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1 Uvod 
 
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju: Zavod)  opravlja svoje naloge 
v okviru pooblastil, ki mu jih nalaga področna zakonodaja. Naloge delimo na: 

• tekoče naloge, ki so večinoma vezane na postopke s področja prostorske zakonodaje in 
s področja rabe naravnih dobrin (naravovarstvene smernice, naravovarstvena mnenja, 
mnenja v okviru celovite presoje vplivov na okolje, presoje v okviru naravovarstvenih 
soglasij in druga strokovna mnenja); 

• naloge, ki krepijo delovanje Zavoda kot strokovne inštitucije in zagotavljajo strokovno 
podporo za izvajanje tekočih in razvojnih nalog (enotnost metod dela, strokovno 
poglabljanje vsebin, dopolnjevanje baz podatkov, ozaveščanje javnosti o pomenu 
varstva narave); 

• naloge, vezane na strokovno pomoč Ministrstvu za okolje in prostor (npr. poročanje 
Komisiji po Direktivi o pticah in dopolnjevanje poročila po Direktivi o habitatih, 
strokovno pokrivanje nekaterih konvencij s področja varstva narave); 

• delo na projektih, ki dopolnjuje in nadgrajuje javno službo; 
• druge strokovne naloge, ki vključujejo tudi omejeno število ad hoc nalog in jih ni 

mogoče vnaprej predvideti. 
 
Nabor nalog smo v sklopih in poglavjih, kjer je to smiselno, razdelili na tekoče in razvojne 
naloge. Zlasti k razvojnim nalogam lahko – tako po dinamiki kot tudi po kakovosti – bistveno 
prispevajo zunanji projekti. Za izmenjavo strokovnih pogledov bomo organizirali tudi dve 
strokovni srečanji in se s prispevkom udeležili omejenega števila domačih in tujih strokovnih 
srečanj. 
 
Izvajanje tekočih nalog postaja vse bolj zahtevno. Razlog za to je po eni strani velika 
kompleksnost naravovarstvenih vsebin na določenem območju, po drugi strani pa zahteva po 
vse večji argumentiranosti naših strokovnih odločitev; k obsegu teh nalog prispeva tudi 
živahna gospodarska aktivnost v državi. 
 
Kljub temu, da je ohranjanje biotske raznovrstnosti skozi mehanizme NATURE 2000 
prioritetna naloga, bomo tudi na področju naravnih vrednot nadaljevali z dopolnjevanjem 
baze. 
 
Povsem nova naloga nas čaka v okviru Operativnega programa – programa upravljanja 
območij NATURA 2000, kjer bo potrebno z veliko strokovnega dela in komunikacijskih 
aktivnosti doseči vključevanje njegovih določil v načrte prilagojene rabe naravnih dobrin, 
kmetijstvo itd. 
 
V letu 2008 bomo dali poudarek tudi prenosu znanj in izkušenj iz različnih projektov, ki smo 
jih zaključili v letu 2007 (zlasti projekt »NATURA 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in 
informacijski sistem« evropskega finančnega mehanizma LIFE III Narava, v nadaljevanju: 
projekt LIFE), v operativno delo. 
 
Dodatne obveznosti Zavoda v letu 2008 načrtujemo tudi v okviru predsedovanja Slovenije 
Evropski Uniji, kjer sta neposredno vključena dva sodelavca, pričakujemo pa še nekatere 
dodatne naloge. 
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Na poslovnem področju ostaja še naprej nerešeno vprašanje prehodnega financiranja 
projektov; zato bo potrebno zadolževanje zavoda. Poleg tega v letu 2008 pričakujemo 
dokončno uveljavitev novega plačnega modela, ki mu bodo sledile tudi nove pogodbe o 
zaposlitvi. 
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2 Cilji  
 
 
Strateški cilji, ki so našemu Zavodu vodilo že več let, tudi v letu 2008 ostajajo bolj ali manj 
nespremenjeni. Temeljijo na Nacionalnem programu varstva okolja in vlogi, ki nam jo daje 
področna zakonodaja. To so: 
 

• strokovna organizacija MOP-a s področja varstva narave, kar pomeni stalno 
poglabljanje kakovosti strokovnega dela;  

• pokrivanje terena, s čimer bomo strokovna dognanja in zakonska pooblastila 
kakovostno izvajali na terenu; 

• projektna naravnanost, kar pomeni na eni strani stremljenje k projektnemu 
organiziranju dela, kjer je to smiselno in možno, po drugi strani pa kandidiranje na 
domače in mednarodne razpise za projekte z naravovarstveno vsebino, ki dopolnjujejo 
dejavnosti v okviru javne službe, financirane iz proračuna; 

• mednarodno sodelovanje, ki bo krepilo strokovno delo Zavoda in povečevalo njegovo 
prepoznavnost doma in v tujini. 

 
V letu 2008 si zadajamo naslednje cilje delovanja Zavoda (le-ti v celoti sledijo strateškim 
usmeritvam): 
 

• stalna strokovna krepitev Zavoda, ki bo v letu 2008 temeljila zlasti na prenosu 
zaključkov projekta LIFE v vsakdanje operativno delo; 

• uvajanje Operativnega programa – programa upravljanja območij NATURA 2000 
(PUN2k) v prakso v delu, ki ga pokriva Zavod; 

• poglabljanje enotnosti metod dela na vseh področjih; 
• čiščenje in dopolnjevanje podatkovnih zbirk; 
• aktivna udeležba na omejenem številu domačih in mednarodnih strokovnih srečanj; 
• korektno vodenje in spremljanje projektov; 
• kandidiranje za projekte s področja delovanja Zavoda tako v vlogi prijavitelja kot 

partnerja. 
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3 Zakonske osnove  
 
V poglavju so naštete slovenske zakonske osnove in drugi predpisi, ki opredeljujejo naše delo 
ali pa so z njim povezani. 
 

3.1 Zakon o ohranjanju narave 
 
Zavod izvaja javno službo ohranjanja narave v skladu z Zakonom o ohranjanju narave 
(Uradni list RS št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – Zdru-1; v nadaljevanju ZON). Zavod je 
vpisan v sodni register z dnem 14. 12. 2001 pod št. vložka 1/35463/00, z delovanjem pa je 
začel 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 področju 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 določitev 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 načrtov upravljanja zavarovanih območij; 
12. upravlja z zavarovanimi območji, ki jih je ustanovila država, če je v aktu o 

zavarovanju tako določeno; 
13. sodeluje v postopku izbire koncesionarja iz 43. člena tega zakona; 
14. pripravlja strokovne predloge rdečih seznamov; 
15. izvaja strokovne naloge na področju ohranjanja narave v skladu s tem zakonom in 

drugimi predpisi; 
16. daje strokovna mnenja in soglasja s področja ohranjanja narave ter  
17. sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva sestavin biotske raznovrstnosti na 

ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih. 
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Zavod na podlagi javnega pooblastila opravlja naslednje naloge: 
1. pripravlja naravovarstvene smernice; 
2. upravlja baze podatkov o naravnih vrednotah in sestavinah biotske raznovrstnosti; 
3. daje mnenje iz 97., 104. in 153. člena tega zakona; 
4. skrbi za enotnost strokovnih metod in postopkov na področju ohranjanja narave; 
5. izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih nalog.  

 
Poleg nalog iz prejšnjih odstavkov opravlja Zavod tudi naslednje naloge:  

1. strokovno pomaga lastnikom naravnih vrednot in lastnikom zemljišč na zavarovanih 
območjih;  

2. sodeluje pri pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju narave na vseh ravneh 
izobraževanja; 

3. skrbi za ozaveščanje 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-političnih dokumentih s področja varstva okolja in varstva narave. V nadaljevanju 
je naštetih nekaj pomembnejših predpisov. 
 
3.2.1 Slovenski materialni predpisi  
 

• Zakon o zaščiti živali – ZZZiv (Uradni list RS, št. 20/04, 14/07), 
• Zakon o varstvu podzemnih jam – ZVPJ (Uradni list RS, št. 2/04), 
• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 33/07-(ZPNačrt)), 
• Zakon o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr., 33/07-

(ZPNačrt)), 
• Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 
• 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 Spominskem parku Trebče (Uradni list SRS,  št. 1/81, 42/86), 
• Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02),  
• Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96, 67/02, 36/03), 
• Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03, 47/04, 62/04, 111/05, 

120/06), 
• Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02), 
• Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04), 
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• Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06), 
• Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03), 
• Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04), 
• Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03), 
• Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih NATURA 2000) (Uradni list RS, 

št. 49/04, 110/04, 59/07), 
• Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 

109/04, 84/05), 
• Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 

110/04), 
• Uredba o zatočišču za živali prosto živečih 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 treba izvesti presojo vplivov na okolje 

(Uradni list RS, št. 78/06, 72/07), 
• Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98), 
• Uredba o ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami 

(Uradni list RS, št. 52/04), 
• Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline (Uradni list RS, št. 29/01), 
• Uredba o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03), 
• Uredba o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 107/04, 114/04-popr., 83/06), 
• Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95, 

28/95 in 35/01), 
• Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 

88/05), 
• Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 92/00, 56/06), 
• Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list 

RS, št. 82/02), 
• Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 

117/02, 53/05), 
• Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila (Uradni list 

RS, št. 43/02), 
• Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 

varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06), 
• Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06), 
• Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave (Uradni 

list RS, št. 87/05, 17/06, 21/07, 36/07), 
• Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu (Uradni 

list RS, št. 90/01). 
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3.2.2 Programsko-politični dokumenti 
 

• Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO) (Uradni list 
RS, št. 2/06),  

• 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 24.01.2002), 

• Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04), 
• Operativni program – program upravljanja območij NATURA 2000 za obdobje od 

2007 do 2013 (sprejet na 141. seji Vlade, dne 11.10.2007). 
 
3.2.3 Najpomembnejši predpisi EU s področja varstva narave 
 

• Direktiva Sveta o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst – Direktiva o habitatih (92/43/EEC), 

• Direktiva Sveta o ohranjanju prosto živečih vrst ptic – Direktiva o pticah (79/409/EEC), 
• Uredba o trgovini s prosto živečo 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 dediščine (Uradni list SFRJ, št. 
56/74), velja na podlagi Akta o notifikaciji in nasledstva (Uradni list RS, MP1 št. 
15/92), 

• Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališče 
močvirskih ptic (Ramsar) (Uradni list SFRJ, MP št. 9/77), velja na podlagi Akta o 
notifikaciji in nasledstva (Uradni list RS, št. 15/92), 

• Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih 
naravnih življenjskih prostorov - Bernska konvencija (Zakon o ratifikaciji Konvencije 
o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih 
življenjskih prostorov (Uradni list RS, št. 55/99, MP št. 17),  

• Konvencija o varstvu Alp – Alpska konvencija (Uradni list RS, št. 19/95, MP št. 5) in 
protokoli,  

                                                 
1 Mednarodne pogodbe. 
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• Konvencija o mednarodni  trgovini z ogroženimi prosto živečimi  živalskimi in 
rastlinskimi vrstami (CITES) – Washingtonska konvencija (Zakon o ratifikaciji 
konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in 
rastlinskimi vrstami, spremembah konvencije ter dodatkov I, II, III in IV h konvenciji 
(Uradni list RS št. 110/99, MP št. 31)), 

• Konvencija o biološki raznovrstnosti, Rio de Janeiro, 1992 (Zakon o ratifikaciji 
konvencije o biološki raznovrstnosti; Uradni list RS 30/96, MP št. 7), 

• Konvencija za varstvo morskega okolja in obalnega območja 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 živečih živali – Bonska konvencija 
(Zakon o ratifikaciji konvencije o varstvu selitvenih poti vrst prosto živečih 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 ohranjanja narave  
 
Zavod opravlja dejavnosti javne službe ohranjanja narave, ki obsegajo ohranjanje sestavin 
biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot. Naloge, ki jih Zavod izvaja, so podane v 
nadaljevanju po vsebinskih poglavjih. 
 
