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1 Uvod
V leto 2004 stopa Zavod RS za varstvo narave (v nadaljevanju Zavod) s projektno
zamišljenim programom dela, katerega vsebino podaja ta dokument. V lo enem delu je
predstavljen finan ni na rt Zavoda.
Na podlagi ocen predvidene porabe asa za izvajanje zakonsko predpisanih
nalog in nalog, doslej dogovorjenih znotraj polja naravovarstva v Sloveniji
(koordinacija: MOPE, ARSO, ZRSVN) ter dodatnih nalog (zunanji projekti ipd.) smo
pripravili razrez porabe asa po posameznih vsebinskih nalogah. Pri tem je bila za
celotno kvoto predvidenih ur dela za polno zaposlenega delavca na letnem nivoju vzeta
enota ekvivalenta polnega delovnega asa, tj. 1700 ur.
Zavod prevzema vedno ve nalog s podro ja varstva narave v Sloveniji. Med
drugim se mora strokovno opredeliti do vrste pojmov, navedenih v Zakonu o ohranjanju
narave (Uradni list RS, št. 22/03 UPB-1; v nadaljevanju ZON), ter sprejete
interpretacije ustrezno implementirati v konkretne strokovne izdelke Zavoda, kot so na
primer naravovarstvene smernice.
Naslednji nadvse pomemben vidik naporov strokovnih delavcev Zavoda v letu
2004 bo udejanjanje modela prehoda razumevanja varstva narave iz koncepta
konzervatorstva v koncept partnerstva. Ob teh (teoreti nih) izhodiš ih se je potrebno
zavedati velikega obsega del na podro ju priprave naravovarstvenih smernic ter mnenj k
naravovarstvenim smernicam, še ne povsem znanega, a nedvomno velikega obsega del
pri projektu NATURA 2000, ter relativno velikega števila zavarovanih obmo ij ali
obmo ij, predvidenih za zavarovanje, za katere se s strani Zavoda pri akuje priprava
strokovnih podlag.
Ob poudarku na strokovnem delu bo v letu 2004 potrebno nadaljevati že v letu
2003 zastavljeno zagotavljanje delovanja »infrastrukture«, tj. sistema poslovanja, ki se
izvaja pretežno na Osrednji enoti Zavoda.
Struktura besedila je slede a: v 2. poglavju so na kratko našteti glavni delovni
cilji Zavoda za leto 2004; v 3. poglavju so opisane zakonske osnove, ki dolo ajo
najve ji in najpomembnejši del opravil zaposlenih na Zavodu. V 4. poglavju so te
naloge predstavljene po vsebinskih sklopih. Po ve ini se nanašajo na delo naših
obmo nih enot, osrednja enota deluje kot povezovalni len, ki zagotavlja enotnost ter
visoko strokovnost metod dela. V 5. in 6. poglavju so na kratko opisane še spremljajo e
naloge ter naloge, katerih izvajanje omogo a poslovanje Zavoda ter se pretežno vežejo
na osrednjo enoto.
Tudi v letu 2004 bo skupni cilj vseh zaposlenih na Zavodu varovanje in
ohranjanje edinstvenih vrednot slovenske narave za dobrobit celotne družbe, zavedajo
se soodvisnosti in krhkega ravnovesja med izkoriš anjem naravnih virov in
vzdrževanjem življenjskih pogojev vseh sestavin biološke ter geološke pestrosti.
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2 Cilji
Za leto 2004 smo si zastavili kopico ambicioznih ciljev, za katere verjamemo, da jih
bomo do konca leta uspešno izpolnili.
To so:
-

kadrovska popolnitev Zavoda,
permanentno izobraževanje zaposlenih,
obvladovanje teko ih nalog,
obvladovanje projekta NATURA 2000, tako komunikacijskega kot strokovnega
dela,
obvladovanje nalog s podro ja stikov z javnostjo,
poenotenje metod strokovnega dela,
nadaljnja profilacija delovne skupine »živa narava« na Osrednji enoti,
vzpostavitev delovanja na podro ju nežive narave na Osrednji enoti,
uspešno delovanje na projektih iz sklopa LIFE in drugih projektih,
ureditev ra unovodstva,
dopolnitev informacijskega sistema Zavoda,
preselitev Obmo ne enote Maribor v nove prostore.

O stopnji doseganja zastavljenih ciljev bomo poro ali v letnem poro ilu o delu.
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3 Zakonske osnove
V poglavju so naštete slovenske zakonske osnove ter drugi predpisi, ki opredeljujejo
naše delo ali se z njim povezujejo.

3.1 Zakon o ohranjanju narave
Zavod RS za varstvo narave je bi ustanovljen z Zakonom o ohranjanju narave (Uradni
list RS, št. 22/03, UPB-1; v nadaljevanju ZON) in v skladu s tem zakonom izvaja javno
službo ohranjanja narave. Zavod je vpisan v sodni register z dnem 14.12.2001 pod št.
vložka 1/35463/00, z delovanjem pa je za el 01.01.2002.
V ZON-u je opredeljeno, da Zavod opravlja zlasti naslednje naloge ohranjanja narave:
1. spremlja stanje ohranjenosti narave,
2. zbira podatke o rastlinskih in živalskih vrstah, njihovih življenjskih prostorih in
ekosistemih v sodelovanju z izvajalci javnih služb na podro ju usmerjanja
gospodarjenja z naravnimi viri,
3. spremlja stanje biotske raznovrstnosti,
4. pripravlja strokovne predloge ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti,
5. evidentira in vrednoti dele narave,
6. pripravlja strokovne predloge za dolo itev statusa naravnih vrednot in
razvrstitve naravnih vrednot v naravne vrednote državnega in naravne vrednote
lokalnega pomena,
7. spremlja stanje naravnih vrednot,
8. pripravlja strokovne predloge za ukrepe varstva naravnih vrednot lokalnega in
državnega pomena,
9. pripravlja strokovne predloge za zavarovanje,
10. sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva naravnih vrednot državnega
pomena,
11. sodeluje pri pripravi na rtov upravljanja zavarovanih obmo ij,
12. upravlja z zavarovanimi obmo ji, ki jih je ustanovila država, e je v aktu o
zavarovanju tako dolo eno,
13. sodeluje v postopku izbire koncesionarja iz 43. lena tega zakona,
14. pripravlja strokovne predloge rde ih seznamov,
15. izvaja strokovne naloge na podro ju ohranjanja narave v skladu s tem zakonom
in drugimi predpisi,
16. daje strokovna mnenja in soglasja s podro ja ohranjanja narave.
Zavod opravlja na podlagi javnega pooblastila naslednje naloge:
17. pripravlja naravovarstvene smernice,
18. upravlja baze podatkov o naravnih vrednotah in sestavinah biotske
raznovrstnosti,
19. daje mnenje iz 97., 104. in 153. lena tega zakona,
20. skrbi za enotnost strokovnih metod in postopkov na podro ju ohranjanja narave,
21. izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih nalog.
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Poleg nalog iz prejšnjih odstavkov opravlja Zavod tudi naslednje naloge:
22. strokovno pomaga lastnikom naravnih vrednot in lastnikom zemljiš na
zavarovanih obmo jih,
23. sodeluje pri pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju narave na vseh
ravneh izobraževanja,
24. skrbi za ozaveš anje javnosti o pomenu ohranjanja narave.
S soglasjem ustanovitelja lahko Zavod opravlja tudi druge naloge.

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

3.1.1 Materialni predpisi (Slovenija)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99),
Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list SRS, št. 17/81, 18/81-popr.,
42/86, Uradni list RS, št. 8/90, 35/01),
Zakon o kmetijskih zemljiš ih (Uradni list RS, št. 59/96),
Zakon o zaš iti živali (Uradni list RS, št. 98/99),
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02),
Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 92/00),
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02),
Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96),
Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 20/98),
Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03),
Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila
(Uradni list RS, št. 43/02),
Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rde i seznam
(Uradni list RS, št. 82/02),
Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uradni list RS, št. 57/93, 61/93popr., 69/00),
Odlok o zavarovanju redkih ali ogroženih rastlinskih vrst (Uradni list SRS, št.
15/76, 56/99),
Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95
in 28/95),
Uredba o zato iš u za živali prosto žive ih vrst (Uradni list RS, št. 98/02),
Pravilnik o ozna evanju zavarovanih obmo ij in naravnih vrednot (Uradni list
RS, št. 117/02),
Uredba o Krajinskem parku Gori ko (Uradni list RS, št. 101/03),
Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03),
Uredba o ravnanjih in na inih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi
vrstami (Uradni list RS, št. 104/03)
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr., 58/03),
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03),
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•
•
•
•
•
•
•

Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04),
Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98),
Uredba o živalskem vrtu in živalskem vrtu podobnem prostoru (Uradni list RS,
št. 37/03),
Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prosto žive ih vrst v ujetništvu
(Uradni list RS, št. 90/01),
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na
okolje (Uradni list RS, št. 66/96),
Uredba o Krajinskem parku Se oveljske soline (Uradni list RS, št. 29/01),
Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04).

Predvidoma naj bi bili v letu 2004 sprejeti še slede i zakoni in podzakonski akti, v
skladu s katerimi na Zavodu pri akujemo dolo ene naloge. To so:
•
•
•

Pravilnik o dolo itvi in varstvu naravnih vrednot,
Uredba o zavarovanih prosto žive ih živalskih vrstah,
Uredba o ekološko pomembnih obmo jih.

3.1.2 Najpomembnejši predpisi EU s podro ja varstva narave
•
•
•
•

Direktiva Sveta o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto žive ih živalskih in
rastlinskih vrst - Direktiva o habitatih (92/43/EEC),
Direktiva Sveta o ohranjanju prosto žive ih vrst ptic – Direktiva o pticah
(79/409/EEC),
Uredba o trgovini s prostožive o favno in floro (Council Regulation (EC) No.
338/97 on the Protection of species of wild fauna and flora by reguleiting trade
therein),
Uredba komisije o implementaciji zgornje uredbe (Commission Regulation (EC)
No. 1808/2001 laying down detailed rules concerning the implementation of
Council Regulation (EC) No. 338/97 on the protection of species of wild fauna
and flora by regulating trade therein).

