
Katalog informacij javnega značaja Zavoda RS za varstvo narave 
 
1. Osnovni podatki o katalogu 
Naziv organa: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 
Odgovorna oseba: mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor 
Datum prve objave kataloga: 23. 1. 2006 
Datum zadnje spremembe: 24. 1. 2018 
Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu: 

http://www.zrsvn-varstvonarave.si 

 
 
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 
2.a Podatki o organizaciji organa 
Seznam vseh 
notranjih 
organizacijskih 
enot 

1. OSREDNJA ENOTA, Tobačna ulica 5, Ljubljana, 
2. OBMOČNA ENOTA CELJE, Vodnikova ulica 3, Celje, 
3. OBMOČNA ENOTA KRANJ, Planina 3, Kranj, 
4. OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA, Cankarjeva c. 10, Ljubljana, 
5. OBMOČNA ENOTA MARIBOR, Pobreška cesta 20, Maribor, 
6. OBMOČNA ENOTA NOVA GORICA, Delpinova 16, Nova Gorica, 
7. OBMOČNA ENOTA NOVO MESTO, Adamičeva ulica 2, 
8. OBMOČNA ENOTA PIRAN, Trg Etbina Kristana 1, Izola, 
 

tel.: 01/230 95 00 
tel.: 03/426 03 43 
tel.: 04/201 94 60 
tel.: 01/244 53 50  
tel.: 02/333 13 70 
tel.: 05/302 86 88 
tel.: 07/393 15 55  
tel.: 05/671 09 00  
 

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva) 
Seznam vseh 
drugih 
organov s 
področja dela 

/ 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 
Pristojna 
oseba: 

Nina Anamarija Kavčnik, univ.dipl.prav., pravnica, Zavod RS za varstvo narave, Tobačna 
ulica 5, Ljubljana, tel.: 01/230 95 00, e-pošta: zrsvn.oe@zrsvn.si 

2.d Organigram organa 
Organigram 
organa 

https://zrsvn-varstvonarave.si/wp-content/uploads/2019/12/Organigram.pdf 

2.e Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega 
področja ministrstva (povzetek RPS) Povezave na državni register predpisov/register 
predpisov EU 
Zakoni - Zakon o ohranjanju narave 

- Zakon o vodah  
- Zakon o zaščiti živali  
- Zakon o varstvu okolja 
   

 

Podzakonski 
akti 

- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah  
- Uredba o zavarovanih rastlinskih vrstah  
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)  
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih 

(območjih Natura 2000)  
- Uredba o ekološko pomembnih območjih  
- Uredba o zvrsteh naravnih vrednot  
- Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o zvrsteh naravnih vrednot  
- Uredba o varstvu samoniklih gliv  
- Uredba o habitatnih tipih  
- Uredba o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami  
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam  
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot 
 

Predpisi EU - Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča 
močvirskih ptic - Ramsarska konvencija  



- Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in 
rastlinskimi vrstami - Washingtonska konvencija ali CITES  

- Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali - Bonska konvencija  
- Konvencija o biološki raznovrstnosti  
- Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih 

naravnih življenjskih prostorov - Bernska konvencija  
- Konvencija o varstvu Alp - Alpska konvencija  
- Konvencija za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja - 

Barcelonska konvencija  
- Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do 

pravnega varstva v okoljskih zadevah - Aarhuška konvencija  
- Sporazum o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic  
- Direktiva Sveta o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in 

rastlinskih vrst - Direktiva o habitatih  
- Direktiva o ohranjanju prosto živečih vrst ptic - Direktiva o pticah  
- Panevropska strategija ohranjanja biotske in krajinske pestrosti 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
Seznam 
strateških in 
programskih 
dokumentov  

� Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (sprejeta na 55. seji Vlade, dne 
20. 12. 2001) 

� Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2005-2012 (Uradni list 
RS, št. 2/06) 

� Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 - 
ZPNačrt) 

� Strategija upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos) v Sloveniji (sprejeta na 59. 
seji Vlade, dne 24. 1. 2002) 

 
2.g Seznam vrst uradnih postopkov 
Uradni 
postopki, ki jih 
vodi organ 

� Zavod RS za varstvo narave izdaja predhodna soglasja v zvezi z javnimi prireditvami 
voženj z vozili na motorni pogon in v zvezi z vožnjo s kolesi v naravnem okolju, v skladu 
z 28.c členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14). (Organizator mora nato 
pridobiti še dovoljenje za javno prireditev v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja; 
navedeno dovoljenje izda upravna enota.) 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 
Seznam 
evidenc 