4.1 Zagotavljanje skladnosti strokovnega dela in razvoj 
metodologij 
 
Za zagotavljanje skladnosti metod strokovnega dela skrbijo naslednje (interne) delovne 
skupine, imenovane s strani direktorja Zavoda: 

• Skupina za strokovni razvoj Zavoda,  
• Skupina za živo naravo, 
• Skupina za favno in floro, 
• Skupina za nadgradnjo sistema naravnih vrednot, 
• Skupina za pripravo letnega programa dela in poročila, 
• Skupina za informatiko. 

Skupini za strokovni razvoj Zavoda, ki je glavno strokovno posvetovalno telo direktorja 
Zavoda, je v nadaljevanju posvečeno posebno poglavje. 
 
 
4.1.1 Skupina za strokovni razvoj Zavoda 
 
Temeljne naloge skupine za strokovni razvoj bodo v letu 2008 usmerjene v: 
 
1. Zagotavljanje in razvoj kakovosti strokovnega dela in izdelkov: 

• strokovna podpora izvajanju nalog iz Operativnega programa – programa upravljanja 
območij NATURA 2000 2007–2013: razvoj izdelkov z vsebino upravljanja območij 
NATURA 2000; 

• oblikovna in vsebinska prilagoditev smernic in mnenj novi prostorski zakonodaji in 
spremembam naravovarstvene zakonodaje; 

• izvedba interne delavnice na temo naravovarstvenih smernic za izdajo koncesij z rabo 
naravnih dobrin; glede na problematičnost izdajanja koncesij za posamezne vrste 
naravnih dobrin bomo najprej obdelali področje rabe vode: 

- vlogo smernic v postopku izdaje koncesije, vsebino smernic s poudarkom na 
varstvenih usmeritvah za ohranjanje zgodnega stanja območij NATURA 2000 
in na usklajevanju; 

- v dogovoru z MOP bomo pretehtali pomen naravovarstvenega mnenja v 
postopku; 

- opozorili bomo na podrobnosti, na katere moramo v postopku biti pozorni, kot 
so timsko delo, sodelovanje z drugimi inštitucijami ipd. 

Delavnica bo organizirana z zavodskimi in po potrebi z zunanjimi strokovnjaki. 
 

• poglabljanje sodelovanja med internimi strokovnimi skupinami zavoda z namenom: 
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- predstavitve trenutnih nalog in problemov ter iskanja rešitev; 
- vključevanja znanja specialistov v izdelke zavoda; 
- razvoja principov vključevanja zunanjih strokovnjakov v pripravo izdelkov Zavoda.  

• sodelovanje med skupinami bo potekalo s sodelovanjem vodij posameznih internih 
skupin in posameznih sodelavcev na sestankih skupine za strokovni razvoj; 

• spremljanje ustreznosti izdelkov zavoda in predlaganje ustreznih rešitev; predvsem 
strokovnih podlag za zavarovana območja, naravovarstvenih smernic in 
naravovarstvenih mnenj (prilagoditev zakonodaji), mnenj v drugi fazi postopka CPVO 
(konkretna mnenja) ter predlogov izravnalnih ukrepov; 

• pregled ustreznosti sloja zavarovanih območij in strokovna razlaga mej zavarovanih 
območij glede na akte o zavarovanju; priprava navodil za izvedbo naloge. 

 
2. Dograjevanje sistema in ukrepov varstva narave: 

• priprava internega navodila za izdelavo strokovnih podlag za večja zavarovana 
območja in internega navodila o vključevanju Zavoda kot strokovne podpore MOP v 
postopku sprejemanja akta o zavarovanju; 

• poglabljanje sodelovanja Zavoda v postopkih presoj sprejemljivosti in CPVO; skupina 
bo sodelovala z MOP-ovim Sektorjem za CPVO pri nadaljnjem razvijanju prakse v 
postopkih celovitih presoj sprejemljivosti; obenem bo z obravnavo konkretnih 
primerov postavljala usklajen in enoten pristop do reševanja posameznih situacij v 
postopku (npr. vloga Zavoda, nasprotujoča mnenja CPVO,…), obravnava specifičnih 
primerov  in izmenjava izkušenj; 

• razvijanje enotnih metod evidentiranja in vrednotenja posameznih zvrsti naravnih 
vrednot: skupina bo sodelovala s pripravljavci in izvajalci nalog, prednostno za 
drevesne in ekosistemske naravne vrednote; 

• prispevanje k večji aktivnosti občin na področju varstva naravnih vrednot, glede na 
dolžnosti po ZON; 

• spremljanje delovanja sistema varstva narave, opozarjanje na posebne probleme in 
predlaganje rešitev; 

• skupina bo nadaljevala aktivnosti na MOP-u za vključitev Zavoda v postopek izdaje 
vodnega dovoljenja. 

 
3. Sprotna strokovno-svetovalna podpora odločitvam direktorja in sodelavcev.  
Delo skupine bo potekalo na ustaljen način z rednimi mesečnimi srečanji oz. po potrebi ter 
rednim mesečnim poročanjem na kolegijih direktorja. Glede na strokovna področja in glede 
na izkušnje posameznih strokovnjakov Zavoda bo skupina le-te še bolj intenzivno povabila k 
sodelovanju. 
 
Tabela prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2008 za razvoj in izdelavo 
metodologij, in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne enote in za 
celotni Zavod. 
 

ObmE   CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod
Metodologije in razvoj  0.0% 3.1% 0.2% 0.1% 1.2% 0.0% 0.0% 3.2%  1.3%
Skupaj predvidena poraba časa za metodologije in razvoj v letu 2008 1.3%
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4.2 Naravovarstvene smernice in naravovarstvena mnenja 
 
Naravovarstvene smernice so eden izmed najpomembnejših strokovnih izdelkov Zavoda. 
Njihova vsebina je odvisna od akta, za katerega se smernice izdelujejo. Po izdelavi in oddaji 
naravovarstvenih smernic je treba preverjati usklajenost aktov z naravovarstvenimi 
smernicami. Procesi usklajevanja so različno obsežni, sledi pa jim še izdaja naravovarstvenih 
mnenj o usklajenosti predloga akta z naravovarstvenimi smernicami. 
 
Zaradi sprememb na področju prostorske zakonodaje in tudi zakonodaje s področja varstva 
okolja in narave ocenjujemo, da bomo morali veliko časa posvetiti razvojnim nalogam na 
področju naravovarstvenih smernic, prilagajanju njihovih vzorcev ter končnih izdelkov tem 
spremembam, predvidevamo pa tudi povečano potrebo po preverjanju stanja na terenu.  
 
Naloge v letu 2008 obsegajo: 
 
Redne naloge: 

• priprava naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih mnenj;  
• zagotavljanje enotnosti naravovarstvenih smernic in pregledovanje naravovarstvenih 

smernic na Osrednji enoti; 
• sodelovanje z MOP pri pripravi naravovarstvenih smernic in mnenj za prostorske 

načrte; 
 
Razvojne naloge: 

• zviševanje strokovnosti naravovarstvenih smernic in interno izobraževanje za njihove 
pripravljavce (zlasti na področju državnih in občinskih prostorskih načrtov); 

• prilagajanje naravovarstvenih smernic in mnenj novi prostorski in naravovarstveni 
zakonodaji; 

• razvoj metodologije priprave naravovarstvenih smernic za načrte prilagojene rabe 
naravnih dobrin, potrebne za ohranjanje ugodnega stanja območij NATURA 2000 in 
sodelovanje z organizacijami, odgovornimi za pripravo takih načrtov. 

 
 
Tabela prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2008 za naravovarstvene smernice, 
in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne enote in za celotni Zavod.  
 

ObmE   CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod
Naravovarstvene smernice  25.4% 16.1% 22.2% 21.0% 13.7% 22.6% 8.9% 2.1%   14.3%
Skupaj predvidena poraba časa za naravovarstvene smernice v letu 2008 14.3%
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4.3 Strokovna mnenja in soglasja  
 
Strokovna mnenja in soglasja predstavljajo obsežen del nalog Zavoda. V letu 2008 
predvidevamo večje število mnenj na II. stopnji presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe 
planov na varovana območja. Mnenja bodo zahtevala velik del našega časa, tudi zaradi 
obravnave zahtevnejših vsebin  v okviru postopkov celovite presoje vplivov na okolje. 
Razvijala se bo metodologija in znanje za izboljšanje kakovosti mnenj. 
 
Naloge v letu 2008 obsegajo: 
 
Redne naloge: 

• priprava strokovnih mnenj v okviru celovite presoje vplivov na okolje (CPVO); 
• priprava strokovnih mnenj in presoj v postopku presoje sprejemljivosti posega v naravo 

(PSP); 
• priprava strokovnih mnenj za gradnje in druge posege, za katere vodi postopek ARSO 

(naravovarstvena soglasja, usklajevanja, tehnični pregledi in uporabna dovoljenja, 
okoljevarstvena soglasja); 

• priprava mnenj na osnovi veljavnih občinskih aktov, ki neposredno predpisujejo izdajo 
soglasja ali mnenja  ter izdajanje soglasij; 

• priprava predhodnih mnenj pri gradnjah in dejavnostih; 
• priprava mnenj pri pravnih poslih (promet z nepremičninami, sprememba namembnosti 

zemljišč); 
• priprava drugih strokovnih mnenj. 

 
Razvojne naloge: 

• izboljšanje kakovosti vseh strokovnih mnenj s posebnim poudarkom na mnenjih v 
okviru celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) ter presojah in mnenjih v postopkih 
presoje sprejemljivosti posega v naravo (PSP); 

• povečano sodelovanje znotraj Zavoda in navzven v postopkih CPVO in PSP, 
• sodelovanje z MOP pri razvoju dobre prakse presojanja strateških načrtov in 

dolgoročnih programov ter pri pripravi državnih prostorskih načrtov 
• poglabljanje razumevanja postopka prevlade druge javne koristi nad javno koristjo 

ohranjanja narave, s katerim do zdaj Slovenija še nima izkušenj; 
• razvoj strokovnega prispevka k načrtovanju in izvedbi omilitvenih ter morebitnih 

izravnalnih ukrepov; 
• izboljšanje poznavanja učinkov raznovrstnih posegov in aplikacija na presojo 

posameznih planov in posegov. 
 
Tabela prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2008 za strokovna mnenja in 
soglasja (čas za pripravo mnenj CPVO in PSP ni vštet v nalogi strokovna mnenja in soglasja, 
ampak v nalogi NATURA 2000), in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za 
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območno enoto in za celotni Zavod.  
 

ObmE   CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod
Strokovna mnenja in 
soglasja  9.0% 16.8% 16.5% 8.0% 11.0% 7.5% 4.5% 0.3%  7.9%
Skupaj predvidena poraba časa za strokovna mnenja in soglasja v letu 2008 7.9%

 
 
4.4 Biotska raznovrstnost  
 
Tabela prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2008 za naloge, povezane z 
varstvom vrst, habitatnih tipov in konvencije CITES, in sicer kot delež celotne kvote 
predvidenega časa za območno enoto in za celotni Zavod.  
 

ObmE   CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod
Varstvo vrst  0.9% 1.8% 0.4% 1.2% 1.6% 0.8% 0.6% 3.5%  1.7%
Varstvo HT  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.7%  0.2%
Medn. konvencije (tudi 
CITES)  0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 5.9% 4.5%  1.8%
Skupaj predvidena poraba časa za varstvo vrst in habitatnih tipov v letu 2008 3.7%
 
 
4.4.1 Varstvo vrst in habitatnih tipov  
 
Člani skupine za floro in favno bodo pripravljali strokovna mnenja in stališča za izdajo 
dovoljenj po uredbah o zavarovanih rastlinskih in živalskih vrstah. Če bo potrebno, bomo 
pripravili projektne naloge za manjkajoče podatke za pripravo poročil o vplivih na okolje za 
državne prostorske načrte.  
 
Zavod bo sodeloval pri organizaciji konference odbora IUCN -  The Large Carnivore 
Iniciative for Europe (LCIE) o medvedu. 
 
Sodelovali bomo pri pripravi akcijskega načrta za varstvo rib pred ribojedimi pticami. 
 
