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1 Uvod
Lani za rtano metodo priprave »projektnega« programa dela Zavod RS za varstvo
narave (v nadaljevanju Zavod) uporablja tudi za leto 2005. Vsebino programa dela
Zavoda za leto 2005 podaja ta dokument. V lo enem delu je predstavljen finan ni na rt
Zavoda.
Vodje obmo nih enot so za svoje sodelavce pripravili ocene predvidene porabe
asa za izvajanje zakonsko predpisanih nalog, doslej dogovorjenih nalog znotraj polja
naravovarstva v Sloveniji (koordinacija: MOP, ARSO, ZRSVN) ter dodatnih nalog
(npr. projekti). 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.
Razrez porabe asa po nalogah (v odstotkih) je v Prilogi 1 prikazan tabelari no in
grafi no.
Za leto 2005 pri akujemo, da bo (v primeru normalnih razmer) vsaj okrog
dvajset odstotkov delovnega asa Zavoda potrebno nameniti naravovarstvenim
smernicam. Znaten del asa bomo vložili v projekt NATURA 2000 predvsem v smislu
komunikacije, vendar tudi strokovno delo na tem podro ju ne bo zanemarljivega
obsega. V letu 2005 naj bi se na Zavod tudi fizi no prenesla in uredila obsežna
dokumentacija »dosjeji vrst« za projekt NATURA 2000. Vedno ve poudarka bo
namenjenega aktivnostim v zvezi z varovanjem vrst in habitatnih tipov, in sicer v skladu
s slovensko in mednarodno zakonodajo in konvencijami. V letu 2005 smo si zastavili
ambiciozen program razvoja metodologije na podro ju monitoringa (zaradi nazornosti
uporabljamo angleško besedo) vrst in kartiranja habitatnih tipov.
Z januarjem 2005 se uradno za enja triletni projekt iz sklopa LIFE III – Narava,
katerega je Zavod prijavil v letu 2003. V projektu bodo izdelana navodila za pripravo
upravljavskih na rtov za obmo ja NATURA 2000 v Sloveniji ter izdelanih pet
operativnih upravljavskih na rtov za pet pilotnih obmo ij. Eden od zastavljenih ciljev
projekta je tudi vzpostavitev informacijskega sistema za NATURO 2000.
V letu 2005 aka Zavod nova naloga, katere obseg je vnaprej nemogo e
zanesljivo oceniti: priprava strokovnih mnenj za presoje in celovite presoje vplivov na
okolje, s posebnim poudarkom na obmo jih NATURA 2000.
Ob poudarku na strokovnem delu bo v letu 2005 potrebno nadaljevati že v
preteklih dveh letih zastavljeno zagotavljanje delovanja »infrastrukture«, tj. sistema
poslovanja, ki se izvaja pretežno na Osrednji enoti Zavoda in ki je v ve ji meri dore en.
Tudi v letu 2005 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. V
skladu s to opredelitvijo bo v letu 2005 tudi izdelan predlog »Kodeksa
naravovarstvenikov«, ki bo dolo al povezavo med poklicnim delom v javni službi
naravovarstva in zasebnim delovanjem v nevladnih naravovarstvenih sferah.
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2 Cilji
Za leto 2005 smo si zastavili kopico ambicioznih ciljev, za katere verjamemo, da jih
bomo do konca leta uspešno izpolnili.
To so:
-

kadrovska krepitev na neprora unskem delu (projekti),
permanentno izobraževanje zaposlenih,
obvladovanje teko ih nalog,
razvoj metod v procesu celostne presoje vplivov na okolje, ki so v pristojnosti
Zavoda,
popoln prevzem nalog komuniciranja in strokovnega dela v sklopu zahtev
omrežja NATURA 2000 ter celotnega naravovarstva,
odli no izvajanje projekta LIFE III - Narava,
umiritev aktivnosti Zavoda in utrjevanje pridobljenih nalog,
utrjevanje kredibilnosti Zavoda,
preselitev obmo ne enote Maribor, obmo ne enote Novo mesto in Osrednje
enote v nove prostore ter razširitev prostorov na obmo ni enoti Celje.

O stopnji doseganja zastavljenih ciljev bomo poro ali v letnem poro ilu o delu.
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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 izvaja javno službo ohranjanja narave v skladu z Zakonom
o ohranjanju narave (Uradni list RS št. 96/04 UPB2; v nadaljevanju ZON). 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,
17. sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva sestavin biotske raznovrstnosti na
ekološko pomembnih obmo jih in posebnih varstvenih obmo jih.
Zavod opravlja na podlagi javnega pooblastila naslednje naloge:
18. pripravlja naravovarstvene smernice,
19. upravlja baze podatkov o naravnih vrednotah in sestavinah biotske
raznovrstnosti,
20. daje mnenje iz 97., 104. in 153. lena tega zakona,
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21. skrbi za enotnost strokovnih metod in postopkov na podro ju ohranjanja narave,
22. izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih nalog.
Poleg nalog iz prejšnjih odstavkov opravlja Zavod tudi naslednje naloge:
23. strokovno pomaga lastnikom naravnih vrednot in lastnikom zemljiš na
zavarovanih obmo jih,
24. sodeluje pri pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju narave na vseh
ravneh izobraževanja,
25. skrbi za ozaveš anje javnosti o pomenu ohranjanja narave.
S soglasjem ustanovitelja lahko Zavod opravlja tudi druge naloge.

3.2 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.

3.2.1 Slovenski materialni predpisi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o zaš iti živali – ZZZiv (Uradni list RS, št. 20/04),
Zakon o varstvu podzemnih jam – ZVPJ (Uradni list RS, št. 2/04),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, v nadaljevanju ZVO),
Zakon o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03),
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 regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96),
Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 20/98),
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02),
Zakon o kmetijskih zemljiš ih (Uradni list RS, št. 59/96),
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03),
Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02),
Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04).
Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03),
Uredba o ekološko pomembnih obmo jih (Uradni list RS, št. 48/04),
Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03),
Uredba o posebnih varstvenih obmo jih (obmo jih NATURA 2000) (Uradni list
RS, št. 49/04, 110/04),
Uredba o zavarovanih prosto žive ih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04,
109/04),
Uredba o zavarovanih prosto žive ih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04,
110/04),
Uredba o zato iš u za živali prosto žive ih vrst (Uradni list RS, št. 98/02),
Uredba o živalskem vrtu in živalskem vrtu podobnem prostoru (Uradni list RS,
št. 37/03),
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na
okolje (Uradni list RS, št. 66/96),
6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98),
Uredba o ravnanjih in na inih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi
vrstami (Uradni list RS, št. 104/03),
Uredba o Krajinskem parku Se oveljske soline (Uradni list RS, št. 29/01),
Uredba o Krajinskem parku Gori ko (Uradni list RS, št. 101/03),
Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95
in 28/95),
Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 92/00),
Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rde i seznam
(Uradni list RS, št. 82/02),
Pravilnik o ozna evanju zavarovanih obmo ij in naravnih vrednot (Uradni list
RS, št. 117/02),
Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila
(Uradni list RS, št. 43/02),
Pravilnik o dolo itvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04),
Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prosto žive ih vrst v ujetništvu
(Uradni list RS, št. 90/01),

3.2.2 Programsko – politi ni dokumenti
•
•
•
•

Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99),
Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (sprejeta na 55. seji
Vlade, dne 20. 12. 2001),
Strategija upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos) v Sloveniji (sprejeta na
59. seji Vlade, dne 24. 1. 2002),
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04).

3.2.3 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 prosto-žive o favno in floro (Council Regulation (EC) No.
338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating 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).

3.2.4 Mednarodne konvencije in drugi dogovori
•

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),
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•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

1

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
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)).

Mednarodne pogodbe.
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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.
Prvo podpoglavje govori o dejavnostih, katere bo Zavod izvajal z namenom
zagotavljanja enotnosti metod strokovnega dela.

4.1 Zagotavljanje skladnosti strokovnega dela in razvoj metodologij
Tabela prikazuje predvideno porabo delovnega asa za razvoj in izdelavo metodologij v
letu 2005 po osnovnih metodah.
ObmE
CE
KR
LJ
MB
Metodologije in razvoj
0,2% 2,0% 1,0% 0,0%
Skupaj predvidena poraba asa za metodologije in razvoj v letu 2005

