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Po sedmih (pravljičnih) letih je Zavod pripravljen na nove izzive človekovega razvoja, ujetega v finančno krizo.
Dosedanji razvojni modeli očitno niso pravi. Trdno verjamem, da bo Zavod s svojim znanjem in energijo pomembno
prispeval k novim, prijaznejšim razvojnim potem, povezanim z zanemarjenimi ali pozabljenimi vrednotami.
Doc.dr. Darij Krajčič

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Povedati nekaj besed o šestletnem obdobju postavljanja Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki se ujema
z desetletnico Zakona o ohranjanju narave, je zelo težko, hkrati pa izjemno prijetno. Težko, ker gre za zelo pestro
obdobje, polno izzivov, trdega dela, hkrati pa prežeto z vrsto uspehov. Prijetno zato, ker sem v veliki meri z odličnimi
sodelavci soustvarjal institucijo, ki se je v slovenski družbi uspešno uveljavila. Vzporedno z razvojem organizacije
(notranja struktura, kadrovska krepitev, informatizacija, izboljševanje delovnih razmer) se je krepilo tudi strokovno
delo Zavoda (enotnost metod, projektno delo, strokovni posveti …). Za Zavod je torej značilno stalno usmerjeno
strokovno brbotanje, nekoliko odmaknjeno od strogih administrativnih postopkov, značilnih za državno upravo.
Ocenjujem, da je znal Zavod ta svoj položaj, ki mu ga sicer daje zakonodaja, z lastno pronicljivostjo odlično izkoristiti.
To je tudi okvir, ki omogoča učinkovito ohranjanje narave v praksi. Pri tem ne smemo pozabiti na podporo, ki jo je
imel Zavod v resornem ministrstvu in pri članih Sveta Zavoda.

3

Predgovor

PREDGOVOR

UVOD

Poročilo o delu Zavoda RS za varstvo narave

Šest let je dolga doba; otrok na primer shodi, spregovori in postaja samosvoj. Tako dolgo pot je prehodil tudi Zavod
RS za varstvo narave. V letu 2009, sedmem letu, smo že v šoli: že zdavnaj smo shodili in začeli govoriti, samosvoji pa
smo na strokovno dosleden, sicer pa tvoren, za sodelovanje odprt način.
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Sodelavci Zavoda se zavedamo, da v prostoru, kjer se zlagajo in križajo različni interesi, narave ne moremo varovati
sami; tudi premalo nas je za to. Zato aktivno sodelujemo z drugimi sektorji, posebej s strokovnimi inštitucijami, ki
pokrivajo področja rabe naravnih virov, npr. gozdarstvo, vodarstvo, kmetijstvo, ribištvo, z lokalnimi skupnostmi,
nevladnimi organizacijami ter drugimi deležniki, s katerimi se srečujemo v prostoru narave. Menimo, da mora biti
razvoj, imperativ današnjega časa, trajnosten (angl. sustainable); še raje pa uporabljamo izraz vzdržen razvoj in
(dolgoročno) vzdržno rabo naravnih virov. V družbi kjer je preplet različnih interesov je ključnega pomena uskladitev
različnih (razvojnih) teženj in možnosti. Pri tem je dobro imeti v mislih dejstvo, da so naravni viri omejeni.
Ključne delovne naloge našega Zavoda so določene v Zakonu o ohranjanju narave. Le-temu pri našem delu zvesto
sledimo, obenem imamo vselej pred sabo tudi širši okoljski in splošni zakonodajni sistem Slovenije in Evropske
skupnosti. V šestih letih našega celostnega delovanja smo naredili res veliko. Zato smo se odločili, da to prikažemo
v poljudni publikaciji z naslovom Kratko poročilo o delu Zavoda RS za varstvo narave.
Poročilo v začetku predstavi Zavod na splošno: zgodovino, organizacijo, poslanstvo in naloge. Nato na kratko
opišemo naša glavna delovna področja: pripravo naravovarstvenih smernic, strokovnih mnenj, aktivnosti pri
ohranjanju biotske pestrosti, vključno z Naturo 2000, naše delo pri varstvu naravnih vrednot, ozaveščanje javnosti
o pomenu ohranjanja narave. Posebej velja poudariti, da smo v minulih letih s sredstvi projekta »Natura 2000 v
Sloveniji – Upravljavski modeli in informacijski sistem« ter v sodelovanju z ARSO, izdelali sodobni, prek spleta
dostopni informacijski sistem za področje varstva narave, Naravovarstveni atlas.
Vrstni red opisov področij našega dela sledi vrstnemu redu poglavij letnih poročil, ki jih na enoten način pripravljamo
že od leta 2003 dalje in so javnosti na voljo na naši spletni strani. Zavod v največji možni meri kandidira na projektne
razpise ter sodeluje kot partner v projektih, ki jih uresničujejo druge inštitucije. V šestih letih je bilo teh projektov
prek dvajset. Njihovem opisu je namenjeno kar nekaj strani v tem poročilu.

2003 - 2008

Pripravili smo tudi kronološki pregled pomembnejših dogajanj ali delovnih dosežkov, ki smo ga poimenovali Mejniki
posameznega leta.
Za tiste, ki jih navajanje dejstev, številk in drugo naštevanje kot tudi sledenje našega sodelovanja v postopkih
(prostorskega idr.) načrtovanja morda kratkočasi manj kot druga plat našega delovanja in pojavljanja, naša
neposredna prizadevanja za ohranjanje narave v sami naravi, tj. tisto, čemur pravimo naravovarstvene akcije, je vsaka
stran tega poročila s sloganom Ljudje z naravo, narava za ljudi razdeljena na dva dela. V spodnjem zelenem delu, so
pomembnejše uresničene naravovarstvene akcije ter dogodki, namenjeni ozaveščanju o pomenu ohranjanja narave,
predstavljeni na kratko z besedami in slikami. Veseli nas, da nas javnost prepoznava predvsem po teh aktivnostih,
četudi zanje porabimo le približno dva odstotka svojega delovnega časa; radi bi ga mnogo več!
Ena od naših pomembnih zakonskih obveznosti je spremljanje stanja posebej vrednih delov narave na terenu.
Zanjo v zadnjih letih porabimo le približno pet odstotkov delovnega časa, pa še od tega večino za neogibno nujne
oglede pri posegih v naravo, za katere pripravljamo strokovna mnenja ali usmeritve. Birokratizacija, tako značilna
za sedanjo družbo, se je razrasla tudi v našem polju delovanja, zato večino delovnega časa porabimo za delo v
pisarni, za pripravo naravovarstvenih smernic, mnenj in drugih dokumentov, v katerih poročamo o naravovarstveno
pomembnih delih našega ozemlja ter se opredeljujemo do posegov vanje. Po drugi strani je čas takšen, da velja
le napisano, zato je marsikdaj obstoj pisnih dokumentov neprecenljivega pomena. Zavedamo se pomembnosti
urejene dokumentacije in sledenja natančno zakonsko določenim postopkom. Žal kadrovska krepitev našega
Zavoda nikakor ne sledi povečanemu obsega dela iz tega naslova, zato smo posledično vse manj na terenu, v naravi.
Smo pa optimisti in verjamemo, da nas bo tistih, ki varujemo naravo in s tem ohranjamo življenjski prostor človeka,
v prihodnosti vse več.

dr. Mirjam Galičič, vršilka dolžnosti direktorja

w

zgodovina
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, na kratko ZRSVN, je strokovna državna institucija za področje varstva
narave. Ustanovljen je bil leta 1999 z razglasitvijo Zakona o ohranjanju narave (ZON), formalno pa je začel delovati
januarja 2002.
Novo nastali Zavod je združil posamezne enote za varstvo narave, ki so prej delovale v regionalnih Zavodih za varstvo
naravne in kulturne dediščine, in jih povezal v enovito organizacijo.
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DO G ODKI
Čistimo slani travnik pri Sv. Nikolaju
Skupaj s prostovoljci Društva za ohranjanje naravne dediščine
Slovenije (DONDES) že vrsto let skrbimo za odstranjevanje
neprimerne zarasti na sredozemskem slanem travniku pri Sv.
Nikolaju v Ankaranu. Čiščenje opravimo v zimskem času, saj
takrat narava počiva. Tako pri odstranjevanju netravniških vrst
(robida, poganjki dreves in grmovnic) ne nastane škoda na redkih
slanoljubnih rastlinah.

Zavod na Prazniku kakijev
Novembra v Strunjanu poteka Praznik kakijev, na katerem
aktivno sodeluje tudi Zavod RS za varstvo narave. Tako smo
v letu 2008 pripravili dve predavanji „Krajinski park Strunjan“
ter odprli razstavo o laguni Stjuža. Pripravili smo vodeni
ogled Krajinskega parka Strunjan ter se vse dni na prazniku
predstavljali s stojnico.

za

ljud i
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Dogodki

Sedem območnih enot pokriva celotno ozemlje Slovenije; povezovalno in koordinacijsko vlogo opravlja osrednja
enota s sedežem v Ljubljani.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Regionalna organiziranost

Osrednja enota ZRSVN koordinira delo območnih enot in jim daje podporo, tako na splošnem področju, ki obsega
organizacijsko-administrativne, pravne, kadrovske, finančne in računovodske zadeve, informatiko in odnose z
javnostmi, kot tudi pri strokovnih nalogah, pri katerih zagotavlja skladnost strokovnega dela in razvoj metod ter
opravlja neposredne naloge za naročnike; kot koordinatorka pa se aktivno vključuje tudi v vse domače in mednarodne
projekte, ki se uresničujejo v posameznih območnih enotah.

Organi zavoda
SVET ZAVODA

Poročilo o delu Zavoda RS za varstvo narave

Organizacijska struktura
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SVET ZAVODA
DIREKTOR (imenuje ga Vlada RS)
OSREDNJA ENOTA
Splošne službe
Strokovna odseka:
• Odsek za biotsko raznovrstnost
• Odsek za naravne vrednote in ukrepe varstva
REGIONALNA ORGANIZIRANOST:
OE CELJE / OE KRANJ / OE LJUBLJANA /
OE NOVA GORICA / OE NOVO MESTO /
OE MARIBOR / OE PIRAN

lj udj e

z

DIREKTOR

OSREDNJA
ENOTA

OBMOČNA
ENOTA CELJE

OBMOČNA
ENOTA PIRAN

OBMOČNA
ENOTA
LJUBLJANA

OBMOČNA
ENOTA KRANJ

nar avo

—

nar ava

Evropska noč netopirjev
Septembra 2008 smo v stari šoli v Budanjah pripravili enega
izmed dogodkov ob Evropski noči netopirjev. Za najmlajše smo
pripravili ustvarjalne delavnice, sledilo je predavanje v sliki in
besedi z naslovom Skrivnostni prebivalci gradu Rihemberk.
Predavanju je sledilo opazovanje netopirjev z ultrazvočnimi
detektorji v okolici šole.

Evropska noč nočnih metuljev
Zavod RS za varstvo narave je v sodelovanju z Društvom za
proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije leta 2008 organiziral
(peto) Evropsko noč nočnih metuljev.
Nočni metulji so v Sloveniji in tudi sicer precej zapostavljeni, v
ljudski govorici jim rečemo kar vešče ali veše. V Sloveniji imamo
okrog 3600 vrst metuljev, od teh je le 200 različnih vrst t.i.
dnevnih metuljev, vsi drugi so nočni. Ti se nekoliko razlikujejo
od svojih dnevnih kolegov predvsem po tem, da so manj pisani,
imajo močnejši in bolj dlakav trup, sicer pa so izjemno pomembni
opraševalci, pravzaprav takoj za čebelami.

OBMOČNA
ENOTA
MARIBOR

OBMOČNA
ENOTA
NOVA GORICA

za

ljud i

OBMOČNA
ENOTA
NOVO MESTO
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Svet Zavoda potrdi letni program dela ter poročilo o opravljenem letnem programu, sprejme finančni načrt in
zaključni račun Zavoda. Sprejema akte o notranji organizaciji in sistematizaciji ter opravlja druge naloge v skladu s
statutom Zavoda in pravilnikom Sveta.
Kolegij direktorja je notranji posvetovalni organ Zavoda. Sestavljajo ga direktor in vodje območnih enot.
Sestaja se enkrat mesečno in obravnava tekočo problematiko Zavoda tako na strokovnem kot na poslovnem
področju.
Direktor Zavoda
- Mladen Berginc (2002)
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Kako plodno je bilo posamezno
leto?
Štorklje v Beli krajini, na Dolenjskem in
Posavju spremljamo od leta 1993. Kako
plodno je bilo posamezno leto, preverjamo
junija v Beli krajini, na Dolenjskem ter v
Posavju. V sodelovanju s Prirodoslovnim
muzejem Slovenije in s pomočjo Elektro
Metlika, Šentjernej in Krško pregledamo
gnezda in mlade štorklje obročkamo.
Leta 2007 je bilo na območju Dolenjske,
Posavja in Bele krajine zabeleženih 32
aktivnih gnezd. V Beli krajini smo našteli 13
gnezd. V njih se je izvalilo 29 mladičev, kar
priča o izjemno visoki gnezdilni uspešnosti.
Na Dolenjskem in v Posavju smo zabeležili
19 aktivnih gnezd, v njih je bilo izvaljenih 38
mladičev.

