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1 Uvod 
 
 

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave bo v letu 2003 opravljal javno službo 
varovanja narave v obliki nalog, določenih v 117. členu zakona o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 56/99, 31/2000 – popravek, 119/2002). Pri svojem delu bo upošteval 
vse zakonske akte, predpise in mednarodne konvencije, ki se neposredno ali posredno 
dotikajo varstva narave, okolja in sorodnih ali drugače relevantnih področij. 
 
Zavod bo skladno s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, 
ki ga je sprejel svet zavoda, opravljal javno službo ohranjanja narave v okviru svoje 
osrednje enote v Ljubljani in v območnih enotah Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Nova 
Gorica, Novo mesto in Piran. Neposredna naravovarstvena dejanja izvajajo strokovnjaki 
območnih enot, osrednja enota pa koordinira delovanje zavode kot celote, skrbi za 
enotnost strokovnih metod ter nemoteno poslovanje zavoda. 
 
Glavne vsebinske naloge zavoda v letu 2003 izhajajo iz določil Zakona o ohranjanju 
narave in obsegajo predvsem sledeča področja delovanja: 
priprava naravovarstvenih smernic in mnenj, 
kontrola izvajanja naravovarstvenih nalog, 

- aktivnosti, povezane z ohranjanjem biotske raznovrstnosti, 
- aktivnosti, povezane z naravnimi vrednotami, 
- priprava strokovnih osnov in postopkov pri predlogih za zavarovanje, 
- izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pomenu naravovarstva. 
- spremljanje novosti na področju naravovarstva ter specifična izobraževanja 

posameznih delavcev. 
 
Prioriteta izvajanja naravovarstvenih nalog v letu 2003 se bo—skladno z izhodiščem 
Ministrstva za okolje, prostor in energijo—določala na osnovi obveznosti, izhajajočih iz 
pridruževanja k Evropski uniji, ter aktivnosti, nujnih za zagotavljanje osnovne 
operativnosti sistema varstva narave po Zakonu o ohranjanju narave, in sicer na 
vsebinski  in organizacijski ravni. 
 
Zavod RS za varstvo narave je v sedanji organizacijski obliki z delom začel v začetku 
leta 2002. V začetku letošnjega leta je dobil prvega direktorja. Zapolnjena so bila še tri 
sistematizirana delovna mesta. Za ustrezno koordinativno in strokovno-povezovalno 
vlogo je v tem letu nujna kadrovska popolnitev še dveh sistematiziranih delovnih mest 
na osrednji enoti. Zaradi povečanih delovnih obremenitev, ki so tudi posledica 
potekajočega projekta NATURA 2000 ter pričakovanih stalnih aktivnosti, vezanih na 
mrežo območij NATURA po pridružitvi Evropski skupnosti, je na večini območnih 
enot izražena potreba po dodatnih zaposlitvah.  V letošnjem letu bo znaten del naporov 
usmerjen v vzpostavitev novih delovnih okvirov, redefinicijo delovnih nalog in ustrezno 
umestitev posameznih delavcev znotraj enovite organizacijsko-programske sheme. 
Poseben poudarek bo namenjen usmerjanju k projektnemu delu ter preučitvi možnosti 
za pridobivanje (zunanjih) projektov. Rezultat bo učinkovitejša izraba strokovnih 
potencialov ter posredno analiza stanja, na podlagi katere bo moč utemeljeno oceniti 
potrebe po eventualnih kadrovskih okrepitvah v bodoče.  
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Največji finančni zalogaj bo v tem letu predstavljala posodobitev in poenotenje 
informacijske infrastrukture, ki danes predstavlja enega osnovnih okvirov za delovanje 
vsakega podjetja ali ustanove. 
 
V nadaljevanju so za vsako enoto zavoda (OsrE – osrednja enota, OE – območna enota) 
po področjih delovanja naštete naloge, ki jih bodo zaposleni izvajali v tem letu.  
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2 Zakonske osnove, ki so podlaga delu ZRSVN 
 

2.1 Zakon o ohranjanju narave 
 
Zavod RS za varstvo narave (v nadaljevanju zavod) je bi ustanovljen z Zakonom o 
ohranjanju narave (v nadaljevanju ZON), (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 – popravek, 
119/02) in izvaja javno službo ohranjanja narave. Zavod je vpisan v sodni register z 
dnem 14.12.2001 pod št. vložka 1/35463/00, z delovanjem pa je začel 01.01.2002.  
 
V ZON-u je opredeljeno, da zavod opravlja sledeče 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. 

 
Zavod opravlja na podlagi javnega pooblastila naslednje naloge: 
 

17. pripravlja naravovarstvene smernice, 
18. upravlja baze podatkov o naravnih vrednotah in sestavinah biotske 

raznovrstnosti, 
19. daje mnenje iz 97., 104. in 153. člena tega zakona, 
20. skrbi za enotnost strokovnih metod in postopkov na področju ohranjanja narave, 
21. izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih nalog.  

 
Poleg nalog iz prejšnjih odstavkov opravlja zavod tudi naslednje naloge: 
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22. strokovno pomaga lastnikom naravnih vrednot in lastnikom zemljišč na 
zavarovanih območjih, 

23. sodeluje pri pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju narave na vseh 
ravneh izobraževanja, 

24. skrbi za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave. 
 
S soglasjem ustanovitelja lahko zavod opravlja tudi druge naloge. 
 

2.2 Drugi pomembnejši  predpisi in dokumenti 
 
Delovanje zavoda sloni tudi na vrsti drugih zakonskih in podzakonskih predpisov ter 
programsko- političnih dokumentih s področja varstva okolja in varstva narave. V 
nadaljevanju je naštetih nekaj pomembnejših predpisov. 
 
2.2.1 Materialni predpisi 
 

• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96), 
• 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 varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni list SRS 

št. 25/76, 29/86), 
• Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96), 
• Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99), 
• Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02), 
• Pravilnik o varstvu gozdov, Ur. l. RS, št. 92/00), 
• Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02),   
• Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96), 
• Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 20/98), 
• Uredba o zvrsteh naravnih vrednot,(Ur. l. RS, št. 52/02), 
• Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila (Ur. l. 

RS, št. 43/02), 
• Pravilnik o uvrstitvi  ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam, Ur. l. 

RS, št. 82/02, 
• Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrst (Uradni list RS, št. 57/93 in 

61/93 -popr.), 
• Odlok o zavarovanju redkih  ali ogroženih rastlinskih vrst, (Uradni list SRS, št. 

15-655/76), 
• Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95 

in 28/95), 
• Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst (Ur. l. RS, št. 98/02), 
• Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot, Ur. l. RS, št. 

117/02), 
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2.2.2 Najpomembnejši predpisi EU s področja varstva narave 
 

• Smernice za varstvo flore, favne in habitatov - FFH direktiva (The Council 
Directive 92/43/EEC on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna 
and Flora), 

• Smernice  za varstvo ptičev  (The Council Directive 79/409/EEC on the 
Consrevation of Wild Birds), (Council Directive 79/409/EEC), 

• Uredba o trgovini s prostoživečo favno in floro  (Council Regulation (EC) No. 
338/97 on the Protection of species of wild fauna and flora by reguleiting trade 
therein), 

• Uredba komisije o implementaciji zgornje uredbe (Commission Regulation (EC) 
No. 1808/2001 laying down detailed rules concerning the implementation of 
Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna 
and flora by regulating trade therein). 

 
 
 
2.2.3 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 MP 
15/92), 

• Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališče 
močvirskih ptic (Ramsar) (Uradni list  SFRJ MP 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, MP 17/99), 

• Alpska konvencija (Uradni list RS  št. 19, MP 5/95), protokoli, 
• 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, MP 31/99), 

• Konvencija o biološki raznovrstnosti, Rio de Janeiro, 1992 (Zakon o ratifikaciji 
konvencije o biološki raznovrstnosti, (Uradni list RS, MP 7/96)). 
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3 Izvajanje javne službe varovanja narave 
 
 
Kot je navedeno v poglavju 2.1, zavod prednostno opravlja naravovarstvene naloge, 
opredeljene v ZON-u. V nadaljevanju so po vsebinskih sklopih za vsako enoto zavoda 
naštete za leto 2003 predvidene naloge. 
 

3.1 Naravovarstvene smernice in strokovna mnenja 
 
Zakonska izhodišča za ta vsebinski sklop so navedena v točkah 16, 17 in 19  poglavja 
2.1. 
 
Posamezne organizacijske enote zavoda bodo na tem področju opravljale zlasti naloge, 
naštete v spodnji tabeli. Precejšen del področja priprave naravovarstvenih smernic ni v 
celoti predvidljiv, saj vloge prihajajo sproti preko celega leta. 
 
 
Izvajalec Naloga 
OsrE Vzpostavitev in vodenje enotne evidence izdelanih naravovarstvenih 

smernic. 
Pravne naloge v zvezi s pripravo naravovarstvenih smernic in 
naravovarstvenih mnenj. 
Priprava tekstov naravovarstvenih smernic za oddajo. 
Sodelovanje v skupini za poenotenje vsebine in oblike naravovarstvenih 
smernic. 

OE Celje Izdelava naravovarstvenih smernic za planske in prostorske izvedbene 
akte občin: 

- Šamrtno ob Paki (februar) 
- Bistrica ob Sotli (marec) 
- Sevnica 
- Šoštanj - mesto 
- Šentjur 
- Štore 
- Šmarje pri Jelšah 
- Gornji grad 
- Vitanje 
- Ljubno 
- Dobrna 
- Hrastnik 
- Žalec. 