BAZE PODATKOV O NARAVNIH VREDNOTAH IN BIOTSKI RAZNOVRSTNOSTI: 
- podatki o pojavljanju rastlinskih in živalskih vrst 
- podatkovni sloj ekološko pomembnih območij 
- podatkovni sloj območij NATURA 2000 
- podatkovni sloj naravnih vrednot 
- podatkovni sloj zavarovanih območij  

� evidence - baze podatkov temeljijo na 2. točki drugega odstavka 117. člena Zakona o 
ohranjanju narave, 

� evidence - baze podatkov vsebujejo podatke o rastlinskih in živalskih vrstah, ekološko 
pomembnih območjih, območjih NATURA 2000, naravnih vrednotah ter zavarovanih 
območjih,  

� organ pridobiva podatke v evidenci po uradni dolžnosti, 
� opis in pogoji dostopa do evidenc: vsi podatkovni sloji so javno dostopni preko 

Naravovarstvenega atlasa na spletnem naslovu:  
https://www.naravovarstveni-atlas.si/web/ 

� ni povezave z drugimi javnimi evidencami. 
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
Seznam zbirk � Zavod RS za varstvo narave ne razpolaga z drugimi informatiziranimi zbirkami 

podatkov. 
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja 
Sklopi 
informacij 

� Aktualno - novice, dogodki 
� Zavod RS za varstvo narave kot strokovni organ Republike Slovenije za izvajanje 



mednarodne konvencije CITES (the Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora)  

 
 
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Opis dostopa do posameznih 
sklopov informacij: 

� Spletna stran Zavoda RS za varstvo narave je: 
 http://www.zrsvn-varstvonarave.si 

� Elektronski poštni naslov je: 
      zrsvn.oe@zrsvn.si 
� »Fizični« dostop je mogoč na sedežu Zavoda RS za varstvo 

narave, Tobačna ulica 5, Ljubljana, ob ponedeljkih in petkih od 
10:00 do 12:00 ure ter ob sredah od 14:00 do 16:00 ure. 

� povezava na stroškovnik 
 
 
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Seznam desetih najpogosteje 
zahtevanih informacij oziroma 
tematskih sklopov (samodejno 
generiran seznam, ki ga 
določa povpraševanje po 
posamezni informaciji) 

1. Digitalni podatki - grafični podatki (shape oblika) o naravnih 
vrednotah (in območjih pričakovanih naravnih vrednot) na 
območju posamezne občine.  

2. Digitalni podatki - grafični podatki (shape oblika) o območjih 
NATURA 2000 na območju posamezne občine.  

3. Digitalni podatki - grafični podatki (shape oblika) o ekološko 
pomembnih območjih na območju posamezne občine.  

4. Digitalni podatki - grafični podatki (shape oblika) o 
zavarovanih območjih in predlaganih zavarovanih območjih 
na območju posamezne občine.  

5. Ali obstaja kakršnokoli zavarovanje oz. režim na podlagi 
predpisov s področja varstva narave na določeni parceli?  

6. Ali je treba pri prometu z določeno parcelo upoštevati 
določbe od 84. do vključno 87. člena Zakona o ohranjanju 
narave, ki urejajo uveljavljanje predkupne pravice države in 
omejitve prometa z državno lastnino na zavarovanih 
območjih oz. zemljiščih, na katerih so naravne vrednote?    

7. Podatki v zvezi z varstvom netopirjev (v določenih 
podzemnih jamah oz. drugih habitatih), o izdanih dovoljenjih 
oz. strokovnih mnenjih o izvajanju prireditev v jamah, o 
izdanih strokovnih mnenjih v zvezi z obnovitvenimi deli na 
objektih, ki predstavljajo kotišča ogroženih vrst netopirjev.  

8. Naravovarstvene smernice za območje določene občine, ki 
jih je Zavod že izdal.  

9. Tekstualni podatki o posamezni drevesni naravni vrednoti in 
režimu varovanja. 

10. Podatkovni sloj (GIS) s podatki o predlaganem Kraškem 
regijskem parku.  

 
 
  