—
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Dogodki

V letih 2003 – 2008 so bili člani Sveta Zavoda:
- Andrej Hudoklin (2002 – 2006)
- Tanja Košar (2006 – 2010)
- mag. Jelka Kremesec Jevšenak (2001 – 2009)
- Marijana Mali (2005 – 2009)
- prof. dr. Janez Marušič (2001 – 2005)
- Igor Plestenjak (2001 – 2005)
- mag. Radovan Tavzes (2001 – 2005)
- prof. dr. Mihael J. Toman (2005 – 2009)
- dr. Marjan Vezjak (2005 – 2009)

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Svet Zavoda je organ upravljanja Zavoda. Sestavlja ga pet članov. Mandat sveta je pet let. Tri člane predlaga
Ministrstvo za okolje in prostor, enega Univerza v Ljubljani. Potrdi jih Vlada RS. Zaposleni na Zavodu izvolijo tudi
svojega predstavnika v Svet Zavoda.

-

mag. Aleksander Golob (2002 - marec 2003)
dr. Darij Krajčič (marec 2003 – januar 2009)

Poročilo o delu Zavoda RS za varstvo narave

Skupina za strokovni razvoj Zavoda je glavno strokovno posvetovalno telo direktorja Zavoda. Sestavljajo jo dva
predstavnika iz območnih enot Zavoda, dva iz Osrednje enote ter predstavnik Ministrstva za okolje in prostor.
S skupino sodelujejo številni sodelavci Zavoda, ki so zadolženi za konkretne naloge oziroma kot strokovnjaki za
posamezna področja dela Zavoda.
Skupina za strokovni razvoj zagotavlja strokovno podporo odločitvam direktorja, strokovno podporo pri zagotavljanju
enotnosti metod in vsebinah dokumentov, ki so v pristojnosti ZRSVN, strokovni odziv na aktualne dogodke ter
druge naloge, ki jih določi direktor.

8

2003 - 2008

w

POSLANSTVO in NALOGE
Primarno poslanstvo našega Zavoda je ohranjanje slovenske narave, pri čemer kot javna služba in po javnem
pooblastilu posebno skrb namenjamo naravovarstveno najbolj ohranjenim, vrednim in ogroženim območjem.
Pri opravljanju svojih dejavnosti se usmerjamo k strokovnosti, objektivnosti in konstruktivnemu dialogu ter
vzpostavljanju čim boljših odnosov z vsemi deležniki.
Pomembnejše naloge ZRSVN so:
• evidentiranje in vrednotenje delov narave ter spremljanje stanja in upravljanje z bazami podatkov o naravnih
vrednotah in biotski raznovrstnosti;
• pripravljanje strokovnih predlog za določitev statusa naravnih vrednot in njihovo razvrščanje na vrednote
državnega in lokalnega pomena, na podlagi javnega pooblastila;

lj udj e

z

nar avo

—

nar ava

za

ljud i

Geološki zakladi Goričkega
Sodelavka mariborske območne enote Zavoda RS za varstvo narave je v letu 2008 pridobila sponzorska sredstva za
knjižico z naslovom Geološki zakladi KP Goričko in tako na slovenski prostor uvrstila izjemno kakovostno, poučno,
zabavno in simpatično brezplačno knjižico. Knjižica približa zanimivo geološko zgodbo tega dela severovzhodne
Slovenije, dotakne se geološke preteklosti Goričkega in njenih kamnin, opiše njene najzanimivejše kamnine pa
redke minerale in fosile na tem območju ter se dotakne tudi živega sveta in njegovih najzanimivejših predstavnikov
mastodontov, ki so tu živeli. Na koncu je dodan še »Geološki bonton«, ki opiše primeren način vedenja za geologe.

w

pripravljanje naravovarstvenih smernic in podajanje strokovnih mnenj s področja ohranjanja narave;
zbiranje podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih habitatih in habitatnih tipih;
uresničevanje ukrepov varstva biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot;
sodelovanje pri upravljanju z zavarovanimi območji ter zagotavljanje strokovne pomoči lastnikom naravnih
vrednot in lastnikom zemljišč na zavarovanih območjih;
• opravljanje strokovnega nadzora nad uresničevanjem naravovarstvenih nalog.

Za zagotavljanje skladnosti metod strokovnega dela znotraj Zavoda delujejo delovne skupine, ki jih imenuje direktor
Zavoda: Skupina za strokovni razvoj Zavoda, Skupina za floro in favno, Skupina za nadgradnjo sistema naravnih
vrednot, Skupina za pripravo letnega programa dela in poročila, Skupina za informatiko, Skupina za geologijo.
Zavod je tudi projektno usmerjen. Strmimo k projektnemu organiziranju dela, kjer je to smiselno in možno.
Kandidiramo na domačih in mednarodnih razpisih za projekte z naravovarstveno vsebino, ki dopolnjujejo dejavnosti
v okviru javne službe, financirane iz proračuna. S projekti rešujemo tudi nekatere nujne naloge, za katere v okviru
javne službe žal niso zagotovljena zadostna sredstva.
Zavod ima vpeljano tudi močno mednarodno sodelovanje, ki krepi strokovno delo Zavoda in povečuje njegovo
prepoznavnost doma in v tujini.
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Popis kosca v Jovsih
Da bi kosci ob reki Sotli imeli čim boljši
gnezditveni uspeh, je Zavod RS za varstvo
narave s pomočjo projekta »Natura 2000 v
Sloveniji – upravljavski model in informacijski
sistem« med letoma 2005 in 2007 spodbujal
lastnike travnikov ter jim zagotovil finančna
nadomestila za poznejšo košnjo na dobrih
100 ha travnikov. Ohranitev ekstenzivnega
gospodarjenja s travniki je nujno za
dolgoročno ohranitev kosca. Ugoden vpliv
pozne košnje v času trajanja projekta so
potrdili tudi vsakoletni popisi, ko smo našteli
prek 30 pojočih samcev.
Številčnost kosca se ugotavlja vsako leto
junija, ko samci praviloma cele noči s hrupnim
oglašanjem označujejo svoje teritorije in
privabljajo samice. Popisi kosca so potekali
pod vodstvom Zavod RS za varstvo narave
v sodelovanju z dolgoletnimi sodelavci z
DOPPS, Turističnim društvom Kapele ter
domačini.

—
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Poleg nalog, ki nam jih direktno nalaga ZON, si prizadevamo za kakovostno in trajno sobivanje narave in človeka.
Zato veliko pozornosti namenjamo ozaveščanju javnosti o pomenu ohranjanja narave - pripravljamo predavanja,
predstavitve in razstave, sodelujemo na sejmih in drugih tovrstnih prireditvah, se udeležujemo okroglih miz in
(strokovnih) srečanj, postavljamo informativne in pojasnjevalne table, izdajamo številne publikacije, pripravljamo
prispevke za različne medije itd. Pomemben del našega dela zavzema tudi delo s šolami in druge izobraževalne
aktivnosti.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

•
•
•
•

Z našimi prizadevanji za kakovostno trajno sobivanje narave in človeka želimo seznaniti čim širši krog strokovne in
druge zainteresirane javnosti. Pri opravljanju svojih dejavnosti želimo vzpostaviti čim boljše odnose z vsemi deležniki,
tako s predstavniki vseh vej oblasti, lokalnih skupnosti, domačini, kmeti, turističnimi delavci, podjetniki itd. kot tudi
z drugimi strokovnjaki.
Dejavnost, ki jo Zavod opravlja, je zelo pestra in jo je zato težko predstaviti na kratek in poenostavljen način.

Poročilo o delu Zavoda RS za varstvo narave

NARAVOVARSTVENE SMERNICE IN MNENJA
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Kot določa ZON, ima Zavod prek dokumenta Naravovarstvene smernice pomemben vpliv na načrtovanje in urejanje
prostora in rabo naravnih dobrin v državi. Pri tem sta vodilo trajnostni razvoj in skrb za ohranjanje posebej vrednih
delov narave, posebej tistih, ki so varovani v skladu s slovensko in/ali evropsko zakonodajo. V preteklih letih so bile
sprejete številne spremembe zakonodaje na tem področju. Zavod se jim je sproti prilagajal, tudi s spreminjanjem
metodologije priprave naravovarstvenih smernic.
Število pripravljenih naravovarstvenih smernic in mnenj
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Zaključek prve faze sanacije brežin Stjuže
Sodelovanje Zavoda RS za varstvo narave in Kneževine
Monako se je začelo že v letu 2002. Leta 2007 je bil ponovno
podpisan triletni sporazum o sodelovanju, in sanacija
brežin lagune Stjuža je bila le ena izmed načrtovanih
aktivnosti. Ekološki pomen brežin in nasipov Stjuže je bil
močno ogrožen predvsem zaradi odlaganja odpadkov in
odpadnega gradbenega materiala pa tudi zaradi izlivanja
komunalnih odplak, zato je bila sanacija nujna.
Ob zaključku akcije smo pripravili tudi odmevno novinarsko konferenco.

Pohodi od kala do kala
Razvojno društvo Pliska, Zavod za raziskovanje, ohranjanje
in interpretacijo dediščine ter Zavod RS za varstvo narave
so več let zapored organizirali Pohod od kala do kala na
Krasu. Pohod je običajno potekal v sklopu aktivnosti ob
svetovnem dnevu mokrišč.

2008

nar ava

za

ljud i

w

Za lažje in bolj pregledno, predvsem pa enotno izdelovanje naravovarstvenih smernic, smo razvili postopek priprave
naravovarstvenih smernic. Vsebina naravovarstvenih smernic je odvisna od akta, za katerega se smernice izdelujejo.
Naravovarstvene smernice so tudi različno obsežne in različno podrobne, glede na velikost in pomembnost območja,
na katero se nanašajo.

STROKOVNA MNENJA IN SOGLASJA
Skladno z zakonskimi obveznostmi smo izdelovali strokovna mnenja in soglasja za:
• strokovna mnenja za postavitev objektov in druge posege, za katere vodi postopek ARSO (naravovarstvena
soglasja, okoljevarstvena soglasja, usklajevanja v teh postopkih, tehnični pregledi in uporabna dovoljenja ter

w
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Zavod RS za varstvo narave na sejmu Narava –
Zdravje
Zavod RS za varstvo narave se je več let zapored predstavil
tudi na sejmu Narava – Zdravje. Na sejmu smo predstavili
naravovarstvo, splošne informacije o Naturi 2000 in pojasnili
ter prikazali pokritost Slovenije z območji Natura 2000,
natančneje prikazali, kje ta območja ležijo, in predstavili
njihove glavne značilnosti. Na našem razstavnem prostoru
smo ponudili raznoliko gradivo o slovenski naravi, odgovorili
pa smo tudi na številna vprašanja obiskovalcev.

Svetovni dan habitata 2007 - »Narava nas spremlja
povsod«
Habitat je bivališče ali življenjski prostor, kjer bivajo živa
bitja. Habitatni tip pa je rastlinska ali živalska združba
kot značilni del ekosistema, povezana z neživimi
dejavniki na prostorsko opredeljenem območju.
Ob Svetovnem dnevu habitata 2007 je Zavod RS za
varstvo narave z razstavo fotografij, plakatov ter živimi
'maketami' habitatov in habitatnih tipov pripravil
zanimivo predstavitev različnih življenjskih okolij.

nar ava

za

ljud i
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Poseben poudarek je bil v zadnjih letih na pripravi naravovarstvenih smernic na kompleksnejših območjih Natura
2000 (npr. za gospodarjenje z gozdom). Ti načrti v skladu s Programom upravljanja območij Natura 2000 20072013 vključujejo ukrepe za ohranjanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov, zato bodo veljali kot načrti, potrebni
za ohranjanje ugodnega stanja na območjih Natura 2000.
Število smernic izdelanih v enem letu je v zadnjih letih precej stalno. Se je pa v zadnjih treh letih izjemno povečala
zahtevnost priprave smernic, tako po obsegu in poglobljenosti vsebin, kot po delavno-časovnem obsegu, ki ga
namenimo postopkom usklajevanja.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Največ smernic smo izdelali za prostorske dokumente in strategije prostorskega razvoja občin; sledijo načrti za rabo
naravnih dobrin, in sicer za gospodarsko izkoriščanje vode in za gospodarjenje z gozdom. Naravovarstvene smernice
vsebujejo usmeritve, priporočila in pogoje za uresničevanje posega oz projekta, ki jih v nadaljevanju postopka
uskladimo in potrdimo z izvajalcem urejanja in rabe prostora.

•
•
•
•
•
•

dovoljenja za rabo vode),
strokovna mnenja v postopku celostne presoje vplivov na okolje (CPVO),
strokovna mnenja in presoje v postopkih sprejemljivosti posega v naravo (PSP),
soglasja in mnenja na osnovi veljavnih občinskih aktov, ki neposredno predpisujejo izdajo soglasja ali mnenja,
predhodna strokovna mnenja pri graditvah in dejavnostih,
mnenja pri pravnih poslih (promet z nepremičninami, sprememba namembnosti zemljišč) in
druga strokovna mnenja.