Izdelava naravovarstvenih smernic za prostorske akte občin na podlagi 
prejetih vlog (v skladu z novo prostorsko zakonodajo). 
Izdelava naravovarstvenih smernic za pripravo gozdno-gospodarskih 
načrtov za posamezne GGO na podlagi prejetih vlog (pribl. 8 smernic). 
Izdelava naravovarstvenih smernic za podelitev rudarske pravice 
(približno 10). 
Izdelava naravovarstvenih smernica za posamezne vredne dele narave: 

- projekt »Progam sanacije in ureditve zavarovanih dreves v Mestni 
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občini Celje« 
- projekt »Urbanistične zasnove mesta Celja 
- projekt »Celostno označevanje KP Logarska dolina«  
- sanacija dreves zavarovanih kot naravni spomenik 
- trajna razglasitev ribnika Vrbje za naravni rezervat 
- predlog zavarovanega območja Votla peč 
- predlog zavarovanega območja Petelinjek 
- predlog zavarovanega območja Železnikova dolina. 

Sodelovanje v skupini za poenotenje vsebine in oblike naravovarstvenih 
smernic. 

OE Kranj Izdelava naravovarstvenih smernic za planske in prostorske izvedbene 
akte: 
− Moravče (februar) 
− Tržič (maj) 
− Šenčur (junij) 
− Kranjska Gora (september) 
− Lukovica (november). 
Izdelava naravovarstvenih smernic za prostorske akte občin na podlagi 
prejetih vlog (v skladu z novo prostorsko zakonodajo). 
Izdelava naravovarstvenih smernic za pripravo gozdnogospodarskih 
načrtov za posamezne GGO na podlagi prejetih vlog (pribl. 5 smernic). 
Izdelava naravovarstvenih smernic za izkoriščanje mineralnih surovin 
(pribl. 8 smernic). 
Sodelovanje v skupini za poenotenje vsebine in oblike naravovarstvenih 
smernic. 

OE 
Ljubljana 

Izdelava naravovarstvenih smernic za planske in prostorske izvedbene 
akte občin: 
- Sodražica  
- Bloke 
- Osilnica 
- Loška dolina. 
Izdelava naravovarstvenih smernic za prostorske akte občin na podlagi 
prejetih vlog (v skladu z novo prostorsko zakonodajo). 
Usklajevanje s pripravljalci planskih aktov (Velike Lašče, Logatec, 
predvidoma Škofljica, Vodice, Brezovica, Cerknica, Loški potok, 
Medvode). 
Izdelava naravovarstvenih smernic za pripravo gozdnogospodarskih 
načrtov za posamezne GGO na podlagi prejetih vlog. 
Priprava naravovarstvenih smernic v postopku priprave aktov za 
razglasitve nepremičnih kulturnih spomenikov in v zvezi z načrti rabe 
naravnih  dobrin.  
Sodelovanje v in koordinacija skupine za poenotenje vsebine in oblike 
naravovarstvenih smernic. 

OE 
Maribor 

Izdelava naravovarstvenih smernic za planske in prostorske izvedbene 
akte občin: 
- Mislinja 
- Slovenj Gradec 
- Dravograd  
- Lovrenc na Pohorju 
- Črenšovci 
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- Velika Polana 
- Dobrovnik 
- Kuzma 
- Kungota 
- Starše 
- Maribor 
- Slovenska Bistrica 
- Selnica ob Dravi 
- Radlje ob Dravi. 
Izdelava naravovarstvenih smernic za prostorske akte občin na podlagi 
prejetih vlog (v skladu z novo prostorsko zakonodajo). 
Izdelava naravovarstvenih smernic za pripravo gozdnogospodarskih 
načrtov za posamezne GGO na podlagi prejetih vlog (predvidoma 7, med 
njimi Selnica, Radlje ob Dravi). 
Sodelovanje v skupini za poenotenje vsebine in oblike naravovarstvenih 
smernic. 

OE Nova 
Gorica 

Izdelava naravovarstvenih smernic za planske in prostorske izvedbene 
akte občin: 

- spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in 
srednjeročnega plana občine Ilirska Bistrica, 

- prostorski red (plan) občine Ajdovščina, 
- prostorski red (plan) občine Pivka. 

Izdelava naravovarstvenih smernic za prostorske akte občin na podlagi 
prejetih vlog (v skladu z novo prostorsko zakonodajo). 
Načrtovane naravovarstvene smernice za posamezna območja: 

- lokacijski načrt plazu Stovže, 
- prostorsko ureditev degradiranega prostora območja Salonita 

Anhovo, 
- lokacijski načrt za črpalno HE Avče, 
- lokacijski načrt za zavarovano območje Kobilarne  Lipica, 
- lokacijski načrt za vetrno elektrarno Volovja Reber in 

povezovalni daljnovod (110 kV). 
Izdelava naravovarstvenih smernic za pripravo gozdnogospodarskih 
načrtov za posamezne GGO na podlagi prejetih vlog (predvidoma Trnovo, 
Kanomlja, Mašun, Brkini I in Brkini II) 
Sodelovanje v skupini za poenotenje vsebine in oblike naravovarstvenih 
smernic 

OE Novo 
mesto 

Izdelava naravovarstvenih smernic za planske in prostorske izvedbene 
akte občin: 

- Semič 
- Metlika 
- Brežice 

Izdelava naravovarstvenih smernic za prostorske akte občin na podlagi 
prejetih vlog (v skladu z novo prostorsko zakonodajo). 
Sodelovanje v postopkih sprejemanja planskih dokumentov in načrtov za 
rabo naravnih dobrin. 
Izdelava naravovarstvenih smernic za pripravo gozdnogospodarskih 
načrtov za posamezne GGO na podlagi prejetih vlog (predvidoma 
Poljane, Soteska, Mokronog, Adlešiči, Trebnje) 
Sodelovanje v skupini za poenotenje vsebine in oblike naravovarstvenih 
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smernic. 
OE Piran Izdelava naravovarstvenih smernic za planske in prostorske izvedbene 

akte občin: 
- Izola 
- Piran. 

Izdelava naravovarstvenih smernic za prostorske akte občin na podlagi 
prejetih vlog (v skladu z novo prostorsko zakonodajo). 
Izdelava naravovarstvenih smernic za izvajanje rekreativnih dejavnosti v 
porečju Dragonje (priprava prostorov za piknike in ureditev pešpoti) 
Sodelovanje v skupini za poenotenje vsebine in oblike naravovarstvenih 
smernic. 

 
 

3.2 Strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih nalog 
 
Zakonsko izhodišče je navedeno v točki 21 poglavja 2.1. 
 
Posamezne organizacijske enote zavoda bodo na tem področju v letu 2003 opravljale 
zlasti tele naloge: 
 
 
Izvajalec Naloga 
OE Celje Opravljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem naravovarstvenih nalog 

na zavarovanih območjih. 
OE Kranj Naravovarstveni nadzor pri gradnji male hidroelektrarne na Jezernici 

(Jezersko).  
Pregled po miniranju v kamnolomu Brezovica. 
Pregled zajetij za male hidroelektrarne na naravnih vrednotah z 
Inšpektoratom za okolje. 

OE 
Ljubljana 

Strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih nalog na zavarovanih 
območjih: 

- Bičje pri Grosuplju 
- Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib 
- Kozjanski park 
- Mirtoviški potok 
- Jurčevo šotišče. 

Sodelovanje pri razreševanju različnih problemov varstva narave z 
upravljavci zavarovanih območij. 

OE 
Maribor 

Opravljanje nadzora po že sklenjenih pogodbah za območje avtoceste 
Vučja vas – Beltinci. 
Občasno spremljanje stopnje ogroženosti in ohranjenosti narave v zvezi z 
izvajanjem gradenj in opravljanjem različnih dejavnosti na 
naravovarstveno pomembnih območjih. 

OE Nova 
Gorica 

Naravovarstveni nadzor pri gradnji avtoceste Razdrto-Vipava 
(pripravljalna dela na odseku Rebernice). 
Geološki nadzor pri posegih v prostor po 74. členu ZON-a. 
Strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih nalog na zavarovanih 
območjih: 
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- Triglavski narodni park,  
- Regijski park Škocjanske jame. 

Sodelovanje pri razreševanju različnih problemov varstva narave z 
upravljavci zavarovanih območij. 

OE Novo 
mesto 

Sodelovanje z drugimi  pristojnimi institucijami pri naravovarstvenem in 
geološkem nadzoru pri gradnji avtoceste na posameznih odsekih Bič – 
Obrežje 
Opravljanje naravovarstvenega nadzora nad izvajanjem posegov na 
naravnih vrednotah in v zavarovanih območjih narave. 

OE Piran Strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih nalog na zavarovanih 
območjih: 

- NR Škocjanski zatok 
- KP Sečoveljske soline.  

Strokovni nadzor nad različnimi posegi in dejavnostmi, ki bi lahko 
ogrožali biotsko raznovrstnost, naravne vrednote ali zavarovana območja. 

 
 

3.3 Biotska raznovrstnost 
 
Zakonska izhodišča za izvajanje nalog, povezanih z ohranjanjem biotske raznovrstnosti, 
so navedena v točkah 1, 2, 3 in 4 poglavja 2.1. 
 
