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Uporabljene kratice in okrajšave 
 
 
ARSO  Agencija Republike Slovenije za okolje 
CE  Celje 
CITES  angl. The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild  

             Fauna and Flora 
CPVO  celovita presoja vplivov na okolje 
DDU  drugi dopolnilni ukrepi upravljanja z vodami 
DUDDS dopolnilni ukrepi za doseganje dobrega stanja oziroma dobrega potenciala 

voda 
DPN  državni prostorski načrt 
EK  Evropska komisija 
EPO  ekološko pomembno območje 
EU  Evropska unija (Evropska skupnost) 
FFH  flora favna habitati 
FTE  angl. full-time equivalent (efektivna kvota delovnih ur polno zaposlenega   

delavca,   1700 ur) 
GIS          geografski informacijski sistem 
GGN   gozdno gospodarski načrti 
HT    habitatni tip 
IzVRS      Inštitut za vode Republike Slovenije 
KGZS    Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
KOP    kmetijsko okoljska plačila 
KP    krajinski park 
KR    Kranj 
LJ    Ljubljana 
MB    Maribor 
MKGP     Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
MOP    Ministrstvo za okolje in prostor 
NG    Nova Gorica 
NM         Novo mesto 
NR    naravni rezervat 
NS    naravni spomenik 
NUV    načrt upravljanja voda 
NV    naravna(e) vrednota(e) 
NVA  Naravovarstveni atlas (www.naravovarstveni-atlas.si) 
NVO  nevladne organizacije 
ObmE/OE Območna enota 
OPN    občinski prostorski načrt 
OsrE    Osrednja enota (ZRSVN) 
PI    Piran 
PSP   presoja sprejemljivosti posegov 
PUN2K   Operativni program - program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007- 
              2013 
RGN   ribiško gojitveni načrt  
RS    Republika Slovenija 

http://www.naravovarstveni-atlas.si/
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SDF   angl. standard data form 
SNH       Scottish Natural Heritage 
VO  vodno območje 
ZGS  Zavod za gozdove Slovenije 
ZON  Zakon o ohranjanju narave 
ZRSVN   Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 
ZZRS      Zavod za ribištvo Slovenije 
WWF    World Wildlife Fund 
 
 
 

Akronimi potekajočih projektov 
 

akronim  naslov projekta 
 

ALPA    Sonaravno upravljanje planin na varovanih območjih 
Amc Promo BID  Apis mellifera carnica - bioindikator in promotor biodiverzitete 
GEOPARK   GEOPARK – Dežela okrog Pece 
KARAVANKE  karavanke@prihodnost.eu - Gospodarjenje z naravo v evropski regiji 

prihodnosti 
MedPAN North  Mreža zavarovanih morskih območij Sredozemskega morja – sever 
MONAKO  Projekti v okviru Barcelonske in Alpske konvencije 
Natura Branice (kratka oznaka projekta) 
   Natura 2000 v dolini Branice  
Obrezovanje vrb na Šmarskem potoku   

Spodbujanje tradicije obrezovanja glavatih vrb in upravljanje s 
habitatom puščavnika (Osmoderma eremita) 

Viri življenja   Kali, ribniki in izviri: Naša preteklost-naša prihodnost  
WETMAN   Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.snh.org.uk/
mailto:karavanke@prihodnost.eu%20-
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1 Uvod 
 
 
Delo javne službe ohranjanja narave v letu 2012 bo poleg rednega dela, kjer Zavod sodeluje s 
strokovnimi izdelki v upravnih postopkih, temeljilo na krepitvi obeh stebrov varstva narave v 
Sloveniji: varstvu biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot. Izvedba nalog pa bo v letu 2012 
močno podrejena zelo okrnjenim finančnim sredstvom zaradi sprejetih varčevalnih ukrepov 
Vlade RS. 

Na področju varstva biotske raznovrstnosti bomo s koordinacijo zunanjih 
strokovnjakov delovali zlasti na pripravi kriterijev in vrednotenju habitatnih tipov za rdeči 
seznam. Strokovno sodelovanje pri kartiranju habitatnih tipov je odvisno od razpoložljivih 
sredstev ministrstva, namenjenih kartiranju. Skladno z razpoložljivimi sredstvi bomo krepili 
informacijsko bazo o vrstah, poudarek bomo dali njihovi interpretaciji. To je ena od ključnih 
nalog v naslednjem letu, namreč kako novo pridobitev uporabljati v praksi, saj napačna 
uporaba lahko naredi več škode kot koristi. Naslednje leto bo ključno tudi za čim boljše 
vključevanje varstva biotske raznovrstnosti v skupno kmetijsko politiko. Naše aktivnosti 
bomo usmerjali v iskanje rešitev, ki bodo v danih družbenih razmerah zagotavljale čim boljše 
rezultate. Poročanje Evropski komisiji po obeh direktivah bo zelo obsežna naloga. Prepletala 
se bo s pripravo novega programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014 – 2020. 
Vzporedno bo potekala strokovna podpora ministrstvu za spremembo Uredbe o območjih 
Nature 2000. 

Pri varstvu naravnih vrednot bomo delo nadaljevali zlasti na čiščenju baze in 
oblikovanju metodologij vrednotenja posameznih zvrsti. Poudarek bo na geoloških, 
hidroloških in drevesnih naravnih vrednotah. Strokovno bomo usmerjali tudi nastajanje dveh 
geoparkov, ki jih razvijajo lokalne skupnosti na Koroškem in v Idriji.  

Strokovne podlage za zavarovanje bomo izdelovali le na podlagi programa 
ministrstva, aktivno pa sodelovali zlasti pri pripravi načrtov upravljanja zavarovanih območij. 
Krepitev sodelovanja z upravljavci zavarovanih območij bo potekala tudi na drugih področjih. 

Kot doslej bomo tudi v letu 2012 dejavnosti javne službe, ki je financirana iz 
proračuna, kombinirali z delom na projektih. Projekta dejavnost dopolnjuje naše siceršnje 
delo tako na državni, torej sistemski ravni, kot tudi na konkretnih aktivnostih na terenu. 
Temu cilju bodo sledile tudi prijave na nove projekte. Povečevanja projektnega deleža 
znotraj delovanja celotnega Zavoda ne načrtujemo. 

Ozaveščanje javnosti je stalnica delovanja Zavoda, izvajamo ga ob vsaki priložnosti, 
tako pri predstavitvi naših dokumentov uporabnikom (npr. naravovarstvenih smernic) kot 
tudi pri posebej organiziranih dogodkih (npr. naravovarstvenih akcijah, delavnicah ipd). Pri 
tem so projekti najpomembnejši vir financiranja. 

Notranjo komunikacijo bomo poleg drugih orodij izvajali tudi z izdajanjem internega 
glasila, strokovne, znanstvene in druge aktualne prispevke s področja varstva narave pa 
bomo objavili v redni številki revije Varstvo narave. 

Pri poslovnem delovanju Zavoda ne predvidevamo večjih sprememb. Skladno z 
razpoložljivimi viri bomo delovali zlasti na posodobitvi in nujno potrebnem sprotnem 
vzdrževanju informacijskega sistema. 

Pričakujemo težko leto, ki ga bodo v veliki meri krojila dogajanja zunaj Zavoda, zlasti 
ravnanje države v kriznih razmerah. Podobno kot doslej bomo naredili vse, da bodo 
morebitna negativna gibanja v družbenem okolju kar najmanj prizadela naše poslanstvo in 
dejavnost. 
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Ta verzija programa dela Zavoda je bila za potrebe rebalansa proračuna RS revidirana 
v začetku julija 2012. Skladno s predvideno spremembo sredstev smo iz programa dela 
Zavoda, ki je bil pripravljen v decembru 2011, izločili naloge, ki jih zaradi manjšega obsega 
sredstev v letu 2012 ne bomo mogli izvesti.  
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2 Cilji 
 
Strateške usmeritve Zavoda temeljijo na Nacionalnem programu varstva okolja in vlogi, ki 
nam jo daje področna zakonodaja. Razdeljene na strokovne in poslovne1 so: 
strokovne strateške usmeritve: 

A. Razvijanje slovenske naravovarstvene stroke, skladno z mednarodnimi trendi in 
usmeritvami EU, ter izmenjava znanja 

B. Skrb za slovensko naravo, posebej za njene najvrednejše dele, ter spremljanje stanja 
C. Prenašanje našega znanja in filozofije varstva narave v družbo, s poudarkom na 

dojemanju načel trajnosti 
poslovne strateške usmeritve: 

D. Delovati poslovno odlično in družbeno odgovorno ter deliti izkušnje in dobre prakse z 
drugimi organizacijami  

  
V letu 2012 si zadajamo naslednje cilje delovanja Zavoda, ki sledijo strateškim usmeritvam (v 
oklepaju na koncu vsakega cilja je navedeno, h katerim strateškim usmeritvam prispeva) in 
so prav tako razdeljeni na strokovne in poslovne: 
strokovni cilji 2012: 

1 Izboljšati stanje podatkovnih zbirk (kvaliteta, zanesljivost, ažurnost podatkov) in 
dostopnost do podatkov (B, C) 

2 Z naravovarstvenimi izhodišči angažirano sodelovati pri izpolnjevanju zakonskih 
zahtev in pripravi nacionalnih programov in politik (B, C) 

3 Spremljati stanje v naravi in izvajati naravovarstvene aktivnosti na terenu (B) 
4 V družbi povečati zavest o pomenu ohranjene narave in vzdržne rabe naravnih virov 

(C) 
5 Prispevati k izboljšanju upravljanja (za)varovanih območij (B) 
6 Razvijati metode za varovanje slovenske narave (A) 

poslovni cilji 2012: 
7 Korektno načrtovati, spremljati in poročati o opravljenem delu, ter ravnati skladno s 

pravnim redom (D) 
8 Povečati nivo znanja sodelavcev (za kvalitetnejše in bolj učinkovito delo) (A, D) 
9 Ohraniti ali še izboljšati pozitivno vzdušje v kolektivu (motiviranost, konstruktivnost, 

kreativnost) kot ključno podlago za učinkovito ter zadovoljstva polno delo (D) 

                                                      
1 Razdelitev je uvedena zaradi preglednosti in se navezuje tudi na konkretne letne naloge, katere po alinejah navajamo v 
posameznih poglavjih. Ker pa je smisel poslovnega dela v servisiranju in zagotavljanju pogojev za strokovno delo, je, posebej 
na nivoju letnih ciljev, včasih skorajda nemogoče prepletenost namena določenih nalog presekati na dva jasno razločena 
dela. Zato kateri od ciljev iz enega dela prispeva tudi k uresničevanju usmeritev iz drugega dela. 
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Kazalniki, s pomočjo katerih bomo merili uresničevanje ciljev 
 
K cilju št. 1:  

število popravkov podatkov, število dostopov v informacijski sistem, stabilnost 
delovanja naravovarstvenega atlasa. 

K cilju št. 2:  
število izdelanih smernic v povezavi s številom prejetih vlog, število izdelanih 
mnenj v povezavi s številom prejetih vlog. 

K cilju št. 3:  
število potnih nalogov za teren, delež porabe delovnega časa za delo na 
terenu, delež pregledanih naravnih vrednot. 

K cilju št. 4:  
število obiskov naših internetnih strani, število izvedenih komunikacijsko-
osveščevalnih dogodkov v okviru projektov, število objav. 

K cilju št.  5:  
število skupnih pomembnejših dogodkov z upravljavci ZO (npr. sestanki za 
pripravo načrtov upravljanja); 

K cilju št. 6:  
število obdelanih tipologij zvrsti naravnih vrednot, število metodoloških 
elaboratov. 

K cilju št. 7:  
v rokih pripravljena kvalitetna program in poročilo, priprava vmesnih poročil 
na zahtevo Sveta ali MOP. 

K cilju št. 8:  
število izobraževalnih dogodkov, število sodelavcev, ki so se izpopolnjevali. 

K cilju št.  9:  
število izvedenih letnih razgovorov. 
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3 Zakonske osnove 
 
V poglavju so naštete slovenske zakonske osnove in drugi predpisi, ki opredeljujejo naše delo 
ali 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, 32/08 – odločba US, 8/10 - ZSKZ-B; 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-UPB2 (Uradni list RS, št. 43/07); 
• Zakon o varstvu podzemnih jam – ZVPJ (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 - Zdru-1); 
• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 - ORZVO187, 20/06, 39/06 - 

UPB, 28/06 - Skl. US, 49/06 - ZMetD, 66/06 - Odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-
1A, 70/08 in 108/09); 

• Zakon o urejanju prostora - ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - 
ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 - ZUPUDPP); 

• Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 
108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C); 

• Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor - ZUPUDPP 
(Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr.); 

• Zakon o Triglavskem narodnem parku - ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10); 
• Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96); 
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• 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, Uradni list SFRJ, 

št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS - stari, št. 8/90 - ZSDZ, 10/91, Uradni 
list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 13/93, 110/02 - ZGO-1 in 119/02 - ZON-
A); 

• Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 - ZGO-1, 2/04 - ZZdrI-A, 10/04 - Odl. 
US, 41/04 - ZVO-1, 57/08 ); 

• Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 - UPB); 
• Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 - Odl. US, 46/04 - ZRud-A, 

47/04, 41/04 - ZVO-1, 45/04 - ZVZP-A, 62/04 - Odl. US, 102/04 – UPB, 92/05 - ZJC-B, 
111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 
76/10 - ZRud-1A in 20/11 - Odl. US); 

• Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - Odl. US, 56/99 - ZON, 67/02, 
110/02 - ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10 - ZSKZ-B, 106/10); 

• Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - Odl. US, 17/08); 
• 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, 36/09); 
• Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 

49/04, 110/04, 59/07, 43/08); 
• Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 

84/05, 115/07, 32/08 - odločba US, 96/08, 36/09); 
• Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 

110/04, 115/07, 36/09); 
• 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, 32/09); 
• Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv (Uradni list RS, št. 58/11), Uredba o 

varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98, 56/99 - ZON, 41/04 - ZVO-1, 58/11); 
• Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami 

(Uradni list RS, št. 39/08, 106/10); 
• 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, 

71/08); 
• Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08); 
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• Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95, 28/95, 
56/99 - ZON, 35/01, 41/04 - ZVO-1); 

• Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 
88/05, 56/07, 29/09, 91/10); 

• Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09); 
• Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list 

RS, št. 82/02, 42/10); 
• 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, 38/10, 3/11); 
• Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 

58/09, 93/10); 
• Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis 

lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 28/09, 12/10, 76/10, 76/11); 
• Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu (Uradni list 

RS, št. 90/01). 
 

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); 
• Resolucija o nacionalnem gozdnem programu (Uradni list RS, št. 111/07); 
• Strategija ohranjanja volka (Canis lupus) v Sloveniji in trajnostnega upravljanja z njim 

(sprejeta na 45. seji Vlade RS, dne 24.9.2009). 
 
Programsko politični dokumenti Evropske skupnosti: 

• Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: strategija EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2020  
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(http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_
ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf) (03.05.2011) 

• (Strategija Evropske unije za trajnostni razvoj 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l28
117_en.htm) 

 

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); 
• Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 

področju politike morskega okolja - Okvirna direktiva o morski strategiji 
(2008/56/ES); 

• Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike – Vodna direktiva (2000/60/ES); 

• Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih 
živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi; 

• Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za 
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih 
vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi.  

 

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, MP2 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; 

                                                      
2 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, št. 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 – Bonnska 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)); 

• Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in 
atlantskega območja ob njem (ACCOBAMS) (Zakon o ratifikaciji sporazuma o 
ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega 
območja ob njem (Uradni list RS, št. 82/06, MP št. 16)). 
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4 Izvajanje javne službe ohranjanja narave 
 
Zavod opravlja dejavnosti javne službe ohranjanja narave, ki obsegajo naloge ohranjanja 
sestavin biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot. Naloge in aktivnosti, ki jih Zavod 
izvaja, so v nadaljevanju podane po vsebinskih poglavjih. Zavod bo v okviru razpoložljivih 
možnosti opravljal tudi morebitne nenačrtovane strokovne naloge (naloge, ki jih ni mogoče 
vnaprej predvideti) po sprotnem naročilu MOP, tako kot je to vsako leto. 
 