Število pripravljenih mnenj in soglasij

Poročilo o delu Zavoda RS za varstvo narave
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36
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V letu 2005 je Zavod začel sodelovati tudi v postopkih presoje planov in posegov v naravo. Večina teh mnenj se
nanaša na presoje planov in posegov v naravo na območjih NATURA 2000.
Ti dokumenti so vsebinsko zahtevni, zaradi vedno večje pravne osveščenost investitorjev pa terjajo od Zavoda
visoko stopnjo strokovnosti izdelkov in izjemno dobro argumentacijo odločitev.

lj udj e

z

nar avo

—

nar ava

za

ljud i

Odprtje naravoslovne učne poti Petelinjek
Zavod RS za varstvo narave je uredil naravoslovno učno pot Petelinjek, ki poteka po obstoječih gozdnih poteh in
vlakah v okolici ribnikov Petelinjek. Nekaj manj kot tri kilometre dolga krožna pot je namenjena predvsem učencem,
ki bodo ob trinajstih tematskih tablah spoznavali življenje v ribnikih, močvirjih, na vlažnih travnikih, jelševju ter v
gozdu. Učna pot je krožna, dolga slabe tri kilometre.

w

SPREMLJANJE STANJA OHRANJENOSTI NARAVE
Zavod skrbi za splošno spremljanje stanja narave na varovanih območjih (naravne vrednote, ekološko pomembna
območja (EPO), območja Natura 2000, zavarovana območja), vključno s spremljanjem stanja zunaj območij s
statusom. Stanje spremljamo predvsem priložnostno, najpogosteje ob uresničevanju drugih nalog, kot so izdelava
naravovarstvenih smernic, strokovnih mnenj in drugih nalog. Pri spremljanju stanja ugotavljamo številne kršitve in
nedovoljena poseganja v naravo, ki jih tudi prijavljamo pristojni inšpekciji.

VARSTVO VRST IN VARSTVO HABITATOV
Z ustrezno notranjo organizacijo smo strokovno delo zastavili tako, da naši strokovnjaki na območnih enotah poleg
opravljanja nalog, vezanih na območno enoto, opravljajo še specialistične strokovne naloge za posamezne taksone

w
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z

nar avo

—

nar ava

Vseslovenska akcija čiščenja jam
Jamarska zveza Slovenije v sodelovanju z Zavodom
RS za varstvo narave je septembra 2007 organizirala
vseslovensko akcijo čiščenja jam, na kateri je sodelovalo
šest jamarskih klubov in društev iz celotne Slovenije.
Namen akcije, med katero je bilo očiščenih 6 jam, je
širšo javnost opozoriti na problematiko črnih odlagališč
v jamah, ki so večinoma neposredno povezane s
podtalnico.

Ob prenovi cerkve sv. Duha v Črnomlju
poskrbeli tudi za netopirje
V Črnomlju so junija 2007 slavnostno odprli obnovljeno cerkev sv.
Duha. Cerkev pa ni le kulturno-zgodovinska znamenitost mesta,
temveč ima tudi izjemen naravovarstveni pomen. Podstrešje cerkve
je eno najpomembnejših poletnih zatočišč dveh porodniških kolonij
netopirjev velikih podkovnjakov in vejicatih netopirjev v Sloveniji,
in sicer je kolonija velikih podkovnjakov z 80 do 100 odraslimi
osebki doslej največja znana gruča te vrste pri nas, kolonija vejicatih
netopirjev pa se z 80 do 130 odraslimi osebki uvršča med 6 največjih
v Sloveniji. Lokacija je prav zaradi številčnosti netopirjev vključena v
omrežje Natura 2000.

za

ljud i
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Biotska raznovrstnost je raznolikost živih organizmov, ki zajemajo kopenske, morske in druge ekosisteme, katerih
del so. Za ohranjanje biotske raznovrstnosti v državi je pomembno, da je strategija gospodarskega razvoja države
naravnana k trajnostnemu povečevanju 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 izključuje (uravnotežene) izrabe naravnih virov. Konvencija o biotski raznovrstnosti (Rio de
Janeiro, 1992) je bila v Sloveniji ratificirana leta 1996.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

BIOTSKA RAZOVRSTNOST

w

Za varstvo vrst in habitatnih tipov skrbimo predvsem z izdajanjem mnenj po Uredbah o zavarovanih prostoživečih
rastlinskih in živalskih vrstah, prek varstva njihovih habitatov v območjih Natura 2000 in s komunikacijo.
V letih 2004 - 2008 je Skupina za floro in favno pripravila več kot 130 mnenj po Uredbi o zavarovanih prostoživečih
živalskih vrstah ter 15 mnenj po Uredbi o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah.
Na področju varstva habitatnih tipov smo uskladili metodologijo kartiranja habitatnih tipov z zunanjimi izvajalci;
rezultat te uskladitve so poenotena navodila za kartiranje. Na Zavodu tudi vodimo evidenco kartiranj habitatnih
tipov. Podatki iz evidence so pogosto vključeni v informacije javnega značaja.
Zavod je v letu 2007 kot član Strokovne komisije za podporo pri načrtovanju upravljanja z velikimi zvermi in
član Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi sodeloval pri pripravi Strategije ohranjanja in
trajnostnega upravljanja z volkom (Canis lupus) v Sloveniji kot tudi pri pripravi Akcijskega načrta upravljanja z rjavim
medvedom (Ursus arctos) v Sloveniji za obdobje 2007–2011.

MEDNARODNE KONVENCIJE IN DIREKTIVE EU
Konvencija o biotski raznovrstnosti
Zavod je bil vključen v delovno skupino za biodiverziteto v sklopu priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU in
na CBD COP91 , in sicer za področji morskih ekosistemov in posredovalnice informacij. V letu 2007 smo se udeležili
1

9. konferenca držav podpisnic Konvencije o biotski raznovrstnosti
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in habitatne tipe (v okviru Skupine za floro in favno).
Skupina pripravlja strokovna mnenja ter pisna stališča Zavoda po Uredbi o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah
ter Uredbi o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah.

z

nar avo

Delavnica in ogled filma o narcisah
V Karavankah ljudje že dolga stoletja živijo in
se razvijajo v sožitju z naravo in tako so se
lahko ohranili tudi narcisni travniki. Ti so tako
zanimivi, da smo o njih posneli film. Film smo
ob različnih priložnostih predvajali ter izpeljali
številne delavnice in pogovore, kako nadaljevati
upravljanje območja, da bi se narcise ohranjale
tudi v prihodnje.

Razstava Natura 2000 in rastlinstvo
Pohorja
Območna enota Maribor je pripravila in na
številnih lokacijah postavila razstavo NATURA
2000 IN RASTLINSTVO POHORJA. V sliki in besedi
predstavlja edinstveni in bogati rastlinski svet
Pohorja, redke in ogrožene rastlinske vrste ter
njihove življenjske prostore in habitatne tipe, ki
Pohorje uvrščajo med naravovarstveno vrednejša
območja v Evropi.

—

nar ava

za

ljud i

w

pripravljalnih srečanj na CBD COP9 držav članic EU v Bruslju in podpisnic konvencije o biotski raznovrstnosti v
Parizu. Postavili smo spletno stran Posredovalnica informacij angl. Clearing House Mechanism http://chm.zrsvn.si/.
Aktivnosti na področju morskih ekosistemov so bile usmerjene predvsem v spremljanje dosjeja o morski in obalni
biotski raznovrstnosti ter aktivnostim na področju zavarovanih območij. Zaključek intenzivnih aktivnosti je bila
udeležba na 9. konferenci držav podpisnic Konvencije o biotski raznovrstnosti v maju 2008 v Bonnu.

CITES

Zavod aktivno sodeluje tudi pri uresničevanju drugih direktiv in konvencij EU, npr. Vodne direktive, Ramsarske
konvencije, Barcelonske konvencije, Direktive o morski strategiji EU, Strategije AEWA o ohranjanju afriško-evrazijskih
selitvenih vodnih ptic ter drugih.

Ekološko pomembna območja (epo)
Ekološko pomembno območje je po ZON območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote,
ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. EPO so eno izmed izhodišč za izdelavo naravovarstvenih

w
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Selili smo gnezda ogrožene bele štorklje
Bela štorklja je zavarovana vrsta ptice. Kadar
je njeno gnezdo v nevarnosti, ga poskušamo
prestaviti in tako rešiti. Prestavili smo že številna
gnezda tako v Prekmurju, na Dolenjskem in Beli
krajini kot tudi na Celjskem in tako prispevali k večji
rodnosti štorkelj.
Aprila 2007 smo v Goričici pri Proseniškem prestavili
gnezdo bele štorklje. Pri prestavitvi sta svoje moči
združila Zavod RS za varstvo narave, Območna enota
Celje, in Elektro Celje. Bela štorklja se na območju
občine Šentjur pojavlja izredno redko. Gnezdo je
stalo na dimniku kmetijskega objekta, ki pa zaradi
slabega vzdrževanja žal propada in je neprimerno
za nadaljnje gnezdenje. Na pobudo krajanov smo
se odločili, da ogroženo gnezdo bele štorklje
prestavimo in s tem poskrbimo za njeno varno
gnezdenje. Gnezdo smo prestavili na že obstoječi
betonski električni drog čez cesto, ki je v neposredni
bližini kmetijskega objekta, kjer je prvotno gnezdo.
Delavci Elektra Celje so izdelali ustrezen podstavek,
na katerega so potem prestavili staro štorkljino
gnezdo.

—
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Druge mednarodne konvencije in direktive eu

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Od leta 2003 opravlja Zavod naloge strokovnega organa konvencije CITES (Konvencija o mednarodni trgovini z
ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Med strokovnimi nalogami je največji poudarek na pripravi
strokovnih mnenj o taksonomski določitvi osebkov, ki jih zadržijo na carini; o uvozu, izvozu in ponovnem izvozu osebkov
ter o nadzoru reje in rejcev vrst CITES v Sloveniji. Od leta 2003 smo pripravili več kot 200 strokovnih mnenj o uvozu,
izvozu in gojitvi vrst s seznama konvencije CITES ter redno sodelovali na strokovnih odborih Konvencije na ravni EU.

smernic in so obvezno izhodišče pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin. Zavod vodi podatkovno zbirko EPO.
Prenesli smo jo tudi v naravovarstveni atlas.

NATURA 2000

w

Na strokovnem področju smo poglabljali svoje vedenje o vrstah in habitatnih tipih, to vedenje sistematizirali
ter sproti uporabljali pri naših strokovnih izdelkih. Sodelovali smo pri opredeljevanju območij Natura 2000,
uskladitvi z ekološko pomembnimi območji, pripravi baz (taksonov, habitatnih tipov,…) ter pri tem aktivno
sodelovali tudi z drugimi institucijami - MOP, ZRC-SAZU, BF , MKGP, DOPPS ter drugimi vladnimi in nevladnimi
organizacijami.
V letu 2005 in 2008 je Zavod pripravil poročilo za potrebe poročanja po Direktivi o pticah. Leta 2005 smo prevzeli
urejanje baze podatkov standardnih obrazcev za območja NATURA 2000. V letu 2007 je Slovenija prvič poročala po
Direktivi o habitatih. Zavod je koordiniral izdelavo poročila. Skupaj je bilo izpolnjenih 430 obrazcev in pripravljenih
526 kart. Sodelovali smo na dveh predstavitvah poročila javnosti, ki jih je organiziral MOP.
Pripravili smo conacijo območij Natura 2000. Opredelili smo skoraj 1500 con, ki se uporabljajo predvsem za
ugotavljanje potrebnosti presoj sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo. Conacijo smo predali v
uporabo MOP in ARSO ter jo v letu 2007 vključili v naravovarstveni atlas. S tem je postala tudi javno dostopna.
Zavod je sodeloval pri spremembi Uredbe o območjih Natura 2000 po biogeografskih seminarjih. Pripravili smo sloje GISuredbe in seznam kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov za posamezna območja ter obnovili podatkovno zbirko SDF.
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Aktivnosti na področju biotske raznovrstnosti so bile v letih 2003 – 2008 močno povezane z Direktivo o pticah in
Direktivo o habitatih oz. z območji Natura 2000, ki jih direktivi opredeljujeta.

z

nar avo

Obnova in označitev puča v Borštu

—

nar ava

za

ljud i

Območna enota Piran je v sodelovanju z lokalno skupnostjo obnovil in označil puč (kal) v Borštu. Postavili smo
usmerjevalne in informativne table ter uredili okolico in delno obnovili puč.

w

V letu 2008 smo začeli uresničevati Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000. Uvedli
smo novo metodo priprave naravovarstvenih smernic za plane trajnostnega gospodarjenja oziroma upravljanja
z naravnimi dobrinami, ki so potrebni za ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov in habitatov vrst na
območjih Natura 2000. Metoda temelji na partnerskem strokovnem sodelovanju in komunikaciji s pripravljavcem
načrtov.