Na področju biotske raznovrstnosti oz. biodiverzitete bo zavod v letu 2003 prednostno 
opravljal zlasti naloge, ki so povezane z določanjem ekološko pomembnih območij in 
posebnih varstvenih območij (območij Natura 2000). 
 
 
3.3.1 Pridobivanje in dopolnjevanje podatkov o biodiverziteti 
 
Aktivnosti, povezane s pridobivanjem in dopolnjevanjem podatkov o biodiverziteti, ki 
jih bodo izvajale posamezne enote zavoda, so naštete v spodnji tabeli. 
  
 
Izvajalec Naloga 
OsrE 
 

Seznanitev z obstoječimi podatkovnimi zbirkami o sestavinah biotske 
pestrosti (ARSO, MOP) 

OE Celje Spremljanje stanja biotske raznovrstnosti na celotnem območju s 
poudarkom na zavarovanih območjih Kozjanski park, Logarska dolina, 
Ponikovski kras, Robanov kot, Boč – Plešivc, Kum, Kopitnik, Mrzlica. 

OE Kranj Evidentiranje območij, ki lahko prispevajo k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti. 

OE 
Ljubljana 

Spremljanje stanja ogroženih habitatov, dodelava opisov in meja 
predvidenih območij (Kolpa, Krakovski gozd, Krka, ohranjeni gozdovi na 
Kočevskem). 
Spremljanje stanja močvirske logarice. 
Določitev  meja in dodelava opisov mokrotnega biotopa Dolenja vas pri 
Polhovem Gradcu. 

OE 
Maribor 

Spremljanje stanja ohranjenosti narave. 
Spremljanje stanja močvirske logarice. 
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Spremljanje stanja ozkolistne narcise 
Spremljanje stanja Kochovega svišča 

OE Nova 
Gorica 

Spremljanje stanja ogroženih habitatov (mokrišča ob Nanoščici, Palude 
pri Panovcu, suha travišča na  Slavniku in Vremščici). 

OE Novo 
mesto 

Spremljanje stanja ogroženih habitatov (močvirni travniki na obrobju 
Krakovskega gozda, gnezdišče čebelarja na Bizeljskem, habitati želve v 
Beli krajini, spremljanje stanja območja izvira reke Krupe – habitat 
človeške ribice) 
Spremljanje populacije bele štorklje v Beli krajini in v dolini reke Krke. 
Spremljanje stanja naseljevanja bobra v spodnjem toku reke Krke. 
Spremljanje stanja habitatov ogroženih rastlinskih vrst v KP Lahinja in na 
obrobju parka. 
Spremljanje stanja gnezdišča sive čaplje v KP Kolpa. 

OE Piran Spremljanje stanja in biotske raznovrstnosti na terenu, posebej na 
območjih Dragonje in Kraškega roba. 

 
 
 
3.3.2 Varstvo vrst 
 
Zakonsko izhodišče je navedeno v točki 14 poglavja 2.1 in v mednarodnih predpisih, ki 
obravnavajo trgovino z ogroženimi rastlinskimi in živalskimi vrstami (konvencija 
CITES, gl. npr. Washingtonska konvencija v poglavju 2.2.3). Za izvajanje vseh spodaj 
navedenih nalog je pristojna dr. Nika Debeljak, ki je s strani ZRSVN kontaktna oseba za 
vse zadeve v zvezi z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. 
 
 
Izvajalec Naloga 
OsrE 
 

Podajanje strokovnih mnenj 
Določevanje rastlinskih in živalskih vrst 
Vzpostavitev mreže zunanjih strokovnih sodelavcev in priprava ter 
podpis pogodb z njimi 
Registracija znanstvenih organizacij in znanstvenikov na področju 
Republike Slovenije. Postavitev registra potrebnega za izdajo posebnih 
dovoljenj 
Ogled ustanov za gojenje in umetno razmnoževanje vrst, njihova 
registracija ter izdelava registra 
Zbiranje podatkov o stanju slovenskih vrst, vključenih v trgovino 
Izdelava predlogov za vključevanje slovenskih rastlinskih in živalskih 
vrst v CITES priloge 
Pregledovanje predlogov ostalih držav za vključitev vrst na CITES 
priloge 
Sodelovanje v strokovnih odborih Konvencije 
Sodelovanje v strokovnih odborih EU 
Vključevanje v informiranje javnosti 
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3.3.3 Ekološko pomembna območja 
 
 
Strokovnjaki zavoda bodo sodelovali pri pripravi vsebine izpopolnjene podatkovne 
zbirke o predlaganih ekološko pomembnih območjih in predlagali ter pripravljali 
utemeljitve za eventualna nova ekološko pomembna območja. Posamezne 
organizacijske enote zavoda bodo na tem področju opravljale zlasti naloge, naštete v 
spodnji tabeli. 
 
 
Izvajalec Naloga 
OsrE 
 

Sodelovanje pri pripravi vladnega predpisa o območjih EPO (ostali 
akterji: MOP, ARSO) 
Vzpostavljanje podatkovne baze EPO. 
Dopolnjevanje podatkovne zbirke o ekološko pomembnih območjih 

OE Kranj 
 

Pregled nekaterih območij predlaganih za ekološko pomembna območja 
na terenu.  
Priprava končnih utemeljitev in usmeritev za ekološko pomembna 
območja 
Dopolnjevanje podatkovne zbirke o ekološko pomembnih območjih. 
Sodelovanje pri pripravi vladnega predpisa o EPO-jih. 

OE 
Ljubljana 

Dopolnjevanje obstoječe podatkovne zbirke  o predlaganih EPO-jih. 
Sodelovanje pri pripravi vladnega predpisa o EPO-jih. 

OE 
Maribor 

Dopolnjevanje strokovnih podlag za predlagana ekološko pomembna 
območja s podatki o stanju na terenu.  
Podrobnejše opredeljevanje kartografskih podlag EPO. 
Sodelovanje pri pripravi vladnega predpisa o EPO-jih. 

OE Nova 
Gorica 

Dopolnjevanje obstoječe podatkovne zbirke  o predlaganih EPO-jih. 
 
Sodelovanje pri pripravi vladnega predpisa o EPO-jih. 

OE Novo 
mesto 

Dopolnjevanje opisov in meja predvidenih območij EPO 

 Sodelovanje pri pripravi vladnega predpisa o EPO-jih. 
OE Piran Dopolnjevanje obstoječe podatkovne zbirke o predlaganih ekološko 

pomembnih območjih 
Sodelovanje pri pripravi vladnega predpisa o EPO-jih. 

 
 
 
3.3.4 NATURA 2000 
 
Zavod RS za varstvo narave je s svojimi strokovnjaki eden od ključnih akterjev v 
projektu  NATURA 2000 - vzpostavitev evropske mreže ekološko pomembnih območij, ki 
ga v sodelovanju z Agencijo RS za okolje vodi in koordinira Urad za okolje Ministrstva 
za okolje, prostor in energijo.  
 
Na področju naravovarstva v Evropski uniji je NATURA 2000 trenutno največji in 
najpomembnejši projekt, katerega cilj je evidentirati, ovrednotiti, povezati in nato 
vzdrževati sistem območij NATURA 2000– »trdno povezano evropsko ekološko omrežje 
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posebnih ohranitvenih območij«. Osnovni cilj projekta je implementirati Direktivo o 
habitatih in Direktivo o pticah ter na ta način poskrbeti za ustrezno vzdrževanje 
območij, ki so pomembna za ohranitev vrst in habitatnih tipov, uvrščenih na dodatke k 
direktivam. Vsaka država—kandidatka za vstop v Evropsko zvezo—mora pred vstopom 
opredeliti ter v predpisani obliki izročiti Evropski komisiji (EC) predlog svojih posebnih 
varstvenih območij. Nato EC v sodelovanju z državo članico iz njenega predloga na 
osnovi vnaprej opredeljenih kriterijev izbere seznam območij, pomembnih za celotno 
skupnost. Ta območja so nato razglašena kot območja NATURA 2000. Razglasitvi  sledi 
izvajanje poprej določenih prednostnih nalog (ukrepov) za ohranjanje in/ali obnovitev 
ugodnega ohranitvenega stanja habitatnih tipov in vrst s prilog. Za posebna ohranitvena 
območja države članice namreč določijo potrebne ohranitvene ukrepe, ki vključujejo 
načrte upravljanja. Ti so bodisi samostojni, bodisi zajeti v drugih razvojnih načrtih. Na 
nivoju posameznika (državljana), ki želi izvesti poseg v prostor oz. v naravo, 
implementacija NATURE 2000 v praksi pomeni pridobitev ocene o skladnosti projekta s 
cilji NATURE 2000.  
 
Za zaposlene na zavodu se aktivnosti v zvezi z NATURO 2000 najprej razdelijo na 
pripravljani (izobraževalni) ter izvedbeni del. V okviru prvega morajo vsi zaposleni na 
ZRSVN, ki aktivno sodelujejo pri projektu NATURA 2000, proučiti vsebino dveh 
evropskih direktiv, t.i. ptičje in habitatne direktive (gl. prvi dve alineji v poglavju 2.2.2) 
ter se podrobno seznaniti z vsebino, postopki in metodologijami projekta NATURA 
2000. Prav tako se morajo sproti seznanjati z vsemi novostmi v zvezi s projektom ter 
sodelovati na predstavitvah in posvetovanjih, ki jih organizira MOP/ARSO.  
 
