletna razstava v razstaviš�u 
Bolfenk na Pohorju) 

Realizirano 
Razstava Natura 2000 je bila namesto na 
Bolfenku postavljena v Mariboru v prostorih 
univerzitetne knjižnice –1 mesec in v Murski 
Sobotu  v knjižnici - 1 mesec (Dan Zemlje in 
Natura 2000, razstava Natura 2000 v 
Pomurju)  

Kamenine Gori�kega (Grad na 
Gori�kem) 

Realizirano 
Vsebinsko je bilo narejeno na OE MB, v 
naravi pa ni bilo postavljeno 

Izdelava koncepta razstava Bolfenk 
- foto 

Delno realizirano 
Razlog: Izdelava koncepta in predra�una za 
razstavo, posredovanje direktorju. 
Zaradi spremembe programa se to ni izvedlo 

Pohorje skozi �as Realizirano 

 
MB 

Predstavitev OE MB v Žuni�ih Realizirano 
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NG 
Narava v Goriških Brdih- Kamnine 
in fosili Brd iz zbirke Stanislava 
Ba�arja in naravne znamenitosti Brd 

Realizirano 
Kamnine in fosili Brd iz zbirke Stanislava 
Ba�arja in naravne znamenitosti Brd; 
Predstavitev naravnih vrednot v ob�ini Brda v 
sklopu stalne razstave Stanislava Ba�arja v 
Šmartnem v Brdih 

PI Želve v slovenskem morju 

Realizirano 
Želva iš�e prijatelje - otvoritev razstave 
Projekt s Petrolom (razstavo pripravila RT, 
TT s sod.) 

 
PUBLIKACIJE 

ObmE Naslov Realizacija/opombe 
Geološko-gozdna u�na pot nad jamo 
Pekel 

Nerealizirano 
Razlo: Ob�ina Žalec ni pristopila k projektu 

Dona�ka gora, zloženka - ponatis 
Nerealizirano 

Razlog: Ni bilo zagotovljenih finan�nih 
sredstev 

Ponikovski kras, zloženka - ponatis 
Nerealizirano 

Razlog: Ni bilo zagotovljenih finan�nih 
sredstev 

CE 

U�na pot rumeni sle�, zloženka Realizirano 

U�na pot Ra�a, vodnik  

Realizirano 
Vse priprave zaklju�ene, dela se trenutno 
izvajajo, izvedba je odvisna tudi od deleža 
dela Ob�ine Morav�e, opisano tudi v poglavju 
"Projekti" 

U�na pot Ra�a, zgibanka  

Realizirano 
Vse priprave zaklju�ene, dela se trenutno 
izvajajo, izvdeba je odvisna tudi od deleža 
dela Ob�ine Morav�e, opisano tudi v poglavju 
"Projekti 

KR 

Kanjon reke Kokre, razglednice Realizirano 
Kanjon reke  Kokre, razglednice 

Da bo Ljubljansko barje živelo Publikacija, izdal ZRSVN, invest. MOL, MOP, 
Termoelektr. topl. Ljubljana LJ 

Kal v Ajblju Zgibanka, izdal in založil ZRSVN 

Haloze, zloženka 
Realizirano 

Izvedena v sodelovanju z ARSO v sklopu  
Natura 2000 

Cezlak, zloženka  
Nerealizirano 

Razlog: ga. M. Bedjani� – zaradi odhoda na 
porodniški dopust ni bilo izvedeno 

MB 

Izdelava koncepta monografije 
Dravograd 

Izdelani koncept poglavja narava je odposlan 
vsem sodelujo�im 

Zgibanka Banjšice V okviru Natura 2000 
Zgibanka dolina Reke V okviru Natura 2000 

NG 

Zgibanka Kras V okviru Natura 2000 
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 Zgibanka Snežnik - Pivka - 
Javorniki V okviru Natura 2000 

Izvir Temenice v Zijalu, zloženka v 
okviru projekta Po poteh dediš�ine 
Dolenjske in Bele krajine  

Realizirano 
Vsebina za zloženko Mirna Pe� 

KP Lahinja, zloženka v okviru 
projekta Po poteh dediš�ine 
Dolenjske in Bele krajine  

Realizirano 
Sodelovanje pri pripravi vsebin 

Gorjanci, zloženke: Minutnik, 
Gospodi�na, pragozd Gorjanci, 
Gorjanske košenice  

Realizirano 
Vsebina za zloženko Gorjanci (Zloženka je v 
tisku) 