NG
1,8%

NM
0,0%

PI
0,8%

OsrE
4,2%

Zavod
1,7%
1,7%

4.1.1 Skupina za strokovni razvoj Zavoda
V letu 2005 bo delo skupine za strokovni razvoj usmerjeno v prioritete dela celotnega
Zavoda. Te so predvsem vzpostavitev sodelovanja Zavoda v postopkih presoj
sprejemljivosti na nivoju planiranja in posegov v naravo in nadaljevanje izgradnje in
polnjenja baz podatkov. Na ostalih podro jih dela bo skupina delovala z namenom
svetovanja in usmerjanja.
Naloge skupine v letu 2005:
- Vklju itev Zavoda v postopke presoj sprejemljivosti na nivoju planiranja in posegov
v naravo:
o skupina bo sodelovala z Ministrstvom za okolje in prostor oziroma
skupino za presoje sprejemljivosti planov pri operacionalizaciji
postopkov,
o pripravljala bo navodila in usmeritve za delo zaposlenih na Zavodu v
zvezi s strokovnimi vsebinami, postopki in vlogo Zavoda in skrbela za
enoten pristop k delu,
o sodelovala pri pripravi novih podzakonskih aktov,
o zbirala podatke in izkušnje o poteku postopkov Zavoda in jih
posredovala MOP-u,
o v konkretnih primerih bo svetovala nosilcem strokovnih mnenj in
direktorju,
o organizirala bo interna izobraževanja na temo presoj sprejemljivosti
planov in vloge Zavoda v postopku,
o sodelovala bo pri vzpostavitvi stika z zunanjimi strokovnjaki v primerih,
kjer z lastnim znanjem ne pokrijemo potreb za pripravo strokovnih
mnenj (v sodelovanju s skupino za živo naravo),
o sodelovala v aktualnih problemati nih primerih presoj sprejemljivosti.
- Postavljanje in dopolnjevanje baz podatkov o naravi:
o S svetovanjem in sooblikovanjem bo skupina sodelovala pri ustvarjanju
in opredeljevanju naslednjih baz podatkov:
Baza naravnih vrednot (sodelovanje pri pripravi popisnega lista )
Baza ekološko pomembnih obmo ij,
9

-

-

Baza rastlinskih in živalskih vrst (sodelovanje pri postavitvi
sistema).
NATURA 2000: svetovanje pri pripravi koncepta monitoringa2 stanja in
komuniciranja obmo ij NATURA 2000.
Naravovarstvene smernice:
o Prilagajanje vsebine naravovarstvenih smernic spremenjeni zakonodaji
na podro ju ohranjanja narave in prostorskega planiranja.
o Sodelovanje pri oblikovanju naravovarstvenih smernic za gozdnogospodarske na rte (GGN), z namenom prilagoditve novim vsebinam
Uredbe o posebnih varstvenih obmo jih (v sodelovanje s skupino, ki je
oblikovala naravovarstvene smernice za GGN).
o Sodelovanje pri pripravi navodil za naravovarstvene smernice za
izkoriš anje naravnih virov.
Sodelovanje z MOP pri pripravi novih predpisov in drugih vsebin s podro ja varstva
narave in vklju evanje le-teh v sistem dela Zavoda.
Nadaljnja racionalizacija postopka priprave strokovnih mnenj v okviru izdaje
naravovarstvenih pogojev in soglasij.
Opredelitev vsebine strokovnega nadzora in vloge Zavoda v skladu z Zakonom o
ohranjanju narave.

4.1.2 Skupina »živa narava«
V letu 2003 je bila na Osrednji enoti ustanovljena skupina za živo naravo. Skupina,
katere naloge so se v letu 2004 dodobra izkristalizirale, bo v letu 2005 izvajala
naslednje naloge:
- pregledovanje naravovarstvenih smernice, ki jih pripravljajo obmo ne enote in
zagotavljanje njihove skladnosti s strokovnimi predlogami, ki jih pripravi
skupina za strokovni razvoj Zavoda.
- za obmo ja NATURA 2000 (gl. poglavje 4.4.4.1):
o koordinacija dela »Skupine za favno in floro«,
o priprava predloga koncepta monitoringa za obmo ja NATURA 2000,
o urejanje baze podatkov,
o koordinacija dela ZRSVN na podro ju conacije obmo ij NATURA 2000,
o urejanje kartografskega gradiva;
- za ekološko pomembna obmo ja (v nadaljevanju EPO) (gl. poglavje 4.4.3):
o razvijanje baze podatkov,
o koordiniranje dopolnjevanja baze;
- varstvo vrst:
o koordiniranje dela »Skupine za favno in floro«, ki pripravlja strokovna
mnenja po Uredbi o zavarovanih prosto žive ih živalskih vrstah (Uradni
list RS, št. 46/2004, 109/ 2004) in Uredbi o zavarovanih prosto žive ih
rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004, 110/2004),
o dolo itev sistema baze podatkov za vrste, nadaljuje se polnjenje
obstoje e baze;
- varstvo habitatnih tipov (gl. poglavje 4.4.2):
o izdelava predloga metode kartiranja,
o testiranje metod daljinskega zaznavanja,
2

Za aktivnost kontrolnega spremljanja stanja in s tem povezanega zbiranja podatkov na terenu, bomo do
nadaljnjega uporabljali angleški izraz »monitoring«.
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-

-

o poenotenje že kartiranih obmo ij v enoten sistem,
o izdelava tehni ne maske;
izvaja naloge strokovnega organa za izvajanju Konvencije o mednarodni
trgovini z ogroženimi prosto žive imi živalskimi in rastlinskimi vrstami v
Sloveniji (CITES)3 in Uredbi o ravnanjih in na inih varstva pri trgovini z
živalskimi in rastlinskimi vrstami (Uradni list RS, št. 52/04) (gl. poglavje
4.4.1.2),
zagotavlja dostopnost veljavnih predpisov s podro ja varovanja narave ter
strokovne literature zaposlenim Zavoda,
izvaja neposredne naloge za naro nike,
v primerih, kjer z lastnim znanjem ne pokrijemo potreb za pripravo strokovnih
mnenj, zagotavljanje sodelovanja z zunanjimi strokovnjaki.

4.2 Naravovarstvene smernice in naravovarstvena mnenja
Naravovarstvene smernice ostajajo eden najpomembnejših strokovnih izdelkov Zavoda
RS za varstvo narave. Njihova priprava zavzema znaten del porabljenega delovnega
asa strokovnjakov na naših obmo nih enotah.
Zakonska izhodiš a za pripravo naravovarstvenih smernic in iz njih izhajajo ih
strokovnih mnenj so opredeljena v ZON. 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 ali 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 2005 bo potrebno dodelati navodila za pripravo smernic za rabo
(naravnih) virov.
Z letom 2005 bodo ob ine na osnovi dolo il Zakona o urejanju prostora –
ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) po uveljavitvi strategije prostorskega razvoja
Slovenije pri ele s pripravo strategij prostorskega razvoja ob in ter po uveljavitvi
prostorskega reda Slovenije tudi s pripravo prostorskih redov ob in. Za razli na širša
obmo ja pa se bodo izdelovale regionalne zasnove prostorskega razvoja (že v teku). Za
vse naštete vrste dokumentov bo potrebno izdelati ustrezne naravovarstvene smernice.
Ob zelo velikem številu slovenskih ob in (blizu 200) je zato pri akovati pove an obseg
del na podro ju priprave naravovarstvenih smernic.
V letu 2005 predvidevamo, da bomo za pripravo naravovarstvenih smernic (NS) in
mnenj k naravovarstvenim smernicam porabili slabih 20% celotnega delovnega asa
3

Zavod je strokovni organ konvencije CITES za Slovenijo.
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Zavoda. Predvideno porabo asa za izdelavo naravovarstvenih smernic po obmo nih
enotah in za Osrednjo enoto kot delež celotne letne kvote asa za posamezno enoto ter
za celoten Zavod prikazuje spodnja tabela.
ObmE
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
Naravovarstvene smernice
28,0% 22,8% 30,5% 27,4% 22,4% 18,8% 21,7%
Skupaj predvidena poraba asa za naravovarstvene smernice v letu 2005

OsrE
1,1%

Zavod
18,8%
18,8%

4.3 Strokovna mnenja in soglasja
V skladu z zakonskimi obveznostmi bomo izdelovali strokovna mnenja in soglasja. To
so zlasti:
- predhodna mnenja v zvezi z gradnjami;
- strokovna mnenja v zvezi gradnjami in drugimi posegi, za katere vodi postopek
ARSO (naravovarstvena soglasja z naravovastvenimi pogoji, usklajevanje s
projektanti na osnovi predhodno podanih pogojev, mnenje v okviru tehni nega
pregleda in uporabnega dovoljenja);
- 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 );
- mnenja v zvezi s posredovanjem podatkov javnega zna aja.
Predvideno porabo asa po obmo nih enotah kot delež celotne letne kvote asa za
obmo no enoto ter za celotni Zavod prikazuje spodnja tabela.
ObmE
CE
KR
LJ
MB
NG
Strokovna mnenja in soglasja
6,9% 7,6% 11,8% 11,7% 10,8%
Skupaj predvidena poraba asa za strokovna mnenja in soglasja v letu 2005