V izvedbenem delu se aktivnosti lahko razdelijo na dva glavna dela: sodelovanje pri 
pripravi podatkovnih plasti (posebnih ohranitvenih območij) za posamezne vrste ali 
habitatne tipe, ter komuniciranje NATURE 2000 deležnikom, pri čemer so predvsem 
mišljeni deležniki na lokalnem nivoju, tj. lokalne oblasti ter posamezni državljani, ki 
živijo na posebnih varstvenih območjih ali imajo v lasti dele teh območij. 
 
Zavod je aktivno vključen v  skupino I projekta NATURA 2000, ki je odgovorna za 
strokovno določitev posebnih varstvenih območij. V okviru zavoda delujejo nekateri 
eksperti za posamezne vrste (metulji, netopirji, …), ki koordinirajo pripravo 
podatkovnih plasti teh vrst za potrebe projekta. Posamezni strokovnjaki z območnih 
enot zavoda bodo s svojimi specialističnimi znanji in poznavanjem (terenskih) podatkov 
o habitatnih tipih in vrstah iz habitatne in ptičje direktive prispevali k najoptimalnejšim 
predlogom posebnih varstvenih območij oz. »območij Natura«, ter s poznavanjem 
ekoloških zahtev vrst ključno pripomogli k definiciji varstvenih ukrepov na teh 
območjih. 
 
Enako pomembna je vključenost območnih enot zavoda v naloge komuniciranja 
pomena ohranjanja ekološko pomembnih območij NATURA 2000 na lokalnem nivoju 
ter seznanjanja lokalnih akterjev (deležnikov) z ukrepi varovanja narave na teh 
območjih. Znaten del zaposlenih na ZRSVN je preko svojega naravovarstvenega 
poslanstva že sedaj v stalnem stiku s prebivalci posameznih naravovarstveno 
pomembnih območij v Sloveniji. Nosili bodo glavno breme komuniciranja NATURE 
2000 lokalnim deležnikom. Pri tem gre za obsežne in časovno zelo zahtevne aktivnosti, 
ki segajo od posredovanja pomena in vloge NATURE 2000 za družbo in posameznika, 
preko predstavljanja konkretnih naravovarstvenih (npr. bioloških, geoloških) vsebin 
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deležnikom, do zadev organizacijske in logistične  narave, ki se v praksi dostikrat 
izkažejo bolj zapletene in bolj dolgotrajne, kot se to da predvideti ex cathedra. 
 
Na podlagi 16. člena zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02) in projekta 
NATURA 2000, št. 354-06-22/2002 z dne 8. 1. 2003 je 11. 2. 2003 izdal minister za 
okolje, prostor in energijo: 
1.) Sklep o imenovanju projektne skupine za izvedbo projekta Natura 2000,  
ter 13. 3. 2003  
2.) Sklep o imenovanju komunikatorjev v okviru projekta Natura 2000.  
 
Po sklepu, navedenem pod številko 1.) zgoraj, so bili v projektno skupino imenovani 
naslednji delavci zavoda: 
 

mag. Matjaž Jež, član 
Matjaž Bedjanič, član 
mag. Robert Turk, član 
Andrej Hudoklin, član 
Nataša Gorjanc, članica 
dr. Mirjam Galičič, članica. 

 
Po sklepu, navedenem pod številko 2.) zgoraj, so bili za komunikatorje imenovani: 
 
 direktor Zavoda RS za varstvo narave dr. Darij Krajčič  

ter naslednji delavci zavoda: 
 
ObmE MB ObmE CE ObmE NM ObmE LJ ObmE PI ObmE NG ObmE KR 

mag.  
Matjaž Jež 

 

Mojca 
Tomažič 

Mira 
Ivanovič Vesna Juran mag. Robert 

Turk 
Mirjam 
Gorkič 

Metod 
Rogelj 

Matjaž 
Bedjanič 

Matej 
Demšar 

 

Andrej 
Hudoklin Alja Grošelj Tina 

Trampuš 
David 
Fučka 

Tadeja 
Šubic 

Mojca 
Planjšek 

Matej 
Petkovšek 

Andreja 
Škedelj 
Petrič 

Karin 
Gabrovšek 

Barbara 
Vidmar 

Tanja Sulič 
Lukežič  

Simona 
Kaligarič 

Tomaž 
Acman 

 
   Lara Jogan 

Polak  

Andreja 
Seengačnik 

 
      

 
 
Pri doseganju ciljev projekta NATURA 2000 v Sloveniji, ki so: 
 

- kvalitetna vključitev v evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, 
- vzpostavitev dobrega in korektnega partnerstva za opredelitev območij in 

njihovo predstavitev, ter 
- dobro in korektno informiranje o projektu NATURA 2000 na državni in 

lokalni ravni, 
 

je vloga strokovnjakov Zavoda RS za varstvo narave zelo velika, prav takšna pa tudi 
njihova odgovornost za realizacijo zastavljenih ciljev projekta.  
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Ocenjujemo, da bo v povprečju v letu 2003 najmanj polovica vseh zaposlenih na zavodu  
neposredno ali posredno projektu NATURA 2000 posvetila vsaj 40% svojega delovnega 
časa. 
 
Posamezne organizacijske enote zavoda bodo na tem področju opravljale zlasti naloge, 
naštete v naslednji tabeli. 
 
 
Izvajalec Naloga 
OsrE Analize podatkov z orodji GIS (prekrivanja območij ipd). 

Pregled območij pPosVO (v koordinaciji MOP/ARSO) ter vzpostavitev 
evidenc. 
Sodelovanje pri vzpostavljanju podatkovnih baz za vrste in habitatne tipe 
z direktiv (v koordinaciji MOP/ARSO). 

OE Celje Komunikacija na lokalnem nivoju. 
OE Kranj Zbiranje podatkov o habitatih in vrstah z evropskih direktiv, koordinacija 

sodelujočih strokovnjakov, opredeljevanje območij (ribe, raki in 
mehkužci). 
Priložnostni pregledi območij predlaganih za omrežje Natura 2000. 

OE 
Ljubljana 

Komunikacija na lokalnem nivoju. 

OE 
Maribor 

Zbiranje podatkov o habitatih in vrstah z evropskih direktiv, koordinacija 
sodelujočih strokovnjakov, opredeljevanje območij (kačji pastirji, metulji, 
ruševec, habitatni tipi in habitati). 
Komunikacija na lokalnem nivoju. 

OE Nova 
Gorica 

Sodelovanje pri vzpostavitvi posebnih varstvenih območij. 
Komunikacija na lokalnem nivoju. 

OE Novo 
mesto 

Zbiranje podatkov o habitatih in vrstah z evropskih direktiv, koordinacija 
sodelujočih strokovnjakov, opredeljevanje območij (netopirji, ptice, 
habitati in habitatni tipi) 
Komunikacija na lokalnem nivoju. 

OE Piran  Zbiranje podatkov o habitatih in vrstah z evropskih direktiv, koordinacija 
sodelujočih strokovnjakov, opredeljevanje območij (pozejdonka, kareta, 
velika pliskavka, progasti gož) 
Komunikacija na lokalnem nivoju. 

 
 

3.4 Naravne vrednote 
 
Zakonska izhodišča za izvajanje nalog, povezanih z evidentiranjem in ohranjanjem 
naravnih vrednot, so navedena v točkah 5, 6, 7 in 8 poglavja 2.1. Naravne vrednote so 
izjemni in posebej vredni deli žive in nežive narave in sodijo med tiste dele narave, ki 
jih je še posebej treba varovati in ohranjati za zanamce. Po ZON-u zavod upravlja bazo 
podatkov o naravnih vrednotah. Na podlagi baze naravnih vrednot bo minister za okolje, 
prostor in energijo izdal uredbo o naravnih vrednotah. 
 
Posamezne organizacijske enote zavoda bodo na področju naravnih vrednot opravljale 
zlasti naloge, naštete v naslednji tabeli. 
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Izvajalec Naloga 
OsrE 
 

Sodelovanje pri pripravi pravilnika naravnih vrednotah (ostali akterji: 
MOP, ARSO). 
Izdelava metodologije za dopolnjevanje baze in spremljanje stanja 
naravnih vrednot. 

OE Celje Spremljanje stanja evidentiranih naravnih vrednot na terenu. 
Evidentiranje in vrednotenje novih naravnih vrednot.  

OE Kranj Sistematični pregledi naravnih vrednot na območjih občin, za katere 
načrtujemo izdelavo naravovarstvenih smernic za potrebe prostorskih 
redov. 
Evidentiranje in vrednotenje novih naravnih vrednot. 
Preveritev naravnih vrednot, za katere imamo informacije, da so 
degradirane ali uničene 
Evidentiranje in vrednotenje opuščenega glinokopnega območja v 
Stražišču pri Kranju 

OE 
Ljubljana 

Vrednotenje delov narave z namenom evidentiranja naravnih vrednot na 
območju občin, za katere se bodo v letu 2003 pripravljale naravovarstvene 
smernice. 
Dopolnitev osnovne evidence hidroloških naravnih vrednot z opisi in 
vrednotenjem objektov, zlasti na območju naslednjih občin: Litija, 
Zagorje ob Savi Dobrova - Polhov Gradec in Horjul. 
Dopolnitev obstoječe osnovne evidence naravnih vrednot z opisi in 
vrednotenjem objektov: geološke, geomorfološke, drevesne, 
ekosistemske, botanične in zoološke naravne vrednote. 
Določitev meja območij pričakovanih naravnih vrednot. 