3.1.3 Mednarodne konvencije in drugi dogovori
•
•
•

1

Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediš ine (Uradni list SFRJ,
št. 56/74), velja na podlagi Akta o notifikaciji in nasledstva (Uradni list RS, MP
št. 15/92),
Konvencija o mo virjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališ e
mo virskih ptic (Ramsar) (Uradni list SFRJ, MP1 št. 9/77), velja na podlagi Akta
o notifikaciji in nasledstva (Uradni list RS, št. 15/92),
Konvencija o varstvu prosto žive ega evropskega rastlinstva in živalstva ter
njunih naravnih življenjskih prostorov - Bernska konvencija (Zakon o ratifikaciji

Mednarodne pogodbe.
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•
•

•
•
•
•
•
•

Konvencije o varstvu prosto žive ega evropskega rastlinstva in živalstva ter
njunih naravnih življenjskih prostorov, Uradni list RS, MP št. 17/99),
Konvencija o varstvu Alp - Alpska konvencija (Uradni list RS, št. 19, MP št.
5/95), protokoli,
Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto žive imi živalskimi in
rastlinskimi vrstami - CITES, Washingtonska konvencija (Zakon o ratifikaciji
konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto žive imi živalskimi in
rastlinskimi vrstami, spremembah konvencije ter dodatkov I, II, III in IV h
konvenciji - Uradni list RS, MP št. 31/99),
Konvencija o biološki raznovrstnosti, Rio de Janeiro, 1992 (Zakon o ratifikaciji
konvencije o biološki raznovrstnosti, (Uradni list RS, MP št. 7/96)),
Konvencija za varstvo morskega okolja in obalnega obmo ja Sredozemlja Barcelonska konvencija (Uradni list RS, št. 102/02, MP št. 26),
Zakon o ratifikaciji sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih
vodnih ptic (MOAEP) (Uradni list RS, št. 66/03, MP št. 16),
Konvencija o varstvu selitvenih poti vrst prosto žive ih živali – Bonska
konvencija (Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu selitvenih poti vrst prosto
žive ih živali, (Uradni list RS, št. 72/98, MP št. 18)),
Evropska konvencija o krajini (Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o
krajini, (Uradni list RS, št. 74/03, MP št. 19)),
Sporazum o varstvu netopirjev v Evropi (Zakon o ratifikaciji sporazuma o
varstvu netopirjev v Evropi (Uradni list RS, št. 102/03, MP št. 22)).
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4 Izvajanje javne službe varstva narave
Zavod opravlja v skladu z ZON kot javno službo naloge, podane v nadaljevanju po
podpoglavjih.

4.1 Zagotavljanje skladnosti strokovnega dela in razvoj metodologij
V letu 2003 je bila ustanovljena delovna skupina za zagotavljanje skladnosti metod
strokovnega dela.
Skupina bo v letu 2004:
- Izdelala navodila za pripravo vsebine naravovarstvenih smernic z namenom
poenotenja metode priprave naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih
mnenj. Navodila bodo usklajena z novimi predpisi (spremenjenim Zakonom o
ohranjanju narave in ostalimi: za obmo ja Natura 2000, ekološko pomembna
obmo ja in naravne vrednote).
- Opredelila vlogo obmo nih enot v sistemu baz podatkov, ki jih Zavod vodi na
podlagi ZON ter na ine dopolnjevanja in ažuriranja.
- Pripravila predlog internega izobraževanja za posamezna strokovna podro ja in
v primerih konkretnih problematik.
- Zasnovala navodilo za pripravo strokovnih podlag za zavarovana obmo ja.
- Skupina bo predstavljala strokovno podporo odlo itvam direktorja in strokovno
pomo skupini za živo naravo ter skrbela za strokovno odzivnost Zavoda na
aktualne dogodke.

4.1.1 Živa narava
V letu 2003 je bila ustanovljena skupina za živo naravo. Skupina izvaja naslednje
naloge:
- pregleduje naravovarstvene smernice, ki jih pripravljajo obmo ne enote in
zagotavlja njihovo skladnost s strokovnimi predlogami, ki sta jih pripravili
skupina za strokovni razvoj Zavoda in skupina za poenotenje vsebine in oblike
naravovarstvenih smernic,
- v primeru izpolnjevanja razpisnih pogojev skupina za živo naravo koordinira
pripravo prijave na razpisane zunanje projekte,
- koordinira pripravo predlogov ekološko pomembnih obmo ij,
- ureja kartografsko gradivo za potencialna obmo ja Natura 2000 in ekološko
pomembna obmo ja,
- ureja baze podatkov za potencialna obmo ja Natura 2000 in ekološko
pomembna obmo ja,
- izvaja neposredne naloge za naro nike,
- zagotavlja dostopnost veljavnih predpisov s podro ja varovanja narave ter
strokovne literature zaposlenim Zavoda,
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-

zagotavlja strokovno podporo izvajanju Konvencije o mednarodni trgovini z
ogroženimi prosto žive imi živalskimi in rastlinskimi vrstami v Sloveniji
(CITES)2.

4.1.2 Neživa narava
S predvidenim novim sodelavcem na podro ju nežive narave se bo za el postopek
poenotenja metod dela na podro ju vodenja baze in spremljanja stanja naravnih vrednot.
V letu 2004 bo klju ni del predstavljala selitev obstoje e baze naravnih vrednot z
ARSO na Zavod. Novi sodelavec bo z delom pri el predvidoma z majem 2004.

4.2 Naravovarstvene smernice in naravovarstvena mnenja
Naravovarstvene smernice so eden glavnih strokovnih izdelkov Zavoda RS za varstvo
narave. Njih priprava zavzema znaten del porabljenega delovnega asa strokovnjakov
na obmo nih enotah.
Zakonska izhodiš a za pripravo naravovarstvenih smernic in iz njih izhajajo ih
strokovnih mnenj so opredeljena v ZON-u. To poglavje obsega program predvidenih
naravovarstvenih smernic (NS) in naravovarstvenih mnenj.
Priprava naravovarstvenih smernic se za ne na podlagi zahteve nosilca,
pristojnega za pripravo prostorskih aktov in drugih aktov naravnih dobrin ter aktov
razglasitve nepremi nega kulturnega spomenika. Zato je število pripravljenih smernic in
dinamika priprave le-teh odvisna od prejetih zahtevkov za naravovarstvene smernice.
Obmo ne enote na podlagi predhodnih obvestil in dogovorov z nosilci (npr. na ob inah)
v im ve ji meri vnaprej na rtujejo pripravo smernic.
Vsebina naravovarstvenih smernic je odvisna od akta, za katerega se smernice
izdelujejo. Naravovarstvene smernice so tudi razli no obsežne in razli no podrobne v
odvisnosti od namena, za katerega se pripravljajo in od velikosti obmo ja, na katerega
se nanašajo. Potem, ko so naravovarstvene smernice oddane za vklju itev v akte, je
potrebno preverjati usklajenost aktov z naravovarstvenimi smernicami. Procesi
usklajevanja so razli no obsežni, sledi jim izdaja naravovarstvenih mnenj o
sprejemljivosti z vidika varstva narave.
V letu 2004 bo izpopolnjena metoda priprave naravovarstvenih smernic, kar bo
potekalo v koordinaciji skupine za strokovni razvoj Zavoda (gl. tudi poglavje 4.1).
Za potrebe priprave letnega na rta dela smo naravovarstvene smernice razdelili v
štiri skupine (gl. tabelo spodaj): t.i. »velike« naravovarstvene smernice (tipi en primer
so naravovarstvene smernice za obmo je celotne ob ine), »male« naravovarstvene
smernice (npr. za posamezni objekt, ki je naravovarstveno pomemben), gozdarske
naravovarstvene smernice ter naravovarstvene smernice za rabo drugih naravnih virov
(razen gozda).
V letošnjem letu predvidevamo, da bomo za pripravo naravovarstvenih smernic
(NS) in mnenj k naravovarstvenim smernicam porabili nekaj manj kot etrtino (23,5%)
celotnega delovnega asa Zavoda. Predvideno porabo asa za posamezne vrste smernic
po obmo nih enotah ter za osrednjo enoto kot delež celotne letne kvote asa za
posamezno enoto prikazuje spodnja tabela.
2

Zavod je strokovni organ konvencije CITES za Slovenijo.
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CE
KR
LJ
MB
NG
NM
Dejavnost (vrsta NS)\OE
13,6% 10,9% 16,7% 9,4% 8,9% 12,8%
NS velike
5,3% 11,8% 6,7% 11,8% 8,8% 13,2%
NS male
3,7% 2,4% 7,0% 6,7% 2,5% 3,6%
NS gozd
3,4% 4,5% 2,1% 4,1% 3,8% 1,7%
NS ostali nar viri
Skupaj predvidena poraba asa ZRSVN za naravovarstvene smernice v letu 2004

PI
12,2%
12,2%
0,4%
0,4%

OsrE
4,8%
0,0%
0,0%
0,0%

ZRSVN
10,4%
7,4%
3,3%
2,4%
23,5%

V zadnjem stolpcu tabele so podani še deleži predvidene porabe asa na nivoju
celotnega Zavoda.
Na enak na in so prikazani podatki tudi v vseh tovrstnih tabelah v nadaljevanju.

4.3 Strokovna mnenja in soglasja
V skladu z zakonskimi obveznostmi bomo kot doslej tudi v letu 2004 izdelovali
strokovna mnenja in soglasja, in sicer zlasti:
-

mnenja v zvezi z razli nimi gradnjami;
strokovna mnenja v zvezi gradnjami in drugimi posegi, za katere vodi postopek
ARSO (državni lokacijski na rti, naravovarstveni pogoji in naravovarstvena
soglasja);
soglasja in mnenja na osnovi veljavnih ob inskih aktov, ki neposredno
predpisujejo izdajo soglasja ali mnenja;
mnenja v zvezi s postopkom izdajanja koncesij za koriš enje vodnih virov;
mnenja v zvezi s pravnimi posli (promet z nepremi ninami, sprememba
namembnosti zemljiš );
posredovanje podatkov o obmo jih varstvenih režimov, v katerih se
nepremi nine nahajajo v postopku ugotavljanja vzajemnosti (za MOP,
Geodetsko upravo RS);
mnenja – projektantske usmeritve na osnovi predhodno podanih pogojev
(ARSO);
mnenja (izjave) o usklajenosti s predhodno podanimi pogoji (v postopku
tehni nega pregleda ali izdaje uporabnega dovoljenja).

