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1. Organiziranost upravnih nalog1. Organiziranost upravnih nalog

MOP:MOP:
ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih 
vrednot (pripravlja predloge: programov ohranjanja 
biotske raznovrstnosti programov varstva naravnihbiotske raznovrstnosti, programov varstva naravnih 
vrednot državnega pomena, operativnih programov.

ARSO:
izvajanje upravnih postopkov: izdajanje naravovarstvenih 
pogojev in soglasij za gradnjo objektov in presojapogojev in soglasij za gradnjo objektov in presoja 
sprejemljivosti teh objektov kot posegov v naravo, 
izdajanje ostalih dovoljenj na področju varstva živalskih 
in rastlinskih vrst upravni postopki trgovine z živalskimiin rastlinskih vrst, upravni postopki trgovine z živalskimi 
in rastlinskimi vrstami (CITES), vodenje uradnih evidenc 
ter druge strokovne naloge



2.2. Javna služba ohranjanja naraveJavna služba ohranjanja narave
2. 1 Zavod RS za varstvo narave2. 1 Zavod RS za varstvo narave

Naloge javne službe:Naloge javne službe:Naloge javne službe: Naloge javne službe: 
spremljanje stanja ohranjenosti narave in biotske 
raznovrstnosti ter izvajanje strokovnih nalog,raznovrstnosti ter izvajanje strokovnih nalog, 
dajanje strokovnih mnenj.

Naloge na podlagi javnega pooblastila:Naloge na podlagi javnega pooblastila:
pripravljanje naravovarstvenih smernic,upravljanje 
baz podatkov o naravnih vrednotah in sestavinah 
biotske raznovrstnosti izvajanje strokovnegabiotske raznovrstnosti, izvajanje strokovnega 
nadzora nad izvajanjem naravovarstvenega 
nadzora, ter
izvajanje drugih nalog.



2.2 Upravljavci zavarovanih območij

Zavarovana območja
Javni zavod (7) Koncesija (2)( ) j ( )

V ustanavljanju:V ustanavljanju:
(Krajinski park Radensko polje, Regijski 

park Kamniško Savinjske Alpe)park Kamniško Savinjske Alpe)

--- sodelovanje lokalnih skupnosti pri sodelovanje lokalnih skupnosti pri sodelovanje lokalnih skupnosti pri 
upravljanjuupravljanjuupravljanju



3. Javni interes3. Javni interes

delovanje društev v javnem interesu: 
opravljanje dejavnosti v javnem 
interesu v delu, v katerem namen ,
ustanovitve in samo delovanje društva 
presegata uresničevanje interesovpresegata uresničevanje interesov 
članov društva, in
sodelovanje drugih strokovnih institucij 
in nevladnih organizacij s področja g j p j
ohranjanja narave.



4. Izvajanje ZON-a
4 1 A ij  RS  k lj4 1 A ij  RS  k lj4.1 Agencija RS za okolje4.1 Agencija RS za okolje
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4.2 Zavod RS za varstvo narave4.2 Zavod RS za varstvo narave

1. Število strokovnih mnenj in soglasij, 2005-2008
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Zavod RS za varstvo naraveZavod RS za varstvo narave

2. Število naravovarstvenih smernic in mnenj, 2005-2008
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4.3 Zavarovana območja 4.3 Zavarovana območja -- parki parki jj
Število mednarodnih projektov, 2000-2009

PARK ŠTEVILO ZAKLJUČENIH 
PROJEKTOV

ŠTEVILO OSTALIH 
PROJEKTOV               

KP SEČOVELJSKE SOLINE 1 ni podatkaKP SEČOVELJSKE SOLINE 1 ni podatka

TRIGLAVSKI NARODNI PARK 9
3                        

(2 projekta v ocenjevanju,1 
projetk je v izvajanju)

NARAVNI REZERVAT 
Š

3
2                        

(1 projekt se pripravlja vloga 1
ŠKOCJANSKI ZATOK

3 (1 projekt se pripravlja vloga, 1 
projekt v ocenjevanju)