OE 
Maribor 

Vzdrževanje in dopolnjevanje baze podatkov o naravnih vrednotah s 
podatki lastnih terenskih opazovanj in literature. 
Sistematično evidentiranje in vrednotenje dele narave, predvsem na 
območju občin za katere se bodo obnavljali prostorski planski dokumenti. 

OE Nova 
Gorica 

Dokončanje vrednotenja delov narave z namenom evidentiranja naravnih 
vrednot  na območju občine Cerkno. 
Dokončanje sistematičnega terenskega  pregleda stanja naravnih vrednot v 
občini Ajdovščina. 
Kontinuirano spremljanje stanja naravnih vrednot na celotnem območju s 
poudarkom na ogroženih naravnih vrednotah (stalno spremljanje stanja na 
območju naravnih spomenikov reke Soče in reke Nadiže). 
Priprava predlogov za ukrepe varstva naravnih vrednot:  

- skrbništvo nekaterih jamskih objektov (Mitjina jama, Martinska 
jama), 

- priprava  predloga za pogodbeno varstvo območja fosilov v 
Vipolžah. 

Sprotno dopolnjevanje baze podatkov o naravnih vrednotah in 
pričakovanih naravnih vrednotah 
Nadaljevanje in zaključek pregleda stanja gozdnih rezervatov  z namenom 
vrednotenja z vidika varstva narave in varovanja z ukrepi varstva narave. 

OE Novo 
mesto 

Spremljanje stanja naravnih vrednot na terenu in dopolnjevanje  predlogov 
za bazo naravnih vrednot. 
Priprava posebnih strokovnih podlag za razglasitev posameznih naravnih 
vrednot državnega in lokalnega pomena, in sicer:  
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- pogodbeno varstvo za biotop črnega močerila – Jelševnik, 
- Dobrava (v primeru, če bo podan nalog ministrstva). 

OE Piran Spremljanje stanja in dopolnjevanje baze naravnih vrednot 
 
 
 

3.5 Zavarovana območja 
 
Zakonska izhodišča za izvajanje nalog, povezanih z zavarovanimi območji, so navedena 
v točkah 9, 10, 11, 12, 13 poglavja 2.1. 
 
Posamezne organizacijske enote zavoda bodo na tem področju opravljale zlasti naloge, 
naštete v spodnji tabeli. 
 
 
Izvajalec Naloga 
OsrE Sodelovanje pri ustanavljanju zavarovanih območij Goričko in Kras 
OE Celje Krepitev in nadgradnja sodelovanja z občinskimi in drugimi lokalnimi 

deležniki na širših zavarovanih območjih, kjer je sodelovanje že sedaj 
dobro (Kozjanski park - upravljavec, Logarska dolina, Ponikovski kras, 
Kum, Boč).  
Vzpostavitev stikov z deležniki na širših zavarovanih območjih, kjer je 
sedaj sodelovanje slabše (Robanov kot, Golte in Mrzlica). 
Priprava strokovnih osnov za zavarovanje KP Smrekovško pogorje 
Smrekovec-Topla). 

OE Kranj Nadaljevanje začasno prekinjenih postopkov za razglasitev zavarovanih 
območij (gramoznica Bistrica pri Naklem, jezero v Pristavi (Mengeš); 
Blejsko jezero, Blejski Vintgar, soteska Mostnice, Slap Savice). 
Novelacija odloka o zavarovanju NZ Bobovek. 
Pričetek "paketnih" predlogov za zavarovanje po posameznih občinah. 
Vsaj enkraten letni pregled ožjih zavarovanih območij na Gorenjskem. 

OE 
Ljubljana 

Postopna priprava strokovnih osnov za zavarovanje objektov in območij 
narave:   
- začasno zavarovanje gramoznice Reteče 
- priprava strokovnih podlag za zavarovanje Reteških lok 
- sprememba odloka o NS Podpeški kamnolom, občina Brezovica, 
- Radensko polje, 
- Bohor- Jarica, 
- Krakovski gozd, 
- Ribniki v Hrašah, 
- Ljubljansko barje. 

OE 
Maribor 

Priprava strokovnih osnov za zavarovanje: 
- KP Smrekovško pogorje (Smrekovec-Topla); izdelava 

zaključnega elaborata in brošure, 
- RP Pohorje.  

Sodelovanje pri ustanavljanju KP Goričko  
OE Nova 
Gorica 

Priprava strokovnih osnov za zavarovanje: 
- Godovič (območje odtisov zgornjetriasnih vretenčarjev), 
- Gustičičeva jama pri Vilenici. 
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- Škrbina-območje fosilnih rib. 
Sodelovanje pri ustanavljanju širših zavarovanih območij (RP Snežnik, 
KRP) 
Sprotno dopolnjevanje baze podatkov o zavarovanih območjih 

OE Novo 
mesto 

Sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za uredbo parkov: 
- KP Kolpa, 
- Kozjanski park. 

OE Piran Predvidene dejavnosti v zvezi z zavarovanjem območij: 
- priprava osnutkov vladnih uredb za morska in obalna 

zavarovana območja (NS Rt Madona, NS Debeli rtič, NR 
Strunjan), zavarovana z občinskimi odloki, 

- priprava osnutkov vladnih uredb za zavarovanje rastišča 
pozejdonke ter za obalno mokrišče pri Sv. Nikolaju,  

- priprava strokovnih podlag za zavarovanje Kraškega roba in 
priprava usmeritev za ustrezno gospodarjenje s temi območji, 

- priprava strokovnega predloga za začasno zavarovanje reke 
Dragonje s pritoki, 

- Sodelovanje pri pripravi načrta upravljanja Sečoveljskih solin. 
Označevanje zavarovanih območij: 

- priprava predloga postavitve pojasnjevalnih tabel v Naravnem 
rezervatu Strunjan, 

- predstavitev označitve Naravnega spomenika Debeli rtič. 
Priprava predloga za uvrstitev zavarovanih območij na seznam SPAMI 
(po Protokolu o posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti 
Barcelonske konvencije). 

 
 
3.5.1 Posebni projekti priprav strokovnih predlogov za zavarovanje 
 
V letošnjem letu se odvijata dva večja projekta v zvezi z zavarovanjem območij, in sicer 
ustanavljanje krajinskega parka Goričko ter pilotni projekt Kras. Ker sta oba projekta 
ključnega pomena za naravovarstvo v Sloveniji, so vanju dejavno vključeni 
strokovnjaki zavoda. 
 
3.5.1.1 Sodelovanje in strokovna podpora pri ustanavljanju parka Goričko 
 
Projekt ustanavljanja krajinskega parka Goričko s slovenski strani vodi MOP/ARSO. S 
stani zavoda pri projektu sodeluje Stanka Dešnik. Njene ključne naloge so naštete v 
spodnji tabeli. 
 
 
Izvajalec Naloga 
Stanka 
Dešnik 
 

Koordinacija ekipe za inventarizacijo in analizo območja bodočega parka 
Izdelava dokumenta »Vizija in cilji parka« 
Sodelovanje pri pripravi osnutka akta za zavarovanje (uredba) 
Sodelovanje pri pripravi načrta upravljanja 
Komunikacijske aktivnosti (ozaveščanje lokalnega prebivalstva, 
spremljanje »klime« v javnosti, usklajevanje interesov občin in ostalih 
dejavnosti s cilji bodočega parka) 
Usklajevanje projektov - sodelovanje z izvajalci na lokalni ravni 
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Izobraževanje nadzornikov in vodičev bodočega parka 
Promocija in mednarodno povezovanje 

 
 
3.5.1.2 Sodelovanje pri pilotnem projektu Kras  
 
Pilotni projekt Kras je namenjen ustanavljanju regijskega parka. Nosilec projekta je 
Ministrstvo za gospodarstvo. S stani zavoda pri projektu sodeluje Lara Jogan-Polak. 
Njene ključne naloge so naštete v spodnji tabeli. 
 
Izvajalec Naloga 
Lara Jogan-
Polak 
 

Sodelovanje s projektno skupino za pripravo posVO za območje Krasa 
Preučitev možnosti pridobitve zunanjih finančnih virov za kartiranje 
habitatnih tipov 
Priprava komunikacijske strategije  
Določitev ciljev in ukrepov varstva 
Priprava načrta upravljanja 
Zagotavljanje skladnosti programov in projektov z usmeritvami 
NATURE 2000 

 

3.6 Izobraževanje in ozaveščanje javnosti o ohranjanju narave 
 
Zakonska izhodišča glede delovanja zavoda pri izobraževanju in ozaveščanju javnosti o 
varovanju narave so podana v točkah 22, 23 in 24 poglavja 2.1. 
 
Posamezne organizacijske enote zavoda bodo na tem področju opravljale zlasti naloge, 
naštete v spodnji tabeli. 
 
 
Izvajalec Naloga 
OsrE  
 

Naloge, vezane na ozaveščanje javnosti o vsebini in pomenu varstva 
narave (udeležba na otvoritvah razstav, povezanih z naravovarstvom in na 
podobnih dogodkih). 
Spremljanje dnevnega tiska in sprotni odziv na relevantne 
naravovarstvene vsebine, odnosi z javnostmi. 
Priprava vsebine spletne strani zavoda s poudarkom na pomenu 
naravovarstva (v pripravo vsebine so vključene vse območne enote). 