Začeli bomo s pripravami na dograditev informacijskega sistema z modulom za vrste. Kot 
rezultat različnih projektov in strokovnih podlag za formiranje omrežja NATURA 2000 
namreč v državi obstaja več različnih zbirk s podatki o vrstah, ki postajajo nepregledne in zato 
neprijazne za uporabnike. Podatke bomo postavili v enoten okvir, ki bo obenem tudi osnova 
za programiranje novega modula v informacijskem sistemu. 
 
Pripravili bomo projektne naloge za razpis za kartiranje habitatnih tipov v letu 2008. 
Pridobljeni podatki bodo vključeni v informacijski sistem. 
 
Naloge v letu 2008 obsegajo: 
 
Redne naloge: 

• koordinacija dela Skupine za favno in floro; 



 16

• izdelava strokovnih mnenj in stališč po uredbah o zavarovanih prostoživečih 
rastlinskih in živalskih vrstah; 

• priprava projektnih nalog za manjkajoče podatke pri državnih prostorskih načrtih; 
• priprava projektnih nalog za razpis za kartiranje habitatnih tipov; 
• vključitev novih kartiranj v informacijski sistem.  

 
Razvojne naloge: 

• sodelovanje pri organizaciji konference LCIE o medvedu; 
• sodelovanje pri pripravi akcijskega načrta za varstvo rib pred ribojedimi pticami; 
• ureditev razpoložljivih podatkov o vrstah v enotno podatkovno zbirko; 

 
 
4.4.2 Konvencija CITES  
 
Na mednarodnem nivoju se bo Zavod kot strokovni organ konvencije CITES še naprej 
udeleževal srečanj Skupine za strokovno presojo, ki so štirikrat letno v Bruslju (Scientific 
Rewiev Group) in na katerih se uskladijo stališča vseh članic EU s področja konvencije 
CITES.  
Nadaljevali bomo z že utečenimi nalogami pri postopkih uvoza, izvoza in gojitve rastlinskih 
in živalskih vrst. 
 
Naloge v letu 2008: 
Redne naloge: 

• presojanje o tem, ali izvoz, uvoz, ponovni izvoz ali vnos iz morja ogroža preživetje 
osebkov vrst CITES; 

• podajanje pisnih strokovnih mnenj, da je imetnik živih osebkov živalskih in rastlinskih 
vrst ustrezno usposobljen skrbeti zanje, da je primerno opremljen z orodji in napravami 
za njihovo oskrbo in da jim zagotavlja ustrezne bivalne razmere; 

• podajanje pisnih strokovnih mnenj pri uvozu ali izvozu osebkov, katerih namen je 
povezan s programi varstva in ohranitve vrste; 

• podajanje pisnih strokovnih mnenj na zahtevo upravnega organa o označevanju 
osebkov; 

• podajanje pisnih strokovnih mnenj na zahtevo upravnega organa o izvoru osebkov; 
• udeležba na zasedanjih Skupine za strokovno presojo; 
• sodelovanje v odborih Konvencije; 
• zbiranje in analiziranje podatkov o aktualnih vrstah CITES ter podajanje predlogov o 

uvrstitvi vrste, ki je ogrožena s trgovino, na dodatke konvencije CITES;  
• sodelovanje s strokovnimi organi držav pogodbenic in drugimi organizacijami s 

področja varstva narave; 
• spremljanje dovoljenega izvoza in uvoza osebkov in predlaganje ukrepov za njihovo 

varstvo (v sodelovanju z upravnim organom); 
• strokovna pomoč pri natančnem taksonomskem določanju osebkov na zahtevo 

upravnega organa, carinske službe, inšpekcij ali policije; 
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• zbiranje in vrednotenje podatkov o nedovoljeni trgovini z ogroženimi vrstami in 
pripravljanje predlogov za zmanjševanje tovrstnih ravnanj (v sodelovanju z upravnim 
organom); 

• spremljanje izdajanja izvoznih dovoljenj za osebke vrst iz priloge 2 Uredbe o 
ravnanjih in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami in 
dejanskih izvozov teh osebkov, podajanje pisnih strokovnih mnenj upravnemu organu, 
naj sprejme ukrepe, če se mora izvoz osebkov vrst iz priloge 2 te Uredbe omejiti, da se 
ta vrsta na celotnem območju razširjenosti lahko ohrani na ravni, skladni z njeno vlogo 
v ekosistemu, ki je hkrati precej nad ravnijo, pri kateri je vrsto upravičeno vključiti v 
prilogo 1; 

• sodelovanje z upravnim organom pri usposabljanju nadzornih organov ter pri 
informiranju in osveščanju javnosti o trgovini z ogroženimi vrstami; 

• sodelovanje z upravnim organom pri pripravi strokovnih podlag, izhodišč in 
predlogov za obravnavo na konferencah držav pogodbenic in v odborih Konvencije ter 
za spremembe dodatkov Konvencije. 

 
4.4.3 Konvencija o biološki raznovrstnosti  
 
Obveznosti, izhajajoče iz Konvencije o biološki raznovrstnosti, izpolnjujemo predvsem z 
nalogami, ki so povezane z območji NATURA 2000 ter varstvom vrst in habitatnih tipov.  
V letu 2008 pričakujemo povečan obseg nalog zaradi predsedovanja Slovenije Evropski uniji 
in izvedbi CBD COP9 – dva sodelavca Zavoda sta vključena v delovno skupino J2-
Biodiverziteta, in sicer za področji morskih ekosistemov in posredovalnice informacij; 
predvidena je udeležba na konferenci članic podpisnic konvencije (COP9) maja v Bonnu. 
 
Nadaljevali bomo z izpopolnjevanjem spletne strani Posredovalnica informacij Konvencije o 
biološki raznovrstnosti (http://chm.zrsvn.si/); predvidena je tudi udeležba na delavnici CHM v 
Kopenhagnu. 
 
Naloge v letu 2008: 

 sodelovanje v delovni skupini J2 – Biodiverziteta pri predsedovanju EU in izvedbi 
CBD COP9; 

 vzdrževanje spletne strani Posredovalnica informacij. 
 
4.4.4 Druge mednarodne konvencije in direktive EU  
 
Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (Bonska konvencija) 
Zavod bo v letu 2008 prevzel izvajanje strokovnih nalog v zvezi s konvencijo in spremljal 
dogajanje v zvezi z njenim protokolom AEWA. Pripravili bomo strokovni del poročila za 
protokol AEWA in poročila o izvajanju konvencije. 
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Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena zlasti kot prebivališča močvirskih 
ptic (Ramsarska konvencija) 
Zavod bo prevzel izvajanje strokovnih nalog v zvezi s konvencijo, zlasti delo v Ramsar 
Scientific and Technical Review Panel. 
 
Konvencija o varstvu Sredozemskega morja in obalnega območja (Barcelonska 
konvencija)  
Območna enota Piran je zadolžena za izvajanje aktivnosti, predvidenih s protokolom o 
posebej zavarovanih območjih in biotski raznovrstnosti (v nadaljevanju SPA protokol) oz. v 
spremljajočih dokumentih protokola (akcijskih načrtih za varstvo morskih želv, kitov, morske 
vegetacije, hrustančnic, ptic, za preprečevanje vnosa tujih organizmov). Na 8. rednem 
srečanju nacionalnih koordinatorjev protokola junija 2007 v Palermu so bile določene 
prioritetne aktivnosti za obdobje 2008-2009, ki se nanašajo predvsem na inventarizacijo, 
kartografijo in monitoring morske in obalne biotske raznovrstnosti, ohranjanje habitatnih 
tipov in vrst ter zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti.  
V skladu z navedenim predvidevamo v letu 2008 izdelavo osnutkov dveh nacionalnih 
akcijskih načrtov – za varstvo morskih želv in za varstvo kitov (delfinov) – ter pripravo 
predloga MOP-u za njun sprejem ter za zagotovitev potrebnih finančnih resursov za njuno 
realizacijo. Vsekakor bi bilo potrebno delo na uresničevanju protokola in spremljajočih 
dokumentov intenzivirati – nenazadnje tudi z vidika doseganja ciljev 2010 in 2012, vendar pa 
to v trenutni kadrovski zasedbi ni mogoče. 
 
Direktiva o morski strategiji EU 
Obseg in vrsta aktivnosti po Direktivi o morski strategiji EU je odvisna predvsem od 
dinamike usklajevanja oz. sprejemanja pripravljenega osnutka besedila. Predvidevamo, da 
bodo v letu 2008 potrebne določene aktivnosti tako v okviru delovne skupine na Ministrstvu 
za okolje in prostor kakor tudi v okviru usklajevanja na nivoju EU. 
 
4.4.5 Ekološko pomembna območja  
 
Zaradi drugih prioritetnih nalog bomo na ekološko pomembnih območjih (EPO) v letu 2008 
izvajali le redno delo, torej analizo ukrepov KOP na območjih EPO. 
 
Naloge v letu 2008: 

 redne GIS-analize ukrepov KOP. 
 
Tabela prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2008 za ekološko pomembna 
območja, in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za območno enoto in za celotni 
Zavod.  
 

ObmE   CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod
Ekološko pomembna 
območja  0.3% 0.0% 0.5% 1.0% 0.9% 1.2% 0.5% 0.1%  0.5%
Skupaj predvidena poraba časa za ekološko pomembna območja v letu 2008 0.5%
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4.4.6 Območja NATURA 2000  
 
Tabela prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2008 za aktivnosti, povezane z 
NATURO 2000, vključno z mnenji za CPVO in PSP (glej poglavje 4.3), in sicer kot delež 
celotne kvote predvidenega časa za območne enote in za celotni Zavod. 
 

ObmE   CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod
NATURA 2000 stroka  15.7% 14.9% 21.7% 21.8% 11.0% 18.5% 4.6% 30.1%  20.2%
NATURA 2000 
komununikacija  10.8% 6.1% 4.8% 2.3% 2.5% 13.6% 1.2% 1.5%  4.3%
Skupaj predvidena poraba časa za NATURO 2000 v letu 2008 24.5%
 
 
4.4.6.1 Območja NATURA 2000 – strokovni del  
 
V letu 2008 bomo začeli izvajati Operativni program – program upravljanja območij 
NATURA 2000. Poseben poudarek bo namenjen uvajanju novih metod priprave smernic za 
plane trajnostnega gospodarjenja oziroma upravljanja z naravnimi dobrinami, ki so potrebni 
za ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov in habitatov vrst na območjih NATURA 2000. 
Težišče bo zlasti na načrtih prilagojene rabe gozdov v okviru gozdnogospodarskih načrtov 
enot. Omejili se bomo na tiste načrte GGE, ki so z največjim deležem pokriti z območji 
NATURA 2000. Kot izhodišče za smernice bomo uporabili modele in pristope, uporabljene 
za pripravo načrtov upravljanja v projekta LIFE. Načrtujemo intenzivno sodelovanje z 
Zavodom za gozdove Slovenije. Z Zavodom za ribištvo Slovenije pa bomo sodelovali pri 
pripravi osnutka ribiško gojitvenih načrtov (RGN) za dva ribiška okoliša. 
 
V povezavi NATURE 2000 s kmetijstvom načrtujemo podrobnejši pregled prisotnosti, 
učinkovitosti in zadostnosti SKOP/KOP ukrepov za doseganje ugodnega ohranitvenega 
stanja. Pregled bo pomembno izhodišče za nadaljnje načrtovanje komunikacije. 
 
Konec leta 2008 bomo organizirali posvet o izvajanju Operativnega programa – programa 
upravljanja na področju gozdarstva in kmetijstva. 
 
V letu 2008 bo potekalo poročanje po Direktivi o pticah, za katerega bomo pripravili 
strokovni del poročila. Po prejetih pripombah Evropske komisije bomo pripravili tehnične 
popravke poročila po Direktivi o habitatih. 
 
V letu 2008 bomo nadaljevali s poglobitvijo idejnega projekta monitoringa do izvedbene 
ravni. Tako bomo pridobili modelne obrazce za izvedbo monitoringa območij ter detektirali 
probleme, ki se pokažejo šele v praksi. Delo bomo začeli na območjih NATURA 2000, ki so 
bila vključena v projekt LIFE. Postavitev celotnega sistema monitoringa se bo nadaljevala v 
naslednja leta. Če bomo uspeli na razpisih za projekte, bo vzpostavitev potekala hitreje. 
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Zavod bo še naprej spremljal in usmerjal delo, povezano z znanstvenimi rezervacijami za 
kvalifikacijske vrste. V okviru informacijskega sistema bomo vzdrževali podatkovno zbirko 
SDF (standard data form). Conacijo območij bomo obnovili z novimi podatki iz projektov. 
 