Predvideno porabo asa po obmo nih enotah kot delež celotne letne kvote asa za
obmo no enoto ter za celotni Zavod prikazuje spodnja tabela.
CE
KR
LJ
MB
NG
Dejavnost\OE
12,9% 9,6% 10,4% 8,3% 10,4%
Strokovna mnenja
Skupaj predvidena poraba asa ZRSVN za strokovna mnenja v letu 2004

NM
7,9%

PI OsrE
3,3% 0,0%

ZRSVN
7,3%
7,3%

4.4 Biotska raznovrstnost
Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost živih organizmov, kamor sodijo kopenski,
morski in drugi ekosistemi ter ekološki kompleksi. Govorimo lahko o ve ravneh
biotske raznovrstnosti: genska, vrstna in ekosistemska (po 2. lenu Konvencije o
biološki raznovrstnosti). Za ohranjanje biotske raznovrstnosti v državi je pomembno,
da je strategija gospodarskega razvoja države naravnana k trajnostnemu pove evanju
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blaginje prebivalcev, ki je opredeljena kot uravnotežena celota v okviru njenih
gospodarskih, socialnih in okoljskih sestavin. V tem smislu je za ohranjanje biotske
raznovrstnosti pomembna skrb za naravo, ki pa ne izklju uje (uravnotežene) izrabe
naravnih virov. Konvencija o biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro, 1992) je bila v
Sloveniji ratificirana leta 1996.
Spremljanje stanja biotske raznovrstnosti predstavlja enega klju nih sklopov
nalog, katere Zavodu dolo a ZON. Odkar poteka projekt NATURA 2000 (koordinacija:
MOPE, sodelovanje: MOPE, ARSO, ZRSVN, zunanji sodelavci), je glavnina delovanja
Zavoda na podro ju biotske raznovrstnosti usmerjena v izpolnjevanje nalog za potrebe
tega projekta. Zaradi izjemne pomembnosti projekta NATURA 2000 na nivoju
Slovenije in za pridruževanje Slovenije Evropski unije je v tem programu naše delo pri
projektu NATURA 2000 uvrš eno v posebno podpoglavje (gl. pog. 4.4.3).
Zavod mora skladno z ZON skrbeti tudi za spremljanje stanja biodiverzitete v
državi za potrebe priprave predpisov o naravnih vrednotah in ekološko pomembnih
obmo ij (v sodelovanju z MOPE in ARSO).
Zavod je že vklju en v dogovarjanja v zvezi z nadaljevanjem projekta vzpostavljanja
vozliš a GIBF3. V kolikor bo sprejet ustrezen dogovor in e bodo zagotovljeni dodatni
materialni in loveški viri, se bodo za eli tudi pripravljalni postopki za izvedbo
vozliš a.
Predvideno porabo asa po obmo nih enotah kot delež celotne letne kvote asa za
obmo ne enote in za osrednjo enoto ter za celotni Zavod prikazuje spodnja tabela.
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
Dejavnost\OE
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
CITES
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Zakonodaja SLO
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Biodiverziteta in GBIF
Skupaj predvidena poraba asa ZRSVN za podporo, usmerjanje in organizacijo dela v letu 2004

OsrE
5,4%
5,3%
3,5%

ZRSVN
1,2%
1,2%
0,8%
3,2%

Sklopi dejavnosti v tabeli se nanašajo na izdajo dovoljenj v zvezi s konvencijo CITES
(gl. posebno poglavje 4.4.1.2), na pripravo gradiv ter izvajanje nalog, dolo enih s
slovensko zakonodajo (gl. posebno poglavje 4.4.1.1), ter na naloge, povezane z
opredeljevanjem strokovnih terminov s podro ja biodiverzitete ter delo pri zbiranju
podatkov in dopolnjevanju baz, vezanih na biodiverziteto.
Zaradi obsežnosti del, ki se vse jasneje kažejo na teh podro jih, predvidevamo v
okviru skupine za živo naravo v letu 2004 dve novi zaposlitvi (za nadaljevanje sedanjih
zaposlitev za dolo en as). Ena od novih sodelavk, ki prihaja v za etku meseca aprila
2004, bo prevzela vodenje projekta »kartiranje habitatnih tipov v Sloveniji«. V
nadaljevanju predvidevamo, da bo tudi pripravila osnutek metode monitoringa
habitatnih tipov v Sloveniji.

4.4.1 Varstvo vrst ter habitatnih tipov
Varstvo vrst in habitatnih tipov se izvaja v skladu s slovensko in v skladu z mednarodno
zakonodajo.
4.4.1.1 Slovenska zakonodaja
3

Global Biodiversity Information Facility.
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Glede na 7. len Uredbe o zavarovanih prosto žive ih živalskih vrstah, ki je v pripravi
(pravna podlaga: 1. odstavek 81. lena in 1. odstavek 26. lena ZON (Ur.l. RS, št.
22/03-uradno pre iš eno besedilo) bo Zavod kot organizacija, pristojna za ohranjanje
narave, v primeru sprejetja uredbe v letu 2004 dolžan izdajati strokovna mnenja.
Glede na 70. len Uredbe o ravnanjih in na inih varstva pri trgovini z živalskimi in
rastlinskimi vrstami (Ur.l. RS, št. 104/03) bo Zavod kot strokovni organ v letu 2004
opravljal naslednje naloge:
1. presojanje o tem, ali izvoz, uvoz, ponovni izvoz ali vnos iz morja ne ogroža
preživetja osebkov vrst iz prilog 1 do 9 te uredbe;
2. podajanje pisnih strokovnih mnenj in stališ o na inu ravnanja z zaseženimi in
odvzetimi osebki;
3. svetovanje o dejavnosti ter na inih ravnanj z zaseženimi in odvzetimi osebki;
4. podajanje pisnih strokovnih mnenj v primerih programov doselitve ali ponovne
naselitve v naravo;
5. podajanje pisnih strokovnih mnenj, ali je imetnik živih osebkov živalskih in
rastlinskih vrst primerno opremljen z orodji in napravami za skrb zanje, ali so
zagotovljene ustrezne bivalne razmere in ali je imetnik ustrezno usposobljen za
primerno oskrbo osebkov;
6. podajanje pisnih strokovnih mnenj na zahtevo upravnega organa, ali so osebki
gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi;
7. podajanje pisnih strokovnih mnenj na zahtevo upravnega organa, da je oprema,
potrebna za gojitev osebkov v ujetništvu ali za umetno razmnoževanje, ustrezna,
ter redno spremljanje tovrstne dejavnosti;
8. podajanje pisnih strokovnih mnenj na zahtevo upravnega organa o osebkih, ki so
predmet odlo anja o uvedbi postopka iz 36. lena te uredbe;
9. podajanje pisnih strokovnih mnenj v primeru uvoza ali izvoza osebkov, katerih
namen je povezan s programi varstva in ohranitve vrste;
10. podajanje pisnih strokovnih mnenj na zahtevo upravnega organa o ozna evanju
osebkov;
11. podajanje pisnih strokovnih mnenj na zahtevo upravnega organa o izvoru
osebkov;
12. zbiranje podatkov o živalskih in rastlinskih vrstah iz prilog 1 do 9 te uredbe;
13. sodelovanje s strokovnimi organi držav pogodbenic in drugimi organizacijami s
podro ja varstva narave;
14. v sodelovanju z upravnim organom spremljanje dovoljenega izvoza in uvoza
osebkov in predlaganje ukrepov za njihovo varstvo;
15. podajanje pisnih strokovnih mnenj na zahtevo upravnega organa o registraciji
raziskovalcev in raziskovalnih organizacij;
16. izvajanje strokovne pomo i za natan no taksonomsko dolo itev osebkov v
primeru zahteve s strani upravnega organa, carinske službe, inšpekcij ali
policije;
17. udeleževanje na zasedanjih strokovnih odborov Konvencije, e je to potrebno;
18. zbiranje in vrednotenje podatkov o nedovoljeni trgovini z ogroženimi vrstami in
priprava predlogov za zmanjševanje tovrstnih ravnanj v sodelovanju z upravnim
organom;
19. spremljanje izdaje izvoznih dovoljenj za osebke vrst iz priloge 2 te uredbe in
dejanskega izvoza teh osebkov, podajanje pisnih strokovnih mnenj upravnemu
organu, naj sprejme ukrepe v primeru, e se mora izvoz osebkov vrst iz priloge 2
te uredbe omejiti, da se ta vrsta na celotnem obmo ju razširjenosti lahko ohrani
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na ravni, skladni z njeno vlogo v ekosistemu, ki je hkrati precej nad ravnijo, pri
kateri je vrsto upravi eno vklju iti v prilogo 1 te uredbe;
20. sodelovanje z upravnim organom pri usposabljanju nadzornih organov ter pri
informiranju in ozaveš anju javnosti o trgovini z ogroženimi vrstami;
21. sodelovanje z upravnim organom pri pripravi strokovnih podlag, izhodiš in
predlogov za obravnavo na Konferencah držav pogodbenic in v odborih
Konvencije ter za spremembe dodatkov Konvencije;
22. opravljanje drugih nalog iz te uredbe.
Glede na Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) bo Zavod v letu 2004
opravljal naslednje naloge:
1. po 7. lenu4 – loviš a s posebnim namenom: priprava strokovnih podlag za
ustanovitev loviš s posebnim namenom izdela ZGS, pri emer z mnenji
sodelujejo lovske in naravovarstvene organizacije;
2. po 12. lenu – program upravljanja z divjadjo v Sloveniji: sodelovanje pri
pripravi programa upravljanja, ki ga izdela ZGS skupaj z naravovarstvenimi
organizacijami, ob upoštevanju razvojnih programov drugih dejavnosti, ki so
povezane z divjadjo in njenim življenjskim okoljem;
3. po 13. lenu – na rt upravljanja z divjadjo: sodelovanje pri pripravi na rtov
lovsko upravljavskih obmo ij, ki jih izdeluje ZGS v sodelovanju z
organizacijami, pristojnimi za varstvo narave;
4. po 36. lenu – posebni ukrepi za varstvo divjadi: organizacije za varstvo narave
pri pripravi ukrepov sodelujejo z ZGS.

