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Uporabljene kratice in okrajšave 
 
ARSO  Agencija Republike Slovenije za okolje 
CBD  Konvencija o biološki raznovrstnosti (angl. Convention on Biological Diversity) 
CE  Celje 
CITES  angl. The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild  

             Fauna and Flora 
COP  Conference of the Parties (vodilno telo CBD) 
CPVO  celovita presoja vplivov na okolje 
DOPPS  Društvo za opazovanje in opazovanje ptic Slovenije 
DPN  državni prostorski načrt 
DS  delovna skupnost 
EGP  Evropski gospodarski prostor 
EPO  ekološko pomembno območje 
EU  Evropska unija (Evropska skupnost) 
EZTS  Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje 
FTE/FT  angl. full-time equivalent (efektivna letna kvota delovnih ur polno zaposlenega   

delavca, 1700 ur) 
GGE  gozdarsko gospodarska enota 
GGN   gozdno gospodarski načrti 
HT    habitatni tip 
IS  informacijski sistem 
IzVRS      Inštitut za vode Republike Slovenije 
KE  krajevna enota 
KGZS    Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
KOP    kmetijsko okoljska plačila 
KP    krajinski park 
KR    Kranj 
LJ    Ljubljana 
LUZ  Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. 
MB    Maribor 
MKO      Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (do sept. 2014) 
MOP  Ministrstvo za okolje in prostor (od sept. 2014) 
MzIP   Ministrstvo za infrastrukturo  
NG    Nova Gorica 
NM         Novo mesto 
NRO  načrt ribiških območij 
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 
OPPN     občinski podrobnejši prostorski načrt 
OsrE    Osrednja enota (ZRSVN) 
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PI    Piran 
PRP  Program razvoja podeželja 
PSP    presoja sprejemljivosti posegov 
PUN2K   Operativni program - program upravljanja območij Natura 2000  
RGN    ribiško-gojitveni načrt  
RS     Republika Slovenija 
SDF    angl. standard data form (se nanaša na podatke o območjih Natura 2000) 
SKZGRS Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 
ZDIJZ  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
ZGO        Zakon o graditvi objektov 
ZGS   Zavod za gozdove Slovenije 
ZON   Zakon o ohranjanju narave 
ZPNačrt  Zakon o prostorskem načrtovanju 
ZRC SAZU Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
ZRSVN ali Zavod  Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 
ZUJF  Zakon za uravnoteženje javnih financ 
ZUPUDPP  Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor 
ZZRS       Zavod za ribištvo Slovenije 
 
 

 
 

Potekajoči projekti (akronimi in naslovi projektov)  
 

 

Akronim Naslov projekta 

GEO PROJEKTNI DAN Geo projektni dan v Geoparku Karavanke 

LIFE KOČEVSKO Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko 

LJUBA Ljudje za Barje - ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju  

SI Natura 2000 
Management 
(PUN2000) 

Natura 2000 Management programme for Slovenia for the period 
2014 – 2020 

SUPORT Trajnostno upravljanje Pohorja 

TSCP SEE - IUCN Toward Strengthened Conservation Planning in South-Eastern Europe 

WETMAN Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji 

PromKOPOP 

Podporne aktivnosti za doseganje varstvenih ciljev na kmetijskih 
zemljiščih za doseganje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v 
okviru izvajanja ukrepa kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih 
plačil iz Programa razvoja podeželja 2014 – 2020  
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Predstavitev Zavoda RS za varstvo narave   
 
 
Ime: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 
 
Poslovni naslov: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana 
Kontaktni podatki: telefonska št. 01 2309 500, e-naslov: zrsvn.oe@zrsvn.si,  www.zrsvn.si  
Matična in davčna številka: 1684884, 53845285 
Ustanovitelj: Republika Slovenija 
Datum vpisa v sodni register: 14. 12. 2001 

 

Namen ustanovitve 
Zavod je bil ustanovljen za opravljanje dejavnosti javne službe ohranjanja narave in je 
organizacija, pristojna za ohranjanje narave v Republiki Sloveniji. Izvaja tudi naloge na 
podlagi javnega pooblastila. Podrobnosti so opredeljene v Zakonu o ohranjanju narave (gl. 
pogl. Viri in literatura, št. 4) v poglavju 7.2.1 »Zavod za varstvo narave« 
 
Dejavnost 
Zavod za varstvo narave spremlja stanje ohranjenosti narave, pripravlja strokovne predloge 
ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti, evidentira in vrednoti dele narave, spremlja 
stanje naravnih vrednot, pripravlja strokovne predloge za zavarovanje, daje strokovna 
mnenja in soglasja s področja ohranjanja narave, pripravlja naravovarstvene smernice, skrbi 
za enotnost strokovnih metod in postopkov na področju ohranjanja narave, sodeluje pri 
pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju narave na vseh ravneh izobraževanja, skrbi 
za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave. Naloge, ki jih Zavodu predpisuje zakon, 
so opredeljene v 117. Členu ZON. Skladno s 118. členom ima Zavod pravico in dolžnost 
zastopati interese ohranjanja narave v upravnih in sodnih postopkih. 
 

Organi Zavoda  
Svet zavoda (4. mandat, sklep vlade RS imenovanje članov z dne 11. 07. 2013) sestavljajo:  

• dr. Marija Markeš, predsednica sveta, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, 

• prof. dr. Mihael Jožef Toman, podpredsednik sveta, predstavnik predlagan s strani 
senata Univerze v Ljubljani, 

• mag. Jelka Kremesec Jevšenak, članica, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, 

• Silvester Kranjc, član, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, 

• Tanja Košar, članica predstavnica delavec Zavoda RS za varstvo narave. 
Direktor Zavoda (mandat od 21. 1. 2014 do 20.1.2018) je: dr. Darij Krajčič. 
 

Organizacija Zavoda  
Zavod ima organizacijske enote, območne enote Zavoda, ki jih je sedem (v Ljubljani, 
Mariboru, Celju, Novem mestu, Novi Gorici, Kranju in Izoli) in s katerimi pokriva celotno 
območje države, ter Osrednjo enoto v Ljubljani, ki skrbi za poslovanje oz. administrativno-
organizacijsko plat delovanja Zavoda ter za enotnost in razvoj metod strokovnega dela. 
Organizacijska struktura in shema matrične organiziranosti Zavoda sta podani v Prilogi 2. 
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1 Uvod 

 
Tudi v letu 2015 bomo skušali na najboljši možen način izvesti vse zadane naloge, ki izhajajo 
iz opisa javne službe Zavoda v ZON. Pripravljali bomo kvalitetna strokovna mnenja in 
naravovarstvene smernice. Od vsebinskih poudarkov ostajajo na prvem mestu aktivnosti, 
vezane na območja Natura 2000, predvsem vključevanje Programa upravljanja območij 
Natura 2000 v načrte upravljanja z naravnimi viri. Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja in 
varstvom naravnih vrednot, pri vrednotenju le-teh se bomo osredotočili na geomorfološko in 
hidrološko zvrst.  
 
Še naprej se bomo potegovali za nove projekte, s katerimi bomo prvenstveno reševali 
problematiko na posamičnih območjih Natura 2000, tematsko predvsem v povezavi z 
upravljanjem teh območij. Vse projekte bomo skušali izvajati tehnično in administrativno 
kvalitetno. 
 
Sodelavci naših območnih enot bodo v svojih lokalnih okoljih spremljali dogajanja s 
poudarkom na posegih v prostor ter stalno delovali v smislu varovanja narave in širjenja 
zavesti o pomenu ohranjanja narave. Pri svojem delu bomo sodelovali z vsemi sektorji in 
inštitucijami, ki so odgovorne za načrtovanje razvoja države, pri čemer je naš cilj ohranjanje 
narave in vzdržnost razvoja. 
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2 Ocena izvajanja letnega programa dela in 
finančnega načrta za leto 2014 

 
Zavod je program dela in finančni načrt za leto 2014 izvajal skladno z zastavljenimi nalogami, 
ob upoštevanju prioritet ministrstva in skladno z razpoložljivimi viri. Pri realizaciji ni bilo 
večjih odstopanj od zastavljenega programa. Neizvedenih je ostalo le zelo majhno število 
aktivnosti, večinoma so to manjše (kratkotrajnejše) aktivnosti, katerih izvedba ni bila v celoti 
odvisna od nas oz. je povezana z viri, ki niso bila na voljo. Seznam teh aktivnosti je podan v 
Prilogi 5. 
 
Primanjkljaj sredstev, tako za plače kot tudi za materialne stroške, in sicer za nujno potrebna 
sredstva za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov, smo uspeli zagotoviti s projektnimi 
sredstvi. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev smo se določenim nalogam oziroma 
aktivnostim morali tudi odpovedati (na primer: izdaja Zbornika biološkega tabora). Zaradi 
zelo omejenih materialnih stroškov že več let ne moremo plačevati nujnih del, ki bi jih moral 
opraviti usposobljeni zunanji izvajalec za ustrezno delovanje in rabo nacionalnega 
informacijskega sistema za naravovarstvene podatke, Naravovarstvenega atlasa (NVA). 
Prihaja do izpadov delovanja NVA, sodelavci pri vsakodnevnem delu nimajo na voljo ažurnih 
podatkov, ne razpolagamo z varnostnimi kopijami podatkov, itd. V prvi četrtini leta 2015 je 
sedaj1 predvidena objava sprememb pravilnika o naravnih vrednotah. Zunanji izvajalec bi 
moral aplikacijo NVA v letu 2014 še doprogramirati, da bi spremembe podatkov lahko bile 
objavljene v t.i. javnih profilih NVA, kar pa zaradi nerazpoložljivih sredstev ni bilo izvedeno, 
prav tako tudi v finančnem načrtu za leto 2015 v ta namen ni predvidenih sredstev.  
 
Med glavnimi spoznanji iz izvajanja v letu 2014 bi kot takšna, ki so pomembna za pripravo 
programa dela in finančnega načrta za leto 2015, izpostavili sledeče:  

- izboljšati bi se moralo poslovno okolje za izvajanje projektov. Toga ureditev na tem 
področju javnim zavodom zelo otežuje delo na projektih, administrativne ovire, pa 
zmanjšujejo našo konkurenčnost v domačem in mednarodnem prostoru. Te so na 
primer: predolgi postopki zakonodajno določenega pridobivanja soglasij za 
zaposlovanje na projektih, predolgi postopki pri ocenjevanju projektnih prijav, kar 
posledično pomeni manj počrpanih sredstev in slabšo kakovost projekta zaradi 
časovne stiske, subjektivno presojanje upravičenosti stroškov s strani kontrolorjev, 
zlasti na čezmejnih programih evropskega teritorialnega sodelovanja, in s tem 
zamude pri izplačilih že nastalih stroškov, neurejen sistem prehodnega financiranja.  

- relativno zgodnje sprejetje progama dela je olajšalo delovanje Zavoda; 
- končujejo se večji projekti, ki bodo povzročili zmanjšanje števila zaposlenih v letu 

2015; 
- zmanjšuje se število zaposlenih na javni službi in na projektih; 
- sodelovanje z MKO oz. MOP je bilo na visoki ravni. 

 

                                                      
1
 Dopolnitev programa dela, januar 2015. 
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3 Cilji delovanja Zavoda 

 
V preteklih letih smo v tem poglavju navedli strateške usmeritve in letne cilje Zavoda, k 
čemur smo v programu dela za leto 2012 dodali še kazalnike za sledenje ciljem. Skladno z 
Izhodišči (gl. pogl. Viri in literatura, zap. št. 4) s strani ministrstva dodajamo še opis prioritet 
našega letnega programa ter razdelitev naših nalog (glede na načrtovane ure za njihovo 
izvedbo) po treh prioritetah, sledeč Izhodiščem s strani ministrstva. 
 

3.1 Prioritete programa dela Zavoda v letu 2015  
 
Prioritete izvajanja javne službe ohranjanja narave v letu 2015 so: 

- priprava kvalitetnih strokovnih mnenj in naravovarstvenih smernic v okviru upravnih 
postopkov,  

- uvajanje Programa upravljanja območij Natura 2000 v redno delo in izdelke Zavoda, 
- vključevanje Programa upravljanja območij Natura 2000 v načrte upravljanja z 

naravnimi viri (NUV, NZPO, NUMO, NRO, RGN) in ustrezen prenos v izvedbene 
sektorske ukrepe, 

- izpopolnjevanje metod dela, posebej za vrednotenje geomorfoloških in hidroloških 
naravnih vrednot, 

- pokrivanje terena in sodelovanje z deležniki pri posamičnih zadevah, 
- sodelovanje s sektorji ter inštitucijami, ki so odgovorne za načrtovanje razvoja v 

Sloveniji, pri čemer je naš cilj ohranjanje narave in vzdržnost razvoja.  
 

3.2 Strateške usmeritve Zavoda  
 
Strateške usmeritve Zavoda temeljijo na Nacionalnem programu varstva okolja in vlogi, ki 

nam jo daje področna zakonodaja. Razdeljene na strokovne in poslovne2 so: 

 

strokovne strateške usmeritve: 

A. Skrb za slovensko naravo, posebej za njene najvrednejše dele 

B. Razvijanje slovenske naravovarstvene stroke, skladno z mednarodnimi trendi in 

usmeritvami EU 

C. Prenašanje našega znanja in filozofije varstva narave v družbo, s poudarkom na 

dojemanju načel trajnosti 

poslovna strateška usmeritev: 

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

drugimi organizacijami. 

 

                                                      
2
 Smisel poslovnega dela je v servisiranju in zagotavljanju pogojev za strokovno delo, so pa določene naloge medsebojno 

prepletene in jih je težko razdeliti na dva jasno razločena dela. Zato kateri od ciljev iz enega dela prispeva tudi k 
uresničevanju usmeritev iz drugega dela – gl. naslednje podpoglavje. 
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3.3 Letni cilji 
 
Cilji delovanja Zavoda, ki sledijo strateškim usmeritvam (v oklepaju na koncu vsakega cilja je 

navedeno, h katerim strateškim usmeritvam cilj prispeva) in so prav tako razdeljeni na 

strokovne in poslovne, so: 

 

Strokovni cilji: 

1 Spremljati stanje v naravi in izvajati naravovarstvene aktivnosti na terenu (A) 

2 Učinkovito voditi podatkovne zbirke (kvaliteta, zanesljivost, ažurnost) in skrbeti za 

dostopnost javnosti do podatkov (A, C) 

3 Razvijati metode za varovanje slovenske narave (B) 

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

5 V družbi povečati zavest o pomenu ohranjene narave in vzdržne rabe naravnih virov 

(C). 

 

Poslovni cilji: 

6 Ravnati skladno s pravnim redom ter delo korektno načrtovati, spremljati in poročati 

o opravljenem delu (D) 

7 Povečevati nivo znanja sodelavcev (za kvalitetnejše in bolj učinkovito delo) (B, D) 

8 Ohranjati ali še izboljšati pozitivno vzdušje v kolektivu (motiviranost, konstruktivnost, 

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

 
Zgoraj naštete letne cilje delovanja Zavoda razumemo kot operativne cilje po navedbah v 

Izhodiščih. 

 

3.4 Naloge, preko katerih uresničujemo zastavljene cilje 
 
Naloge javne službe smo v letu 2003 povzeli po 117. členu tedaj veljavnega ZON ter jih 
smiselno uporabili kot naslove podpoglavij poglavja Izvajanje javne službe ohranjanja narave 
v poročilu o delu Zavoda ter v naslednjih letih v vseh programih dela in poročilih o 
opravljenem delu3. To so t.i. strokovne naloge. V letu 2004 smo izdelovali, z letom 2005 pa 
začeli uporabljati informacijski sistem Poslovni portal ZRSVN, katerega del je tudi aplikacija 
Delovodnik, v kateri vodimo podatke o opravljenem delu. Ob tem smo seznam delovnih 
nalog razširili tako, da smo dodali še podporne oz. poslovne naloge, ter druge naloge, npr. 
zunanji projekti, izobraževanje ipd. Podporne naloge razumemo kot naloge, nujno potrebne 
za poslovanje delovne organizacije, zato zanje porabljene delovne ure sorazmerno 
porazdelimo po vsebinskih nalogah. Celoten nabor naših delovnih nalog lahko preberemo iz 
šifranta Delovodnika.  

                                                      
3
 Novela ZON iz leta 2014 nalog Zavoda ne spremeni, razen v podrobnostih posameznih nalog, kar je v tem 

programu upoštevano (gl. poglavje 4.8 Strokovni nadzor). 
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 Za leto 2015 smo se odločili, da ukinemo nalogo s šifro 105, »Območja brez 
naravovarstvenega statusa«, ki je v zadnjih letih predstavljala zelo majhen delež našega 
skupnega delovnega časa4.  
 K izpolnitvi ciljev bo prispevala izvedba vseh aktivnosti, ki jih načrtujemo v okviru 
nalog – poglavij tega dokumenta, kot kaže preglednica:  
 

Šifra naloge v 

Delovodiku
Ime naloge

Številke poglavij v Programu 

dela za leto 2015

Cilji, k uresničevanju 

katerih prispeva ta naloga

100 Ekološko pomembna območja 4.4.4. 1, 3

101 NATURA 2000 4.4.5 1, 2, 3, 5

102 Naravne vrednote 4.5 2, 3

103 Strokovni predlogi 4.7 3, 4

104 Naravovarstvene smernice 4.2 1, 4, 5

106 Strokovna mnenja 4.3 1, 4

107 Projekti 5.1, 4 1, 2, 4, 5

108 Zavarovana območja 4.7 3

200 Izobraževanje 5.4 1, 3, 7

201 Naravovarstvene akcije 4.9.2 3

202 Konference 5.3 3, 7

204 Odnosi z javnostmi 4.9 5

300 Baze in podatkovni sistemi 6.5, 4.4, 4.5 2

301 Informatika 6.5 6

302 Administracija 6.1 6

304 Pravne naloge 6.3 6

305 Finance 6.4 6

307 Poslovanje 6 6

308 Kadrovske zadeve 6.3 6

309 Vodenje in organizacija dela vse 6, 8

400 Metodologije in razvoj 4, 6 2, 3

501 Varstvo vrst 4.4.1 1, 3

502 Varstvo HT 4.4.1 1, 3

503 Mednarodne konvencije in direktive 4.4.2, 4.4.3 3, 5  
 
 

                                                      
4
 Namen te naloge je bil zaobjeti delovni čas, namenjen splošnemu spremljanju stanja narave. Za terensko delo 

namenimo letno le ok. 5% našega celotnega delovnega časa, na terene pa poleg pregledov stanja naravnih 
vrednot odhajamo le v nujnih primerih pri pripravi naravovarstvenih smernic in strokovnih mnenj, zato za 
terensko delo porabljeni čas vpisujemo k tem nalogam ter k nalogi 107 Projekti, v okviru katere že več let 
opravimo večino terenskih ur. 
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3.5 Kazalniki izvedenosti letnih ciljev 
 
Za vsakega od kazalnikov so navedene pričakovana in realizirana vrednost za prejšnje leto ter 
pričakovana vrednost za to leto. Kazalniki, s pomočjo katerih bomo merili uresničevanje 
ciljev v letu 2015, so: 

 

K cilju št. 1:  

• delež porabe delovnega časa za delo na terenu  

pričakovana vrednost 2014: 5% 

dosežena vrednost 2014: 7%
5
 (v prvih 11 mesecih leta) 

pričakovana vrednost 2015: 5%
6
 

• delež terensko pregledanih naravnih vrednot  

pričakovana vrednost 2014: 10% 

dosežena vrednost  2014: 9,6%  

pričakovana vrednost 2015: 8% 

 

K cilju št. 2:  

• število popravkov7 podatkov o naravnih vrednotah 

pričakovana vrednost 2014: 800 

dosežena vrednost  2014: 788 

pričakovana vrednost 2015: 550
8
 

• število dostopov do javnih strani NVA  

pričakovana vrednost 2014: 80.000 

dosežena vrednost  2014: 15.870 (ocena za leto 2014 na podlagi podatkov marec-december)
9
 

                                                      
5
 Delež je tako velik zato, ker je bilo veliko terenskih ur opravljenih v okviru projektov. Pri projektnih urah je 

delež terenskih ur za prvih 11 mesecev leta 2014 enak 9,2%, za javno službo pa 6,2%. 
6
 Glede na manjša razpoložljiva finančna sredstva pričakujemo, da bomo lahko v letu 2015 terensko delo v 

okviru javne službe izvajali le minimalno in v najnujnejših primerih, zato ne glede na realizacijo v letu 2014 
napovedujemo vrednost tega kazalnika za leto 2015 na vrednost 5%. 
7 

Število popravkov podatkov pomeni število NV, za katere smo na podlagi spremljanja stanja NV in na podlagi 
oblikovanih metodologij vrednotenja (elaboratov) posodobili podatke v NVA. Te NV imajo sedaj v bazi NV 
urejene (prečiščene) opise in v primerih, ko gre za zvrsti, za katere so izdelani elaborati, tudi izpolnjeno polje 
»vrednotenje«. 
8
 Dopolnjevanje podatkov NV bo tudi v bodoče temeljilo na podlagi spremljanja stanja NV in na oblikovanih 

metodologijah vrednotenja, v naslednjih nekaj letih predvsem za NV s hidrološko zvrstjo. Za geomorfološke NV 
je elaborat v nastajanju, na področju ekosistemskih, zooloških in botaničnih NV pa se metodologija vrednotenja 
šele razvija. Ker imajo posamezne NV lahko tudi več zvrsti, se dogaja, da imajo NV v NVA že urejene zapise in 
izpolnjena polja vrednotenja za določeno zvrst, ki že ima elaborat, zato bo potrebno dodatno urediti le še tiste 
zapise, ki se tičejo vrednotenja zvrsti, za katero bo elaborat še izdelan. Zaradi navedenega pričakujemo, da 
bomo v bodoče (po letu 2015) opravljeno delo na področju izvajanja popravkov podatkov v bazi NV beležili 
drugače oz. oblikovali nov kazalnik.  
9
 Podatek za leto 2013, na podlagi katerega smo oblikovali pričakovano vrednost kazalnika za leto 2014, nam je 

posredoval ARSO in je bil pridobljen na drugačen način kot v prejšnjih letih, vrednost pa je izrazito večja, kot je 
bila v prejšnjih letih.  Povečan dostop bi bil sicer možen, saj je bil NVA v jeseni 2013 prenovljen, zato bi ga lahko 
ravno v zadnjih mesecih leta 2013 obiskalo bistveno več uporabnikov kot sicer. Z marcem 2014 smo ponovno 
prešli na nekdanji način beleženja dostopov. Aktualni podatki o številu dostopov od marca 2014 do vključno 
novembra 2014 ne kažejo na povečan dostop javnosti do NVA. Ne pričakujemo, da bi število obiskov v letu 
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pričakovana vrednost 2015: 15.000
10 

