Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, na kratko ZRSVN, je strokovna državna
institucija. Ustanovljen je bil leta 1999 z razglasitvijo Zakona o ohranjanju narave, formalno
pa je začel delovati januarja 2002. Združil je posamezne enote za varstvo narave, ki so prej
delovale v regionalnih zavodih za varstvo naravne in kulturne dediščine, in jih povezal
v enovito organizacijo. Tako je nastalo sedem območnih enot, ki pokrivajo celotno ozemlje
Slovenije; zaradi povezovalne in koordinacijske vloge pa se jim je pridružila še osrednja enota
s sedežem v Ljubljani.
Primarno poslanstvo našega zavoda je ohranjanje slovenske narave, pri čemer posebno skrb
namenjamo naravovarstveno najvrednejšim oziroma najbolj ogroženim območjem. Pri
izvajanju naših dejavnosti stremimo k strokovnosti, objektivnosti in konstruktivnemu dialogu
ter vzpostavljanju čim boljših odnosov z vsemi deležniki.
Osrednja enota
Osrednja enota ZRSVN koordinira delo območnih enot in jim nudi celovito podporo, tako na
splošnem področju, ki obsega organizacijsko-administrativne, pravne, kadrovske, finančne in
računovodske zadeve, informatiko in odnose z javnostjo, kot tudi pri strokovnih nalogah,
pri katerih zagotavlja skladnost strokovnega dela in razvoj metod ter izvaja neposredne
naloge za naročnike; kot koordinatorka pa se aktivno vključuje tudi v vse domače in
mednarodne projekte, ki jih izvajajo posamezne območne enote.

Ključne naloge ZRSVN v skladu z Zakonom o ohranjanju narave so:
• zbiranje podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih habitatih in habitatnih tipih;
• 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;
• izvajanje ukrepov varstva biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot;
• sodelovanje pri upravljanju z zavarovanimi območji ter nudenje strokovne pomoči
lastnikom naravnih vrednot in lastnikom zemljišč na zavarovanih območjih;
• pripravljanje naravovarstvenih smernic in podajanje strokovnih mnenj s področja
ohranjanja narave;
• opravljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem naravovarstvenih nalog.
Z našimi prizadevanji za kakovostno trajno sobivanje narave in človeka želimo seznanili čim
širši krog strokovne in nestrokovne zainteresirane javnosti. Zato veliko pozornosti
namenjamo ozaveščanju javnosti o pomeni ohranjanja narave - pripravljamo predavanja,
predstavitve in razstave, sodelujemo na sejmih in drugih tovrstnih prireditvah,
se udeležujemo okroglih miz in podobnih (strokovnih) srečanj, postavljamo
informativne in pojasnjevalne table, izdajamo številne publikacije,
pripravljamo prispevke za različne medije itd.
ZRSVN je strokovni organ za izvajanje mednarodne konvencije CITES (www.cites.org), poleg
tega pa se ukvarjamo tudi z različnimi mednarodnimi in domačimi projekti, bodisi kot nosilec
bodisi kot partner.
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Območna enota Celje skrbi za nekaj manj kot 2800 km ali 14 %
geografsko in krajinsko zelo raznolikega ozemlja, ki se razprostira od
Solčave na skrajnem severozahodu do Bistrice ob Sotli na jugovzhodu
ter od Vitanja in Zreč na severu do Sevnice na jugu.
Na območju je 1314 naravnih vrednot, od tega 646 jam; tu je regijski
park Kozjanski park, 7 krajinskih parkov, 2 naravna rezervata
(greben Smrekovec Komen in melišče pod Planjavo) ter 161 naravnih
spomenikov.
Reke Savinja, Dravinja, Sotla in Sava so s svojimi pritoki izoblikovale
soteske in doline, med katerimi sta eni lepših dolini Sopote in
Gračnice. V osrčju Kamniško-Savinjskih Alp so tri ledeniško