4.4.1.2 CITES
Slovenija je v skladu s podpisanimi akti dolžna izpolnjevati mednarodne predpise, ki
obravnavajo trgovino z ogroženimi rastlinskimi in živalskimi vrstami (Konvencija o
mednarodni trgovini z ogroženimi prosto žive imi živalskimi in rastlinskimi vrstami –
CITES, Uradni list RS, MP št. 31/99). Republika Slovenija nas je na osnovi 9. lena
Konvencije CITES z notifikacijo ministra, Ministrstvo RS za okolje, prostor in energijo
Sekretariat Konvencije CITES, obvestila o imenovanju ZRSVN za strokovni organ,
odgovoren za izvajanje strokovnih nalog Konvencije CITES v Sloveniji.
Naloge strokovnega organa so:
1. presojanje o tem, ali izvoz, uvoz, ponovni izvoz ali vnos iz morja ne ogroža
preživetja osebkov vrst iz prilog 1 in/ali 2;
2. podajanje pisnih strokovnih mnenj, da je imetnik živih osebkov živalskih in
rastlinskih vrst primerno opremljen z orodji in napravami za skrb zanje, da so
zagotovljene ustrezne bivalne razmere in je imetnik ustrezno usposobljen za
primerno oskrbo;
3. podajanje pisnih strokovnih mnenj na zahtevo upravnega organa, da je oprema,
potrebna za gojitev osebkov v ujetništvu ali umetno razmnoževanje, ustrezna ter
redno spremljanje tovrstne dejavnosti;
4. podajanje pisnih strokovnih mnenj v primeru uvoza ali izvoza osebkov, katerih
namen je povezan s programi varstva in ohranitve vrste;
4

Številke lenov se nanašajo na besedilo predloga zakona, ki je bil v veljavi ob pripravi besedila tega
poglavja v za etku leta 2004.
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5. podajanje pisnih strokovnih mnenj na zahtevo upravnega organa o ozna evanju
osebkov;
6. podajanje pisnih strokovnih mnenj na zahtevo upravnega organa o izvoru
osebkov;
7. zbiranje podatkov o živalskih in rastlinskih vrstah iz prilog 1 in 2 in analiza
podatkov ter predlog o uvrstitvi vrste, ki je ogrožena s trgovino, na prilogo 1;
8. sodelovanje s strokovnimi organi držav pogodbenic in drugimi organizacijami s
podro ja varstva narave;
9. v sodelovanju z upravnim organom spremljanje dovoljenega izvoza in uvoza
osebkov in predlaganje ukrepov za njihovo varstvo;
10. izvajanje strokovne pomo i za natan no taksonomsko dolo itev osebkov v
primeru zahteve s strani upravnega organa, carinske službe, inšpekcij ali
policije;
11. udeleževanje na zasedanjih strokovnih odborov Konvencije, e je to potrebno;
12. zbiranje in vrednotenje podatkov o nedovoljeni trgovini z ogroženimi vrstami in
priprava predlogov za zmanjševanje tovrstnih ravnanj v sodelovanju z upravnim
organom;
13. spremljanje izdaje izvoznih dovoljenj za osebke vrst iz priloge 2 te uredbe in
dejanske izvoze teh osebkov, podajanje pisnih strokovnih mnenj upravnemu
organu, naj sprejme ukrepe v primeru, e se mora izvoz osebkov vrst iz priloge 2
te uredbe omejiti, da se ta vrsta na celotnem obmo ju razširjenosti lahko ohrani
na ravni, skladni z njeno vlogo v ekosistemu, ki je hkrati precej nad ravnijo, pri
kateri je vrsto upravi eno vklju iti v prilogo 1;
14. sodelovanje z upravnim organom pri usposabljanju nadzornih organov ter pri
informiranju in ozaveš anju javnosti o trgovini z ogroženimi vrstami;
15. sodelovanje z upravnim organom pri pripravi strokovnih podlag, izhodiš in
predlogov za obravnavo na Konferencah držav pogodbenic in v odborih
Konvencije ter za spremembe dodatkov Konvencije.

4.4.2 Ekološko pomembna obmo ja
Sredi leta 2003 je na Zavodu v koordinaciji osrednje enote in v sodelovanju z
MOPE/ARSO potekalo dopolnjevanje podatkov o ekološko pomembnih obmo jih
(EPO). Ta podatkovna baza predstavlja osnovo za pripravo ustreznega pravilnika, ki ga
pripravlja MOPE.
V letu 2004 bomo podatkovno bazo za predlagana ekološko pomembna obmo ja
dopolnjevali s podatki o rastlinskih in živalskih vrstah (lokalitete, pojavnost, …) ter o
(evropsko in nacionalno) pomembnih habitatih. V ta namen bo potrebno dodelati
metodologijo in sistem polnjenja baze, ki bo ustrezno uporaben tudi v naslednjih letih.
Predvideno porabo asa po obmo nih enotah kot delež celotne letne kvote asa za
obmo ne enote in za osrednjo enoto ter za celotni Zavod prikazuje spodnja tabela.
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
Dejavnost\OE
4,7% 3,2% 4,0% 3,7% 7,4% 2,8%
EPO
Skupaj predvidena poraba asa ZRSVN za ekološko pomemebna obmo ja v letu 2004

PI OsrE
7,1% 2,9%

ZRSVN
4,9%
4,9%
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4.4.3 NATURA 2000
Na podro ju naravovarstva v Evropski uniji je NATURA 2000 trenutno najpomembnejši
projekt, katerega cilj je evidentirati, ovrednotiti, povezati, dolo iti in nato vzdrževati
sistem obmo ij NATURA 2000 – »trdno povezano evropsko ekološko omrežje posebnih
ohranitvenih obmo ij«. Osnovni cilj projekta je implementirati v prakso Direktivo o
habitatih in Direktivo o pticah ter na ta na in poskrbeti za ustrezno vzdrževanje
obmo ij, ki so pomembna za ohranitev vrst in habitatnih tipov, uvrš enih na dodatke k
direktivam. Vsaka država – kandidatka za vstop v Evropsko zvezo – mora pred vstopom
opredeliti ter v predpisani obliki izro iti Evropski komisiji predlog svojih posebnih
varstvenih obmo ij.
Vloga Zavoda pri projektu NATURA 2000 je v zadnjih mesecih leta 2003 postajala
vedno jasnejša in vedno ve ja. Velika obremenjenost strokovnih delavcev Zavoda,
imenovanih v delovne skupine projekta NATURA 2000 (priprava obmo ij pSCI5 in
pSPA6, priprava na komunikacijo NATURE 2000 javnosti, pilotno izvajanje
komunikacije), ostaja in kot kaže, bo v letu 2004 kve jemu še ve ja. Glede na obseg
obremenitev posameznih strokovnjakov Zavoda z NATURO 2000 v letu 2003 in
najverjetneje še pove anje le-teh v bodo e, se lahko zgodi, da bomo v letu 2004
prisiljeni pove ati kadrovske zasedbe po posameznih obmo nih enotah Zavoda, e
bomo hoteli ob izpolnjevanju pri akovanih obveznosti s strani NATURE 2000
kvalitetno opravljati tudi vse naloge, katere nam nalaga ZON in katere se utimo dolžne
izvajati redno, pravo asno ter najbolje možno.
V letu 2004 bo na Zavod izveden prenos dosjejev vrst in habitatnih tipov projekta
NATURA 2000. Dosjeji obsegajo vse podatke o posamezni vrsti ali habitatnem tipu v
Sloveniji, tj. publikacije, lanki, in drugo strokovno gradivo, na podlagi katerega so bili
opredeljeni: obmo ja NATURA 2000, ekološke zahteve vrst, ter ukrepi za varovanje vrst
in habitatnih tipov. Arhiv bo urejen tako, da bo kadarkoli7 dostopen vsem lanom
skupine I ter drugim sodelavcem projekta NATURA 2000. Izdelan bo popis enot arhiva
v elektronski obliki.
Zavod bo prevzel vodenje baz, na osnovi katerih so izvedena obmo ja NATURA 2000
ter v prihodnje skrbel za dopolnjevanje teh baz. Pripravil bo koncept vzpostavitve
sistema upravljanja z informacijskimi bazami projekta NATURA 2000 ter idejno rešitev
posredovanja informacij o obmo jih NATURA 2000 zainteresirani javnosti, pri emer se
bo zgledoval po obstoje ih (delujo ih) sistemih v ES8. Realizacija slednjega je v znatni
meri vezana na uspeh prijave projekta LIFE III (gl. poglavje 5.1.1), v katerem je
informacijska baza NATURA 2000 ena od akcij. V primeru odobritve se bodo dela na
projektu za ela v letu 20059.
Predvideno porabo asa (lo eno za strokovni in komunikacijski del projektnih nalog) po
obmo nih enotah kot delež celotne letne kvote asa za obmo ne enote in za osrednjo
enoto ter za celotni Zavod prikazuje spodnja tabela.

5

Predlogi obmo ij po Direktivi o habitatih.
Predlogi obmo ij po Direktivi o pticah.
7
Tj. v delovnem asu ZRSVN.
8
Evropska skupnost, predvsem v Avstriji in Franciji.
9
Realizacija informacijskega sistema je sicer, tj. brez sredstev s strani projekta LIFE III, zaradi velikega
finan nega zalogaja nakupa ustrezne strojne opreme nemogo a.
6
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CE
KR
LJ
MB
Dejavnost\OE
0,0% 4,9% 0,0% 5,3%
NATURA strokovni del
16,9% 17,1% 17,7% 12,5%
NATURA komunikacija
Skupaj predvidena poraba asa ZRSVN za NATURO 2000 v letu 2004