4.1 Zagotavljanje skladnosti strokovnega dela in razvoj 
metodologij 

 
Za razvijanje metodologij ter za zagotavljanje skladnosti metod in kvalitete strokovnega dela 
skrbita Odsek za biotsko raznovrstnost  ter  Odsek za naravne vrednote in ukrepe varstva, ki 
sta organizirana na Osrednji enoti Zavoda ter (interne) delovne skupine, imenovane s strani 
direktorja Zavoda: 

• Skupina za strokovni razvoj 
• Skupina za favno in floro 
• Skupina za geologijo 
• Skupina za hidrološke naravne vrednote 
• Skupina za pripravo letnega programa dela in poročila 
• Skupina za informatiko. 

Načrtovano delo Skupine za strokovni razvoj Zavoda, ki je glavno strokovno posvetovalno 
telo direktorja, je v  nadaljevanju opisano posebej. 
 
Tabela prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2012 za razvoj in izdelavo 
metodologij, in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne enote in za 
celoten Zavod:  

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE
Metodologije in razvoj 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 1,1% 0,6%

Zavod

Skupaj predvidena poraba časa za metodologije in razvoj v letu 2012 0,6%  
 

4.1.1 Skupina za strokovni razvoj 
Skupina za strokovni razvoj bo obravnavala delovna gradiva Zavoda, ki lahko služijo kot 
prototip rešitve določene naravovarstvene problematike, predstavljajo vzorec za način dela 
Zavoda, imajo sistemski značaj ali kako drugače pomembno vplivajo na doktrino varstva 
narave. 

Delo skupine bo potekalo na sestankih, praviloma enkrat mesečno, ter z rednim 
poročanjem na kolegiju direktorja. Skupini se bodo pri obravnavi posamezne problematike 
po potrebi pridruževali strokovni sodelavci Zavoda – nosilci posameznih nalog, Agencije RS za 
okolje, Ministrstva za okolje in prostor, upravljavcev zavarovanih območij ali zunanji 
strokovnjaki, povezani z  vsebino, ki bo predmet obravnave.  
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V letu 2012 bo skupina obravnavala prioritetne strokovne vsebine iz dela Zavoda, ki so 
podrobneje opisane preko celotnega Program dela v nadaljevanju, s posebnim poudarkom 
na naslednjih nalogah:  

• nadaljevanje priprave tipologij in metodologij vrednotenja naravnih vrednot, 
• operativni program upravljanja območij Natura 2000: sodelovanje pri pripravi 

dokumenta za novo programsko obdobje, 
• oblikovanje načina upravljanja ožjih zavarovanih območij in rabe naravnih vrednot, 
• sodelovanje z MOP pri razvoju upravljavskega principa za manjša zavarovana 

območja 
• krepitev učinkovitosti orodij3 varstva narave ob racionalizaciji sodelovanja v upravnih 

postopkih,  
• izboljšanje sistemskega vključevanja varstva narave v upravljanje z vodami. 

 
Skupina bo obravnavo določene vsebine praviloma zaključila z mnenjem, priporočilom ali 
navodilom. 
 

4.2 Naravovarstvene smernice in naravovarstvena mnenja 
 
Naravovarstvene smernice so eden najpomembnejših strokovnih izdelkov Zavoda. Vsebina, 
obsežnost in zahtevnost smernic so odvisne od akta, za katerega se izdelujejo. Pred izdelavo 
smernic za načrte rabe naravnih dobrin, ki so pomembni za ohranjanje habitatnih tipov in 
kvalifikacijskih vrst za območja Natura 2000, je treba izvesti obsežnejše analize v zvezi s 
stanjem kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov, na t.i. kompleksnih območjih Natura 2000 pa 
je potrebno izvesti tudi združevanje con4.  

V letu 2012 bomo pripravili 26 naravovarstvenih smernic za sektor gozdarstva, od 
tega 18 naravovarstvenih smernic na kompleksnih območjih Natura 2000, kjer bodo izdelane 
ali posodobljene že obstoječe conacije in 8 naravovarstvenih smernic, za katere zaradi 
majhnega obsega območij Natura 2000 ni potrebno izvesti združevanja con. Izdelali bomo 
tudi 23 naravovarstvenih mnenj na predloge gozdnogospodarskih načrtov 
gozdnogospodarskih enot. Za potrebe razvoja enotnosti metod in zmanjšanje časovne 
porabe pri izdelavi naravovarstvenih mnenj za gozdnogospodarske načrte 
gozdnogospodarskih enot bomo izdelali standardizirani obrazec mnenja. 

Z MOP, MKGP in ZZRS bomo sodelovali v postopku sprejema ribiško-gojitvenih 
načrtov vseh 67 ribiških okolišev v Sloveniji, za del katerih smo v letu 2011 izdelali 

                                                      
3 Mišljene so oblike usmeritev ravnanja oz. strokovnih mnenj in presoj, ki jih z namenom varovanja narave 
predpisujejo zakoni ali podzakonski akti, v praksi pa jih skladno z ZON izvaja Zavod, npr. naravovarstvene 
smernice, strokovna mnenja, ukrepi varstva, presoje sprejemljivosti posegov/planov, itd. 
4 V letu 2008 smo metodologijo za vključevanje zahtev Nature 2000 preko dopolnjenih dosedanjih 
naravovarstvenih smernic uspešno prenesli v prakso izdelovanja gozdnogospodarskih načrtov, v letih 2009, 
2010 in 2011 pa smo podobno metodologijo uporabili še za področji upravljanja z vodami in ribištvom. V tem 
smislu smo vpeljali izraza kompleksna območja Natura 2000 in naravovarstvene smernice na kompleksnih 
območjih Natura 2000. Kompleksna območja Natura 2000 so območja, znotraj katerih se pojavlja več presečnih 
množic con vrst in habitatnih tipov, ki jih na podlagi podobnih ekoloških zahtev Zavod v postopku izdelave 
naravovarstvenih smernic združuje v upravljavske cone. 
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naravovarstvene smernice5. Na pobudo naročnika MOP bomo izdali 67 strokovnih mnenj o 
upoštevanju naravovarstvenih smernic v ribiško-gojitvenih načrtih. 

Izdelali bomo naravovarstvene smernice6 za izvedbo dopolnilnega ukrepa DUDDS24: 
Opredelitev načina izvedbe ukrepov na močno preoblikovanih vodnih telesih Donave in 
močno preoblikovanih vodnih telesih Jadranskega morja v okviru NUV7 (http://www.izvrs.si/ 
pregledovalnik_vtpv/pregledovalnik_vtpv.php?pregled=dopolnilni&dopolnilni_ukrep=DUDS2
4). Pri izdelavi naravovarstvenih smernic bomo sodelovali s koncesionarji, IzVRS in Sektorjem 
za vode MOP. 

Nadaljevali bomo z utečenim načinom priprave smernic in mnenj za prostorske akte 
(občinski in državni prostorski akti). Na podlagi preteklih izkušenj predvidevamo povečan 
vložek časa za usklajevanje v postopkih priprave prostorskih aktov. Na državni ravni se bo 
tudi v letu 2012 prednostno obravnavalo 24 DPN na področju prometne infrastrukture, 
energetike in okolja.  

Z naravovarstvenimi smernicami bomo v sektorske načrte upravljanja naravnih virov 
vključili tudi strokovne usmeritve za upravljanje projektnih območij projekta WETMAN. 
 
Redne naloge: 

• priprava naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih mnenj za prostorske akte in 
načrte rabe naravnih dobrin v skladu z Zakonom o ohranjanju narave; 

• priprava naravovarstvenih smernic na t.i. kompleksnih območjih Natura 2000 za 
načrte rabe naravnih dobrin, ki so pomembni za ohranjanje habitatnih tipov in vrst, 
kvalifikacijskih za območja Natura 2000; 

• izvedba aktivnega procesa usklajevanja naravovarstvenih smernic na kompleksnih 
območjih Natura 2000 in poglobitev sodelovanja z naročniki teh smernic; 

• zagotavljanje enotnosti metod in pregledovanje naravovarstvenih smernic na 
Osrednji enoti; 

• spremljanje zakonodaje in prilagajanje našega dela spremembam; 
• zviševanje strokovnosti naravovarstvenih smernic in interno izobraževanje za njihove 

pripravljavce, izboljšanje kvalitete usmeritev in nadgradnja v iskanju alternativnih 
rešitev. 

 
Razvojne naloge: 

• priprava smernic za dopolnilne ukrepe na močno preoblikovanih vodnih telesih; 

                                                      
5 Zaradi zamud ZZRS pri pripravi osnutkov RGN-jev smo v letu 2011 izdelali 33 naravovarstvenih smernic. V letu 
2012 se načrtuje izdelava še preostalih 34 naravovarstvenih smernic. 
6 Trenutno na MOP Sektorju za vode še ni odločeno, kateri dopolnilni ukrepi se bodo izvedli in na kakšen način 
se bodo izvedli, zato ne moremo zagotovo trditi, ali bomo v letu 2012 pripravili naravovarstvene smernice za 
dopolnilni ukrep DUDDS24 oz. ali bo oblika sodelovanja formalizirana z naravovarstveni smernicami ali neko 
drugo obliko sodelovanja. 
7 Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 61/11), 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/vode/nuv/nacrt_upravljanja_
voda.pdf 

 

http://www.izvrs.si/
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• sodelovanje pri izvedbi dopolnilnih ukrepov NUV; 
• vsebinska nadgradnja naravovarstvenih smernic s poudarkom na smernicah na 

kompleksnih območjih Natura 2000; 
• izdelava standardiziranega obrazca naravovarstvenih mnenj za gozdnogospodarske 

načrte gozdnogospodarskih enot. 
 
Tabela spodaj prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2012 za naravovarstvene 
smernice, in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne enote in za celoten 
Zavod. 

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE
Naravovarstvene smernice 14,7% 12,9% 21,9% 15,7% 9,4% 14,9% 8,8% 5,6% 11,7%

Zavod

Skupaj predvidena poraba časa za naravovarstvene smernice v letu 2012 11,7%  
 

4.3 Strokovna mnenja in soglasja 
 
Tudi v letu 2012 pričakujemo večje število zahtevnejših mnenj, predvsem na drugi stopnji 
presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja, ki jih pripravljamo v 
okviru naravovarstvenih mnenj8. Še vedno predvidevamo večje število mnenj predvsem v 
postopku priprave občinskih prostorskih načrtov (OPN) ter rabe naravnih dobrin (ribištvo). 
Predvsem zaradi postopka usklajevanja interesa ohranjanja narave z drugimi deležniki 
predvidevamo, da bodo mnenja zahtevala veliko porabo delovnih ur. 

Nadalje bomo razvijali metodologijo in znanje s ciljem izboljšanja kakovosti 
strokovnih mnenj. Poudarek bo na enotnosti metod in nadgradnji mnenj in presoj v 
postopkih CPVO in PSP, s poudarkom na presojah posegov za izvedbo vodnih objektov, 
naprav, ureditev in vodnogospodarske infrastrukture ter sodelovanje z Inštitutom za vode 
RS. 

Število strokovnih mnenj v okviru  presoj sprejemljivosti posegov (PSP) v postopku 
naravovarstvenega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo se bo po predvidevanjih 
zmanjšalo zaradi predvidene spremembe Pravilnika o presojah v letu 2012 in s tem 
zmanjšanja administrativnih ovir na območjih Natura 2000. Sodelovali bomo pri pripravi 
sprememb tega pravilnika. 
 
Redne naloge: 

• priprava naravovarstvenih mnenj v postopku priprave prostorskih aktov in drugih aktov 
rabe naravnih dobrin, ki vključujejo mnenje na drugi stopnji presoje sprejemljivosti; 

• priprava strokovnih mnenj v okviru celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) na vseh 
stopnjah presoje; 

                                                                                                                                                                      
 
8 Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) predvideva, da se v (naravovarstvenem) mnenju o 
upoštevanju smernic v načrtu pristojni nosilci urejanja prostora v primeru izvedbe celovite presoje vplivov na 
okolje opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov načrta na okolje z vidika svoje pristojnosti. Do sprejemljivosti se 
sicer opredelimo v mnenju na drugi stopnji CPVO, zato ta mnenja obravnavamo v poglavju Strokovna mnenja in 
soglasja. 
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• priprava strokovnih mnenj in presoj sprejemljivosti posegov (PSP) v postopku 
naravovarstvenega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo; 

• priprava drugih strokovnih mnenj za gradnje in druge posege v postopku 
okoljevarstvenega soglasja in rabe naravnih vrednot; 

• 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 (npr. mnenja pri vlogah za financiranje projektov iz 

kohezijskih skladov, mnenja na območjih, ki izpolnjujejo pogoje za posebna območja 
varstva, ipd.); 

• izboljševanje 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); 

• sodelovanje strokovnjakov znotraj Zavoda ter sodelovanje s pristojnimi službami v 
postopkih CPVO in PSP; 

• sodelovanje z Direktoratom za prostor MOP in drugimi inštitucijami pri razvijanju dobre 
prakse v postopkih sprejemanja prostorskih dokumentov ter rabe naravnih dobrin. 

 
Razvojne naloge:  

• poudarek na izboljšanju kvalitete naravovarstvenih usmeritev in omilitvenih ukrepov 
za izvedbo vodnih objektov, naprav, ureditev in vodnogospodarske infrastrukture 
(navezava na dopolnilni ukrep NUV DDU 15  
http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/pregledovalnik_vtpv.php?pregled=dopolnil
ni&dopolnilni_ukrep=DDU15); 

• strokovna podpora MOP pri zagotavljanju in poglabljanju kvalitete okoljskih poročil; 
• sodelovanje z MOP v procesu zmanjševanja administrativnih ovir. 

 
Tabela spodaj prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2012 za strokovna mnenja 
in soglasja (čas za pripravo mnenj CPVO in PSP na območjih Natura 2000 ni vštet v nalogi 
strokovna mnenja in soglasja, ampak v nalogi Natura 2000), in sicer kot delež celotne kvote 
predvidenega časa za območno enoto in za celoten Zavod. 

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE
Strokovna mnenja in soglasja 8,6% 16,8% 13,3% 12,4% 13,9% 5,2% 5,2% 0,4% 8,1%

Zavod

Skupaj predvidena poraba časa za strokovna mnenja in soglasja v letu 2012 8,1%  
 

4.4 Biotska raznovrstnost 
 
Varovanje sestavin biotske raznovrstnosti opisujemo po podpoglavjih, ki prikazujejo 
načrtovano varstvo vrst in habitatnih tipov, naše delo pri konvencijah ter na področju 
ekološko pomembnih območij (EPO) in območij Natura 2000.  
 
Tabela spodaj prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2012 za naloge, povezane z 
varstvom vrst, habitatnih tipov in konvencije CITES, in sicer kot delež celotne kvote 
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predvidenega časa za območno enoto in za celoten Zavod, medtem ko je načrtovana poraba 
časa za območja EPO in območja Natura 2000 navedena posamično v okviru obeh 
podpoglavij9.  

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE
Varstvo vrst 1,0% 0,1% 0,5% 0,7% 0,5% 0,0% 0,5% 2,1% 1,0%
Varstvo HT 0,2% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,6% 0,2% 0,3% 0,2%
Medn. konvencije (tudi CITES) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 1,4% 0,6%

Zavod

Skupaj predvidena poraba časa za varstvo vrst in habitatnih tipov v letu 2012 1,8%  
 

4.4.1 Varstvo vrst in habitatnih tipov 
V okviru Skupine za favno in floro bomo pripravljali strokovna mnenja in stališča po uredbah 
o zavarovanih prostoživečih vrstah rastlin in živali. S strokovnimi predlogi bomo sodelovali v 
delovnih skupinah za upravljanje z velikimi zvermi, ki jih organizira MOP. 