Zavod se bo v prihodnjem letu udeleževal srečanj znanstvenih delovnih teles Direktive o 
habitatih in Direktive o pticah (Scientific Working Group FFH).  
 
Naloge v letu 2008: 
 
Redne naloge: 

 priprava strokovnega dela poročila po Direktivi o pticah; 
 tehnično usklajevanje poročila po Direktivi o habitatih z Evropsko komisijo; 
 organizacija posveta o izvajanju Operativnega programa – programa upravljanja na 

področju gozdarstva in kmetijstva; 
 spremljanje in usmerjane dela na znanstvenih rezervacijah za kvalifikacijske vrste; 
 vzdrževanje podatkovne zbirke SDF; 
 obnovitev conacije; 
 sodelovanje na srečanjih delovnih teles Direktive o habitatih in Direktive o pticah. 

 
Razvojne naloge: 

 uvedba nove metode priprave smernic za načrte GGE; 
 izdelava smernic za GGE, ki so z največjim deležem pokrite z območji NATURA 

2000; 
 udeležba na delavnicah za pripravo osnutkov RGN; 
 pregled prisotnosti, učinkovitosti in zadostnosti SKOP/KOP ukrepov; 
 postavitev sistema monitoringa na območjih, ki jih je Zavod obravnaval v projektu 

LIFE; 
 
4.4.6.2 Območja NATURA 2000 – komunikacija  
 
Komunikacijo NATURE 2000 bomo nadaljevali v skladu s PUN2k-om tudi v letu 2008. 
Komunikacija je sestavni del delovnih obveznosti posameznih območnih enot in je tesno 
povezana s strokovnimi nalogami s področja NATURE 2000. Koordinacija komunikacije in 
spremljanje izvajanja le te bo potekala na Osrednji enoti. 
 
Zavod izvaja komunikacijo z različnimi deležniki, pri čemer so prednostna tista območja, ki 
so pomembnejša z vidika ohranjanja ugodnega stanja vrst/habitatnih tipov (osveščanje in 
izobraževanje javnosti, strokovna pomoč lastnikom zemljišč,…). Posebno pozornost bomo 
posvetili novim oz. razširjenim območjem NATURA 2000. 
 
Pomemben del komunikacijskih aktivnosti bo usmerjen v sodelovanje pri procesih 
prostorskega načrtovanja. Večja pozornost pri komuniciranju bo v letu 2008 namenjena 
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sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS), pri pripravi in kasneje komunikaciji 
naravovarstvenih smernic za gozdnogospodarske načrte (GGN) gozdnogospodarskih enot.  
 
Zavod bo nadaljeval z že vzpostavljeno komunikacijo z deležniki s področja kmetijstva 
(večinoma v sklopu izobraževanj v okviru kmetijsko okoljskih programov, pa tudi s KGZ in 
posameznimi lastniki). Vključeval se bo v aktivnosti, ki jih bo pripravila kmetijska svetovalna 
služba, in na njih predstavljal vsebine NATURE 2000. Na podlagi analize izvajanih 
kmetijskih ukrepov bo potekala usmerjana komunikacija v sodelovanju s kmetijskim 
sektorjem. 
 
Pri komunikaciji bo Zavod sodeloval z drugimi institucijami, ki izvajajo komunikacijo 
NATURE 2000 (društva, upravljavci zavarovanih območij, itd), NATURO 2000 in druge 
naravovarstvene vsebine pa bomo predstavljali tudi osnovnošolski in srednješolski mladini. 
 
Komunikacija NATURE 2000 bo tudi pomemben sestavni del projektov, ki se že izvajajo oz. 
tistih, za katera bomo finančna sredstva pridobili v letu 2008. 
 
 
Programi komunikacije po posameznih območnih enotah Zavoda 
 
Območna enota Celje 
V letu 2008 bomo nadaljevali s predstavljanjem območij NATURA 2000 na vseh osnovnih šolah v 
Mestni občini Celje, in sicer v okviru projekta "Celostno komuniciranje Mestne občine Celje za 
odgovorno ravnanje z okoljem EKORG«. Namen tega projekta je vzpostaviti dvosmerno komunikacijo 
med strokovno in laično javnostjo, Zavod pa se je vanj zelo uspešno vključil že v šolskem letu 2006/07. 
V letu 2008 bomo izvedli komunikacijo vsem sedmošolcem v Mestni občini Celje. 
Še naprej se bomo s predstavitvami priložnostno vključevali v programe raznih društev in drugih 
inštitucij. Pomemben delež časa bomo porabili za sodelovanje v procesu prostorskega načrtovanja na 
vseh nivojih in za različne dejavnosti. V zavarovanih območjih bomo tudi v prihodnje nadaljevali z že 
uspešnim sodelovanjem pri vsebinah biotske raznovrstnosti.    
  
Območna enota Kranj 
V letu 2008 bo naš program komunikacije NATURE obsegal: 

• nadaljnjo komunikacijo manjših in bolj ranljivih posebnih varstvenih območij; 
• nadaljevanje s priložnostnim komuniciranjem lokalnim skupnostim, društvom in šolam; 
• predstavljanje specifičnih ukrepov KOP lastnikom območij NATURA 2000, usmerjanje in 

strokovno sodelovanje pri izvedbi ukrepov 2; 
• sodelovanje pri izvedbi komunikacijskega načrta za Triglavski narodni park 3. 

 
Območna enota Ljubljana 
Nadaljevali bomo s splošnimi predstavitvami območij NATURA 2000, pri čemer bo poudarek na 
posebnem varstvenem območju Ljubljansko barje. Novim županom bomo predstavili NATURO 2000 in 
jo komunicirali tudi ob drugih primernih priložnostih, kot je na primer usklajevanje planskih aktov. 
Vključevali se bomo v predstavitve programa KOP na našem območju ter v druge predstavitve z 
                                                 
2 Naloga bo izvedena v primeru zadostnega števila komunikatorjev. 
3 Naloga bo izvedena v primeru zadostnega števila komunikatorjev. 
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ustrezno vsebino. Predvidevamo terenski prikaz za kmete SKOP in KOP na območju Bohor–Vetrnik 
(2-krat v juniju 2008) in eno predavanje o naravovarstveni vsebini novih KOP ukrepov (metulji, 
steljniki). Nadaljevali bomo z objavami člankov o NATURI 2000 v lokalnih časopisih in NATURI 2000 
predstavili na sejmu Narava Zdravje. 
 
Območna enota Maribor 
Na področju komunikacije NATURE 2000 bo v letu 2008 poudarek na komunikacijski podpori 
priprave dopolnjenih NVS za pripravo GGN pri ZGS. Za to bomo opravili predstavitve celotnih 
obravnavanih območij NATURA 2000 kot tudi njihovih podrobnih vsebin (habitatni tipi, vrste, 
habitati vrst) na Pohorju za GE Smrečno, na Goričkem za GE Goričko II in v Halozah za GE Lešje.  
Predstavitve bodo v prvi fazi namenjene strokovnim delavcem ZGS, v nadaljevanju pa lastnikom in 
vsem ostalim deležnikom obravnavanih prostorskih enot. V nezmanjšanem obsegu bomo nadaljevali 
komunikacijo tudi na področju kmetijstva, predvsem z območnimi in lokalnimi izpostavami kmetijsko 
gozdarske zbornice in drugimi javnimi strokovnimi službami s tega področja. Pri izvajanju projekta 
BIOMURA, kjer smo kot partner zadolženi predvsem za komunikacijsko podporo projekta, bomo 
sodelovali na več predstavitvenih dogodkih. Načrtujemo, da bomo vključeni tudi v komunikacijo po 
OPAN-u, ki pa jo bomo podrobneje načrtovali skladno z dinamiko sprejemanja in izvajanja tega 
dokumenta na državni ravni kot tudi skladno z nujnimi kadrovskimi okrepitvami. Obstoječo potujočo 
razstavo NATURA 2000 bomo v naslednjem letu postavili na treh novih lokacijah in ob otvoritvah 
razstave vedno pripravili tudi otvoritveno predavanje za širšo javnost in predstavnike medijev.   
 
Območna enota Nova Gorica 
Priložnostne predstavitve NATURE 2000 bomo izvajali v okviru izobraževanja o programih KOP, 
skupaj s kmetijsko svetovalno službo, v okviru izobraževanja za lastnike gozdov z Zavodom za gozdove 
ter rednega sodelovanja s pristojnimi službami lokalnih skupnosti ter drugimi pravnimi in fizičnimi 
osebami. Natančnejše predstavitve con habitatov varovanih vrst ter habitatnih tipov območij v 
Trnovskem gozdu, na Nanosu ter na Krasu bomo pripravili za pristojne območne enote Zavoda za 
gozdove. Posebno pozornost bomo posvetili novim oz. razširjenim območjem NATURE 2000 v občinah 
Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba , Renče-Vogrsko in Brda. Nadaljevali bomo sodelovanje z osnovnimi in 
srednjimi šolami in vključevali predstavitve območij NATURE 2000 v naravovarstvene vsebine, ki so 
predpisane z učnimi načrti za osnovne šole. 
Ob svetovnem dnevu mokrišč načrtujemo predstavitev območij NATURA 2000 Krasa in Vipavske 
doline ter izkušnje pri ohranjanju življenjskega okolja varovanih vrst dvoživk pridobljenih v okviru   
projekta Interreg z naslovom 1001 kal – 1001 zgodba o življenju. 
 
Območna enota Novo mesto 
OPAN podaja naloge izvajanja komunikacije v povezavi z izdelavo različnih upravljavskih načrtov, in 
sicer je za območje naše enote za obdobje do leta 2013 predvidenih kar 63 komunikacij, ki bodo 
temeljile predvsem na predstavitvah ugodnega stanja in ekoloških zahtev kvalifikacijskih vrst in 
habitatnih tipov v postopku priprav različnih dokumentov, ki jih predvideva OPAN. V letu 2008 bi tako 
morali izvesti vsaj 12 temeljitejših komunikacij, vendar bo izvedljivo v primeru  kadrovske okrepitve.  
Že utečene predstavitve območij NATURA 2000 bomo nadaljevali v sodelovanju s KGZS in ZG Novo 
mesto in Brežice. Komunikacija bo vezana tudi na redna sodelovanja s pristojnimi službami lokalnih 
skupnosti ter drugimi pravnimi in fizičnimi osebami. Natančnejše predstavitve con habitatov varovanih 
vrst in habitatnih tipov bomo izvajali na območjih Dobličica, Šentjernejsko polje, Krka, Mirna, 
Kozjansko, Dobrava-Jovsi, Gorjanci, Raduha in Kočevsko.  
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Območna enota Piran 
V letu 2008 bomo nadaljevali s priložnostnim komuniciranjem z različnimi deležniki, predvsem z 
lokalnimi skupnostmi v okviru razgovorov in usklajevanj glede prostorskega načrtovanja in 
načrtovanja različnih aktivnosti. S KGZS se bomo dogovorili o vključevanju komuniciranja NATURE 
2000 v sklope izobraževanj znotraj KOP. 
 
 

4.5 Naravne vrednote  
 
Zavod je v letu 2007 zaključil osnutke projektnih nalog Vrednotenje dreves in opredeljevanje 
drevesnih naravnih vrednot, Vrednotenje ekosistemskih naravnih vrednot na primeru gozdnih 
rezervatov in Tipologija geoloških naravnih vrednot, prednostno mineralov. Osnutki 
projektnih nalog bodo v letu 2008 predstavljeni širši strokovni javnosti. 
V letu 2008 bomo izvedli vsaj eno razvojno delavnico na temo vrednotenja ekosistemskih 
naravnih vrednot – gozdnih rezervatov in tudi vsaj eno na temo tipologije geoloških naravnih 
vrednot, prednostno mineralov. Vrednotenje bo v letu 2008 tudi že vključeno v terensko 
preverjanje naravnih vrednot, ki so v registru naravnih vrednot, in v sklop popravkov in 
čiščenja baze ISN2k. 
 