Naravovarstveni atlas
Naravovarstveni atlas je informacijski sistem za pregledovanje in urejanje podatkov z naravovarstveno vsebino:
zasnovan je modularno, temelji pa na sodobni GIS- in spletni tehnologiji. Namenjen je vsem, ki se z varstvom narave
ukvarjajo poklicno ali ljubiteljsko.
Prek spletne strani www.naravovarstveni-atlas.si so poleg vseh uradnih podatkov dostopni še številni drugi
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Fotografska razstava »VODA KIPARKA, VODA KLESARKA,
VODA ŽIVLJENJSKI PROSTOR«
Konec leta 2006 smo pripravili fotografsko razstavo »VODA KIPARKA,
VODA KLESARKA, VODA ŽIVLJENJSKI PROSTOR«. Voda je eden glavnih
preoblikovalcev zemeljskega površja. Sooblikuje kompleksne geološkogeomorfološko-hidrološke pojave. Izviri, reke, potoki, jezera, mokrišča,
mrtvice, slapovi in kraške jame so le nekateri izmed njih. Kadar se ti
odlikujejo po značilnih ali izjemnih lastnostih, kot so npr. ohranjenost,
redkost, velikost, jim podelimo status naravne vrednote. Razstava je
predstavila hidrološke, geomorfološke in geološke naravne vrednote
severne in severovzhodne Slovenije, njihov nastanek, lastnosti ter
njihov pomen kot življenjski prostor mnogih, tudi ogroženih, redkih ali
endemičnih živalskih in rastlinskih vrst.

Ljubljansko barje je postalo krajinski park
S tem dogodkom je po dolgoletnih prizadevanjih končno tudi formalno storjen korak
naprej v prizadevanjih po ohranitvi tega edinstvenega koščka Slovenije. Projekt je vodilo
Ministrstvo za okolje in prostor, vloga Zavoda RS za varstvo narave pa je bila izključno
strokovna podpora. Zavod je izdelal strokovne podlage, ki obsegajo naravovarstveno
vrednotenje prostora ter predlog meje in varstvenih območij krajinskega parka. Z
Ministrstvom je sodeloval tudi pri sami pripravi uredbe, usklajevanju z občinami, na
javnih obravnavah in pri oblikovanju stališč do pripomb javnosti. Svoja predstavnika je
imel tudi v programskem in strokovnem svetu projekta.

za

ljud i
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Komunikacija z deležniki je skozi vsa leta potekala zelo intenzivno, organizirali smo številne predstavitve ter se
vključili v izobraževalne procese drugih organizacij. Izdali smo vrsto publikacij z naravovarstveno vsebino. Pripravili
smo številne prispevke v tiskane in elektronske medije, več razstav in opravili številne naravovarstvene akcije.
Sodelovali smo s številnimi institucijami, ki uresničujejo komunikacijo Nature 2000 (upravljavci zavarovanih območij,
številna društva). Naturo 2000 ter druge naravovarstvene vsebine smo predstavili tudi osnovnošolski in srednješolski
mladini.
Komunikacija Nature 2000 je bila sestavni del uresničevanih projektov. Tako lahko trdimo, da je vsa leta od sprejetja
območij Nature 2000 komunikacija Nature 2000 naše vsakdanje delo, ki poteka ob najrazličnejših dogodkih, kot so
sestanki, prostorsko načrtovanje, ob razstavah in terenskih ogledih.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Velik del Zavodovega komuniciranja z javnostjo je bil v letih 2003 – 2008 posvečen promociji Nature 2000. Zaposleni
na Zavodu so komunicirali z deležniki in osveščali ter informirali različne javnosti o Naturi 2000. V začetku je Zavod
aktivno sodeloval z MOP, v letu 2004 pa je tudi komunikacija Nature 2000 popolnoma prešla na Zavod.

strokovni naravovarstveni podatki. Z Naravovarstvenim atlasom lahko za vsako parcelo v Sloveniji ugotovite, katere
naravovarstvene vsebine in režimi so zajeti na njej.
Nastal je v sklopu projekta »Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski model in informacijski sistem« v sodelovanju z
ARSO in LUZ d.o.o..

Poročilo o delu Zavoda RS za varstvo narave

NARAVNE VReDNOTE

18

2003 - 2008

w

V letu 2004 smo se lotili urejanja problematike
naravnih vrednot, posvetili smo se tudi enotnosti
metod in podatkovnim bazam. Leta 2005 je
bila izdelana analiza stanja naravnih vrednot po
območnih enotah Zavoda. Ker je analiza pokazala
razlike pri vodenju, vnašanju in vzdrževanju baz po
posameznih območnih enotah, je Zavod imenoval
projektno skupino za nadgradnjo sistema naravnih
vrednot. Skupina je izdelala osnutek projekta, v
katerem je pripravila vsebino evidence naravnih
vrednot ter predlog delovnega lista, ki bo na terenu
rabil kot delovni pripomoček pri preverjanju stanja
naravnih vrednot.
Zavod je v letu 2005 pripravil strokovni predlog za
razvrstitev jam glede režima vstopa vanje, kot to

lj udj e

z

nar avo

—

nar ava

za

ljud i

Razstava hroščev Menine planine
V Kulturnem domu v Gornjem Gradu smo oktobra 2006 pripravili razstavo hrošči Menine planine, ki sta jo s pomočjo
dr. Božidarja Drovenika pripravili kranjska in celjska območna enota Zavoda. Razstavljenih je bilo več kot 150 vrst
hroščev iz štiridesetih različnih družin. Poleg tega so obiskovalci lahko veliko izvedeli o življenju hroščev, hroščarstvu
na Slovenskem ter o Naturi 2000 na Menini planini. Otroci pa so se lahko pozabavali s sestavljanjem makete hrošča.

w

določa Zakon o varstvu podzemnih jam. Pri izdelavi strokovnega predloga je Zavod sodeloval z zunanjimi strokovnjaki.
V sklopu intervencij je jeseni 2007 potekala vseslovenska akcija čiščenja jam v organizaciji Jamarske zveze Slovenije.
Zavod je kot plačnik akcije nadzoroval izvedbo, koordiniral medijsko promocijo akcije ter sodeloval pri medijskih objavah
in pripravi plakata o pomenu jam. Šest jamarskih društev je očistilo šest jam na območju štirih območnih enot Zavoda.
V letu 2007 smo izdelali celostno analizo drevesnih naravnih vrednot in na podlagi analize izdelali osnutek strokovne
naloge na temo vrednotenja drevesnih naravnih vrednot.

OBJAVE IN SODELOVANJE Z MEDIJI
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Šesti ekološki spust po Kolpi
Junija 2006 je potekal že šesti tradicionalni spust po reki Kolpi
(od Podklanca do Adlešičev) v organizaciji TD Zilje in Društva
prijateljev mladine Adlešiči, spust pa je podprl tudi Zavod RS
za varstvo narave. Ekološki spust je bil namenjen čiščenju
bregov, dna reke in obrežnega grmovja. Kolpa je z vključitvijo
Slovenije v EU postala pomemben del evropskega ekološkega
omrežja Natura 2000, čeprav naravovarstvene aktivnosti
na tem območju potekajo vse od začetka ustanavljanja KP
Kolpa. Zaradi izjemne ohranjenosti vodnega ekosistema se
Kolpa postavlja z vitalnimi populacijami nekaterih evropsko
ogroženih vrst rib in vidre ter obrežnih vodnih habitatov.

Morje ni bazen, je dom morskih organizmov!
Morje je, tako kot gore in gozdovi, del narave. V naravi smo gostje, zato bodimo
obzirni do nje in njenih prebivalcev. Zavod RS za varstvo narave je izdal že dve
zgibanki iz serije »Bonton«. Najprej smo pripravili Bonton – na obisku v naravi, leto
kasneje pa smo zgibanko posvetili morju.

ljud i
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Zavod RS za varstvo narave o svojem delu obvešča javnost in jo osvešča o pomenu varstva narave. Pripravljamo
predstavitve, sporočila za javnost, organiziramo različne dogodke, akcije, zainteresirani javnosti pa posredujemo
informacije javnega značaja.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

OBVEŠČANJE JAVNOSTI

Širjenju zavesti o pomenu ohranjene narave pa
se še posebej temeljito lahko posvetimo v okviru
uresničevanja projektov, kar smo v preteklih letih
tudi znali izkoristiti. S svojim delovanjem vplivamo
na inštitucije in posameznike, s tem pa na vse
segmente družbenega življenja.

Poročilo o delu Zavoda RS za varstvo narave

Leta 2004 smo vzpostavili spletno stran zavoda
www.zrsvn.si in jo leta 2006 prenovili.
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V letih 2003 - 2008 je na posameznih območnih
enotah potekalo več projektov (LIFE, Interreg,
Phare). Na projektnih območjih je bila komunikacija
še posebej intenzivna, rezultati posameznih
projektov pa so bili tudi različni promocijski
materiali (zloženke, učni listi…). Projekti prinašajo
večjo prepoznavnost in sprejemanje varstva narave
med ljudmi, predvsem zaradi opravljanja različnih
aktivnosti (prireditve, razstave, urejanje območja).
V sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije smo vsako leto organizirali biološko raziskovalni tabor; udeležili
so se ga osnovnošolci in srednješolci iz različnih delov Slovenije. Pod strokovnim vodstvom mentorjev smo raziskovali
širše območje Liga (2006), Breginja (2005), Novakov (2006), Brkinov (2007), Budanj (2008). Poleg tradicionalnih
vsebin (ptice, netopirji, kobilice, dvoživke, kačji pastirji, geologija) smo se v nekaterih letih posvetili tudi etnologiji,
arheologiji in umetniškemu ustvarjanju. Vsako leto smo izdali tudi Zbornik poročil s tabora.
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Urejene poti s klifa na Debelem rtiču
Zavod RS za varstvo narave, OE Piran, je s finančno
pomočjo Kneževine Monako poskrbel za sanacijo
erozijskih jarkov na območju klifa na Debelem
rtiču. Del obale na skrajnem zahodnem delu
polotoka Debeli rtič med Mladinskim zdraviliščem
in okrevališčem Rdečega križa Slovenije in
počitniškim kompleksom Ministrstva za obrambo
je s pripadajočim 200-metrskim pasom od leta
1991 zavarovano kot naravni spomenik. Na rtiču je
izoblikovana za slovenski del Istre značilna obala klif. Z vrha klifa so doslej do morja vodile številne
neutrjene poti, ki so jih v brežino klifa s hojo in
zasilnimi pripomočki nadelali obiskovalci območja.
Zaradi hoje po neodpornem laporju sčasoma
nastanejo pravi jarki. V njih se material še bolj
spira, s tem pa se povečuje krušenje klifa. Piranska
območna enota Zavoda RS za varstvo narave je
s pomočjo sredstev, ki jih za naravovarstvene
aktivnosti prispeva Kneževina Monako, dva jarka
uredila s kamnitimi bloki.

—
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Že štiri leta trikrat letno pripravimo prilogo Primorskih novic na temo varstva narave, redno pa pišemo prispevke z
naravovarstveno vsebino tudi v nekatere druge medije (npr. Dolenjski list).

N vestnik
Od leta 2004 štirikrat letno izide interno glasilo Zavoda imenovano N vestnik. V njem
zaposleni predstavimo dosežke in pomembne dogodke preteklega četrtletja.

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
Z letom 2004 je Zavod v skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja oblikoval postopek, po
katerem se prosilcem posredujejo informacije oz. podatki, ki smo jih dolžni posredovati. Vloge so distribuirane na
ustrezno območno enoto, odgovori pa tudi pravno preverjeni. Z leti število zahtevkov vstrajno narašča.
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75 novih »stanovanj« za koconoge
čuke in kozače na Jelovici
Zavod RS za varstvo narave je jeseni 2008
na območju Jelovice postavil gnezdilnice za
ogrožene in redke kozače in koconogega
čuka. Namen projekta je bil izboljšati
življenjske razmere za ti dve vrsti sov. Zato
smo jim postavili kar 75 gnezdilnic in jim
tako omogočili večji gnezditveni uspeh v
jelovških gozdovih.

Prva želva s slovensko oznako
Avgusta 2008 je bila izpuščena prva želva
vrste glavata kareta (Caretta caretta),
označena s slovensko oznako. Ribiška barka
je v koprsko pristanišče pripeljala mlado glavato kareto. Želva se je ujela
v pridneno kočo in zaradi tega ni pretrpela nobenih poškodb ali posledic.
Zavod Biocen, ki sodeluje pri projektu Ohranimo želvo v Slovenskem
morju je po merjenju želve (36 cm) in pregledu želvo označil s prvo
slovensko oznako SI 001. Nato so jo spustili nazaj v morje, in sicer na
zunanji strani koprskega ribiškega pomola.
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Revija Varstvo narave z več prekinitvami in menjavo izdajateljev izhaja že od leta 1962. 19.
številko je leta 2002 izdala Agencija RS za okolje. Odgovornost za revijo je bila v letu 2005
prenesena na Zavod, ki je v letu 2006 pripravil projekt ponovne oživitve revije. Leta 2007
je izšla 20. številka, leta 2008 pa 21. številka revije. Revija izhaja v nakladi 500 izvodov in
je distribuirana knjižnicam, organizacijam, ki so povezane z varstvom narave, in drugim
zainteresiranim. Revija je dostopna tudi na spletni strani Zavoda.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Varstvo narave

Število zahtevkov na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja
9
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NARAVOVARSTVENE AKCIJE
Zavod na terenu opravlja številne naravovarstvene
akcije, ki obsegajo pripravo in izdelavo več vrst
vsebin oz. oblik posredovanja naravovarstvenih
vsebin javnosti: označitve različnih naravovarstvenih
objektov s tablami ter druge naravovarstvene
akcije, izdajo publikacij (brošure, zgibanke, učni
listi itd.) ter razstave. Z letom 2004 je bila tako
aktivirana finančna postavka »Akcije« ter s tem
transparentno razporejanje sredstev za posamezne
naravovarstvene akcije.

lj udj e

z

nar avo

Nova zloženka o ravnanju v naših
zavarovanih morskih območjih
Piranska območna enota Zavoda RS
za varstvo narave je konec aprila 2007
predstavila novo informativno zloženko
»Zavarovani deli slovenskega morja«, s
katero smo želeli predvsem lastnikom
plovil posredovati osnovne informacije
o ustreznem ravnanju v zavarovanih
območjih in jih spodbuditi k naravi prijazni
plovbi in sidranju. V Sloveniji imamo tri
morska zavarovana območja: naravna
spomenika Debeli rtič in Rt Madona ter
Naravni rezervat Strunjan. Ker lahko
nepremišljena človekova dejavnost v morju
in na morskem obrežju ogrozi ta občutljiv
morski ekosistem, moramo obiskovalci
spoštovati določena pravila oziroma
varstvene režime, ki veljajo v zavarovanih
območjih.
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Skupaj z naravovarstvenimi akcijami opravljamo tudi intervencije (sanacije dreves, ki so naravne vrednote, zapiranje
oz. zavarovanje pomembnih jam…).