NG
4,2%
9,7%

NM
PI OsrE
12,2% 3,9% 7,0%
12,4% 3,9% 4,0%

ZRSVN
4,7%
11,4%
16,1%

V nadaljevanju so podrobneje opisane predvidene aktivnosti Zavoda na podro ju
strokovnega in komunikacijskega dela projekta NATURA 2000 v letu 2004.
4.4.3.1 Strokovni del
V prvi polovici leta 2004 se bo za izbrana obmo ja faze B izdelala conacija, pri emer
bodo prioritetno obdelana obmo ja: Ljubljansko barje, Kras, Šentjernejsko polje, Mura,
Gori ko. Prioritetno bo izvedena conacija stanovanjskih obmo ij na podlagi ob inskih
planov; iz obmo ij NATURA 2000 bodo izlo ena obmo ja poselitve (v skladu z
ob inskimi prostorskimi plani in/ali na osnovi podatkovne baze E-hiš). Do maja 2004
bo izvedena tudi priprava parcelnih mej za kmetijsko-okoljske ukrepe.
V drugi polovici leta 2004 aka strokovnjake skupine I priprava t.i. obmo ij C
ter dodelava in pridobivanje oz. dopolnejvanje podatkov za t.i. notranjo conacijo.
Vodenje skupine I projekta NATURA 2000 bo v letu 2004 prevzel Zavod. V tem
okviru bo obravnavana v zgornjem odstavku omenjena conacija10. V odvisnosti od
izhodiš , podanih s strani MOPE, bo najprej opredeljena metodologija notranje
conacije, sama izvedba conacije (na in, asovni okvir) pa bo odvisna od izbrane
metodologije. Predvidoma naj bi se metodologija conacije oblikovala znotraj skupine I.
V okviru skupine I bo Zavod tudi sodeloval pri pripravi varstvenih ciljev vrst in
habitatnih tipov na obmo jih NATURA 2000.
V zvezi z metodologijo monitoringa bo Zavod v letu 2004 pregledal obstoje e
metodologije monitoringa, ki so v uporabi v državah lanicah Evropske skupnosti. Na
osnovi tega pregleda bo poskusil pripraviti osnutek koncepta monitoringa za potrebe
poro anja Evropski komisiji o stanju obmo ij NATURA 2000 v Sloveniji.
4.4.3.2 Komunikacija
V letu 2004 bo posebna pozornost posve ena intenzivnejši pripravi komunikacijskih
dogodkov v sklopu projekta NATURA 2000, in sicer pripravi komunikacijskih na rtov
in izvedbi komunikacij deležnikom za potrebe NATURE 2000. V letu 2004 bo
predvidoma pripravljen ustrezen na rt za postopno komunikacijo vseh obmo ij
NATURA 2000.
Koordinacijske aktivnosti komunikacijskega dela projekta NATURA 2000 se z
letom 2004 selijo z MOPE oz. z ARSO na ZRSVN.
Za potrebe komunikacije bo v letu 200411 na Zavodu realizirana nova zaposlitev.
Novo-zaposleni se bo dejavno vklju il v pripravo delavnic in komunikacijskih na rtov
za NATURO 2000 ter do konca leta ves as deloval v povezavi z MOPE in ARSO.
Vodenje komunikacije NATURE 2000 bo v letu 2004 prevzel Zavod.

10
11

Sedaj se zanjo uporablja izraz »sekundarna« conacija.
Predvidoma v marcu 2004.
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4.5 Naravne vrednote
Baza naravnih vrednot je ena od klju nih podatkovnih zbirk, ki jih v skladu z ZON vodi
in vzdržuje Zavod RS za varstvo narave. Naravne vrednote predstavljajo posebej
vredne, izjemne in edinstvene dele žive in nežive narave, ki jih kot družba želimo
varovati in ohraniti za zanamce. Po sedanji evidenci je v Sloveniji okrog 7000 naravnih
vrednot. Pred vzpostavitvijo osrednje enote Zavoda je v letu 2000 koordinacijo zbiranja
obmo nih evidenc naravnih vrednot prevzel ARSO, kateremu so podatke o naravnih
vrednotah na svojih obmo jih posredovale obmo ne enote Zavoda. Za potrebe izdaje
ustreznih predpisov na nivoju Slovenije (MOPE) se namre na ARSO pripravlja enotna
državna evidenca (register) naravnih vrednot.
Po sprejetju ustreznega pravilnika v letu 2004 bo - skladno z ZON - vodenje in
vzdrževanje baze naravnih vrednot prevzel Zavod. Skladno s prevzemom skrbi za
vzdrževanje baze in z njo povezanimi drugimi (tudi metodološkimi) obveznostmi
predvidevamo v letu 2004 novo zaposlitev – sodelavca, ki naj bi po izobrazbi bil geolog
ali geograf. S tem bo postavljena tudi zasnova bodo e skupine za neživo naravo.
V letu 2004 bodo obmo ne enote dopolnjevale podatke o naravnih vrednotah na
svojih obmo jih in v skladu z obi ajno dinamiko pregledovale stanje evidentiranih
naravnih vrednot in zbirale predloge novih naravnih vrednot. Ne glede na ponekod
nekoliko slabše stanje obstoje e podatkovne zbirke (NATURA 2000) v okviru
obstoje ih kadrov zaradi prioritetnejših nalog v letu 2004 spremljanju stanja naravnih
vrednot ne bomo mogli posvetiti tolikšne pozornosti, kot bi bilo potrebno.
Strokovnjaki Zavoda bodo sodelovali pri izpopolnitvi metodologije za vrednotenje
drevesnih naravnih vrednot. Projekt bo vodil sodelavec Zavoda (gozdar).
Predvideno porabo asa po obmo nih enotah kot delež celotne letne kvote asa za
obmo ne enote in osrednjo enoto ter na nivoju celotnega Zavoda prikazuje spodnja
tabela.
CE
KR
LJ
MB
NG
Dejavnost\OE
5,6% 0,9% 13,0% 5,4% 10,8%
Naravne vrednote
Skupaj predvidena poraba asa ZRSVN za naravne vrednote v letu 2004

NM
3,4%

PI OsrE
5,9% 4,2%

ZRSVN
6,4%
6,4%

Za dopolnjevanje podatkovne zbirke o naravnih vrednotah smo v letu 2004 predvideli
relativno malo asa, vendar je treba vedeti, da se ta zbirka ves as sproti dopolnjuje tudi
v sklopu aktivnosti za pripravo naravovarstvenih smernic.
Glede na predlog Zakona o varstvu podzemnih jam (ZVPJ), ki je v pripravi (druga
obravnava – EPA 1454 (UE)), bo Zavod v primeru sprejetja zakona v letu 2004 nudil
pomo pri pripravi evidence jam in poro il o stanju jam.

4.6 Splošno spremljanje stanja ohranjenosti narave
Pod spremljanje stanja ohranjenosti narave sodijo terenski ogledi stanja ter evidentiranje
rezultatov ogledov (sistematsko in ob asno spremljanje stanja v okviru terenskih
ogledov in pri reševanju prejetih vlog v zvezi s posegi v naravo).

17

Predvideno porabo asa po obmo nih enotah kot delež celotne letne kvote asa za
obmo ne enote in osrednjo enoto ter na nivoju celotnega Zavoda prikazuje spodnja
tabela.
CE
KR
LJ
MB
NG
Dejavnost\OE
6,2% 4,5% 1,4% 5,8% 11,3%
Spremljanje stanja
Skupaj predvidena poraba asa ZRSVN za spremljanje stanja v letu 2004

NM
6,8%

PI OsrE
8,8% 0,0%

ZRSVN
4,7%
4,7%

Vkolikor se bo to pokazalo izvedljivo že v letu 2004, bo zastavljena enotna baza, v
katero bodo delavci Zavoda vnašali vse informacije s terena (tudi nestrukturirane) in ki
bo omogo ala enostaven in vsestranski na in kasnejšega koriš enja teh informacij oz.
poizvedovanja po bazi.

4.6.1 Monitoring
Zavod se bo vklju il v monitoring stanja ohranjenosti narave, ki ga pripravlja MOPE.

4.7 Priprava strokovnih podlag za zavarovana obmo ja
Zakonska izhodiš a za izvajanje nalog, povezanih z zavarovanimi obmo ji, so navedena
v ZON-u. Posamezne organizacijske enote Zavoda bodo v letu 2004 na tem podro ju
zlasti pripravljale strokovne podlage za zavarovanja.
Predvideno porabo asa po obmo nih enotah (za strokovne podlage) kot delež celotne
letne kvote asa za obmo ne enote in osrednjo enoto ter na nivoju celotnega Zavoda
prikazuje spodnja tabela.
CE
KR
LJ
MB
NG
Dejavnost\OE
4,4% 3,6% 10,2% 0,0% 2,6%
Strokovne podlage
Skupaj predvidena poraba asa ZRSVN za strokovne podlage v letu 2004

NM
PI OsrE
2,2% 15,9% 2,5%

ZRSVN
4,3%
4,3%

Posamezne obmo ne enote12 so pripravile nazoren pregled predvidenih priprav
strokovnih podlag, ki so v nadaljevanju prikazane v obliki preglednice. Za vsako
predvideno strokovno podlago je podano ime obmo ja, na katerega se bo nanašala,
opisano sedanje stanje strokovnih podlag in navedeno pri akovano stanje strokovnih
podlag po izvedbi zastavljene naloge v letu 2004. V zadnjem stolpcu preglednice je
naveden nosilec (ali nosilci) priprave strokovnih podlag. V preglednici so uporabljene
kratice:
-

SP (strokovne podlage);
NV (naravne vrednote);
pri akovani rezultat - stopnja pripravljenosti strokovnih podlag po
dejavnosti v letu 2004: DE (delni enaborat), NE (noveliran elaborat), KE
(kon ni elaborat);
NS (naravni spomenik);
NR (naravni rezervat).

12

Obmo na enota Maribor zaenkrat ne predvideva seznama (zavarovanih) obmo ij, za katera bi v letu
2004 z veliko gotovostjo pripravljala strokovne podlage, vendar pa dopuš a možnost, da bo nekatere
strokovne podlage sproti, glede na stanje sprejetih uredb in/ali pravilnikov, vseeno potrebno izdelati.

18

ObmE

Obmo je oz.
objekt

Pri akovano stanje
strokovnih podlag

Odgovorna
oseba

Izdelan KE

M. Demšar

Izdelan KE (SP za
novelacijo zakona o
Kozjanskem parku)

M. Tomaži

Izdelan DE

M. Demšar

Izdelan KE

T. Košar

Izdelan DE

M. Brozovi ,
Sonja
RozmanBizjak

Izdelan NE

M. Rogelj

Izdelan KE

T. Šubic

Razglašen za NS

Izdelan KE

H. Tehovnik

Pekel

Obstaja osnutek SP

Izdelan KE

Ajdovska jama

Obstaja ekspertno mnenje

Izdelan KE

A. Šolar
Levar
V. Juran

Radensko polje

Obstaja: Inventarizacija flore in favne, 1999;
Geološke, geomorfološke in hidrološke
zna ilnosti, 1997; Kartiranje habitatnih tipov

Izdelan DE

A. Grošelj

Izdelan KE

A. Grošelj

Izdelan KE

V. Juran

Izdelan KE

H. Tehovnik

Zate eno stanje strokovnih podlag

SP so bile izdelane za za asno
Drevesa v mestni zavarovanje. e bo sprejeta uredba o NV,
se bodo SP delno popravile in prilagodile za
ob ini Celje
stalno zavarovanje
CE

Kozjanski park

Delo s stani Zavoda še ni za eto

Naravne vrednote
Trenutno so NV le evidentirane. Potreben je
v eni od ob in UE
ponoven pregled in priprava celotnih SP.
Žalec
Boštanj (rumeni
Evidentirano rastiš e, za katerega se
sle )
pripravljajo SP za zavarovanje
KamniškoSavinjske Alpe
KR

Jezerca na
Bobovku
Rudnik Sv. Ana na
Podljubelju
Podpeški
kamnolom

LJ

SP pripravljene, potrebno jih le delno
korigirati, nadaljevati postopek novelacije
odloka
SP pripravljene, nadaljevati postopek
sprejemanj odloka

Sora pri Rete ah

SP za urejanje prostora na obmo ju
predlaganega Notranjskega regijskega
parka, 1993
Raziskave

rudiš e Sitarjevec

Delo še ni za eto

izvir Vir pri Sti ni

Delo še ni za eto

Rudnik Idrija
Gora (nahajališ e
fosilov)

Planinsko polje

NG

Izdelana geomorfološka inventarizacija
kamniško-savinjskega regijskega parka

Še ni ni esar.