preoblikovane doline, Robanov kot, Logarska dolina in Matkov kot, ter
90 metrov visok slap Rinka.
Lep primer osamelega krasa je Ponikovska planota, zavarovana kot
krajinski park. V Šentjanžu nad Štorami raste najdebelejša bodika,
v Močilnem pri Radečah pa najdebelejši kostanj v Sloveniji. Endemne
in redke vrste, kot so Juvanov netresk, žički grobeljnik, najmanjši in
kuštravi jeglič, beli kosmatinec, velikonočnica, opojna zlatica ter
kumski jamski brzec, so le del bogate flore in favne območja.
Zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti je na območju 45 ekološko
pomembnih območij, znotraj katerih je enako število evropsko
pomembnih območja Natura 2000.
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Pod okrilje Območne enote Kranj sodi okoli 2100 km ravninskega in
hribovitega sveta ter visokogorje Julijskih Alp, Zahodnih Karavank in
Kamniško-Savinjskih Alp.
Na območju, ki predstavlja 11 % ozemlja Slovenije, je več kot 800
naravnih vrednot in 35 zavarovanih območij narave. Med njimi je
največ naravnih spomenikov, 2 naravna rezervata (Zelenci na izviru
Save Dolinke in barje Za Blatom), spominska parka Udin Boršt in
Spominski park revolucionarnih tradicij Občine Domžale, ki sta oba
območji osamelega krasa, ter edini slovenski narodni park, Triglavski
narodni park. Na našem območju je povirje gorskih rek Kamniške
Bistrice, Kokre in Tržiške Bistrice, ki so na svoji poti vrezale slikovite
soteske, kot so Predaselj, kanjon Kokre in Dovžanovo sotesko;
v slednji je Tržiška Bistrica razkrila bogato nahajališče paleozojskih
okamnin.

Večino območja prekriva gozd z gozdnimi habitatnimi tipi,
med katerimi najdemo ohranjena subalpinska in barjanska smrekovja,
vse vrste bukovij, v zatišnih dolinskih legah loge črne jelše in jesena,
na izpostavljenih grebenih pa v Sloveniji redka alpska črnoborovja.
Zaradi ohranjenih življenjskih prostorov redkih in ogroženih rastlin in
živali je 46 % ozemlja območne enote predlagano v evropsko mrežo
posebej varovanih območij Natura 2000. Med največja tovrstna
območja sodijo Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe,
kjer se prepletajo alpske in dinarske oz. ilirske rastlinske vrste.
Travnike nad Jesenicami v maju prekrijejo preproge belih gorskih
narcis. Gorski gozdovi in skalne stene Jelovice so življenjski prostor
številnih redkih in ogroženih ptic, kot so planinski orel, divji petelin,
gozdni jereb, črna žolna, triprsti detel in druge.

Območna enota Ljubljana deluje na območju, ki se razprostira od
Ratitovca na severu preko Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja,
Rovt, Planinskega in Cerkniškega polja do obronkov Snežnika na jugu,
na vzhodu pa od Zagorja ob Savi preko dela Dolenjske in Kočevskega
do Kolpe; poleg tega pa skrbi še za Občino Krško.
V tem osrednjem delu Slovenije, ki obsega kar 4500 km2 (22 %
ozemlja Slovenije), je preko 1600 naravnih vrednot in 18 zavarovanih
območij, kot so soteska Kadice pri Sodražici, Mali plac, Jurčevo šotišče
in Kozlarjeva gošča na Ljubljanskem barju, Podpeški kamnolom,
Kuclerjev kamnolom, Podpeško jezero in ribniki v dolini Drage, barje

Ledina na Jelovici, Napoleonov drevored lip v Logatcu, meandri
potoka Bičje pri Grosupljem, Krakovski pragozd, fosilna obala v
Vačah, rastišče navadne jarice na Bohorju ter Krajinski park Tivoli,
Rožnik in Šišenski hrib v Ljubljani, Krajinski park Rakov Škocjan in
Notranji regijski park; za zavarovanje pa so predlagani tudi Kočevski
regijski park, Ljubljansko barje kot krajinski park in Regijski park
Snežnik. V evropsko ekološko omrežje Natura 2000 je zaradi
njihovega pomena pri ohranjanju biotske raznovrstnosti vključenih
60 območij.