Nadaljevali bomo s koordinacijo delovne skupine zunanjih strokovnjakov za obnovitev 
tipologije habitatnih tipov in pripravo strokovnih osnov za spremembo Uredbe o habitatnih 
tipih. Delo bo osredotočeno na pripravo kriterijev in vrednotenje habitatnih tipov za rdeči 
seznam habitatnih tipov. V kolikor bodo na MOP na razpolago sredstva za kartiranje 
habitatnih tipov, bomo pripravili projektne naloge za razpis za kartiranje ter tehnično uredili 
in natisnili terenski priročnik, ki bo vseboval v letu 2011 obnovljeno tipologijo habitatnih 
tipov Slovenije. Podatke kartiranj, ki se bodo zaključila konec leta 2011, bomo pregledali in 
jih ponudili v javno uporabo preko domače strani Zavoda.  

Nadaljevali bomo s pripravo strokovnih podlag za akcijski načrt varstva zavarovanih 
vrst rib, ki obravnava predvsem problematiko ribojedih ptic. Dinamika dela bo  odvisna od 
razpoložljivosti podatkov o ribah. 

V skladu z razpoložljivimi sredstvi bomo sodelovali z zunanjimi izvajalci (npr. Center za 
kartografijo favne in flore) pri nadaljnjem pridobivanju in interpretaciji podatkov o vrstah.  

V projektu Amc Promo BID bomo nadaljevali z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih 
vrst. Analizirali in ocenili bomo v letu 2011 uporabljene metode odstranjevanja invazivnih 
tujerodnih vrast in vpliv teh vrst na naše habitatne tipe ter zavarovane in ogrožene vrste. 
Pripravili bomo načrt širjenja medonosnih rastlin in renaturacije nekaterih območij z 
avtohtonimi medonosnimi rastlinami. 

Glavate vrbe so pomemben habitat hrošča puščavnika (Osmoderma eremita), zato 
bomo v občini Šmarje pri Jelšah izvedli popis in obrezovanje glavatih vrb ter popis 
puščavnika. 

Nadaljevali bomo z občasnim spremljanjem stanja habitatnih tipov ter zagotavljanjem 
posredovanja slike na svetovni splet z območja naravnega spomenika Rt Madona, kjer je 
nameščena podvodna kamera, rezultat projekta Informacijski sistem o stanju morskega 
okolja v Tržaškem zalivu (skrajšano: Inform. sist. Tržaški zaliv). 

V projektu Viri življenja bomo pripravili Skupno strategijo upravljanja z vodnimi viri v 
Beli krajini, ki bo prispevala k zagotavljanju ohranjanja naravnega ravnovesja, biotske 
raznovrstnosti in ugodnega stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov. Nadzirali bomo tudi 
izvajanje obnove kalov na terenu. 
 

                                                      
9 V tabeli prikazana predvidena poraba časa ne vključuje nalog, naštetih v seznamu »Projektne naloge« na 
naslednji strani. Poraba časa za te naloge je namreč vključena v tabeli v poglavju 5.1. 
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Redne naloge: 
• koordinacija Skupine za favno in floro; 
• priprava strokovnih mnenj in stališč po uredbah o zavarovanih prostoživečih vrstah 

rastlin in živali; 
• priprava strokovnih podlag za akcijski načrt varstva zavarovanih vrst rib; 
• sodelovanje v skupinah za upravljanje velikih zveri, ki jih vodi MOP; 
• priprava projektnih nalog za razpis za kartiranje habitatnih tipov; 
• pregled podatkov kartiranj iz leta 2011, postavitev na spletno stran. 

 
Razvojne naloge: 

• koordinacija skupine za obnovitev tipologije habitatnih tipov in pripravo strokovnih 
osnov za spremembo uredbe o habitatnih tipih; 

• tehnična ureditev in tisk terenskega priročnika tipologije habitatnih tipov Slovenije. 
 

Projektne naloge: 
• odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst na projektnih območjih (Amc Promo BID); 
• analiza uspešnosti v letu 2011 uporabljenih metod odstranjevanja invazivnih 

tujerodnih vrst (Amc Promo BID); 
• analiza vpliva invazivk na prednostne habitatne tipe ter zavarovane in ogrožene vrste 

(Amc Promo BID); 
• priprava načrta širjenja medonosnih rastlin in renaturacije nekaterih območij z 

avtohtonimi medonosnimi rastlinami (Amc Promo BID); 
• obrezovanje glavatih vrb v občini Šmarje pri Jelšah (Obrezovanje vrb na Šmarskem 

potoku); 
• popis glavatih vrb in habitata puščavnika v občini Šmarje pri Jelšah (Obrezovanje vrb 

na Šmarskem potoku); 
• spremljanje stanja habitatnih tipov v NS Rt Madona (Inform. sist. Tržaški zaliv); 
• posredovanje slike podvodne kamere v NS Rt Madona na svetovni splet (Inform. sist. 

Tržaški zaliv); 
• priprava dokumenta Skupna strategija upravljanja z vodnimi viri v Beli krajini (Viri 

življenja); 
• nadzor obnove kalov v Beli krajini (Viri življenja). 

 

4.4.2 Konvencija CITES 
Delo za konvencijo CITES bo tudi v letu 2012 potekalo na ustaljen način. 
 
Redne naloge: 

• priprava strokovnih mnenj o vplivu uvoza, izvoza, ponovnega izvoza in vnosa iz morja 
na stanje ohranjenosti vrst v naravi; 
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• strokovna determinacija zadržanih osebkov; 
• priprava strokovnih mnenj o ravnanju z zaseženimi ali odvzetimi osebki; 
• sodelovanje z upravnim organom pri pripravi poročil, osveščanja in usposabljanju ter 

pri drugih nalogah, povezanih z izvajanjem konvencije CITES; 
• mednarodno sodelovanje s strokovnimi organi za izvajanje konvencije CITES drugih 

držav. 
 
Razvojna naloga: 

• zagotoviti večji pregled nad gojitvijo ujed. 
 

4.4.3 Druge mednarodne konvencije in direktive EU 
Konvencija o biološki raznovrstnosti 
Obveznosti iz Konvencije o biološki raznovrstnosti izpolnjuje Zavod predvsem preko nalog, 
povezanih z območji Natura 2000 in preko varstva vrst in habitatnih tipov.  

V letu 2012 bomo nadaljevali s  spremljanjem delovanja Pomožnega telesa za 
znanstveno, tehnično in tehnološko svetovanje Konvencije - SBSTTA (Subsidiary Body on 
Scientific, Technical and Technological Advice), v skladu s prilogo III k sklepu držav 
pogodbenic Konvencije št. COP VIII/10 in poslovnikom Pomožnega telesa. 

Nadaljevali bomo z aktivnostmi nacionalne kontaktne točke CHM10 ter aktivnostmi za 
spletno stran Posredovalnica informacij Konvencije o biološki raznovrstnosti 
(http://chm.zrsvn.si/), v skladu s sklepom pogodbenic Konvencije št. COP X/15. 
 
Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (Bonska konvencija), Konvencija o 
močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic (Ramsarska 
konvencija), Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter 
njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska konvencija) in Konvencija o varstvu Alp 
(Alpska konvencija) 
Spremljali bomo dogajanje v zvezi z naštetimi konvencijami. Obveznosti v zvezi s 
konvencijami izpolnjujemo predvsem z izvajanjem nalog, ki se nanašajo na območja Natura 
2000, varstvo vrst in zavarovana območja. 

V letu 2012 se z zadnjimi delovnimi srečanji in zaključno konferenco iztekajo 
aktivnosti na projektu Karavanke, katerega cilj je bil uresničevanje ciljev Alpske konvencije v 
praksi.  
 
Konvencija o varstvu Sredozemskega morja in obalnega območja (Barcelonska konvencija) 
Zavod bo v okviru časovnih in kadrovskih možnosti koordiniral nacionalne aktivnosti, 
namenjene uresničevanju Protokola o posebej zavarovanih območjih in biološki 
raznovrstnosti Sredozemskega morja (v nadaljevanju Protokol SPA). Sodelavec OE Piran se 
bo v letu 2012 udeležil rednega srečanja nacionalnih koordinatorjev Protokola SPA. 

                                                      
10 Angl. Clearing house mechanism, posredovalnica informacij. 

http://chm.zrsvn.si/
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V okviru projektnega sodelovanja s Kneževino Monako bomo zaključili študijo o 
kriptobentoških habitatih in njihovi vlogi pri opredeljevanju biotske raznovrstnosti morskega 
obrežja. 
 
Direktiva o morski strategiji EU 
Aktivnosti v okviru Direktive o morski strategiji bodo v veliki meri usmerjene v sodelovanje 
pri pripravi ocene stanja morskega ekosistema, predvsem v zvezi s kazalcema biotska 
raznovrstnost in ohranjenost strukture morskega dna na ravni, ki zagotavlja zaščito strukture 
in funkcij ekosistemov. Omenjeno oceno morajo članice EU praviti v letu 2012.  
 
Vodna direktiva  
V letu 2012 bomo s Sektorjem za vode MOP in z IzVRS nadaljevali sodelovanje pri izvedbi 
ukrepov NUV. Pri območjih s posebnimi zahtevami11 in pri  temeljnih ukrepih iz področja 
urejanja voda bo  ZRSVN pomagal pri predstavitvah in komunikaciji tistih vsebin NUV, ki so 
povzete iz naravovarstvenih smernic. Pri dopolnilnih ukrepih, ki so neposredno vezani na 
vsebine varstva narave, bomo sodelovali na različnih nivojih izvedbe ukrepov, predvsem pa 
pri pripravi strokovnih podlag. 
 

4.4.4 Ekološko pomembna območja 
Naloge v zvezi z ekološko pomembnimi območji bomo kot  v preteklih letih zaradi premajhne 
kadrovske zasedbe izvajali v zelo omejenem obsegu. V primeru sprejema dopolnitve Uredbe 
o območjih Natura 2000 bomo pripravili strokovni predlog za spremembo Uredbe o ekološko 
pomembnih območjih v smislu upoštevanja sprememb omrežja Natura 2000. Nadaljevali 
bomo z rednimi analizami ukrepov KOP na območjih EPO in Natura 2000. V kolikor bo 
potrebno in mogoče, bomo MOP nudili strokovno podporo v zvezi z ekološkimi omrežji na 
mednarodni ravni. 
 
Redna naloga: 

• analiza ukrepov KOP. 
 

Razvojni nalogi: 
• izdelava strokovnega predloga dopolnitve Uredbe o ekološko pomembnih območjih 

glede na spremembe uredbe o območjih Natura 2000; 
• strokovna podpora MOP v zvezi z ekološkimi omrežji na mednarodni ravni. 
 

Tabela prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2012 za ekološko pomembna 
območja, in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za območno enoto in za celoten 
Zavod. 

                                                      
11 Območja s posebnimi zahtevami so tista območja (v povezavi z vodami), za katera predpisi določajo 
dopolnilne cilje in zahteve zaradi njihovega varstva. Natančneje so določena z Uredbo o podrobnejši vsebini in 
načinu priprave načrta upravljanja voda (Uradni list RS, št. 26/06). 
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ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE
Ekološko pomembna območja 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,2% 0,3%
Skupaj predvidena poraba časa za ekološko pomembna območja v letu 2012 0,3%

Zavod

 
 

4.4.5 Območja Natura 2000 
Aktivnosti, ki jih bomo v letu 2012 opravljali v zvezi z območji Natura 2000, so razdeljene v 
dva dela: strokovne naloge in predvidene komunikacijske aktivnosti.  
 
Tabela prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2012 za aktivnosti, povezane z 
NATURO 2000, vključno z mnenji za CPVO in PSP na območjih Natura 2000 (glej poglavje 
4.3), in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne enote in za celoten 
Zavod12. 

CE KR LJ MB NG NM PI OsrE
NATURA 2000 20,3% 16,6% 24,6% 15,0% 15,3% 15,4% 16,0% 24,3% 19,8%

Zavod

Skupaj predvidena poraba časa za NATURO 2000 v letu 2012 19,8%

ObmE

 
 

4.4.5.1 Območja Natura 2000 – strokovni del 
 
Leto 2012 bosta v zvezi z Naturo 2000 zaznamovali dve obsežni ter strokovno in 
organizacijsko zelo zahtevni temi. Potekala bo priprava novega Programa upravljanja 
območij Natura 2000 za obdobje 2014-2020 in poročanje Evropski Komisiji po Direktivi o 
habitatih in Direktivi o pticah. Nalogi se bosta prepletali. Izvesti bo treba organizacijsko in 
komunikacijsko zelo zahtevno sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki. V primeru, da bo MOP 
uspel s prijavo projekta LIFE+ v zvezi s programom upravljanja, bo naloga komunikacijsko in 
kadrovsko lažje izvedljiva. 

Nosilec priprave Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014-2020 je 
MOP, Zavod bo pri pripravi dokumenta sodeloval s strokovnimi vsebinami. V celoti pa bomo 
prevzeli pripravo najobsežnejše priloge programa, ki določa podrobne varstvene cilje in 
ukrepe za njihovo zagotavljanje po posameznih vrstah/habitatnih tipih po območjih Natura 
2000. Obseg priloge je ocenjen na 1500-2000 varstvenih ciljev. Ob pripravi varstvenih ciljev 
bomo pregledali in dopolnili metodologijo priprave sloja conacija in tudi obnovili celoten sloj 
con vrst in habitatnih tipov (približno 1800 poligonov).  

Zaradi povezanosti s programom upravljanja in obsežnosti dela bomo v letu 2012 
pričeli pripravljati tudi poročili po habitatni direktivi in direktivi o pticah, ki se sicer Evropski 
Komisiji oddajata leta 2013. Poročanje bo potekalo preko elektronskih obrazcev, ki jih bo 
treba opremiti tudi s kartografskimi prikazi. Izpolnili bomo čez štiristo obrazcev po Direktivi o 
habitatih. Poročanje po Direktivi o pticah bo tokrat zahtevnejše kot pred tremi leti, podobno 
bo poročanju po Direktivi o habitatih. Poročili bosta dokončani v letu 2013. 

Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007-2013 bomo v letu 2012 
izvajali preko naravovarstvenih smernic (gl. poglavje 4.2). 

Z MKGP in MOP bomo sodelovali s strokovnimi predlogi za pripravo novega Programa 
razvoja podeželja za obdobje 2014-2020. 

                                                      
12 V tabeli prikazana predvidena poraba časa ne vključuje nalog, naštetih v seznamu »Projektne naloge« v obeh 
podpoglavjih. Poraba časa za te naloge je namreč vključena v tabeli v poglavju 5.1. 
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Evropska komisija je posodobila strukturo zbirke podatkov SDF in pripravila nov 
internetni pregledovalnik za urejanje zbirke. Za posredovanje in urejanje slovenskih 
podatkov v zbirki je zadolžen Zavod, zato bomo v letu 2012 podatke dopolnili, preverili 
pravilnost dela podatkov, ki bodo avtomatsko preneseni v novo zbirko in v pregledovalnik 
vnesli del podatkov, ki ga bo treba prenesti ročno. 

MOP bomo nudili strokovno podporo v zvezi s spreminjanjem Uredbe o območjih 
Natura 2000. Ob sprejetju nove Uredbe bomo izvedli potrebne popravke podatkov v 
elektronskem formatu SDF, ki ga vodi Komisija. 

V sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki bomo opredelili posebno ohranitveno 
območje za veliko pliskavko v slovenskem morju. 

V novembru bomo organizirali letni strokovni posvet, katerega tema se bo nanašala 
na območja Natura 2000. 

Spremljali bomo evropsko in domačo sodno prakso v zvezi z Naturo 2000 in nova 
spoznanja oz. pravila uvajali v delo Zavoda. 