NM
7,6%

PI
5,7%

OsrE
0,9%

Zavod
7,1%
7,1%

4.4 Biotska raznovrstnost
Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost živih organizmov, kamor sodijo kopenski,
morski in drugi ekosistemi ter ekološki kompleksi. Poznamo ve ravni 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 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. Od za etka projekta NATURA 2000, je glavnina
delovanja Zavoda na podro ju biotske raznovrstnosti usmerjena v izpolnjevanje nalog
za potrebe tega projekta oz. (odkar se je projekt zaklju il), za izpolnjevanje in pripravo
na izpolnjevanje s tem povezanih obveznosti do Evropske komisije. Zaradi izjemne
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pomembnosti projekta NATURA 2000 na nivoju Slovenije, je naše delo pri projektu
NATURA 2000 uvrš eno v posebno podpoglavje (gl. pog. 4.4.4).
Zavod mora skladno z ZON skrbeti tudi za spremljanje stanja biodiverzitete v
državi, za potrebe predpisov o naravnih vrednotah in ekološko pomembnih obmo ij (v
sodelovanju z MOP in ARSO).
Zavod je že vklju en v dogovarjanja v zvezi z nadaljevanjem projekta
vzpostavljanja vozliš a GBIF4. 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.
Zavod v sklopu svoje dejavnosti opravlja tudi naloge strokovnega organa
Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto žive imi živalskimi in
rastlinskimi vrstami – CITES, (Uradni list RS, MP št. 31/99; v nadaljevanju Konvencije
CITES) in Uredbe o ravnanjih in na inih varstva pri trgovini z živalskimi in
rastlinskimi vrstami (Uradni list RS, št. 52/04; v nadaljevanju Uredba o trgovini) (glej
poglavji št. 3.4.1.1 in 3.4.1.2).
Predvideno porabo asa za naloge, neposredno vezane na biotsko raznovrstnost (razen
obmo ij EPO) po enotah kot delež celotne letne kvote asa prikazuje spodnja tabela.
ObmE
CE
KR
LJ
MB
NG
Varstvo vrst
0,2% 1,5% 0,0% 0,0% 1,1%
Varstvo HT
1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Medn. konvencije (tudi CITES)
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Skupaj predvidena poraba asa za varstvo vrst in habitatnih tipov v letu 2005

NM
2,9%
0,0%
0,0%

PI
1,7%
0,4%
3,9%

OsrE
6,0%
3,9%
3,9%

Zavod
2,3%
1,3%
1,2%
4,7%

4.4.1 Varstvo vrst
Dejavnosti na podro ju varstva vrst se izvajajo v skladu s slovensko in mednarodno
zakonodajo.
4.4.1.1 Slovenska zakonodaja
V letu 2004 so bile sprejete tri uredbe, ki pokrivajo podro je varstva vrst. S tem je
Zavod pridobil nove naloge in dolžnosti.
Uredbe o zavarovanih prosto žive ih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004, 109/
2004). Uredba o živalih nalaga Zavodu naslednje naloge:
- na podlagi 8. lena: priprava strokovnega mnenja glede poškodovanja,
zastrupitve, usmrtitve, odvzema iz narave, ujetja ali vznemirjanje vrst iz
poglavja A priloge 1,
- na podlagi 8. lena: priprava pisnega stališ a glede poškodovanja, zastrupitve,
usmrtitve, odvzema iz narave, ujetja ali vznemirjanje velikih zveri,
- na podlagi 26. lena: priprava strokovnega mnenja glede dovoljenja za ponovno
naselitev domorodne živalske vrste, z namenom prispevati k ponovni
vzpostavitvi ugodnega stanja te vrste.
V letu 2005 bo Zavod sodelovali pri pripravljanju dolgoro nega na rta reševanja
problematike zavarovanih vrst rib.

4

Global Biodiversity Information Facility; prosti prevod: globalni informacijski sistem za biodiverziteto.
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Uredbe o zavarovanih prosto žive ih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004,
110/2004). Uredba o rastlinah nalaga Zavodu naslednje naloge:
- na podlagi 7. lena: priprava strokovnega mnenja glede uni enja, odvzema iz
narave ali zbiranja rastlin iz poglavja A,
- na podlagi 12. lena: priprava strokovnega mnenja glede dovoljenja za
izkoriš anje rastlinskih vrst iz poglavja A, ozna ene z oznako »C«,
- na podlagi 19. lena: spremljanje stanja rastlinskih vrst iz poglavja A,
prednostno tistih, ki so na rde em seznamu ozna ene z oznako E.
Z namenom izvajanja zgoraj navedenih nalog je Zavod v letu 2004 imenoval »Skupino
za favno in floro«. Delo skupine koordinira Osrednja enota.
Zavod bo v letu 2005 nadaljeval z izgradnjo sistema baze taksonov in vklju evanjem
drugih sistemov baz.
Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) bo Zavod v letu 2005 opravljal
naslednje naloge:
1. po 7. lenu – loviš a s posebnim namenom: Zavod z mnenjem sodeluje pri
pripravi strokovnih podlag za ustanovitev loviš s posebnim namenom, ki jih
izdela ZGS;
2. po 8. lenu – loviš a: Zavod z mnenjem sodeluje pri pripravi strokovnih podlag
za ustanovitev loviš , ki jih izdela ZGS;
3. po 13. lenu – Zavod sodeluje pri izdelavi na rtov lovsko upravljavskih
obmo ij, ki jih izdeluje ZGS;
4. po 30. lenu – soglasje za posege v okolje divjadi: Zavod sodeluje z mnenjem
pri izdelavi presoje življenjskih možnosti divjadi za posege v prostor, ki lahko
bistveno spremenijo življenjske razmere divjadi. Presojo izdela ZGS;
5. po 34. lenu – na rtovanje in gradnja prometnic: Zavod sodeluje z ZGS pri
ugotavljanju krajev prehodov za divjad pri gradnji z ograjami zavarovanih
prometnic;
6. po 36. lenu – posebni ukrepi za varstvo divjadi: Zavod sodeluje v ZGS pri
izdelavi strokovnih podlag za dolo itev posebnih za asnih ukrepov.
Uredba o ravnanjih in na inih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami
(Uradni list RS, št. 52/04). Zavod bo skladno z 37. lenom kot strokovni organ v letu
2005 opravljal naslednje naloge:
1. presojanje ali izvoz, uvoz, ponovni izvoz ali vnos iz morja ne ogroža preživetja
osebkov vrst iz prilog Uredbe Sveta 1497/03/ES z 18. avgusta 2003, ki
dopolnjuje Uredbo Sveta 338/97/ES ali vrst, zavarovanih s predpisi, ki urejajo
vrstno varstvo prosto žive ih živalskih in rastlinskih vrst;
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 je imetnik ustrezno usposobljen za
primerno oskrbo;
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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 v primeru uvoza ali izvoza osebkov, katerih
namen je povezan s programi varstva in ohranitve vrste;
9. podajanje pisnih strokovnih mnenj na zahtevo upravnega organa o ozna evanju
osebkov;
10. podajanje pisnih strokovnih mnenj na zahtevo upravnega organa o izvoru
osebkov;
11. zbiranje podatkov o živalskih in rastlinskih vrstah iz prilog Uredbe Sveta
1497/03/ES ali vrst, zavarovanih s predpisi, ki urejajo vrstno varstvo prosto
žive ih živalskih in rastlinskih vrst v Republiki Sloveniji;
12. sodelovanje s strokovnimi organi držav pogodbenic Konvencije CITES in
drugimi organizacijami s podro ja varstva narave;
13. v sodelovanju z upravnim organom, spremljanje dovoljenega izvoza in uvoza
osebkov in predlaganje ukrepov za njihovo varstvo;
14. izvajanje strokovne pomo i za natan no taksonomsko dolo itev osebkov v
primeru zahteve s strani upravnega organa, carinske službe, inšpekcij ali
policije;
15. priprava strokovnih stališ in udeleževanje na zasedanjih strokovnih odborov
Konvencije CITES, Konferenc držav pogodbenic in Evropske komisije
16. spremljanje izdaje izvoznih dovoljenj za osebke vrst iz priloge B Uredbe Sveta
1497/03/ES in dejanske izvoze teh osebkov, podajanje pisnih strokovnih mnenj
upravnemu organu, naj sprejme ukrepe v primeru, e se mora izvoz osebkov vrst
iz priloge B Uredbe Sveta 1497/03/ES 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 A
Uredbe Sveta 1497/03/ESO ;
17. sodelovanje z upravnim organom pri usposabljanju nadzornih organov, ter pri
informiranju in ozaveš anju javnosti o trgovini z ogroženimi vrstami;
18. 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;
19. opravljanje drugih nalog iz Uredbe Sveta 338/97/ES, Uredbe Sveta 1808/01/ES,
Uredbe Sveta 3254/91/ES in Uredbe o trgovini.
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, je na osnovi 9. lena Konvencije CITES z notifikacijo
ministra za okolje, prostor in energijo z dne 25.10.2002, obvestila Sekretariat
Konvencije CITES o imenovanju Zavoda za strokovni organ, odgovoren za izvajanje
strokovnih nalog Konvencije CITES v Sloveniji.
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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;
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.
Sodelavka, zaposlena na Osrednji enoti, je bila v letu 2004 imenovana za namestnico
predstavnika Evropske regije v strokovnem Odboru za rastline Konvencije CITES.
Naloge namestnika bo opravljala v okviru asovnih zmožnosti.
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4.4.1.3 Druge mednarodne konvencije
Barcelonska konvencija
Aktivnosti v sklopu Barcelonske konvencije oz. Protokola o posebej zavarovanih
obmo jih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju (Protokol SPA) bodo v letu 2005
potekale predvsem na dveh podro jih. V prvi vrsti bodo namenjene pripravi ustreznih
poro il za potrebe rednega sre anja nacionalnih koordinatorjev Protokola SPA (maj
2005) in pa za potrebe redne konference držav podpisnic Barcelonske konvencije, ki bo
tokrat organizirana v Sloveniji. Drugi del aktivnosti v letu 2005, pa bo namenjen
pripravi nacionalnega inventarja obmo ij (morskih in obalnih) pomembnih z vidika
ohranjanja narave (angl. National Inventory of Sites of Conservation Interest), kakor to
dolo a SPA Protokol.