Na podlagi kriterijev vrednotenja, določenih v projektnih nalogah, bo v letu 2008 potrebno 
vložiti več dela v proces sprejemanja sprememb Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih 
vrednot (Uradni list RS, št. 70/06). Zaradi določitve kriterijev vrednotenja se bo spremenilo 
število drevesnih naravnih vrednot in število dreves znotraj ene naravne vrednote, število 
ekosistemskih naravnih vrednot – gozdnih rezervatov in mineralov.  
 
V skladu z Zakonom o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04) bo Zavod pripravil 
strokovno mnenje o določitvi režima vstopa v nove jame iz poročila IZRK za leto 2007 in na 
osnovi na novo pridobljenih podatkov o biološki pomembnosti jam (monitoring jamskih 
hroščev in netopirjev) podal možne spremembe režima vstopa in izdelal strokovni predlog za 
ukrepe varstva jam. Zavod bo v letu 2008 tudi izdelal poročilo o stanju zaprtih jam. 
 
Popravki in čiščenje baze IS N2k bodo temeljili na spremljanju stanja naravnih vrednot in na 
podlagi treh projektnih nalog, izdelanih v letu 2007, ter sodelovanju pri spremembi Pravilnika 
o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 70/06). 
 
Naloge v letu 2008: 
 
Redne naloge: 

• predlogi za spremembo Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list 
RS, št. 70/06) na podlagi  kriterijev vrednotenja drevesnih naravnih vrednot, gozdnih 
rezervatov in mineralov ter terenskega preverjanja stanja naravnih vrednot v letu 2007;  

• popravki in čiščenje baze IS N2k; 
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• priprava letnega poročila o stanju zaprtih jam, kot to zahteva 13. člen Zakona o 
varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04); 

• terensko preverjanje naravnih vrednot, ki so v registru naravnih vrednot; v letu 2008 
bo na terenu pregledanih približno 10 odstotkov vseh naravnih vrednot. 

 
Razvojne naloge: 

• vsaj ena delavnica Zavoda na temo vrednotenja geoloških naravnih vrednot – 
prednostno mineralov; 

• vsaj ena delavnica Zavoda na temo vrednotenja ekosistemskih naravnih vrednot – 
gozdnih rezervatov; 

• Predstavitev osnutkov in zaključek projektnih nalog Vrednotenje dreves in 
opredeljevanje drevesnih naravnih vrednot, Vrednotenje ekosistemskih naravnih 
vrednot na primeru gozdnih rezervatov in Tipologija geoloških naravnih vrednot, 
prednostno mineralov; 

• priprava in predlog strokovnega mnenja glede na režim vstopa v jame na podlagi 
prejetega poročila o stanju podzemeljskih jam 2007 ter podatkov monitoringa 
netopirjev in jamskih hroščev, kot to zahteva 10. člen Zakona o varstvu podzemnih 
jam (Uradni list RS, št. 2/04); 

• priprava strokovnega predloga pri določitvi jam, za katere je potrebno skleniti 
pogodbo o skrbništvu glede na nove pridobljene podatke v letu 2008, kot to zahteva 
26. člen Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04); 

 
 
Tabela prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2008 za naravne vrednote, in sicer 
kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne enote in za celotni Zavod. 
 

ObmE   CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod
Naravne vrednote  4.9% 4.8% 7.5% 10.2% 11.8% 5.1% 4.8% 2.3%  6.1%
Skupaj predvidena poraba časa za naravne vrednote v letu 2008 6.1%

 
 
4.6 Splošno spremljanje stanja ohranjenosti narave  
 
Spremljanje stanja ohranjenosti narave obsega zlasti spremljanje stanja na varovanih (naravne 
vrednote, območja NATURA 2000 in EPO) in zavarovanih območjih. V precej manjšem 
obsegu  se izvaja tudi spremljanje stanja biotske raznovrstnosti izven območij z 
naravovarstvenim statusom. Spremljanje stanja ohranjenosti narave izvajamo sistemsko ali 
občasno. 
Sistemsko spremljanje stanja narave bo v letu 2008 obsegalo: 

• spremljanje stanja naravnih vrednot (glej poglavje 4.5); 
• redno spremljanje stanja ob izvajanju obsežnejših posegov v naravo (glej poglavje 

4.8); 
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• spremljanje stanja narave pri posegih v naravo na podlagi predhodnega dogovora z 
izvajalci. 

Občasno spremljanje stanja narave bo tako kot doslej potekalo v okviru terenskih ogledov, 
opravljenih pri reševanju prejetih vlog za posege v naravo ter v okviru izdelave 
naravovarstvenih smernic. 
 
Izboljšali bomo sistem spremljanja stanja, pri čemer bomo posebno pozornost namenili 
popolnejšemu dokumentiranju rezultatov spremljanja stanja. 
 
Tabela prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2007 za spremljanje stanja, in sicer 
kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne enote in za celotni Zavod.  
 

ObmE   CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod
Spremljanje stanja  1.1% 3.3% 1.4% 3.4% 9.5% 3.5% 0.7% 0.0%  2.6%
Skupaj predvidena poraba časa za splošno spremljanje stanja v letu 2008 2.6%
 
 

4.7 Dejavnosti, vezane na zavarovana območja, vključno s 
pripravo strokovnih podlag  
 
Zavod se bo v skladu z določili ZON pri delu na zavarovanih območjih še naprej intenzivno 
povezoval z upravljavci, kjer pa ti niso določeni, bo sodeloval z ustanovitelji in ostalimi 
deležniki v smislu zagotavljanja pogojev za doseganje namembnosti posameznega 
zavarovanega območja. Poudarek bo še naprej na zagotavljanju enotnosti metod in predvsem 
na jasni razmejitvi nalog in pristojnosti. 
Med splošnimi in konkretnimi nalogami v letu 2008 velja omeniti predvsem naslednje: 

• V skladu s programom MOP bo Zavod v letu 2008 izdelal strokovne podlage za 
pripravo uredb vlade o zavarovanju posameznih krajinskih ali regijskih parkov in 
drugih zavarovanih območij oz. za izvedbo drugih ukrepov varstva naravnih vrednot 
državnega pomena. Predvidena je izdelava strokovnih podlag za ukrepe varstva narave 
in izvedba drugih aktivnosti za Radensko polje, Boč, Rakov Škocjan, Jelševnik,  
Bobovek, Kamniško-Savinjske Alpe, Planinsko polje, Udin Boršt in Dragonjo. Nabor 
območij bomo sproti prilagajali programu MOP-a. Skladno z dogovorjeno časovno 
dinamiko in potrebami MOP-a bo sodelovanje obsegalo tudi sooblikovanje vsebine 
uredb ter strokovne predstavitve na vladni in lokalni ravni za navedena in tudi druga 
območja, ki so že v procesu razglasitve (npr. Ljubljansko barje, Triglavski narodni 
park). 

• Do določitve upravljavca Krajinskega parka Strunjan bo v skladu z dogovorom z 
MOP posamezne upravljavske aktivnosti izvajal Zavod; aktivnosti bodo vezane 
predvsem na spremljanje stanja in naravovarstvenim nadzorom, sodelovanje z 
lokalnim prebivalstvom in drugimi pomembnimi deležniki (turistična podjetja, ribiško 
društvo, turistično društvo, Solinami d.o.o.,…) in izvedbo ter pripravo nekaterih 
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investicij. Prednostne aktivnosti so zaščita zahodne brežine Stjuže po sanaciji, 
preveritev možnosti sanacije mostu preko izlivnega dela Stjuže, postavitev treh novih 
plovk in vzdrževalna dela na plovkah ter zamenjava označevalnih tabel na plovkah, 
postavitev informativnih tabel na vzhodnem delu rezervata in označevalnih tabel po 
kopni meji rezervata ter zamenjavo tabel na vseh plovkah, aktivnosti v zvezi s sanacijo 
stanj v izlivnem delu Stjuže (privezi).   

      Sanacija severne in zahodne brežine Stjuže pa bo izvedena v okviru projektov   
Barcelonske in Alpske konvencije, ki jih financirana Kneževina Monako. 

 
Tabela prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2008 za naloge, povezane z 
zavarovanimi območji, in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne enote 
in za celotni Zavod.  
 

ObmE   CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod
Strokovne podlage  4.4% 3.5% 8.4% 0.5% 9.0% 0.6% 5.0% 0.4%  3.5%
Zavarovana območja  1.6% 2.8% 0.6% 2.0% 2.2% 1.8% 28.4% 0.4%  3.2%
Skupaj predvidena poraba časa za zavarovana območja v letu 2008 6.7%
 
 

4.8 Strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih nalog  
 
Strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih nalog se zagotavlja s sistemom 
organizacije Zavoda in organizacijo področja ohranjanja narave v Sloveniji. 
 
Aktivnosti Zavoda RS za varstvo narave, ki jih zavod izvaja na področju strokovnega nadzora  
obsega  naslednje sklope nalog: 

• zagotavljanje usklajenega strokovnega razvoja naravovarstvenih nalog; 
• razvijanje in vzdrževanje enotnih pristopov k reševanju nalog in problemov, enotnih 

metodologij in razvoja področja ohranjanja narave skladno s strokovnimi in pravnimi 
izhodišči; 

• zagotavljanje enotnih izhodišč pri izvajanju ukrepov varstva narave; 
• strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih nalog, ki jih ne izvaja javna služba. 

 
 

4.9 Ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave in 
naravovarstvene akcije  
 
Ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave je pomemben element delovanja Zavoda.  
Na Zavodu posvečamo pozornost delu s čim več različnimi javnostmi in s čim bolj 
raznolikimi pristopi.  
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Tabela prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2008 za osveščanje in informiranje 
javnosti, in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne enote in za celotni 
Zavod.  
 

ObmE   CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod
Stiki z javnostjo, predstavitve  5.2% 1.0% 1.2% 2.0% 5.2% 4.8% 4.1% 0.6%  2.5%
Publikacije, razstave, akcije  2.6% 1.6% 4.6% 6.1% 4.9% 5.3% 3.6% 1.5%  3.6%
Skupaj predvidena poraba časa za odnose z javnostjo in predstavitve zavoda v letu 2008 6.0%
 
 
4.9.1 Ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave  
 
Ozaveščanje bo potekalo s pomočjo odnosov z javnostmi, ki predstavljajo sistematičen in 
načrtovan usmerjen proces vplivanja na oblikovanje naklonjenosti javnosti do ohranjanja 
narave z interaktivnim komuniciranjem. Med prioritentne naloge tako sodijo:  

- priprava dogodkov na temo ohranjanja narave; 
- skrb za pojavljanje in predstavljanje Zavoda v javnosti in njegovo širšo 

prepoznavnost; 
- obveščanje javnosti o delu Zavoda; 
- ažuriranje Zavodske spletne strani; 
- ažuriranje spletne strani Posredovalnice informacij Konvencije o biodiverziteti; 
- obveščanje notranje javnosti o poročanju medijev s področja naravovarstva in o 

pojavljanju Zavoda  medijih; 
- priprava  in organizacija strokovnega srečanja za zaposlene. 

 
Odnose z javnostmi oz. ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave bomo izvajali s 
pomočjo vseh "orodij", ki se uporabljajo pri delu z različnimi javnostmi. Tako bomo 
spremljali število objav, kjer se pojavlja Zavod, pripravljali sporočila za javnost, novinarske 
konference, pripravljali dogodke ob otvoritvah, pomembnih naravovarstvenih dneh (svetovni 
dan mokrišč, dan zemlje,….), pripravljali že obstoječe razstave in se ukvarjali tudi z interno 
javnostjo. V letu 2008 načrtujemo tudi sodelovanje z RTV Slovenija pri pripravi 
izobraževalnih oddaj. 
Aktivnosti s področja ozaveščanje potekajo tako na območnih enotah kot tudi na osrednji 
enoti, slednja pa območnim enotam nudi tudi celovito podporo pri izpeljavi teh aktivnosti.  
 