V kolikor bodo na MOP na voljo sredstva, bomo pripravili projektne naloge za razpis 
monitoringov kvalifikacijskih vrst v območjih Natura 2000. Nadaljevali bomo v letu 2010 
začeto sodelovanje z MOP pri pripravi Pravilnika o zasnovi in predmetu monitoringa stanja 
okolja in metodologiji za njegovo izvajanje za biotsko raznovrstnost 

Delo na terenu bo vezano predvsem na različne projekte.  Spremljali bomo stanje vrst in 
habitatnih tipov na območju naravnega rezervata Strunjan, uspešnost gnezdenja kozače in 
koconogega čuka v nameščenih gnezdilnicah na Jelovici,  izvedli skupinske popise vrst na 
območju Dolina Branice, prešteli velikonočnice na Boletini ter kosce v Jovsih in srednje detle 
v Dobravi.  

Za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja vrst in habitatnih tipov bomo na 
območju NR Strunjan oblikovali usmeritve za usmerjanje obiska. Na območju Natura 2000 
Dolina Branice bomo določili in po potrebi demonstrirali ustrezne kmetijske prakse oz. 
ukrepe. Na Jelovici bomo spremljali uspešnost ukrepov v zvezi z zagotavljanjem naravi 
prijaznega prometnega režima ter pripravili poročilo in nadaljevali sodelovanje z deležniki. 
Število obiskovalcev in njihovo periodiko bomo spremljali tudi na pohorskih barjih. V okviru 
nalog LIFE-after-LIFE bomo pregledali stanje in izvajanje vzdrževanja učne poti na Petelinjeku 
in informacijskih tabel na projektnih območjih. Nadzirali bomo izvajanje košnje in 
odstranjevanje grmovja na rastišču velikonočnice na Boletini ter izvedbo varovanja rastišča v 
času cvetenja. Poleti in jeseni bomo pregledali pokošenost travnikov v Jovsih. 

Projekt WETMAN bo v letu 2012 prešel od podrobne opredelitve stanja vrst in 
habitatnih tipov k izvedbi ukrepov za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja. Na šestih 
pilotnih območjih (Zelenci, Planik, Vrhe, Pohorje - barja, Gornji kal in Mura - Petišovci) bodo 
na delavnicah s projektnimi partnerji usklajeni podrobni ukrepi za izboljšanje hidrološkega 
režima, izlov rib ter odstranjevanje zarasti. Nadaljevali bomo s pridobivanjem potrebnih 
dovoljenj za dela na terenu. Pričeli bomo z izvedbo hidroloških del na Zelencih, Vrheh, Muri - 
Petišovcih, Gornjem kalu in barjih na Pohorju. Na vseh šestih območjih se bo pričelo 
odstranjevanje lesne zarasti, na Gornjem kalu pa tudi izlov tujerodnih vrst rib. Na Zelencih 
bomo pridobili zemljišče za izgradnjo prodnega zadrževalnika. Pričeli bomo tudi z izgradnjo 
poti na območjih Zelencev in Pohorja. Z novim vodstvom krajevne skupnosti Kapele in z 
upravo Kozjanskega parka bomo poskušali zagotovili aktivnejšo uporabo informacijske sobe 
v Kapelah in opazovalnega stolpa v Jovsih. 

V sodelovanju z domačini ter zunanjimi strokovnjaki bomo po načelu »od spodaj 
navzgor« pripravili strokovne osnove za upravljanje projektnega območja v dolini Branice. V 
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sodelovanju s projektnimi partnerji bodo pripravljene in usklajene tudi usmeritve za 
upravljanje projektnih območij WETMAN. 
 
Redne naloge: 

• strokovna podpora MOP pri spreminjanju Uredbe o območjih Natura 2000; 
• posredovanje podatkovne zbirke SDF Evropski komisiji ob spremembi Uredbe Natura 

2000; 
• organizacija strokovnega posveta; 
• priprava projektnih nalog za razpis monitoringov kvalifikacijskih vrst. 

 
Razvojne naloge: 

• sodelovanje z MOP pri pripravi programa upravljanja območij Natura 2000 za 
obdobje 2014-2020; 

• priprava priloge v zg. alineji omenjenega programa, kjer bodo določeni podrobni 
varstveni cilji in ukrepe za njihovo zagotavljanje; 

• pregled in dopolnitev metodologije za pripravo sloja conacija; 
• sodelovanje z MOP pri pripravi Pravilnika o zasnovi in predmetu monitoringa stanja 

okolja in metodologiji za njegovo izvajanje za biotsko raznovrstnost 
• obnova celotnega sloja con vrst in habitatnih tipov; 
• razvoj podatkovnih zbirk za upravljanje novih podatkov v zvezi s programom 

upravljanja območij Natura 2000 in poročanjem; 
• priprava poročil po Direktivi o habitatih in Direktivi o pticah; 
• opredelitev posebnega ohranitvenega območja za veliko pliskavko; 
• sodelovanje z MKGP in MOP pri pripravi Programa razvoja podeželja za obdobje 

2014-2020; 
• preveritev in dopolnitev prenosa zbirke SDF v nov format; 
• spremljanje in uvajanje nove sodne prakse v zvezi z Naturo 2000 v delo Zavoda. 

 
Projektne naloge: 

• opredelitev stanja kvalifikacijskih vrst Natura 2000 na območju NR Strunjan (MedPAN 
North); 

• izvedba skupinskih popisov vrst na območju Dolina Branice (Natura Branice); 
• spremljanje uspešnosti gnezdenja kozače in koconogega čuka na Jelovici (MONAKO); 
• štetje velikonočnice na Boletini (LIFE-after-LIFE); 
• štetje kosca v Jovsih (LIFE-after-LIFE); 
• monitoring srednjega detla v Dobravi (LIFE-after-LIFE); 
• spremljanje uspešnosti ukrepov v zvezi s prometnim režimom na Jelovici (MONAKO); 
• spremljanje števila obiskovalcev ter njihove periodike na pilotnem območju Pohorje – 

barja (WETMAN); 
• nadzor košnje in odstranjevanja grmovja na Boletini (LIFE-after-LIFE); 
• nadzor varovanja rastišča velikonočnice na Boletini v času cvetenja (LIFE-after-LIFE); 
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• nadzor pokošenosti travnikov v Jovsih (LIFE-after-LIFE); 
• priprava osnutka usmeritev za usmerjanje obiska NR Strunjan (MedPAN North);  
• določitev ustreznih kmetijske prakse oz. ukrepov na območju Natura 2000 Dolina 

Branice (Natura Branice); 
• priprava  poročila o ukrepih v zvezi s prometnim režimom na Jelovici (MONAKO); 
• pridobivanje soglasij za izvedbo terenskih del na projektnih območjih (WETMAN); 
• začetek izvedbe hidroloških del, odstranjevanja lesne zarasti in izlova rib na 

projektnih območjih (WETMAN); 
• pridobitev zemljišča za izgradnjo prodnega zadrževalnika na Zelencih (WETMAN); 
• pričetek izgradnje poti na pilotnih območjih Zelenci in Pohorje – barja (WETMAN); 
• zagotovitev aktivnejše uporabe informacijske sobe v Kapelah in opazovalnega stolpa 

v Jovsih (LIFE-after-LIFE); 
• priprava strokovnih osnov za upravljanje projektnega območja v Dolini Branice 

(Natura Branice); 
• priprava strokovnih usmeritev za upravljanje projektnih območji (WETMAN). 

 

4.4.5.2 Območja Natura 2000 – komunikacija 
 
Naloge, ki izhajajo iz območij Natura 2000, se težko razdelijo na strokovno delo na vsebinah, 
vezanih na Naturo 2000 ter naloge, vezane zgolj na informiranje in izobraževanje. 
Komunikacija Nature 2000 se namreč tesno prepleta s strokovnimi nalogami, kljub temu pa 
iz zgodovinskih razlogov ohranjamo razdelitev našega delovanja na območjih Natura 2000 v 
dva dela.  

Komunikacija Nature je naše vsakdanje delo, ki ga opravljamo v postopkih usklajevanj 
in sprejemanja prostorskih dokumentov ter načrtov rabe naravnih virov, še posebej smo 
aktivni v procesih priprave sektorskih načrtov (gozdno-gospodarski načrti, ribiško-gojitveni 
načrti, načrti upravljanja voda in drugi). Več časa za komunikacijo bomo namenili tistim 
območjem Natura 2000, ki so z vidika ohranjanja ugodnega stanja habitatov in vrst 
pomembnejša ter tistim, kjer se načrtujejo posegi v prostor, ki predstavljajo grožnjo tem 
območjem. Velik poudarek dajemo sodelovanju z drugimi strokovnimi službami, nevladnimi 
organizacijami ter posamezniki. 

Del komunikacije Nature 2000 izvajamo skozi številna izobraževanja, tako šolajoče se 
mladine (npr. izvedba Biološko raziskovalnega tabora 2012) kot tudi splošne javnosti. 
Nadaljevali bomo z objavami člankov o vsebinah, vezanih na Naturo 2000 v medijih, s 
poudarkom na lokalnih tiskanih medijih. Sodelovali bomo pri izvedbi različnih delavnic, 
prireditev ipd ter s tem prispevali k večji ozaveščenosti javnosti o varstvu narave.  

Komunikacija Nature 2000 ter naravovarstva v širšem smislu bo tudi sestavni del 
projektov (WETMAN, Viri življenja, Natura 2000 v dolini Branice in drugih), ki se bodo izvajala 
v letu 2012 ter tistih, za katera bomo finančna sredstva poskušali pridobiti v tem letu. 

V okviru predstavljanja sprememb (mej) območij Natura 2000, predvidenih v 
spremembi Uredbe o območjih Natura 2000 v letu 2012, bomo nudili komunikacijsko 
podporo MOP-u ter v okviru kadrovskih zmožnosti sodelovali na javnih obravnavah in 
predstavitvah lokalnim skupnostim. 
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Projektne naloge: 
• ozaveščanje lokalnih in državnih organov: delavnice za gozdarje, vodarje, ribiče ter 

sestanki z župani (WETMAN); 
• ozaveščanje splošne javnosti in lokalnih skupnosti: sodelovanje z osnovnimi šolami, 

prispevki na radiu, televiziji, časopisih in internetu, predavanje za ciljno publiko in 
lokalne skupnosti (WETMAN); 

• sestanki z lokalnimi skupnostmi  in drugimi deležniki na območju (kmetje in lastniki 
zemljišč po vaseh, biologi in strokovnjaki s področja varstva narave , kmetijska 
svetovalna služba, ... ) (Natura Branice); 

• pregled stanja in vzdrževanja učne poti na Petelinjeku in tabel na projektnih območjih 
(LIFE-after-LIFE);  

• spoznavanje domačinov z varovanimi vrstami in habitatnimi tipi na terenu (Natura 
Branice); 

• naravoslovni dnevi spoznavanja varovanih vrst in habitatnih tipov območja Natura 
2000 Dolina Branice za učence osnovnih šol, katerih šolski okoliš sega v območje 
(Ajdovščina, Dobravlje, Štanjel, Vipava) (Natura Branice); 

• tekmovanje med učenci šol (Ajdovščina, Dobravlje, Štanjel, Vipava) o poznavanju 
omrežja Natura 2000 v Sloveniji s poudarkom na vrstah in habitatnih tipih območja 
Dolina Branice (Natura Branice); 

• obveščanje javnosti o poteku projekta preko javnih glasil (Ajdovske novice,  Burja, 
Primorske novice, ...)  (Natura Branice); 

• objava prispevkov o dolini Branice in varovanih vrstah v javnih glasilih na Goriškem 
(Natura Branice); 

• film o dolini Branice, varovanih vrstah in habitatnih tipih ter projektu (Natura 
Branice); 

• prireditev ob zaključku projekta z demonstracijo filma in podelitvijo priznanj 
učencem, ki so se na tekmovanju najbolje odrezali (Natura Branice); 

• komuniciranje vsebin, vezanih na območja Natura 2000 bo tudi v letu 2012 
usmerjeno k strokovnjakom s področja kmetijstva, ki delujejo na področju Slovenske 
Istre, Goriške in Krasa in so vključeni v projekt ZOOB. Bistveni cilj komuniciranja bo še 
naprej oblikovanje skupnih priporočil za tako kmetijsko prakso, ki bo imela ob 
hkratnem upoštevanju ekoloških zahtev posameznih vrst, naravovarstvenih principov 
ter kmetijske prakse največ možnosti, da zares zaživi (ZOOB). 
 

4.5 Naravne vrednote 
 
Na področju naravnih vrednot se bo v letu 2012 nadaljevalo dopolnjevanje zapisov v bazi 
podatkov Naravovarstvenega atlasa, ki se je začelo v letu 2011. Dopolnjevanje podatkov bo 
temeljilo na spremljanju stanja NV in na oblikovanih metodologijah vrednotenja posameznih 
zvrsti NV.  

Zavod bo v letu 2012 na terenu prednostno pregledoval stanje geoloških, hidroloških 
in drevesnih zvrsti naravnih vrednot. 

Nadaljevalo se bo delo na področju vrednotenja geoloških in hidroloških NV. Skupina 
za geologijo bo izdelana merila vrednotenja geoloških naravnih vrednot preverila na terenu 



  

 30 

in zaključila s strokovno nalogo. Skupina za hidrološke naravne vrednote bo pripravila merila 
vrednotenja hidroloških naravnih vrednot.  

Pri drevesnih naravnih vrednotah se bo izdelala analiza podatkov o izjemnih drevesih 
(podatkovna zbirka Zavoda za gozdove Slovenije) in drevesnih naravnih vrednotah.  

Na področju geomorfoloških podzemeljskih NV (jame) bo Zavod opravil naloge, ki mu 
jih narekuje Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04). V kolikor bo MOP 
zagotovil sredstva za sklenitev pogodb o skrbništvu za jame, kot to narekuje Program 
upravljanja območij Natura 2000, bo Zavod pripravil strokovne predloge za sklenitev pogodb. 
Zavod bo sodeloval z MOP pri reševanju problematike rabe naravnih vrednot in jam. 

V sklopu strokovne pomoči upravljavcem zavarovanih območij bo Zavod nudil 
strokovno pomoč upravljavcem pri ocenah izhodiščnega stanja naravnih vrednot v okviru 
priprave načrtov upravljanja ZO ter spremljal izvajanje spremljanja stanja NV na ZO in 
pridobljene terenske podatke vnesel v Naravovarstveni atlas.  
 
Redne naloge: 

• zbiranje predlogov za spremembo Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot 
(Uradni list RS, št. 70/06) na podlagi kriterijev vrednotenja geoloških NV, hidroloških 
NV, drevesnih NV ter terenskega preverjanja stanja NV – v omejenem obsegu;   

• dopolnjevanje podatkov o naravnih vrednotah v Naravovarstvenem atlasu – v 
omejenem obsegu; 

• priprava letnega poročila o stanju jam in priprava predloga onesnaženih jam za 
čiščenje, kot to zahteva 13. člen Zakona o varstvu podzemnih jam; 

• terensko preverjanje stanja NV, ki so v registru naravnih vrednot (prednostno 
geološka, hidrološka in drevesna zvrst NV) – v omejenem obsegu. 

 
Razvojne naloge: 

• potrditev meril vrednotenja geoloških NV na podlagi terenske preveritve; 
• izdelava meril vrednotenja hidroloških NV; 
• analiza podatkov o izjemnih drevesih in drevesnih naravnih vrednotah; 
• priprava in predlog strokovnega mnenja glede na režim vstopa v jame na podlagi 

prejetega poročila o stanju podzemeljskih jam v letu 2011 ter podatkov monitoringa 
netopirjev in jamskih hroščev, kot to zahteva 10. člen Zakona o varstvu podzemnih 
jam (Uradni list RS, št. 2/04); 

• sodelovanje z MOP in MOP ARSO pri razvojnih nalogah v zvezi z vzpostavitvijo 
mehanizmov varstva in pogojev rabe naravnih vrednot - pogodbeno varstvo in 
skrbništvo ter koncesije. 

 
Projektna naloga: 

• Spremljanje stanja NV na območju predlaganega čezmejnega geoparka Dežela okrog 
Pece (GEOPARK). 