 

K cilju št. 3:  

• število metodologij 

pričakovana vrednost 2014: 0  

dosežena vrednost 2014: 1
11

 

pričakovana vrednost 2015: 0
12

  

 

K cilju št. 4:  

• število izdelanih naravovarstvenih smernic 

pričakovana vrednost 2014: 110 smernic
13

 in 140 mnenj
14

   

dosežena vrednost 2014: 97 smernic in 174 mnenj  

pričakovana vrednost 2015
15

: 70 smernic in 120 mnenj 

• število izdelanih strokovnih mnenj16
 

pričakovana vrednost 2014: 4500  

dosežena vrednost 2014: 3990 

pričakovana vrednost 2015
17

: 4000 

 

K cilju št. 5:  

• število objav v medijih18  

pričakovana vrednost 2014: 180 

dosežena vrednost  2014: 193 

pričakovana vrednost 2015: 160
19

 

 

                                                                                                                                                                      
2015 naraščalo, tudi zato, ker se splošna javnost vsa leta, odkar obstaja skupni informacijski sistem za 
naravovarstvene podatke ter dva prikazovalnika podatkov, NVA in AO (Atlas okolja na ARSO), bolj poslužuje AO.  
10

 S 1. 3. 2014 smo kljub tveganju glede zakona o piškotkih ponovno vklopili beleženje statistike Google 
Analitika, tako da za leto 2014 spet razpolagamo s podatki o številu dostopov, primerljivimi s prejšnjimi leti. 
Ocena za leto 2015 je oblikovana na osnovi teh podatkov ob predpostavki, da bo NVA deloval ves čas brezhibno 
ter da ne bo posebnih razlogov, da bi bilo število obiskovalcev bistveno različno kot v letu 2014. 
11

 Za leto 2014 nismo načrtovali izdelave metodologij, kljub temu pa je bilo potrebno razviti metodološki izdelek 
Spremljanje vplivov posegov in dejavnosti (obratovalni monitoring), kar je v decembru 2014 že izvedeno. 
12

 Za leto 2015 ne načrtujemo priprave novih metodologij. 
13

 Šteti so izdelki: naravovarstvene smernice in naravovarstvene smernice v neuradnem postopku. 
14

 Šteti so izdelki: naravovarstveno mnenje, naravovarstveno mnenje in mnenje o sprejemljivosti plana ter 
»prvo mnenje«. 
15

 Ocena je izdelana na podlagi ekstrapolacije podatkov za leta od 2005 do 2014. Dejansko število izdelkov bo 
odvisno od prejetih vlog, števila le teh pa ne moremo natančno napovedati. 
16

 Vključena so: strokovna mnenja, soglasja po občinskih odlokih in prijave inšpekcijskim službam. 
17

 Ocena je izdelana na podlagi ekstrapolacije podatkov za leta od 2005 do 2014. Dejansko število izdelkov bo 
odvisno od prejetih vlog, števila le teh pa ne moremo natančno napovedati. 
18

 Šteti so izdelki: avtorski prispevek, sodelovanje pri novinarskem prispevku, intervju, sporočilo za javnost,  
tiskovna konferenca. 
19

 Ocena je izdelana na podlagi ekstrapolacije podatkov za leta od 2005 do 2014 ter ob upoštevanju dejstva, da 
bo v letu 2015 manj projektnih aktivnosti kakor v letu 2014, veliko objav namreč izvira iz projektnih aktivnosti. 



Program dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2015                                                                                                                                                  

 

 16

K cilju št. 6:  

• v rokih pripravljena kvalitetna program in poročilo 

pričakovana vrednost 2014: popravek programa dela 2014, končno poročilo 2013, polletno 

poročilo 2014, program dela 2015 (skupaj 4 izročki) 

dosežena vrednost za 2014: popravek programa dela 2014, končno poročilo 2013,  polletno 

poročilo 2014, program dela 2015 (skupaj 4 izročki) 

pričakovana vrednost 2015: popravek programa dela 2015, končno poročilo 2014, polletno 

poročilo in eventualna druga vmesna poročila v letu 2015 na zahtevo MOP, program dela 

2016 (skupaj najmanj 4 izročki) 

• doseganje rokov pri pripravi izdelkov (mnenja, smernice)20
 

pričakovana vrednost 2014: najmanj 95% upoštevanje rokov 

dosežena vrednost za 2014: najmanj 98% doseganje rokov
21

 

pričakovana vrednost 2015: 95% upoštevanje rokov 

 

K cilju št. 7:  

• delež celotnega delovnega časa, namenjenega izobraževanju  

pričakovana vrednost 2014: 2% 

dosežena vrednost 2014: 2,4% 

pričakovana vrednost 2015: 2% 

• št. prispevkov na mednarodnih strokovnih srečanjih 

pričakovana vrednost 2014: 10 

dosežena vrednost 2014: 30
22

 

pričakovana vrednost 2015: 15
23

 

                                                      
20

 Kazalnik smo uvedli za leto 2014. 
21

 Aplikacijo Pošta Poslovnega portala ZRSVN smo v letu 2014 dopolnili za potrebe spremljanja rokov, vendar 
funkcionalnost še ni izvedena v celoti. Na podlagi delne analize podatkov za drugo polovico leta za tri OE 
ocenjujemo, da bo doseganje rokov verjetno blizu 99%.  
22

 Od načrtovanega večje število udeležb so prispevki na strokovnih srečanjih, katerih so se sodelavci udeležili v 
okviru projektov in ne v okviru javne službe. 
23

 Glede na manjše število potekajočih projektov pričakujemo manj udeležb s prispevki na konferencah in 
drugih strokovnih srečanjih v tujini, kot je bila realizacija v letu 2014. 
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3.6 Razporeditev nalog glede na prioritete ministrstva  
 
Skladno z Izhodišči smo naše delovne naloge javne službe, opisane v vsebinskih poglavjih v 
nadaljevanju, razporedili v tri prioritete, in sicer:  

 

Naloga Delež ur Prioriteta

Ekološko pomembna območja 0,3% 1

NATURA 2000 24,0% 1, 2

Naravne vrednote 18,1% 1

Strokovni predlogi 1,5% 1

Naravovarstvene smernice 12,9% 1

Strokovna mnenja 9,5% 1

Projekti 10,8% 2, 3

Zavarovana območja 3,9% 1

Konference 1,4% 3

Varstvo vrst 1,0% 1

Varstvo HT 0,1% 1

Medn. konv. in  direktive 0,8% 1

Metodologije in razvoj 1,3% 1

Izobraževanje 3,0% 1

Naravovarstvene akcije 3,7% 1, 2, 3

Odnosi z javnostmi 6,6% 2, 3

Baze in podatkovni sistemi 0,9% 1  
Opomba: Glede na opise v Izhodiščih smo nekatere naloge linearno razdelili med dve ali vse tri prioritete, nalogo Natura 
2000 pa smo razdelili med prioriteti 1 in 2 v razmerju 8:2, skladno z dejansko porabo časa za strokovne in komunikacijske 
aktivnosti.  

 

 
Skupni indikativni delež načrtovanih ur (in posledično finančnih sredstev) po prioritetah je: 

 

Prioriteta Delež ur Izhodišče MOP

prioriteta 1 74% 75%

prioriteta 2 15% 15%

prioriteta 3 11% 10%  
 
kar okvirno ustreza vrednostim, podanim v Izhodiščih. 
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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 bo 
Zavod izvajal v letu 2015, so v nadaljevanju podane po vsebinskih poglavjih. Zavod bo v 
okviru razpoložljivih virov opravljal tudi morebitne nenačrtovane strokovne naloge (naloge, 
ki jih ni mogoče vnaprej predvideti) po sprotnem naročilu ministrstva. 
 

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 razvoj24 (gl. poglavje 4.1.1 Strokovni svet in skupina za strokovni 
razvoj spodaj) 

• Skupina za favno in floro (gl. spodaj in poglavje 4.4. Biotska raznovrstnost) 

• Skupina za geologijo (gl. poglavje 4.5 Naravne vrednote) 

• Skupina za hidrološke naravne vrednote (gl. poglavje 4.5 Naravne vrednote) 

• Skupina za geomorfološke naravne vrednote (gl. poglavje 4.5 Naravne vrednote) 

• Skupina za pripravo letnega programa dela in poročila (gl. spodaj) 

• Skupina za informatiko (gl. poglavje 6.5 Informatika in elektronski sistemi). 
 

Tabela v nadaljevanju prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2015 za razvoj in 
izdelavo metodologij25, in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne enote 
in za celoten Zavod:  
 

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod

Metodologije in razvoj 0,4% 1,8% 0,5% 0,0% 0,8% 0,0% 1,9% 1,6% 0,9%

0,9%Skupaj predvidena poraba časa  za  metodologi je in razvoj v letu 2015  

 

Razrez sredstev26 za to nalogo:    
Skupaj proračunska sredstva 32.112 €

Plače 25.989 €

Materialni stroški 5.747 €

Investicijski stroški 376 €  
 

                                                      
24

 Skupina je glavno strokovno posvetovalno telo direktorja Zavoda. 
25

 Delovni čas, predviden za delo Skupine za favno in floro, ni vključen tu, ampak v poglavju Biotska 
raznovrstnost, delo treh skupin s področja naravnih vrednot pa v poglavju Naravne vrednote. 
26

 Sredstva tu in v vseh analognih prikazih v nadaljevanju dokumenta pomenijo sredstva proračuna RS za 
izvajanje nalog redne dejavnosti javne službe ohranjanja narave. Deleži sredstev, ki odpadejo na posamezne 
naloge, so izračunani tako, da so t.i. splošne naloge (administrativne in druge podporne naloge) linearno 
porazdeljene na strokovne in mešane naloge, gl. tudi stran 57 oz. prvo stran poglavja 6.  
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Skupina za favno in floro podpira zaposlene na Zavodu s specialističnimi znanji s področja 
biologije in varstva živalskih in rastlinskih vrst in na področju ohranjanja biotske 
raznovrstnosti pri razvojnih nalogah sodeluje z Odsekom za biotsko raznovrstnost. 
Skupina za pripravo letnega programa dela in poročila bo reševala vprašanja, povezana z 
vsebino in organizacijo obeh dokumentov ter s spremljanjem (beleženjem) in načrtovanjem 
dela (aplikacija Delovodnik v Poslovnem portalu ZRSVN). Glavne naloge skupine za leto 2015 
so: 

• Izvedba vsaj enega delovnega sestanka za pregled stanja Poslovnega portala ter 
aktualnih vprašanj, povezanih s programom in poročilom o delu (dr. Mirjam Dular in 
člani skupine) 

• priprava končnega poročila o delu Zavoda ter vmesnih poročil na zahtevo naročnika 
(dr. Mirjam Dular); 

• priprava programa dela za naslednje leto (dr. Mirjam Dular); 

• spremljanje doseganja kazalnikov izvajanja letnih ciljev ter nastavitev kazalnikov za 
prihodnje leto (dr. Mirjam Dular). 

 

4.1.1 Strokovni svet in skupina za strokovni razvoj 
 

Zaradi novele ZON, sprejete leta 2014, ki je poseglo v statusno ureditev samega zavoda,  
se bo s spremembo Statuta, ki je nujno potrebna zaradi uskladitve z novo zakonsko 
ureditvijo, na novo opredelilo sestavo, pristojnosti in naloge strokovnega sveta. Ker se 
program dela zavoda pripravlja v času, ko spremembe Statuta še niso sprejete,  se bodo po 
njihovem sprejemu, v tem poglavju navedene naloge izvajale skladno z določili novele ZON in 
spremenjenega Statuta. 

Skupina za strokovni razvoj bo delovala operativno in obravnavala aktualne strokovne 
teme in 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. 

Skupino sestavljajo mag. Martina Kačičnik Jančar, Mirjam Gorkič, Anja Šolar Levar, Metod 
Rogelj in mag. Jana Vidic (Ministrstvo za okolje in prostor). Delo skupine bo potekalo na 
sestankih (praviloma enkrat mesečno), delavnicah ter z rednim poročanjem na kolegiju 
direktorja. Članom skupine 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.  

V letu 2015 bo skupina obravnavala prioritetne strokovne vsebine iz dela Zavoda, ki so 
podrobneje vključene v celoten program dela v nadaljevanju, s posebnim poudarkom na 
naslednjih aktivnostih:  

• nadaljevanje priprave tipologij in metodologij vrednotenja naravnih pojavov, 
pregledovanje ter urejanje baze naravnih vrednot (Metod Rogelj); 

• uvajanje rezultatov in spremljanje učinkovitosti ukrepov, določenih v projektu 
PUN2000 (nove conacije, referenčne vrednosti in varstveni cilji na območjih Natura 
2000) (Metod Rogelj, mag. Martina Kačičnik Jančar);  

• stalno izboljševanje kvalitete izdelkov, s poudarkom na prenosu strokovnih vsebin v 
prakso in ugotavljanjem/spremljanjem konkretnih učinkov v naravi (Metod Rogelj); 
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• krepitev učinkovitosti orodij27 varstva narave ob racionalizaciji sodelovanja v upravnih 
postopkih (Metod Rogelj); 

• sodelovanje z MOP, ARSO in upravljavci zavarovanih območij, posebej pri uvajanju 
sprememb ZON iz leta 2014 (Metod Rogelj),  

• sodelovanje z MOP pri pripravi novih predpisov in načrtov za upravljanje vrst 
(predviden načrt za sulca) (mag. Martina Kačičnik Jančar); 

• poglabljanje prakse vključevanja in proaktivnega sodelovanja Zavoda v razvojno 
načrtovanje na državnem in lokalnem nivoju (Metod Rogelj). 

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

4.2 Naravovarstvene smernice in naravovarstvena mnenja 
 
Naravovarstvene smernice so eden najpomembnejših strokovnih izdelkov Zavoda. Večina 
dela pri pripravi smernic in usklajevanju smernic z deležniki poteka na območnih enotah. 
Vsebina, obsežnost in zahtevnost smernic so odvisne od akta, za katerega se izdelujejo.  

Na področju prilagojene rabe naravnih dobrin bomo v letu 2015 pripravili 
naravovarstvene smernice za GGN GGE (po programu ZGS), nove in dopolnjene 
naravovarstvene smernice za NRO in RGN (po programu ZZRS), naravovarstvene smernice na 
področju upravljanja voda (sodelovanje z MOP, Direktorat za vode in investicije, IzVRS, 
ARSO) za načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 
2015 – 2021, načrt upravljanja morskega okolja (NUMO) in za načrt zmanjševanja poplavne 
ogroženosti (NZPO). Delo bo temeljilo na vključevanju Programa upravljanja območij Natura 
2000 2014-2020 v sektorske načrte.  

Na področju gozdarstva bomo pripravili predvidoma 24 naravovarstvenih smernic za 
sektor gozdarstva, od tega 17 naravovarstvenih smernic na kompleksnih območjih Natura 
2000. V sklopu izdelave NS za GGN GGE bodo pregledane in po potrebi posodobljene 
upravljavske cone (pregled novih con kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov iz projekta 
PUN2000). NS za GGN GGE bodo temeljile na prenosu novega  Programa upravljanja območij 
Natura 2000 2014-2020 (vsebine za gospodarjenje z gozdovi) v GGN. V sistemu načrtovanja 
bo preizkušen posodobljen vzorec GGN za GGE in NS za GGN GGE. Zaradi poenotenja 
uporabe Programa upravljanja območij Natura 2000  2014-2020 bosta organizirani dve 
delavnici za sodelavce ZRSVN za področje gozdarstva. Izdelali bomo tudi 24 naravovarstvenih 
mnenj na predloge GGN za GGE, na podlagi izdelanega standardiziranega obrazca. Poudarek 
bo namenjen komunikaciji z ZGS ter prenosu naravovarstvenih usmeritev na izvedbeno 
raven. Na območjih, ki so v državni lasti, bomo okrepili sodelovanje z SKGZ RS. Na področju 
gozdov v privatni lasti bo vzpostavljeno sodelovanje s Kmetijsko gozdarsko zbornico. 

Na področju urejanja voda bomo z MOP in ARSO sodelovali pri programih urejanja voda 
(sanacijski, vzdrževalni, investicijski), kjer bomo predvsem pri sanacijskih programih 
nadgradili sodelovanje. Za programe vzdrževalnih del po oddelkih ARSO dobimo v začetku 
leta njihove letne programe z grafičnim prikazom lokacij posegov, za katere pripravimo 

                                                      
27

 Mišljene so usmeritve za ravnanja oz. strokovna mnenja in presoje, ki jih z namenom varovanja narave 
predpisujejo zakoni ali podzakonski akti, v praksi pa jih skladno z ZON izdeluje Zavod, npr. naravovarstvene 
smernice, strokovna mnenja, ukrepi varstva, presoje sprejemljivosti posegov/planov, itd. 
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podrobnejše naravovarstvene usmeritve. Obenem z oddelki ARSO in koncesionarjem 
izvedemo usklajevalne sestanke in po potrebi skupne terenske oglede. Tak način sodelovanja  
želimo doseči tudi pri sanacijskih in investicijskih programih.    

Z MOP in IzVRS bomo, glede na naravovarstvene vsebine in vsebine upravljanja voda, 
pripravili NS ter metodologijo vključevanja naravovarstvenih smernic v program ukrepov 
načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 
2021. Sodelovanje bo temeljilo na povezovanju Programa upravljanja območij Natura 2000 
2014-2020 in NUV II 2015-2021 ter na razvoju dopolnilnih ukrepov za izboljšanje stanja 
biotske raznovrstnosti na nekaterih vodnih telesih. V sklopu priprave NS za NUV II bosta 
pripravljeni dve delavnici. V letu 2015 bomo v sodelovanju z MOP in IzVRS glede na program 
ukrepov pripravili tudi naravovarstvene smernice za načrt upravljanja morskega okolja 
(NUMO) in načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti (NZPO). Za poenotenje vsebin bosta za 
NZPO organizirani dve delavnici za sodelavce ZRSVN. 

Na področju ribištva bomo z MOP in ZZRS sodelovali v postopku sprejema načrtov 
ribiških območij (NRO) in ribiško-gojitvenih načrtov (RGN). V letu 2015 pričakujemo sprejem 
Programa upravljanja rib v celinskih vodah RS za obdobje 2010-2021, na podlagi vsebine 
katerega bo ZZRS dopolnil osnutke NRO in ZRSVN zaprosil za dopolnitve smernic, ki so bile 
izdelane v letu 2011. Glede na dopolnitve načrtov ribiških območij bo ZZRS dopolnil tudi 
osnutke RGN, izdelal preostale osnutke RGN in nas za vse zaprosil za izdajo naravovarstvenih 
smernic28. Za izdelavo smernic bosta organizirani dve delavnici za sodelavce ZRSVN.  

Na področju urejanja prostora bomo tudi v letu 2015 za državnega nosilca urejanja 
prostora pripravljali naravovarstvene smernice za DPN. Glede na vloge občin bomo 
pripravljali tudi posebne smernice za OPN. Slednjih pričakujemo manj, saj je večina občin že 
sprejela OPN oz. v postopku njihove priprave že prejela naravovarstvene smernice. 

Po ustaljenem postopku bomo izdelovali smernice za OPPN. Skladno s spremembami 
prostorske in okoljske zakonodaje ter zakonodaje s področja ohranjanja narave bomo v letu 
2015 po potrebi prilagodili splošne naravovarstvene smernice in vzorce naravovarstvenih 
smernic za različne vrste planov. Predvidevamo povečan vložek časa za usklajevanje v 
postopkih priprave prostorskih aktov na vseh ravneh.  

V naravovarstvene smernice in mnenja bomo uvajali rezultate projekta PUN2000 (nove 
conacije, referenčne vrednosti in varstveni cilji na območjih Natura 2000), temu bo 
namenjeno tudi interno izobraževanje pripravljavcev naravovarstvenih smernic. Nadaljevali 
bomo z napori za stalno izboljševanje kvalitete naših izdelkov. 
 
Redne aktivnosti: 

• priprava naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih mnenj za prostorske akte 
(nosilka na OsrE Tina Klemenčič, vodje OE); 

• posodobitev splošnih naravovarstvenih smernic za prostorske akte (OPN in DPN) 
(Tina Klemenčič); 

                                                      
28

 Zaradi zamud pri sprejemu Programa upravljanja rib v celinskih vodah RS za obdobje 2010-2021 prihaja tudi 
do zamud pri pripravi osnutkov RGN ZZRS. Do leta 2013 smo od ZZRS prejeli vseh 12 osnutkov načrtov ribiških 
območij, za katere smo izdelali naravovarstvene smernice in 49 osnutkov RGN, za katere smo izdelali 47 
predlogov naravovarstvenih smernic.  Sprejem Programa  upravljana rib smo pričakovali v letu 2014, vendar se 
do sredine decembra 2014, ko dopolnjujemo besedilo našega programa, to še ni zgodilo, zato pričakujemo 
sprejem v letu 2015. Na podlagi Programa bo potrebno, glede na nove vsebine, dopolniti 12 naravovarstvenih 
smernic za ribiška območja, dopolniti 47 predlogov naravovarstvenih smernic za RGN in na podlagi še preostalih 
17 osnutkov RGN izdelati naravovarstvene smernice.   
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• priprava naravovarstvenih smernic za načrte rabe naravnih dobrin (gozd), ki so 
pomembni za ohranjanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 
2000 (poudarek na kompleksnih območjih Natura 2000) (nosilec na OsrE Tadej 
Kogovšek; vodje OE); 

• priprava naravovarstvenih smernic za načrte rabe naravnih dobrin (vode), ki so 
pomembni za ohranjanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 
2000 (nosilec na OsrE Miha Naglič; Mojca Tomažič; vodje OE); 

• priprava naravovarstvenih smernic za načrte rabe naravnih dobrin (ribištvo), ki so 
pomembni za ohranjanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 
2000 (nosilec na OsrE Miha Naglič; Tanja Košar; vodje OE); 

• izvedba aktivnega procesa usklajevanja naravovarstvenih smernic na kompleksnih 
območjih Natura 2000 in poglobitev sodelovanja z naročniki teh smernic (nosilec na 
OsrE za gospodarjenje z gozdovi Tadej Kogovšek, za upravljanje z vodami in ribištvo 
Miha Naglič in Tanja Košar); 

• zagotavljanje enotnosti metod in pregledovanje naravovarstvenih smernic na 
Osrednji enoti (NS za prostorske akte - Tina Klemenčič, NS za GGN GGE - Tadej 
Kogovšek, NS za NUVII, NUMO, NZPO, NRO, RGN – Miha Naglič); 

• spremljanje zakonodaje in potrebno prilagajanje našega dela glede na morebitne 
spremembe zakonodaje ( Vesna Juran, sektorska zakonodaja – Tadej Kogovšek, Miha 
Naglič, prostorska zakonodaja, zakonodaja na področju presoj – Tina Klemenčič); 

• nadaljnje izboljševanje kvalitete naravovarstvenih smernic in interno izobraževanje za 
njihove pripravljavce (NS za prostorske akte - Tina Klemenčič, NS za GGN GGE - Tadej 
Kogovšek, NS za NUVII, NUMO, NZPO, NRO, RGN – Miha Naglič); 

• izboljšanje kvalitete usmeritev in spremljanje njihovih učinkov (NS za prostorske akte 
- Tina Klemenčič, NS za GGN GGE - Tadej Kogovšek, NS za NUVII, NUMO, NZPO, NRO, 
RGN – Miha Naglič); 

• sodelovanje z MOP in ARSO pri programih urejanja voda (sanacijski, vzdrževalni, 
investicijski) (Miha Naglič). 