 
4.9.2 Naravovarstvene akcije (razstave, označevalne table, brošure in druge 
akcije) 
 
V letu 2008 bomo naravovarstvene akcije izvajali skladno z razpoložljivimi sredstvi, 
namenjenimi javni službi. Prednostno bomo izvajali akcije na zavarovanih območjih in na 
naravnih vrednotah s poudarkom na neživi naravi.  



 28

V tabeli so zapisane predvidene naravovarstvene akcije v letu 2008: 
(V skrajno desnem stolpcu tabele 'Prioriteta' so navedene številke od 1 do 4, pri čemer pomeni 1 najvišjo 
prioriteto in 4 najnižjo. Akcije bodo po prioritetnem vrstnem redu realizirane glede na razpoložljiva sredstva. 
Vpisane so tudi predvidene akcije v KP Strunjan in akcije, financirane iz drugih virov.) 
 

Označevalne table - obnova in postavitev novih tabel 
ObmE Naslov Prioriteta 

Označitev – Kisla voda 1 
Označitev – Krvavica 1 CE 

Označitev – Snežna jama 2 
LJ Obnova tabel – Fosilna obala Veče 2 

Označevalna tabla v KP Topla (rudišče) 1 
Označevalna tabla – Bistriški vindgar 1 MB 
Označevalna tabla – Stari Fridrih 2 
Označitev – Klevevž 1 

NM 
Označitev – Litiotidne školjke ob Sušici 1 
Označitev – Trnovski gozd (2 pojasnjevalni tabli) 1 
Označevalne table – Dolenjske jame 2 NG 

Filmski prispevek o drobnik skalnih kraških oblikah 3 
 Informativne in označevalne table – NR Strunjan 1 

PI Informativne table za NV Park Rastelli v Portorožu 1 
 Izdelava novih tabel za plovke – NR Strunjan 1 
 Razstave  
 Naslov  

Vidra (predstavitveni pano – dopolnitev obstoječe razstave)   1 NM 
Reka Krka – predstavitev območja 2 

PI NR Strunjan-Stjuža (predstavitev območja)  1 
 Publikacije  
 Naslov  

CE, PI Bonton Morje 1 
CE Plakat Drevesa v Celju 3 

Zloženka - Velika planina 1 
KR Brošura Soteska zarica 3 

Zloženka – Litiotidne školjke  1 
Ob mlaki – predstavitveni list 2 NM 
Kobila – predstavitveni list 3 

NG Zbornik Brkini 2007 1 
Priprava 21. številke revije Varstvo narave 1 OSR 

Drugo  
 Naslov 

CE Štetje velikonočnice na Boletini 1 
KR Ekskurzija Geotrip 3 
LJ Sejem Narava Zdravje 1 

Štetje koscev v Jovsih  1 NM 
Štetje srednjih detlov v Dobravi 1 
Zaščita zahodne brežine Stjuže 1 
Postavitev treh novih plovk v NR Strunjan 1 
Sanacija mostu na Stjuži 1 

PI 

Vzdrževanje plovk v NR Strunjan 1 
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Interventne akcije (intervencije) bomo izvajali na podlagi nujnih naročil s strani MOP-a in 
njihove zagotovitve sredstev. Prednostne intervencije navedene v tabeli ter druge po naročilu 
MOP.   
 

Intervencije 
 Naslov  

CE Glija jama – zaprtje 1 
 Osja jama – zapiranje vhoda 1 

LJ Rakov Škocjan – Sanacijska dela na poti in postavitev usmerjevalnih tabel 1 
Soča – sanacija lipe ob cerkvi 1 NG 
Divje jezero – Muzej v naravi (ureditveni ukrepi) 2 

NM Jama Jazbina – zaprtje 1 
PI Sanacija brežin Stjuže 2 

 
 
4.9.3 Izpolnjevanje določil Zakona o dostopu do informacij javnega značaja  
 
V letu 2008 je predvideno tekoče reševanje vlog prosilcev za dostop do informacij javnega 
značaja in za ponovno uporabo informacij javnega značaja v skladu z Zakonom o dostopu do 
informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2) (Uradni list RS, št. 51/06; 117/06 - ZDavP-2) in 
Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 
76/05).  
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5 Druge dejavnosti  
 
Poglavje obsega zunanje projekte, sodelovanje zaposlenih v različnih svetih in drugih telesih 
in aktivno udeležbo sodelavcev Zavoda na strokovnih srečanjih. 
 

5.1 Zunanji projekti s področja varstva narave  
 
Tabela prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2008 za zunanje projekte, in sicer 
kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne enote in za celotni Zavod.  
 

ObmE   CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod
Projekti  3.0% 5.8% 0.0% 3.3% 2.6% 3.1% 2.7% 6.7%  3.9%
Skupaj predvidena poraba časa za odnose z javnostjo in predstavitve Zavoda v letu 2008 3.9%
 
5.1.1 Potekajoči projekti  
 
5.1.1.1 Informacijski sistem o stanju morskega okolja v Tržaškem zalivu 
Projekt poteka v okviru pobude Skupnosti INTERREG III A Slovenija–Italija 2000–2006 in 
se zaključuje v maju 2008. Postavitev podvodnih kamer, ki je bila sicer predvidena v letu 
2007, bo zaradi drugačne dinamike izvajanja projekta izvedena na začetku leta 2008. 
 
5.1.1.2 Čezmejno sodelovanje pri upravljanju, ohranjanju in raziskovanju dinarske 
populacije risa (DinaRis) 
Projekt se izvaja v okviru programa pobude Skupnosti INTERREG III A, Sosedski program 
Slovenija–Madžarska–Hrvaška; prijavitelj je Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni 
razvoj Dinaridov. Projekt se zaključuje v februarju 2008. V projektu bo Zavod sodeloval pri 
pripravi skupne strategije upravljanja z risom. 
 
5.1.1.3 Varstvo biodiverzitete reke Mure (BIOMURA)  
Projekt poteka v okviru programa LIFE – Narava in se bo zaključil oktobra 2011. Prijavitelj je  
Inštitut za vode RS, Zavod pa sodeluje kot partner. V letu 2008 se bo nadaljevalo izvajanje 
hidroloških raziskav in meritev (meritve vodostajev, temperature vode in kalnosti, raziskave 
pretokov proda), proučevanje rečnega prostora in njegovih habitatov s ciljem zagotavljanja 
najustreznejših ukrepov na sami reki. Organizirana bo regionalna delavnica projekta in 
izvedene druge promocijsko informativne dejavnosti. Pripravljeni bosta dve naslednji številki 
Glasila BIOMURA. ZRSVN bo aktivno sodeloval pri načrtovanju in izvedbi ukrepov, s 
članki v glasilu ter na delavnicah s komunikacijami NATURE 2000. 
 
5.1.1.4 Projekti v okviru Barcelonske in Alpske konvencije 
Dogovor o sodelovanju med Zavodom in Kneževino Monako za obdobje 2007–2009 
predvideva izvedbo različnih projektov, v katere so vključene območne enote Piran, Kranj in 
Nova Gorica. V letu 2008 so predvidene posamezne aktivnosti na naslednjih projektih: 
sanacija brežin Stjuže (KP Strunjan), kartiranje morskih habitatnih tipov izven zavarovanih 
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območij, sanacija dostopov na območje NS Debeli rtič, ohranjanje narcisnih travnikov, 
izboljšanje gnezditvenih možnosti koconogega čuka in kozače na Jelovici, označitev in 
predstavitev naravnega spomenika Divje Jezero.  
 
5.1.2 Načrtovani projekti  
 
5.1.2.1 Biotska pestrost Slovenije – ponos prihodnjih generacij 
Projektno prijavo smo oddali v okviru EEA Grants (Norveški finančni mehanizem) za leto 
2007. Zavod je prijavitelj projekta. V okviru projekta, ki je sestavljen iz dveh delov, želimo 
pridobiti podatke o stanju naravnih vrednot v delu Gorenjske in opredeliti tista mesta na 
rečnih koridorjih NATURE 2000, ki predstavljajo referenčno stanje za kvalifikacijske vrste 
rib za NATURO 2000. Iz dobljenih podatkov bomo ocenili, katera območja so najbolj 
ogrožena in pripravili program dela za njihovo varstvo in kjer je potrebno, tudi sanacijo. V 
primeru izbora projekta se delo prične v letu 2008. 
 
5.1.2.2 Ribnik Vrbje – zelena prihodnost 
Projektno prijavo je prijavitelj projekta, Razvojna agencija Savinja oddal v okviru EEA Grants 
(Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem) za leto 2007. Zavod v projektu 
sodeluje kot partner. Namen projekta je turistična obogatitev reke Savinje in njenega nabrežja 
od Šempetra do Levca z vključevanjem vsebin ohranjanja narave. V primeru izbora projekta se 
delo prične v letu 2008.  
 
5.1.2.3 Ohranjanje in upravljanje mokrišč v Sloveniji 
Zavod se bo v letu 2007 prijavil na razpis LIFE+ narava in biodiverziteta s predvidenim 
naslovom "Ohranjanje in upravljaje mokrišč v Sloveniji". Zavod bo nosilec projekta. V letu 
2008 se s strani Zavoda v fazi izbora projekta pričakujejo določene aktivnosti usklajevanja 
projektne prijave z EU, predviden začetek projekta pa je 01.01.2009. 
 
5.1.2.4 Razvoj metod planiranja naravi prijaznega trajnostnega regionalnega razvoja 

in prostorskega planiranja 
V okviru programa MATRIOSCA je v letu 2007 potekala priprava projektne ideje ter 
navezovanje stikov s tujimi partnerji iz Italije, Avstrije, Madžarke in Hrvaške. Zavod 
namerava v vlogi prijavitelja projekta v letu 2008 oddati navedeni predlog projekta na razpis 
Teritorialnega sodelovanja – jugovzhodna Evropa (transnacionalni projekti). V primeru 
potrditve projekta je možen začetek izvajanja projektnih aktivnosti že v drugi polovici leta 
2008. 
 
5.1.2.5 Mreža upravljavcev zavarovanih morskih območij v Sredozemskem morju- 
nadaljevanje 
Projekt se v letu 2007 zaključi, vendar bo vodilni partner, WWF Francija, določene aktivnosti 
predvidoma nadaljeval tudi v letu 2008. V primeru izvajanja aktivnosti v morskih zavarovanih 
območjih bo sledil tudi dogovor o  financiranju.  
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5.1.2.6 Ohranimo želvo v slovenskem morju 
Projekt "Ohranimo želvo v slovenskem morju" je odvisen od dogovora med družbo Petrol, d.d., 
MOP-om ter Zavodom. Predviden program aktivnosti za leto 2008 vključuje predvsem 
sodelovanje z ribiči, promocijske dejavnosti ter izdelavo strokovnega predloga za izdelavo 
nacionalnega akcijskega načrta za varstvo morskih želv. 
 
5.1.2.7 Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
Možne so tudi prijave na razpis za Krepitev regionalnih razvojnih potencialov, kjer lahko 
sodelujemo kot partner, ki pokriva z naravovarstveno vsebino, pri kandidaturah občin na razpise 
za tovrstne projekte. 
 
 
5.2 Sodelovanje v zunanjih strokovnih in drugih telesih  
 
Zaposleni na Zavodu bodo v letu 2008 v skladu z ustreznimi akti sodelovali v sledečih svetih in 
komisijah: 

• Zavod za gozdove Slovenije, Svet zavoda (1 član) in Zavod za gozdove Slovenije, sveti 
območnih enot (13 članov); 

• revizijske podkomisije za revizijo vodnogospodarskih projektov pri Ministrstvu za 
okolje in prostor, Agencija RS za okolje, območne pisarne (9 članov); 

• različne občinske komisije, sveti, zavodi, regionalne organizacije (Regionalni razvojni 
svet Gorenjske – skupina za okolje in infrastrukturo); 

• odbor Krajinskega parka Sečoveljske Soline 
• Upravni odbor za izvajanje Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA 

SLOVENIJA–ITALIJA. 
Predvidena poraba časa za navedene aktivnosti je vključena v nalogi "stiki z javnostjo". 
 