Izdelane SP za za asno
razglasitev
Izdelan KE

M. Stupar

Še ni ni esar.

Izdelan KE

M. Stupar

Še ni ni esar.

Izdelan KE

M. Stupar

Še ni ni esar.

Izdelan KE

M. Stupar

Še ni ni esar.

Izdelan KE

D. Rojšek

Reka Krka

Faza priprav, nastavljena je naloga in izbor
NV, vezanih na Krko

Izdelan KE

A. Hudoklin

Kozjanski park

Delo s stani Zavoda še ni za eto

Izdelan KE (SP za
novelacijo zakona o
Kozjanskem parku)

J. Boži

NS Debeli rti

Ob inski odlok; prvi osnutek SP in uredbe

Izdelan KE

R. Turk

Sv. Nikolaj
rastiš e
pozejdonke
KP Kraški rob

Prvi osnutek SP in uredbe

Izdelan KE

R. Turk

Prvi osnutek SP in uredbe

Izdelan KE

R. Turk

Zastavljen je osnutek SP

Izdelan KE

B. Vidmar

KP Strunjan

Ob inski odlok; prvi osnutek SP in uredbe

Izdelan KE

R. Turk

NS Rt Madona

Ob inski odlok; prvi osnutek SP in uredbe

Izdelan KE

R. Turk

Raški prelom
Vipolže
(nahajališ e
fosilov)
Predeli Ba e s
pritoki

NM

PI

V. Juran
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Pregled predvidenih strokovnih podlag je pripravljen na podlagi trenutnih potreb po
varovanju, kot jih zasledimo sami na terenu in na podlagi želja posameznih ob in. Ker
se potrebe in želje lahko spreminjajo, predstavljeni pregled le okvirno nakazuje, za
katera obmo ja se bodo strokovne podlage v letu 2004 predvidoma izdelale, realizacija
konec leta pa utegne biti druga na od naštetega v zgornji tabeli.
Kot je bilo že omenjeno v poglavju 4.1, bo Zavod v letošnjem letu izdelal enotno
metodologijo priprave strokovnih podlag za zavarovanje.

4.7.1 Posebni projekti priprav strokovnih predlogov za zavarovanje: Gori ko
V prvi etrtini leta 2004 se bo nadaljevalo sodelovanje in strokovna podpora Zavoda pri
izvajanju dolo il Uredbe o Krajinskem parku Gori ko (Uradni list RS, št. 101/03) ter pri
pripravi na rta upravljanja.
V tem okviru bo sodelavka Zavoda izvajala slede e pomembnejše naloge:
- sodelovanje pri dokon anju gradbenih del in vselitvi uprave KPG na Grad;
- priprava upravljavskega na rta za obmo je KPG;
- organiziranje izobraževalnih te ajev (za vodnike, naravovarstvene nadzornike
ter druge skupine deležnikov);
- vzdrževalna dela v naravnih obmo jih, npr. obrezovanje glavatih vrb, pti je
opazovalnice, po ivališ a, urejanje grajskega parka ipd
- organiziranje strokovnih ekskurzij za vabljene strokovne skupine in vodenje
ekskurzij
- dolo evanje obmo ij NATURE 2000 in drugih naravovovarstveno pomembnih
obmo ij znotraj KPG;
- priprava in sodelovanje pri pripravi projektov na razpise Phare in druge projekte
iz strukturnih skladov EU ter razpisov RS;
- sodelovanje z ob inami pri pripravi prostorskih planskih aktov;
- priprava lankov ( asopisi in druge publikacije);
- sodelovanje pri komunikaciji za obmo je Mure (NATURA 2000);
- sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih razstav.

4.8 Strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih nalog
Naloge Zavoda RS za varstvo narave s podro ja izvajanja strokovnega nadzora po
glavnih vsebinskih sklopih lahko razvrstimo v naslednje naloge:
1. strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih akcij;
2. strokovni nadzor pri izvajanju posegov v zavarovanih obmo jih;
3. pogodbeni strokovni nadzor pri posegih (na osnovi predhodno podanih
naravovarstvenih smernic oz. na osnovi pogojev iz soglasja ali
naravovarstvenega soglasja)
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4.9 Izobraževanje in osveš anje javnosti o pomenu ohranjanja narave
ter naravovarstvene akcije
Zavod RS za varstvo narave je slovenski strokovni organ na podro ju naravovarstva in
kot tak pravzaprav edina javna strokovna služba na katero se - e zanjo vedo - lahko
obrnejo posamezniki, ko opazijo ravnanje, ki ima potencialno negativen vpliv na
varovanje in ohranjenost narave.
Komunikacija z ob ani, oblastmi na razli nih nivojih in razli nimi strokovnimi
službami, ki pri svojem delu morajo upoštevati tudi naravovarstvene vidike, je
vsakodnevna in obsega tudi sodelovanje in pripravo izobraževalnih programov o
ohranjanju narave na vseh ravneh izobraževanja: predavanja, naravoslovni dnevi, tabori,
razstave, zloženke, brošure. V prakso Zavoda je prišel termin »naravovarstvene akcije«,
s katerim opisujemo pripravo in izvedbo obsežnejših tovrstnih projektov. Naj tu
omenimo, da je prora unska postavka za akcije ostala na ARSO. V tem trenutku nam ni
znano, na kakšen na in se bodo akcije izvajale, prav tako nismo dobili z ARSO poziva
za pripravo predloga naravovarstvenih akcij za leto 2004.
Predvideno porabo asa po obmo nih enotah kot delež celotne letne kvote asa za
obmo ne enote in osrednjo enoto ter na nivoju celotnega Zavoda prikazuje spodnja
tabela.
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI OsrE
Dejavnost\OE
4,2% 8,2% 1,6% 5,4% 3,2% 6,7% 3,9% 0,5%
Publikacije, razstave, akcije
5,8% 3,2% 1,8% 3,5% 4,2% 2,9% 4,9% 6,6%
Stiki z javnostjo
Skupaj predvidena poraba asa ZRSVN za naravovarstveno osveš anje javnosti v letu 2004

ZRSVN
3,6%
4,3%
7,9%

V tabeli smo opredelili dve skupini dejavnosti, pripravo razstav, publikacij in
naravovarstvenih akcij, ter stike z javnostjo, ki obsegajo razli ne na ine komunikacije
naravovarstva najširši javnosti.
V nadaljevanju v tabelari ni obliki navajamo akcije, katerih izvedbo na rtujemo v letu
2004:
- priprava razstav,
- izdaja tematskih zloženk (publikacije)
- ozna itve in druge akcije (priprava tabel za ozna itve razli nih naravovarstveno
pomembnih lokacij, npr. rastiš zavarovanih rastlin, u nih poti itd),
Izvedba nekaterih akcij je odvisna od razpoložljivih finan nih sredstev, ki v vseh
primerih še niso zagotovljena; takšne smo v tabeli pri naslovu ozna ili z zvezdico (*).

ObmE Naslov

CE
KR
LJ

13

RAZSTAVE

Štiri razli ne razstave13 z naravovarstveno vsebino (na ob ini Žalec in na treh
osnovnih šolah)
Begunjš ica*
Urejanje mokriš a na Šob evem bajerju*
Ljubljansko barje – iskanje skupnih poti

Naslovi posameznih razstav so še v delovnih ina icah.
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MB
NG
PI

Pohorje in Natura 2000 (velika celoletna razstava v razstaviš u Bolfenk na
Pohorju)*
Kamenine Gori kega (Grad na Gori kem)*
Narava v Goriških Brdih*
Želve v slovenskem morju*

ObmE Naslov

CE

KR
MB

NM

PI

Geološko-gozdna u na pot nad jamo Pekel
Dona ka gora, zloženka - ponatis*
Ponikovski kras, zloženka - ponatis*
U na pot rumeni sle , zloženka
U na pot Ra a, vodnik*
U na pot Ra a, zgibanka *
Kanjon reke Kokre, razglednice*
Haloze, zloženka*
Cezlak, zloženka
Izvir Temenice v Zijalu, zloženka
KP Lahinja, zloženka
Gorjanci, zloženke: Minutnik, Gospodi na, pragozd Gorjanci, Gorjanske
košenice
Koš eva pot v Jovse, izdelava u nega lista rastline, dvoživke
Zavarovani deli slovenskega morja, zloženka
NR Strunjan (ponatis, novo oblikovanje)
NS Rt Madona

ObmE Naslov

CE

KR

LJ

MB

PUBLIKACIJE

OZNA ITVE IN DRUGE AKCIJE

Boštanj - rastiš e rumenega sle a, informacijske table *
Boletina - rastiš e velikono nice, informacijske table *
Golte - krajinski park, informacijske table *
Vrbje - naravni rezervat, informacijske table
Kum - krajinski park, informacijske table
postavitev ograje za dvoživke ob Slivniškem jezeru, akcija
sanacija cera na Vetrniku, akcija *
na rt u ne poti Ložnica, akcija
Mokriš e na Šob evem bajerju, ureditev*
priprava na rta poti po Udin borštu – sodelovanje,
naravoslovna delavnica za u itelje- kanjon reke Kokre*
delavnica v Dovžanovi soteski,
kamnolom lehnjaka Jezersko: na rt sanacije z vklju evanjem naravne vrednote
in njene predstavitve-krajinska ureditev*
Tivoli, Rožnik Šišenski hrib (ZO), nova ozna itev
Stara trta Lent, nove ozna evalne table v zvezi z novim odlokom in vpisom v
Guinnessovo knjigo rekordov
Kamenine Gori kega, ozna evalna tabla*
Muta – pot orjaških lip, ozna evalne table
Ra e – naravoslovna u na pot, ozna evalne table
Cezlak - nahajališ e kamenine, ozna evalna tabla
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NM

PI

KP Lahinja obnova informacijskih tabel
Jamnik - u ilnica v naravi, ureditev u ne poti in postavitev informacijskih
tabel*
Gozdarska pot Gornja Straža – Frata, postavitev dveh informacijskih tabel, v
sodelovanju z ZGS-NM
Koš eva pot v Jovse, postavitev informacijske table
Po poteh dediš ine Dolenjske in Bele krajine, obnova informacijskih tabel
Izvir Temenice v Zijalu, obnova informacijskih tabel
Sv. Nikolaj, rastiš e redkih rastlin, informacijske table*
Strunjan – laguna Stjuža, informacijske table*
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5 Druge dejavnosti
Med druge dejavnosti smo uvrstili projekte14, sodelovanje naših strokovnih delavcev v
svetih drugih inštitucij in v drugih doma ih in mednarodnih telesih, aktivno sodelovanje
delavcev Zavoda na doma ih in mednarodnih konferencah ter drugih strokovnih
sre anjih, izobraževanje delavcev Zavoda ter interno glasilo Zavoda, ki bo letos za elo z
izhajanjem.