KOZJANSKI PARK 6
5                        

projektov prijavljenih

3                        
(1 j kt i j 1 j kt

PARK ŠKOCJANSKE JAME 12
(1 projekt se izvaja, 1 projekt 

pripravljen, 1 projekt potrjen,  2 
projekta pa sta bil zavrnjena)

KRAJINSKI PARK GORIČKO 10
4                        

(1projekt se izvaja, 3 projekti 
prijavljeni)prijavljeni) 

KRAJINSKI PARK STRUNJAN 0
9                        

(1 projekt odobren, 7projektov v 
ocenjevanju,1 projekt v pripravi)

KRAJINSKI PARK KOLPA 0
3                        

(3 projekti se izvajajo, 4 projekti 
)pa so bili zavrnjeni)

SKUPAJ 41
29                       

(6 projektov je bilo 
zavrnjenih)

Po dosedaj zbranih podatkih so parki v prostor doprinesli z mednarodnimi projekti 
okvirno 11.000.000,00 EUR.



4.4 Ministrstvo za okolje in prostor4.4 Ministrstvo za okolje in prostor
Število LIFE projektov, 2000Število LIFE projektov, 2000--20092009

PRIJAVITELJ NASLOV PROJEKTA POGODBENA VREDNOST 
(EUR)

TRIGLAVSKI NARODNI PARK Šotna barja v Triglavskem 
narodnem parku 357.000

KOZJANSKI PARK
Upravljavski načrt za suha 

travišča na planini 
O il i i V t ik

275.000
Osilnica in Vetrnik

DRUŠTVO ZA OHRANJANJE 
IN PROUČEVANJE PTIC 

SLOVENIJE 

Renaturacija in ohranjanje 
habitatov in ptic v 

naravnem rezervatu 
Škocjanski zatok

581.869

ZAVOD ZA GOZDOVE RS
Ohranitev velikih zveri v 
Sloveniji Faza I (rjavi 607 822ZAVOD ZA GOZDOVE RS Sloveniji - Faza I (rjavi 

medved)
607.822

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, 
ZRS KOPER

Varstvo ogroženih vrst in 
habitatov na območju 

bodočega Kraškega parka
476.930

SOLINE PRIDELAVA SOLI Ohranitev ogroženih vrst SOLINE PRIDELAVA SOLI 
d.o.o. in habitatov v Krajinskem 

parku Sečoveljske soline
714.440

DRUŠTVO ZA OHRANJANJE 
IN PROUČEVANJE PTIC 

SLOVENIJE 

Vzpostavitev 
dolgoročnega varstva 

kosca (Crex crex )  v 
Sloveniji

776.397

Ohranjanje populacije
OBČINA GORNJI PETROVCI

Ohranjanje populacije 
vider (Lutra lutra ) na 

Goričkem - 1. faza
1.050.780

ZAVOD RS ZA VARSTVO 
NARAVE

NATURA 2000 v Sloveniji - 
upravljavski modeli in 
informacijski sistem

1.686.077

Ohranjanje biotske 

INŠTITUT ZA VODE RS
raznovrstnosti reke Mure 

v Sloveniji 1.975.519

NOTRANJSKI REGIJSKI PARK
Presihajoče Cerkniško 

jezero 1.840.554

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, 

Varstvo in spremljanje 
varstvenega statusa 

populacije volka (Canis 
UNIVERZA V VLJUBLJANI lupus) v Sloveniji 1.017.773

Skupaj 11.360.161

Skupna vrednost LIFE projektov je 11.360.161 EUR, od tega je 6.820.575 sredstev EU.



5 Kadrovski viri5 Kadrovski viri zaposlenizaposleni5. Kadrovski viri 5. Kadrovski viri –– zaposlenizaposleni
Stanje:  2008,2009

MOP ARSO ZRSVN Upravljavci

15 17 70 147

Skupaj: 249