OE Celje Izobraževanje v okviru naravovarstvenih vsebin na osnovnih in srednjih 
šolah, sodelovanje z jamarskimi društvi na našem območju, s turističnimi 
društvi, nevladnimi organizacijami. 
Sodelovanje pri izobraževanju v okviru ministrstev (MKGP - projekti 
SKOP, CRP; MOP) 

OE Kranj Razstave:  
- fotorazstava drevesne naravne vrednote Gorenjske (september),  
- predstavitev razstave Varstvo narave v Karavankah občinam in 

na MOP, botanična in geološka pestrost Begunjščice 
(november). 
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Ekskurzije: organiziranje in vodenje dvodnevne ekskurzije po Gorenjski 
za slovenske naravovarstvenike (maj). 
Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami: predavanja, vodenja po 
lastnih razstavah, sodelovanje pri naravoslovnih krožkih (preko celega 
leta). 
Sodelovanje v aktivnostih ob mednarodnem letu voda 2003. 
Priprava strokovnih in poljudnih člankov za strokovne, poljudne in 
lokalne revije in časopise. 
Nadaljevanje aktivnosti za ohranitev rastišč narcis v Jeseniških rovih – 
informiranje in osveščanje (sodelovanje z Občino Jesenice, gozdarji in 
kmetijci) 

OE 
Ljubljana 

Izdajanje publikacij z naravovarstveno problematiko. 
Sodelovanje na otvoritvi fotografske razstave s tematiko naravovarstva ter 
pri postavitvi učne poti na Rašici pri Turjaku. 
Aktivna udeležba oz. mentorstvo pri raziskovalnih taborih na območju 
enote. 
Popularizacija dejavnosti s predavanji na različnih šolah. 
Vodenje ekskurzij občinskih upravnih organov in planerskih, služb po 
najpomembnejših lokalitetah naravne dediščine, 

OE 
Maribor 

Razstave: 
- razstava gozdovi Pohorja (RP Pohorje, Bolfenk), 
- razstava orhideje (investitor Zavod za turizem Maribor).  

Sodelovanje s šolami in občinami:  
- občina Dravograd (zloženka za dve učni poti, štiri naravoslovne 

dneve za OŠ),  
- naravoslovni dan za OŠ Kungota in OŠ Fram. 

Sodelovanje na treh mladinskih raziskovalnih taborih (Ščavnica, Makole 
in Strojna - dom Ajda).  
Izobraževanje za potrebe SKOP v sodelovanju z MOP. 
Izobraževanje vseh ciljnih skupin v sklopu projekta Matra za območje KP 
Topla in KP Boč. 

OE Nova 
Gorica 

Sodelovanje z osnovnimi šolami na naravoslovnih dnevih  (vodenje po 
Rafutskem parku). 
Sodelovanje z društvi. 
Sodelovanje pri izobraževanju lastnikov na zavarovanih območjih v 
okviru SKOP. 

OE Novo 
mesto 

Vključevanje v učne programe šol in EKO-šol, sodelovanje z občinami, 
turističnimi društvi. 
Sodelovanje pri promociji varstva gnezdišča čebelarja (Kozjanski regijski 
park). 
Vodenje rubrike Naša naravna dediščina (Dolenjski list). 
Sodelovanje pri izobraževalnih programih SKOP. 

OE Piran Informiranje, ozaveščanje in izobraževanje o ohranjanju narave in biotske 
raznovrstnosti skozi programe ali akcije (sodelovanje pri naravoslovnih 
dnevih, predstavitve naravnih vrednot, organizacija strokovnih predavanj 
ali izletov ipd., tiskanje in ponatis zgibank in brošur). 
Sodelovanje v pripravljalni fazi projekta: »Po poteh dediščine« 
(preverjanje ideje in določitev projektnega območja – porečje Dragonje). 
Vodenje aktivnosti za podporo razvoja območja Kraškega roba v smislu 
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naravoslovnega turizma in dvigu okoljske zavesti. 
Sodelovanje pri pripravi in predstavitvi razvojnih programov za turizem in 
rekreacijo ter kmetijstvo porečja Dragonja  

 
 

3.7 Informatika  
 
 
Za vzpostavitev enotnega delovanja zavoda in za optimizacijo nekaterih postopkov je 
nujno potrebno vzpostaviti enotno informacijsko infrastrukturo. Do leta 2002 so 
posamezne območne enote oz. njihove predhodnice delovale med seboj nepovezano oz. 
v povezavi s »kulturniškimi« deli zavodov za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. 
Medsebojna informacijska povezanost je temeljila na elektronski pošti. V tem letu bomo 
postavili osnove prenovljenega in posodobljenega informacijskega sistema.   
 
Večina dela bo slonela na  osrednji enoti, posamezniki iz območnih enot pa bodo 
sodelovali kot delni informatiki. V spodnji tabeli so (krepko natisnjeno) našteta glavna 
vsebinska področja informatike, znotraj vsakega področja pa konkretne naloge. 
 

 
Izvajalec Naloga 
OsrE 
 

Programska oprema 
Popis obstoječe programske opreme na OsrE in ObmE in vzpostavitev 
evidence  
Zamenjava/dokup nelicenčnih OS z licenčnimi  
Dokup antivirusnih programov 
Postopna posodobitev operacijskih sistemov in osnovnih pisarniških 
programov (v odvisnosti od potreb) – priprava srednjeročnega načrta 
Preučitev potreb in eventualni nakup programa za obdelavo slik 
Pomoč uporabnikom  
Spremljanje stanja v zvezi s pisarniškimi programi, temelječimi na odprti 
kodi 

 Strojna oprema 
Popis obstoječe strojne opreme na OsrE in ObmE in vzpostavitev 
evidence  
Eventualna prerazporeditev opreme  
Nakup novih osebnih računalnikov v primerih tehnične neustreznosti 
(pribl. 10 v tem letu)  
Priprava časovnega načrta obnove računalnikov in zaslonov – priprava 
srednjeročnega načrta 
Nakup barvnega tiskalnika za osrednjo enoto  
Preučitev potreb za nakup preslikovalnika (angl. scanner) 
Preučitev potreb po datotečnem strežniku 
Izvedba razpisa in izbira ponudnika za namestitev datotečnega strežnika 
Pomoč uporabnikom 

 Omrežje 
Opis in ogled obstoječih lokalnih omrežij  
Izvedba lokalnega omrežja na OE Celje  
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Priprava načrta enotnega omrežja za OsrE in vse ObmE (VPN) 
Izvedba razpisa in izbira ponudnika za izvedbo omrežja 
Pridobivanje znanja v zvezi z omrežji in protokoli za prenos podatkov  

 Vzdrževanje 
Pregled stanja obstoječih računalnikov, izvedba čiščenja in eventualnih 
reinštalacij 
Poenotenje metod vzdrževanja 
Izobraževanje delnih informatikov po območnih enotah 
Priprava navodil za končne uporabnike 
Izvedba razpisa in izbira ponudnika za zunanjega vzdrževalca 

 Baze 
Vzpostavitev skladišča ključnih zunanjih baz podatkov  
Distribucija zg. podatkov po območnih enotah 
Vzpostavitev skladišča in osnovanje baz v zvezi z varstvom narave  
Vzpostavitev baz za poslovanje (knjižnica, arhiv dokumentov, evidenca 
prispele pošte, kadrovska evidenca) 
Priprava pravil in navodil za uporabo baz in pretok podatkov med enotami 
in navzven   
Pridobitev literature o vodenju in vzdrževanju baz podatkov, satelitskem 
imaging-u in druge potrebne literature     

 Ostalo 
Postavitev internetne strani ZRSVN 
Pomoč pri vzpostavljanju enotnega sistema fototeke/diateke po območnih 
enotah 
Uporaba sprejemnikov GPS pri določanju lokacij naravovarstvenih 
objektov 
Izvajanje analiz v GIS-u 
Koordinacija in vodenje »delnih« informatikov po območnih enotah  

OE Celje Sodelovanje pri informatičarskih opravilih 
Napolnitev območnega modula baze podatkov »knjižnica« 

OE Kranj Sodelovanje pri informatičarskih opravilih 
Ureditev (poenotenje) fototeke/diateke, prenos fototeke iz Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine, OE Kranj 

OE 
Ljubljana 

Sodelovanje pri informatičarskih opravilih 
Napolnitev območnega modula baze podatkov »knjižnica« 

OE 
Maribor 

Sodelovanje pri informatičarskih opravilih 
Napolnitev območnega modula baze podatkov »knjižnica« 

OE Nova 
Gorica 

Sodelovanje pri informatičarskih opravilih 
Napolnitev območnega modula baze podatkov »knjižnica« 

OE Novo 
mesto 

Sodelovanje pri informatičarskih opravilih 
zasnova fototeke/diateke in napolnitev baze 
Napolnitev območnega modula baze podatkov »knjižnica« 

OE Piran Sodelovanje pri informatičarskih opravilih 
Napolnitev območnega modula baze podatkov »knjižnica« 
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4 Interne dejavnosti 
 
 
V okvir internih dejavnosti so združene dejavnosti splošnega poslovanja, kadrovske 
zadeve, finančno-računovodske zadeve ter pravne zadeve. Znotraj tega razdelka je 
vključen tudi opis za to leto predvidenih dejavnosti v zvezi v varstvom pri delu ter opis 
predvidenih izobraževanj za delavce Zavoda RS za varstvo narave v letu 2003. 
 

4.1 Poslovanje 
 
Glavne zadeve poslovanja in finančno-računovodske zadeve, ki se bodo izvajale 
pretežno ali le na osrednji enoti, so zbrane v spodnji tabeli. 
 