 
Razvojne aktivnosti: 

• sodelovanja z MOP in IzVRS pri vključevanju naravovarstvenih vsebin v NUVII, NZPO, 
NUMO (Miha Naglič); 

• sodelovanja z MKO in ZZRS pri vključevanju naravovarstvenih vsebin v NRO in RGN 
(Miha Naglič); 

• vključevanje Programa upravljanja območij Natura 2000 2014-2020 v pripravo 
naravovarstvenih smernic in interno izobraževanje za njihove pripravljavce (odsek 
NVUV; NS za prostorske akte - Tina Klemenčič, NS za GGN GGE - Tadej Kogovšek, NS 
za NUVII, NZPO, NUMO, NRO, RGN – Miha Naglič); 

• delovanje Zavoda za zmanjševanje administrativnih ovir in racionalizacijo dela (Tina 
Klemenčič, Vesna Juran). 

 
Projektna aktivnost: 

• vključevanje aktivnosti LIFE Kočevsko v sistem gozdarskega načrtovanja (NS za GGN 
GGE) (Denis Žitnik).   
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Tabela v nadaljevanju prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2015 za 
naravovarstvene smernice, in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne 
enote in za celoten Zavod29. 
    

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod

Naravovarstvene smernice 15,4% 12,3% 12,1% 9,6% 10,8% 6,9% 5,4% 3,5% 8,6%

8,6%Skupaj predvidena poraba časa  za  naravovarstvene smernice v letu 2015

        
Razrez sredstev za to nalogo:    

Skupaj proračunska sredstva 309.482 €

Plače 250.473 €

Materialni stroški 55.386 €

Investicijski stroški 3.623 €  
 
 

4.3 Strokovna mnenja in soglasja 
 
V letu 2015 pričakujemo povečano število mnenj na drugi stopnji presoje sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov na varovana območja pri strateških programih in planih, ki bodo 
posledica priprave dokumentacije za novo finančno perspektivo EU 2014 -2020 (izvedbeni 
plani za Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020). 
Predvsem zaradi postopka usklajevanja interesa ohranjanja narave z drugimi deležniki 
predvidevamo, da bodo mnenja vsebinsko in časovno zahtevna. Večino dela pri pripravi 
mnenj bodo opravili sodelavci območnih enot. 

Nadalje bomo razvijali metodologijo in znanje za izboljšanje kakovosti strokovnih mnenj s 
poudarkom na spremljanju njihovih učinkov in na vključitvi rezultatov projekta PUN2000, 
predvsem programa upravljanja območij Natura za naslednjo finančno perspektivo v redno 
delo. V ta namen se bomo podrobno posvetili težjim mnenjem ter s tem razvijali nove 
vsebine (npr. določanje bistvenega vpliva, gl. tudi poglavje 4.4.5 Območja Natura 2000).  

Število strokovnih mnenj v okviru  presoj sprejemljivosti posegov (PSP) v postopku 
naravovarstvenega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo se v letu 2014 ni bistveno 
zmanjšalo v primerjavi s preteklim letom. V letu 2015 bo Zavod sodeloval s Sektorjem za 
ohranjanje narave MOP ter s Sektorjem za naravo ARSO pri uveljavljanju sprememb, ki bi 
pripomogle k administrativnim razbremenitvam ter pri iskanju drugih ustreznih rešitev za 
optimizacijo dela. 
 
Redne aktivnosti: 

• priprava naravovarstvenih mnenj v postopku priprave prostorskih aktov in drugih 
aktov rabe naravnih dobrin, ki vključujejo mnenje na drugi stopnji presoje 
sprejemljivosti (nosilka na OsrE Tina Klemenčič; vodje OE); 

• priprava strokovnih mnenj v okviru celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) na vseh 
stopnjah presoje (nosilka na OsrE Tina Klemenčič; vodje OE); 

                                                      
29

 V tabeli prikazana predvidena poraba časa ter razrez sredstev v naslednji tabeli ne vključujeta aktivnosti, 
naštetih v seznamu »Projektne naloge«. Poraba časa za te aktivnosti je namreč vključena v tabeli v poglavju 5.1. 
Enako velja za tovrstni (rumeni) tabeli pri vseh naslednjih nalogah (poglavjih), kjer so navedene tudi projektne 
aktivnosti. 
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• priprava strokovnih mnenj in presoj sprejemljivosti posegov (PSP) v postopku 
naravovarstvenega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo (nosilka na OsrE Tina 
Klemenčič; vodje OE); 

• priprava drugih strokovnih mnenj za gradnje in druge posege v postopku 
okoljevarstvenega soglasja in rabe naravnih vrednot (nosilka na OsrE Tina Klemenčič; 
vodje OE); 

• priprava mnenj na osnovi veljavnih občinskih aktov, ki neposredno predpisujejo 
izdajo soglasja ali mnenja ter izdajanje soglasij (nosilka na OsrE Tina Klemenčič; vodje 
OE); 

• priprava predhodnih mnenj pri gradnjah in dejavnostih (nosilka na OsrE Tina 
Klemenčič; vodje OE); 

• priprava predhodnih soglasij v zvezi z vožnjo z vozili na motorni pogon in vožnjo s 
kolesi v naravnem okolju (nosilka na OsrE  Vesna Juran; vodje OE) 

• priprava mnenj pri pravnih poslih (promet z nepremičninami, sprememba 
namembnosti zemljišč) (nosilka na OsrE Tina Klemenčič; vodje OE); 

• priprava drugih strokovnih mnenj (npr. mnenja pri vlogah za financiranje projektov iz 
kohezijskih skladov (nosilka na OsrE Tina Klemenčič; vodje OE); 

• sodelovanje strokovnjakov znotraj Zavoda ter sodelovanje s pristojnimi službami v 
postopkih CPVO in PSP (nosilka na OsrE Tina Klemenčič; vodje OE); 

• sodelovanje z Direktoratom za prostor MOP in drugimi inštitucijami pri razvijanju 
dobre prakse v postopkih sprejemanja prostorskih dokumentov ter rabe naravnih 
dobrin (nosilka na OsrE Tina Klemenčič, Vesna Juran ; vodje OE). 

 
Razvojne aktivnosti:  

• nadaljnje izboljševanje kakovosti strokovnih mnenj in enotnosti metod pri 
ocenjevanju pomembnosti vplivov posegov (nosilka na OsrE Tina Klemenčič); 

• strokovna podpora MOP pri zagotavljanju in poglabljanju kvalitete okoljskih poročil 
(nosilka na OsrE Tina Klemenčič); 

• sodelovanje z MOP v procesu zmanjševanja administrativnih ovir (nosilka na OsrE 
Tina Klemenčič, Vesna Juran); 

• vključevanje Programa upravljanja območij Natura 2000 2014- 2020 v pripravo 
strokovnih mnenj in interno izobraževanje za posamezne vsebine za njihove 
pripravljavce (nosilka na OsrE Tina Klemenčič); 

• za naravne vrednote se pripravi analiza in na podlagi te analize predlog objektov, kjer 
naravovarstveno soglasje ni potrebno (Odsek za naravne vrednote in ukrepe varstva); 

• za zavarovana območja državnega pomena se pripravi predlog objektov in območij, 
kjer naravovarstveno soglasje ni potrebno ( Vesna Juran in Odsek za naravne 
vrednote in ukrepe varstva). 

 
Tabela spodaj prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2015 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 je vključen v nalogo 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 Zavod

Strokovna mnenja in soglasja 6,9% 11,5% 8,4% 5,5% 14,4% 8,4% 7,4% 0,2% 6,3%

6,3%Skupaj predvidena poraba časa  za  s trokovna mnenja  in soglas ja  v letu 2015  
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Razrez sredstev za to nalogo:   
Skupaj proračunska sredstva 227.845 €

Plače 184.401 €

Materialni stroški 40.776 €

Investicijski stroški 2.668 €  
 
 

4.4 Biotska raznovrstnost  
 
Tabela v nadaljevanju prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2015 za naloge, 
povezane z varstvom vrst, habitatnih tipov in s konvencijo CITES, in sicer kot delež celotne 
kvote 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 
podpoglavij. 
 

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod

Varstvo vrst 0,4% 0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 0,4% 0,3% 1,7% 0,7%

Varstvo HT 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 0,1% 0,1%

Medn. konvencije in direktive 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 1,0% 0,6%

1,3%Skupaj predvidena poraba časa  za  varstvo vrs t in habitatnih tipov v letu 2015  
 

Razrez sredstev za te naloge:  

 

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. 

Pripravili bomo projektne naloge za razpis za kartiranje habitatnih tipov za leto 2016 in 
jih posredovali MOP. Pregledali bomo opravljena kartiranja in javnosti omogočili dostop do 
njih preko domače spletne strani Zavoda. 

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

MOP bomo nudili strokovno podporo pri uvajanju nove zakonodaje v zvezi z invazivnimi 
tujerodnimi vrstami in pri pripravi predpisa o ohranjanju krajinske pestrosti in značilnosti 
krajine, ki so pomembne za biotsko raznovrstnost. Po potrebi se bomo vključevali v pripravo 
novih predpisov s področja podnebnih sprememb. 

Poglobili bomo znanje v zvezi s kartiranjem ekosistemskih storitev in preučili možnosti za 
izvedbo kartiranja po razpoložljivi evropski metodologiji v Sloveniji. 

Razvili bomo projektne ideje za razpis projektov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada 
za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 vezane na Spodbujanje 
varovanja morskega okolja in trajnostne rabe morskih virov (člen 80 Uredbe 508/2014/EU) 

Varstvo vrst 

Skupaj proračunska sredstva 24.763 €

Plače 20.041 €

Materialni stroški 4.432 €

Investicijski stroški 290 €  

Varstvo HT 

Skupaj proračunska sredstva 2.130 €

Plače 1.724 €

Materialni stroški 381 €

Investicijski stroški 25 €  

Medn. konvencije in direktive 

Skupaj proračunska sredstva 19.970 €

Plače 16.162 €

Materialni stroški 3.574 €

Investicijski stroški 234 €  
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ter Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter ureditev nadomestil 
v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti (člen 40 Uredbe 508/2014/EU). 

MOP bomo s pripravo strokovnih izhodišč nudili strokovno podporo pri izvajanju 
mednarodnih sporazumov in delu v mednarodnih delovnih telesih, povezanih z ohranjanjem 
biotske raznovrstnosti. 
Redne aktivnosti:  

• priprava strokovnih mnenj in stališč po uredbah o zavarovanih prostoživečih vrstah 
rastlin in živali (Damjan Vrček); 

• sodelovanje v skupinah za upravljanje velikih zveri, ki jih vodi MOP (Damjan Vrček); 

• priprava projektnih nalog za razpis za kartiranje habitatnih tipov (mag. Mateja 
Žvikart); 

• pregled opravljenih kartiranj habitatnih tipov in postavitev kartiranj na spletno stran 
ZRSVN (mag. Matej Petkovšek); 

• priprava strokovnih izhodišč za usmeritve in stališča RS za delo v mednarodnih in EU 
delovnih telesih in organih ratificiranih mednarodnih pogodb in pri izvajanju zakonskih 
obvez EU na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti (mag. Matej Petkovšek); 

• strokovna podpora MOP pri izvajanju mednarodnih sporazumov in delu v 
mednarodnih delovnih telesih povezanih z ohranjanjem biotske raznovrstnosti (mag. 
Martina Kačičnik Jančar). 

 
Razvojne aktivnosti: 

• pridobivanje in digitalizacija podatkov o vrstah (mag. Martina Kačičnik Jančar); 

• strokovna podpora MOP v zvezi z novo zakonodajo o invazivnih vrstah (Sonja 
Rozman); 

• strokovna podpora MOP pri pripravi predpisa o ohranjanju krajinske pestrosti in 
značilnosti krajine (Tomaž Acman, mag. Martina Kačičnik Jančar); 

• poglobitev znanja o ekosistemskih storitvah in preučitev možnosti za izvedbo 
kartiranja le teh (Gregor Danev); 

• vključevanje v pripravo predpisov o podnebnih spremembah (mag. Mateja Žvikart) 

• razvoj projektnih idej za razpis projektov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 (mag. Robert Turk). 

 

4.4.2 Konvencija CITES  
 
Delo za konvencijo CITES bo v letu 2015 potekalo na ustaljeni način. Jeseni bo v Gruziji 
sestanek Odbora za rastline, ki se ga zaradi pomanjkanja sredstev ne bomo udeležili. 
 

Redne aktivnosti:  

• priprava strokovnih mnenj o vplivu uvoza, izvoza, ponovnega izvoza in vnosa iz morja 

na stanje ohranjenosti vrst v naravi (Damjan Vrček); 

• strokovna determinacija zadržanih osebkov (Damjan Vrček); 

• priprava strokovnih mnenj o ravnanju z zaseženimi ali odvzetimi osebki (Damjan 

Vrček); 
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• sodelovanje z upravnim organom pri pripravi poročil, osveščanju in usposabljanju ter 

pri drugih nalogah, povezanih z izvajanjem konvencije CITES (Damjan Vrček); 

• mednarodno sodelovanje s strokovnimi organi za izvajanje konvencije CITES drugih 
držav (Damjan Vrček). 
 

4.4.3 Druge mednarodne konvencije in direktive EU  
 
Konvencija o biološki raznovrstnosti (mag. Martina Kačičnik Jančar, Mateja Kocjan) 

Obveznosti iz Konvencije o biološki raznovrstnosti izpolnjuje Zavod predvsem preko nalog, 
povezanih z območji Natura 2000 in preko varstva vrst in habitatnih tipov.  

Ministrstvu bomo nudili strokovno podporo pri pripravi Strategije ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v Sloveniji ter pri pripravi nacionalnega poročila za CBD. V letu 2015 bo 
potekala »midterm«-evalvacija izvajanja evropske Strategije ohranjanja biotske 
raznovrstnosti. Zavod bo sodeloval z MOP pri pripravi potrebnih podatkov za poročilo. 

V letu 2015 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. 

V zvezi s spletnimi stranmi Posredovalnica informacij Konvencije o biološki raznovrstnosti 
v letu 2015 ne načrtujemo aktivnosti. 
 
Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (Bonska konvencija) in njeni 

hčerinski sporazumi, 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) (Damjan Vrček, Miha Naglič, 

Metod Rogelj) 

Obveznosti v zvezi s konvencijami izpolnjujemo predvsem z izvajanjem nalog, ki se nanašajo 
na območja Natura 2000, varstvo vrst in zavarovana območja. 

V letu 2015 bomo spremljali dogajanje v zvezi z naštetimi konvencijami in nudili 
strokovno podporo MOP pri delu v zvezi z naštetimi konvencijami. Sodelovali bomo pri 
pripravi dokumentov za nove ramsarske lokalitete. 

Pripravili bomo poročilo za Sporazum o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih 
ptic (hčerinski sporazum  Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali). 

  
Konvencija o varstvu Sredozemskega morja in obalnega območja (Barcelonska konvencija) 

(mag. Robert Turk) 

Aktivnosti, namenjene izvajanju Protokola o posebej zavarovanih območjih in biološki 
raznovrstnosti Sredozemskega morja (v nadaljevanju SPA/BD protokol) bodo povezane 
predvsem z rednim poročanjem o uresničevanju določil protokola v minulem obdobju. 
Udeležili se bomo rednega srečanja nacionalnih koordinatorjev. Nadaljevale se bodo tudi 
aktivnosti, namenjene opredelitvi območij, posebej pomembnih z vidika ohranjanja biotske 
raznovrstnosti Jadrana (obalne vode in odprto morje). 
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Direktiva o morski strategiji EU (mag. Robert Turk) 

Aktivnosti v okviru Direktive o morski strategiji bodo usmerjene v sodelovanje z nosilcem 
aktivnosti (IzvRS), povezanih z izvajanjem direktive, vsebinsko pa se bodo nanašale predvsem 
na program ukrepov, v navezavi z NIB-Morsko biološko postajo pa na spremljanje stanja 
morskega okolja. 
 

Vodna direktiva (Miha Naglič, Tadej Kogovšek) 

Z Direktoratom za vode in investicije MOP in z IzVRS bomo nadaljevali sodelovanje pri 
izvedbi ukrepov NUV, ter pri vključevanju vsebin Programa upravljanja območij Natura 2000 
2014-2020 v NUV 2015-2021. Pri izvedbi ukrepov NUV bomo sodelovali pri pripravi 
strokovnih podlag, predstavitvah in komunikaciji vsebine naravovarstvenih smernic, ki je 
povzeta v NUV. Na podlagi PUN2000 in osnutka NUV 2015-2021 bo ZRSVN pripravil nove 
naravovarstvene smernice, na podlagi katerih bomo v sodelovanju z MOP oblikovali ukrepe 
NUV, ki bodo podpirali tako cilje vodne direktive in kot cilje Nature 2000. 
 

4.4.4 Ekološko pomembna območja  
 
Redne naloge v zvezi z ekološko pomembnimi območji bomo kot v preteklih letih zaradi 
premajhne kadrovske zasedbe izvajali v zelo omejenem obsegu, predvsem le v smislu 
spremljanja stanja ob izvajanju drugih nalog in usmerjanja izvedbe posegov. Pripravili bomo 
opise z uredbo bistveno spremenjenih in novih območij EPO in jih vnesli v Naravovarstveni 
atlas. 
V kolikor bo potrebno in mogoče, bomo MOP nudili strokovno podporo v zvezi z ekološkimi 
omrežji na mednarodni ravni. 
 
Redne aktivnosti:  

• usmerjanje izvedbe posegov (vodje OE); 

• spremljanje stanja (vodje OE); 

• priprava opisov novih in bistveno spremenjenih območij za Naravovarstveni atlas 
(Damjan vrček). 

 

Razvojna aktivnost:  

• strokovna podpora MOP v zvezi z ekološkimi omrežji na mednarodni ravni (mag. 
Matej Petkovšek). 

 

Tabela prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2015 za ekološko pomembna 
območja, in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne enote in za celoten 
Zavod. 
 

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod

Ekološko pomembna območja 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 1,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2%

0,2%Skupaj predvidena poraba časa  za  ekološ ko pomembna območja  v letu 2015  
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Razrez sredstev za to nalogo: 
Skupaj proračunska sredstva 7.935 €

Plače 6.422 €

Materialni stroški 1.420 €

Investicijski stroški 93 €  
 

4.4.5 Območja Natura 200030  
 
Naslednja tabela prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2015 za aktivnosti, 
povezane z NATURO 2000, vključno z mnenji za CPVO in PSP na območjih Natura 2000 (glej 
tudi poglavje 4.3 Strokovna mnenja in soglasja), ter vključno s predvidenimi 
komunikacijskimi aktivnostmi, in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za 
območne enote in za celoten Zavod. 
 

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod

NATURA 2000 20,4% 22,3% 21,1% 15,8% 16,9% 9,1% 21,2% 11,1% 16,0%

16,0%Skupaj predvidena poraba časa  za  NATURO 2000 v letu 2015  
 

Razrez sredstev za to nalogo:   
Skupaj proračunska sredstva 573.859 €

Plače 464.441 €

Materialni stroški 102.700 €

Investicijski stroški 6.719 €  
 
V letu 2015 se bo zaključil projekt PUN2000, LIFE+ narava SI Natura 2000 Management – 

Priprava novega Operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 za obdobje 
2014-2020 (PUN2k 2014 – 2020). Z namenom pospešitve izvajanja sprejetega Programa 
upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014-2020 bomo organizirali delavnice s 
sektorji in tudi vsaj eno čezmejno usklajevalno delavnico. Vključili se bomo tudi v pripravo 
»LIFE po LIFE« načrta oz. načrta izvajanja PUN2000. Pripravili bomo načrt dopolnjevanja 
conacije in ostalih vsebin PUN2000 z novimi podatki raziskav in monitoringov ter spremljanja 
stanja, ki ga območne enote opravijo obenem ob izvajanju drugih rednih nalog. Nadaljevali 
bomo z izobraževalnimi in drugimi aktivnostmi za uporabo rezultatov projekta PUN2000 pri 
rednem delu sodelavcev Zavoda.  

Velik poudarek bo v letu 2015 na izvajanju ustreznega upravljanja z gozdnimi, 
traviščnimi ter mokriščnimi habitati in habitatnimi tipi in izboljšanjem stanja gozdnih, 
mokriščnih in traviščnih vrst. 

V okviru projekta Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko« (LIFE Kočevsko) bomo za 
izboljšanje habitatov gozdnih ptic (divji petelin, gozdni jereb, belohrbti detel, triprsti detel, 
orel belorepec) in človeške ribice pripravili izhodišča za upravljanje območij Natura 2000 
SI500013 in SI300263 Kočevsko, ki bodo nadgradnja ukrepov iz PUN2000 ter izvedbeni načrt 
za izboljšanje ohranitvenega stanja.  