Število naravovarstvenih akcij
OZNAČITVE IN DRUGE AKCIJE

RAZSTAVE
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Uspešno očistili Volčeke
Lovska družina Grmada je v sodelovanju s
celjsko območno enoto Zavoda za varstvo
narave aprila 2007 organizirala čistilno
akcijo na Volčekah, ki so del omrežja
Natura 2000. Odstranili smo 20 kubičnih
metrov najrazličnejših odpadkov, ki so že
vrsto let onesnaževali to zelo občutljivo
območje mokrotnih travnikov. Območje
Volček, ki se razprostira med Celjem in
Proseniškim, je visoko naravovarstveno
ovrednoteno območje in ima status naravne
vrednote državnega pomena, ekološko
pomembnega območja in potencialnega
območja NATURA 2000.
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PUBLIKACIJE

STROKOVNI POSVETI, KI JIH ORGANIZIRA ZAVOD

Poročilo o delu Zavoda RS za varstvo narave

Zavod je z letom 2006 začel z organizacijo rednih letnih strokovnih posvetov s področja biodiverzitete.
V novembru 2006 smo organizirali prvi strokovni posvet z naslovom »Določanje ugodnega ohranitvenega stanja
kot korak k upravljanju območij Natura 2000«, ki se ga je udeležilo več kot trideset slovenskih strokovnjakov.
Zavod je za posvet pripravil pet prispevkov, pri dveh prispevkih sta sodelovala tudi zaposlena na MOP. Posveta se
je s prispevkom udeležila tudi partnerska organizacija Scottish Natural Heritage. Posvet je pomembno prispeval k
obveščenosti in razumevanju novih strokovnih terminov in obvez v skladu z zakonodajo EU ter h komunikaciji med
bazičnimi in naravovarstveno stroko.
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Kali za življenje
Marca 2007 smo v počastitev Svetovnega dneva voda pripravili kar tri dogodke: na Osnovni šoli Draga Bajca smo
pripravili razstavo prispevkov natečaja »1001 kal – 1001 zgodba o življenju«, slavnostno smo odprli obnovljeni
kal na Gočah ter tri obnovljene kale v Danah. Kali so mlake na območju Krasa, Bele krajine in slovenske obale na
flišnih in apnenčastih tleh. Lahko so naravni ali umetni. Slednje so zgradili v naravnih kotanjah ali na primernem
mestu izkopali kotanjo, jo obložili z ilovico in jo dobro steptali. Zgrajeni so bili tako, da je v kotanjo lahko stekla
deževnica, v nekaterih urbanih vaseh tudi po kamnitih žlebovih s streh. Človek je že od nekdaj gradil kale za
napajanje živine, namakanje njiv, gašenje požarov in tudi za vir pitne vode, zato je bil dostop do kala prilagojen
ljudem in živalim.

w

V letu 2007 smo organizirali dobro obiskani Posvet o monitoringu. Na posvetu so predavali zaposleni Zavoda in
zunanji predavatelji. Posvet je zaokroženo predstavil dosedanja prizadevanja pri monintoringih in nadaljnje načrte
ter spodbudil nove povezave med Zavodom in organizacijami, ki opravljajo okoljski monitoring.
V letu 2008 smo pripravili posvet z naslovom »Upravljanje območij Natura 2000 v Sloveniji«. Na posvetu je
sodelovalo deset predavateljev. Zanimanje strokovne javnosti je bilo izjemno, posveta se je udeležilo prek 140
udeležencev.

Udeležba na konferencah, strokovnih srečanjih, posvetih
Delo in znanje, ki ga imajo zaposleni na Zavodu, smo v preteklih letih predstavljali na številnih domačih in tujih
strokovnih srečanjih, posvetih, konferencah in kongresih.
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Nova znanstvena publikacija o slovenskem morju
ZRSVN je konec maja 2006 izdal novo znanstveno publikacijo »Ogrožene vrste in
habitatni tipi v slovenskem morju« avtorjev Dr. Lovrenca Lipeja (Morska biološka
postaja), Roberta Turka (ZRSVN) in Tihomirja Makovca (Morska biološka postaja).
Knjiga je nekakšen morski rdeči seznam. Napisana je v slovenskem in angleškem
jeziku. Osrednji del knjige predstavlja natančen seznam in opis ogroženih vrst
in habitatnih tipov, ki je obogaten še z nazornimi fotografijami in ilustracijami.
V nadaljevanju avtorji opozorijo na najpomembnejše dejavnike ogrožanja – od
urbanizacije obale, onesnaževanja in klimatskih sprememb do pretirane rabe
morskih virov in vnosa tujih vrst.

Na obisku knez Albert Grimaldi, velik ljubitelj narave
Zadnji dan v maju in prvi junijski dan leta 2006 je Slovenijo obiskal Monaški knez
Albert. Pobudo za ta obisk je že pred leti dal Zavod RS za varstvo narave. Ko je knez
Albert izvedel za uspešno sodelovanje med državama na področju naravovarstva,
se je za ta obisk odločil prav zaradi svoje velike usmerjenosti k naravovarstvu. Zavod
s kneževino Monako sodeluje že pet let. Sodelovanje se je izkazalo kot izjemno
plodno, poleg tega pa sta državi ugotovili, da imata zaradi geografskih posebnosti
in veljavne zakonodaje skupne cilje na področju varstva morja in gora. Zato sta vladi
obeh držav leta 2004 podpisali prvi triletni sporazum o sodelovanju. Sporazum je
predvidel financiranje naravovarstvenih akcij na osnovi Barcelonske konvencije,
v okviru katere aktivnosti opravlja piranska območna enota ZRSVN, in Alpske
konvencije, ki jih opravlja kranjska OE.
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Oktobra 2008 smo v sodelovanju z MBP NIB organizirali mednarodno strokovno srečanje z naslovom »Vplivi
človekovih dejavnosti na morju, morskem obrežju in zaledju na biotsko raznovrstnost Severnega Jadrana«.
Srečanja se je udeležilo 60 strokovnjakov iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Francije, posamezni prispevki, predstavljeni
na srečanju, so bili objavljeni v posebni številki revije Varstvo narave.

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Poleg teh že tradicionalnih jesenskih strokovnih posvetov pa vsake dve leti pripravimo tudi strokovno srečanje,
posvečeno morskim ekosistemom. Tako smo v maju 2006 organizirali mednarodno strokovno srečanje na temo
ohranjanja biotske raznovrstnosti v severnem Jadranu in na srečanju aktivno sodelovali, sočasno pa izdali tudi knjigo
»Ogrožene vrste in habitatni tipi v Slovenskem morju«

Število prispevkov na strokovnih srečanjih in konferencah, doma in v tujini
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* podatki za leto 2003 so bili zbrani po drugi metodologiji, zato niso prikazani

Izobraževanje zaposlenih
Zavod posveča veliko pozornosti izobraževanju delavcev tako na strokovnem kot na spremljajočih področjih
delovanja (računalniška izobraževanja, jezikovni tečaji, izobraževanja s področja poslovanja in podobno). Zaposleni
se udeležujejo izobraževanj doma in v tujini.
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Naravoslovna učna pot Azaleja še bolj
poučna
Rumeni sleč (Rhododendron luteum ali – kot pravijo
domačini – azalea) sodi med ogrožene rastlinske
vrste. V Sloveniji imamo štiri manjša nahajališča te
znamenite rastline – eno izmed njih skriva tudi na
pogled čisto običajni gozd gradna, kostanja in bukve
pri Boštanju; rastišče obsega približno dva hektara,
na katerih uspeva nekaj sto grmov rumenega sleča,
ki vsako leto v maju bujno cvetijo in semenijo. V skrbi
za njegovo ohranitev so lokalna skupnost, Osnovna
šola Boštanj, Zavod za gozdove Slovenije in Zavod RS
za varstvo narave že leta 2004 mimo rastišča speljali
Naravoslovno učno pot Azaleja.
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P RO J EKTI
Zavod je v letih 2003 – 2008 kot nosilec ali partner aktivno sodeloval pri številnih projektih. Projekti so pomembno
dopolnilo, tako vsebinsko kot tudi finančno in kadrovsko, k javni službi, financirani iz proračuna. Delo pri projektih
je v podporo in pomoč tako strokovnemu delu kot komunikaciji na Zavodu. V projektih se poglobljeno strokovno
srečujemo tudi s strokovnjaki drugih sektorjev, ki delujejo v prostoru z željo, da zlasti omrežje Nature 2000 čim bolj
vključimo v prostor. Delo na projektih krepi Zavod na strokovnem in poslovnem delu in je odgovor na sodobne
domače, zlasti pa mednarodne izzive ter finančne možnosti. Z delom pri projektih (npr. projekt 1001 kal – 1001
zgodba o življenju) pa Zavod prenaša naravovarstvene vsebine v širši, zlasti lokalni prostor in s tem močno vpliva
tudi na smeri razvoja lokalnih okolij.

Program

LIFE

PHARE

Območje

Projekt

Slovenija

• Natura 2000 v Sloveniji - upravljavski modeli in informacijski
sistem
• Varstvo biodiverzitete reke Mure (Biomura)
• Varstvo vrst in habitatov v krajinskem parku Sečoveljske
soline
• Kraški rob – Conservation of Endangered Habitats/Species in
the Future Karst Park

Čezmejno sodelovanje
Slovenija Avstrija

•
•
•
•
•
•
•

Italija

• 1001 kal – 1001 zgodba o življenju
• Informacijski sistem o stanju morskega okolja v Tržaškem
zalivu
• Natura 2000 za boljšo kakovost življenja

Madžarska in Hrvaška

• Visokodebelni travniški sadovnjaki kot element ohranjanja
biotske raznovrstnosti in estetske vrednosti krajine
• Čezmejno sodelovanje pri upravljanju, ohranjanju in
raziskovanju dinarske populacije risa (DinaRis)

Karavanke NATURA 2000
Ekološko-turistična obogatitev ribnika Vrbje
Krajinski park Boč
Trajnostno upravljanje območja reke Drave
Krajinski park Topla
Živeti z NATURO 2000 na Goričkem
Upravljanje z ribniki Podvinci in Velovlek

INTERREG III A

INTERREG B

• Projekt IPAM – Natura 2000 na Kočevskem

INTERREG C

Cona jug

• Mreža upravljavcev zavarovanih območij v Sredozemskem
morju

Kneževina
Monako

Slovenija

• Projekti v okviru Barcelonske in Alpske konvencije

Drugo

• Projekt »Prehodni viri (Transition facility): Okrepitev izvajanja
Natura 2000 v Sloveniji«
• Postavitev ekološke mreže ob reki Savi
• Ohranimo želvo v slovenskem morju
• Obnova kalov in poti ob vodnih virih Krasa in Slovenske Istre

Projekti

Tabela vseh projektov, v katerih je Zavod sodeloval. Odebeljeno so označeni projekti, kjer je bil Zavod nosilec
projekta.
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Projekt »Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem«
(LIFE04NAT/SI/000240)
Triletni projekt (2005-2007) je bil sofinanciran s strani Evropske komisije, Ministrstva za okolje in prostor in osmih
projektnih partnerjev ( Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio, Inštitut za vode Republike Slovenije,
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Notranjski muzej Postojna, Občina Šentjur, Zavod za gozdove Slovenije,
Zavod za ribištvo Slovenije, Krajevna skupnost Kapele).
Vse zastavljene cilje smo dosegli, pri mnogih projektnih akcijah pa smo naredili še več, kot je bilo načrtovano.
Vodnik vsebin za pripravo podrobnejših načrtov upravljavskih območij Natura 2000 je celosten pregled vsebin, ki
naj bi jih vseboval podrobnejši načrt upravljanja območij Natura 2000, če se izkaže, da je obravnavano območje
Natura 2000 tako kompleksno, da ga ni mogoče upravljati s podrobnejšimi usmeritvami in ukrepi, navedenimi v
Operativnem programu – programu upravljanja
območij Natura 2000.
Hkrati je vodnik prikaz vsebin o Naturi 2000, ki
naj jih vsebuje načrt upravljanja zavarovanega
območja, ki ga izdelajo upravljavci zavarovanih
območij. Vodnik je bil izdelan na podlagi petih
praktičnih primerov izdelave podrobnejših načrtov
upravljanja z območji Natura 2000.
Usmeritve za ohranjanje ali vzpostavitev ugodnega
stanja vrst in habitatnih tipov v območjih Natura
2000 v Sloveniji so rezultat delavnic, ki so bile
organizirane ločeno po sektorjih (kmetijski,
gozdarski, vodarski…). Usmeritve so dokument

z naborom predlogov in pripomb na obstoječo zakonodajo, ki pokrivajo sektorje varstva narave, kmetijstva,
gozdarstva, ribištva, upravljanja z vodami in urejanja prostora. Na delavnicah so poleg pristojnih inštitucij sektorja
sodelovali predstavniki nevladnih organizacij.
V sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS) je Zavod razvil metodologijo vključevanja varstvenih usmeritev
Natura 2000 v gozdnogospodarske načrte (GGN) in izdelavo upravljavskih con. Na podlagi varstvenih usmeritev,
ki so z izdelavo upravljavskih con geolocirane v prostoru, lahko sektor gozdarstva preprosto oblikuje ukrepe za
ohranjanje evropsko pomembnih vrst in gozdnih habitatnih tipov.
Poleg metodološkega pa je imel projekt predvsem aplikativen prispevek k infrastrukturi za razvoj lokalnih skupnosti
na območjih Natura 2000 – k ekoturizmu, izobraževanju in rekreaciji.