 
Izvajalec Naloga 
OsrE 
 

vodenje in koordinacija računovodskih zadev 
priprava finančnega načrta in spremljanje izvajanja le tega 
nadzor nad porabo finančnih sredstev 
priprava navodil finančne narave 
usmerjanje dela v zunanjem računovodskem servisu 
priprava in izvedba zadev, ki se vežejo na plače in razna nadomestila 
vodenje postopkov javnih naročil   
priprava predlogov za oblikovanje in izboljšanje finančnega in poslovnega 
delovanja Zavoda   
sodelovanje pri pripravi predlogov za pridobivanje sredstev iz drugih virov 
vodenje evidence izobraževanj delavcev in pripravnikov Zavoda 
priprava dokumentacije za seje Sveta Zavoda in kolegije direktorja ter 
vodenje zapisnikov 
reševanje tekočih zadev splošne narave 
koordinacija nakupa literature, časopisov in revij 
urejanje naročniških razmerij (telefonija) 
urejanje zadev v zvezi s službenimi vozili 
usklajevanje kupoprodajnih pogodb in najemnih pogodb ter sklepanje 
zavarovanj 
koordinacija in povezovanje dela s posameznih področij varstva narave 

 
 
 
Glavne kadrovsko-pravne zadeve, ki se bodo odvijale pretežno na osrednji enoti, so 
zbrane v spodnji tabeli. 
 
 
Izvajalec Naloga 
OsrE  Urejanje in vodenje dokumentacije o vseh kadrovskih zadevah 

Priprava navodil in pravilnikov, povezanih s kadrovskimi zadevami 
Pravne naloge v zvezi z delovnimi razmerji 
Priprava notranjih aktov in navodil 
Pravno svetovanje in interpretacije zakonadaje za potrebe vseh enot 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


5. 6. 2003 

 25

zavoda 
Pregled in priprava najemnih in kupoprodajnih pogodb 
Naloge povezane s pravnimi rešitvami varstva naravnih vrednot 
Sprotne (splošne) pravne zadeve  

 
 

4.2 Varstvo pri delu 
 
V skladu s 14. členom ZVZD (Ur. list RS, št. 56/99) so za to leto predvidene naslednje 
naloge s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti: 
 
Izvajalec Naloga 
OsrE 
 

Zbiranje dokumentacije o varstvu pri delu 
Koordinacija izdelave elaboratov varstva pri delu in ocen tveganja za 
posamezno delovno mesto na zavodu 

 
 

4.3 Izobraževanje delavcev ZRSVN 
 
V spodnji tabeli so po posameznih enotah zbrani predvideni tečaji in izobraževanja.  
 
 
Izvajalec Naloga 
OsrE 
 

Tečaji GIS (program ArcView, začetni 2x, nadaljevalni 1x)  
Tečaj za omrežja in protokole 
Nadaljevanje podiplomskega študija ekonomije 
Izobraževanje za CITES (2x 1 teden) 

OE Celje Tečaj  tujih jezikov (M. Petkovšek – angleščina) 
Udeležba na XXI. gozdarskih študijskih dnevih (marec 2003, Ljubljana) 

OE Kranj Nadaljevanje podiplomskega študija na gozdarstvu (Aleš Ocvirk) 
Jezikovni tečaji (Tadeja Šubic, Aleš Ocvirk)  
Udeležba na XXI. gozdarskih študijskih dnevih (marec 2003, Ljubljana) 
Udeležba na 16. posvetovanju slovenskih geologov  

OE 
Ljubljana 

Udeležba na XXI. gozdarskih študijskih dnevih (marec 2003, Ljubljana)  
Udeležba na 16. posvetovanju slovenskih geologov  

OE 
Maribor 

Udeležba na XXI. gozdarskih študijskih dnevih (marec 2003, Ljubljana)  
Udeležba na 16. posvetovanju slovenskih geologov  

OE Nova 
Gorica 

Jezikovni tečaji  (Martina Stupar, Anica Cernatič-Gregorič, David Fučka, 
Tanja Lukežič)  
Udeležba na XXI. gozdarskih študijskih dnevih (marec 2003, Ljubljana)  
Udeležba na 16. posvetovanju slovenskih geologov  

OE Novo 
mesto 

Jezikovni tečaji (Hudoklin, Božič, Škedelj-Petrič, Ivanovič) 
Že bili stroški 
Udeležba na 16. posvetovanju slovenskih geologov  
Udeležba na XXI. gozdarskih študijskih dnevih (marec 2003, Ljubljana) 

OE Piran Udeležba na XXI. gozdarskih študijskih dnevih (marec 2003, Ljubljana)  
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V naslednji tabeli so zbrane za leto 2003 predvidene udeležbe na strokovnih srečanjih in 
konferencah 
 
 
Izvajalec Naloga 
OsrE »Twinning« NATURA 2000, baze, Dunaj 15., 16. maj 2003 

Sodelovanje na sestankih odbora za rastline konvencije CITES 
Sodelovanje na sestankih odbora za živali konvencije CITES 
Sodelovanje na sestankih skupine za strokovne ocene (SRG) sveta 
konvencije CITES 
Posvetovanje: Gozdarska politika v zavarovanih območjih, (udeležba s 
prispevki in sodelovanje pri organizaciji, koordinacija GZS), Ljubljana, 
november 2003 
Udeležba na naravovarstveni ekskurziji ZRSVN (vsi zaposleni, 
organizacija: območna enota Kranj) 

OE Celje Mednarodna konferenca: Management of forests as a natural resources in 
the Balkan/SEE region, Ohrid 18. - 21. june 2003 (udeležba s prispevkom) 

OE Kranj Strokovni posvet: Barja in varstvo narave, TNP, Trenta, 23. – 25. april 
2003. 
Udeležba s posterjem na mednarodni konferenci in generalni skupščini 
zavarovanih območij v Alpah, Berchtesgarden, 26. – 28. 6. 2003 

OE 
Maribor 

Udeležba z referatom na mednarodni koferenci European Conference 
Black Grouse – endangered species of Europe, Praga, 8. - 12. 9. 2003.  

 
 

4.4 Mednarodno sodelovanje 
 
Zavod RS za varstvo narave se zaveda nujnosti vključevanja v mednarodne povezave n 
področju naravovarstva in na sorodnih področjih. V tem letu bomo sodelovali v 
mednarodnih delavnicah in izobraževanjih, vezanih na projekt NATURA 2000, v svetih 
in komisijah konvencije CITES, ter delovali na vzpostavljanju stikov s sorodnimi 
inštitucijami po svetu. 
 
 
Izvajalec Naloga 
OsrE Sodelovanje z inštitucijami, vključenimi v implementacijo NATURE 

2000 v Evropi (Agencija za okolje in deželna vlada Štajerske, Avstrija) 
Sodelovanje v svetih konvencije CITES 
Izmenjava obiskov z Ministrstvom za zaščito narave in okolja, Uprava za 
gozdove, Srbija 

OE Kranj  
OE 
Ljubljana 

 

OE 
Maribor 

Izmenjava naravoslovnih ekskurzij s Svetovnim skladom za ohranjanje 
narave (WWF, World Wildlife Fund, Avstrija)  
Sodelovanje v Združenju naravoslovnih društev Joaneum (Avstrija), 
sekcija za metulje. 

OE Novo Sodelovanje s hrvaškim Parkom prirode Žumberak – Samoborsko gorje 
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mesto 
OE Piran Sodelovanje z Uradom za mednarodno sodelovanje na področju razvoja 

in okolja, Kneževina Monako,  
Sodelovanje z  Regionalnim centrom za zavarovana območja v Tunisu 
(sklop Barcelonske konvencije) 
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5 Druge dejavnosti 
 
 
V ta sklop so uvrščene predvidena sodelovanja enot zavoda in posameznikov v različnih 
svetih in komisijah, v katere smo vabljeni glede na našo osnovno—naravovarstveno— 
funkcijo. V Zadnjem razdelku poglavja so navedeni projekti in aktivnosti in/ali 
»akcije«, namenjene promociji naravovarstva. Vsem tem nalogam je skupna potreba po 
zunanjem (so)financiranju. 
 