4.4.2 Varstvo habitatnih tipov
Varstvo habitatnih tipov se izvaja v skladu s slovensko in v skladu z mednarodno
zakonodajo.
4.4.2.1 Slovenska zakonodaja
Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS 22/03) v 6. lenu predvideva spremljanje
stanja habitatnih tipov.
S tem namenom se bo nadaljeval projekt kartiranja negozdnih habitatnih tipov.
V okviru projekta bo Zavod pripravil podroben predlog metodologije terenskega
kartiranja. Metodologija je na dogovorni ravni že znana, vendar pa so nedodelani
številni pomembni detajli. V sodelovanju z zunanjimi izvajalci bomo izvedli razvoj in
testiranje metode daljinskega zaznavanja habitatnih tipov. V letu 2005 bomo postavili
tudi bazo kartiranj habitatnih tipov in po tem standardu poenotili obstoje a kartiranja.
4.4.2.2 Mednarodne konvencije
Konvencija o mo virjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališ e mo virskih
ptic (Ramsar) (Uradni list SFRJ, MP5 št. 9/77), velja na podlagi Akta o notifikaciji in
nasledstva (Uradni list RS, št. 15/92),
Skladno z dogovorom z MOP naj bi v letu 2005 Zavod sodeloval v okviru svojih
možnosti pri:
- pripravi oz. pregledu RIS6 za posamezna obmo ja,
- komunikaciji predlogov obmo ij: Dobrava in Jovsi, Škocjanske jame,
Ljubljansko barje, Se oveljske soline, Drava. Komuniciranje Ramsarske
konvencije bomo predvidoma izvajali skupaj s komunikacijo NATURE 2000.

4.4.3 Pridobivanje in dopolnjevanje podatkov o biodiverziteti - ekološko
pomembna obmo ja (EPO)
V letu 2005 bo Zavod nadaljeval z dopolnjevanjem podatkov baze EPO in bazo po
potrebi dodatno razvijal.

5
6

Mednarodne pogodbe.
Ramsar Information Sheet.
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Predvidena poraba asa za delo na nalogah vezanih na obmo ja EPO, po enotah
kot delež celotne letne kvote asa prikazuje spodnja tabela.
ObmE
CE
KR
LJ
MB
NG
Ekološko pomembna obmo ja
4,0% 2,1% 10,7% 4,7% 3,4%
Skupaj predvidena poraba asa za ekološko pomembna obmo ja v letu 2005

NM
2,5%

PI
3,3%

OsrE
0,7%

Zavod
3,7%
3,7%

4.4.4 Omrežje NATURA 2000
Na podro ju naravovarstva v Evropski uniji je NATURA 2000 eden najpomembnejših
sistemov, 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«. Ozadje NATURE 2000 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. Ob vstopu v Evropsko unijo smo tudi v Sloveniji pripravili in
posredovali Evropski komisiji predlog posebnih varstvenih obmo ij, vlada pa je sprejela
Uredbo o posebnih varstvenih obmo jih (obmo jih NATURA 2000) (Uradni list RS, št.
49/2004).
Vloga Zavoda pri projektu NATURA 2000 je v letu 2004 postajala vedno
jasnejša in vedno ve ja. Velika obremenjenost strokovnih delavcev Zavoda, imenovanih
v delovne skupine projekta NATURA 2000 (priprava obmo ij pSCI7 in SPA8, priprava
na komunikacijo NATURE 2000 javnosti, pilotno izvajanje komunikacije), ostaja in bo
v letu 2005 še ve ja.
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.
ObmE
CE
KR
LJ
MB
Natura 2000 stroka
5,4% 2,4% 11,0% 1,5%
Natura 2000 komun
5,8% 10,5% 3,8% 10,2%
Skupaj predvidena poraba asa za NATURO 2000 v letu 2005

NG
3,2%
4,6%

NM
2,0%
6,8%

PI
2,9%
5,7%

OsrE
6,2%
5,7%

Zavod
4,9%
6,5%
11,4%

V nadaljevanju so podrobneje opisane predvidene aktivnosti Zavoda na podro ju
strokovnega in komunikacijskega dela projekta NATURA 2000 v letu 2005.
4.4.4.1 NATURA 2000 - strokovni del
V letu 2005 bo na Zavod izveden prenos strokovnega arhiva projekta NATURA
2000. Dosjeji obsegajo vse podatke o posamezni vrsti ali habitatnem tipu v Sloveniji, tj.
publikacije, lanke in drugo strokovno gradivo, na podlagi katerega so bili opredeljeni:
obmo ja NATURA 2000, ekološke zahteve vrst, ukrepi varstva vrst in habitatnih tipov.
Arhiv bo urejen tako, da bo kadarkoli9 dostopen vsem zaposlenim Zavoda ter drugim
zainteresiranim. Izdelan bo popis enot arhiva v elektronski obliki.
Z namenom izvajanja strokovnih nalog v okviru NATURE 2000 je Zavod v letu
2004 imenoval »Skupino za favno in floro«. Delo skupine koordinira Osrednja enota.
7

Predlogi obmo ij po Direktivi o habitatih, predlogi potencialnih ohranitvenih obmo ij.
Predlogi obmo ij po Direktivi o pticah, posebna obmo ja varstva.
9
Tj. v delovnem asu ZRSVN.
8
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Strokovnjaki skupine za favno in floro bodo v letu 2005 pregledali in ustrezno dopolnili
manjkajo e ekološke zahteve vrste in habitatnih tipov za potrebe NATURA 2000 ter v
sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki pripravili izhodiš a za ugodno stanje vrst in
habitatnih tipov.
Na podlagi zbranih podatkov o upravljanju obmo ij NATURA 2000 v državah
lanicah EU, kar je Zavod izvedel v letu 2004 v okviru strokovne naloge, bo Zavod v
letu 2005 pripravil strokovni predlog monitoringa vrst in habitatnih tipov za potrebe
poro anja Evropski komisiji o stanju obmo ij NATURA 2000 v Sloveniji. Metodologijo
terenskega kartiranja, ki jo bomo razvili v okviru varstva habitatnih tipov, bomo
nadgradili z monitoringom habitatnih tipov in nanje jasno vezanih rastlinskih in
živalskih vrst. Izvedli bomo testiranje metode v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki.
V letu 2005 bo Zavod sodeloval v postopkih presoje planov in posegov za obmo ja
NATURA 2000. Ker je postopek nov, bo Zavod v letu 2005 moral najprej vpeljati in
racionalizirali izdajo mnenj, predvidenih v omenjenem postopku in pripraviti
izobraževanje za zaposlene Zavoda o postopku izdajanja mnenj.
V dogovoru z MOP bo Zavod v letu 2005 sodeloval pri projektu conacije obmo ij
SPA, ki ga izvaja DOPPS. Zavodovi strokovnjaki - poznavalci terena - naj bi skupaj z
DOPPS usklajevali meje con. V letu 2005 bo predvidoma v koordinaciji MOP-a
potekala tudi conacija obmo ij pSCI10. Pri tem bo s strani Zavoda sodelovala Strokovna
skupina za NATURO 2000.
MOP bo v letu 2005 izdelal Akcijski na rt za ohranjanje biodiverzitete, ki vklju uje
tudi upravljanje obmo ij NATURA 2000 in monitoring ugodnega stanja vrst in
habitatnih tipov. V dogovoru z MOP bo Zavod s strokovnimi izhodiš i sodeloval pri
pripravi posameznih sestavin akcijskega na rta. V okviru odobrenega projekta LIFE III
- Narava z naslovom »NATURA 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski
sistem« bo Zavod skupaj z zunanjimi strokovnjaki - partnerji projekta pripravil
smernice za pripravo upravljavskih na rtov za obmo ja NATURA 2000 v Sloveniji.
Zavod bo v letu 2005 prevzel urejanje baze podatkov za standardne obrazce
NATURA 2000 obmo ij, na osnovi katerih so izvedena obmo ja NATURA 2000 ter
dopolnjeval bazo s podatki pridobljenimi z novimi strokovnimi študijami.
4.4.4.2 NATURA 2000 – komunikacija
V letu 2005 je zaradi prehoda komunikacije na Zavod v zvezi s strategijo komuniciranja
pripravljen posebna strategija komuniciranja, ki bo usklajena z usmeritvami
komunikacijske strategije MOP-a. Strategija predstavlja samostojen, podrobnejši
dokument in je lahko priloga Programu dela za leto 2005. Do kon ne verzije programa
bodo opredeljeni na ini komuniciranja NATURE 2000 in sicer po obmo nih enotah.
Opredeljen je na in komuniciranja, ciljne javnosti in razmejitven nalog, ki jih pri
komunikaciji izvaja MOP oz. Zavod. Zavod je nosilec komunikacije, zato se vse
dejavnosti v zvezi s komunikacijo odvijajo z vednostjo Zavoda, medtem, ko
komunikacijo na vladnem nivoju in nivoju DZ še naprej izvaja MOP. V zvezi z nalogo
usmerjanja komunikacije je predvidena tudi nadomestna zaposlitev, in sicer bo nova
sodelavka pomagala pri vzpostavitvi kvalitetne komunikacije za projekt NATURA 2000.
V letu 2004 se je izkazalo, da sta bila pomembna dejavnika v zvezi s
komunikacijo dobra usposobljenost komunikatorjev (veliko število komunikacijskih
delavnic) in dobro medresorsko sodelovanje. Rezultate dobrega izobraževanja bomo
10

Proposed Site of Community Importance (slov. predlagano ime: predlog posebnega ohranitvenega
obmo ja)

19

izkoristili tudi v bodo e in komunikacijo še naprej izvajali s pomo jo vnaprej
pripravljenih komunikacijskih na rtov za ve ja obmo ja, ostaja pa tudi medresorsko
povezovanje, saj je komunikacija na terenu uspešnejša ob sodelovanju gozdarjev,
kmetijcev in drugih.
Za leto 2005 je predvideno nadaljevanje komuniciranja z deležniki na obmo jih,
kjer komunikacija še ni potekala. Z orodji, kot so sporo ila za javnost, novinarske
konference, objava lankov, širjenje informacij v zvezi s projektom NATURA 2000
bomo razširili tudi na splošno javnost.
Koordinacija komunikacije bo potekala na ZRSVN. Tu bo potekalo usmerjanje
komuniciranja z interno in eksterno javnostjo, medtem ko komunikacijo na nivoju
ministrstev, Vlade in Državnega zbora vodi MOP. Nujno pa je dobro sodelovanje in
korektno obveš anje in poro anje med vsemi stranmi.