 
Tabela spodaj prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2012 za naravne vrednote, 
in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne enote in za celoten Zavod13. 
                                                      
13 V tabeli prikazana predvidena poraba časa ne vključuje nalog, naštetih v seznamu »Projektne naloge:« zgoraj. 
Poraba časa za te naloge je namreč vključena v tabeli v poglavju 5.1. 
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ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE
Naravne vrednote 13,3% 9,1% 16,5% 10,6% 21,9% 16,9% 8,2% 4,7% 11,2%

11,2%

Zavod

Skupaj predvidena poraba časa za naravne vrednote v letu 2012  
 
 

4.6 Splošno spremljanje stanja ohranjenosti narave 
 
V letu 2012, kot že vsa predhodna leta, bomo opravljali nalogo spremljanja stanja 
ohranjenosti narave. Nalogo bomo izvajali predvsem na varovanih (naravne vrednote, 
območja Natura 2000 in EPO) ter zavarovanih območjih. Spremljanje stanja biotske 
raznovrstnosti bomo opravljali tudi izven območij z naravovarstvenim statusom. Zaradi 
varčevalnih ukrepov bomo vse službene poti, vključno s terenskimi ogledi za spremljanje 
stanja biotske raznovrstnosti in ohranjenosti narave, skrajno omejili. 
 
Načrtno spremljanje stanja narave v letu 2012 bo obsegalo: 

• spremljanje stanja naravnih vrednot – v zelo omejenem obsegu (glej poglavje  4.5); 
• spremljanje stanja narave ob obsežnejših posegih v naravo – v zelo omejenem 

obsegu; 
• spremljanje stanja na podlagi predhodnega dogovora z izvajalci posegov in 

dejavnosti. 
 
Občasno (priložnostno) spremljanje stanja narave v glavnem ne bo potekalo, razen v okviru 
terenskih ogledov ob reševanju prejetih vlog za posamezne posege v naravo ter v okviru 
izdelave naravovarstvenih smernic za različne plane in načrte.  
 
Tabela spodaj prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2012 za spremljanje stanja 
na območjih, ki nimajo statusa (za)varovanega območja narave, in sicer kot delež celotne 
kvote predvidenega časa za območne enote in za celoten Zavod.  

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE
Območja brez 
naravovarstvenega statusa 0,1% 0,0% 1,4% 0,0% 1,5% 1,9% 0,2% 0,0% 0,5%

0,5%

Zavod

Skupaj predvidena poraba časa za območja brez naravovarstvenega statusa v letu 2012  
 

4.7 Dejavnosti, vezane na zavarovana območja, vključno s 
pripravo strokovnih predlogov 
 
Priprava strokovnih predlogov za zavarovana območja bo v letu 2012 omejena na območja 
državnega pomena, ki so opredeljena v programu dela MOP (npr. Planinsko polje) in kjer se 
za sprejem akta o zavarovanju zavzemajo lokalne oblasti ter na območja, ki so z vidika 
ohranjanja narave prioritetna in ogrožena. V skladu s programom MOP bomo prispevali k 
nadaljnjemu razvijanju sodelovanja med MOP, upravljavci ZO in Zavodom, nadgrajevali 
bomo obstoječe sodelovanje z upravljavci posameznih zavarovanih območij ter sodelovali pri 
oblikovanju konkretnih upravljavskih načrtov. Sodelovanje pri razvoju drugih ukrepov varstva 
naravnih vrednot (pogodbeno varstvo, skrbništvo) bo prioritetno namenjeno ukrepom, 
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opredeljenim v PUN2k. Skladno s programom MOP bomo sodelovali tudi v postopku 
spreminjanja aktov o zavarovanju (Kozjanski regijski park) in v postopkih priprave aktov o 
zavarovanju (Kamniško-Savinjske Alpe, Radensko polje). Zavod bo izdelal strokovne podlage 
in sodeloval pri novelaciji akta o zavarovanju »Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter 
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje« (Ur.l.SRS, št 27/87). 
Novelacija akta se bo nanašala zgolj na območje Občine Ljubno ob Savinji. 

Z MOP bomo sodelovali pri iskanju sistemskih rešitev za upravljanje ožjih in širših 
zavarovanih območij brez upravljavca. 

V sodelovanju s projektnimi partnerji (projekt WETMAN) bomo pripravili načrt 
upravljanja NS Zelenci. V okviru projektov se bodo izvajale še številne naloge v obliki 
konkretnih akcij v zavarovanih območjih, vključno s spremljanjem stanja vrst in habitatnih 
tipov zavarovanih območij (glej poglavji 4.4.1 in 4.4.5.1) in izdelavo študij za pilotna območja 
in ozaveščanja deležnikov. 
 
Redne naloge: 

• Sodelovanje pri pripravi načrtov upravljanja zavarovanih območij (KP Ljubljansko 
barje, KP Strunjan, Triglavski narodni park, KP Goričko, KP Kolpa ter NR Škocjanski 
zatok); 

• Izdelava strokovne podlage in sodelovanje pri novelaciji akta o zavarovanju »Odlok o 
razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na 
območju Občine Mozirje (Ur.l.SRS, št 27/87)«; 

• Sodelovanje pri pripravi novega akta o zavarovanju Kozjanskega parka; 
• Sodelovanje pri reševanju problematike zavarovanega območja Jezerca z okolico na 

Bobovku pri Kranju; 
• Sprotno odpravljanje napak in pregledovanje ustreznosti prevoda meja iz starih aktov 

o zavarovanju. 
 
Razvojna naloge: 

• Sodelovanje z MOP pri iskanju sistemskih rešitev za upravljanje ožjih in širših 
zavarovanih območij brez upravljavca; 

• Sodelovanje z MOP pri predpisu o krajinski tipologiji in o pravilih ravnanja v 
Triglavskem narodnem parku, ki so povezana z varstvom krajinske pestrosti (3. 
odstavek 23. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku); 

• Sodelovanje z MOP pri koordinaciji projekta ustanovitve Biosfernega območja Mura –
Drava (komunikacija z deležniki), vkolikor bodo zagotovljena sredstva; 

• Izdelava strokovnih podlag (vključno z nominacijo za UNESCO) za Biosferno območje 
Mura-Drava, vkolikor bodo zagotovljena sredstva. 

 
Projektne naloge: 

• Načrt upravljanja NS Zelenci (WETMAN); 
• Sklenitev dogovora s profesionalnimi ribiči v zvezi z opravljanjem ribolova na območju 

krajinskega parka Strunjan in predvsem naravnega rezervata Strunjan (MedPAN North); 
• Analiza javnega mnenja v zvezi z uporabo priveznih mest kot alternativo sidranju ter 

izvedba razpisa za pilotno postavitev priveznih mest na območju naravnega spomenika 
Debeli rtič (MedPAN North); 

• Spremljanje turističnega obiska (morje, kopno) na območju NS Debeli rtič (MedPAN 
North); 
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• Izdelava strokovnih podlag za območje predlaganega čezmejnega geoparka Dežela 
okrog Pece (GEOPARK); 

 
Tabela spodaj prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2012 za naloge, povezane z 
zavarovanimi območji, in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne enote 
in za celoten Zavod14.  

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE
Strokovne podlage 1,5% 0,2% 1,6% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,5% 0,6%
Zavarovana območja 1,8% 2,3% 2,4% 1,1% 8,9% 3,7% 4,1% 0,8% 2,6%
Skupaj predvidena poraba časa za zavarovana območja v letu 2012 3,2%

Zavod

 
 

4.8 Strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih nalog 
 
Strokovni nadzor nad izvajanjem naravovarstvenih nalog se zagotavlja z načinom 
organiziranosti Zavoda in s sistemom organizacije področja ohranjanja narave v Sloveniji. 
Tudi v letu 2012 bodo aktivnosti strokovnega nadzora usmerjene v: 

• zagotavljanje enotnih izhodišč pri izvajanju ukrepov varstva narave; 
• razvijanje enotnih metodologij in skladnosti metod ter dobrih praks s področja 

ohranjanja narave, skladno s strokovnimi in pravnimi izhodišči; 
• razvijanje in vzdrževanje enotnih pristopov pri reševanju nalog in problemov. 

 

4.9 Ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave in 
naravovarstvene akcije 
 
Ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave je pomembna naloga Zavoda, zato bo 
strokovno delo Zavoda tudi v letu 2012 ustrezno podprto s komunikacijskimi aktivnostmi. O 
načrtovanih aktivnostih ter rezultatih našega dela bomo javnost obveščali z različnimi 
komunikacijskimi orodji, kanali in tehnikami (novinarske konference, sporočila za medije, 
publikacije in razstave, delavnice, srečanja, …) v okviru razpoložljivih virov. Aktualne 
informacije o delovanju Zavoda bodo dostopne na spletni strani http://www.zrsvn.si/. Pri 
našem delu bomo stremeli k vključevanju čim širšega kroga deležnikov v posamezne 
aktivnosti, še posebej pri izvajanju projektih aktivnosti.  
 
Tabela spodaj prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2012 za naloge, povezane z 
osveščanjem javnosti, vključno z naravovarstvenimi akcijami, in sicer kot delež celotne kvote 
predvidenega časa za območne enote in za celoten Zavod15.  

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE
Stiki z javnostjo, predstavitve 3,9% 1,7% 2,4% 2,4% 7,1% 5,5% 5,1% 6,0% 4,5%
Naravovarstvene akcije 2,5% 1,3% 6,3% 2,8% 1,2% 2,1% 1,5% 1,1% 2,2%

Zavod

Skupaj predvidena poraba časa za odnose z javnostjo in predstavitve Zavoda v letu 2012 6,7%  
 
                                                      
14 V tabeli prikazana predvidena poraba časa ne vključuje nalog, naštetih v seznamu »Projektne naloge:« zgoraj. 
Poraba časa za te naloge je namreč vključena v tabeli v poglavju 5.1. 
15 V tabeli prikazana predvidena poraba časa ne vključuje nalog, naštetih v seznamu »Projektne naloge« v 
nadaljevanju. Poraba časa za te naloge je namreč vključena v tabeli v poglavju 5.1. 

http://www.zrsvn.si/
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4.9.1 Ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave 
V sklopu ozaveščanja javnosti bomo obeležili mednarodno pomembne okoljske dni (Svetovni 
dan mokrišč, Svetovni dan biodiverzitete in druge), sodelovali pri Evropskih nočeh nočnih 
metuljev in Evropski noči netopirjev ter organizirali dogodke, kjer bomo promovirali varstvo 
narave (štetje koscev v Jovsih, štetje velikonočnice na Boletini, štetje srednjih detlov v 
Dobravi). Za medije bomo ob teh dneh in drugih pomembnejših dogodkih v sklopu projektov 
ali redne dejavnosti Zavoda pripravili sporočila za medije, ter pripravili dogodke, kjer bo 
lahko sodelovala zainteresirana javnost.  

Nadaljevali bomo sodelovanje z lokalnimi časopisi in medijskimi hišami (npr. 
Primorske novice, Dolenski list) ter pripravljali prispevke, povezane z različnim vsebinami 
varstva narave ter aktualno problematiko s tega področja. Sodelovali bomo na  sejemskih 
prireditvah, kjer bomo poudarek dali predstavitvi potekajočih projektov. Promocijo varstva 
narave bomo izvajali tudi ob postavitvah tabel (označitve) in drugih naravovarstvenih akcijah 
(sanacija drevesnih naravnih vrednot, zapiranje jam). Pripravili bomo številne publikacije ter 
jih skupaj z drugimi novicami objavili na spletni strani Zavoda in na spletnih straneh 
posameznih projektov.  
 
Redne naloge: 

• ozaveščanje javnosti o  biotski raznovrstnosti in o pomenu ohranjanja narave; 
• priprava novinarske konference ob pomembnih dogodkih in ob posameznih okoljskih 

dnevih; 
• izdaja sporočil za javnost ob dogodkih in dosežkih Zavoda; 
• pisanje člankov o varstvu narave za posamezne novinarske hiše; 
• priprava odgovorov na novinarska vprašanja; 
• priprava različnih dogodkov ob obiskih domačih in tujih gostov ali institucij; 
• organizacija, vodenje in usmerjanje dogodkov – v omejenem obsegu; 
• organizacija, priprava in sodelovanje na sejmih; 
• spremljanje objav o delu Zavoda v medijih in obveščanje notranje javnosti o 

prispevkih s področja varstva narave. 
 
Razvojne naloge: 

• promoviranje varstva narave in odgovornega odnosa do narave kot dela družbene 
odgovornosti; 

• širjenje dosega publikacij Zavoda. 
 
Projektne naloge: 

• Priprava dokumentarnega filma in treh kratkih spotov (WETMAN); 
• sprotno posodabljanje informacij o poteku projekta na spletni strani Zavoda 

(MedPAN North); 
• izvedba  strokovne ekskurzije v geopark v tujini (GEOPARK); 
• izvedeni različni dogodki za predstavitev projekta različnim ciljnim skupinam 

(delavnice za učitelje, vzgojitelje, turistične delavce, učence, …) (GEOPARK); 
• predstavitev projekta na specializiranem sejmu, slovenski geološki konferenci in na 

evropski konferenci geoparkov (GEOPARK); 
• obveščanje splošne in strokovne javnosti o izvedenih projektnih aktivnostih 

(prispevki, članki) (Viri življenja); 
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• nadaljevanje ozaveščanja javnosti v zvezi z morskimi datlji s poudarkom na 
sodelovanju z deležniki in distribucijo razstave o morskih datljih (MONAKO); 

• izobraževanje lokalnih vodnikov v okviru projekta Naravni Bohinj, sodelovanje na 
festivalu alpskega cvetja (MONAKO); 

• predstavitev ureditve infrastrukture za obiskovalce - Divje jezero (MONAKO); 
• promocija in obveščanje javnosti v zvezi z obrezovanjem vrb (Obrezovanje vrb na 

Šmarskem potoku); 
• izvedba foto-natečaja in 5 delavnic za OŠ v regiji (Obrezovanje vrb na Šmarskem 

potoku); 
• izvedba treh medsektorskih delavnic za pripravo Medsektorskih priporočil za 

odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin in preprečevanje njihovega širjenja (Amc 
Promo BID); 

• sodelovanje na dogodkih, namenjenih obveščanju javnosti o projektu in njegovih 
ciljih s poudarkom na invazivkah, ki jih bo organiziral vodilni partner ali drugi partnerji 
ter pisanje člankov za tiskane medije (Amc Promo BID); 

• aktivna komunikacija s čebelarji na temo invazivk v čebelarstvu  (Amc Promo BID); 
• izvedba 4 delavnic za stroko in lastnike (Obrezovanje vrb na Šmarskem potoku); 
• organizacija in izvedba prireditve za lastnike in javnost (Obrezovanje vrb na 

Šmarskem potoku). 
 

4.9.2 Naravovarstvene akcije (razstave, označevalne table, brošure in druge 
akcije) 

Akcije so konkretne aktivnosti v naravi, namenjene ohranjanju  naravnih vrednot in  sestavin 
biotske raznovrstnosti (označitve v naravi, aktivnosti za preprečitev fizičnega ogrožanja delov 
narave, rastlin in živali, sanacije poškodovanih objektov, npr. dreves). Akcije so praviloma 
načrtovane (tj. ne ad hoc) aktivnosti. Spremljajoča aktivnost konkretne akcije je lahko tudi 
razstava ali publikacija.  

Naravovarstvene akcije bomo izvedli skladno z razpoložljivimi sredstvi, ob zaključkih 
pomembnih akcij bomo v skladu z možnostmi pripravljali promocijske aktivnosti, npr. 
novinarske konference. 
 
V tabeli spodaj so zapisane naravovarstvene akcije. 
Predvidenih je 34 naravovarstvenih akcij, ki bodo realizirane glede na prioritete in le v 
primeru zagotovljenih finančnih sredstev.  