 
5.3 Aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih doma in v tujini,  
priprava strokovnih posvetov ter drugo mednarodno sodelovanje  
 
V letu 2008 bodo zaposleni na Zavodu sodelovali na konferencah, posvetih in srečanjih v tujini 
in v Sloveniji. Poleg konferenc in posvetov, ki so na sporedu, bomo v letu 2008 sodelovali tudi 
pri strokovnih vsebinah, povezanih s predsedovanjem Slovenije EU.  
V nadaljevanju so omenjene le konference, posveti in srečanja, kjer bodo zaposleni sodelovali s 
svojimi strokovnimi prispevki oz. so teme že napovedane. Med letom pa se bomo odločili tudi 
za nekatere udeležbe, kamor bomo povabljeni, in ocenili, da je naš prispevek lahko 
konstruktiven na nivoju Zavoda.  
 
5.3.1 Aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih doma in v tujini 
Ena od zaposlenih vsako leto aktivno sodeluje pri izvedbi biološke olimpijade in se je tudi udeleži 
– v letu 2008 bo v Indiji. Kot doslej vsako leto bo tudi v letu 2008 en zaposleni aktivno sodeloval 
na letni skupščini mednarodne organizacije Eurosite, ki bo tokrat na Finskem. 
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Sodelovali bomo tudi na: mednarodnem simpoziju "Future of Butterflies in Europe II" na 
Nizozemskem s temo "Ohranjanje metuljev v Sloveniji"; na 22. svetovnem kongresu IPMA v 
Rimu s temo "Project Management in Public Sectors and Projects Financed by International 
Institutions"; na IUFRO, ki bo v Sarajevu,  na temo gozdarstva; na "International Symposium 
Participating in NATURE" na temo "Communities and Protected Areas in Central and Eastern 
Europe", s prispevkom iz projekta LIFE; na prireditvi GreenWeek 2008; ter na Uporabniški 
konferenci GISDATA v Opatiji s predstavitvijo IS N2k.  
 
5.3.2 Priprava strokovnih posvetov 
V jeseni 2008 bo Zavod organiziral dvodnevni mednarodni strokovni posvet na temo 
pomorskih dejavnosti v Severnem Jadranu in njihovega vpliva na ohranjanje biotske 
raznovrstnosti.  
Organizirali bomo tudi strokovni posvet o izvajanju PUN2k na področjih gozdarstva in 
kmetijstva. 
 
5.3.3 Drugo mednarodno sodelovanje 
Zavod RS za varstvo narave je pred dvema letoma s sorodno institucijo Scotish Nature Heritage 
(SNH) s Škotske podpisal izjavo o sodelovanju. V letu 2006 je potekala strokovna izmenjavo 
zaposlenih, nadaljevanje strokovnega sodelovanja pa je predvideno tudi za leto 2008. Še naprej 
bomo sodelovali z mednarodno organizacijo EUROSITE, katere član je Zavod; en zaposleni pa 
bo aktivno sodeloval na letni skupščini te organizacije na Finskem. Predvideno je tudi nadaljnje 
sodelovanje z deželami zahodnega Balkana.  
 
Tabela prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2008 za aktivne udeležbe na 
strokovnih srečanjih, in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne enote in 
za celotni Zavod.  
 

ObmE   CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod
Strok srečanja, seminarji, 
konference  1.0% 1.6% 0.5% 2.6% 2.0% 1.4% 2.2% 2.5% 1.9%
Skupaj predvidena poraba časa za udeležbo na strokovnih srečanjih v letu 2008 1.9%
 
 
5.4 Izobraževanje delavcev ZRSVN in sodelovanje na posvetovanjih  
 
Izobraževanje delavcev zajema izobraževanja s področja dela (tako strokovno kot tudi splošno 
področje), računalniška izobraževanja, tečaje tujih jezikov in podiplomski študij. 
Izobraževanja bodo potekala v organizaciji Zavoda ali pa se bodo delavci udeležili 
izobraževanj zunanjih izvajalcev, tako doma kot v tujini.  
Pri strokovnem izobraževanju bo poudarek na delavnicah s področja našega dela v 
organizaciji Zavoda. Delavci se bodo udeležili tudi strokovnih seminarjev in delavnic 
zunanjih izvajalcev. Skladno s potrebami se bodo zaposleni udeležili tudi izobraževanj s 
področja projektnega dela.  
V okviru strokovnih izobraževanj je v letu 2008 za vse zaposlene Zavoda predvidena strokovna 
ekskurzija v organizaciji Območne enote Piran. 
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Delavci, ki opravljajo splošne naloge, se bodo po potrebi udeležili izobraževanj s področij 
dela. Računalniških tečajev se bodo delavci udeležili le, če bo to zaradi novosti pri delu nujno 
potrebno. Delavci na vodilnih delovnih mestih se bodo udeležili seminarja na temo vodenja. 
Predvideno je tudi izobraževanje na področju znanja tujih jezikov (predvsem angleščine), in 
sicer do sedem tečajev.  
Za Zavod kot strokovni organ so zelo pomembni visoko kvalificirani strokovnjaki, zato bosta 
podeljeni (največ) dve šolnini za podiplomski študij v višini nesubvencioniranega dela, ki ga ne 
krije Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Šolnini bosta dodeljeni kandidatoma 
višjih letnikov podiplomskega študija; kandidata bosta izbrana na podlagi internega razpisa, 
merilo bo izraženi interes Zavoda, povprečna ocena pri doslej opravljenih izpitih, delež 
opravljenih izpitov in frekvenca opravljenih izpitov. 
Zavod bo omogočil opravljanje strokovnega izpita s področja varstva narave vsem delavcem, ki 
se bodo usposabljali za delo.  
Zavod omogoča tudi opravljanje obvezne študentske prakse na dodiplomskem in 
podiplomskem študiju, in sicer glede na zmožnosti in potrebe (do 10 študentov). 
 
Predvideno porabo časa za izobraževanje delavcev v letu 2008 (jezikovni, računalniški in drugi 
tečaji ter izobraževanja) po območnih enotah, kot delež celotne letne kvote časa za območne 
enote in Osrednjo enoto ter na nivoju celotnega Zavoda prikazuje naslednja tabela. 
 

ObmE   CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod
Tečaji, izobraževanja  2.1% 3.0% 1.6% 2.3% 2.4% 2.6% 2.4% 1.6%  2.1%
Skupaj predvidena poraba časa za izobraževanje delavcev Zavoda v letu 2008 2.1%
 

5.5 Izdajanje strokovne periodike  
 
Zavod izdaja svoje interno glasilo N-vestnik in od leta 2007 ponovno tudi revijo Varstvo narave. 
 
5.5.1 Glasilo Zavoda  
Na Zavodu bomo še naprej pripravljali N-vestnik, interno glasilo Zavoda, ki bo tudi v letu 2008 
izšel štirikrat. Vanj bodo o pomembnih dogodkih, udeležbah in temah pisali izključno zaposleni 
na Zavodu. Glasilo bodo prejemali zaposleni, člani Sveta Zavoda, MOP in upravljavci 
zavarovanih območij. 
 
5.5.2 Revija "Varstvo narave" 
Izdali bomo enaindvajseto številko revije Varstvo narave.  
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6 Poslovanje 
 
Tabela prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2008 za naloge poslovanja, 
administracije in druge podporne naloge, in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa 
za območne enote in za celotni Zavod. 
 

ObmE   CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod
Administracija  7.1% 6.9% 5.3% 4.7% 0.8% 0.0% 10.6% 7.2%  5.4%
Baze in dokumentacija  0.2% 2.5% 0.0% 3.8% 3.1% 2.3% 3.2% 2.6%  2.3%
Finance  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0%  0.5%
Informatika  0.9% 0.2% 0.6% 1.1% 0.8% 1.0% 0.6% 10.3%  3.4%
Kadrovske zadeve  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.0%  0.3%
Poslovanje  0.9% 0.0% 0.0% 0.3% 1.0% 0.4% 1.0% 8.6%  2.7%
Pravne naloge  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.8%  1.0%
Vodenje in organizacija dela  3.0% 3.0% 1.9% 2.3% 2.8% 3.4% 4.1% 2.4%  2.7%
Skupaj predvidena poraba časa za vodenje in organizacijo dela ter administrativno podporo v letu 
2008 18.4%
 
Posamezne dejavnosti poslovanja, organizacije in koordinacije dela v letu 2008, ki se v 
glavnem odvijajo na Osrednji enoti Zavoda, so v nadaljevanju na kratko opisane. 
 
Naslednja tabela prikazuje primerjavo med porabo časa za sklop nalog, ki sodijo strogo v 
skupino strokovnih naravovarstvenih nalog, in za sklop nalog, ki so t.i. spremljevalne naloge 
oziroma naloge skupnih služb. Vzpodbudna je primerjava med obema vrstama nalog, saj je 
predvidena poraba časa za strokovne naloge bistveno (skoraj petkrat) večja od predvidene 
porabe časa za spremljevalne naloge. Del nalog po sedanji opredelitvi je mešane ali težko 
določljive narave, zato smo jih združili pod skupnim imenom t.i. "mešane" naloge. 
 

ObmE   CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod
Strokovne naloge  78.1% 78.6% 84.5% 77.2% 77.8% 80.3% 70.3% 55.2%  72.1%
Skupne službe  11.9% 10.1% 7.8% 8.4% 5.4% 4.8% 16.4% 35.3%  16.1%
Mešane naloge   10.0% 11.2% 7.7% 14.4% 16.7% 15.0% 13.3% 9.5%   11.8%
 

6.1 Splošne in organizacijsko-administrativne zadeve  
 
Pri klasičnih administrativnih opravilih je po deležu za to porabljenega časa na prvem mestu 
Osrednja enota Zavoda, ki opravlja večino tovrstnih nalog. Na območnih enotah opravljajo le 
redne naloge, ki so nujne za poslovanje posamezne enote (naloge, vezane na pošto, 
dokumentiranje gradiv, potne naloge, vodenje enostavnejših evidenc in podobno). 
 
Na Osrednji enoti poteka koordinacija, organizacija in izvajanje različnih skupnih sestankov, 
kot so na primer kolegiji direktorja, ki potekajo približno enkrat mesečno oz. po potrebi, in 
seje Sveta Zavoda, ki potekajo približno štirikrat letno. Osrednja enota skrbi za različne 
splošne zadeve skupne narave.  
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Omenimo le nekatere značilne naloge: 
• opravljanje vseh kadrovskih nalog (vodenje evidence zaposlenih, prijave/odjave 

delavcev in podobno); 
• priprava programa izobraževanja delavcev Zavoda in vodenje evidence; 
• opravljanje vseh pravnih nalog s strokovnega področja in področja delovnih razmerij;  
• priprava in vodenje zapisnikov sej sveta in kolegijev direktorja; 
• dokumentiranje gradiv in vodenje ustreznih evidenc; 
• opravljanje računovodskih zadev; 
• urejanje naročniških razmerij; 
• urejanje najema poslovnih prostorov; 
• izvajanje postopkov in vodenje evidenc s področja javnih naročil; 
• urejanje zadev v zvezi s službenimi vozili. 

 
V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01) in varstva 
pred požarom bodo v letu 2008 v primeru zagotovitve ustreznih poslovnih prostorov in selitve 
dopolnjene strokovne podlage za izjavo varnosti na Območni enoti Kranj. Na podlagi izjave o 
varnosti in ocene tveganja bo 24 zaposlenih opremljenih z novo zaščitno obutvijo, zdravniški 
pregled mora opraviti 17 zaposlenih, 6 zaposlenih pa mora opraviti izpit iz varstva pri delu.  
V letu 2008 bomo nadaljevali z izvrševanjem predpisov s področja upravnega poslovanja, 
ravnanja z dokumentarnim gradivom in arhiviranja. 
 
6.2 Upravljanje s poslovnimi prostori  
 
Zavod upravlja s poslovnimi prostori v Novi Gorici. Za leto 2008 je v okviru rednega 
investicijskega vzdrževanja prostorov predvidena preureditev balkonskega prostora v poslovni 
prostor – zasteklitev, rolete, električna napeljava in klimatizacija prostora – ter  beljenje vseh 
prostorov območne enote, soudeležba pri morebitni sanaciji strehe (pri sanaciji morajo 
sodelovati vsi uporabniki celotnega objekta) in tekoče vzdrževanje prostorov. 
Druge poslovne prostore, ki jih uporabljamo, ima Zavod v najemu. Vsi poslovni prostori so 
primerni za nemoteno delo, razen prostori Območne enote Kranj (občasno zelo povečana 
vlažnost prostorov), zaradi česar bomo iskali nove poslovne prostore. 
 