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. Trenutno imamo v zbirki 8096 naravnih vrednot, ki se
vodijo tudi v Registru naravnih vrednot (tj. v državni evidenci naravnih vrednot).
Register je bil vzpostavljen leta 2004 v sodelovanju Zavoda in MOP. Register vodi in
zanj skrbi ARSO, Zavod pa upravlja bazo naravnih vrednot. V njej je za posamezno
naravno vrednoto podano ve je število podatkov kot v Registru.
V letu 2004 je bila na Zavodu ustanovljena Skupina za nadgradnjo sistema
naravnih vrednot, katere najpomembnejša naloga je, da nadgradi sistem naravnih
vrednot in poenoti podatkovno zbirko naravnih vrednot. V za etku leta 2005 pa je
predvidena tehni na izdelava enotne podatkovne zbirke (II. faza projekta »Nadgradnja
sistema naravnih vrednot«). Po vzpostavitvi zbirke se bo vanjo preneslo podatke iz
Registra naravnih vrednot, ki so osnova nadgradnji sistema s podatki obmo nih enot.
Sledilo bo urejanje in dopolnjevanje podatkovne zbirke (za etek izvajanja III. faze
projekta).
Spremembe podatkov, ki se bodo nanašale na vsebino Registra naravnih
vrednot, se bo zbiralo na Osrednji enoti, od koder se jih bo nato posredovalo na MOP.
V letu 2005 je predvidena zaklju itev naloge »Vrednotenje, dolo anje in revizija
drevesnih naravnih vrednot«.
Pomembna naloga Zavoda v letu 2005 pa je tudi priprava strokovnega predloga za
razvrstitev jam glede na režim vhoda, kot dolo a Zakon o varstvu podzemnih jam. Pri
izdelavi strokovnega predloga je predvideno sodelovanje Zavoda z zunanjimi
strokovnjaki.
Poleg omenjenih nalog, je v letu 2005 predvideno tudi delo na ukrepih varstva
naravnih vrednot.
Predvideno porabo asa v letu 2005 za nalogo »naravne vrednote« po obmo nih
enotah prikazuje spodnja tabela.
ObmE
CE
KR
LJ
MB
Naravne vrednote
3,4% 5,0% 7,1% 9,4%
Skupaj predvidena poraba asa za naravne vrednote v letu 2005

NG
7,9%

NM
4,7%

PI
8,6%

OsrE
6,4%

Zavod
6,5%
6,5%
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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).
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.
ObmE
CE
KR
LJ
MB
NG
Spremljanje stanja
2,4% 6,3% 1,6% 5,2% 12,5%
Skupaj predvidena poraba asa za splošno spremljanje stanja v letu 2005

NM
4,6%

PI
7,6%

OsrE
0,0%

Zavod
4,0%
4,0%

4.7 Dejavnosti, vezane na zavarovana obmo ja, vklju no s pripravo
strokovnih podlag
Vsa zavarovana obmo ja (zavarovana z državnimi akti ali akti lokalnih skupnosti) bodo
v skladu s spremenjeno prostorsko in naravovarstveno zakonodajo vklju ena v postopke
prostorskega na rtovanja na državnem in lokalnem nivoju. Zavarovana obmo ja bodo
vklju ena tudi v postopke presoj vplivov na okolje (PVO in CPVO), v katerih bo Zavod
sodeloval z izdajanjem potrebnih mnenj. Za namen racionalizacije, strokovne
usklajenosti in ažurnosti pri vseh novih postopkih in mnenjih bo Zavod organiziral
strokovno izobraževanje delavcev, ki v teh postopkih sodelujejo.
Pri zavarovanih obmo jih, ki imajo upravljavce, bomo z njimi sodelovali pri
vseh odprtih vprašanjih v zvezi z upravljanjem, od sodelovanja pri oblikovanju
upravljavskih na rtov, do strokovne pomo i pri opredeljevanju konkretnih varstvenih
ukrepov in nenazadnje pri predstavitvah oz. interpretacijah zavarovanega obmo ja. Pri
zavarovanih obmo jih brez upravljavcev, ki so ve inoma zavarovana z akti lokalnih
skupnosti, pa bomo sodelovali z ustanovitelji in jih vzpodbujali k ureditvi upravljanja
skladno z usmeritvami naravovarstvene zakonodaje.
Dolo en as bo namenjen usklajevanju in morebitnemu dopolnjevanju v letu
2004 izdelanih strokovnih podlag (npr. v postopku sprejemanja aktov o zavarovanju).
Priprava strokovnih podlag na državnem in lokalnem nivoju bo omejena na tista
obmo ja oz. lokalitete, kjer gre ze veliko ogroženost narave.
Obmo na enota Maribor bo pripravila delavnico na temo izdelave strokovnega
predloga za zavarovanje naravnih vrednot lokalnega pomena za ob ine in pripravila
strokovni predlog za zavarovanje naravnih vrednot za ob ine Mežica, Prevalje,
Dravograd in Muto.
Tabela v nadaljevanju prikazuje predvideno porabo delovnega
zavarovana obmo ja.
ObmE
CE
KR
LJ
MB
Strokovne podlage
2,6% 2,5% 1,8% 3,5%
Zavarovana obmo ja
5,7% 2,4% 2,6% 3,3%
Skupaj predvidena poraba asa za zavarovana obmo ja v letu 2005

NG
1,9%
2,9%

NM
0,0%
2,9%

PI
3,7%
3,2%

asa Zavoda za
OsrE
0,2%
0,0%

Zavod
1,7%
2,4%
4,1%

21

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)
Naloge strokovnega nadzora opravljamo sprotno glede na akcije, ki jih izvajamo ali
glede na posami ne posege. Ve ino nalog je težko ali nemogo e predvideti vnaprej.

4.9 Osveš anje javnosti o
naravovarstvene akcije

pomenu

ohranjanja

narave

ter

Predvideno porabo asa za osveš anje javnosti v zvezi s pomenom varovanja narave ter
za odnose Zavoda z javnostmi prikazuje spodnja tabela.
ObmE
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
Stiki z javnostjo, predstavitve
5,5% 4,3% 1,2% 2,9% 7,4% 4,9%
5,5%
Publikacije, razstave, akcije
3,4% 2,9% 1,0% 5,6% 3,5% 5,5%
2,9%
Skupaj predvidena poraba asa za odnose z javnostjo in predstavitve zavoda v letu 2005

OsrE
4,3%
1,1%

Zavod
4,3%
2,9%
7,2%

V tabeli smo opredelili dve skupini dejavnosti:
- stike z javnostjo, ter
- pripravo razstav, publikacij in naravovarstvenih akcij,
ki obsegajo razli ne na ine komunikacije naravovarstva najširši javnosti.
V poglavje je vklju en tudi razdelek o predvidenem delovanju Zavoda v zvezi z
Zakonom o dostopu do informacij javnega zna aja.