Koš�eva pot v Jovse, izdelava 
u�nega lista rastline, dvoživke 

Realizirano 
Izdaja u�nega lista zloženke kot dodelava že 
odprte u�ne poti 

NM 

Akcija KP Kolpa 
Zloženka "Šok�ev dvor" Pripravili le informativni list 

Zavarovani deli slovenskega morja, 
zloženka 

Nerealizirano 
Razlog: Vezano na sprejem novih uredb, a  
niso bile sprejete (zato tudi ni bilo novih 
publikacij) 

NR Strunjan (ponatis, novo 
oblikovanje) 

Nerealizirano 
Razlog: Vezano na sprejem novih uredb, a  
niso bile sprejete (zato tudi ni bilo novih 
publikacij) 

NS Rt Madona 

Nerealizirano 
Razlog: Vezano na sprejem novih uredb, a 
niso bile sprejete (zato tudi ni bilo novih 
publikacij) 

PI 

NV in ZO na Debelem rti�u Sodelovanje z ARSO in izvajalcem 
Brošura o ZRSVN  
 Javnost 

Glasilo N-vestnik  
 Zaposleni + javnost OsrE 

Mapa ZRSVN 
 Javnost 

 
OZNA�ITVE IN DRUGE AKCIJE 

ObmE Naslov Realizacija/opombe 

Boštanj - rastiš�e rumenega sle�a, 
informacijske table  

Nerealizirano 
Razlog: Ni bilo zagotovljenih finan�nih 
sredstev 

Boletina - rastiš�e velikono�nice, 
informacijske table  

Nerealizirano 
Razlog: Izvedba v okviru projekta LIFE 

Golte - krajinski park, informacijske 
table  

Nerealizirano 
Razlog: Ni bilo zagotovljenih finan�nih 
sredstev 

CE 

Vrbje - naravni rezervat, 
informacijske table 

Realizirano 
 Table so bile kasneje uni�ene 
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Kum - krajinski park, informacijske 
table 

Nerealizirano 
Razlog: Ni bilo zagotovljenih finan�nih 
sredstev 

Postavitev ograje za dvoživke ob 
Slivniškem jezeru, akcija Realizirano 

Sanacija cera na Vetrniku, akcija  Realizirano 

 

Na�rt u�ne poti Ložnica, akcija Nerealizirano 
Razlog: Ob�ina Žalec ni pristopila k projektu 

Mokriš�e na Šob�evem bajerju, 
ureditev  

Realizirano 
Vse priprave zaklju�ene, dela se trenutno 
izvajajo, opisano tudi v poglavju "Projekti". 
Razlog za zamudo: pozen podpis pogodbe z 
Kneževino Monaco 

Priprava na�rta poti po Udin borštu 
– sodelovanje 

Realizirano 
Opisano tudi v poglavju "Projekti" 

Naravoslovna delavnica za u�itelje- 
kanjon reke Kokre  

Vodenje skupine študent Pedagoške 
akademije v kanjon Kokre - Ekskurzija na 
Gorenjsko - priprava terenskih vaj 

Delavnica v Dovžanovi soteski Nerealizirano 
Razlog: Ni bilo financiranja 

KR 

Kamnolom lehnjaka Jezersko: na�rt 
sanacije z vklju�evanjem naravne 
vrednote in njene predstavitve-
krajinska ureditev  

Realizirano 
Na�rt izdelan v okviru seminarske naloge 

LJ Tivoli, Rožnik Šišenski hrib (ZO), 
nova ozna�itev 

Realizirano 
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib- ozna�itev poti 
s tablami (investitor MOL, ZRSVN je 
pripravil tekst za table) 

Stara trta Lent, nove ozna�evalne 
table v zvezi z novim odlokom in 
vpisom v Guinnessovo knjigo 
rekordov  

Realizirano 

Kamenine Gori�kega, ozna�evalna 
tabla  

Realizirano 
Vsebinsko - strokovno je bilo narejeno na OE 
MB, v naravi pa ni bilo postavljeno - stvar 
investitorja 

Muta – pot orjaških lip, ozna�evalne 
table –  Realizirano 

Ra�e – naravoslovna u�na pot, 
ozna�evalne table  

Realizirano 
Strokovni del narejen, v naravi pa še ni 
izvedeno – stvar investitorja 