Območna 
enota Naravovarstvena akcija 

OZNAČITVE 
CE Snežna jama (označitev) 
CE Dobrina  (označitev)  

CE Priprava učne poti s tablami in spremljajočimi publikacijami na 
Šmarskem potoku 

LJ Interpretacijska tabla (označitev) za naravno vrednoto Hraše-
ribniki ter publikacija o žabah za najmlajše  

LJ Priprava gradiva za osnovno tablo učne poti v Rakovem 
Škocjanu 
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KR Ureditev učne poti ob Kokri (Visoko – Hotemaže) – priprava 
vsebin 

MB Izdelava načrta animacije in označevalne infrastrukture (projekt 
GEOPARK) 

MB Priprava vsebin za informacijske table (projekt GEOPARK); 
 

NM Hrastovec - izvir Korita (označitev) 
NM Zalog-glinokopi-učna pot 

NM 
Označitve v sklopu projekta Viri življenja (priprava strokovnih 
vsebin za informacijske table, sodelovanje pri ureditvi učnih 
poti) 

OSR Priprava informativnih in interpretacijskih tabel za pilotna 
območja projekta WETMAN 

DRUGE AKCIJE 
CE Postavitev (obstoječe) razstave Mejice v Občini Štore 
CE Volčeke - čiščenje, prostovoljna akcija 

CE Postavitev (obstoječe) razstave Mavrični travniki v Kozjanskem 
parku 

CE Prestavitev gnezda za štorkljo v Mestinju 
CE Štetje velikonočnice na Boletini 

CE Izdelava arboristične ocene in najnujnejša sanacija - drevored 
lip na Sveti planini  

KR Groblje - sanacija drevoreda 
KR Zelenci in pritok Nadiže (kakovost vode) 

LJ Čistilna akcija ob evropski noči netopirjev v Goriči vasi in 
publikacija o netopirjih 

LJ 
Čiščenje zaraščenih površin v Črni dolini pri Grosuplju 
(Ohranjanje barjanskega okarčka - nadgradnja intervencije iz 
leta  2011) 

LJ Čiščenje zaraščenih površin na območju Strajanovega brega 

LJ Čiščenje rastišča dinarske smiljke (Cerastium dinaricum) na 
Snežniku 

MB Izdelava 9 podstavkov za gnezda bele štorklje 
MB Čiščenje pohorskih planj- Projekt ALPA/Sklad za naravo Pohorje 

MB Ohranitev traviščih habitatov na območju Plešivškega mlina – 
odstranitev zarasti 

NG Jama 1 pri Planinski jami – sanacija stanja (čiščenje jame – 
odpadki, napisi) 

NG Natura 2000 - pojasnjevalna tabla na Nanosu 
NM Cundrovec-Kasteličev hrast (sanacija in označitev) 
NM Trška gora -sanacija lipe1  (sanacija in označitev) 
NM Podstavki za štorklje  
NM Popis srednjega detla in kosca 
NM Gornji kal - prenašanje dvoživk 

PI Slani travnik Sv Nikolaj - odstranjevanje tujerodnih invazivnih 
vrst 
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4.9.3 Izpolnjevanje določil Zakona o dostopu do informacij javnega značaja  
V letu 2012 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, 119/07). 
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5 Druge dejavnosti 
 
Poglavje obsega zunanje projekte, sodelovanje zaposlenih v različnih svetih in drugih telesih, 
aktivno udeležbo sodelavcev Zavoda na strokovnih srečanjih doma in v tujini ter drugo 
mednarodno sodelovanje, izobraževanje zaposlenih ter izdajanje strokovne periodike. 
 

5.1 Zunanji projekti s področja varstva narave 
 
Zavod na projektne razpise prijavlja aktivnosti in naloge, ki izhajajo iz vsebine Nacionalnega 
programa varstva narave in PUN2k ter zanje v okviru razpoložljivih resursov javne službe ni v 
celoti poskrbljeno. Tako bomo tudi v letu 2012 nadaljevali z vpenjanjem  projektov v redno 
delo, saj bomo preko njih pridobivali izdelke in znanja, ki bodo podpora našim rednim 
nalogam. Posebej se bomo trudili za vključevanje drugih sektorjev v aktivnosti ohranjanja 
narave, še posebej s področja rabe naravnih dobrin. Preko projektov Zavod tudi vzpostavlja 
tesnejše povezovanje z drugimi ustanovami s področja naravoslovja in drugih sektorjev, z 
upravljavci zavarovanih območij in z različnimi lokalnimi deležniki. 

Na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti Zavod pri oblikovanju projektnih idej 
največjo pozornost posveča rastlinskim in živalskim vrstam, njihovim habitatom in habitatnim 
tipom, ki najhitreje izginjajo – barja, močvirja, mokrotna in vlažna travišča, podzemeljski 
habitatni tipi, celinske, obalne in morske vode. Zavod v skladu s PUN2k v projektih tudi 
nadaljuje z vzpostavljanjem metod upravljanja z območji Natura 2000. 
 
Tabela spodaj prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2012 za zunanje projekte, 
in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne enote in za celoten Zavod.  

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE
Projekti 18,0% 24,6% 0,7% 26,6% 3,2% 14,9% 27,6% 18,9% 16,7%

Zavod

16,7%Skupaj predvidena poraba časa za zunanje projekte v letu 2011  
Od skupno 13,9 FTE, ki jih v letošnjem programu načrtujemo za projekte, prihaja 11,6 FTE iz 
zunanjih virov, le 2,3 FTE pa iz sredstev javne službe. 
 

5.1.1 Potekajoči projekti 
 
V nadaljevanju so po poglavjih, katerih naslovi se nanašajo na ime finančnega vira, v okviru 
katerega je bil projekt pridobljen, na kratko navedeni osnovni podatki o posameznih 
projektih, ki jih Zavod izvaja oz. bo sodeloval pri izvajanju v letu 2012. V prvem oklepanju na 
koncu naslova je naveden akronim projekta, ki ga uporabljamo pri sklicevanju na projekt po 
celotnem besedilu programa, v drugem pa trajanje projekta.  

Seznam konkretnih aktivnosti, načrtovanih za leto 2012, smo z namenom prikaza 
vpetosti projektov v delo Zavoda prenesli v ustrezna vsebinska poglavja, kar je novost, ki smo 
jo uvedli v letu 2011. Tako so poglavjem: 4.4.1 Varstvo vrst in habitatnih tipov, 4.4.5.1 
Območja Natura 2000 – strokovni del, 4.4.5.2 Območja Natura 2000 – komunikacija, 4.5 
Naravne vrednote, 4.7 Dejavnosti, vezane na zavarovana območja, vključno s pripravo 
strokovnih predlogov, 4.9.1 Ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave, 4.9.2 
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Naravovarstvene akcije (razstave, označevalne table, brošure in druge akcije) ter 5.5.3 Ostale 
publikacije na koncu dodani alinejski odstavki »projektne naloge«, na koncu vsake od alinej 
pa je zaradi preglednosti in povezljivosti v oklepaju naveden akronim projekta, od katerega 
alineja prihaja. 
 

5.1.1.1 Finančni mehanizem LIFE+ Narava  

 
• Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji (WETMAN)  

(1.2.2011-31.1.2015) 
 
Projekt WETMAN se izvaja v okviru finančnega mehanizma LIFE+ Evropske unije. Zavod ima v 
njem vlogo vodilnega partnerja. V projektu kot parterji sodelujejo Inštitut za vode RS, Zavod 
ta ribištvo RS, Zavod za gozdove Slovenije, Občina Ruše, Občine Kranjska gora in RTV 
Slovenija. Cilj projekta je izboljšanje oz. vzpostavitev ugodnega stanja habitatov osmih 
tarčnih kvalifikacijskih vrst Natura 2000 in šestih tarčnih kvalifikacijskih habitatnih tipov 
Natura 2000.  
 
• Natura 2000 Management programme for Slovenia for the period 2014 – 2020 (SI 

Natura 2000 Management)  
(20.8.2012-31.3.2015) 

 
Projekt SI Natura 2000 Management se izvaja v okviru finančnega mehanizma LIFE+ Evropske 
unije. Zavod v projektu sodeluje kot partner. V okviru projekta bo pripravljen program 
upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji za novo finančno perspektivo 2014 – 2020. Zavod 
sodeluje v večini aktivnosti, ki jih vodi MOP in je nosilec pregleda izvajanja ukrepov in ciljev 
programa za obdobje 2007-2013 ter naloge določitve varstvenih ciljev programa za obdobje 
2014 – 2020. 
 
• Riparian ecosystem restoration in the lower Drava river in Slovenia (LIVEDRAVA)  

(1.9.2012-31.8.2017) 
 
Projekt LIVEDRAVA se izvaja v okviru finančnega mehanizma LIFE+ Evropske unije. Zavod v 
projektu sodeluje kot partner. Glavni cilj projekta JE ohranjanje kvalifikacijskih vrst Nature 
2000 in habitatnih tipov, ki se trenutno v neugodnem stanju v spodnjem toku reke Drave, 
skozi obnovitve, trajnostno upravljanje voda v spodnjem toku reke Drave, skupaj z 
zagotavljanjem poplavne varnosti in izboljšanje habitatov. Aktivnosti Zavoda bodo 
usmerjene predvsem v pripravo naravovarstvenih smernic za trajnostno upravljanje reke 
Drave in koordinacijo  priprave podrobnega NUV za izbrane vsebine na vodnem telesu Drave 
na projektnem območju, za obdobje od leta 2016 – 2021, v akcije zmanjševanja negativnih 
vplivov človeka na habitate ptic, gnezdilk rečne struge, ter v pripravo vsebin za informacijske 
tabele. 
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5.1.1.2 Evropsko teritorialno sodelovanje – CILJ 3 

 
5.1.1.2.1 Transnacionalno sodelovanje – Program MEDITERAN 

 
• Mreža zavarovanih morskih območij Sredozemskega morja – sever (MedPAN North) 

(1.7.2010-30.6.2013) 
 
Projekt MedPAN North se izvaja v okviru programa MEDITERAN Transnacionalnega 
sodelovanja. Zavod v projektu sodeluje kot partner. Projekt je namenjen predvsem 
usklajevanju pristopov posameznih partnerjev pri zagotavljanju uresničevanja širših 
mednarodnih, evropskih in nacionalnih obveznosti na področju oblikovanja omrežij morskih 
zavarovanih območij. Med pomembnimi cilji projekta velja omeniti predvsem aktivnosti v 
smeri povečanja učinkovitosti upravljanja morskih zavarovanih območij, ohranjanja biotske 
raznovrstnosti ter oblikovanja usmeritev za trajnostno načrtovanje posegov in aktivnosti v 
morju in na morskem obrežju. 
 

5.1.1.2.2 Transnacionalno sodelovanje – Program JUGOVZHODNA EVROPA 
 
• Sustainable integrated management of international river corridors in SEE countries 

(SEE RIVER) (1.10.2012-30.9.2014) 
 

5.1.1.2.3 Projekt SEE RIVER se izvaja v okviru programa Jugovzhodna Evropa Transnacionalnega 
sodelovanja. Zavod RS za varstvo narave v projektu sodeluje kot partner. Zavod v 
projektu sodeluje  pri pripravi: skupnega okvirja upravljanja z naravnimi danostmi in 
zavarovanimi območji vzdolž mednarodnih rek, priročnika SEE RIVER za upravljanja in 
akcijskega načrta ter pri prenosu in pri testiranju priročnika SEE RIVER na pilotnem 
območju Drave. Zavod bo sodeloval tudi pri pripravi projektnih idej na območju Drave 
za v prihodnje in pri ozaveščanju javnosti. Zavod je tudi nosilec nekaterih aktivnosti 
(izboljšanje in končna priprava »orodjarne« SEE RIVER ter priprava poprojektnih 
aktivnosti).Čezmejno sodelovanje Slovenija – Avstrija 

 
• karavanke@prihodnost.eu - Gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti 

(KARAVANKE)  
(1.5.2009- 30.4.2012)  

 
Projekt se izvaja v okviru programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija, Zavod pa v 
projektu sodeluje kot partner. Prijavitelj projekta je Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, 
v projektu pa sodeluje še 15 partnerjev iz Slovenije in Avstrije. Cilji projekta so predvsem 
ohraniti biotsko pestrost, omogočati trajnostni razvoj in uresničevati cilje Alpske konvencije v 
praksi. Projekt se v letu 2012 izteka, naš del aktivnosti je večinoma končan. 
 

mailto:karavanke@prihodnost.eu%20-


  

 41 

• GEOPARK – Dežela okrog Pece (GEOPARK)   
(1.9.2010-31.8.2013) 

 
Projekt GEOPARK se izvaja v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013, Cilj 
3: Evropsko teritorialno sodelovanje, vodilni partner projekta je Podzemlje Pece d.o.o., 
turistični rudnik in muzej, Zavod pa v projektu sodeluje kot partner. Zavod je odgovoren za 
izdelavo strokovnih podlag bodočega geoparka, kot jih zahteva mednarodno združenje 
geoparkov. Zavod bo v projektu v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki izdelal enotno 
strategijo vrednotenja geoloških naravnih vrednot na območju Slovenije in na čezmejnem 
območju prihodnjega geoparka. Nudili bomo strokovno podporo pri izgradnji osnovne 
podporne infrastrukture partnerjem na slovenski strani, prav tako pa bomo sodelovali pri 
izvedbi številnih komunikacijskih aktivnosti. Zavod sodeluje tudi v projektnem svetu. 
 
• Apis mellifera carnica - bioindikator in promotor biodiverzitete (Amc Promo BID) 

(1.10.2010-30.9.2013) 
 
Projekt Amc Promo BID se izvaja v okviru programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija-
Avstrija. Vodilni partner je Razvojna agencija Sora, Zavod pa v projektu sodeluje kot partner. 
Osnovni namen projekta je ohranjanje biodiverzitete in naravnih virov z medsektorskim 
povezovanjem okoljevarstvenih in naravovarstvenih institucij oz. organizacij s čebelarji kot 
uporabniki naravnega življenjskega prostora. Dejavnosti so usmerjene predvsem v območja 
Natura 2000 in območja, ki predstavljajo druge naravovarstvene in ekološke pomembne 
površine v Sloveniji in na avstrijskem Koroškem. S projektom želimo raziskati vpliv invazivnih 
tujerodnih vrst na posamezne habitatne tipe in biodiverziteto določenega območja ter vpliv 
invazivk na čebele. Tekom projekta se bo ugotovilo, kateri načini odstranjevanja invazivk so 
za posamezna območja najučinkovitejši.  
 
• Sonaravno upravljanje planin na varovanih območjih (Sustainable management of 

alpine pastures in protected areas) (ALPA)  
(1.3.2012-30.7.2014)  

 
Zavod je prijavitelj in vodilni partner projekta. Projektni partnerji so: Triglavski narodni park, 
Občina Zreče, Koroška deželna vlada, oddelek 8 – kompetečni center okolje, voda in varstvo 
narave, Kärntner Nationalparkfonds, Nationalpark Nockberge, Naturpark Zirbitzkogel-
Grebenzen ter Naturpark Almenland. Splošni cilj projekta je ohranitev pašnih planin v 
zavarovanih območjih oz. na območjih Nature 2000, z vzpostavitvijo in izvajanjem okoljskih 
in gospodarskih načel trajnostnega upravljanja in ukrepov na teh planinah. Glavni sklopi 
projekta, ki jih bo vodil Zavod, so priprava Smernic za trajnostno upravljanje pašnih planin, 
vodenje in komunikacija. 
 

5.1.1.2.4 Čezmejno sodelovanje Slovenija – Hrvaška 
 
• Kali, ribniki in izviri: Naša preteklost-naša prihodnost (Viri življenja)  

(1.10.2009 - 31.3.2012) 
 
Projekt Viri življenja se izvaja v okviru programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška, 
nosilec je Občina Črnomelj, Zavod pa v projektu sodeluje kot projektni partner. Cilj projekta 
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je ohraniti in obnoviti manjše izvire, ki bi služili kot pomembni nadomestni viri pitne vode ter 
vaške kale in določene ribnike, ki bi prispevali k zagotavljanju in ohranjanju naravnega 
ravnovesja, biotske raznovrstnosti in zagotavljanju ugodnega stanja ogroženih vrst in 
habitatnih tipov na varovanih območjih s poudarkom na vrstah, ki se na podlagi habitatne 
direktive prednostno varujejo v območjih Natura 2000. Le-ta so v Sloveniji že razglašena, na 
Hrvaškem pa so v procesu oblikovanja.  
 