Na območjih Natura 2000 SI3000270 in SI5000006 Pohorje bomo zagotavljali strokovno 
podporo pri vzpostavitvi ustreznega upravljanja 5513 ha gozdov in 40 ha travišč. Projekt bo 
zagotovil ustrezno upravljanje za ohranjanje gozdnega jereba, ruševca in divjega petelina ter 
habitatna tipa barjanski gozdovi in vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom. 

                                                      
30

 Zaradi tesne povezave med strokovnimi in komunikacijskimi nalogami s področja območij Natura 2000 z 
letošnjim letom združujemo prej ločeni podpoglavji (stroka, komunikacija) v eno samo poglavje. 
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Upravljanje bo vključevalo povečanje prehranske baze za divjega petelina in gozdnega jereba 
na 1250 ha, sanacijo žičnih ograj na 2580 ha, določitev malopovršinskih ekocelic in 
habitatnega drevja na 1700 ha in izboljšanje strukture sestojev in funkcij gozda na 33 ha ter 
18 ha novih travišč. Ustrezno upravljanje bomo zagotovili tudi na 34 ha mokriščnih habitatov 
na Pohorju. Vse aktivnosti bodo del projekta Ohranjanje biotske raznovrstnosti Pohorja (EGP 
SUPORT). 

Na področju kmetijstva bomo nudili strokovno podporo MKGP pri sprejemanju 
izvedbenih predpisov, ki učinkujejo tudi na ohranjanje narave. Sodelovali bomo s Kmetijsko 
gozdarsko zbornico Slovenije z namenom doseganja čim boljšega vpisa naravovarstveno 
pomembnih kmetijsko okoljskih plačil. S sredstvi iz naslova »Podpornih aktivnosti za boljše 
izvajanje in doseganje ciljev PRP (PromKOPOP)«, bomo izvajali širšo podporo KGZS pri 
pripravi kmetov na vpis kmetijsko okoljskih plačil in drugih naravovarstveno pomembnih 
ukrepov. Intenzivne promocijske in ozaveščevalne aktivnosti bodo potekale na devetih 
območjih Natura 2000, kjer je stanje vrst in habitatnih tipov slabo (Drava, Dravinja, Goričko, 
Ličenca, Ljubljansko barje, Mura, Šentjernejsko polje, Planinsko polje, Volčeke). V sodelovanju 
s KGZS bomo izvedli okrog 50 skupnih srečanj s predstavitvijo naravovarstvenih ukrepov za 
kmete, ki kmetujejo na teh območjih. Načrtujemo pa tudi  individualna svetovanja za približno 
300 kmetij (priprava t.i. naravovarstvenega načrta upravljanja za kmetijo). Na Ljubljanskem 
barju bodo zaradi kompleksnosti območja te aktivnosti še dodatno poglobljene z aktivnostmi iz 
projekta Ljudje za Barje - ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju (EGP LJUBA). 
Izdelali bomo analizo kalkulacij KOPOP plačil in ekonomskimi izračuni potencialnih 
nadstandardov naravovarstvenih zahtev nad KOPOP plačili. Na 220 ha travnikov bomo 
vzpostavili ustrezno upravljanje. Od tega bo 20 ha obnovljenih ekstenzivnih travišč na 
površinah odstranjenih sestojev invazivne zlate rozge. Sodelovali bomo tudi pri prenosu 
ustreznih znanj o kmetijsko okoljskih plačilih na zaposlene v Javnem zavodu KPLB z 
namenom, da prevzamejo podporo KGZS pri pripravi kmetov na vpis naravovarstveno 
pomembnih ukrepov KOPOP na Ljubljanskem barju. 

Z odstranitvijo lesne zarasti bomo obnovili nizko barje (habitatni tip 7230) in rastišče 
orhideje Loeselove grezovke v Strajanovem bregu na vzhodu Ljubljanskega barja (EGP 
LJUBA). Revitalizacija prehodnih barij (34 ha) z odstranitvijo 5 ha zarasti, izdelavo 0,16 ha 
vodnih kotanj ter postavitvijo prelivnih pregrad na območjih Natura 2000 SI3000270 in 
SI5000006 Pohorje (EGP SUPORT). 

Vse projektne aktivnosti bodo podprte z intenzivno in usmerjeno komunikacijo. 
Načrtujemo znatno povečanje deležnikov, ki bodo sprejemali ustrezno upravljanje območij 
Natura 2000. V projektu EGP SUPORT nameravamo nasloviti 80 ključnih deležnikov, v 
projektu EGP LJUBA pa 150 ključnih deležnikov, ki sprejema ustrezno kmetijsko prakso. V 
projektu EGP SUPORT načrtujemo tudi izvedbo štirih učnih objektov v naravi na Pohorju. 

V kar največji meri bomo poskušali vključiti ohranjanje narave na kmetijskih zemljiščih v 
projekte finančnih mehanizmov LEADER in ukrep »Sodelovanje«. Kot opazovalci bomo 
sodelovali v projektu MERIT. Izvedli bomo analizo izvajanja ukrepov KOP v letu 2014 na 
območjih Natura 2000. 

Zavod bo kljub omejenim resursom spremljal razvoj naravovarstvene stroke in ključne 
novosti uvajal v redno delo. Poglobili bomo znanja o vplivih posegov in dejavnosti v zvezi 
razlikovanjem bistvenega in nebistvenega vpliva in problematiko omilitvenih ukrepov. 



Program dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2015                                                                                                                                                  

 

 31

Podrobneje pa bomo preučili tudi možnosti, ki jih za ohranjanje narave nudijo postopki v 
zvezi z obratovalnimi monitoringi31 in monitoringi dejavnosti32. 

V letu 2015 bomo nadaljevali z dopolnjevanjem podatkov v obrazcih SDF. V kolikor bodo 
sprejete dopolnitve Uredbe o območjih Natura 2000, bomo v SDF vključili tudi te podatke.   

MOP bomo nudili strokovno podporo pri spreminjanju prilog Uredbe o območjih Natura 
2000 glede na rezultate bilateralnega biogeografskega seminarja. 

Za taksonomske skupine, za katere se izvajalcem v letu 2015 iztečejo pogodbe za 
monitoring, bomo pripravili projektne naloge za monitoring kvalifikacijskih vrst na območjih 
Natura 2000 za obdobje do leta 2020. Ob tem bomo preverili in izboljšali tudi ustreznost in 
zadostnost obstoječih protokolov za monitoring, in sicer glede na kvaliteto posameznih con 
vrst ter glede na cilje in spremljanje uspešnosti ukrepov upravljanja območij Natura 2000. 
Glede na dosedanje izkušnje z izvajanjem monitoringa kvalifikacijskih vrst bomo podrobneje 
ovrednotili tudi potreben vložek terenskega dela za izvajanje posamičnega monitoringa. 
Pripravili bomo tudi projektne naloge za izvedbo raziskav, potrebnih za razrešitev vprašanj o 
pojavljanju vrst in habitatnih tipov, ki so bila zastavljena na zadnjem bilateralnem 
biogeografskem seminarju.  

V okviru projekta LIFE Kočevsko bomo izvedli pregled stanja populacije in habitata 
belohrbtega in triprstega detla, gozdnega jereba, divjega petelina, človeške ribice in 
podzemnega habitatnega tipa s kodo 8310 (jame, ki niso odprte za javnost). V projektu EGP 
LJUBA bomo pregledali stanje populacij barjanskega okarčka in travniškega postavneža, 
traviščnih in barjanskih habitatnih tipov 7230, 6410, 6510 in orhideje Loeselove grezovke na 
območju Natura 2000 SI3000271 Ljubljansko barje. V istem projektu bomo na Ljubljanskem 
barju ocenili tudi stanje populacij prepelice, bičje trstnice in kobiličarja. V projektu EGP 
SUPORT pa bomo izvajali monitorig gozdnega jereba, koconogega čuka, malega skovika, 
triprstega detla in črne žolne. 

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

Udeleževali se bomo srečanj Strokovnih skupin Koordinacijske skupine za biotsko 
raznovrstnost in naravo EU, v katere so sodelavci ZRSVN imenovani kot predstavniki 
Slovenije. 

 
Redne aktivnosti:  

• strokovna podpora MKGP pri sprejemanju izvedbenih predpisov, ki učinkujejo tudi na 
ohranjanje narave (mag. Mateja Žvikart); 

• sodelovanje s KGZS za čim večji vpis naravovarstveno pomembnih ukrepov KOPOP 
(mag. Mateja Žvikart); 

• vključevanje ohranjanje narave na kmetijskih zemljiščih v projekte finančnih 
mehanizmov LEADER in ukrep »Sodelovanje« (vodje OE, mag. Mateja Žvikart); 

• analiza izvajanja ukrepov KOP na območjih Natura 2000 v letu 2014 (mag. Mateja 
Žvikart); 

• dopolnjevanje in posodobitev podatkovne zbirke SDF (mag. Matej Petkovšek); 

• strokovna podpora MOP pri spreminjanju prilog Uredbe o območjih Natura 2000 
(mag. Matej Petkovšek); 

                                                      
31

 Spremljanje stanja vplivov posegov in dejavnosti po ZVO. 
32

 Spremljanje stanja vplivov dejavnosti po ZON. 
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• priprava projektnih nalog za razpis monitoringov kvalifikacijskih vrst z novim 
ovrednotenjem terenskega dela (mag. Martina Kačičnik Jančar); 

• priprava projektnih nalog za izvedbo raziskav, potrebnih za razrešitev vprašanj o 
pojavljanju vrst in habitatnih tipov z biogeografskega seminarja (mag. Martina 
Kačičnik Jančar); 

• spremljanje in uvajanje nove sodne prakse v zvezi z Naturo 2000 v delo Zavoda (Tina 
Klemenčič); 

• sodelovanje na srečanjih Strokovnih skupin Koordinacijske skupine za biotsko 
raznovrstnost in naravo EU (mag. Matej Petkovšek, Gregor Danev, mag. Mateja 
Žvikart). 
 

Razvojne aktivnosti: 

• sodelovanje pri izobraževanju zaposlenih v upravah zavarovanih območij za podporo 
KGZS pri pripravi kmetov na vpis naravovarstveno pomembnih ukrepov KOPOP (mag. 
Mateja Žvikart); 

• priprava načrta dopolnjevanja conacije in ostalih vsebin PUN2000 z novimi podatki 
raziskav, monitoringov in spremljanja stanja (mag. Martina Kačičnik Jančar); 

• uvajanje rezultatov projekta PUN2000 v redno delo Zavoda (mag. Martina Kačičnik 
Jančar, Tadej Kogovšek); 

• poglabljanje znanja o vplivih posegov in dejavnosti v zvezi z razlikovanjem bistvenega 
in nebistvenega vpliva in problematiko omilitvenih ukrepov (Tina Klemenčič); 

• preučitev možnosti, ki jih za ohranjanje narave nudijo postopki v zvezi z obratovalnimi 
monitoringi in monitoringi dejavnosti (Tina Klemenčič, mag. Martina Kačičnik Jančar); 

• preveritev in izboljšanje ustreznosti in zadostnosti obstoječih protokolov za 
monitoring glede na kvaliteto posameznih con vrst ter glede na cilje in spremljanje 
uspešnosti izvajanja ukrepov upravljanja območij Natura 2000 (mag. Martina Kačičnik 
Jančar). 
 

Projektne aktivnosti: 

• organizacija vsaj štirih delavnic za izvajanje Programa upravljanja območij Natura 
2000 za obdobje 2014-2020 (Gregor Danev): 

• priprava izhodišč za upravljanje območij Natura 2000 SI500013 in SI300263 Kočevsko 
(LIFE KOČEVSKO; Denis Žitnik); 

• pregled stanja populacije in habitata belohrbtega in triprstega detla, gozdnega 
jereba, divjega petelina, človeške ribice in habitatnega tipa 8310 Jame (LIFE 
KOČEVSKO; Denis Žitnik); 

• izvedbeni načrt za izboljšanje stanja habitatov v prejšnji alineji omenjenih vrst (LIFE 
KOČEVSKO; Denis Žitnik); 

• strokovna podpora pri vzpostavitvi ustreznega upravljanja na 5513 ha gozdnih 
habitatov na območju Natura 2000 SI3000270 in SI5000006 Pohorje (EGP SUPORT; 
dr. Nika Debeljak Šabec); 

• vzpostavitev ustreznega upravljanja na 40 ha vrstno bogatih travišč s prevladujočim 
navadnim volkom ter 18 ha novih površin na območju Natura 2000 SI3000270 in 
SI5000006 Pohorje (EGP SUPORT; dr. Nika Debeljak Šabec); 

• vzpostavitev ustreznega upravljanja na 34 ha mokriščnih habitatov (EGP SUPORT; dr. 
Nika Debeljak Šabec); 
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• revitalizacija prehodnih barij in visokih barij na območju Natura 2000 SI3000270 in 
SI5000006 Pohorje (EGP SUPORT; dr. Nika Debeljak Šabec);  

• doseg 80 ključnih deležnikov, ki sprejema upravljanje in izvajanje ukrepov na 
območju Natura 2000 SI3000270 in SI5000006 Pohorje (EGP SUPORT; dr. Nika 
Debeljak Šabec); 

• monitorig gozdnega jereba, koconogega čuka, malega skovika, triprstega detla in črne 
žolne na območju Natura 2000 SI3000270 in SI5000006 Pohorje (EGP SUPORT; dr. 
Nika Debeljak Šabec); 

• vzpostavljeni štirje učni objekti v naravi na območjih Natura 2000 SI3000270 in 
SI5000006 Pohorje (EGP SUPORT; dr. Nika Debeljak Šabec); 

• intenzivne promocijske in ozaveščevalne aktivnosti na devetih območjih Natura 2000, 
kjer je stanje vrst in habitatnih tipov slabo (Drava, Dravinja, Goričko, Ličenca, 
Ljubljansko barje, Mura, Šentjernejsko polje, Planinsko polje, Volčeke) (PromKOPOP; 
mag. Mateja Žvikart); 

• izvedba okoli 50 srečanj s predstavitvijo naravovarstvenih ukrepov za kmete, ki 
kmetujejo na zgoraj naštetih območjih (PromKOPOP; mag. Mateja Žvikart); 

• izvedba individualnih svetovanj za približno 300 kmetij (priprava t.i. naravovarstvenega 
načrta upravljanja za kmetijo) (PromKOPOP; mag. Mateja Žvikart).  

• analizo kalkulacij KOPOP plačil in ekonomskimi izračuni potencialnih nadstandardov 
naravovarstvenih zahtev nad KOPOP plačili na območjih Natura 2000 SI5000014 in 
SI3000271 Ljubljansko barje (EGP LJUBA; Primož Glogovčan); 

• vzpostavitev ustreznega upravljanja na 220 ha ekstenzivnih travišč na območju 
Natura 2000 SI5000014 in SI3000271 Ljubljansko barje (EGP LJUBA; Primož 
Glogovčan); 

• pridobljenih 150 ključnih deležnikov, ki sprejemajo ustrezno kmetijsko prakso na 
območju Natura 2000 SI5000014 in SI3000271 Ljubljansko barje (EGP LJUBA; Primož 
Glogovčan); 

• odstranitev lesne zarasti na habitatnem tipu nizko barje in  na rastišču Liparis loeselii 
na območju Strajanovega brega na območju Natura 2000 SI3000271 Ljubljansko barje 
(EGP LJUBA; Primož Glogovčan); 

• pregled stanja populacij barjanskega okarčka in travniškega postavneža, traviščnih in 
mokriščnih habitatnih tipov 7230, 6410, 6510 in Loeselove grezovke na območju 
Natura 2000 SI3000271 Ljubljansko barje (EGP LJUBA; Primož Glogovčan); 

• ocena stanja in razširjenosti prepelice, bičje trstnice in kobiličarja območju Natura 
2000 SI5000014 Ljubljansko barje (EGP LJUBA; Primož Glogovčan). 

 
 

4.5 Naravne vrednote  
 
Na področju naravnih vrednot bomo v letu 2015 nadaljevali dopolnjevanje zapisov v  
Naravovarstvenem atlasu, vendar z manjšo intenziteto kot med leti 2011 - 2014. 
Dopolnjevanje podatkov bo temeljilo na spremljanju stanja NV in na obstoječih 
metodologijah vrednotenja naravnih vrednot hidrološke, geološke in drevesne zvrsti. Večina 
dela iz tega naslova poteka na območnih enotah. 

V letu 2015 bomo prednostno pregledovali stanje hidroloških in geomorfoloških zvrsti 
naravnih vrednot. Skupina za hidrološke naravne vrednote bo vrednotila hidrološke zvrsti 
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naravnih vrednot v skladu z elaboratom, izdelanim v letu 2013 in dopolnjevala zapise v bazi 
naravnih vrednot.  

Skupina za geomorfološke naravne vrednote, ki je bila ustanovljena v letu 2014, bo 
nadaljevala s pripravo osnutka elaborata vrednotenja za geomorfološke naravne pojave. 
Izdelani bodo tipologija in kriteriji meril vrednotenja za kraške reliefne oblike. 

Na področju ekosistemskih, botaničnih in zooloških zvrsti naravnih vrednot bomo v letu 
2015 obravnavali naravne vrednote, ki so bile v sklopu analize teh zvrsti prepoznane kot NV, ki 
so znanstveno-raziskovalno ali pričevalno pomembne. 

Skupina za geologijo bo pripravila vsebine za publikacijo z naslovom »Varstvo nahajališč 
mineralov in fosilov, ki so naravna vrednota«. Publikacija (gl. tudi poglavje 4.9.1 
Komunikacija: odnosi z notranjo javnostjo, zunanjimi javnostmi in mediji) bo namenjena 
izobraževanju zbiralcev, neposredno pa tudi varstvu nahajališč mineralov in fosilov, ki so 
naravna vrednota. Zaradi spremembe ZON bo Zavod pripravil predlog za spremembo Priloge 
2 Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot. 

Na področju geomorfoloških podzemeljskih naravnih vrednot (jame) bo Zavod v letu 2015 
opravil naloge, ki mu jih narekuje Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04). 

V sklopu sprememb ZON se bo vpeljal postopek odprave očitnih napak podatkov o 
naravnih vrednotah v Registru NV (ZON, 39. člen). Z MOP bo dogovorjeno nadaljnje delo na 
področju določanja novih naravnih vrednot. Zavod bo sodeloval z MOP in ARSO tudi pri 
razvojnih nalogah v zvezi z vzpostavitvijo mehanizmov varstva in pogojev rabe NV jam 
(pogodbeno varstvo, skrbništvo, koncesije). 

V letu 2015 bo posebna pozornost namenjena ozaveščanju oziroma obveščanju lastnikov 
drevesnih naravnih vrednot. Pripravljene bodo tudi vsebine, ki bodo namenjene ozaveščanju 
splošne javnosti o pomenu in varovanju NV (izdelava samostoječega panoja (»pingvin«) za NV, 
predstavitev NV na spletni strani ZRSVN).   

V sklopu strokovne pomoči upravljavcem zavarovanih območij bo Zavod nudil le-to pri 
ocenah izhodiščnega stanja naravnih vrednot v okviru priprave načrtov upravljanja ZO ter 
spremljal izvajanje spremljanja stanja NV v ZO in pridobljene terenske podatke vnesel v 
Naravovarstveni atlas.  
 

Redne aktivnosti:  

• dopolnjevanje podatkov o naravnih vrednotah v Naravovarstvenem atlasu 
(koordinator na OsrE Mina Dobravc, odgovorni sodelavci OE za naravne vrednote); 

• terensko preverjanje stanja NV, ki so v registru naravnih vrednot (prednostno 
hidrološka in geomorfološka zvrst naravnih vrednot) (koordinator na OSRE Mina 
Dobravc); 

• priprava predloga za spremembo Priloge 2 Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih 
vrednot (Martina Stupar); 

• priprava letnega poročila o stanju jam in priprava predloga onesnaženih jam za 
čiščenje, kot to zahteva 13. člen zakona o varstvu podzemnih jam (Mina Dobravc); 

• priprava in predlog strokovnega mnenja glede režima vstopa v jame na podlagi 
prejetega poročila o stanju podzemeljskih jam v letu 2015 ter podatkov monitoringa 
netopirjev in jamskih hroščev, kot to zahteva 10. člen Zakona o varstvu podzemnih 
jam (Uradni list RS, št. 2/04) (Mina Dobravc). 
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Razvojne aktivnosti: 

• izdelava tipologije in kriterijev meril vrednotenja za kraške reliefne oblike (v sklopu 
osnutka elaborata za vrednotenje geomorfoloških naravnih pojavov) (Anja Šolar Levar, 
koordinator na OsrE Mina Dobravc); 

• obravnavanje dela ekosistemskih, botaničnih in zooloških zvrsti naravnih vrednot, ki 
imajo poudarjeno pričevalno ali znanstveno raziskovalno pomembnost (koordinator 
Miha Naglič); 

• Zavod bo izvedel dve delavnici za štiri upravljavce zavarovanih območij z namenom 
predstavitve in delovanja aplikacije Naravovarstveni atlas ter sistema varstva naravnih 
vrednot; 

• sodelovanje z MKO in ARSO pri razvojnih nalogah v zvezi z vzpostavitvijo mehanizmov 
varstva in pogojev rabe naravnih vrednot/jam - Pogodbeno varstvo in skrbništvo ter 
koncesije (koordinator na OsrE Mina Dobravc); 

• priprava vsebin za ozaveščanje splošne javnosti - izdelava »pingvina« za NV (Mina 
Dobravc);  

• priprava vsebin za ozaveščanje splošne javnosti - predstavitev NV na spletni strani 
ZRSVN) (koordinator Mojca Tomažič); 

• priprava besedila za publikacijo »Varstvo nahajališč mineralov in fosilov, ki so naravna 
vrednota«, ki bo namenjena izobraževanju zbiralcev, neposredno pa tudi varstvu 
nahajališč mineralov in fosilov, ki so naravna vrednota (koordinator Martina Stupar). 
 

Tabela v nadaljevanju prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2015 za naravne 
vrednote, in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne enote in za celoten 
Zavod. 
 