MB 

Cezlak - nahajališ�e kamenine, 
ozna�evalna tabla  

Realizirano 
Strokovni del narejen, v naravi pa še ni bilo 
izvedeno 
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Izdelava Projektne naloge Mitnek 
(+ manjši dogodki :  
- �iš�enje mokrotnih travnikov na 
Mitneku, 
- Pobuda k renaturaciji Mitneka, 
- Poziv izvajalcem za oddajo 
ponudb Mitnek) 

oddaja koncepta na OsrE P. Javornik in 
ARSO (+  
- priprava projektne dokumentacije, 
strokovnih podlag, posredovanje, 
- pobuda k renaturaciji - priprava sestanka in 
obveš�anje, 
- poslan dopis 3 potencialnim izvajalcem) 

Oddan na�rt ozna�itve za Stražun Strokovni del je s tem zaklju�en, postavitev na 
terenu pa marca 05 

 

Zbiranje podatkov o ruševcu za 
obmo�je Slovenje 

Opravili smo zbiranje podatkov na željo 
IUCN 
(akcija ki spada pod strokovne podlage) 

 

Akcija varstva narave ob Divjem 
jezeru (NS) - urejanje poti in 
(�iš�enje varovalnih mrež  - tega 
dela ni bilo, ker ni bilo sredstev z 
MOP-a, izvedeno samo urejanje 
poti) 

Sredstva bi morali dobiti z MOP-a, a jih ni 
bilo 
 

KP Lahinja obnova informacijskih 
tabel- sodelovanje pri pripravi 
vsebin 

Realizirano 
Sodelovanje pri pripravi vsebin 

Jamnik - u�ilnica v naravi, ureditev 
u�ne poti in postavitev 
informacijskih tabel 

Realizirano 
Priprava vsebin; pripraviljene strokovne 
vsebine, ni pa bila realizirana izvedba, ker 
niso bila zagotovljena zadostna sredstva. 

Gozdarska pot Gornja Straža – 
Frata, priprava vsebine za 
informativni tabli NS Velika 
prepadna in NS lipa na Brezovi 
rebri, v sodelovanju z ZGS-NM 

Realizirano 
Izdelava vsebin za table 

Koš�eva pot v Jovse, postavitev 
informacijske table 

Nerealizirano 
Razlog: niso bila zagotovljena finan�na 
sredstva 
 

Po poteh dediš�ine Dolenjske in 
Bele krajine, obnova informacijskih 
tabel 

Realizirano 
Obnovo informacijskih tabel izvira Temenice 
v Zijalu ni bila izvedena, ker se TD Mirna Pe� 
ni hotela vklju�iti v projekt Po poteh dediš�ine 
Dolenjske in Bele krajine, zato je bila 
postavljena le informacijska tabla v Mirni 
Pe�i. 

Izvir Temenice v Zijalu, obnova 
informacijskih tabel 

Realizirano 
Ozna�itev izvira je vklju�ena le na 
informacijski tabli v Mirni pe�i 

NM 

Akcija v okviru KP Kolpa:  
- Sanacija Marindolske lipe 
- Sanacija Bunjava�ke lipe 

Organizacija in nadzor nad sanacijskimi 
posegi 
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KP Kolpa Priprava vsebin in organizacija izvedbe 
ozna�evalnih tablic po parku 

Vsebina za predstavitev NV Bajer - 
tekst za info tablo Priprava vsebin 

Informativna tabla – Kal Grabrna 
Sanacijski posegi Grabrna 

Nadzor pri sanaciji, izdelava usmeritev za 
sanacijo 

 

Sanacija Jeleni�evega hrasta Nadzor del 

Sv. Nikolaj, rastiš�e redkih rastlin, 
informacijske table 

Delno realizirano 
Razlog: deloma izdelan projekt za izvedbo; 
zaradi postopka izbire, �asa izdelave, 
problemi glede planskih aktov – vezano na 
denar iz Monaka, (izdelan januar 2005) 

Strunjan – laguna Stjuža, 
informacijske table 

Delno realizirano 
Narejeno kartiranje, informacijske table pa še 
ne, ker je bil sporazum prekasno podpisan, 
finance pa so dobili še kasneje 

Obnova kala v Socerbu Obnova in otvoritev; v sklopu akcij s Petrolom 

PI 

Zaprtje jame 100-letnice SPDT pri 
Socerbu Sodelovanje z ARSO in izvajalcem 

 
Opomba: 
Leže�e – dodatne naloge ki niso bile predvidene, a so bile vseeno izvedene in se obravnavajo 
kot realizirane 
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