Več o projektu je na voljo na spletni strani http://www.zrsvn.si/life pa tudi v projektnem Poročilu za splošno javnost.

Projekti

S krajevno skupnostjo Kapele je Zavod na območju Dobrave-Jovsi uredil naravoslovno informacijsko sobo za
predavanja, izobraževanje in animacijo obiskovalcev ter dve učni poti. Zgrajen je bil tudi opazovalni stolp za
opazovanje ptic v Jovsih. V gozdu Dobrava je Zavod skupaj z ZGS od lastnikov gozdov zakupil 100 ekocelic starih
hrastovih dreves in izdelal delovni list za obiskovalce, ki ga ob vodenju lokalne vodnice izpolnjujejo po poti.
Na območju Boletine je lokalna skupnost z občino Šentjur pri Celju kupila parcelo z rastiščem velikonočnice, ki jo
najdemo tudi v občinskem grbu in je v ponos lokalnemu prebivalstvu. S terenskimi akcijami, v katerih so sodelovali
lokalni prebivalci, je bilo rastišče temeljito urejeno, postavljene pa so bile tudi ograja ob rastišču in informacijsko
izobraževalne table. Obisk na rastišču se ob cvetenju velikonočnice močno poveča, kar lahko pripelje do poškodb
na rastišču. Na območju Petelinjek je bila zgrajena naravoslovna učna pot Petelinjek, ki vodi po območju petelinjskih
ribnikov, opremljenih z informacijskimi tablami.

1001 kal – 1001 zgodba o življenju
Projekt je bil prijavljen na teritorialno čezmejno sodelovanje INTERREG 3A
Slovenija – Italija. ZRSVN je bil vodilni partner, drugi partnerji na projektu pa
CKFF, Razvojni center Divača, Zavod za razvoj podeželja in Razvojno društvo
Plisk Pliskovica. Cilj projekta je vzdrževanje in obnova vodnih biotopov in s
tem ohranjanje populacij evropsko pomembnih vrst živali ter ozaveščanje in
izobraževanje javnosti o pomenu kalov na Krasu v Sloveniji in Italiji.

V sklopu projekta smo obnovili več kot dvajsetih kalov na Krasu. V projektu je bila načrtovana obnova petih kalov,
vendar je prav neverjeten interes lokalnih skupnosti omogočil obnovo kar dvajsetih kalov iz lastnih sredstev. Sama
fizična obnova pa je za ohranjanje premalo. Zato smo izobraževali varuhe kalov, še posebej velik poudarek smo dali
vzgoji mladih varuhov kalov.
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OE Piran in OE Kranj sta na podlagi Sporazuma o sodelovanju med Kneževino Monako in MOP opravili številne
aktivnosti:
• izdali knjigo Ogrožen vrste in habitatni tipi v slovenskem morju ter zgoščenko z enako vsebino,
• organizirali dve mednarodni strokovni srečanji na temo ohranjanja biotske raznovrstnosti Severnega Jadrana,
• uresničili projekt kartiranja morskih habitatnih tipov v zavarovanih območjih, kasneje tudi zunaj zavarovanih
območij,
• opravili aktivnosti v zvezi z ohranjanjem narcisnih travnikov (film o narcisah »Narcisa brez kraja, narcisa
vsepovsod« v slovenskem in angleškem jeziku, table in zloženka o narcisah in narcisnih travnikih na območju
Jeseniških rovtov),
• kartirali pomembnejše travniške habitate, rastišča orhidej, ter metulje na območju Jeseniških rovtov,
• uredili Učno pot Rača,
• uredili mokrišče pri Šobcu in pripravili razstavo in zloženko o mokriščih Blejskega kota,
• ter nenazadnje organizirali obisk monaškega Kneza Alberta ter predstavili dosežke večletnega sodelovanja.
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2003 - 2008

Sodelovanje z gospodarskimi družbami
Ohranimo želvo v slovenskem morju
Projekt poteka od leta 2004, na podlagi sklenjene pogodbe o sodelovanju z družbo Petrol, d.d..
V sklopu projekta smo pripravili razstavo »Želva išče prijatelje«, ki je gostovala od Kopra do Prekmurja. Pripravili
in izdali smo priročnik o ravnanju z ujetimi morskimi želvami ter nadaljevali z označevanjem in izpustitvijo ujetih
morskih želv. V sodelovanju s projektom Adriawatch smo eno izmed ujetih želv opremili s satelitskim oddajnikom.

Obnova kalov in poti ob vodnih virih Krasa in Slovenske Istre
Sodelovanje z družbo Petrol d.d. je v letu 2004 vključevalo tudi aktivnosti v zvezi z obnovo kala na Socerbu. Obnova
kala je bila v skladu s programom zaključena meseca septembra. Otvoritev kala je bila pripravljena skupaj z družbo
Petrol, MOP in Mestno občino Koper.

Projekti, kjer je Zavod sodeloval kot partner
Mreža upravljavcev zavarovanih območij v Sredozemskem morju - MedPAN

Informacijski sistem o stanju morskega okolja v Tržaškem zalivu
Projekt je potekal v okviru pobude Skupnosti Interreg III A Slovenija–Italija 2000–2006, prijavitelj pa je bil Nacionalni
inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran. Zavod je sodeloval pri postavitvi podvodne kamere na morsko
dno na območju naravnega spomenika Rt Madona.

Natura 2000 za boljšo kakovost življenja
Projekt je potekal v okviru programa pobude
Skupnosti INTERREG III A Slovenija–Italija
2000–2006. Nosilec projekta je bilo Društvo za
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Zavod
(območni enoti Nova Gorica in Piran ) je sodeloval
kot projektni partner. V projektne aktivnosti smo
bili vključeni po potrebi, predvsem s svetovanjem.

Projekti

Projekt je vodil WWF - Francija. Zavod je v sklopu projekta sodeloval na številnih delavnicah (vzgojno izobraževalne
vsebine zavarovanih območij, upravljanje z morskimi zavarovanimi območji, financiranje, ribolov in nadzor v morskih
zavarovanih območjih, upravljanje s habitati in vrstami).
Izdali smo zgibanko o slovenskih morskih
zavarovanih območjih, ki je namenjena predvsem
domačim in tujim lastnikom plovil.
Zaključna delavnica projekta MedPAN je bila
namenjena pregledu aktivnosti, izpeljanih v
treh letih projekta, ter diskusiji o morebitnem
nadaljevanju povezave. Vsi partnerji projekta
MedPAN so si bili edini, da bi bilo treba vztrajati
pri nadaljevanju povezave. Pri tem bi morala ta
zasledovati podobne cilje, kot so bili zastavljeni v
okviru projekta, tj. skupno reševanje konkretnih
upravljavskih problemov morskih zavarovanih
območij in iskanje mehanizmov za učinkovitejše
varovanje morskega ekosistema in ohranjanje
njegove biotske pestrosti.
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Projekt »Prehodni viri (Transition facility): Okrepitev izvajanja Nature 2000 v Sloveniji«

2003 - 2008
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Projekt sta financirala EU in Ministrstvo za okolje in prostor. Nosilec projekta je bil MOP, izvajalec pa Konzorcij z
vodilnim partnerjem Pristop, d.o.o. Zavod je pri projektu sodeloval kot ključni, primarni deležnik in kot sestavni
del projektnega sveta v smislu vključevanja dela v
konzorcij in sodelovanja pri izmenjavi informacij.
Projekt je sledil štirim ciljem: doseganju vidnosti
ekološke mreže Natura 2000; umeščanju ohranjanja
biodiverzitete med ključne razvojne priložnosti
Slovenije; opremljeni in usposobljeni mreži
komunikatorjev; pripravljenosti deležnikov za
sodelovanje v ohranjanju biodiverzitete znotraj
Nature 2000.
V projektu smo merili prepoznavnost Nature 2000,
spremljali medije, organizirali različne delavnice,
pripravljali komunikacijsko strategijo, spremenili
spletno stran Natura 2000 in elektronski časopis
E-natura ipd. Zavod je v projektu sodeloval kot
deležnik in kot komunikator na terenu.

Čezmejno sodelovanje pri upravljanju,
ohranjanju in raziskovanju dinarske
populacije risa (DinaRis)
Aktivno smo sodelovali na delavnicah projekta.
V okviru priprave predloga strategije je bila
predstavnica Zavoda zadolžena za vodenje priprave
besedila o vključevanju javnosti in o problematiki
škod, ki jih povzroča ris.

Varstvo biodiverzitete reke Mure
Zavod kot partner sodeluje v projektu, financiranem
iz programa LIFE IV – Narava, katerega prijavitelj
je Inštitut za vode RS. Projekt poteka od 1.10.2006
do 1.10.2011. Namen projekta je zagotoviti obstoj
naravnih virov in biodiverzitete, to je vzpostaviti
boljše ekološke dejavnike za delovanje mokrišč
in vzdrževanje habitatne strukture območja
reke Mure med visokovodnimi nasipi med vasmi
Bunčani, Dokležovje, Ižakovci, Krapje, Melinci.
Zavod sodeluje pri načrtovanju in izvedbi aktivnosti
za oživitev rokavov Mure in vzpostavljanja razmer
za ustrezno višino gladine vode ter pri izvedbi
delavnic s komunikacijo Nature 2000.

Karavanke NATURA 2000
Projekt Karavanke NATURA 2000 se je uresničeval v okviru programa Phare - čezmejno sodelovanje Slovenija/
Avstrija 2003, potekal je 14 mesecev z začetkom 25.7.2005. Nosilec projekta je bila Občina Tržič. ZRSVN,
Območna enota Kranj, je v projektu sodeloval kot eden izmed 10 partnerjev in je bil nosilec nekaterih sklopov
projekta.
Aktivno smo sodelovali pri predstavitvah projekta širši javnosti in lokalnemu prebivalstvu, delavnicah na
temo upravljanje območij, pripravi načrta upravljanja, pripravili smo zasnovo informacijskega središča

Dovje in sodelovali pri obveščanju javnosti
s prispevki v občinskih glasilih, pripravili
vsebine za promocijska gradiva in za notranje
in zunanje panoje ter scenarij filma 'Biotska
pestrost v Karavankah', izdelali dokument
Načrt interpretacije, pripravili smernice za
razgledni mostiček na Jezerskem in sodelovali
pri dokumentu Lokalno partnerstvo z osnutkom
načrta in mrežnim modelom upravljanja.

Projekt se je uresničeval v okviru programa PHARE – čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija in je trajal 12 mesecev.
Projekt se je začel septembra 2005. Nosilec
projekta je bila Razvojna agencija Savinja. Zavod
(OE Celje) je v projektu sodeloval kot partner,
katerega naloga je bila priprava strokovnega
predloga za zavarovanje ribnika Vrbje. Poleg tega
smo aktivno sodelovali pri promociji NATURE
2000 z vodenjem skupin osnovnošolskih otrok po
območju. Sodelovali smo pri pripravi promocijskega
gradiva (učna pot, koledar, beležka, razglednice,
zloženka).
Zavod se je vključil tudi v pripravo zasnov
prostorskih ureditev in načrtovanja ekološke
sanacije ribnika.

Krajinski park Boč
Projekt je potekal v okviru programa PHARE – čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija. Prijavitelj projekta je bila
Občina Rogaška Slatina. Zavod (OE Celje) je v projektu sodeloval kot partner.
Zavod se je udeležil strokovne delavnice in
sodeloval pri pripravi vsebin in orodij tržnega
komuniciranja na področju varstva narave ('image'
katalog, brošurica, multivizija, spletna stran,
celostna grafična podoba, informacijske table,
fotografije), pri izbiri izvajalcev in pregledu gradiv.
Pridobitve projekta pa so: urejena informacijska
točka na Bočki ravni, opravljen popis in kartiranje
habitatov rastlinskih vrst in nekaterih živalskih
vrst (metulji, hrošči) ter postavljene informacijske
table: KP Boč, rastišče velikonočnice, učne poti.