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod

Naravne vrednote 17,9% 14,3% 17,4% 5,5% 23,2% 11,1% 13,4% 6,1% 12,0%

12,0%Skupaj predvidena poraba časa  za  naravne vrednote v letu 2015  
 

Razrez sredstev za to nalogo:   
Skupaj proračunska sredstva 433.057 €

Plače 350.485 €

Materialni stroški 77.501 €

Investicijski stroški 5.070 €  
 

 

4.6 Splošno spremljanje stanja ohranjenosti narave 
 
Tudi v letu 2015 bomo v omejenem obsegu izvajali splošno spremljanje stanja ohranjenosti 
narave, predvsem na varovanih območjih narave (na območjih Natura 2000, naravnih 
vrednotah, ekološko pomembnih območjih) ter na zavarovanih območjih. Prav tako bomo 
izvajali spremljanje stanja biotske raznovrstnosti izven območij z naravovarstvenim 
statusom.  
 
Nalogo bomo načrtovano izvajali v naslednjih primerih:  

• spremljanje stanja naravnih vrednot (glej poglavje  4.5) (vodje OE); 

• spremljanje stanja narave (vodje OE). 



Program dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2015                                                                                                                                                  

 

 36

Spremljanje stanja ohranjenosti narave bomo izvajali tudi v okviru nalog, kot so priprava 
naravovarstvenih smernic in postopki priprave naravovarstvenega soglasja oz. dovoljenja za 
poseg v naravo.  
 
 

4.7 Dejavnosti, vezane na zavarovana območja, vključno s 
pripravo strokovnih predlogov  

 
Priprava strokovnih predlogov za ukrepe varstva narave in sicer za ustanovitev zavarovanih 
območij, vključno z novelacijo obstoječih aktov o zavarovanju, vzpostavitev skrbniških 
pogodbenih razmerij in pogodbenega varstva bo v letu 2015 omejena na območja: 

• naravnih vrednot državnega pomena oziroma ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki 
bodo opredeljena v programu dela MOP, 

•  kjer se za sprejem akta o zavarovanju zavzemajo lokalne oblasti, ali  

• 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. Kot predpisuje ZON, bomo delovali v strokovnih svetih 
upravljavcev zavarovanih območij. Nadgrajevali bomo obstoječe sodelovanje z upravljavci 
posameznih zavarovanih območij ter sodelovali pri opredeljevanju konkretnih varstvenih 
ukrepov in pri  pripravi konkretnih upravljavskih načrtov : 

• sodelovanje z upravami ZO pri pripravi načrtov upravljanja (NU) (Odsek za naravne 
vrednote in ukrepe varstva, OE ); 

•  priprava končnih strokovnih mnenj o sprejemljivosti načrtov upravljanja zavarovanih 
območij, ki bodo pripravljeni v letu 2015 (predvidoma TNP, Goričko, Lj. Barje, Kolpa) 
(koordinator Tadej Kogovšek). 

 
Predvidena priprava strokovnih predlogov za zavarovanje ter spremljajoče aktivnosti (redne 
aktivnosti): 

• strokovni predlog za zavarovanje rastišča lepega čeveljca v Trzinu (OE Kranj, Sonja 
Rozman);  

• strokovni predlog za novelacijo odloka o zavarovanju kanjona Kokre v Kranju (OE Kranj, 
Maja Brozovič); 

• zavarovanje rudnika cinabarita v Podljubelju (OE Kranj, Tadeja Šubic); 

• strokovni predlog za novelacijo odloka  

• Strokovni predlog za novelacijo odloka o razglasitvi Dolžanove soteske za naravni 
spomenik (Tadeja Šubic) 

• strokovni predlog za novelacijo odloka o razglasitvi dreves in drevoredov za naravne 
znamenitosti v občini Cerknica (OE Ljubljana, Boštjan Kepic); 

• strokovni predlog za novelacijo odloka o razglasitvi visokega barja Jezerc pri Ostrem 
vrhu za naravno znamenitost (OE LJ, mag. Karin Gabrovšek) 

• osnutek strokovnega predloga za novelacijo akta o zavarovanju naravnih znamenitosti 
nekdanje občine Novo mesto iz leta 1992 (Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in 
nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Uradni list RS, 
št. 38/1992 ) (OE Novo Mesto, Andreja Škedelj Petrič, Barbara Kink); 
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• nadaljevanje dela na strokovnem predlogu za KP Središče ob Dravi (OE Maribor, Simona 
Kaligarič); 

• novelacija odloka o naravni dediščini v občini Poljčane (OE Maribor, Andreja 
Senegačnik); 

• podpora MOP pri ustanavljanju naravnega rezervata Glinokopnih bajerjev na Bobovku z 
okolico (OE Kranj, Metod Rogelj); 

• pregled potrebnih novelacij aktov o zavarovanju (Odsek za naravne vrednote in ukrepe 
varstva, Vesna Juran); 

• priprava strokovnih predlogov  za prenehanje veljavnosti aktov o zavarovanju vseh ožjih 
zavarovanih območij, ki nimajo naravovarstvene vsebine (primeri izbrisanih NV ter 
primeri, ko se naravna dediščina ni prenesla na naravno vrednoto) (Odsek za naravne 
vrednote in ukrepe varstva, Vesna Juran);  

 
Razvojna aktivnost: 

• podpora MOP pri ustanavljanju biosfernega rezervata Mura-Drava (OE Maribor, Simona 
Kaligarič). 

 
Tabela spodaj prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2015 za naloge, povezane z 
zavarovanimi območji, in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne enote 
in za celoten Zavod.  
 

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod

Strokovni predlogi 0,0% 4,1% 1,5% 2,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,3% 1,0%

Zavarovana območja 3,4% 5,8% 2,1% 0,4% 8,6% 3,1% 4,7% 0,0% 2,6%

3,6%Skupaj predvidena poraba časa  za  zavarovana območja  v letu 2015  
 

Razrez sredstev za strokovne predloge in zavarovana območja: 

Skupaj proračunska sredstva 35.786 €

Plače 28.963 €

Materialni stroški 6.404 €

Investicijski stroški 419 €        

Skupaj proračunska sredstva 93.806 €

Plače 75.920 €

Materialni stroški 16.788 €

Investicijski stroški 1.098 €  
 

4.8 Strokovni nadzor na področju ohranjanja narave 

V letu  2015 bodo aktivnosti na področju strokovnega nadzora usmerjene v: 

• sodelovanje predstavnikov Zavoda v strokovnih svetih upravljavcev zavarovanih 

območij, če upravlja z zavarovanim območjem javni zavod, oziroma na drugačen 

način, ki mora biti določen v aktu o zavarovanju, če je za upravljanje zavarovanega 

območja podeljena koncesija ali če z zavarovanim območjem neposredno upravlja 

ustanovitelj; ( direktor, strokovni svet); 

• izvajanje strokovnega nadzora pri upravljanju zavarovanih območij glede doseganja 

varstvenih ciljev; (vodje OE, direktor, strokovni svet) 

• nadzor nad uporabo strokovnih metod in postopkov pri izvajanju naravovarstvenih 

nalog. (direktor, strokovni svet) 
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• razvijanje enotnih metodologij in skladnosti metod ter dobrih praks s področja 

ohranjanja narave, skladno s strokovnimi in pravnimi izhodišči (skupina SSR, vodje 

odsekov, Vesna Juran, direktor, strokovni svet); 

• nadzor nad uporabo strokovnih metod in postopkov pri izvajanju naravovarstvenih 

nalog (skupina SSR, vodje odsekov, direktor, strokovni svet); 

• zagotavljanje enotnih izhodišč pri izvajanju ukrepov varstva narave (vodje OE , 

strokovni svet); 

• potrditev ustreznosti izvedenega omilitvenega ali izravnalnega ukrepa oziroma 

vmesnih faz izvajanja teh ukrepov, če je tako določeno v predpisu ali konkretnem 

pravnem aktu in zagotavljanje ustreznosti načrtovanja in izvedbe omilitvenih in 

izravnalnih ukrepov (koordinacija Tina Klemenčič, vodje OE, vodja Odseka za naravne 

vrednote in ukrepe varstva, strokovni svet).  

• uresničevanje  varstvenih ciljev v zavarovanih območjih s poudarkom na tistih, ki 

imajo upravljavca (vodje OE); 

• nadzor pri izvajanju posegov v naravo, kjer se pričakuje odkritje naravnih vrednot 

(vodje OE). 

 
Zaradi novele ZON, ki je določilo naloge v zvezi z  izvajanjem  strokovnega nadzora na 

področju ohranjanja narave bo v prihodnje potrebno te naloge razdelati in podrobno določiti 

odgovornost. 

Predviden delovni čas za naštete aktivnosti je vključen v drugih nalogah poglavja 4 Izvajanje 

javne službe ohranjanja narave. 

 
 

4.9 Ozaveščanje javnosti o pomenu varstva narave in 
odnosi z javnostmi 
 
Odnosi z javnostmi in komunikacija pokriva naloge ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjene 
narave in načrtno komunikacijo z različnimi javnostmi. Strokovno delo Zavoda in posamezne 
konkretne vsebine nadgradimo oz. podpremo s komunikacijskimi aktivnostmi na vseh 
ravneh. Ciljno se ukvarjamo z notranjo javnostjo, zunanjimi javnostmi in mediji. Za doseganje 
ciljev uporabljamo različne strategije in komunikacijska orodja.  
 
Tabela v nadaljevanju prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2015 za naloge, 
povezane z ozaveščanjem javnosti, vključno z naravovarstvenimi akcijami, in sicer kot delež 
celotne kvote predvidenega časa za območne enote in za celoten Zavod.  
 

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod

Odnosi z javnostmi 5,1% 3,6% 1,0% 3,0% 6,7% 4,1% 7,0% 5,5% 4,4%

Naravovarstvene akcije 4,2% 2,5% 4,6% 2,7% 1,0% 2,9% 4,2% 0,9% 2,4%

6,8%Skupaj predvidena poraba časa  za  odnose z javnostjo in predstavi tve Zavoda  v letu 2015  
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Razrez sredstev za nalogi:    
Odnosi z javnostmi 

Skupaj proračunska sredstva 157.311 €

Plače 127.316 €

Materialni stroški 28.153 €

Investicijski stroški 1.842 €  

Naravovarstvene akcije 

Skupaj proračunska sredstva 94.817 €

Plače 70.834 €

Materialni stroški 22.958 €

Investicijski stroški 1.025 €  
 

Opomba: razrez sredstev po nalogah je bil narejen enako za vse naloge, tj. na naloge odpadejo sorazmerni deleži glede na 
predvideno število ur. Pri naravovarstvenih akcijah pa smo sorazmernemu deležu materialnih stroškov za nalogo prišteli še 
20.000 EUR po postavki za akcije, enako k znesku pod »Skupaj proračunska sredstva« za to nalogo (desna tabela zgoraj). 
 
 

4.9.1 Komunikacija: odnosi z notranjo javnostjo, zunanjimi 
javnostmi in mediji 
 
Pri delu z javnostmi bomo usmerjeno komunicirali z vsemi vrstami javnosti. Notranjo javnost 
predstavljajo vsi zaposleni na Zavodu RS za varstvo narave. Za dobro obveščenost znotraj 
institucije bomo tudi v letu 2015 izvajali običajne-redne aktivnosti.  

Z zunanjimi javnostmi bomo obeležili mednarodno pomembne okoljske dni (Svetovni 
dan mokrišč, Svetovni dan biotske raznovrstnosti in druge). Tako bomo sodelovali pri 
Evropskih nočeh nočnih metuljev in Evropski noči netopirjev, nadaljevali z zaščito poti, kjer 
gnezdi sokol selec, zbirali podatke o nekaterih vrstah Natura 2000 ter organizirali druge 
naravovarstvene dogodke z namenom dvigovanja ozaveščenosti o pomenu ohranjanja 
narave. Sodelovali bomo na različnih sejemskih prireditvah in drugih dogodkih, namenjenih 
promociji varstva narave. 

Promocijo varstva narave bomo izvajali tudi ob postavitvah tabel (označitve) in drugih 
naravovarstvenih akcijah. Pripravili bomo različne publikacije, predvsem s projektnimi 
sredstvi, ter jih skupaj z drugimi novicami objavili na spletni strani Zavoda in na projektnih 
spletnih straneh.  

Sodelujemo tudi s tujimi javnostmi in ob obiskih tujih predstavnikov ali naših obiskih v 
tujini organiziramo predstavitve našega dela. 

Za strokovno javnost bo v letu 2015 izveden strokovni posvet, pripravili, natisnili in 
distribuirali bomo revijo Varstvo narave ter pripravili več strokovnih publikacij (predstavitev 
naravnih vrednost, dobre prakse na vodotokih, brošuro Natura 2000) ter sodelovali pri 
nastajanju strokovnih publikacij, kjer Zavod ne bo založnik. V kolikor bo možno, bomo 
pripravili kratko pregledno poročilo o delu Zavoda v zadnjih šestih letih. 

Strokovne naloge, vezane na območja Natura 2000, se tesno povezujejo s 
komunikacijskimi aktivnostmi s tega področja. Tudi v letu 2015 bo komunikacija Nature 2000 
del rednega dela Zavoda. Komunikacija bo vezana na spremembe in dopolnitve Uredbe o 
območjih Natura 2000, še posebej na tiste, vezane na spremembe po bilateralnem 
biogeografskem seminarju. Komunikacija Nature 2000 ter varstva narave v širšem pomenu 
bo tudi sestavni del projektov (še posebej projektov PUN2000 in WETMAN), ki se bodo 
izvajali v letu 2015 ter tistih, za katera bomo finančna sredstva pridobili v tem letu. Pri 
komunikaciji bomo sodelovali s strokovnimi institucijami, katerih delo se dotika varstva 
narave (ZGS, KGZS, IZVRS, ZZRS in druge), prav tako pa bomo sodelovali z nevladnimi 
organizacijami s področja varstva narave. 

Tudi z mediji bomo nadaljevali redno sodelovanje in pripravljali različne medijske 
dogodke  (sodelovanje v izobraževalnih oddajah, sodelovanje v oddajo Studio ob 17h radia 
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Slovenija, sodelovanje z gosti v studiu, priprava spotov na Televiziji Slovenija, …). Ob vseh 
pomembnejših dogodkih ter o aktualnih temah, tako v sklopu projektov kot redne dejavnosti 
Zavoda, bomo pripravljali sporočila za medije in tiskovne konference. Skozi leto bomo 
spremljali medijske objave s pomočjo »klipinga«, ki pa je omejen le na tiskane medije. Poleg 
obveščanja vseh medijskih hiš bomo še naprej pisali prispevke za lokalne časopise (Primorske 
novice, Dolenski list) ter sodelovali z drugimi lokalnimi mediji. Pripravljali bomo pisne 
prispevke, povezane z različnim vsebinami varstva narave ter aktualno problematiko. 
 
Redne aktivnosti:  

• izvedba strokovne ekskurzije Zavoda (Mateja Kocjan); 

• izvedba zaključnega strokovnega srečanja Zavoda (Mateja Kocjan); 

• pripravljanje in distribucija internega glasila N vestnik (štiri številke) (mag. Mateja 
Nose Marolt); 

• načrtovanje dela s posameznimi javnostmi (Mateja Kocjan, mag. Mateja Nose Marolt); 

• sodelovanje pri posameznih okoljskih dneh in drugih za naravovarstvo pomembnih 
dogodkih (Mateja Kocjan); 

• organizacija in vodenje dogodkov za različne javnosti (Mateja Kocjan, mag. Mateja 
Nose Marolt); 

• priprava predstavitev dela Zavoda za različne dogodke (mag. Mateja Nose Marolt, 
zaposleni na OE); 

• redno dodajanje vsebin na spletno stran Zavoda RS za varstvo narave(Mateja Nose 
Marolt, Mateja Kocjan) 

• organizacija strokovnega posveta (mag. Martina Kačičnik Jančar, mag. Mateja Nose 
Marolt) 

• urejanje spletne strani Zavoda in spletnih strani projektov (mag. Mateja Nose Marolt)  

• pisanje člankov (zaposleni na Zavodu); 

• priprava in distribucija sporočil za javnost (Mateja Kocjan, mag. Mateja Nose Marolt); 

• priprava in vodenje tiskovnih konferenc (Mateja Kocjan, mag. Mateja Nose Marolt); 

• spremljanje medijskih objav (kliping) in distribucija medijskih objav zaposlenim 
(Mateja Kocjan). 

 
Razvojne aktivnosti: 

• merjenje učinkovitosti dela z javnostmi (Mateja Kocjan); 

• priprava in izvedba komunikacijskih delavnic za zaposlene (mag. Mateja Nose Marolt, 
Mateja Kocjan); 

• proaktivno ustvarjanje oddaj ali člankov za posamezne medijske hiše (Mateja Kocjan); 

• sodelovanje na sejmih in predstavitvah naravovarstva deležnikom ali ciljnim javnostim 
(Mateja Kocjan); 

• promocija rezultatov zbiranja podatkov o hroščih (preko portala www.sporocivrsto.si) 
(Mateja Kocjan); 

• Revija Varstvo narave, 28. številka (mag. Martina Kačičnik Jančar, mag. Mateja Nose 
Marolt); 

• izdaja publikacij: predstavitev naravnih vrednot – v elektronski obliki (Mojca Tomažič), 
dobre prakse na vodotokih (Gregor Kalan), slikanica o netopirčku (Nika Hrabar), 
Varstvo nahajališč mineralov in fosilov, ki so naravna vrednota (Martina Stupar). 
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Projektne aktivnosti: 

• izvedba vsaj treh delavnic za sektorje po sprejemu PUN2000 (PUN2000; Gregor 
Danev); 

• sodelovanje na vsaj eni čezmejni delavnici za predstavitev in usklajevanje ciljev 
čezmejnih območjih Natura 2000 (PUN2000; Gregor Danev); 

• sodelovanje pri pripravi LIFE po LIFE načrta oz. načrta izvajanja PUN2000 (PUN2000; 
Gregor Danev); 

• sodelovanje pri pripravi Poročila za splošno javnost (Layman's report) (PUN2000; 
Gregor Danev); 

• izdelava brošure Natura 2000 v slovenskem in angleškem jeziku (PUN2000; Mateja 
Nose Marolt); 

• promocija razstave Natura 2000 in brošure Natura 2000 (PUN2000; Mateja Nose 
Marolt); 

• komunikacijske aktivnosti v zvezi s pripravo novelacije dela Odloka (NS jama Pekel z 
dolino Peklaneščice) o razglasitvi naravnih znamenitosti v Občini Žalec (OE Celje; 
Ljudmila Strahovnik); 

• širša podpora KGZS pri pripravi kmetov na vpis kmetijsko okoljskih plačil in drugih 
naravovarstveno pomembnih ukrepov, v kolikor bodo odobrena sredstva (mag. 
Mateja Žvikart); 

• udeležba na dogodkih projekta MERIT (dr. Nika Debeljak Šabec); 

• sodelovanje pri ozaveščanju otrok in šolske mladine o pomenu gozdne in jamske 
biodiverzitete (LIFE KOČEVSKO); 

• sodelovanje pri usposabljanju učiteljev/pedagogov na temo gozdne pedagogike (LIFE 
KOČEVSKO); 

• sodelovanje pri izvedbi usposabljanja projektnih partnerjev in deležnikov za 
spremljanja stanja detlov in gozdnih kur (LIFE KOČEVSKO); 

• strokovna ekskurzija za projektne partnerje in ključne deležnike – upravljanje 
gozdnega dela območja Natura 2000 in zavarovanega območja na Bavarskem – 
Narodni park Bavarski gozd (LIFE KOČEVSKO); 

• Izvedba treh sektorskih SWOT delavnic in sintezne delavnice s ključnimi deležniki na 
projektnem območju Kočevsko (LIFE KOČEVSKO); 

• nadaljevanje raziskave o vključenosti geoloških, okoljevarstvenih in naravovarstvenih 
vsebin v izobraževalne programe  slovenskega in avstrijskega šolskega sistema (GEO 
PROJEKTNI DAN); 

• promocija geoloških vsebin in vsebin, ki jih ponuja lokalna izobraževalna in turistična 
infrastruktura (GEO PROJEKTNI DAN); 

• priprava učnih gradiv za projektno delo v šoli in na terenu (na temo gozd) in priprava 
programov in vsebin za terensko delo na geo-lokalitetah (GEO PROJEKTNI DAN); 

• priprava geo-novičnika (2014/2015) (GEO PROJEKTNI DAN); 

• vsebinska dopolnitev spletnega portala (GEO PROJEKTNI DAN); 

• priprava kataloga izobraževalne ponudbe/programov za šole in vrtce (GEO PROJEKTNI 
DAN); 

• organizacija zaključne konference s predstavitvijo rezultatov šol in vrtcev (GEO 
PROJEKTNI DAN); 

• priprava seminarjev in delavnic za učitelje, vzgojitelje in projektne partnerje ter 
izvedba delovnih sestankov projektnih partnerjev (GEO PROJEKTNI DAN) 
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• priprava vsaj dveh delavnic za ključne kmete na ožjih območjih Ljubljanskega barja 
(EGP LJUBA; Primož Glogovčan); 

• vsaj 70 intervjujev in vsaj 50 individualnih sestankov s ključnimi kmeti na 
Ljubljanskem barju (EGP LJUBA; Primož Glogovčan); 

• sodelovanje pri pripravi programov aktivnosti (PA) (EGP LJUBA; Primož Glogovčan); 

• sodelovanje pri vsaj enem usposabljanju kmetov za izvajanje ukrepov KOPOP in 
metod odstranjevanja invazivnih vrst rastlin s poudarkom na zlati rozgi (EGP LJUBA; 
Primož Glogovčan); 

• priprava koledarja za leto 2016 (EGP LJUBA; Primož Glogovčan, Mateja Kocjan) 

• priprava člankov za medije (EGP LJUBA; Primož Glogovčan, Mateja Kocjan) 

• izvedba tiskovne konference za projekt (EGP LJUBA; Primož Glogovčan, Mateja 
Kocjan); 

• priprava loga za projekt in celostne grafične podobe za projekt in upoštevanje 
komunikacijske strategije za finančni mehanizem (EGP LJUBA; Primož Glogovčan, 
Mateja Kocjan);  

• nabava in distribucija promocijskega materiala: 300 x promocijski »T-Shirt« (EGP 
LJUBA; Primož Glogovčan, Mateja Kocjan); 

• izdelava uvodne e-zloženke in predloga priročnika za izvajanje prilagojene kmetijske 
rabe in najbolj učinkovitih metod odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst na 
Ljubljanskem barju (EGP LJUBA; Primož Glogovčan, Mateja Kocjan); 

• izvedba naravovarstvene akcije čiščenja lesne zarasti na nizkem barju v Strajanovem 
bregu (EGP LJUBA; Primož Glogovčan). 
 