5.1 Zunanji projekti s podro ja varstva narave
Dodatne projekte s podro ja varstva narave smo v že tako ambiciozen in obsežen
delovni na rt Zavoda vklju ili predvsem iz dveh razlogov:
-

dodatna promocija varstva narave,
izdelava pripomo kov (npr. metodologij) za obvladovanju NATURE 2000.

Predvideno porabo asa15 po obmo nih enotah kot delež celotne letne kvote asa za
obmo ne enote in osrednjo enoto ter na nivoju celotnega Zavoda prikazuje spodnja
tabela.
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI OsrE
Dejavnost\OE
1,9% 0,9% 0,0% 7,6% 0,4% 0,0% 2,4% 0,7%
Projekti
Skupaj predvidena poraba asa ZRSVN za zunanje projekte in prijavo projektov v letu 2004

ZRSVN
1,7%
1,7%

V nadaljevanju so podani naslovi nekaterih projektov, pri katerih bodo sodelovale
posamezne obmo ne enote.

5.1.1 Projekti iz sklopa LIFE III
V koordinaciji osrednje enote ZRSVN je bil v tretjem trimese ju leta 2003 prijavljen
projekt LIFE III – narava z naslovom NATURA 2000 in Slovenia - management models
and information system. Delo na projektu se bo, v primeru, da bo projekt sprejet, za elo
s 1. januarjem 2005.
Obmo na enota Ljubljana je v letu 2003 sodelovala pri pripravi projekta LIFE
III – Narava z naslovom Participatory Conservation of Ljubljansko barje in katerega
prijavitelj je MOL. V primeru odobritve projekta se bo delo na njem predvidoma za elo
v septembru 2004.
Obmo na enota Maribor je v letu 2003 sodelovala pri prijavi dveh projektov
LIFE III – Narava z naslovoma Mura in Pohorje. V primeru odobritve projektov se bo
delo na njih predvidoma za elo s 1. septembrom 2004.

14

Gre za projekte, ki jih razpisujejo razli ne doma e in tuje ustanove in na katere se Zavod prijavi glede
na javni razpis.
15
Pri tem gre za oceno porabe asa za že prijavljene projekte v primeru, e bodo ti projekti odobreni, ter
za prijavo novih projektov v letu 2004.
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5.1.2 Projekti v okviru Barcelonske konvencije
Obmo na enota Piran v okviru Barcelonske konvencije že ve let aktivno deluje na
naravovarstvenih projektih, za katere je pridobila sponzorska sredstva s strani kneževine
Monako in Regionalnega centra za zavarovana obmo ja (RAC/SPA) iz Tunisa. V letu
2003 je bil tako kon an projekt "Ohranitev travnika pozejdonke v slovenskem morju",
ki je postavil osnove za nadaljnje spremljanje stanja travnika in opredeljevanje ukrepov
za njegovo ohranitev v ugodnem stanju. Drugi projekt v okviru Barcelonske konvencije,
izvedbo je financirala družba Petrol d.d., je bil "Ohranimo želvo v slovenskem morju".
V letu 2004 predvidevamo v okviru Barcelonske konvencije in s pomo jo
sredstev Kneževine Monako, ponatisniti zgibanki o dveh zavarovanih obmo jih - NR
Strunjan in NS Rt Madona, posodobiti in izdati zgibanko o zavarovanih delih
slovenskega morja, namenjeno lastnikom plovil, urediti najnujnejšo infrastrukturo,
namenjeno obiskovalcem mokriš a pri Sv. Nikolaju - pSCI (pot, table) ter kartirati
habitatne tipe in postaviti table na obmo ju Strunjanskih solin in lagune Stjuža (tudi
obmo je pSCI.
Nadalje si bomo v letu 2004 prizadevali za razširitev monaškega sponzorstva na
Alpsko konvencijo, pri emer bi sodelovala še obmo na enota Kranj.

5.1.3 Projekti CBC
Obmo na enota Maribor bo v letu 2004 prijavila projekt v okviru povezav Phare CBC
(angl. Cross Border Cooperation), lokacijsko gre za podro je Pohorja, vsebinsko pa za
dopolnjevanje inventarizacije biodiverzitete za potrebe na rta upravljanja (predvideni
rezultat projekta bo služil kot vhod v delo na projektu LIFE III - Pohorje).

5.1.4 Mali projekti programa Phare
Obmo na enota Nova Gorica bo v letu 2004 prijavila projekt v okviru malih projektov
Phare. Naslov projekta bo »Tiso in 1 kal«, gre pa za nadaljevanje v letu 2002 za etega
projekta »Sto in en 1 kal« (obmo na enota Piran). Namen projekta je ozaveš anje
prebivalcev Krasa o pomenu, na inih in možnostih obnove kalov kot ogroženih mokriš
na tem prostoru.

5.2 Aktivne udeležbe na konferencah in drugih strokovnih sre anjih
doma in v tujini ter mednarodne konvencije (razen CITES)
Pri udeležbah delavcev Zavoda na razli nih strokovnih sre anjih in konferencah doma
in v tujini je poudarek na aktivnih udeležbah. Tako se bodo delavci Zavoda v letu 2004
predvidoma udeležili tistih strokovnih konferenc in drugih sre anj, na katerih bodo
sodelovali s konkretnimi prispevki ( lanek, poster, predavanje). Ker informacije v zvezi
s temi dogodki dostikrat prihajajo sproti in ker zaradi drugih obveznosti udeležba
posameznega delavca ne more biti vnaprej zanesljivo predvidena, je za to namenjeni as
težko vnaprej predvideti, zato tudi ne navajamo konkretnih dogodkov in/ali
udeležencev. Ocenjujemo, da bo v povpre ju šlo za zelo majhen delež letne kvote
delovnega asa16.
16

Glede na zastavljeno metodologijo spremljanja porabe delovnega asa pa na rtujemo, da bomo o porabi
asa v ta namen ob koncu leta lahko poro ali v številkah.
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V spodnji tabeli podajamo samo ocenjeno poraba asa za redne vsakoletne aktivnosti,
povezane z vklju enostjo Slovenije v mednarodne konvencije17. Predvideno poraba
asa po obmo nih enotah kot delež celotne letne kvote asa za obmo ne enote in
osrednjo enoto ter na nivoju celotnega Zavoda je prikazana na enak na in, kot v vseh
dosedanjih tovrstnih tabelah.
CE
KR
LJ
MB
NG
Dejavnost\OE
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Mednarodne konvencije
Skupaj predvidena poraba asa ZRSVN za mednarodne konvencije v letu 2004

NM
0,0%

PI OsrE
3,9% 0,0%

ZRSVN
0,2%
0,2%

5.3 Sodelovanje v svetih in komisijah
Zaposleni na ZRSVN bodo v letu 2004 v skladu z ustreznimi akti sodelovali v slede ih
svetih in komisijah:
-

-

Zavod za gozdove Slovenije, centralni svet (1 lan) in Zavod za gozdove
Slovenije, sveti obmo nih enot (13 lanov). Predstavniki ZRSVN sodelujejo v
svetih Zavoda za gozdove Slovenije na osnovi sprejetih sklepov ZRSVN kot
lani svetov za teko e mandatno obdobje na podlagi 2. lena Sklepa o
spremembah sklepa o organizaciji in za etku dela Zavoda za gozdove Slovenije
(Ur. L. RS št. 72/02);
Revizijske podkomisije za revizijo vodnogospodarskih projektov pri Ministrstvu
za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, obmo ne pisarne (9
lanov);
sodelovanje pri Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski
razvoj, pri koordinacijah vodnogospodarskih projektov (ob asno);
sodelovanje pri ob inskih komisijah in svetih ali svetih ob inskih ali regionalnih
organizacij in razli nih zavodov (Ob inski Zavod za varstvo okolja,
Belokranjski muzej, komisija za jame, komisije za zelene površine in dr.).

5.4 Izobraževanje delavcev ZRSVN
Predvideno porabo asa za izobraževanje delavcev (jezikovni, ra unalniški in drugi
te aji ter izobraževanja) po obmo nih enotah kot delež celotne letne kvote asa za
obmo ne enote in osrednjo enoto ter na nivoju celotnega Zavoda prikazuje naslednja
tabela.
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI OsrE
Dejavnost\OE
2,1% 2,5% 2,2% 3,0% 1,9% 2,0% 1,6% 2,8%
Te aji, izobraževanja
Skupaj predvidena poraba asa ZRSVN za te aje in izobraževanja delavcev ZRSVN v letu 2004

ZRSVN
2,4%
2,4%

17

Dejavnost »mednarodne konvencije« eksplicitno navajamo, eprav je v letošnjem letu dejansko pri tem
aktivna le Obmo na enota Piran, saj v prihodnje pri akujemo razširitev delovanja Zavoda na tem
podro ju.
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Izobraževanje delavcev zajema ra unalniško izobraževanje, te aje tujih jezikov in
podobno. Odlo itev o ra unalniških te ajih bo sprotna, delavci se jih bodo udeležili le,
kadar bo to zaradi novosti pri delu (nova programska oprema ali informacijski sistemi)
nujno potrebno. Te ajev tujih jezikov (angleš ine) se bodo lahko udeležili le zaposleni,
ki doslej na teh te ajih še niso bili, po pravilu en te aj na leto.
Pri strokovnem izobraževanju bo poudarek na strokovnih seminarjih in raznih
delavnicah. Za Zavod kot strokovni organ so zelo pomembni visoko kvalificirani
strokovnjaki, zato bodo podeljene (najve ) štiri (4) šolnine v višini nesubvencioniranega
dela, ki ga ne krije Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Šolnine bodo dodeljene
kandidatom višjih letnikov podiplomskega študija, kandidati bodo izbrani na podlagi
internega razpisa, merilo bo povpre na ocena pri doslej opravljenih izpitih.