 

5.1.1.3 4. os Programa razvoja podeželja 2007 - 2013 - (projekti LEADER) 

 
• Natura 2000 v dolini Branice  

(01.08.2011-31.08.2012) 
 
Projekt poteka v okviru prijave LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa. Nosilec 
projekta je Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, v projektu pa sodelujejo še trije 
partnerji, in sicer Kmetija posebne sorte Vid Sorta s.p, Kulturno društvo Karla Štreklja Komen 
in Center za razvoj podeželja TRG Vipava. V okviru projekta želimo povečati poznavanje 
omrežja Natura 2000 in značilnosti varovanih vrst območja Dolina Branice med prebivalci 
območja ter v sodelovanju z njimi in strokovnjaki s področja varstva narave izdelati načrt 
upravljanja območja. Skupaj bomo določili kmetijske prakse, ki bodo omogočale dolgoročno 
ohranjanje varovanih vrst in habitatnih tipov v ugodnem stanju. Z naravoslovnimi dnevi, 
skupinskimi popisi varovanih vrst, akcijami za osnovnošolce, publikacijami, objavami v 
medijih in kratkim filmom bomo o Naturi 2000 osveščali prebivalce celotne LAS in širšo 
javnost, ter jim predstavili dolino Branice kot eno izmed varovanih območij.  
 
• Spodbujanje tradicije obrezovanja glavatih vrb in upravljanje s habitatom puščavnika 

(Osmoderma eremita) (Obrezovanje vrb na Šmarskem potoku)  
(1.1.2012 – 30.4.2013) 

 
Nosilec projekta je Zavod RS za varstvo narave, projektna partnerja sta Občina Šmarje pri 
Jelšah in Razvojna agencija Sotla. Projekt bo spodbujal tradicijo obrezovanja glavatih vrb ob 
Šmarskem potoku, ohranjal naravno krajino in identiteto Obsotelja in Kozjanskega. S 
projektom ponovno uvajamo tradicionalno prakso obrezovanja glavatih vrb za lastnike 
zemljišč, ki bo imela pozitivne učinke za varstvo narave in varstvo kmetijskih površin. Z dobro 
kmetijsko prakso se bo zagotavljalo varovanje mednarodno varovanega habitata ogrožene 
vrste hrošča puščavnika. Cilj projekta je tudi prenos aktivnosti na druge vodotoke v 
prihodnosti. 
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5.1.1.4 Drugi viri financiranja 

 
5.1.1.4.1 Sporazum z Uradom za mednarodno sodelovanje Kneževine Monako 

 
• Projekti v okviru Barcelonske in Alpske konvencije (MONAKO)  

(1.1.2010 - 31.12.2012) 
 

Sklenitev sporazuma z Uradom za mednarodno sodelovanje Kneževine Monako omogoča 
nadaljevanje nekaterih dosedanjih in začetek novih aktivnosti na področju uresničevanja 
obveznosti, ki izhajajo iz določil Barcelonske in Alpske konvencije. Aktivnosti se nanašajo 
tako na pridobivanje podatkov o vrstah in habitatnih tipih, kakor tudi na posamezne vsebine 
upravljanja zavarovanih območij.  
 

5.1.2 Načrtovani projekti 
 
Zavod bo v letu 2012 spremljal objave razpisov za pridobitev evropskih ali drugih sredstev za 
ohranjanje biodiverzitete in varstvo naravnih vrednot.  
 

5.1.2.1 Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 

 
V letu 2012 so možne tudi prijave na razpis za Krepitev regionalnih razvojnih potencialov, 
kjer lahko Zavod sodeluje kot partner, ki pokriva naravovarstvene vsebine pri kandidaturah 
občin na razpise za tovrstne projekte. 

 
5.1.2.2 Mednarodno razvojno sodelovanje 

 
V letu 2012 se bodo izvajale aktivnosti v zvezi s predlogi projektov s področja mednarodnega 
razvojnega sodelovanja. Aktivnosti bodo usmerjene predvsem v strokovno sodelovanje, ter 
prenos informacij v zvezi s primeri dobrih praks organizacijam in institucijam v državah 
Zahodnega Balkana. 

 

5.1.3 Poprojektne aktivnosti 
 
Za zaključene projekte, katerih nosilec je bil Zavod, bomo v omejenem obsegu izvajali 
poprojektne aktivnosti. 
 
5.1.3.1 LIFE NATURA 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem 

Za končno poročilo projekta je bil izdelan načrt poprojektnih aktivnosti, t.i. načrt LIFE-after-
LIFE. Le-tega bomo izvajali tudi v letu 2012, ki je zadnje od obdobja petih let po zaključku 
projekta, za katero je nosilec projekta dolžan zagotavljati ustrezno stanje projektnih 
rezultatov16 in spremljali stanje na projektnih območjih v smislu zagotavljanja trajnosti 
                                                      
16 Zavod bo tudi po izteku tega obdobja poskušal vzdrževati projektne rezultate v čim boljšem stanju. 
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učinkov projekta. Za projektna območja Jelovica, Snežnik, Boletina in Petelinjek bomo 
opraviti ogled stanja označevalnih (informacijskih) tabel, ki so bile postavljene na projektnih 
območjih17. V projektu izdelana metodološka dokumenta »Vodnik« in »Varstvene 
usmeritve« se bosta dalje uporabljala in nadgrajevala v novih projektih. Na projektnih 
območjih Boletina in Jovsi-Dobrava bomo tradicionalno izvajali aktivnosti spremljanja stanja 
vrst oz. habitatov, konkretne aktivnosti so v ustreznih vsebinskih poglavjih vključene v 
projektne alineje. 
 
5.1.3.2 Informacijski sistem o stanju morskega okolja v Tržaškem zalivu 

Projekt se je zaključil v letu 2008, nadaljuje se občasno spremljanje stanja habitatnih tipov na 
območju NS Rt Madona, kjer je nameščena podvodna kamera ter zagotavljanje prenosa slike na 
svetovni splet. 
 
5.1.3.3 NATREG - Kako upravljati (za)varovana območja narave, da bodo postala priložnost 
za trajnostni razvoj 

Nadaljevali bomo s predstavitvami rezultatov projekta in s sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi 
pri umestitvi akcijskega načrta za pilotno območje Pohorje v regionalne razvojne programe za 
naslednje finančno obdobje EU (2014-2020). Poudarek bo tudi na strokovnem sodelovanju v 
okviru Sklada za ohranjanje narave Pohorje z namenom, da sklad polno zaživi in da se bodo 
učinki sčasoma začeli poznati v naravi, ter na izvedbi promocijskih in naravovarstvenih akcij na 
Pohorju. S strokovnimi inštitucijami in izvajalci novih projektov bomo sodelovali pri nadaljnjem 
razvoju metod kartiranja in ekonomske evalvacije ekosistemskih storitev. Kot poprojektne 
aktivnosti projekta NATREG se na Pohorju izvajata projekta WETMAN in ALPA ter izvaja 
aktivnosti v okviru Sklada za ohranjanje narave Pohorje. 
 

5.2 Sodelovanje v zunanjih strokovnih in drugih telesih 
 
Zaposleni na Zavodu bodo v letu 2012 v skladu z ustreznimi akti sodelovali najmanj 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); 

• različne komisije, sveti, zavodi, regionalne organizacije, projekti, delovne skupine (npr. 
Regionalni razvojni svet Gorenjske, Podravja, Strokovni svet JZ Krajinski park Kolpa, 
Strunjan, Strokovna delovna skupina podkomisije za morje in Kras); 

• Nadzorni odbor za Operativni program ribištva v RS; 
• Nadzorni odbor za Program za razvoja podeželja za RS; 
• Slovenska nacionalna komisija za UNESCO; 

                                                      
17 Table na projektnem območju Dobrava-Jovsi so postavljene na takih mestih, da jih bodisi sodelavci ZRSVN, 
bodisi sodelavci ZGS redno videvajo, zato so ves čas »pod nadzorom«. 
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• Strokovne skupine Koordinacijske skupine za biotsko raznovrstnost in naravo EU – se 
jih ne bomo udeleževali oz.  v zelo omejenem obsegu; 

• Nadzorni odbor za izvajanje Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-
2013; 

• Upravni odbor združenja MEDPAN; 
• Skupni upravni odbor jadranskega čezmejnega sodelovanja IPA 2007 -2013; 
• Sodelovanje v izpitnih komisijah za pridobitev poklicnih kvalifikacij in v strokovnih 

delovnih skupinah za pripravo poklicnih standardov pri Centru RS za poklicno 
izobraževanje (potrjevanje izobraževalnih programov). 

 
Predvidena poraba časa za navedene aktivnosti je vključena v nalogi "Stiki z javnostjo" (glej 
tabelo v poglavju 4.9.). 
 

5.3 Aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih doma in v tujini, 
priprava strokovnih posvetov ter drugo mednarodno 
sodelovanje 

 
Tabela spodaj prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2012 za aktivne udeležbe 
na strokovnih srečanjih, in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne 
enote in za celoten Zavod.  

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE
Strokovna sreč. in konference 0,9% 0,9% 0,0% 1,4% 1,8% 0,9% 1,2% 1,3% 1,1%

1,1%

Zavod

Skupaj predvidena poraba časa za udeležbo na strokovnih srečanjih v letu 2012  
 

5.3.1 Aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih doma in v tujini 
Zaposleni na Zavodu smo svoje mesto v mednarodni strokovni javnosti v zadnjih letih že 
vzpostavili. Tudi v letu 2012 bomo s prispevki sodelovali na kongresih, konferencah, 
srečanjih oz. strokovnih posvetih, ki so povezani z našim delom, vendar v manjšem obsegu 
kot v preteklih letih zaradi zmanjšanih finančnih sredstev. Že vsa leta se strokovnih srečanj 
udeležujemo zelo premišljeno in izključno v primerih, ko sodelujemo z lastnimi prispevki. V 
letu 2012 pa se jih bomo udeleževali še manj, kar je zelo neugodno za izmenjavo znanja in 
izkušenj. Pomembnejše so navedene spodaj. 

V Londonu bomo na konferenci Natural connections predstavili dobro prakso 
participacije pri projektu NATREG, v Leipzigu v Nemčiji se bomo udeležili konference TEEB18 
na temo ekosistemskih uslug, udeležili se bomo konference združenja Eurosite19, konference 
združenja IUFRO20 s področja gozdarstva, na Švedskem se bomo udeležili konference na 
temo divjega petelina. Udeležili se bomo tudi 11. konference evropske mreže geoparkov in 
predvidoma konference Water & wetlands in the Mediterranean v Maroku. 

                                                      
18 The Economics of Ecosystems and Biodiversity, http://www.teebweb.org/ 
19 Eurosite’s mission is to exchange, enhance and promote expertise in the management of sites for nature, 
throughout Europe. http://www.eurosite.org/ 
20 IUFRO – The Global Network for Forest Science Cooperation, http://www.iufro.org/ 
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Doma bomo aktivno sodelovali na gozdarskih študijskih dnevih, Mišičevih dnevih, 21. 
posvetu slovenskih geologov, 20. mednarodni krasoslovni šoli, mednarodni interpretatorski 
delavnici v Bohinju ter na Projektnemu forumu 2012. 

5.3.2 Priprava strokovnih  posvetov 
V novembru 2012 bomo organizirali vsakoletni jesenski strokovni posvet na temo Nature 
2000. V okviru projekta GEOPARK bomo sodelovali pri organizaciji mednarodne konference 
»Nastajajoči geoparki v Evropi - izmenjava izkušenj in primerov dobre prakse«, vkolikor bodo 
zagotovljena sredstva.   

5.3.3 Drugo mednarodno sodelovanje 
Precej naših mednarodnih aktivnostih je bilo opisanih v predhodnih poglavjih (npr. 4.4.2 
4.4.3, 5.3.1.). Veliko mednarodnega sodelovanja se bo tudi v letu 2012 odvijalo v okviru 
projektov. 

Tudi v letošnjem letu želimo utrjevati strokovno sodelovanje s škotskim zavodom, 
Scottish Natural Heritage, s katerim imamo podpisan dogovor o sodelovanju. Če bodo na 
voljo sredstva, bomo organizirali strokovno srečanje, na katerega bi povabili tudi 
predstavnike zavodov za varstvo narave Srbije, Hrvaške, Makedonije in Črne gore, ter s tem 
kot prva EU država s področja utrjevali našo vlogo. Zavod je vključen v organizacijo ENCA21 in 
se v okviru možnega udeležuje njenih letnih srečanj, ter v organizacijo EUROSITE (gl. poglavje 
5.3.1).   
 

5.4 Izobraževanje delavcev ZRSVN in sodelovanje na posvetovanjih 
Izobraževanje delavcev zajema izobraževanja s področja dela (tako strokovno kot tudi 
splošno področje), vendar ga bomo letos kljub pomembnosti sprotnega sledenja stroki in 
razvoju prisiljeni zmanjšati na minimum.   

Izobraževanja bodo potekala v organizaciji Zavoda ali pa se bodo delavci udeležili 
izobraževanj zunanjih izvajalcev. Pri strokovnem izobraževanju bo poudarek na delavnicah in 
razvijanju enotnih metodoloških pristopov s področja našega dela v organizaciji Zavoda. 
Skladno s potrebami se bodo zaposleni (v okviru projektov) udeležili izobraževanj s področja 
projektnega dela.  

V letu 2012 Zavod zaradi sprejetega Zakona za uravnoteženje javnih financ ne bo 
sklepal pogodb o izobraževanju (podiplomski doktorski študij ali tuji jeziki). 

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 (največ 10 študentov letno). 
 
Predvideno porabo časa za izobraževanje delavcev v letu 2012 (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: 

                                                      
22 Izdelovalec programa le-tega stalno nadgrajuje skladno s potrebami večine strank, ko se novosti nabere 
dovolj, pa na zahtevo posamezne stranke nadgradi celoten sistem. 



  

 47 

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE
Tečaji, izobraževanja 2,5% 2,3% 2,4% 2,0% 2,8% 2,2% 1,5% 2,7% 2,4%

Zavod

Skupaj predvidena poraba časa za izobraževanje delavcev Zavoda v letu 2012 2,4%  
 

5.5 Izdajanje strokovne periodike 
 
Zavod izdaja svoje interno glasilo N-Vestnik, ter revijo Varstvo narave - revijo za teorijo in prakso 
naravovarstva. 
 

5.5.1 Glasilo Zavoda  
Zavod bo v letu 2012 nadaljeval z izdajanjem internega glasila N-Vestnik. Načrtujemo pripravo 
štirih številk, in sicer vsako trimesečje eno.  
 

5.5.2 Revija "Varstvo narave" 
V letu 2012 načrtujemo izid 26. redne številke Varstva narave.  
 

5.5.3 Ostale publikacije 
V letu 2012 načrtujemo izdajo naslednjih publikacij: 

• Publikacija o Zavodu 
• Brošura o naravnih vrednotah 
• Zborniki bioloških taborov  

 
Projektne publikacije: 

• učni pripomoček o geoparku med Peco in Košuto in izdelava zloženke (GEOPARK);  
• promocijsko gradivo – zloženke (Viri življenja); 
• promocijsko gradivo – zloženke (WETMAN); 
• zloženka o Divjem jezeru (MONAKO); 
• brošura o projektu in brošure za učne poti (Obrezovanje vrb na Šmarskem potoku). 
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6 Poslovanje 
 
Poslovanje Zavoda opisuje klasične podporne naloge, ki so potrebne za delovanje vsake 
delovne organizacije. Opis je razdeljen na poglavja, ki se ukvarjajo s splošnimi 
organizacijskimi, administrativnimi in upravljavskimi nalogami, kadrovskimi, pravnimi, 
finančnimi nalogami in informatiko.  
 