4.9.1 Odnosi z javnostmi
Vzpostavitev odnosov z javnostmi se je na Zavodu RS za varstvo narave za ela z
namenom pozitivnega pojavljanja institucije v javnosti, pomo i pri komuniciranju z
razli nimi javnostmi – mediji, ciljnimi skupinami zainteresirane in splošne javnosti,
notranje javnosti in svetovanja v primerih kriznega komuniciranja. Najve pozornosti pa
bo pri odnosih z javnostmi namenjeno komuniciranju NATURE 2000.
Za uspešno komuniciranje je nujna obveš enost, zato smo v letu 2004 poskušali
priti do že obstoje ega »infoclipa«, ki je na voljo vsem ministrstvom in organom v
sestavi. Izkazalo se je, da je pred javnimi zavodi postavljena bariera, torej do
brezpla nega dostopa Zavod ni bil upravi en. Zato smo na osnovi pridobljenih ponudb
izbrali najugodnejšega ponudnika za »cliping«. V letu 2005 se bo spremljanje objav v
vseh slovenskih medijih nadaljevalo, hkrati pa bo vzpostavljeno tudi arhiviranje lankov
po vsebini oz. obmo nih enotah. e bodo odnosi z javnostmi še kadrovsko okrepljeni,
bo možna izvedba mese nih analiz o številu objav in ocena objav. Na tej osnovi se bodo
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nadgrajevali odnosi z mediji. Cilj je do konca leta vzpostaviti odnose z mediji, ki bodo
prinašali redne objave v ve jih medijih (Delo, Dnevnik, Ve er, Primorske novice,
RTVSLO, POP TV).
Povezano z objavami je tudi pisanje sporo il za javnost. Na rtujemo vsaj eno
sporo ilo za javnost vsakih 14 dni o zanimivih dogodkih, ki se pojavljajo na Zavodu RS
za varstvo narave. Sporo ila za javnost objavljajo tako zanimive dogodke, ki so
predvideni v posameznih obmo nih enotah, pisanje o projektih, ki jih v Zavodu
pripravljamo, kot tudi ozaveš anje javnosti o posameznih aktualnih zadevah.
Plan za leto 2005 je organizacija šestih novinarskih konferenc (nekatere v
povezavi s predstavitvijo projekta NATURA 2000), ki bodo projekt in delo v Zavodu
predstavile širši javnosti. Prva novinarska konferenca je predvidena takoj po pripravi
letnega poro ila za leto 2004. Novinarske konference so predvidene tudi kot
predstavitev projektov (npr. IPAM, LIFE) širši javnosti.
Sodelavci za odnose z javnostmi bodo sodelovali pri organizaciji dogodkov, kjer
je potrebno posamezen dogodek pripraviti, opremiti z gradivom in ga usmerjati,
pripraviti poteke dogajanj in opredeliti namen dogodka.
Na podro ju komuniciranja z interno javnostjo pa bomo pripravili kodeks o
udejstvovanju v nevladnih organizacijah za zaposlene v Zavodu.
Na podro ju izobraževanja zaposlenih o komuniciranju sta predvidena dva
seminarja - retorika, druga tema pa bo izbrana na osnovi posvetovanja z zaposlenimi.
Izobraževanje o komuniciranju je namenjeno predvsem komunikatorjem.
V letu 2005 je predvidena posodobitev internetnih strani Zavoda ter priprava
angleške razli ice internetne strani, kjer bodo odnosi z javnostmi sodelovali v smislu
postavitve in vsebinske prenove.
Odnosi z javnostmi pa bodo tudi v bodo e nadgrajevali delo kot svetovanje
zaposlenim pri delu z javnostmi - kako naj izpeljejo posamezne predstavitve, kaj ob tem
še lahko naredijo, kdaj ob posameznem dogodku napisati tudi sporo ilo za javnost, kdaj
obvestiti medije, kako odgovarjati na novinarska vprašanja, kakšne so naše pravice, ko
mediji od nas zahtevajo izjave itd.
Odnosi z javnostmi pa lahko dobro opravljajo svoje poslanstvo ob dodatnem
izobraževanju s svojega podro ja, ob obisku konferenc in seminarjev s podro ja
odnosov z javnostmi in podro ij, ki obravnavajo komunikacijo ali naravovarstvo.

4.9.2 Naravovarstvene akcije (razstave, table, brošure in druge akcije)
Komunikacija z ob ani, oblastmi na razli nih nivojih in razli nimi strokovnimi
službami, ki morajo pri svojem delu upoštevati tudi naravovarstvene vidike, je
vsakodnevna in obsega tudi sodelovanje in pripravo izobraževalnih programov o
ohranjanju narave na vseh ravneh: predavanja, naravoslovni dnevi, tabori, razstave,
zloženke, brošure. V prakso Zavoda je prišel termin »naravovarstvene akcije«, s katerim
opisujemo pripravo in izvedbo obsežnejših tovrstnih projektov.
Razpored akcij, katerih izvedbo na rtujemo v letu 2005, smo
razvrstili po sklopih:
- priprava razstav,
- izdaja tematskih zloženk, brošur (publikacije)
- ozna itve in druge akcije (priprava tabel za ozna itve razli nih
naravovarstveno pomembnih lokacij, npr. rastiš zavarovanih rastlin, u nih poti,
raziskovalni tabori itd).
Preglednica na rtovanih akcij po obmo nih enota sledi spodaj.
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Razstave
ObmE

CE
MB
NM

Naslov

"Ohranjamo naravo" (Promocija Zavoda in OE, potujo a razstava)
Pohorje - razstava velika Bolfenk (24 panojev)
Vklju itev v potujo o razstavo “Ohranimo naravo”

Publikacije
ObmE

CE
KR
MB
NG
NM
OsrE

Naslov

Dona ka gora - ponatis
Ponikovski kras - ponatis
Bo , kjer cveti velikono nica - ponatis
Ra a - u na pot – zloženka – vodnik po u ni poti
Zgibanka: Visokodebelni sadovnjaki Haloze
Biološko raziskovalni tabor LIG 2004
Tisk zloženke ob akciji “Belokranjska vas štorkelj”
brošura NATURA 2000

Ozna itve in druge Akcije
ObmE

CE

KR

Naslov

Ozna itev rastiš a rumenega sle a – 1 tabla
Ozna itev KP Kum – 2 tabli
Ozna itev NR Vrbje – 2 tabli
Smehova lipa NV 5661 – sanacija (obrezovanje)
Bodika v Šentjanžu nad Štorami NV 310 – sanacija (obrezovanje)
obnova tabel v KP Udin Boršt; zamenjajo se obstoje e, dotrajane ozna evalne table
ozna itev manjših N2 obmo ij v ob ini Bled
ozna itev NS Berje
ozna itev in ureditev mokriš a pri kampu Šobec – nadaljevanje akcije iz leta 2004

LJ
MB
NG

Rakov Škocjan - obnova mostu
Gnezda štorkelj – sanacija 2 problemati nih gnezd
Cikel oddaj o naravnih znamenitostih na TV Primorka

NM

Vaški kal Graberna - postavitev informativne table in ureditev oklice
Sanacija ogroženi lip: Brezova reber, Bizeljska vas

4.9.3 Izpolnjevanje dolo il Zakona o dostopu do informacij javnega zna aja
Zavod RS za varstvo narave je slovenski strokovni organ na podro ju naravovarstva in
kot tak 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.
Zavod je uvrš en na seznam organov v smislu Zakona o dostopu do informacij
javnega zna aja, zato je prosilcem dolžan posredovati zahtevane informacije. Tako kot
lani bomo tudi v letu 2005 sproti odgovarjali na vse vloge. Georeferencirane
podatkovne zbirke, ki jih Zavod vzdržuje in ki jih prosilci najpogosteje zahtevajo, so na
voljo na Zavodovih spletnih straneh, kamor bomo v bodo e tudi napotili prosilce.

24

5 Druge dejavnosti
Med druge dejavnosti smo uvrstili projekte11, sodelovanje naših strokovnih delavcev v
svetih drugih inštitucij in v drugih doma ih in mednarodnih telesih, predvideno aktivno
sodelovanje delavcev Zavoda na doma ih in mednarodnih konferencah ter drugih
strokovnih sre anjih, izobraževanje delavcev Zavoda ter nadaljnje delo na podro ju
publicistike Zavoda.

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 obvladovanje NATURE 2000.

Predvideno porabo asa12 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.
ObmE
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
Projekti
9,8% 9,1% 1,6% 1,3% 1,8% 16,8% 8,8%
Skupaj predvidena poraba asa za odnose z javnostjo in predstavitve Zavoda v letu 2005

OsrE
16,5%

Zavod
9,0%
9,0%

V slede i tabeli je po obmo nih enotah podan pregled projektov, ki se bodo v letu 2005
izvajali ali predvidoma prijavljali.

11

Gre za projekte, ki jih razpisujejo razli ne doma e in tuje ustanove in na katere se Zavod prijavi glede
na javni razpis.
12
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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KR

Monako 2005

Datum
za etka
24.6.2005

KR

Monako 2005

24.6.2005

ObmE

Naslov

Pilotski projekt
"IPAM"

2005

Datum
Odgovorna
Vsebina
konca
oseba
31.12.2006 vsebina še ni natan neje dolo ena Metod Rogelj
31.12.2006 ozna evalne in informacijske table
na mokriš u
2005 Seznanitev lokalnih prebivalcev,
uporabnikov, obiskovalcev z
Naturo 2000

Sonja Rozman
Bizjak
Mateja Kocjan
Mojca Stojan
Dolar, Lara Jogan
Polak
sep.10 segment A spremljevalci, segment Urbanek Janko
E udeležba na delavnicah

LJ

LIFE Natura Mura

sep.05

Aktivnosti 2005
ohranjanje narcisnih travnikov
ureditev mokriš a pri Šobcu
predstavitev Nature 2000 na
obmo ju ob ine Ko evje

spremljanje

MB

INTERREG IIIA: 1001
KAL -1001 ZGODBA
O ŽIVLJENJU

NG
PI

2005

2007 Ohraniti in izboljšati stanje mreže Irena Kodele
kalov in s tem populacije živalskih Krašna
vrst s Habitatne
direktive.Ozaveš anje javnost o
pomenu.

razli na dela po projektu

Odkrivamo bisere
slovenskega morja

1.1.2005

31.12.2006 dogovor s preparatorjem in
izpeljava dogodka

Robert Turk

PI

Odkrivamo bisere
slovenskega morja

1.1.2005

31.12.2006 nabava dveh satelitskih
oddajnikov, ki bosta pritrjena na
ujeti želvi, sledenje migracije