Koroška, Štajerska in Prekmurje, ki skupaj obsegajo 4500 km2 ali
22 % ozemlja Slovenije, sodijo pod okrilje Območne enote Maribor.
Zahodni del območja sega globoko v Alpe, vse do mogočne gore Pece
(2125 m), ki je naš najvzhodnejši dvatisočak. Njeno ovršje je
življenjski prostor koconogih kur, med katerimi so najbolj poznane
belka, ruševec, divji petelin in gozdni jereb. Visokogorske trate so
rastišče redkih rastlinskih vrst, kot so najmanjši jeglič, alpski
kosmatinec, alpska zlatica in endemna vrsta trave peška ovsika.
Skalne stene in razpoke so domovanje Zoisove zvončnice. Proti
vzhodu se nadaljuje še vedno izrazito gorska in gozdnata pokrajina
Strojne, Kozjaka in Pohorja. Njegova slemena s šotnimi barji in jezeri
ter širne travnate planje so eden od biserov slovenske narave. Preko
gričevja Slovenskih goric se pokrajina proti vzhodu polagoma spušča

do širnih nižin ob Dravi in Muri. Njuni poplavni logi skrivajo mrtvice,
prodišča in močvirja, ki so neprecenljiv in v evropskem pomenu
ogrožen življenjski prostor redkih rastlinskih in živalskih vrst.
Najstarejše zavarovano območje je Krajinski park Topla, ki obsega
dolino Toplo in južna pobočja Pece, zavarovan pa je bil že leta 1966.
Zanimiv je tudi pragozdni rezervat Donačka gora, ki zavarovan
od leta 1965. Znanih je preko 1700 naravnih vrednot in več krajinskih
parkov. Najpomembnejši so Drava, Rački ribniki-Požeg, Boč-Donačka
gora in Goričko, ki je bilo leta 2003 zavarovano kot naš edini
mednarodni krajinski park. V pripravi sta regijska parka Pohorje in
Mura. Na tem območju je več kot 45 ekološko pomembnih območij,
od katerih je veliko tudi evropsko pomembnih območij Natura 2000.

Novogoriška območna enota pokriva 4000 km2 ali 20 % ozemlja
Slovenije na njenem zahodnem delu, od visokogorja Julijskih Alp na
severu, preko sredogorskega Idrijsko-Cerkljanskega hribovja,
do visokih dinarskih kraških planot, matičnega Krasa do Podgorskega
Krasa in Slavniškega pogorja s Čičarijo na jugu ter Brkinov na
jugovzhodu.
Območje je zelo bogato z najrazličnejšimi naravnimi pojavi, med
katerimi je več kot 4500 naravnih vrednot. Tu sta slovenska
najgloblja jama – Čehi II na Kaninu, in najdaljša jama – Postojnski
jamski splet, svetovno znane Škocjanske jame, ki zavarovane kot
regijski park in vpisane v seznam naravne dediščine pri UNESCU, in
tudi del Triglavskega narodnega parka.
Značilna je izjemna pestrost mineralov in fosilov z edinstvenimi
ostanki dinozavra pri Kozini in odtisi stopinj plazilcev pri Godoviču.
Med številnimi rekami izstopata svetovno znana Soča in najdaljša

ponikalnica v Sloveniji reka Reka. Visoke kraške planote (Trnovski
gozd, Nanos, Javornik in Snežnik) poraščajo obsežni, dobro ohranjeni
dinarski jelovo bukovi gozdovi, ki skupaj s kočevskimi gozdovi tvorijo
največjo sklenjeno gozdno površino v Sloveniji in so življenjski
prostor naših največjih zveri medveda, volka in risa. Alpski, dinarski in
submediteranski vplivi pogojujejo izjemno raznolikost rastlinskih in
živalskih vrst.
Na območju enote je devet širših (narodni park, regijski park ter
sedem krajinskih parkov) in 235 ožjih zavarovanih območij (naravni
spomeniki in dva naravna rezervata). Da bi ohranili biotsko
raznovrstnost, je opredeljenih preko 50 ekološko pomembnih
območij (EPO), od katerih je večji del vključen v evropsko ekološko
omrežje Natura 2000 (10 posebnih varstvenih območij in 47
potencialnih posebnih ohranitvenih območij).