4.9.2 Naravovarstvene akcije  
 
Akcije so konkretne aktivnosti v naravi, namenjene ohranjanju  naravnih vrednot in sestavin 
biotske raznovrstnosti. Med akcije sodijo označitve v naravi, aktivnosti za preprečitev 
fizičnega ogrožanja delov narave, rastlin in živali (ograje, poti za usmerjanje obiskovalcev, 
zapiranje jam, ukrepi za preprečitev povoza dvoživk, …), prilagoditve, izboljšave (čiščenja 
zarasti, čiščenja odpadkov iz jam, omogočanje prehodnosti za gibanje živali), zagotavljanje 
gnezdišč in kotišč, sanacije poškodovanih objektov, npr. dreves, ipd. Rezultat akcij je 
neposredno viden v naravi. Zavod akcije izvede sam, ali pa za izvedbo pridobimo zunanje 
izvajalce. 

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 
večjih in pomembnejših akcij bomo v skladu z možnostmi pripravljali promocijske aktivnosti, 
npr. objave na spletni strani Zavoda, sporočila za medije, novinarske konference. 
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Predvidene naravovarstvene akcije za leto 2015 so: 
 

OBMOČNA ENOTA NARAVOVARSTVENA AKCIJA 

OZNAČITVE 

OE Kranj Obnova tabel na NV Šobec - mokrišče 

OE Ljubljana Rakov Škocjan - označitev trase učne poti, postavitev novih tabel33 

OE Nova Gorica Označitev NV Lipa na Livku 

OE Novo mesto Prenova označitev NV Lipe Brezovi rebri 

OE Novo mesto Označitev gnezda sokola selca (bližina Luknje, sodelovanje z PD 
Krka Novo mesto) 

OE Piran Zapora plezalne smeri Internacionala (Osp) – varstvo gnezda  
sokola selca 

DRUGE AKCIJE 

OE Celje Sanacija in zapiranje Bezgečeve jame 

OE Celje Štetje velikonočnice na Boletini 

OE Celje Sanacija drevesnih naravnih vrednot v MOC 

OE Kranj Čiščenje invazivnih rastlin na izbranih območjih Natura 2000 v 
občini Bled - prostovoljna akcija 

OE Ljubljana Čiščenje zarasti v naravnem rezervatu Mostec 

OE Ljubljana, OE 
Novo mesto 

Ohranjanje zatočišča netopirjev v štirih cerkvah: cerkev Sv. Lenart 
v Mali Ligojni, cerkev Sv. Peter in Pavel v Brestanici, cerkev Sv. Ana 
v Leskovcu, cerkev Sv. Agata na Dolskem 

OE Celje, OE 
Ljubljana, OE Nova 
Gorica, OE Novo 
mesto 

 
Evropska noč netopirjev (Lokacije še niso določene) 

OE Maribor Izdelava podstavkov za gnezda štorkelj  

OE Maribor Sanacija lip pri izviru v Studenicah 

OE Novo mesto Cundrovec – Sanacija in označitev najdebelejšega hrasta v 
Sloveniji  

OE Novo mesto Preprečevanje povoza dvoživk (Hrast pri Vinici) 

OE Novo mesto Dobrava – monitoring srednjega detla 

OE Novo mesto Jovsi – monitoring kosca 

OE Piran Debeli rtič – sanacija erozijskih jarkov - obnova kamnitega dostopa 
do morja  

OE Piran Odstranjevanje zarasti na travniku pri Fermovem mlinu 

OE Piran  Slani travnik Sv. Nikolaj – odstranjevanje invazivnih vrst 

 
 

                                                      
33 V letu 2014 je bilo na novo izdelanih 17 manjših označitvenih tabel in ena velika informacijska tabla za učno 

pot Rakov Škocjan. Zaradi sanacije žledoloma bo otvoritev učne poti z novimi tablami v maju 2015. V letu 2015 
bi obstoječo učno pot želeli nadgraditi še z nekaterimi dodatnimi označitvami (nova večja označitev pri Malem 
naravnem mostu), označiti potek učne poti (»markacije«). Vsi načrtovani ukrepi interpretacije naravnih pojavov 
v Rakovem Škocjanu so v skladu s projektno nalogo, ki jo je Zavod izdelal v letu 2011.  
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4.9.3 Izpolnjevanje določil Zakona o dostopu do informacij 
javnega značaja 
 
V letu 2015 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, 23/14, 
50/14) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list 
RS, št. 76/05, 119/07, 95/11). 
 
Redna aktivnost:  

• sprotna priprava odgovorov na vloge (Nina Kavčnik). 
 

4.9.4 Vključevanje varstva narave v izobraževalni sistem 
 
Zavod si bo v letu 2015 prizadeval za vključitev vsebin varstva narave v izobraževalni sistem. 
Gre za dolgoročno aktivnost/nalogo, s ciljem dvigniti ozaveščenost s področja varstva narave 
pri šolajoči mladini, kot tudi pri širši javnosti. V sklopu izobraževalnih aktivnosti se bomo 
povezovali s pristojnimi institucijami za izobraževanje (načrtovanje učnih procesov), kot tudi 
z izvajalci učnih procesov (učitelji, vzgojitelji).  

Z razvojem in promocijo različnih didaktičnih orodij bomo prispevali k lažjemu 
razumevanju pojavov in procesov v naravi ter posledic delovanja človeka na naravo. 
Predstavili bomo pomen ohranjanja narave in skušali približati znanstveno raziskovalno delo 
šolajoči mladini. Po potrebi se bomo povezovali z drugimi strokovnimi institucijami (npr. 
Geološki zavod, Zavod RS za šolstvo), nevladnimi organizacijami. Za izvajanje naloge se bomo 
trudili tudi pridobivati projektna sredstva.  
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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 Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015 do 
2020 ter zanje v okviru razpoložljivih resursov javne službe ni v celoti poskrbljeno. Tako bomo 
tudi v letu 2015 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 disciplin, 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 bo v skladu s PUN2k izvajal varstvene 
ukrepe na prioritetnih območjih Natura 2000. 

Nadaljevali bomo z razvijanjem projektnih idej, ki varstvo narave neposredno povezujejo 
s področjem vzgoje in izobraževanja. 

 
Tabela spodaj prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2015 za zunanje projekte, 
in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne enote in za celoten Zavod. V 
celoti je za leto 2015 za delo iz naslova projektov namenjenih 22,55 FTE. 
 

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE

Projekti 10,9% 6,4% 26,5% 43,0% 6,9% 47,9% 17,7% 38,0% 28,4%

28,4%Skupaj predvidena poraba časa  za  zunanje  projekte v letu 2015  
 
Razrez sredstev za to nalogo:    

Skupaj proračunska sredstva 258.724 €

Plače 209.393 €

Materialni stroški 46.302 €

Investicijski stroški 3.029 €

Skupaj zunanji projektni viri 503.772 €  
 

5.1.1  Potekajoči projekti 
 
V nadaljevanju so po poglavjih na kratko navedeni osnovni podatki o posameznih projektih, 
ki jih Zavod izvaja oz. bo kot partner sodeloval pri njihovem izvajanju v letu 2015. V prvem 
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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 projektnih aktivnosti, tudi letos, kot že od leta 2011 dalje, z 
namenom prikaza vpetosti projektov v delo Zavoda prenesemo v ustrezna predhodna 
vsebinska poglavja programa našega dela. Tako so poglavjem 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. Pri tem je 
potrebno dodati pojasnilo: projektne aktivnosti so zaradi prikaza vpetosti projektnega dela v 
redno delo Zavoda navedene po posameznih vsebinskih poglavjih programa dela, medtem 
ko so vse delovne ure, predvidene za projekte, torej za izvedbo teh aktivnosti, prikazane 
skupaj v tem poglavju – gl. tabelo na prejšnji strani. 

Spodaj dodajamo tabelo, v kateri za potekajoče projekte, podane v prvem stolpcu z 
akronimi, navajamo: prioriteto projekta (na prvem mestu je navedena prioriteta, v katero 
spadajo ključne strokovne naloge projekta, na drugem mestu je dodana druga prioriteta, v 
katero tudi delno sodijo posamezne aktivnosti projekta; druga prioriteta  je v oklepaju, če je 
manj pomembna od prvonavedene prioritete), število načrtovanih ur za projekt za leto 2015, 
ter vrednost projektnih sredstev za leto 2015, ki je v nadaljevanju še razrezana na sredstva 
EU, sredstva lastne udeležbe ter druge vire. 

 

Projekt

Prioriteta 

MOP

Načrtovane ure 

2015 ZRSVN

Celotna vrednost 

ZRSVN 2015

EU sredstva 

2015

Lastna udeležba 

2015 Drugi viri 2015

WETMAN 1, (2) 1430 119.720 €                  109.970 €     9.750 €                    -  €                  

PUN 2000 1, (2) 5933 97.569 €                    74.640 €        22.929 €                  -  €                  

LIFE KOČEVSKO 1, (2) 5984 128.017 €                  103.700 €     24.317 €                  -  €                  

GEO COMENIUS 2 240 7.058 €                      5.633 €          1.425 €                    -  €                  

Streng Cons Plan SEE 2,3 730 16.000 €                    14.666 €        1.334 €                    -  €                  

LJUBA 1, (2) 4871 132.760 €                  104.815 €     7.371 €                    20.574 €           

SUPORT 1, (2) 5029 183.142 €                  148.898 €     8.895 €                    25.350 €           

PromKOPOP 2 4135 80.350 €                    -  €              -  €                        80.350 €            
 

Sledijo osnovni opisi vsakega od projektov ter eventualne projektne aktivnosti, ki niso bile 
razporejene v predhodna vsebinska poglavja programa dela. 

 

5.1.1.1 Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji (WETMAN) 

Trajanje projekta: 1.2.2011-1.2.2015 
Projekt WETMAN se izvaja v okviru finančnega mehanizma LIFE+ narava Evropske unije. 
Zavod ima v njem vlogo vodilnega partnerja. V projektu kot parterji sodelujejo Inštitut za 
vode RS, Zavod za 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 znotraj šestih pilotnih območij: Zelenci, Pohorska barja, Vrhe, Planik, 
Gornji kal in Mura Petišovci. Vrednost projekta je 2.144.376 €, vrednost del Zavoda je 
1.839.322 €, skupno sofinanciranje Zavoda pa je 322.699 €. Projekt se zaključuje v začetku 
leta 2015, zato so v projektu za leto 2015 predvidene dejavnosti povezani za zaključkom 
projekta: organizacija zaključnih dogodkov, promocija zaključnih rezultatov ter priprava 
končnega poročila za EC in za MOP. 
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5.1.1.2 Natura 2000 Management programme for Slovenia for the period 
2014 – 2020 (SI Natura 2000 Management - PUN2000)  

Trajanje projekta: 20.8.2012-30.6.2015  
Projekt SI Natura 2000 Management se izvaja v okviru finančnega mehanizma LIFE+ Evropske 
unije. Zavod v projektu sodeluje kot partner. Konec marca 2015 se bo projekt zaključil. Zavod 
bo zaključil z izvedbo delavnic za sektorje, izdelal brošuro Natura 2000 in izvedel promocijo 
Operativnega programa upravljanja območij Natura 2000 v Sloveniji v Državnem zboru in na 
sedežu Evropske komisije v Sloveniji. Zavod bo nudil strokovno in komunikacijsko pomoč MOP 
pri izvedbi načrta LIFE po LIFE in poročila za splošno javnost (Layman's report) ter 
administrativno tehnično pomoč pri pripravi zaključnega poročila projekta.  Vrednost projekta 
je 1.706.914 €, vrednost del Zavoda je 792.452 €, skupno sofinanciranje Zavoda pa je 
177.974 €. 
 

5.1.1.3 Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko (LIFE KOČEVSKO) 

Trajanje projekta: 1.9.2014-28.2.2019 
Na Zavodu smo v septembru 2014 kot projektni partner pričeli z izvajanjem projekta 
»Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko« (LIFE Kočevsko). Projekt se izvaja v okviru 
finančnega mehanizma LIFE+ in bo potekal 54 mesecev. Prijavitelj projekta je Občina 
Kočevje, poleg Zavoda pa so projektni partnerji še Zavod za gozdove Slovenije ter Ljudska 
univerza Kočevje. Celotna vrednost projekta znaša približno 2.3 mio EUR, vrednost del 
Zavoda je 432.019,00 EUR, skupno sofinanciranje zavoda je 86.403,80 EUR. Glavni cilj 
projekta je izvedba konkretnih naravovarstvenih akcij, s katerimi bomo izboljšali habitatne 
razmere za močno ogrožene gozdne ptice (divji petelin, gozdni jereb, belohrbti detel in 
triprsti detel, edini par orla belorepca na Kočevskem) ter podzemni ekosistem s človeško 
ribico kot glavnim indikatorjem stanja podzemnih voda.  
 

5.1.1.4 Geo projektni dan v Geoparku Karavanke (GEO PROJEKTNI DAN) 

Trajanje projekta: 1.8.2013-31.7.2015 
V okviru programa Vseživljenjskega učenja (Lifelong learning programme COMENIUS) Zavod 
kot partner sodeluje pri izvajanju projekta Geo projektni dan. Vodilni partner je Občina 
Mežica. V okviru projekta želimo ugotoviti, na kakšen način lahko izobraževalne institucije 
vključujejo omenjene vsebine geologije in Geoparka Karavanke v svoje učno-vzgojne 
programe. Na osnovi mreženja, izmenjave dobrih praks in izmenjave izkušenj bomo pripravili 
programe in vsebine, ki jih bo mogoče vključiti v učno-vzgojne procese vrtcev in šol tako na 
slovenski kot na avstrijski strani Geoparka Karavanke. Kot prvi korak se ponujajo projektni 
dnevi, torej Geo-projektni dnevi, ki so tudi glavni cilj tega projekta. Vrednost projekta je 
42.784 €, vrednost del Zavoda je 15.398 €, sofinanciranje Zavoda pa je 2.849,50 €. 
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5.1.1.5 Toward Strengthened Conservation Planning in South-Eastern Europe 
(TSCP SEE - IUCN) 

Trajanje projekta: 1.6.2014-31.7.2016 
Zavod kot projektni partner sodeluje v projektu Toward Strengthened Conservation Planning 
in South-Eastern Europe, katerega prijavitelj je pisarna IUCN za Jugovzhodno Evropo v 
Beogradu. Donator projekta je MAVA -  švicarska fundacija za naravo. Projekt traja 3 leta. 
Vrednost projekta je 542.641€. Projektni partnerji so ministrstva za okolje, agencije za okolje in 
zavodi za ohranjanje narave držav zahodnega Balkana. V Sloveniji je v projekt poleg Zavoda 
vključen tudi MOP. Cilj projekta je vzpostavitev permanentnega sodelovanja (platforma) med 
inštitucijami na zahodnem Balkanu, krepitev sodelovanja pri načrtovanju izvajanja ukrepov na 
čezmejnih, transnacionalnih naravovarstvenih območjih (Dinaridi, Mura – Drava – Donava) in 
izvedba skupnih akcij. Velik pomen v projektu je namenjen tudi izobraževanju ter izmenjavi 
strokovnih stališč med strokovnjaki partnerskih inštitucij.   
 

5.1.1.6 Merit based income from sustainable land management in mountain 
farming (MERIT) 

Trajanje projekta: 1.6.2012-31.7.2015 
V okviru RURARGI, ERANET Programa, 7. okvirni raziskovalni program za raziskave in razvoj 
se izvaja projekt “Merit based income from sustainable land management in mountain 
farming” – MERIT. Prijavitelj projekta je eb&p Umwetlbuero GmbH, Avstrija, Zavod pa v 
projektu sodeluje kot uradni opazovalec (observer).  Projekt bo zbral primere dobrih praks 
kmetijsko okoljskih ukrepov tarčno usmerjenih v varstvo narave ter pripravil predloge novih 
ukrepov, ki so tarčno usmerjeni k doseganju ciljev varstva narave (outcome oriented nature 
protection measures). Novi ukrepi bodo predlagani za povečanje odgovornosti kmetov za 
upravljanje svoje zemlje na takšen način, da bo zagotovljeno ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitev. 
 
Zavod kot uradni opazovalec sodeluje tudi pri projektu DANUBE in ALPINE SPACE 
MOVEMENT. 
 

5.1.1.7 Ohranjanje biotske raznovrstnosti Pohorja (SUPORT) 

Trajanje projekta: 3.2.2015-30.4.2016 
Zavod v projektu sodeluje kot partner, vodilni partner je Zavod za gozdove Slovenije. 
Ohranjanje biotske raznovrstnosti na območju Pohorja vključuje območja Natura SPA in SCI 
Pohorje. Glavni cilji projekta so revitalizacija specifičnih habitatnih tipov: kisloljubnih 
smrekovih gozdov, barjanskih gozdov, prehodnih in visokih barij, vrstno bogatih travišča s 
prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta), ter habitatov vrst divji petelin, ruševec, 
koconogi čuk, gozdni jereb, mali skovik, triprsti detel in travniški postavnež.  Skupna vrednost 
projekta je 606.707,96 € vrednost Zavodovih del je 214.485,99 €. Vrednost sofinanciranja 
Zavoda je 10.724,30 €.  
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5.1.1.8 Ljudje za Barje - ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju 
(LJUBA) 

Trajanje projekta: 3.2.2015-30.4.2016 
Vodilni partner projekta je Zavod, partnerji projekta so KP Ljubljansko barje, ZRC SAZU in KGZ 
Ljubljana. Projekt Ohranjanje biotske pestrosti na območju Ljubljanskega barja vključuje 
aktivnosti revitalizacije predvsem habitatnega tipa molinetumov  in nizkih barij, ciljno varstvo 
vrst loeselove grezovke in metuljev (barjanski okarček, travniški postavnež, strašničin 
mravljiščar) ter posredno varstvo ptic (poljski škrjanec, repaljščica, prepelica, priba, kosca). 
Skupna vrednost projekta je 554.270,20 €, vrednost Zavodovih del je 183.920,75 €. Vrednost 
sofinanciranja Zavoda je 9.379,96 €.  
 

5.1.1.9 Podporne aktivnosti za doseganje varstvenih ciljev na kmetijskih 
zemljiščih za doseganje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v 
okviru izvajanja ukrepa kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih 
plačil iz Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (PromKOPOP) 

 
Trajanje projekta: 1.1.2015-28.2.2016 

V okviru izvajanja tehnične pomoči Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 je Zavod pripravil 
projekt, s katerim želimo na območjih, kjer je stanje ohranjenosti vrst in habitatnih tipov slabo, 
naravovarstvene vsebine bolj ciljno in poglobljeno približati kmetom in kmetijskim 
svetovalcem, ki svetujejo na teh območjih. Vrednost projekta je 104.090,40 EUR. 
 

5.1.2 Načrtovani projekti  
 
V letu 2015 bo Zavod aktivno deloval na področju prijave novih projektov, ki bodo sledili 11 
tematskim ciljem Strategije EU 2020 o pametni, trajnostni in vključujoči rasti. Projekti za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti bodo izhajali iz nabora ukrepov, ki bodo navedeni v prilogi 
PUN2000 za obdobje 2014-2020. Napori za sodelovanje v novih projektih bodo usmerjeni 
zlasti v programe LIFE in finančni mehanizem EGP, programe evropskega teritorialnega 
sodelovanja, ukrep PRP LEADER, ter ostale finančne instrumente evropskih skladov 
(strukturnega sklada, kohezijskega sklada, sklada za regionalni razvoj, ter kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja). V veliki meri bomo sodelovali tudi z regijskimi razvojnimi agencijami pri 
oblikovanju prijav za regionalne razvojne projekte. Prijave projektov v finančni perspektivi 
EU 2014-2020 bodo v veliki meri odvisne od ciljev posameznih t.i. operativnih programov, 
zato se bo Zavod tudi v letu 2015 intenzivno vključeval v participativne procese izdelave teh 
programov ter v sodelovanju z MOP ter ostalimi ministrstvi (na primer MKGP) prispeval 
strokovno znanje v postopkih medresorskega usklajevanja pri pripravi ustreznih 
dokumentov. 
 
Zavod je za Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 
2020 pripravil predlog projekta z naslovom IS za naravovarstvo SI v finančni perspektivi 2014-

2020. S projektom želimo za naslednjih šest let zagotoviti nujno potrebna sredstva za 
delovanje, vzdrževanje in posodabljanje informacijskega sistema Naravovarstveni atlas, tako 
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njegovih t.i. internih profilov, ki so namenjeni za vnos podatkov ter redno delo sodelavcev, kot 
t.i. javnih profilov (http://www.naravovarstveni-atlas.si/), kjer so slovenski naravovarstveni 
podatki dostopni za javnost. Projekt predvideva prehod na samostojno, od ARSO neodvisno 
platformo, ter vsakoletno povečanje količine podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah, ki bodo 
preko NVA na voljo iz Bioportala (http://www.bioportal.si/). Specifikacija projekta, vključno s 
finančnim ovrednotenjem, je podana v Prilogi 6. V projekt bi bil poleg Zavoda vključen tudi 
partner CKFF, lastnik Bioportala. Skupna letna vrednost projekta, ki odpade na Zavod, je 
144.833,33 €. Znesek še ni vključen v finančni načrt, ki je priložen temu dokumentu. 
 
S sprejemom Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 bo ponovno mogoče 
prijavljati projekte v okviru ukrepa PRP LEADER in v okviru novega ukrepa SODELOVANJE, 
kjer načrtujemo prijavo projektov na manjših območjih Natura 2000 oziroma prijave za 
celostno reševanje naravovarstveno – kmetijskih problemov. 
 
Na področju LIFE + bomo v sklopu nove finančne perspektive 2014-2020 aktivni tudi v 
prijavah novih projektov, vezanih na rezultate projekta PUN2000 in »follow-up« rezultate 
nekaterih drugih LIFE+, čezmejnih in transnacionalnih projektov. 
 