Robert Turk

PI

1.1.2005

31.12.2006 priprava akcij in obnova

Tina Trampuš

PI

Odkrivamo bisere
slovenskega morja
Monako 2005

24.6.2005

31.12.2006 priprava in izdaja publikacije

Robert Turk

PI

Monako 2005

24.6.2005

31.12.2006 priprava in izdaja publikacije

Robert Turk

zgibanka o zavarovanih delih
slovenskega morja

PI

LIFE III
Varstvena genetika
medveda, jelenjadi in
risa v Sloveniji
LIFE III

Nika Debeljak

spremljanje

Mirjam Gali i in
Nika Debeljak

priprava navodil za pripravo UN
obmo ij Natura 2000

OsE
OsrE,
CE, NM,
KR, NG

1.2.2004

1.1.2005

dolina Dragonje
1.2.2007 ocena velikosti populacij z DNA
analizami
31.12.2007 izvajanje akcij po projektu,
delavnice, komunikacija …

PIRAN Monako 2005

24.06.2005

PIRAN

24.06.2005

31.12.2006 razstava - br Strunjanskih
solin in Stjuže
31.12.2006 pešpot in informacijske
table - sv. Nikolaj

preparacija poginulih glavatih
karet - darilo Petrola
slovenskim šolam
telemetrija

obnova vodnega vira Bra e pri
Pu ah
brošura - knjižica o ogroženih
vrstah in habitatnih tipih v
slovenskem morju

Robert Turk

priprava in postavitev

Robert Turk

izpeljava projekta (NMV
itd.)

5.1.1 Projekt LIFE III – Narava: Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski
modeli in informacijski sistem
S 1. 1. 2005 se za enja projekt »NATURA 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in
informacijski sistem«, ki je bil prijavljen leta 2003 ter odobren leta 2004. Projekt bo
trajal tri leta.
V okviru projekta bo naslovljeno vprašanje upravljavskih na rtov za obmo ja
NATURA 2000 v Sloveniji, in sicer v obliki »akcij« (v skladu s splošnim okvirom
projektov LIFE):
1. »teoreti na« priprava enotnih navodil za izdelavo upravljavskih na rtov
(»guidelines«),
2. preu itev možnosti za vklju itev upravljanja obmo ij NATURA 2000 v
obstoje e upravljavske na rte v Sloveniji, ter
3. izdelava petih konkretnih upravljavskih na rtov za obmo ja NATURA 2000:
Jelovica, Snežnik, Jovsi, Boletina, Li enca.
Spremljajo a naloga je:
1. postavitev informacijskega sistema NATURA 2000.
S projektom smo pridobili tudi štiri nove zaposlitve in sicer dva biologa, enega
informatika ter projektnega vodjo.
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V letu 2005 bo izvedeno delo v okviru 1. alineje zgoraj, delno delo v okviru 2.
alineje ter postavljena zasnova informacijskega sistema NATURA 2000.

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. V letu 2004 se je sponzorstvo kneževine
Monako razširilo tudi na Alpsko konvencijo in sicer za dva projekta – ureditev in
predstavitev mokriš a pri Šobcu ter ureditev u ne poti ob Ra i. Na obalnem obmo ju
sta bila izvedena tudi dva projekta in sicer – izdelava projekta za ureditev najnujnejše
infrastrukture, namenjene obiskovalcem mokriš a pri Sv. Nikolaju - pSCI (pot, table)
ter kartiranja habitatnih tipov ter popisa vrst na obmo ju naravnega rezervata Strunjan –
Stjuža (pSCI). V letu 2005 se bodo aktivnosti nadaljevale tako na podro ju Barcelonske
konvencije – izdaja publikacije o ogroženih morskih vrstah in habitatnih tipih ter izdaja
zgibanke o zavarovanih delih slovenskega morja kakor tudi na podro ju Alpske
konvencije pa aktivnosti v zvezi z ohranjanjem narcisnih travnikov ter nadaljevanjem
urejanja mokriš a pri Šobcu.
Drugi projekt v okviru Barcelonske konvencije, ki poteka od leta 2003 in
katerega izvedbo financira družba Petrol d.d., je "Ohranimo želvo v slovenskem morju".
V letu 2005 je – ob nadaljevanju sodelovanja z ribi i ter ozna evanja naklju no
ulovljenih želv, predvidena izpeljava dveh podprojektov in sicer: preparacija petih
poginulih želv ter predaja slednjih razli nim izobraževalnim ustanovam v hrambo ter
nabava dveh satelitskih oddajnikov, za spremljanje premikanja izpuš enih želv.

5.1.3 Projekt IPAM
Gre za projekt, ki je bil pridobljen v letu 2004, glavnina izvedbe pa bo potekala v prvem
polletju leta 2005. Projekt usmerja in vodi Zavod RS za varstvo narave, pri njem pa
sodeluje še Zavod za gozdove in ob ina Ko evje. Namen projekta je seznanitev splošne
javnosti z NATURO 2000 v ob ini Ko evje. V ta namen bo vzpostavljena »info to ka«,
pripravljen informativni material, postavljene informacijske table in postavljena u na
pot. Projekt prinaša tudi »touch screen« in seznanjanje javnosti z NATURO 2000 prek
medijev.
Projekt bo predvidoma zaklju en do aprila 2005.

5.2 Sodelovanje v zunanjih strokovnih in drugih telesih
Zaposleni na ZRSVN bodo tudi v letu 2005 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
27

-

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.).

5.3 Aktivne udeležbe na strokovnih sre anjih doma in v tujini ter
mednarodno sodelovanje
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 2005
- tako kot doslej - 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 relativno majhen
delež letne kvote delovnega asa. Zagotovo se bomo udeležili mednarodne konference
(obmo na enota Maribor) v Veliki Britaniji 20.03.2005.
ObmE
CE
KR
LJ
MB
NG
Strok sre anja, seminarji, konference 2,4% 2,0% 1,6% 3,0% 1,5%
Skupaj predvidena poraba asa za udeležbo na strokovnih sre anjih v letu 2005

NM
2,0%

PI
1,5%

OsrE
0,9%

Zavod
1,8%
1,8%

Zavod se bo še naprej trudil za vzpostavljanje plodnega sodelovanja s sorodnimi
organizacijami po svetu, seveda s poudarkom na Evropi. Krepili bomo že vzpostavljene
stike z inštitucijami v evropskih državah, in sicer:
- Škotska: SNH (Scottish Natural Heritage) nadaljevanje krepitve stikov,
vzpostavitev v letu 2004, vodjo oddelka Natura 2000 bomo povabili na eno
izmed delavnic v sklopu projekta LIFE.
- Slovaška: nadaljevanje delovnega sodelovanja s slovaškim Državnim zavodom
za varstvo narave (ŠOP); v letu 2005 je predvidena strokovna ekskurzija Zavoda
na Slovaško.
- Jugovzhodni Evropi: krepitev vzpostavljenih povezav in ustvarjanje novih.

5.4 Izobraževanje delavcev ZRSVN in sodelovanje na posvetovanjih
Izobraževanje delavcev zajema ra unalniško izobraževanje, razna izobraževanja s
podro ja dela (tako strokovno kot tudi splošno podro je), 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, informacijski sistemi ali
nadgradnja obstoje ega znanja) nujno potrebno.
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Pri strokovnem izobraževanju bo poudarek na strokovnih seminarjih in raznih
delavnicah, kot so udeležbe na gozdarskih študijskih dnevih, geoloških posvetih in
drugih podro ij dela. Delavci, ki opravljajo splošne naloge, pa se udeležujejo
izobraževanj z delovno pravnega podro ja, javnih naro il in podobno, predvsem zaradi
veliko številnih sprememb zakonodaje na teh podro jih.
V smislu izobraževanja je v letu 2005 predvidena ekskurzija na Slovaško, katere
se bodo ob finan ni participaciji udeležili vsi zaposleni na Zavodu.
Predvideno je tudi izobraževanje na podro ju znanja tujih jezikov, zato bo Zavod
na podlagi internega razpisa omogo il obiskovanje te ajev tujih jezikov (predvsem
angleš ine) in sicer do osem te ajev.
Za Zavod kot strokovni organ so zelo pomembni visoko kvalificirani
strokovnjaki, zato bodo podeljene (najve ) tri šolnine za podiplomski študij 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 izraženi interes Zavoda ter
povpre na ocena pri doslej opravljenih izpitih ter tudi delež opravljenih izpitov od vseh
izpitov.
Zavod bo omogo il tudi opravljanje strokovnega izpita s podro ja varstva narave
vsem delavcem, ki se na Zavodu v skladu s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest,
usposabljajo za delo. Delavka, ki bo zadolžena za delo v arhivu in z dokumentarnimi
gradivi, bo opravila strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnimi gradivi, sodelavec
za splošno – tehni ne zadeve pa bo opravil strokovni izpit iz varstva pri delu.
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.
ObmE
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
Te aji, izobraževanja
1,5% 1,9% 4,0% 4,0% 1,9% 1,7%
Skupaj predvidena poraba asa za izobraževanje delavcev Zavoda v letu 2005

PI
1,6%

OsrE
2,6%

Zavod
2,6%
2,6%

5.5 Izdajanje strokovne periodike
V letu 2004 za rtanemu glasilu Zavoda z imenom N-Vestnik se bo v letu 2005, e bodo
druge delovne obveznosti to dopuš ale, pridružila tudi revija Varstvo narave.