Za ohranjanje in varstvo narave na Dolenjskem, v Beli krajini in v delu
Posavja, v skupni površini nekaj manj kot 2000 km2 (10 % ozemlja
Slovenije), skrbi Območna enota Novo mesto.
Osnovne poteze tukajšnje narave zarisujejo gozdnati grebeni
Kočevskega roga, Gorjancev, Ajdovske planote in Krškega hribovja ter
rečne doline Krke, Mirne, Save, Sotle, Kolpe in Lahinje. V tem
jugovzhodnem delu slovenskega ozemlja je določenih 32 ekološko
pomembnih območij in 36 območij, ki sodijo v omrežje Natura 2000,
dva krajinska parka, Krajinski park Kolpa in Krajinski park Lahinja, ter
del Kozjanskega regijskega parka.
Med 1338 naravnimi vrednotami, od katerih jih je 81 zavarovanih,
prevladujejo kraški objekti, jame in brezna, ki jih je 775. Največ jih je

na visokem dinarskem krasu Kočevskega roga in na belokranjskem
kraškem ravniku. Kot hidrološke naravne vrednote izstopajo reka
Krka, edina slovenska lehnjakotvorna reka, Temenica, najbolj znana in
tipična ponikalnica na Dolenjskem, ter Kolpa z bogastvom živalskih in
rastlinskih vrst.
Kot življenjski prostor številnih ogroženih in endemičnih vrst (črni
močeril, jamska školjka) so pomembni podzemni kraški tokovi in
prostrani gozdovi Kočevske, ki so eno zadnjih zatočišč velikih zveri,
medveda, volka in risa, v Evropi. Na območju so posebnost tudi
nahajališča fosilnih rastlinskih in živalskih ostankov v okolici
Šmarjete, Škocjana in vznožja Gorjancev, ki pričajo o življenju
v nekdanjem Panonskem morju.

Za slovensko morje in morsko obrežje, obalne ravnice s solinami,
Šavrinsko gričevje, porečje Dragonje in Kraški rob skrbi Območna
enota Piran.
Kopenski del tega skrajnega jugozahodnega dela Slovenije obsega
385 km2.Klimatsko, geomorfološko in geološko je zelo raznolik, kar je
podlaga za veliko pestrost vrst in ekosistemov.
Na apnenčastih stenah, v jamah in na travnikih Kraškega roba
domujejo redke vrste ptic, netopirjev, metuljev ter drugih živali in
rastlin. Presihajoča reka Dragonja ustvarja slapišča, tolmune in
razgalja geološke profile. V njej živita zavarovani vrsti želva
močvirska sklednica in rak primorski koščak.

Morski in obalni habitatni tipi so zaradi vse večjih razvojnih pritiskov
na obalni pas med najbolj ogroženimi. Tudi zato piranska enota
opravlja dejavnosti, ki izhajajo iz Konvencije o varstvu
Sredozemskega morja in obalnega območja.
Najbolj učinkovitega varstva so deležna zavarovana območja,
ki pokrivajo manjši del območja. To so krajinska parka Sečoveljske
soline in Strunjan, naravni rezervat Škocjanski zatok ter naravni
spomeniki Debeli rtič, Rt Madona, grič Stena, reka Dragonja s pritoki
in jezeri v Fiesi.
V evropskem merilu so pomembna območja Natura 2000, predvsem
Kraški rob, Slovenska Istra in nekatera obalna mokrišča in klifi.
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Zavod RS za varstvo narave
Območne enote
Osrednja enota, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
tel.: 01 230 95 00, faks: 01 230 95 40
e-pošta: zrsvn.oe@zrsvn.si
Območna enota Celje, Opekarniška 2, 3000 Celje
tel.: 03 426 03 43, faks: 03 426 03 42
e-pošta: zrsvn.oece@zrsvn.si
Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj
tel.: 04 201 94 60, faks: 04 201 94 66
e-pošta: zrsvn.oekr@zrsvn.si
Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
tel.: 01 244 53 50, faks: 01 244 53 68
e-pošta: zrsvn.oelj@zrsvn.si
Območna enota Maribor, Podbreška cesta 20, 2000 Maribor
tel.: 02 333 13 70, faks: 02 333 13 80
e-pošta: zrsvn.oemb@zrsvn.si
Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
tel.: 05 330 53 10, faks: 05 330 53 10
e-pošta: zrsvn.oeng@zrsvn.si
Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto
tel.: 07 393 15 55, faks: 07 393 15 59
e-pošta: zrsvn.oenm@zrsvn.si
Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, 6330 Piran
tel.: 05 671 09 00, faks: 05 671 09 05
e-pošta: zrsvn.oepi@zrsvn.si