Trajnostno upravljanje območja reke Drave
V okviru projekta Trajnostno upravljanje območja
reke Drave (prijavitelj MRA), trajajočega 11
mesecev, ki se je uresničeval v okviru programa
PHARE - čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija, je
Zavod (OE Maribor) kot partner v letu 2005 opravil
terenski del kartiranja habitatnih tipov in habitatov
izbranih vrst na območju med Mariborom in
Ptujem, inventarizacijo vrst v načrtovanem obsegu

Projekti

Ekološko-turistična obogatitev ribnika Vrbje
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in deloma tudi digitalno obdelavo terenskih podatkov. Sodelovali smo pri promocijskih aktivnostih ter koordinirali
strokovne vsebine projekta.
Pridobitve projekta pa so: osnutek integralnega načrta upravljanja območja reke Drave, za kar smo pridobili
strokovne podlage bistvenih sektorjev v prostoru; obnova izbranih ekološko pomembnih habitatov, vzpostavitev
osnovne informacijske infrastrukture na celotnem območju, bogat promocijski material in številne promocijske
aktivnosti.

Krajinski park Topla

Poročilo o delu Zavoda RS za varstvo narave

Projekt je potekal v okviru programa PHARE – Čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija; prijavitelj je bila občina Črna
na Koroškem, Zavod je sodeloval kot partner. Projekt je trajal 14 mesecev, od 27.7.2005 do 25.09.2006.
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Zavod (Območna enota Maribor) je strokovno
koordiniral projekt in sodeloval pri opravljanju
komunikacijskih aktivnosti (pripravil je štiri
delavnice za prebivalce, usklajevanja s strokovnimi
službami, predstavitvene vsebine za dve glasili,
zloženko, zemljevid v treh jezikih in film). Iz
sektorskih usmeritev smo skupaj s strokovnimi
službami pripravili osnutek načrta upravljanja
zavarovanega območja Topla s kartografskimi
prilogami in predlogom monitoringa. V povezavi
s projektom smo pripravili tudi delavnico
Management Planning s strokovnjaki iz tujine
in finančno podporo mednarodne organizacije
Eurosite in pridobili program CMS (Conservation
Management System), ki smo ga pilotno uporabili
za pripravo načrta upravljanja zavarovanega
območja Topla.

2003 - 2008

Živeti z NATURO 2000 na Goričkem
Projekt je potekal v okviru programa PHARE
– Čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija,
katerega prijavitelj je Javni zavod Krajinski park
Goričko. Zavod (Območna enota Maribor) je v
projektu sodeloval kot partner, projekt je trajal od
26.07.2005 do 26.09.2006.
Zavod je sodeloval na sestankih projektne skupine,
pri zbiranju podatkov o habitatih vrst, pri pripravi
vsebin in strokovnem pregledu knjižice, pripravi
učnih listov in pri oblikovanju strokovnih izhodišč
varstva narave. V okviru projekta je za pripravo
strokovnih izhodišč upravljavskega načrta potekalo
več strokovnih srečanj, komunikacijskih delavnic.

Visokodebelni travniški sadovnjaki kot element ohranjanja biotske raznovrstnosti in
estetske vrednosti krajine
Projekt je potekal v okviru Programa pobude skupnosti INTERREG III A, Sosedskega programa Slovenija – Madžarska
– Hrvaška, prijavitelj je bil Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, ZRSVN je sodeloval kot partner. Projekt je potekal
od 1.9.2005 do 31.7.2007.
Osnovni cilj projekta je ohranjanje in revitalizacija travniških sadovnjakov. V okviru projekta so v letu 2006 potekale
številne akcije za ozaveščanje javnosti, predvsem izobraževanja, priprava promocijskega materiala (plakati, zloženke,

članki) in postavitev spletne strani; poleg tega
se je zbiral material za priročnik tradicionalnih
visokodebelnih vrst in sort, urejale pa so se tudi
drevesnice za vzgojo sadik in matičnega sadovnjaka
v Kozjanskem regijskem parku.

Projekt je potekal v okviru programa PHARE – Čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija. Prijavitelj je bila Mestna
občina Ptuj. Zavod je sodeloval kot partner. Projekt je trajal 12 mesecev, od 26. 7. 2005 do 26. 7. 2006.
V projektu so sodelovali štirje partnerji, Zavod pa je
koordiniral pripravo strokovnih vsebin in aktivnosti,
sodeloval pri izdelavi osnutka integralnega
načrta upravljanja in pri izdelavi informacijske
infrastrukture ter pri promociji območja Natura
2000.
Prijavitelj je skupaj s partnerji in izbranimi izvajalci
ter z dobrim sodelovanjem med strokovnimi
službami, lastniki in prebivalci saniral ribnik v
Podvincih, opravil conacijo habitatnih tipov in
vrst območja Natura 2000 na osnovi kartiranja,
pripravil strokovne podlage za zavarovanje
in osnutek integralnega načrta upravljanja,
organiziral delavnice, predavanja, vodene oglede
za domačine in šole ter predstavitev primera
dobre prakse, uredil učno pot z informacijskimi
tablami ter pripravil promocijski material in
gradiva.

Kraški rob – Conservation of Endangered Habitats/Species in the Future Karst Park
(Life III - Narava)
Sodelovali smo pri uresničevanju projekta ter
priprava osnutka strokovnih podlag, opredelitev
varstvenih ukrepov za varstvo naravnih vrednot in
ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Projekti

Upravljanje z ribniki Podvinci in Velovlek
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Varstvo vrst in habitatov v krajinskem parku Sečoveljske soline (Life III - Narava)

Poročilo o delu Zavoda RS za varstvo narave

Območna enota Piran je sodelovala pri uresničevanju projekta ter pomagala pri pripravi časopisa Solni cvet.

2003 - 2008
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Postavitev ekološke mreže ob reki Savi (Development of an ecological network along the
Sava River)
Projekt je potekal v okviru finančnega mehanizma nizozemske vlade (PIN/MATRA). Prijavitelj je bil International
Agricultural Centre in Wageningena (Nizozemska), Zavod je v projektu sodeloval kot partner. Namen projekta je
bil prepoznati ekološko pomembna območja vzdolž reke Save in pripraviti internetno bazo teh območij. Zavod
je pripravil opise, karte ter sezname vrst in habitatnih tipov za 8 območij. Zavod je v projektu sodeloval tudi kot
svetovalec pri pripravi ekološko pomembnih območij na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter v Srbiji in Črni gori.

M E J NIKI P O S A M E Z NE G A LETA
LETO 2003

LETO 2004
Zavod je v letu 2004 skladno z ZON nadaljeval z razmejevanjem nalog s področja varstva narave z MOP in ARSO.
Strokovne naloge in naloge komunikacije za Naturo 2000 in varstvo narave nasploh smo postopoma prenesli na
Zavod.
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THE YEAR 2003
In 2003, the Institute's central unit was founded, as stipulated by LNC. The Institute was consolidated with new
personnel and had its information system updated. Special attention was given to the tasks concerning Natura
2000 (professional and communication parts). In order to provide for the uniformity of the Institute's professional
part, two working groups were founded in 2003: the Professional Development of the Institute Group and the
Living Nature Group. IRSNC was appointed a professional body for the implementation of the CITES Convention
tasks.
The most significant conservationist project in Slovenia during 2003 was Natura 2000, its basic objective being the
implementation of the Bird and Habitat Directives. At that time, Slovenia was a candidate to enter the EU, which
was the reason why we were obliged to furnish the EU Commission with our proposal as to the special areas of
conservation. At the Institute, a working group for the implementation of the project and a group for Natura 2000
communication were formed.
Most ambitiously, we engaged in the preparation of the project application for the LIFE III – Natura financial means.

THE YEAR 2004
In accordance with LNC, the Institute continued to demarcate the tasks from the sphere of nature conservation
with the Ministry of the Environment and Spatial Planning and the Environment Agency. All professional tasks and
communication duties concerning Natura 2000 and nature conservation in general were gradually transferred to
IRSNC.
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Zelo ambiciozno smo se lotili priprave projektne prijave na finančna sredstva LIFE III – Narava.

Mejniki posameznega leta

V letu 2003 je bila osnovana Osrednja enota Zavoda, tako kot določa ZON. Zavod se je kadrovsko in organizacijsko
okrepil, posodobljen pa je bil tudi informacijski sistem. Posebna pozornost je bila namenjena vzpostavljanju
enotnih metod dela in nalogam v zvezi z Naturo 2000 (strokovni in komunikacijski del). Za zagotavljanje skladnosti
strokovnega dela Zavoda sta bili v letu 2003 ustanovljeni dve delovni skupini: Skupina za strokovni razvoj Zavoda in
Skupina za živo naravo. ZRSVN je bil izbran kot strokovni organ za opravljanje nalog konvencije CITES.
V letu 2003 je bil najpomembnejši naravovarstveni projekt v Sloveniji vzpostavitev evropskega ekološkega
omrežja Natura 2000. Osnovni cilj projekta je implementacija Direktive o pticah in Direktive o habitatih.
Slovenija je bila v tem času kandidatka za vstop v EU in je morala opredeliti ter komisiji EU posredovati svoj
predlog posebnih varstvenih območij. Na Zavodu sta bili ustanovljeni delovna skupina za uresničitev projekta
ter skupina za komunikacijo Nature 2000.

Velik uspeh Zavoda je bila uspešna prijava projekta na evropskih sredstvih
LIFE III Narava , ki se je začel uresničevati v letu 2005. Cilj projekta »Natura
2000 v Sloveniji – upravljavski model in informacijski sistem« je bil sistemsko
obvladovanje vsebin in nalog Nature 2000 v Sloveniji.
Vzpostavljena je bila spletna stran Zavoda www.zrsvn.si ter odnosi z
javnostmi.

Poročilo o delu Zavoda RS za varstvo narave

V letu 2004 smo izdelali večje število naravovarstvenih smernic, kot smo jih
sicer načrtovali.

2003 - 2008
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Zaradi spreminjanja našega krovnega zakona in druge slovenske
zakonodaje, ki se dotika področij našega delovanja, je bila v letu 2004
posebna skrb posvečena seznanjanju s temi spremembam in posledično
prilagajanje novim delovnim postopkom. S tem v zvezi je bilo treba veliko
časa nameniti tudi pojasnjevanju sprememb občinam, upravnim enotam in
drugim strankam.

LETO 2005
Zavod je v letu 2005 začel uresničevati zakonodajo s področja ohranjanja
narave, ki je bila sistemsko postavljena konec leta 2004. Poleg drugih
zakonskih podlag je bil pri tem ključen zlasti Pravilnik o presoji sprejemljivosti
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list
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One of the Institute's great achievements was its successful candidature for European funds in the LIFE III Nature project,
which began to be implemented in 2005. The main objective of the project »Natura 2000 in Slovenia – management
model and information system« was a systemic mastering of the concepts and tasks of Natura 2000 in Slovenia.
The Institute's website www.zrsvn.si was set up.
In 2004, more conservation guidelines were prepared than actually planned.
Owing to the changed national umbrella law and other slovenian legislation acts associated with the spheres of
our activities, a special care was dedicated to getting thoroughly acquainted with the legislation changes, with
emphasis on the modifications in the Law on Nature Conservation as well as in the Law on Spatial Planning, the
Law on Environment Protection, in the accompanying sub-legislation acts and adjustment to the new working
procedures. In connection with it, much time had to be further dedicated to explaining the changes to the Slovene
councils, administration units and other stakeholders.

THE YEAR 2005
In this particular year, the Institute began to fully implement the nature conservation legislation as drafted at the
end of 2004. Crucial here were particularly the Regulations on the assessment of impacts of the implemented plans
and encroachments upon nature on the protected areas (Official Gazette of the RS, No. 130/04). These regulations
brought a new, changed approach to dealing with the spatial planning and use of resources, where the role of our
Institute was exceptionally significant.

RS, št. 130/04). Pravilnik je vnesel nov pristop obravnave planov in posegov
pri rabi prostora in virov torej v naravo, pri čemer je bila vloga Zavoda
izjemno pomembna.
Dograjevanje enotnosti metod na vseh področjih dela je bil osrednji napor
Zavoda. Pri tem so ključno vlogo igrale tako območne enote s svojimi
izkušnjami kot tudi Osrednja enota, ki je te procese povezovala.
Leta 2005 so se v nove prostore preselile celjska, mariborska, novomeška
in Osrednja enota.
Pomemben doprinos k urejenosti institucije je bila vzpostavitev
informacijskega sistema Poslovni portal Zavoda.
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The Institute's major effort was to establish uniform methods in all spheres of work. Here, the key role was played
by regional units as well as by the central unit as a coordinator of these processes.
In 2005, the regional units of Celje, Maribor, Novo mesto and the central unit moved to new premises.