6.3 Pravne in kadrovske zadeve  
 
Delo na področju kadrovsko-pravnih zadev bo v letu 2008 potekalo po ustaljenih smernicah. 
Omenimo nekaj tipičnih nalog s tega področja: 

• urejanje in vodenje dokumentacije o vseh kadrovskih zadevah; 
• urejanje delovnih razmerij; 
• 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. 
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V skladu s predvidenimi spremembami zakonodaje (zlasti Predlog sprememb in dopolnitev 
Zakona o delovnih razmerjih in drugih predpisov) bo Zavod izpolnil obveznosti, ki mu jih 
spremenjeni predpisi nalagajo. Zaradi morebitnih, tudi drugih dodatnih sprememb 
zakonodaje, ki bi vplivale na obstoječe notranje akte, bodo tudi te po potrebi spremenili 
 
Z začetkom leta 2008 se napoveduje uporaba celotnega Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (ZSPJ-UPB6) (Uradni list RS, št. 110/06, 121/06, 1/07, 57/07) in njegovih 
podzakonskih predpisov. Na podlagi tega zakona bo sledila prevedba količnikov v plačne 
razrede, potrebna bo sprememba Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest Zavoda in drugih aktov ter tudi priprava novih pogodb o zaposlitvi za vse delavce. 
 

6.4 Finančne in računovodske zadeve  
 
V okviru nalog finančno-računovodske narave bo tudi v letu 2008 delo potekalo po že 
ustaljenih postopkih na Osrednji enoti Zavoda, v sodelovanju z zunanjim računovodskim 
servisom. Omenimo nekatere značilne naloge: 

• vodenje in koordinacija računovodskih zadev; 
• priprava finančnega načrta in spremljanje izvajanja le-tega; 
• priprava finančnega poročila; 
• opravljanje nalog s področja osnovnih sredstev; 
• priprava in izvedba zadev, ki se vežejo na plače in razna nadomestila; 
• sodelovanje v postopkih javnih naročil; 
• priprava predlogov za oblikovanje in izboljšanje finančnega in poslovnega delovanja 

Zavoda;   
• sodelovanje pri pripravi predlogov za pridobivanje sredstev iz drugih virov; 
• usklajevanje kupoprodajnih pogodb in najemnih pogodb ter sklepanje zavarovanj. 

 
Veliko število projektov se financira na podlagi povračil stroškov, zato se pojavlja problem 
prehodnega financiranja, zaradi česar bo posebna pozornost namenjena spremljanju projektov 
in tudi denarnega toka za celotni Zavod (javna služba in projekti). Za zagotavljanje likvidnosti 
pri izvajanju projektov bo Zavod najel kredit. 
 

6.5 Informatika in elektronski sistemi  
 
Na področju informatike bomo, tako kot je že utečeno, iztrošeno opremo racionalno 
nadomeščali z novo, v letu 2008 tudi datotečni strežnik. Vzdrževanje računalnikov ter druge 
informacijske opreme in elektronskih sistemov bo potekalo po ustaljenem sistemu. Nad 
informacijskim sistemom bo še naprej bdela skupina za informatiko, v kateri je poleg 
informatika, ki dela na Osrednji enoti, z vsake območne enote po en sodelavec z minimalnim 
časovnim vložkom, tj. manjšim deležem svoje polne delovne obremenitve. 
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Nov pa bo za leto 2008 Informacijski sistem NATURA 2000, izdelan v okviru projekta LIFE 
in z začetkom leta 2008 dostopen preko spletnih strani ARSO. Predvsem v začetku leta 2008, 
v obdobju takoj po uvedbi novega informacijskega sistema, bomo precej pozornosti namenili 
njegovemu vzdrževanju in odpravljanju morebitnih pomanjkljivosti, ki se bodo pokazale šele 
tekom uporabe.  
 
Zavodov intranet, učinkovito aplikacijo za vodenje nekaterih poslovnih evidenc in 
spremljanje rezultatov dela, ki jo uporabljamo že tri leta, bomo v letu 2008 predstavili 
navzven ter pripravili zasnovo za dodatek funkcionalnosti za načrtovanje porabe časa po 
nalogah po sodelavcih. 
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7 Priloga 1: Prikaz predvidene porabe delovnega časa za 
leto 2008  
 
Na prvem grafu je prikazana primerjave načrtovane porabe časa za leto 2008 po nalogah v 
odstotkih ter načrta in realizacije* taistega za leto 2007. Sledi tabelarični prikaz predvidene 
porabe časa po nalogah za Zavod in po posameznih območnih enotah v odstotkih ter grafični 
prikaz predvidene porabe časa za celoten Zavod za leto 2008. 
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ObmE

Vsota 
(ObmE)

Ekološko 
pomembna 

območja

NATURA 
2000 

stroka

NATURA 
2000 

komunika
cija

Naravne 
vrednote

Strokovn
e 

podlage

Naravovar
stvene 

smernice

Spremljanj
e stanja - 
splošno

Strokovna 
mnenja Projekti Zavarovan

a območja

Strokovna 
srečanja, 
seminarji, 

konference

Varstvo 
vrst

Varstvo 
HT

Mednarodne 
konvencije 

(tudi CITES)

Metodologi
je in razvoj

Tečaji, 
izobraževa

nja

Publikacij
e, 

razstave, 
akcije

Stiki z 
javnostjo, 

predstavitv
e

Baze in 
dokument

acija

Informati
ka

Administ
racija

Pravne 
naloge Finance Poslova

nje
Kadrovsk
e zadeve

Vodenje in 
organizaci

ja dela

CE 100.0% 0.3% 15.7% 10.8% 4.9% 4.4% 25.4% 1.1% 9.0% 3.0% 1.6% 1.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 2.6% 5.2% 0.2% 0.9% 7.1% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 3.0%
KR 100.0% 0.0% 14.9% 6.1% 4.8% 3.5% 16.1% 3.3% 16.8% 5.8% 2.8% 1.6% 1.8% 0.0% 1.1% 3.1% 3.0% 1.6% 1.0% 2.5% 0.2% 6.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.0%
LJ 100.0% 0.5% 21.7% 4.8% 7.5% 8.4% 22.2% 1.4% 16.5% 0.0% 0.6% 0.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% 1.6% 4.6% 1.2% 0.0% 0.6% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
MB 100.0% 1.0% 21.8% 2.3% 10.2% 0.5% 21.0% 3.4% 8.0% 3.3% 2.0% 2.6% 1.2% 0.0% 0.0% 0.1% 2.3% 6.1% 2.0% 3.8% 1.1% 4.7% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 2.3%
NG 100.0% 0.9% 11.0% 2.5% 11.8% 9.0% 13.7% 9.5% 11.0% 2.6% 2.2% 2.0% 1.6% 0.0% 0.0% 1.2% 2.4% 4.9% 5.2% 3.1% 0.8% 0.8% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 2.8%
NM 100.0% 1.2% 18.5% 13.6% 5.1% 0.6% 22.6% 3.5% 7.5% 3.1% 1.8% 1.4% 0.8% 0.0% 0.4% 0.0% 2.6% 5.3% 4.8% 2.3% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 3.4%
PI 100.0% 0.5% 4.6% 1.2% 4.8% 5.0% 8.9% 0.7% 4.5% 2.7% 28.4% 2.2% 0.6% 0.2% 5.9% 0.0% 2.4% 3.6% 4.1% 3.2% 0.6% 10.6% 0.0% 0.0% 1.0% 0.1% 4.1%

OsrE 100.0% 0.1% 30.1% 1.5% 2.3% 0.4% 2.1% 0.0% 0.3% 6.7% 0.4% 2.5% 3.5% 0.7% 4.5% 3.2% 1.6% 1.5% 0.6% 2.6% 10.3% 7.2% 3.8% 2.0% 8.6% 1.0% 2.4%
Zavod 100.0% 0.5% 20.2% 4.3% 6.1% 3.5% 14.3% 2.6% 7.9% 3.9% 3.2% 1.9% 1.7% 0.2% 1.8% 1.3% 2.1% 3.6% 2.5% 2.3% 3.4% 5.4% 1.0% 0.5% 2.7% 0.3% 2.7%

Zavod RS za varstvo narave, leto 2008: predvidena poraba časa po nalogah (v odstotkih)

Zavod RS za varstvo narave, leto 2008: predvidena poraba časa po nalogah po območnih enotah (v odstotkih)
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8 Priloga 2: Organizacijska struktura Zavoda 
 
 
 

SVET ZAVODA

OBMOČNA
ENOTA
KRANJ
(5+0,5)

OSREDNJA ENOTA
direktor

strokovne službe  (11)
splošne službe (9)

OBMOČNA
ENOTA CELJE

(6+0,5)

OBMOČNA
ENOTA

LJUBLJANA
(9+0,5)

OBMOČNA
ENOTA

MARIBOR
(9+0,5)

OBMOČNA
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NOVA GORICA
(8)
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ENOTA NOVO

MESTO (5)
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ENOTA PIRAN

(3)
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OSREDNJA ENOTA

OBMOCNA ENOTA NOVO MESTOOBMOCNA ENOTA KRANJ

OBMOCNA ENOTA PIRAN

OBMOCNA ENOTA NOVA GORICA

PRIKAZ MATRIČNE ORGANIZIRANOSTI
ZAVODA RS ZA VARSTVO NARAVE

Skupina za strokovni razvoj
Zavoda (skupaj 3, OsrE 1)

Skupina za favno in floro (skupaj
21, OsrE 8)

Skupina za nadgradnjo sistema
naravnih vrednot (skupaj 6, OsrE 3)

OBMOCNA ENOTA MARIBOR

OBMOCNA ENOTA CELJE

- odebeljen krog pomeni vodjo območne enote

Skupina za pripravo programa
dela in poročila (skupaj 4, OsrE 1)

Skupina za informatiko (skupaj 8,
OsrE 1)

OBMOCNA ENOTA LJUBLJANA
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Program dela in finančni načrt za leto 2008, Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, november 2007. 
Številka dokumenta: 8-VI-444/2-O-07/MG 
 
Idejna zasnova programskega dela in finančnega načrta Zavoda za leto 2008: dr. Darij Krajčič 
Vodenje priprave programa: dr. Mirjam Galičič 
Priprava poglavja "Cilji": dr. Darij Krajčič 
Priprava finančnega načrta in Priloge 2: Maruša Šerjak 
Delovna skupina za pripravo letnega programa dela in poročila: dr. Mirjam Galičič (vodja skupine), Janko 
Urbanek, Mirjam Gorkič, Mojca Tomažič 
Pri pripravi predvidene porabe časa po vsebinskih nalogah so v koordinaciji vodij območnih enot sodelovali vsi 
zaposleni na ZRSVN. Skupne tabele o predvideni porabi časa po nalogah ter tabele in grafe v Prilogi 1 je 
pripravila Sonja Likar.  
Pri posredovanju podatkov za pripravo finančnega načrta ter drugih podatkov za načrtovanje so sodelovali vodje 
območnih enot: Mojca Tomažič (OE Celje), Metod Rogelj (OE Kranj), Vesna Juran (OE Ljubljana), mag. Matjaž 
Jež (OE Maribor), Mirjam Gorkič (OE Nova Gorica), Mira Ivanovič (OE Novo mesto), mag. Robert Turk (OE 
Piran). Posamezna poglavja so pisali nosilci: Gregor Danev, dr. Nika Debeljak Šabec, dr. Mirjam Galičič, Mirjam 
Gorkič, mag. Matjaž Jež, mag. Martina Kačičnik Jančar, Nina Kavčnik, Tina Klemenčič, Mateja Kocjan, Mateja 
Nose Marolt, Metod Rogelj, Maruša Šerjak, Mojca Tomažič, mag. Robert Turk, Janko Urbanek, Damjan Vrček 
Lektorirala in uredila: Nina Uratarič 
Končna redakcija: dr. Mirjam Galičič 