Spodnja tabela prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2012 za naloge 
poslovanja, administracije in druge podporne naloge (imenovane splošne naloge), in sicer 
kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne enote in za celoten Zavod. (V 
naslednji tabeli za te naloge predvideni čas, 15,4% na nivoju Zavoda, najdemo v vrstici 
»Splošne naloge«.) 

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE
Informatika 0,4% 0,4% 0,3% 0,5% 0,3% 0,7% 0,1% 4,3% 1,6%
Administracija 6,2% 6,8% 5,0% 7,1% 5,0% 9,0% 11,0% 3,7% 5,7%
Pravne naloge 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,9%
Finance 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 1,3%
Poslovanje 0,6% 0,0% 0,0% 0,2% 2,0% 0,8% 0,9% 4,9% 2,0%
Kadrovske zadeve 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 2,7% 0,9%
Vodenje in organizacija dela 2,5% 2,7% 0,8% 1,2% 3,0% 3,4% 4,9% 4,2% 2,9%

Skupaj OE 9,8% 9,8% 6,2% 9,0% 10,2% 14,2% 16,8% 26,9%

Zavod

Skupaj predvidena poraba časa za vodenje in organizacijo dela ter administr. podporo v letu 2012 15,4%  
 
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 
(splošne naloge skupnih služb ter mešane naloge, ki so naloge, delno vezane na stroko, delno 
na skupne službe). Predvidena poraba časa za strokovne naloge je bistveno večja od 
predvidene porabe časa za spremljevalne naloge.  
 

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE
Strokovne naloge 81,3% 83,4% 82,9% 83,7% 77,9% 75,9% 75,1% 60,6% 74,4%
Splošne naloge 9,8% 9,8% 6,2% 9,0% 10,2% 14,2% 16,8% 26,9% 15,4%
Mešane naloge 8,9% 6,8% 11,0% 7,3% 11,9% 9,9% 8,1% 12,5% 10,3%

Zavod

 
Posamezne dejavnosti poslovanja, organizacije in koordinacije dela v letu 2012, ki se v 
glavnem odvijajo na Osrednji enoti Zavoda, so na kratko opisane v nadaljevanju. 
 

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 (gl. prvo od zgornjih dveh tabel). 
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) ter tudi enostavnejšo projektno administracijo. 

Na Osrednji enoti poteka koordinacija, organizacija in izvajanje različnih skupnih 
sestankov, kot so na primer kolegiji direktorja, ki potekajo približno enkrat mesečno oz. po 
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potrebi, in seje Sveta Zavoda, ki potekajo približno štirikrat letno. Osrednja enota skrbi za 
različne splošne zadeve skupne narave. 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; 
• 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 2012 zaradi predvidene selitve dopolnjene strokovne podlage za 
izjavo varnosti na Območni enoti Piran. Na podlagi izjave o varnosti in ocene tveganja bi 
morali 41 zaposlenih opremiti z novimi zaščitnimi sredstvi. Nabava pa bo prilagojena 
razpoložljivim sredstvom. Zdravniški pregled mora opraviti 11 zaposlenih, prav tako bomo 
zagotovili opravljanje izpita iz varstva pri delu in varstva pred požarom.  

V letu 2012 bomo nadaljevali z izvrševanjem predpisov s področja upravnega 
poslovanja, ravnanja z dokumentarnim gradivom in arhiviranja. Poseben poudarek bo 
posvečen izboljševanju elektronskega hranjenja dokumentacije. 

Poslovni portal ZRSVN – informacijski sistem, v katerem hranimo in vanj vnašamo vse 
podatke o kadrih, opravljenem delu in druge podatke iz poslovanja Zavoda, razen 
računovodskih podatkov – bi bilo nujno potrebno nadgraditi (tehnološka nadgradnja 
platforme), vendar pa zaradi zmanjšanja investicijskih sredstev to ne bo možno.  
 

6.2 Upravljanje s poslovnimi prostori 
 
Zavod upravlja s poslovnimi prostori območne enote v Novi Gorici, v katerih so predvidena le 
redna vzdrževalna dela. Druge poslovne prostore, ki jih uporabljamo, ima Zavod v najemu. 
 

6.3 Pravne in kadrovske zadeve 
 
Delo na področju kadrovsko-pravnih zadev bo v letu 2012 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 spremembami zakonodaje bo Zavod izpolnjeval obveznosti, ki mu jih nalagajo 
spremenjeni predpisi. Zaradi morebitnih sprememb zakonodaje, ki bi vplivale na obstoječe 
splošne akte Zavoda, bomo le-te po potrebi uskladili. 
 

6.4 Finančne in računovodske zadeve 
 
V okviru nalog finančno-računovodske narave bo tudi v letu 2012 delo potekalo po  
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; 
• sodelovanje pri pripravi predlogov za pridobivanje sredstev iz drugih virov; 
• usklajevanje kupoprodajnih pogodb in najemnih pogodb ter sklepanje zavarovanj. 

 
Posebna pozornost bo tudi v letu 2012 namenjena finančnemu spremljanju projektov in 
denarnega toka za celoten Zavod (tj. ločeno javna služba in projekti). Večina projektov, ki jih 
bo Zavod izvajal v letu 2012, se financira na podlagi povračil že nastalih in plačanih stroškov, 
zaradi česar se pojavlja problem prehodnega financiranja. Zavod bo za zagotavljanje 
likvidnosti pri izvajanju projektov najel kredit pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa 
države. 
 

6.5 Informatika in elektronski sistemi 
 
V letu 2012 bo na področju informatike delo potekalo po ustaljenih smernicah. Če bodo 
sredstva na voljo, bomo osebne računalnike, stare ok. 6 let, nadomestili z novimi v nujno 
potrebnem obsegu, investicijskih nabav na področju strežniške opreme ne načrtujemo. 
Zaradi iztrošenosti in slabe kvalitete slike bomo obstoječi projektor v veliki sejni sobi Zavoda 
nadomestili z novim. Zahtevnejša dela pri vzdrževanju omrežja, strežnikov in obsežnejše 
naloge pri vzdrževanju osebnih računalnikov bo še naprej opravljal zunanji izvajalec, saj je na 
Zavodu zaposlen samo en informatik, ki nudi sprotno pomoč uporabnikom.  

Poudarek bomo namenili aktivnemu upravljanju z omejenim številom plavajočih 
licenc ArcGIS (ki so tipično prezasedene) z namenom, da je ta programska oprema 
izkoriščena kar najbolje ter pravično porazdeljena med območne enote oz. posameznike, pri 
katerih narava dela zahteva, da imajo na voljo programsko opremo GIS. 

Zaradi zmanjšanja sredstev ne bomo mogli nadgraditi našega dela z ARSO skupnega 
informacijskega sistema (Naravovarstveni atlas) ter slediti drugim nadgradnjam (GIS, …) na 
strani ARSO, zaradi česar bo v skrajnem primeru prišlo do prenehanja delovanja 
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Naravovarstvenega atlasa, ki je bil zgrajen s sredstvi EU (projekt LIFE). S tem se ogroža 
upravičenost porabe sredstev EU, uporabniki (javnost) bodo prikrajšani za pomemben vir 
informacij o naravi, strokovni delavci pa za sodobno in nujno potrebno orodje za delo. 

Izvedli bomo osnovno izobraževalno delavnico zanje, za zaposlene na Zavodu pa 
delavnico za nadgraditev v letu 2011 pridobljenih osnovnih znanj za delo s temi podatki. V 
okviru razpoložljivih finančnih sredstev bomo v uporabo dodajali nove podatke o vrstah, 
predvsem podatke iz novih t.i. monitoringov območij Natura 2000. 

Pri sistemu za elektronsko registracijo prisotnosti na delu ter vodenje podatkov o 
potnih nalogih bomo izvajali redno vzdrževanje v minimalnem finančnem obsegu, popravke, 
ki se bodo tekom uporabe pokazali kot potrebni, bomo izvajali le, če bodo res nujni za 
delovanje sistema. Potrebno bo izvesti tudi nadgradnjo celotnega sistema22, v kolikor to 
zaradi finančnih omejitev ne bo možno še konec leta 2011, bo za to potrebno predvideti 
sredstva v letu 2012. V letu 2012 bomo poskušali tudi slediti trendom na področju 
informatike, predvsem pogonom iz naslova informatike v slovenski javni upravi. 
 
Redne naloge: 

• nudenje podpore uporabnikom  
• vodenje politike informacijskega sistema Zavoda; 
• sodelovanje s podjetji, ki nudijo podporo pri informacijskih sistemih (NVA, Poslovni 

portal, RIS4i); 
• spremljanje delovanja strežnikov in aplikacij; 
• spremljanje delovanja mrežnih tiskalnikov; 
• dnevno arhiviranje strežnikov in restavriranje podatkov v primeru izgube; 
• obnovitev osebnih računalnikov in osnovnega programja (MS Office) – v omejenem 

obsegu; 
• sprotna pomoč uporabnikom pri delu z računalnikom in osnovnimi programi ter pri 

delu s Poslovnim portalom in registracijskim sistemom RIS; 
• spremljanje rabe in dodeljevanje licenc ArcGIS prioritetnim uporabnikom; 
• priprava velike sejne sobe po potrebi v učilniško ali dvoransko postavitev (ureditev 

računalniške opreme); 
• pomoč uporabnikom Naravovarstvenega atlasa. 

 
Razvojne naloge: 

• omogočiti dostop do podatkov o vrstah upravam parkov; 
• nadgraditev uporabe podatkov o vrstah za zaposlene Zavoda. 

 

                                                      
22 Izdelovalec programa le-tega stalno nadgrajuje skladno s potrebami večine strank, ko se novosti nabere 
dovolj, pa na zahtevo posamezne stranke nadgradi celoten sistem. 
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PRILOGE 
 

Priloga 1: Prikaz predvidene porabe delovnega časa za leto 2012 
 
Na grafu spodaj je (v odstotkih) prikazana primerjava načrtovane porabe časa po nalogah za 
Zavod za leto 2012 ter načrta in realizacije23 delovnega časa za leto 2011. Odstotki 
prikazujejo delež skupne kvote načrtovanega oz. porabljenega delovnega časa, ki odpade na 
posamezno nalogo. 
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Na naslednji strani je tabelarični prikaz predvidene porabe časa po nalogah za Zavod in po 
posameznih območnih enotah kot delež skupne kvote načrtovanega delovnega časa (v 
odstotkih), ter grafični prikaz24 predvidene porabe časa za Zavod, za leto 2012. 

                                                      
23 Podatki iz Delovodnika (Poslovni portal ZRSVN) za predvideno realizacijo se nanašajo na obdobje januar do 
september 2011. 
24 Povečan graf na naslednji strani je enak modrim stolpcem (»Program 2012« v legendi) na grafu na tej strani. 
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Priloga 2: Organizacijska struktura Zavoda 
 
 

 
 
 
 
 
Matrična organiziranost Zavoda 
 
Na naslednji strani je podana shema matrične organiziranosti Zavoda skupaj s projekti. Na 
shemi so navpično podane organizacijske enote Zavoda z navedbo sodelavcev na način 
navedbe delovnega mesta, vodoravno pa delovne skupine Zavoda (modro-zeleno) in 
potekajoči projekti (rjavo). Na presečiščih je sodelovanje posameznika v skupini ali projektu 
označeno z odebeljeno črtico, v primerih vodij je na črtici izpisana beseda »vodja«. 
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OE CELJE 

SK. ZA 
FAVNO IN 

FLORO

OSREDNJA ENOTA

ODSEK ZA BIOTSKO 
RAZNOVRSTNOST
VISOKI N. SVETNIK
N. SVETNIK
N. SVETNIK
VIŠJI N. SVETOVALEC
VIŠJI N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC
ODSEK ZA NV IN 
UKREPE VARSTVA
N. SVETNIK
VIŠJI N. SVETOVALEC
VIŠJI N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC

SKUPNE SLUŽBE

VISOKI N. SVETNIK
N. SVETNIK
N. SVETNIK
VIŠJI N. SVETOVALEC
VIŠJI N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC
INFORMATIK
STR. SODELAVEC
STR. SODELAVEC
STR. SODELAVEC
STR. SODELAVEC

VISOKI N. SVETNIK
N. SVETNIK
N. SVETNIK
VIŠJI N. SVETOVALEC
VIŠJI N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC
POSLOVNI SEKRETAR

OE KRANJ 
VISOKI N. SVETNIK
N. SVETNIK
N. SVETNIK
VIŠJI N. SVETOVALEC
VIŠJI N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC
POSLOVNI SEKRETAR

OE LJUBLJANA 
VISOKI N. SVETNIK
N. SVETNIK
N. SVETNIK
N. SVETNIK
VIŠJI N. SVETOVALEC
VIŠJI N. SVETOVALEC
VIŠJI N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC
POSLOVNI SEKRETAR

OE MARIBOR 
VISOKI N. SVETNIK
N. SVETNIK
N. SVETNIK
N. SVETNIK
VIŠJI N. SVETOVALEC
VIŠJI N. SVETOVALEC
VIŠJI N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC
POSLOVNI SEKRETAR

OE NOVA 
GORICA 

VISOKI N. SVETNIK
N. SVETNIK
N. SVETNIK
N. SVETNIK
VIŠJI N. SVETOVALEC
VIŠJI N. SVETOVALEC
VIŠJI N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC

OE NOVO 
MESTO

VISOKI N. SVETNIK
N. SVETNIK
N. SVETNIK
N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC
N. SVETOVALEC
POSLOVNI SEKRETAR

OE PIRAN
VISOKI N. SVETNIK
N. SVETNIK
VIŠJI N. SVETOVALEC
STR. SODELAVEC

VODJA

VODJA

VODJA

VODJA

VODJAVODJA

DIREKTOR PROJEKT 
KARAVANKE

PROJEKT 
AMC 

PROMO 
BID

PROJEKT 
GEOPARK

PROJEKT 
VIRI 

ŽIVLJENJA

SKUPINA 
ZA 

INFORMA
TIKO

SK. ZA 
PRIPRAVO 

PROG. 
DELA IN 

POROČILA

SK. ZA 
GEOLOGIJO

PROJEKT 
ŠMARSKI 
POTOK

PROJEKT 
MEPAN 
NORTH

PROJEKT 
MONACO

SK. ZA 
STROK. 
RAZVOJ

SK. ZA 
HIDROL. 

NV

PROJEKT 
WETMAN

VODJA

VODJA

VODJA

VODJA
VODJA

VODJA VODJA

VODJA

PROJEKT 
NATURA 
BRANICE

VODJA
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Idejna zasnova programa dela in finančnega načrta Zavoda za leto 2010: Skupina za pripravo letnega programa dela in 
poročila. 
Vodenje priprave programa dela za leto 2012: dr. Mirjam Galičič. 
Delovno skupino za pripravo letnega programa dela in poročila sestavljajo: dr. Mirjam Galičič (vodja skupine), Mirjam 
Gorkič, Mojca Tomažič, mag. Matjaž Jež.  
Priprava poglavja »Uvod«: dr. Darij Krajčič. 
Priprava finančnega načrta in Priloge 2: Maruša Danev. 
Pri pripravi predvidene porabe časa po vsebinskih nalogah so v koordinaciji vodij območnih enot in delovnih skupin 
sodelovali vsi zaposleni na ZRSVN. Skupne tabele o predvideni porabi časa po nalogah ter tabele in grafe v Prilogi 1 je 
pripravila dr. Mirjam Galičič.  
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: 
Maruša Danev, Gregor Danev, dr. Mirjam Galičič, Mirjam Gorkič, mag. Matjaž Jež, mag. Martina Kačičnik Jančar, Nina 
Kavčnik, Mateja Nose Marolt, Urša Pestotnik in Tjaša Djokić ter koordinatorji projektnih aktivnosti, Metod Rogelj, Mojca 
Tomažič, mag. Robert Turk in Damjan Vrček. 
Urejanje in končna redakcija: dr. Mirjam Galičič. 
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