5.5.1 Glasilo Zavoda
V letu 2005 bo Zavod nadaljeval z izdajanjem internega glasila. Tako, kot za leto 2004,
so tudi za novo leto predvidene štiri številke. Z internim glasilom bomo zaposlene
obveš ali o novostih, dogodkih in zanimivostih s podro ja naravovarstva in jim dali
možnost, da predstavijo svoje delo in poglede na vprašanja, ki se dotikajo podro ij
delovanja Zavoda. Glasilo je namenjeno tudi zunanjim uporabnikom in je dostopno na
naših spletnih straneh.
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5.5.2 Revija »Varstvo narave«
Zavod ima ambicije prevzeti oziroma oživiti revijo Varstvo narave. Gre za slovensko
strokovno revijo za podro je naravovarstva, v kateri bi objavljali ugledni strokovnjaki s
tega podro ja. Dolgoro ni cilj revije bo akademski uredniški odbor ter to kovanje
objavljenih strokovnih prispevkov v sistemu Cobiss.
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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 2005 pripravili razrez predvidene porabe asa
po sklopih aktivnosti, kot so navedeni 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.
ObmE
CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
OsrE
Administracija
6,5% 6,6% 5,5% 0,7% 2,7% 8,5%
3,3%
5,2%
Baze in dokumentacija
0,5% 3,5% 0,3% 1,5% 3,0% 3,3%
0,6%
2,2%
Finance
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0%
1,6%
Informatika
1,6% 2,8% 1,1% 1,2% 1,8% 1,2%
1,0%
3,8%
Kadrovske zadeve
0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0%
0,0%
1,2%
Poslovanje
0,5% 0,5% 0,1% 0,5% 1,7% 0,8%
0,8%
7,6%
Pravne naloge
0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0%
6,5%
Vodenje in organizacija dela
1,8% 1,0% 1,7% 2,4% 1,8% 2,5%
4,7%
7,3%
Skupaj predvidena poraba asa za vodenje in organizacijo dela ter administrativno podporo v letu 2005

Zavod
4,9%
1,9%
0,4%
2,1%
0,4%
2,5%
1,7%
3,5%
17,4%

Posamezne dejavnosti poslovanja, organizacije in koordinacije dela v letu 2005, ki se v
glavnem odvijajo na Osrednji enoti Zavoda, so v nadaljevanju v vsebinsko smiselnih
podpoglavjih na kratko opisane.
Naslednja tabela 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 štirikrat) 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.
ObmE
Strokovne naloge
Skupne službe
Mešane naloge

CE
KR
LJ
MB
NG
NM
PI
78,4% 74,3% 84,0% 81,0% 74,2% 71,6% 78,8%
10,6% 11,0% 8,5% 5,0% 8,1% 13,0% 9,8%
11,1% 14,7% 7,4% 14,0% 17,7% 15,4% 11,4%

OsrE
52,5%
33,2%
14,3%

Zavod
71,1%
15,6%
13,3%

6.1 Splošne in organizacijsko-administrativne zadeve
Na podro ju klasi nih administrativnih opravil je po deležu za to porabljenega asa na
prvem mestu seveda 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:
- opravljanje vseh kadrovskih nalog (vodenje evidence zaposlenih, prijave- odjave
delavcev in podobno);
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-

vodenje evidence izobraževanj delavcev Zavoda;
opravljanje vseh pravnih nalog s strokovnega podro ja in podro ja delovnih
razmerij;
priprava in vodenje zapisnikov sej sveta in kolegijev direktorja;
opravljanje ra unovodskih zadev;
urejanje naro niških razmerij (telefonija);
urejanje zadev v zvezi s službenimi vozili.

V skladu s 14. lenom ZVZD (Uradni list RS, št. 56/99) bodo v letu 2005 dokon ani vsi
potrebni sistemi in pravilniki s podro ja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti.
V letu 2005 predvidevamo sprejem manjkajo ih internih aktov Zavoda.
Predvidena je vzpostavitev arhiva Zavoda in sistema poslovanja z
dokumentarnimi gradivi.

6.2 Pravne in kadrovske zadeve
Delo na podro ju kadrovsko-pravnih zadev bo v letu 2005 potekalo po ustaljenih
smernicah. Omenimo nekaj tipi nih nalog s tega 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 2005 dve nadomestni zaposlitvi na
osrednji enoti Zavoda, in sicer eno na strokovnem podro ju (nadomestitev delavke, ki se
prezaposli na Park Gori ko), druga pa je zaposlitev sodelavca za splošno – tehni ne
zadeve (nadomestitev strokovnega delavca, ki je že do sedaj opravljal pretežno naloge
splošnem podro ju). Zaradi selitve v nove poslovne prostore se na obmo ni enoti
Maribor predvideva zaposlitev tajnice za polovi ni delovni as, v perspektivi pa tudi
zaposlitev tajnice na obmo ni enoti Novo mesto, prav tako za polovi ni delovni asa,
kar bi skupaj pomenilo eno dodatno zaposlitev za polni delovni as. Na Zavodu bo
skladno s Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest potekalo usposabljanje za delo13
treh strokovnjakov.
V prvi polovici leta se predvideva za etek uporabe celotnega Zakona o sistemu
pla v javnem sektorju - uradno pre iš eno besedilo (Uradni list RS, št.20/04, 70/04) in
s tem tudi prevedbo koli nikov v pla ne razrede. Uporaba Zakona o sistemu pla v
javnem sektorju bo imela za posledico tudi spremembo Pravilnika o sistemizaciji
delovnih mest Zavoda, Pravilnika o delovni uspešnosti Zavoda in tudi pripravo novih
pogodb o zaposlitvi za vse delavce.
Zaradi novih predpisov bo verjetno potrebna tudi sprememba Pravilnika o
delovnih razmerjih.

13

Nekdanji pripravniki.
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6.3 Finan ne in ra unovodske zadeve
V okviru nalog finan no-ra unovodske narave bo tudi v letu 2005 delo potekalo po že
ustaljenih postopkih na Osrednji enoti Zavoda v sodelovanju z zunanjim ra unovodskim
servisom. V letu 2005 je predvidena še ve ja racionalizacija dela na tem podro ju in
izboljšanje pretoka informacij (še ve ja ažurnost pri dostopu do informacij) med
Zavodom in ra unovodskim servisom.
Omenimo nekatere zna ilne naloge:
- vodenje in koordinacija ra unovodskih zadev;
- priprava finan nega na rta in spremljanje izvajanja le tega;
- opravljanje nalog s podro ja osnovnih sredstev;
- 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.

6.4 Informatika in elektronski sistemi
V letu 2005 bomo nadaljevali z racionalnim posodabljanjem iztrošene ra unalniške
opreme ter vzdrževanjem im boljših »ra unalniških« standardov (delovnih pogojev)
zaposlenih. Še naprej bo vzpodbujano im ve je delo na centralnem strežniku, ki
omogo a dostopnost do skupnih elektronskih virov brez posebnega posredovanja
datotek. Zaradi prezaposlitve delavke za potrebe projekta LIFE bo v letu 2005
predvidoma zapolnjeno delovno mesto informatik.
Nadaljevali bomo s poenotenjem baz, tako na podro ju »poslovanja« (takoj v
za etku leta bo dokon an prenos vseh podatkovnih zbirk s podro ja poslovanja v okolje
intranetnega portala), kakor tudi na podro ju strokovnih baz. Slednje bo izvedeno v
okviru projekta LIFE.
Za leto 2005 je predvidena tudi strukturna in vsebinska prenova internetnih
strani Zavoda, pri emer bomo imeli v mislih prijaznost do uporabnika, tako do naših
delavcev, kakor seveda tudi do najširše javnosti.
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7 Priloga 1: Razrez predvidene porabe delovnega asa
za leto 2005
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.
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8 Priloga 2: Primerjava na rtovane in dejanske porabe asa – 1. graf
V nadaljevanju je na dveh lo enih grafih prikazana primerjava med na rtovano porabo asa po nalogah za leti 2004 in 2005, ter dejansko porabo
asa za obdobje od februarja do vklju no decembra 2004, in sicer v urah (1. graf) predvidenega porabljenega delovnega asa (za vsakega polno
zaposlenega sodelavca smo predvideli efektivno letno kvoto ur 1700) ter v odstotkih (2. graf) od celotne predvidene kvote asa.
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Primerjava na rtovane in dejanske porabe asa – 2. graf
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Program dela in finan ni na rt za leto 2005, Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, januar 2005.
Vodenje priprave programa dela in finan nega na rta za leto 2005: 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. Skupne tabele o predvideni porabi asa po nalogah ter grafe je pripravila Sonja Likar.
Pri posredovanju informacij za pripravo tekstualnega programa dela ter finan nega na rta 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), pri
oblikovanju skupnih vsebin po posameznih poglavjih pa sodelavci Osrednje enote: Damjan Vr ek, mag. Martina
Ka i nik Jan ar, dr. Nika Debeljak, dr. Mirjam Gali i , Nina Kav nik, Maruša Šerjak, Mateja Kocjan ter sodelavci z
obmo nih enot: Metod Rogelj, Mojca Tomaži , Mirjam Gorki , Janko Urbanek, mag. Robert Turk, mag. Matjaž Jež.