V okviru programa LIFE+ za leto 2014 v letu 2015 načrtujemo izvajanje projektov: 
 

• LIFE TO GRASSLANDS (LIFE Conservation and Management of Dry Grasslands in 
Eastern Slovenia) 

Nosilec projekta je Zavod RS za varstvo narave. Glavni cilj projekta je revitalizacija 
zaraščajočih in zaraščenih suhih travnikov ter vzpostavitev ustrezne rabe na revitaliziranih 
površinah, hkrati pa ustvariti tudi pogoje za večjo vrstno pestrost na podlagi specifičnih 
mikrohabitatov, vezanih na različne travniške strukture. Ustrezen poudarek bo v projektu 
namenjen povezovanju in ozaveščanju deležnikov, ki naj bi tekom projekta v trajnostni 
kmetijski rabi prepoznali razvojno priložnost. Ob koncu projekta pričakujemo povečanje 
obsega prednostnega habitata in habitatov ciljnih vrst ter izboljšanje oz. revitaliziranje 
strukture suhih travnikov prednostnega habitatnega tipa 6210* ter biodiverzitete projektnih 
območij. Projekt naj bi se začel izvajati 1.11.2015 in se bo zaključil 31.10.2020. Vrednost 
projekta je 3.9 mio €, vrednost del Zavoda je 2.9 mio €. 
 
Mednarodno razvojno sodelovanje 
 
V letu 2015 bo Zavod nadaljeval z aktivnostmi v zvezi s predlogi projektov s področja 
mednarodnega razvojnega sodelovanja. Aktivnosti bodo usmerjene predvsem v strokovno 
sodelovanje ter v 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 za projekte, navedene v nadaljevanju. 
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5.1.3.1 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. Sliko prenašamo na spletni 
strani Zavoda. 
 

5.1.3.2 NATREG - Kako upravljati (za)varovana območja narave, da bodo 
postala priložnost za trajnostni razvoj 

V okviru poprojektnih aktivnosti projekta NATREG se bo Zavod aktivno vključeval v pripravo 
projektov in programov črpanja evropskih sredstev za doseganje Vizije Pohorje 2030. Ciljni 
programi za doseganje Vizije Pohorje 2030 so čezmejni program Slovenija – Avstrija, 
Regionalni razvoj Koroške, Savinjske in Podravske regije in sredstva socialnega sklada. 
Poprojektne aktivnosti se bodo izvajale tudi v okviru projekta mehanizma EGP - Trajnostno 
upravljanje Pohorja. 
 

5.1.3.3 WETMAN - Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji 

Projekt se zaključuje februarja 2015, v zaključni fazi je predvidena tudi priprava podrobnega 
Plana izvajanja poprojektnih aktivnosti. V okviru poprojektnih aktivnosti projekta WETMAN 
se bo Zavod vključeval v spremljanje stanja pilotnih območij: stanja tarčnih habitatnih tipov 
in tarčnih vrst ter pojavom tujerodnih vrst. Ob tem bo spremljal izvajanje trajnostnega 
upravljanja pilotnih območij. Prev tako bo izvajal aktivnosti povezane z ozaveščanjem 
splošne in lokalne javnosti ter predšolske in šolske mladine. Izvajal bo spremljanje obiska na 
3 lokacijah – pohorskih barjih preko digitalnih IR senzorjev in nivoja talne vode preko 
digitalnih piezometrov. Zagotavljal bo tudi vključevaje naravovarstvenih usmeritev, 
prijavljenih v projektu WETMAN v sektorske načrte. 
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5.2 Sodelovanje v zunanjih strokovnih in drugih telesih 
 

Zaposleni na Zavodu bodo v letu 2015 v skladu z ustreznimi akti sodelovali v različnih svetih, 
odborih, delovnih skupinah, komisijah ipd., od katerih izpostavljamo: 

• Svet Zavoda za gozdove Slovenije in Sveti območnih enot Zavoda za gozdove 
Slovenije (Nina Kavčnik – koordinator); 

• Nadzorni odbor za Operativni program za razvoj ribištva v RS (2007-2013) (mag. 
Robert Turk);  

• Nadzorni odbor za program PRP 2007-2013; (mag. Mateja Žvikart); 

• Nadzorni odbor za izvajanje Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-
2013 (Mirjam Gorkič, mag.Robert Turk); 

• Nadzorni odbor IPA Adriatic (mag. Robert Turk);  

• Združenje evropskih naravovarstvenih organizacij (ENCA) (dr. Darij Krajčič); 

• Strokovna podskupina »Upravljanje s kmetijskimi zemljiščih na območjih Natura 2000 
pri evropski komisiji« (mag. Mateja Žvikart); 

• Upravni odbor združenja upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij 
MedPAN (mag. Robert Turk); 

• Koordinacijski odbor za pripravo projekta ustanovitve čezmejnega biosfernega 
rezervata Mura-Drava-Donava (Simona Kaligarič); 

• Odbor za spremljanje priprave skupne kandidature za vpis Dinarskega krasa na 
Seznam svetovne dediščine pri UNESCO (dr. Darij Krajčič); 

• Odbor Regionalnega razvojnega sveta statistične regije jugo vzhodne Slovenije 
(Barbara Kink); 

• Medresorska delovna skupina za pripravo metodologije in pregled skladnosti 
projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike 2007-2013 (Vesna 
Juran); 

• Usmerjevalni odbor Strategije EU za Alpsko makroregijo, tematski steber »Protecting 
Alps« - Ohranjanje, zaščita in izboljšanje kakovosti okolja (dr. Darij Krajčič). 

 
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 v nadaljevanju prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2015 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 Zavod

Konference 0,6% 1,1% 0,3% 0,9% 2,0% 0,8% 1,7% 0,8% 0,9%

0,9%Skupaj predvidena poraba časa  za  udeležbo na  s trokovnih s rečanjih v letu 2015  
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Razrez sredstev za to nalogo:    
Skupaj proračunska sredstva 33.763 €

Plače 27.325 €

Materialni stroški 6.042 €

Investicijski stroški 395 €  
 

5.3.1 Aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih doma in v tujini  
 
Zaposleni na Zavodu smo v mednarodni strokovni javnosti na različnih področjih vzpostavili 
strokovne povezave tako pri svojem rednem delu kot v okviru projektnega dela. Udeležbe na 
strokovnih srečanjih, ki bodo financirane iz Proračuna RS, bodo zaradi nizkega obsega 
sredstev za stroške storitev omejene. Nekaj udeležb na strokovnih srečanjih in konferencah 
bo financiranih iz projektov.  
 
V letu 2015 načrtujemo udeležbo predvsem na naslednjih strokovnih srečanjih:  

• Letno srečanje delovne skupine za vrednotenje ekosistemskih storitev v okviru ENCA 
in EU (Gregor Danev); 

• Konferenca CITES (Scientific Review Group, prva in druga četrtina leta) (Damjan 
Vrček); 

• Konferenca evropske mreže geoparkov (Martina Stupar); 

• 8. simpozij o zaščiti Krasa (mag. Daniel Rojšek); 

• 2. mednarodna konferenca o Zemlji in okoljskih znanostih (mag. Mojca Zega); 

• 10. kongres gozdne pedagogike (Andreja Senegačnik); 

• Letna evropska interpretacijska konferenca (mag. Mojca Bedjanič); 

• Sestanek strokovne skupine za poročanje – Natura 2000 (Scientific Working Group 
Reporting, dve srečanji) (mag. Matej Petkovšek); 

• Svetovna konferenca o mokriščih (Simona Kaligarič); 

• Posvet/strokovno srečanje slovenskih geologov (Helena Tehovnik); 

• Simpozij o tujerodnih invazivnih vrstah (Sonja Rozman); 

• Konferenca v zvezi s presojami in Natura 2000 območji (Tina Klemenčič); 

• Evropska srečanje za CHM (Mateja Kocjan); 

• 4. zborovanje slovenskih geomorfologov (Anja Šolar Levar); 

• GIS konferenca (mag. Matej Petkovšek); 

• Mišičev vodarski dan (Simona Kaligarič, Miha Naglič); 

• Evropska konferenca o varstvu rek (Simona Kaligarič); 

• Gozdarskih študijskih dnevi - glede na vsebino (Tadej Kogovšek, Vesna Juran); 

• Posvet/konferenca na temo kartiranja ekosistemskih storitev (Gregor Danev); 

• Posvet o gozdovih – glede na vsebino (Gregor Danev); 

• Lovski dnevi (Tadej Kogovšek); 

• Konferenca za področje organizacije/informatike (dr. Mirjam Dular); 

• Udeležba34 na sestankih znanstvenega foruma za invazivne vrste (Sonja Rozman). 
 

                                                      
34

 Udeležba bo možna ob zagotovitvi financiranja s strani organizatorja ali ministrstva. 
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5.3.2 Priprava strokovnih  posvetov  
 
V letu 2015 načrtujemo vsakoletni (jesenski) strokovni posvet v zvezi z Naturo 2000 (gl. 
poglavje 4.9.1 Komunikacija: odnosi z notranjo javnostjo, zunanjimi javnostmi in mediji). 
 

5.3.3 Drugo mednarodno sodelovanje 
 
Večina naših mednarodnih aktivnostih je opisanih v posameznih predhodnih poglavjih. 
Mednarodno sodelovanje poteka ne glede na naše trenutne zmožnosti za mednarodne 
udeležbe, saj imamo zaposleni zaradi dosedanjih aktivnosti in projektnih sodelovanj 
vzpostavljene dobre mednarodne odnose. Mednarodno sodelovanje po potekalo na osnovi 
že doseženih rezultatov s tega področja in s tem vabil na posamezna srečanja – praviloma 
kot predavatelji.  
 
 

5.4 Izobraževanje delavcev ZRSVN  
 
Izobraževanje delavcev zajema izobraževanja s področja dela (tako strokovno kot tudi 
splošno področje), vendar ga bomo letos kljub pomembnosti sprotnega sledenja stroki in 
razvoju zaradi zahtevnosti finančne situacije 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 internih 
delavnicah in razvijanju enotnih metodoloških pristopov s področja našega dela. Skladno s 
potrebami se bodo zaposleni, ki opravljajo naloge iz splošnega področja, udeležili 
izobraževanj s področja arhiviranja, informatike, financ, kadrov in javnega naročanja. V 
okviru projektov se bodo zaposleni glede na potrebe udeležili izobraževanj s področja 
projektnega dela.  

V letu 2015 Zavod zaradi Zakona za uravnoteženje javnih financ ne bo sklepal pogodb o 
izobraževanju (podiplomski doktorski študij ali tuji jeziki). 

V kolikor se bodo na Zavodu (novi) delavci usposabljali za delo, jim bomo omogočili tudi 
opravljanje strokovnega izpita s področja varstva narave.  

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 2015 (tečaji in izobraževanja) po 
območnih enotah, kot delež celotne letne kvote časa za območne enote in Osrednjo enoto ter 
na nivoju celotnega Zavoda prikazuje naslednja tabela: 
 

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod

Izobraževanje 2,4% 2,0% 2,1% 1,7% 2,2% 1,6% 2,0% 2,0% 2,0%

2,0%Skupaj predvidena poraba časa  za  i zobraževanje delavcev Zavoda v letu 2015  
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Razrez sredstev za to nalogo:    
Skupaj proračunska sredstva 72.371 €

Plače 58.572 €

Materialni stroški 12.952 €

Investicijski stroški 847 €  
 
 

5.5 Sodelovanje pri razvojnem načrtovanju na vseh nivojih 
načrtovanja  

 

Zavod bo v letu 2015 nadaljeval s sodelovanjem z MOP, Sektorjem za naravo in Sektorjem za 
vode pri uresničevanju Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike za obdobje 
2014 – 2020. Predvsem bo Zavod sodeloval pri pripravi ukrepov specifičnega cilja izboljšanje 
stanja vrst in habitatnih tipov ter varstvo naravnih vrednot za zagotavljanje ključnih 
ekosistemskih storitev in specifičnega cilja doseganje dobrega kemijskega in ekološkega 
stanja voda, iz prednostne osi boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti, Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. Ključnega pomena pri pripravi ukrepov bo poleg sodelovanja z 
MOP tudi sodelovanje z razvojnimi agencijami in Službo vlade za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko. Zavod se bo aktivno vključeval v delo odborov za okolje in prostor z 
infrastrukturo ter razvoj podeželja (kot član ali kot strokovni podpornik), preko katerih bo  
skušal sooblikovati izvajanje ukrepov Regionalnih razvojnih programov. 

Zavod se bo na področju teritorialnega sodelovanja vključeval v izvajanje ukrepov in s 
tem izpolnjeval cilje strateških dokumentov Slovenije in makro strategij EU (Donavska, 
Jadransko-Jonska in Alpska – v pripravi) na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti.  

V okviru izvajanja Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 – 2020 se bo Zavod 
vključeval v ukrepe sodelovanja in kjer bo interes s strani lokalnih akcijskih skupin, sodeloval 
pri pripravi lokalnih strategij in izvedbi ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti.  
 
Razvojne naloge: 

• sodelovanje pri pripravi ukrepov prednostne osi boljše stanje okolja in biotske 

raznovrstnosti in vključevanje v izvedbo ukrepov (Gregor Danev, vodje OE); 

• sodelovanje pri pripravi regionalnih razvojnih programov (Gregor Danev, vodje OE); 

• sodelovanje z LAS pri pripravi lokalnih strategij in vključevanje v izvedbo ukrepov 

(Mateja Žvikart, vodje OE). 
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6 Poslovanje 

 
Poslovanje Zavoda obsega podporne naloge, ki so potrebne za delovanje organizacije. Opis je 
razdeljen na poglavja, ki se ukvarjajo s splošnimi organizacijskimi, administrativnimi in 
upravljavskimi nalogami, kadrovskimi, pravnimi, finančnimi nalogami in informatiko.  

Tabela spodaj prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2015 za naloge 
poslovanje, administracija in druge podporne naloge (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, 14% na nivoju Zavoda, najdemo v vrstici »Splošne naloge«.) 
 

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE

Informatika 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,3% 4,3% 1,5%

Administracija 8,0% 8,1% 0,1% 7,7% 0,4% 0,0% 0,5% 3,3% 3,6%

Pravne naloge 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 1,7%

Finance 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,2%

Poslovanje 0,9% 0,0% 0,1% 0,1% 1,0% 0,2% 0,7% 5,2% 1,8%

Kadrovske zadeve 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,4%

Vodenje in organizacija dela 2,3% 3,3% 2,0% 1,8% 3,1% 2,4% 5,3% 4,3% 3,1%

Skupaj OE 11,6% 11,7% 2,4% 9,9% 4,7% 3,0% 6,8% 25,1% 12,3%

12,3%Skupaj predvidena poraba časa  za  vodenje  in organizaci jo dela  ter adminis tr. podporo (splošne naloge) v letu 2015  
 
Splošne naloge podpirajo izvajanje vsebinskih (strokovnih in mešanih) nalog, zato so zanje 
potrebna denarna sredstva že upoštevana v tabelah razreza sredstev po vsebinskih poglavjih. 
Mešane naloge obsegajo naloge, kot so Izobraževanje, Konference, Odnosi z javnostmi, ki so 
različne od splošnih nalog, povezujejo pa se z eno ali več različnimi strokovnimi nalogami. 
Naslednja tabela prikazuje primerjavo med porabo časa za strokovne, mešane in splošne 
naloge. Opazimo lahko, da je predvidena poraba časa za strokovne naloge bistveno večja od 
predvidene porabe časa za spremljevalne naloge35.  
 

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE

Strokovne naloge 76,3% 78,4% 89,3% 82,7% 84,5% 88,4% 78,1% 62,9% 77,4%

Mešane naloge 12,1% 9,9% 8,3% 7,4% 10,7% 8,6% 15,1% 12,0% 10,3%

Splošne naloge 11,6% 11,7% 2,4% 9,9% 4,7% 3,0% 6,8% 25,1% 12,3%  
 
Posamezne dejavnosti poslovanja, organizacije in koordinacije dela v letu 2015, 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 sprotne naloge, ki so nujne za poslovanje posamezne 

                                                      
35

 Pri tej tabeli smo zaradi primerljivosti s preteklimi leti uporabili enako razdelitev na strokovne, splošne in 
mešane naloge, kot v preteklih letih. V poglavju »Cilji«, kjer smo podali razdelitev nalog po treh prioritetah, 
skladno z navodili ministrstva, je bila prioriteta dodeljena vsem nalogam iz skupin »strokovne naloge« in 
»mešane naloge«. 
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enote (naloge, vezane na pošto, dokumentiranje gradiv, potne naloge, vodenje 
enostavnejših evidenc in podobno) ter enostavnejšo projektno administracijo. 

Na Osrednji enoti poteka koordinacija, organizacija in izvajanje različnih skupnih 
sestankov, kot so na primer kolegiji direktorja (enkrat mesečno oz. po potrebi) in seje Sveta 
Zavoda (približno štirikrat letno). Osrednja enota skrbi za različne splošne zadeve skupne 
narave. Aktivnosti: 

• dokumentiranje in arhiviranje gradiv in vodenje ustreznih evidenc (Martina Miholič); 

• nadzor nad izvajanjem projektov Zavoda (administrativno-finančni del) (mag. Maruša 
Danev); 

• urejanje naročniških razmerij (Primož Pevec); 

• urejanje najema poslovnih prostorov (Primož Pevec); 

• izvajanje postopkov in vodenje evidenc s področja javnih naročil (Primož Pevec); 

• urejanje zadev v zvezi s službenimi vozili (Primož Pevec); 

• naloge vezane na zdravje in varnost pri delu (Primož Pevec) 

• spremljanje delovanja, vzdrževanje in razvoj IS za registracijo prisotnosti na delovnem 
mestu (Martina Miholič, dr. Mirjam Dular); 

• spremljanje delovanja, vzdrževanje in razvoj Poslovnega portala ZRSVN (dr. Mirjam 
Dular). 

• priprava programa izobraževanja in sodelovanja na strokovnih srečanjih delavcev 
Zavoda in vodenje evidence (Tjaša Djokić); 

• priprava in vodenje zapisnikov sej Sveta in kolegijev direktorja (Tjaša Djokić). 
 

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/11)  in 
Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB1, 9/11, 83/12) morajo v letu 
2015 vsi zaposleni opraviti izpit iz varstva pri delu in varstva pred požarom. Na podlagi izjave 
o varnosti in ocene tveganja moramo  37 zaposlenih opremiti z novo zaščitno obutvijo in 17 
zaposlenih z zaščitnimi oblekami. Zdravniški pregled mora opraviti 16 zaposlenih. 

V letu 2015 bomo nadaljevali z izvrševanjem predpisov s področja upravnega 
poslovanja, ravnanja z dokumentarnim gradivom in arhiviranja. Nekoliko več delovnega časa 
bo namenjenega vzpostavitvi poslovanja z eRačuni. Poudarek bo še naprej posvečen 
elektronskemu hranjenju dokumentacije in delu s tehnološko nadgrajenim Poslovnim 
portalom ZRSVN (interno dostopni http://intranet.zrsvn.lan) - informacijskim sistemom, v 
katerem hranimo in vanj vnašamo vse podatke o kadrih, opravljenem delu in druge podatke 
iz poslovanja Zavoda. 

 
 

6.2 Upravljanje s poslovnimi prostori  
 
V poslovnih prostorih Območne enote Nova Gorica, s katerimi upravlja Zavod, so predvidena 
redna vzdrževalna dela (zamenjava glavnih vhodnih vrat, beljenje poslovnih prostorov v 
manjšem obsegu). Ostale OE imajo poslovne prostore v najemu, skladno z načrtom investicij 
planirajo nabavo pisarniške opreme v manjšem obsegu. 
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6.3 Pravne in kadrovske zadeve 
 

Delo na področju kadrovsko-pravnih zadev bo v letu 2015 potekalo po ustaljenih smernicah. 

Naloge s tega področja: 

• opravljanje kadrovskih nalog (urejanje in vodenje dokumentacije o vseh kadrovskih 
zadevah, vodenje evidence zaposlenih, prijave/odjave delavcev, odločbe o letnih 
dopustih in podobno) (Tjaša Djokić) 

• opravljanje vseh pravnih nalog s strokovnega področja in področja delovnih razmerij 
ter obligacijskega prava (Nina Kavčnik);  

• pravno svetovanje in interpretacije zakonodaje za potrebe vseh enot Zavoda (Nina 
Kavčnik); 

• pregled in priprava najemnih in prodajnih pogodb (Nina Kavčnik); 

• naloge, povezane s pravnimi rešitvami strokovnih naravovarstvenih vsebin in druge 
pravne naloge, vezane na druge strokovne vsebine (prostorske, kmetijske, gozdarske, 
vodarske…) (Vesna Juran). 

 
Zavod bo glede na spremembe zakonodaje 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.  
Povečan obseg dela na kadrovskem področju pričakujemo iz naslova izvajanja ukrepov na 
področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015. 

V primeru, da bodo odobreni projekti, ki so v prijavi, bo to povečalo obseg dela na 
kadrovskem področju. V kolikor bo v letu 2015 za Zavod odobren projekt financiran s strani 
EU in bodo za njegovo izvedbo zagotovljena sredstva za plače zaposlenih, bomo na MOP 
oddali vloge za soglasje za zaposlitve po 183. čl. ZUJF. Števila potrebnih soglasij v času 
pisanja programa dela za leto 2015 ni mogoče napovedati. 
 

6.3.1 Sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb 
 
Zakon za uravnoteženje javnih financ v 184. členu določa, da je sklepanje avtorskih in 
podjemnih pogodb mogoče na podlagi soglasja, razen v posebnih primerih, ki jih določa 
zakon. Skladno z 9 alinejo prvega odstavka 186. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ 
predhodno soglasje za ZRSVN, katerega ustanovitelj je država, izda pristojni minister. 

V letu 2015 ne predvidevamo sklepanja podjemnih in avtorskih pogodb. 
 

6.3.2 Kadrovski načrt 
 
Na Zavodu bo konec leta 2015 predvidoma zaposlenih 68 ljudi, ki so zaposleni za opravljanje 
nalog redne dejavnosti javne službe za nedoločen čas. Od tega 3 zaposlitve za polovični 
delovni čas, skupaj torej 66,5 zaposlenih, izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa. V 
letu 2015 bo 1 delavka delala krajši delovni čas zaradi starševstva, in sicer s 75% delovno 
obveznostjo. Število zaposlenih, ki so opravljajo naloge redne dejavnosti javne službe za 
nedoločen čas, bo v letu 2015 v primerjavi s številom zaposlenih konec leta 2014 ostalo 
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enako, saj ni predvidena nobena upokojitev niti odhod katerega izmed zaposlenih za 
nedoločen čas, bodo pa financirani poleg državnega proračuna še iz drugih virov.  