5.1 Sodelovanje v svetih in komisijah 
 
Zaposleni na ZRSVN bodo v letu 2003 v skladu  z ustreznimi akti sodelovali v sledečih 
svetih in komisijah: 
 
 
OsrE Komisija za podelitev Steletove nagrade in priznanj za pomembne 

dosežke na področju varovanja naravnih vrednot in kulturne dediščine 
Izvršni odbor Slovenskega konservatorskega društva. 
Komisiji za skupne projekte z ZVKDS 

OE Celje Sveti Zavoda za gozdove (območni enoti Celje in Nazarje), 
Revizijske podkomisije za vodotoke (Celje, Novo mesto, Ljubljana) 

OE Kranj Revizijska podkomisija ARSO, območni pisarni Ljubljana in Kranj 
Sveti Zavoda za gozdove (območni enoti Kranj in Bled) 

OE 
Ljubljana 

Podkomisija za revizijo programov iz rednega vzdrževanja vodnega 
gospodarstva na vodnem območju Ljubljana, Kranj in Novo mesto 
Sveti Zavoda za gozdove Slovenije (območni enoti Kočevje in 
Ljubljana, centralna enota) 

OE Maribor Sveti Zavoda za gozdove (območne enote Slovenj Gradec, Maribor, 
Murska Sobota) 
Projektna sveta za RRP Podravje in RRP Koroško 
Projektni svet za Študijo ranljivosti okolja za Mestno občino Maribor 

OE Nova 
Gorica 
 

Sveti  Zavoda za gozdove Slovenije (območne enote Postojna, Tolmin, 
Sežana)  
Strokovni svet kobilarne Lipica, 
Revizijska podkomisija za posege   v vodotoke 
Projektni svet za razvoj Zgornje Pivke 
Projektni svet za izvedbo CRPOV na območju občine Divača 
Skupni mednarodni upravni odbor INTERREG 

OE Novo 
mesto 

Sveti Zavoda za gozdove Slovenije  (območne enote Brežice in Novo 
mesto) 
Podkomisija za revizijo programov iz rednega vzdrževanja vodnega 
gospodarstva na vodnem območju Dolenjske (MOP) 
Različni občinski odbori 

OE Piran Podkomisiji za pregled programa vzdrževalnih del za nižinske vodotoke in hudournike 
Mešana slovensko hrvaška komisija za posege na strugi Dragonje - najbrž naziv ni 
popolnoma točen 
Upravni odbor Društva za okoljevarstveno vzgojo Evrope v Sloveniji 
Skupni upravni odbor Interreg IIIA / Phare CBC za izvajanje čezmejnih programov 
med Italijo in Slovenijo 2000-2006 
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Svet sredozemskih mokrišč (Mediterranean Wetlands Committee) 
Protokol Barcelonske konvencije o posebej zavarovanih območjih in biotski 
raznovrstnosti v Sredozemlju (nacionalni koordinator aktivnosti) 

 
 
 

5.2 Projektne naloge 
 
 
V razdelku  projektne naloge so naštete za to leto predvidene in za naravovarstvo 
pomembne aktivnosti, za katere pa je potrebno sofinanciranje oz. sponzoriranje izvedbe 
s strani zunanjih ustanov ali inštitucij. Izvedba teh akcij v praksi je torej odvisna od 
pridobljenih sredstev. 
 
 
Izvajalec Naloga 
OsrE Vodenje evidence in koordinacija projektnih nalog. 
OE Celje Publikacije: 

- ponatis zloženke KP Ponikovski kras, 
- ponatis zloženke Donačka gora. 

BOČ – nadaljevanje projekta MATRA začetega v letu 2002. 
Postavitev začasne usmerjevalne ograje za dvoživke ob Slivniškem jezeru 
Ureditev učne poti Petelinjek (projekt CRP) 
Sanacija in prezentacija NS Antiklinale v Mestinju 
Sanacija drevesa cer na Vetrniku 

OE Kranj Publikacije:  
- brošura in zloženka o kanjonu Kokre (v sodelovanju z Občino 

Kranj, april),  
- zloženka Zelenci (september). 

Pregled pomembnih rastlinskih vrst v kanjonu Kokre. 
Popis ptic logov ob potoku Stržen pri Komendi. 
Popis ptic, dvoživk in kačjih pastirjev na območju opuščenega 
glinokopnega območja v Stražišču pri Kranju. 

OE 
Ljubljana 

Priprava vsebine informacijskih tabel: 
- za kamnite stolpe v dolini Medije (v sodelovanju z Občino 

Zagorje ob Savi in Turističnim društvom Izlake), 
- na območju krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, 

na Jurčevem šotišču. 
Izvajanje dejavnosti v sklopu pilotnega projekta Matra na Radenskem 
polju. 

OE 
Maribor 

Publikacije: 
- brošura KP Smrekovško pogorje, 
- brošuraRP Pohorje, 
- zloženka o razstavi RP Pohorje, 

zloženka biodiverziteta suhih travnikov. 
Pohorje, barja pri Osankarici, podrobno topografsko in biodiverzitetno 
kartiranje   
Priprava projekta LIFE III – Narava:  Pohorje (v sodelovanju z MOP in 
zunanjimi sodelavci) 
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Sanacija Štrucovega kostanja (Josipdol) 
BOČ – nadaljevanje projekta MATRA začetega v letu 2002. 

OE Nova 
Gorica 

Priprava in vodenje sanacijskh posegov na lipi v Pliskovici  (sredstva 
sponzorjev). 
Prezentacija naravnega spomenika Ročica s pritoki (zaključek akcije v 
kolikor bodo pridobljena finančna sredstva). 
Prezentacija naravnega spomenika Velika ledena jama v Paradani (obnova 
pojasnjevalne table). 
Sanacija vaških lip v Ravnici. 
Sanacija poti okrog Divjega jezera.  

OE Novo 
mesto 

Naravni spomenik Jovsi (nosilec naloge: Andrej Hudoklin): 
- ureditev Koščeve poti v Jovse: tisk zloženke (v sodelovanju z Zavodom 
za gozdove in Turističnim društvom Kapele), 
- sodelovanje v gradbenem odboru za ureditev informativne točke na 
obrobju Jovsov. 
Krajinski park Kolpa (nosilka naloge: Mira Ivanovič,  sodelavci: 
DamjanVrček, Andrej Hudoklin, Anita Golobič Prosenjak, zunanji 
sodelujoči: TD Kolpa in občina Črnomelj): 
- Sinji Vrh - Fortunova brajda – izvedba  in dokončanje opore, 
- označitev vstopnih mest parka in posameznih naravnih spomenikov, 
- označitev Sejemske poti, trasiranje in ureditev le-te, priprava in izdaja 
zloženke,  
- ureditev pešpoti Radenci – Damelj: ureditev počivalnih mest, dodatne 
označitve ter priprava in izdaja zloženke. 
Nujčev hrast v Gregovcih (nosilka naloge: Mira Ivanovič, sodelavci: 
Damjan Vrček, zunanji sodelavci: Dušan Jurc, Gozdarski inštitut, 
Ljubljana): 

- spremljanje stanje po izvedeni sanaciji, 
- priprava strokovnih podlag za označitev hrasta,  
- označevalna tabla z orisom problematike,  
- izdaja informativnega lista 

Postavitev geološkega stebra – Pleterje (nosilka naloge: Andreja Škedelj 
Petrič): 
- otvoritev informativne točke,  
- izvedba dogodka, priprava za tisk in  tisk info lista.  
Prezentacija naravnih vrednot ob planinskih poteh na Gorjance (nosilec 
naloge: Andrej Hudoklin, sodelavci: Andreja Škedelj Petrič, Janez Božič, 
zunanji sodelujoči: Planinsko društvo Novo mesto in Park prirode 
Žumberak – Samoborsko gorje): 
- tisk tabel in zloženke (sofinanciranje MOP) 
Označitev naravnih vrednot ob planinski poti Metlika - Krašnji vrh 
(nosilec naloge: Mira Ivanovič, sodelavci: Andrej Hudoklin, Andreja 
Škedelj-Petrič, Damjan Vrček, zunanji sodelujoči: Planinsko društvo 
Metlika, TIC Metlika): 

- priprava strokovnih podlag, 
-  tisk in postavitev tabel: 5 lokacij.  

Označitev Bajerja  pod Potoki (nosilka naloge: Mira Ivanovič, sodelavci:
 Andreja Škedelj-Petrič): 

- priprava strokovnih podlag za informativno tablo, 
- izvedba table. 
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Projekt po poteh dediščine Bele Krajine (projekt vodi območna 
gospodarska zbornica Novo mesto, nosilka naloge:  Mira Ivanovič, zunanji 
sodelujoči: občina Črnomelj): 
- KP Lahinja - priprava strokovnih podlag za označitev  parka in 
posameznih naravnih vrednot v parku. 
Mirna gora - priprava strokovnih podlag za označitev  (nosilec naloge: 
Andrej Hudoklin, zunanji sodelujoči: Planinsko društvo  Črnomelj): 
Sodelovanje s hrvaškim Parkom prirode Žumberak – Samoborsko gorje 
pri prezentaciji naravnih vrednot ob meji in vključevanje v njihov LIFE 
projekt vzdževanja košenic, če bo ta sprejet. 

OE Piran Izdaja publikacij: 
- zgibanka o kareti 
- zgibanka o veliki pliskavki 
- zgibanka NS Rt Madona 
- zgibanka NR Strunjan 

Izdelava zračnih posnetkov morskega dela ožjega obrežnega pasu 
Izdelava in postavitev tabel na izolskem delu NR Strunjan 
Obnova in označitev (predstavitev) kalov v Podgorju, Zazidu in Borštu  
Geološka in geomorfološka inventarizacija in topografija porečja 
Dragonje 
Projekt 100kal  
Predvidena je izvedba naslednje faze komunikacijskega projekta 100kal – 
ohranitev stabilne eko mreže, osveščanje, promocija. 
(Sredstva: večinoma preko nizozemskega sklada PIN Matra) 
Spremljanje izpeljave projekta kartiranja habitatnih tipov na bmočju 
Dragonje (če bodo zagotovljena finančna sredstva s strani Mestne občina 
Koper in ARSO). 
Organizacija projektnega sveta za projekt Krajinski park Dragonja  - park 
za življenje (imenovanje in izvedba). 
Kraški rob 
Na osnovi dentifikacije pomembnih habitatov in vrst v okviru programa Life III 
programa: 

- aktivnosti za označitev izbranih območij, 
- sodelovanje pri pripravi novega Pravilnika o plezanju v stenah 

Kraškega roba. 
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