THE YEAR 2006
Uniformity of the units was one of the Institute's key development tasks. An important segment here is also the setting up
of the information system, which is carried out within the framework of the project.
In 2006, the Institute embarked on several projects, both as a coordinator and a partner. Some of them were
concluded in the same year, while others remained in full swing. The work and results of the projects supplemented
the Institute's other regular work. By implementing the projects, the Institute has shown, on very concrete cases,
what sustainable development actually means.
In 2006, the Institute's quality was further improved through its work on basic data needed by an expert for a
solid professional work. Our efforts were channelled particularly into the sphere of biodiversity protection. A great
weight here was carried by the Professional Development Group, whose task was to solve the most demanding
professional issues in the sphere of nature conservation.
In 2006, we were extremely active in the preparation of professional opinions and assessments in various
administrative proceedings. This particular work was much more extensive than in the previous year, although it must
be underlined that the documents prepared by IRSNC are becoming increasingly demanding. Namely, the developers
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Nadaljni razvoj enotnih metod strokovnega dela je bila ena izmed ključnih
razvojnih nalog Zavoda. Pomemben segment pri tem je tudi začetek
vzpostavitve enotnega slovenskega informacijskega sistema za področje
varstva narave.
V letu 2006 je Zavod uresničeval številne projekte bodisi kot njihov nosilec
bodisi kot partner. Nekateri so se zaključili, drugi pa so bili v polnem
zagonu. Delo in rezultati projektov so ključno dopolnjevali siceršnje redno
delo Zavoda. Z uresničevanjem projektov Zavod na konkretnih primerih
kaže, kaj pomeni trajnostni (dolgoročno vzdržni) razvoj.

Mejniki posameznega leta

LETO 2006

Poročilo o delu Zavoda RS za varstvo narave
2003 - 2008
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Kvaliteto zavoda smo v letu 2006 izboljšali predvsem z delom na osnovnih
podatkih, ki jih strokovnjak potrebuje za dobro strokovno delo. Svoje napore
smo usmerjali zlasti na področje varstva biotske raznovrstnosti. Veliko težo je
nosila Skupina za strokovni razvoj, ki je reševala najtežja strokovna vprašanja
s področja ohranjanja narave.
V letu 2006 smo bili izjemno aktivni v postopkih priprave strokovnih mnenj
in presoj v upravnih postopkih. Tega dela je bilo več kot preteklo leto, treba
pa je poudariti, da so ti dokumenti postali tudi vse bolj strokovno zahtevni
in poglobljeni. Pokazala se je vse večja pravna osveščenost investitorjev,
kar od Zavoda terja visoko stopnjo strokovnosti izdelkov in izjemno dobro
argumentacijo odločitev.
Leta 2006 se je v nove prostore preselila tudi ljubljanska enota, območna
enota v Novi Gorici pa je opravila manjša investicijsko vzdrževalna dela v
svojih poslovnih prostorih.

LETO 2007
Zavod je tudi v letu 2007 poleg rednih nalog, določenih in financiranih iz
državnega proračuna, opravljal vrsto dejavnosti, vezanih za različne projekte.
Zaključil je dva velika projekta, kjer je bil Zavod vodilni partner, tako da so se
tudi rezultati dela na teh projektih zgostili prav v tem letu.
Z zaključenimi projekti je Zavod vzpostavil nove dimenzije medsektorskega
sodelovanja, pri čemer je treba posebej izpostaviti sodelovanje z Zavodom za

lj udj e

z

nar avo

—

nar ava

za

ljud i

showed more and more legal awareness, which requires from the Institute a high degree of professionalism of its
products and an exceptionally solid argumentation as far as its decisions are concerned.
In 2006, the Ljubljana regional unit moved to new premises as well, while the regional unit Nova Gorica carried out
some minor maintenance works on their business premises.

THE YEAR 2007
In 2007, the Institute carried out (apart from its regular tasks stipulated and financed by the state budget) a serious
of activities associated with different projects. It concluded two major projects, in which it played the role of the
leading partner, which means that the results of work within these projects greatly condensed in this very year.
Parallel to our participation in the proceedings within the sphere of spatial planning, we also worked on developing
the uniformity of methods and supportive tools in all spheres of our activities. The changing spatial planning
legislation in fact altered the role of the basic Institute's instrument – conservation guidelines. This is the reason
why we began to suitably adapt their contents and structure as well.
All new insights gained either within the framework of our regular activities or within the framework of projects
were transferred to the operational activities in the entire Institute.
The year 2007 was marked by our active collaboration in the preparations for Slovenia's presidency of the European
Union in 2008.
With several concluded projects, the Institute established some new dimensions of intersectorial cooperation,

gozdove Slovenije, pri pripravi metodologije za upravljanje gozdnatih območij
Nature 2000 prek obstoječega sistema gozdarskega načrtovanja.
Vzporedno z vključevanjem v postopke prostorskega načrtovanja smo
še naprej razvijali enotnost metod in podpornih orodij na vseh področjih
delovanja. Spreminjajoča zakonodaja na področju prostorskega načrtovanja je
spremenila vlogo temeljnega instrumenta Zavoda – naravovarstvenih smernic.
Zato smo začeli ustrezno prilagajati tudi njihovo vsebino in strukturo.
Vsa nova dognanja, pridobljena bodisi v okviru redne dejavnosti bodisi v okviru
projektov, smo prenašali v operativno delo na celotnem Zavodu.

LETO 2008
Ob rednem delu smo bili zelo dejavni na področju izmenjave znanja z drugimi
strokovnjaki, tako v Sloveniji kot mednarodno, ter na področju projektov;
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particularly with the Slovenia Forestry Service in the preparation of methodology regarding forest areas management
within Natura 2000 through the existing system of forestry management.
With the work on other projects (e.g. 1001 karst ponds), the Institute managed to transfer the nature conservation issues
to the widest, notably local areas and thus to exert great influence on developmental directions of local environments.
With it, the effects of the Institute's work are being transferred also to the regional, national and international levels.

THE YEAR 2008
We were active in the exchange of knowledge with other experts, both in Slovenia and abroad, and in the sphere
of projects; as a partner, we took part at six projects and were making preparations for project tenders. We also
participated with our observations regarding the proceedings of accepting regulations for the spheres closely
associated with our activities.
The Institute's »autumn consultation« has become a traditional annual professional meeting by all those engaged
in nature conservation (and in spheres associated with it). Each year, more and more participants join us; the 2008
topic was Natura 2000. In 2008 we also organised, in cooperation with the Marine Biology Station of the National
Institute of Biology, an international expert meeting on the subject of the impacts of human activities carried out on
sea, seashore and in the hinterland on the Northern Adriatic's biodiversity, which also met with excellent response
in the professional public.
In comparison with the previous year, the number of elaborated conservation guidelines increased, the same as the
number of the issued conservation opinions.
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Z delom na drugih projektih (npr. 1001 kal) pa je Zavodu uspelo prenesti
naravovarstvene vsebine v najširši, zlasti lokalni prostor, in s tem močno
vplivati na smeri razvoja lokalnih okolij.
S tem se učinki delovanja Zavoda posredno prenašajo tudi na regionalno,
državno in mednarodno raven.

Mejniki posameznega leta

Leto 2007 je zaznamovalo aktivno sodelovanje pri pripravah na predsedovanje
Slovenije Evropski skupnosti v letu 2008.

Poročilo o delu Zavoda RS za varstvo narave
2003 - 2008
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sodelovali smo kot partnerji v šestih projektih ter se prijavljali na projektne
razpise. Sodelovali smo tudi s pripombami v postopkih sprejemanja predpisov
za področja, ki se dotikajo našega področja delovanja.
Zavodov »jesenski posvet« je postal tradicionalno letno strokovno srečanje
vseh strokovnjakov, ki delujejo na področju naravovarstva (in povezanih
področjih), udeležencev je vsako leto več; tema leta 2008 je bilo upravljanje
Nature 2000. Poleg tega smo v letu 2008 v sodelovanju z Morsko biološko
postajo Nacionalnega inštituta za biologijo organizirali še mednarodno
strokovno srečanje na temo vpliva človekovih dejavnosti na morju, morskem
obrežju in zaledju na biotsko raznovrstnost Severnega Jadrana, ki je prav tako
naletelo na izjemno dober odziv v strokovni javnosti. Za dosežke posveta
smo prejeli tudi pohvalo s strani Evropske komisije.
Število izdelanih naravovarstvenih smernic se je v primeri s preteklim letom
povečalo, občutno večje je število izdanih naravovarstvenih mnenj.
Naše delovanje na področju ohranjanja sestavin biotske pestrosti je bilo v
skladu z nacionalno politiko v tem letu usmerjeno predvsem v aktivnosti iz
naslova Nature 2000. Medsektorsko sodelovanje smo krepili s srečanji s
predstavniki sektorjev upravljanja voda in ribištva, ter tvorno sodelovali s
kmetijskim sektorjem. Prek komunikacije z MKGP smo dosegli odprtje štirih
naravovarstveno obarvanih ukrepov KOP za leto 2009.
Pripravili smo obsežno strokovno gradivo za poročilo po 12. členu Direktive o
pticah za obdobje 2005 – 2007 ter tehnično usklajeno drugo verzijo poročila
po Direktivi o habitatih.
Leto 2008 je zaznamovalo aktivno sodelovanje pri predsedovanju Slovenije
Evropski skupnosti, predvsem pri pripravi in udeležbi na 9. konferenci

lj udj e

z

nar avo

—

nar ava

za

ljud i

In accordance with the national policy in that particular year, our functioning in the sphere of preserving the biodiversity
components was directed primarily at the activities within Natura 2000. The solid intersectorial collaboration was
extended to the meeting with representatives of the national water management and fisheries, while a good
cooperation was established with the agricultural sector as well. Through communication with the Ministry of
Agriculture, Forestry and Food, we thus played an important part in the issue of four conservationist KOP measures
for 2009.
We prepared an extensive expert material for the report as per Article 12 of the Bird Directive for the 2005-2007
period and technically adjusted second version of the report as per Habitat Directive. The year 2008 marked our
active participation in Slovenia's presiding over the European Union, especially in the preparation and participation
at the 9th conference by the countries signing the Biodiversity Convention in May in Bonn, Germany.
We developed the system of monitoring the Natura 2000 areas, and then continued with our work on supplementing
and maintaining the information system of the Nature Conservation Atlas, which was at the beginning of 2008 made
available to the public through our portal www.naravovarstveni-atlas.si.
From the sphere of our activities in protected areas, let us underline our participation in the founding of Ljubljansko
barje Nature Park.

držav podpisnic Konvencije o biotski raznovrstnosti maja v Bonnu (biotska
raznovrstnost morja in morskega obrežja in posredovalnica informacij CHM).
Naprej smo razvijali sistem monitoringa območij Natura 2000 ter nadaljevali
z zahtevnim delom pri dopolnjevanju in vzdrževanju informacijskega
sistema Naravovarstveni atlas, ki je bil v začetku leta prek portala www.
naravovarstveni-atlas.si odprt za javnost.
S področja našega delovanje na zavarovanih območij je treba omeniti
sodelovanje pri ustanavljanju Krajinskega parka Ljubljansko barje.

Mejniki posameznega leta

Naš poslovni portal je bil s strani MJU prepoznan kot dobra praksa na razpisu
Dobrih praks v Javni upravi v letu 2008.
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The Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (hereinafter referred to as IRSNC) is
a professional national institution. It was founded in 1999 upon the proclamation of the Law on Nature
Conservation (LNC) and formally began to function in January 2002.
The newly formed Institution integrated the separate nature conservation units, which had previously
functioned within the regional Institutes for the Protection of Natural and Cultural Heritage, and linked them
into a uniform organisation.
The seven regional units cover the entire Slovene territory; for coordination purposes, they were joined by the
central unit with its seat in Ljubljana.
Our primary vocation is to preserve Slovene nature, where a special care of our Institute, as of a public service
and with public authorization, is dedicated to the best preserved, precious and most endangered areas as far
as nature conservation is concerned. In the implementation of our activities we strive for professionalism,
objectivity, constructive dialogue and establishment of the best possible relations with all stakeholders.
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Osrednja enota
Dunajska 22 | 1000 Ljubljana | T 01 23 09 500 | F 01 23 09 540 | E zrsvn.oe@zrsvn.si

Opekarniška 2 | 3000 Celje

Območna enota Celje
| T 03 42 60 343 | F 03 42 60 342 | E zrsvn.oece@zrsvn.si

Območna enota Kranj
Planina 3 | 4000 Kranj | T 04 20 19 460 | F 04 20 19 466 | E zrsvn.oekr@zrsvn.si
Območna enota Ljubljana
Cankarjeva 10 | 1000 Ljubljana | T 01 24 45 350 | F 01 24 45 368 | E zrsvn.oelj@zrsvn.si
Območna enota Maribor
Podbreška cesta 20 | 2000 Maribor | T 02 33 31 370 | F 02 33 31 380 | E zrsvn.oemb@zrsvn.si
Območna enota Nova Gorica
Delpinova 16 | 5000 Nova Gorica | T 05 33 05 310 | F 05 33 05 310 | E zrsvn.oeng@zrsvn.si
Območna enota Novo mesto
Adamičeva ulica 2 | 8000 Novo mesto | T 07 39 31 555 | F 07 39 31 559 | E zrsvn.oenm@zrsvn.si
Območna enota Piran
Tartinijev trg 12 | 6330 Piran | T 05 67 10 900 | F 05 67 10 905 | E zrsvn.oepi@zrsvn.si