5.5 Glasilo Zavoda
V letu 2004 bo Zavod za el izdajati interno glasilo. Z njim bomo zaposlene obveš ali o
novostih, dogodkih in zanimivostih s podro ja naravovarstva in jim dali možnost, da
predstavijo svoje delo in poglede. Predvidoma bodo na leto izšle štiri številke glasila.
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6 Poslovanje
Za oceno obsega splošnih dejavnosti, ki so potrebne za delovanje vsakega poslovnega
sistema, tudi našega Zavoda, smo za leto 2004 pripravili razrez predvidene porabe asa
po sklopih aktivnosti, kot so naveden v spodnji tabeli. Predvidena poraba asa je podana
kot delež celotne letne kvote asa za obmo ne enote in osrednjo enoto ter na nivoju
celotnega Zavoda.
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
Dejavnost\OE
2,3% 2,5% 1,5% 1,7% 2,1% 2,6% 4,1%
Informatika
4,4% 6,1% 0,0% 0,0% 1,6% 2,3% 3,5%
Administracija
2,1% 2,7% 1,4% 1,8% 2,1% 3,3% 4,7%
Vodenje
0,6% 0,0% 2,1% 4,0% 3,7% 1,3% 1,2%
Drugo
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Baze in dokumentacija
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Organizacija in poslovanje
0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0%
Razvoj in metode
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Pravne naloge
Skupaj predvidena poraba asa ZRSVN za podporo, usmerjanje in organizacijo dela v letu 2004

OsrE
3,3%
5,4%
8,6%
2,9%
6,4%
8,1%
3,4%
7,8%

ZRSVN
2,4%
2,9%
3,8%
2,3%
1,5%
1,9%
0,9%
1,8%
17,3%

Posamezne dejavnosti poslovanja, organizacije in koordinacije dela v letu 2004, ki se v
glavnem odvijajo na Osrednji enoti Zavoda, so v nadaljevanju v vsebinsko smiselnih
podpoglavjih na kratko opisane.
Naslednja tabela pa prikazuje primerjavo med porabo asa za sklop nalog, ki sodijo
strogo v skupino strokovnih naravovarstvenih nalog, ter sklop nalog, ki se jih da strogo
uvrstiti v skupino spremljevalnih nalog oz. nalog skupnih služb. Vzpodbudna je
primerjava med obema vrstama nalog, saj je predvidena poraba asa za strokovne
naloge bistveno (skoraj petkrat) ve ja od predvidene porabe asa za spremljevalne
naloge. Del nalog po sedanji opredelitvi je mešane ali težko dolo ljive narave, zato smo
jih združili pod skupni imenovalec t.i. »mešanih« nalog.
Dejavnost\OE
Strokovne naloge
Skupne službe
Mešane naloge

CE
78,6%
9,4%
12,0%

KR
74,3%
11,2%
14,4%

LJ
89,4%
5,0%
5,6%

MB
80,6%
7,5%
11,9%

NG
80,7%
9,5%
9,8%

NM
78,9%
9,5%
11,6%

PI
72,2%
13,5%
14,3%

OsrE
44,4%
36,0%
19,6%

ZRSVN
72,2%
15,0%
12,8%

6.1 Splošne in organizacijsko-administrativne zadeve
Na podro ju klasi nih administrativnih opravil je po koli ini za to porabljenega asa
seveda na prvem mestu Osrednja enota Zavoda. Namen je, da se obmo ne enote, ki
primarno opravljajo strokovno delo, administrativnih opravil razbremeni v najve ji
možni meri.
Na osrednji enoti poteka koordinacija, organizacija in izvajanje razli nih
skupnih sestankov, kot so npr. kolegiji direktorja, ki potekajo približno enkrat mese no
oz. po potrebi. Tu se tudi pripravljajo in vodijo seje sveta Zavoda. Osrednja enota skrbi
za razli ne splošne zadeve skupne narave.
Omenimo le nekatere zna ilne naloge:
- vodenje evidence izobraževanj delavcev in pripravnikov Zavoda;
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-

priprava in vodenje zapisnikov sej sveta in kolegijev direktorja;
urejanje naro niških razmerij (telefonija);
urejanje zadev v zvezi s službenimi vozili.

V skladu s 14. lenom ZVZD (Ur. list RS, št. 56/99) bodo v letu 2004 uvedeni vsi
potrebni sistemi in pravilniki s podro ja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti,
in sicer:
-

ocena tveganj za tipi na delovna mesta,
zdravniški pregledi za zaposlene,
ureditev prostorov v skladu z zahtevami,
usposabljanje delavcev – izpit iz pravil varstva pri delu.

6.2 Pravne in kadrovske zadeve
Delo na podro ju kadrovsko-pravnih zadev bo v letu 2004 delo potekalo po ustaljenih
smernicah.
Omenimo nekaj tipi nih nalog s podro ja:
- urejanje in vodenje dokumentacije o vseh kadrovskih zadevah;
- pravne naloge v zvezi z delovnimi razmerji;
- pravno svetovanje in interpretacije zakonodaje za potrebe vseh enot Zavoda;
- pregled in priprava najemnih in kupoprodajnih pogodb;
- naloge povezane s pravnimi rešitvami varstva naravnih vrednot.
V skladu z novimi nalogami predvidevamo v letu 2004 tri nove zaposlitve na osrednji
enoti Zavoda (kratki opisi oz. utemeljitev potreb je bila podana v okviru 4. poglavja,
dve novi zaposlitvi se nanašata na predvideno nadaljevanje sedanjih dveh zaposlitev za
dolo en as). Zaradi velikega obsega administrativnih nalog so na treh obmo nih enotah
predvidene zaposlitve tajnic za polovi ni delovni as, kar pomeni dodatno ena
zaposlitev in pol za polni delovni as. (Gre za obmo ne enote Celje, Ljubljana in
Maribor, kjer bo zaposlitev tajnice nujna v primeru selitve, sedaj si namre naša
obmo na enota deli tajnico z obmo no enoto ZVKD). Na Zavodu bodo skladno s
statutom potekale priprave na delo18 dveh do treh strokovnjakov.
Z za etkom dela javnega Zavoda Park Gori ko v 2. etrtini leta 2004
predvidevamo prezaposlitev enega strokovnega delavca Zavoda.

6.3 Finan ne in ra unovodske zadeve
V okviru nalog finan no-ra unovodske narave bo tudi v letu 2004 delo potekalo po že
ustaljenih postopkih na osrednji enoti Zavoda.
Omenimo le nekatere zna ilne naloge:
- vodenje in koordinacija ra unovodskih zadev;
18

Nekdanji pripravniki.
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-

priprava finan nega na rta in spremljanje izvajanja le tega;
priprava in izvedba zadev, ki se vežejo na pla e in razna nadomestila;
sodelovanje v postopkih javnih naro il;
priprava predlogov za oblikovanje in izboljšanje finan nega in poslovnega
delovanja Zavoda;
sodelovanje pri pripravi predlogov za pridobivanje sredstev iz drugih virov;
usklajevanje kupoprodajnih pogodb in najemnih pogodb ter sklepanje
zavarovanj.

Zaradi u inkovitejšega delovanja bo predvidoma v za etku leta 2004 izvedena
zamenjava dosedanjega (zunanjega) ra unovodskega servisa.

6.4 Informatika
V letu 2003 so bili vzpostavljeni pomembni in klju ni elementi sodobnega
informacijskega sistema: enotno omrežje (VPN) ter centralni datote ni strežnik. V letu
2004 bo na tej osnovi postopoma uveden nov na in dela, glede katerega velja poudariti
sistem centralnega hranjenja dokumentov, ki med drugim omogo a u inkovitejšo
porabo asa ter enotno in zanesljivo arhiviranje.
Delo na podro ju informatike bo v letu 2004 usmerjeno še v prehod na
posodobljeno programje GIS, nadaljevalo se bo vzpostavljanje enotnih standardov pri
uporabi razpoložljivega programja ter izvedena posodobitev iztrošene ra unalniške
opreme. Poseben poudarek bo namenjen preu itvi in prenovi baz podatkov ter
efektivnemu sistemu izmenjave informacij znotraj sistema (intranet) ter navzven
(internet, portali).
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7 Priloga: Razrez predvidene porabe delovnega asa
za leto 2004
V tabeli na naslednji strani je prikazan razrez predvidene porabe asa po enotah
(obmo ne enote in osrednja enota) ter za celotni Zavod, v odstotkih. Predvidena poraba
asa je prikazana tudi grafi no.
Glej datoteko Naloge_Enote_Procenti.xls
(navodilo: pritisnite tipko »Control« in kliknite z mišjo na link)
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Program dela in finan ni na rt za leto 2004, Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, marec 2004.
Vodenje priprave programa dela in finan nega na rta za leto 2004: dr. Darij Kraj i .
Delovna skupina za zasnovo vsebine programa: dr. Mirjam Gali i (vodja skupine), Janko Urbanek, Metod Rogelj.
Pri pripravi predvidene porabe asa po vsebinskih nalogah so v koordinaciji vodij obmo nih enot sodelovali vsi
zaposleni na ZRSVN.
Pri pripravi tekstualnega dela in posredovanju informacij so sodelovali vodje obmo nih enot: Mojca Tomaži (OE
Celje), Metod Rogelj (OE Kranj), Vesna Juran (OE Ljubljana), mag. Matjaž Jež (OE Maribor), Mirjam Gorki (OE
Nova Gorica), Mira Ivanovi (OE Novo mesto), mag. Robert Turk (OE Piran).
Priprava finan nega na rta: Maruša Šerjak, vodje obmo nih enot, dr. Mirjam Gali i .
Redakcija besedila: dr. Mirjam Gali i .