Zaradi racionalne rabe virov na organizacijskih enotah, kjer je to mogoče, 
administrativni kader zaposlujemo za polovični delovni čas. 
 V letu 2015 načrtujemo sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje na področju 
programa javnih del in programa usposabljanja na delovnem mestu.  

V nadaljevanju je pripravljena preglednica, ki prikazuje število zaposlenih za mesec 
januar tekočega leta 2015 in mesec januar prihodnjega leta 2016, in sicer po posameznih 
virih financiranja kot predvideva Priloga 1 Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov 
posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 
2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/2014). Kadrovski načrt je pripravljen skladno s 5. členom 
te uredbe. Število zaposlenih je podano glede na znane in potrjene informacije in ne 
vključujejo zaposlitev iz prijavljenih in še neodobrenih projektov. V primeru, da bodo oddani 
projekti potrjeni, se bo število zaposlenih financiranih iz sredstev EU (točka 4 spodnje tabele) 
spremenilo.  
 
 
Preglednica: Število zaposlenih po posameznih virih financiranja 

Vir financiranja 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

jan.15 jan.16 

1. Državni proračun 62,9 62,3 

2. Proračun občin 0,0 0,0 

3. ZZZS in ZPIZ 0,0 0,0 

4. Sredstva EU s sofinanciranjem 15,5 16,1 

5. Sredstva od prodaje na trgu 3,0 3,0 

6. Druga javna sredstva za opravljanje JS 0,0 0,0 

7. Nejavna sredstva za opravljanje JS 0,0 0,0 

8. Sredstva za financiranje javnih del 0,0 0,0 

9. Namenska sredstva - mladi raziskovalci 0,0 0,0 
      

Skupno število zaposlenih (od 1. do 9. točke) 81,4 81,4 

Skupaj število zaposlenih pod točkami 1,2,3,6 62,9 62,3 

Skupaj število zaposlenih pod točkami 4,5,7,8,9 18,5 19,1 

 
 

Posebej je treba opozoriti, da ima Zavod na začetku leta 2015 zaposlenih za 
nedoločen čas 66,5 ljudi (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa), zato so 3,6 
zaposleni že zdaj financirani iz sredstev projektov EU.  

 
Slika na naslednji strani prikazuje kadre, financirane iz državnega proračuna, po letih. 

Iz tega prikaza lahko vidimo, da se je drastično znižanje financiranja zaposlenih iz državnega 
proračuna zgodilo iz leta 2012 v leto 2013, in sicer kar za 10,3 %, iz leta 2013 v leto 2014 pa 
za 2,9 %, skupaj torej 13,2 % (letno več kot 6 %). To pomeni, da je znižanje sredstev za plače 
bistveno večje od predvidenega zniževanja zaposlenih za 1 % na leto. Število zaposlenih je že 
skoraj enako številu iz leta 2005, ko delo na Naturi 2000 ni bilo tako intenzivno in s tem 
povezan ogromen obseg dodatnih nalog. Tako drastičen poseg v financiranje javne službe 
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zmanjšuje obseg storitev, kar deloma nadomeščamo z zelo aktivnim angažiranjem na 
projektih. 

Glede na prejeta izhodišča za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 
2015 ugotavljamo, da ni zagotovljenih dovolj sredstev, vsi prijavljeni projekti pa so še v fazah 
oddajanj oziroma pregledovanj, zato financiranje iz sredstev projektov EU ne bo več mogoče. 

 

 
 

Slika: Prikaz kadrov, financiranih iz državnega proračuna, po letih. 
 

Preglednica v nadaljevanju prikazuje načrtovane stroške dela za leto 2015 za redno 
dejavnost vključno s sofinanciranjem projektov.  
 
Preglednica: Načrt stroškov dela za leto 2015 

STROŠKI DELA ( € ) 

Plače in dodatki 1.873.283 

Povračila zaposlenim - prehrana in prevoz 145.581 

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 8.446 

Drugi izdatki zaposlenim (regres, jubilejne 
nagrade,…) 29.099 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 301.598 

3/4 nesorazmerij (2. obrok) 66.316 

SKUPAJ 2.424.323 

 
Predvidenih je 2.424.323 € za stroške dela, ki pa bodo financirani iz različnih virov, in sicer 
1.935.551 € iz postavke 153243 Zavod RS za varstvo narave, 55.350 € iz postavke PRP 2014-
2020, tržne dejavnosti 46.280 € in sredstev za izvajanje projektov EU ter drugih projektov 
387.142 €. Plače in drugi prejemki v zvezi z delom se bodo v letu 2015 izplačevali skladno z 
Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ, Uredbo 
o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in ostalih predpisov. Zavod bo 
varčevalne ukrepe tudi v prihodnje izrazito izvajal na področju plač (ne nadomeščanje vseh 
daljših začasnih odsotnosti, izplačilo nadur v minimalnem obsegu, poskušal zagotavljati 
sredstva za plače tudi iz drugih virov financiranja, ostali ukrepi po ZUJF). 
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Zavod z vidika optimizacije delovnih procesov uporablja matrično strukturo ravnalne 
funkcije, kar pomeni da so ustanovljene različne projektne in delovne skupine. Na ta način je 
optimirana izkoriščenost kadrovskih virov. 
 
 

6.4 Finančne in računovodske zadeve  
 
V okviru nalog finančno-računovodske narave bo tudi v letu 2015 delo potekalo po ustaljenih 
postopkih na Osrednji enoti Zavoda, v sodelovanju z zunanjim računovodskim servisom.  
Redne aktivnosti: 

• vodenje in koordinacija računovodskih zadev (Tjaša Djokić); 

• priprava finančnega načrta in spremljanje izvajanja le-tega (mag. Maruša Danev, 
Tatjana Keršmanc); 

• priprava finančnega poročila (mag. Maruša Danev, Tatjana Keršmanc); 

• opravljanje nalog s področja osnovnih sredstev (Primož Pevec); 

• priprava in izvedba zadev, ki se vežejo na plače in razna nadomestila (mag. Maruša 
Danev, Tatjana Keršmanc); 

• sodelovanje v postopkih javnih naročil (Primož Pevec); 

• sodelovanje pri pripravi predlogov za pridobivanje sredstev iz drugih virov (mag. 
Maruša Danev); 

• usklajevanje prodajnih pogodb in najemnih pogodb ter sklepanje zavarovanj (Primož 
Pevec). 

 

Posebna pozornost bo tudi v letu 2015 namenjena finančnemu spremljanju projektov in 
denarnega toka za celoten Zavod (tj. ločeno javna služba in projekti), saj se večina trenutno 
potekajočih projektov v letu 2015 konča in jih je potrebno finančno zaključiti. Večina 
projektov, ki jih bo Zavod izvajal v letu 2015, 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 tudi v letu 2015 nadaljeval z najemom kredita 
pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države.    
 

 

6.5 Informatika in elektronski sistemi 
 
V letu 2015 načrtujemo nabavo do deset novih računalnikov, s katerimi bomo nadomestili  
najstarejše računalnike (starejše od pet let), ter manjše število večjih monitorjev, ki bodo 
nadomestili stare majhne monitorje, s ciljem zagotoviti monitorje velikost nad 19'' vsem 
sodelavcem. Zahtevnejša dela pri vzdrževanju omrežja, strežnikov in obsežnejše naloge pri 
vzdrževanju osebnih računalnikov, ki jih je blizu sto, bo še naprej opravljal zunanji izvajalec, 
saj je na Zavodu zaposlen samo en informatik.  
Pri Naravovarstvenem atlasu (NVA) je najprej nujno potrebno zagotoviti sredstva za redno 
letno vzdrževanje, v nasprotnem primeru je delovanje tega informacijskega sistema, ki je 
ključnega pomena za kvalitetno strokovno delo Zavoda, pod vprašanjem. V kolikor bo to 
finančno možno, bi Naravovarstveni atlas z namenom povečanja učinkovitosti delovanja z 
opreme ARSO preselili na najeti strežniški prostor in opremo zunanjega izvajalca, kar je 
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podrobneje opisano v odstavku načrtovanega novega projekta IS za naravovarstvo SI in v  
Prilogi 6, kjer je predstavljen projekt, ki bi omogočil normalno delovanje NVA, vključno z 
vsakoletnim povečevanjem obsega natančnih podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah iz 
zunanje podatkovne zbirke, za obdobje 6 let od 2015 dalje. Posamezne aktivnosti za leto 
2015 so naštete po alinejah v nadaljevanju poglavja. Pri vseh tistih, kjer je za izvedbo nujno 
potrebno delo zunanjega izvajalca, za kar sredstva v finančnem načrtu za leto 2015 niso 
zagotovljena, je navedeno, da je izvedba odvisna od razpoložljivosti sredstev. Če sredstva ne 
bodo na voljo, po objavi sprememb pravilnika o naravnih vrednotah (predvidoma v marcu 
2015) javna objava novih podatkov v NVA ne bo možna. Vrednost nujnih del za objavo 
sprememb pravilnika o naravnih vrednotah znaša 4.200 € ni vključena v finančni načrt, 
sredstva pa bilo nujno potrebno zagotoviti. 

Prav tako je nujno potrebno povečati sredstva in omogočiti ustrezno redno 
vzdrževanje IS Poslovni portal ZRSVN. Temu informacijskemu sistemu, ki poleg druge 
podpore poslovanju - vključuje tudi celotno e-evidenco pošte - služi natančnemu načrtovanju 
delovnega časa ter poročanju o opravljenem delu sodelavcev Zavoda, smo ves čas (od 
izdelave IS v letu 2005) namenjali izjemno majhna sredstva v primerjavi s podobnimi 
informacijskimi sistemi, zato lahko pride do težav v delovanju. Zaradi premalo sredstev na 
postavki materialni stroški je informacijski sistem Poslovni portal ZRSVN neustrezno 
vzdrževan. Iz njega pridobivamo vse tabele, grafe in druge količinske podatke v programu 
dela in poročilu o opravljenem delu; če bodo sredstva za njegovo vzdrževanje še naprej 
premajhna, se že v letu 2015 lahko zgodi, da bo kvaliteta obeh izdelkov bistveno padla oz. 
določenih delov njune vsebine sploh ne bo več, torej ne bomo več mogli kvantitativno 
poročati o opravljenem delu na dosedanjem nivoju kvalitete in natančnosti. 

Pri sistemu za elektronsko registracijo prisotnosti na delu ter vodenje podatkov o 
potnih nalogih (RIS) bomo poleg rednega vzdrževanja v minimalnem obsegu preučili vsebino 
sprememb, ki so bile zaobsežene v zadnjih nadgradnjah sistema, katerim na Zavodu zaradi 
nerazpoložljivosti sredstev zadnjih pet let nismo sledili. V kolikor bomo testno ugotovili, da 
so spremembe in dopolnitve pomembne za naše delo, bomo v primeru razpoložljivosti 
sredstev izvedli nadgradnjo ali pa jo bomo predvideli za leto 2016. 
 Predvidena poraba časa za aktivnosti s področja informatike je vključena v tabelo na 
začetku 6. poglavja. 
 
Redne aktivnosti:  

• koordinacija informatike, vključno z delovanjem skupine za informatiko in sodelovanje 
z zunanjim izvajalcem (dr. Mirjam Dular); 

• vzdrževanje strežnikov in osebnih računalnikov (Alojz Kordiš); 

• izvedba rednih letnih servisnih pregledov računalniške opreme (1x na OE, 2x na OsrE) 
(Alojz Kordiš); 

• vzdrževanje omrežja (Alojz Kordiš in zunanji izvajalec); 

• vzdrževanje tiskalnikov in sistema skeniranja dokumentov (Primož Pevec, Alojz 
Kordiš); 

• koordinacija del in načrtovanja pri informacijskem sistemu RIS (dr. Mirjam Dular, 
Martina Miholič); 

• pregled delovanja vseh funkcionalnosti Poslovnega Portala ZRSVN po prenovi (dr. 
Mirjam Dular); 

• koordinacija del in načrtovanja pri informacijskem sistemu Poslovni portal ZRSVN (dr. 
Mirjam Dular); 
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• koordinacija del in načrtovanja pri informacijskem sistemu NVA (dr. Mirjam Dular); 

• redna vzdrževalna dela na NVA (dr. Mirjam Dular, Mina Dobravc, mag. Matej 
Petkovšek; zunanji izvajalec - izvedba odvisna od razpoložljivosti sredstev). 

 
Razvojne aktivnosti:  

• načrtovanje razvoja in nabave za področje informatike (dr. Mirjam Dular); 

• izvedbena priprava in izvajanje projekta za razvoj NVA, IS za naravovarstvo SI (dr. 
Mirjam Dular, mag. Martina Kačičnik Jančar; izvedba je odvisna od razpoložljivosti 
sredstev); 

• testiranje posodobljene različice RIS (dr. Mirjam Dular, Martina Miholič, Tatjana 
Keršmanc); 

• izvedba ankete zadovoljstva uporabnikov Poslovnega portala ZRSVN (dr. Mirjam 
Dular); 

• uvoz novih podatkov v NVA (projekt PUN2000, mag. Matej Petkovšek; zunanji 
izvajalec - izvedba odvisna od razpoložljivosti sredstev) 

• razvoj podatkovnega modela pri NV, vključno z dodatnimi polji za potrebe izvedbe 
sprememb pravilnika NV (Mina Dobravc; zunanji izvajalec - izvedba odvisna od 
razpoložljivosti sredstev); 

• izvedba manjših nadgradenj NVA, v kolikor se bodo med delom pokazale potrebe po 
njih (dr. Mirjam Dular, Mina Dobravc, mag. Matej Petkovšek; zunanji izvajalec - 
izvedba odvisna od razpoložljivosti sredstev); 

 
Poraba delovnega časa za redne naloge s področja informatike je vključena v tabeli na 
začetku poglavja Poslovanje. 
 
Tabela v nadaljevanju prikazuje predvideno porabo delovnega časa v letu 2015 za nalogo 
Baze in informacijski sistemi, in sicer kot delež celotne kvote predvidenega časa za območne 
enote in za celotni Zavod. Pod to nalogo vpisujemo predvideno porabo časa za upravljavsko 
delo z informacijskimi sistemi Naravovarstveni atlas, Poslovni portal ZRSVN in RIS – aktivnosti 
so navedene zgoraj - zato to tabelo navajamo tu: 
 

ObmE CE KR LJ MB NG NM PI OsrE Zavod

Baze in podatkovni sistemi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,6%

0,6%Skupaj predvidena poraba časa  za  baze in dokumentaci joj v letu 2015  
 

Razrez sredstev za to nalogo:    
Skupaj proračunska sredstva 21.115 €

Plače 17.089 €

Materialni stroški 3.779 €

Investicijski stroški 247 €  



Program dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2015                                                                                                                                                  

 

 64

7 Učinki zmanjšanja sredstev na delo javne službe 

 

Zaradi trenda upadanja proračunskih sredstev tako za plače kot za materialne stroške v 
zadnjih letih, del nalog javne službe umeščamo v projekte in s tem financiramo zaposlene na 
javni službi. V preteklih letih je omenjeni del nalog pokrivalo 3,6 zaposlenih javnih 
uslužbencev v letu 2015 pa se ta številka, skladno s kadrovskim načrtom poveča na 4,3 
zaposlene. S projektnimi sredstvi smo v preteklosti pokrivali tudi del fiksnih stroškov Zavoda 
(npr. del najemnin), ki bodo sedaj bremenili sredstva proračuna. V letu 2015 se večji projekti 
v katerih sodeluje Zavod končujejo, novih razpisov za finančno perspektivo 2014-2020 pa še 
ni in z morebitnim dodatnim zmanjševanjem sredstev finančnega načrta ne bomo mogli več 
zapreti.   
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9 PRILOGE 

 

9.1 Priloga 1: Prikaz predvidene porabe delovnega časa za 
leto 2015 
 

Na grafu spodaj je (v odstotkih) prikazana primerjava načrtovane porabe časa po nalogah za 
Zavod za leto 2015 ter načrta in realizacije36 delovnega časa za leto 2014. 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 prikaz37 predvidene porabe časa za Zavod, za leto 2015. 

                                                      
36

 Podatki o opravljenih urah dela po nalogah iz Delovodnika (Poslovni portal ZRSVN) za realizacijo se nanašajo na obdobje 
1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, izvoz iz baze 16.1.2015. 
37

 Povečani graf na naslednji strani je enak modrim stolpcem (»Program 2015« v legendi) na grafu na tej strani. Stolpec 
naloge »Projekti« je razdeljen na tri dele: zgornji (vijolični) del predstavlja delovne ure, ki bodo opravljene z zunanjimi 
projektnimi viri, srednji (lila) del predstavlja delovne ure, ki bodo za projekte opravljene kot sofinanciranje s strani Zavoda, 
spodnji (modri) del stolpca pa predstavlja delovne ure, ki bodo opravljene za projekte kot prijavljanje novih projektov, 
spremljanje razpisov in izvajanje poprojektnih aktivnosti za zaključene projekte. 
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9.2 Priloga 2: Organizacijska struktura Zavoda 
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Matrična organiziranost Zavoda  
 
Shema prikazuje matrično shemo organiziranosti ZRSVN.  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 okvirčkom, v 
primerih vodij je v okvirčku izpisana beseda »vodja«.  
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9.3 Priloga 3: Zakonske osnove 
 
V tej prilogi so naštete slovenske zakonske osnove in drugi predpisi, ki opredeljujejo naše delo ali so z 
njim povezani. 

9.3.1  Zakon o ohranjanju narave 
Zavod izvaja javno službo ohranjanja narave v skladu z ZON (glej Poglavje Viri in literatura, zap. št. 1). 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 tako, da spremlja pripravo načrta 

upravljanja, preverja njegovo skladnost s cilji in nameni zavarovanja in poda končno strokovno mnenje 
o sprejemljivosti načrta 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; 
17. sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva sestavin biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih 

območjih in posebnih varstvenih območjih. 
 

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 na področju ohranjanja narave. 

 
Strokovni nadzor iz 5. točke prejšnjega odstavka vključuje zlasti: 

- sodelovanje predstavnikov organizacije, pristojne za ohranjanje narave, v strokovnih svetih 
upravljavcev zavarovanih območij, če upravlja z zavarovanim območjem javni zavod, oziroma na 
drugačen način, ki mora biti določen v aktu o zavarovanju, če je za upravljanje zavarovanega območja 
podeljena koncesija ali če z zavarovanim območjem neposredno upravlja ustanovitelj; 

- izvajanje strokovnega nadzora pri izvajanju posegov v naravo, kadar se pričakuje odkritje naravnih 
vrednot; 

- potrditev ustreznosti izvedenega omilitvenega ali izravnalnega ukrepa oziroma vmesnih faz izvajanja 
teh ukrepov, če je tako določeno v predpisu ali konkretnem pravnem aktu; 

- izvajanje strokovnega nadzora pri upravljanju zavarovanih območij glede doseganja varstvenih ciljev; 
- nadzor nad uporabo strokovnih metod in postopkov pri izvajanju naravovarstvenih nalog. 

 

Poleg nalog iz prejšnjih odstavkov opravlja Zavod tudi naslednje naloge:  

- strokovno pomaga lastnikom naravnih vrednot in lastnikom zemljišč na zavarovanih območjih;  
- sodeluje pri pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju narave na vseh ravneh izobraževanja; 
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- skrbi za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave. 
 

S soglasjem ustanovitelja lahko opravlja Zavod tudi druge naloge. 

9.3.2  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. 

9.3.3  Slovenski materialni predpisi 
• Zakon o zaščiti živali - ZZZiv-UPB3 (Uradni list RS, št. 38/13); 

• Zakon o varstvu podzemnih jam - ZVPJ (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 - Zdru-1, 46/14 - ZON-C); 

• 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, 108/09, 48/12, 57/12, 
97/12 - Odl. US, 92/13); 

• 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, 79/10 - Odl. US, 80/10-ZUPUDPP, (106/10 popr.); 

• Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - 
ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12,  57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 -  Skl. US); 

• Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor - ZUPUDPP (Uradni list RS, št. 
80/10, 106/10 - popr., 57/12); 

• Zakon o Triglavskem narodnem parku - ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 - ZON-C); 

• Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96, 7/99 - ZVKD, 110/02 - ZGO-1, 46/14 
- ZON-C); 

• Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS, št. 20/98, 110/02 - ZGO-1, 119/02 - ZON-
A); 

• 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, 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, 57/12, 100/13, 40/14); 

• Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 - UPB2, 58/12); 

• 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, 20/11 - Odl. US, 57/12, 101/13 - 
ZDavNepr, 110/13); 

• Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - Odl. US, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02 - ZGO-1, 
115/06 - ORZG40, 110/07, 8/10 - ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 - ZDavNepr, 17/14); 

• Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - Odl. US, 17/08, 46/14 - ZON-C); 

• 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, 33/13, 99/13); 

• Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09, 33/13); 

• Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 
59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 - popr., 39/13 - Odl. US, 3/14); 

• Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 
32/08 - Odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14); 

• Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09, 
15/14); 

• Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst (Uradni list RS, št. 98/02, 46/04, 39/08); 

• Uredba o živalskem vrtu in živalskem vrtu podobnem prostoru (Uradni list RS, št. 37/03); 

• Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14); 

• 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); 
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• Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami (Uradni list RS, št. 
39/08, 106/10, 78/12); 

• Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline (Uradni list RS, št. 29/01, 46/14 - ZON-C); 

• Uredba o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03, 46/14 - ZON-C); 

• Uredba o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 107/04, 114/04 - popr., 83/06, 71/08, 76/08, 
77/10, 46/14 - ZON-C); 

• Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08, 46/14 - ZON-C); 

• Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 
29/09, 91/10, 1/13); 

• 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, 73/12, 104/13, 71/14); 

• Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu (Uradni list RS, št. 90/01, 
46/14 - ZON-C). 

9.3.4 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, 33/07 - ZPNačrt, 99/07, 
57/12); 

• 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 24.09.2009). 

 
Programsko politični dokumenti Evropske skupnosti: 
• Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020  

(http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5
b1%5d.pdf) (03.05.2011) 

• (Strategija Evropske unije za trajnostni razvoj http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0264&from=EN) (15.5.2001) 

9.3.5  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; 



Program dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2015                                                                                                                                                  

 

73 
 

• 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.  

9.3.6  Mednarodne konvencije in drugi dogovori 
• Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Uradni list SFRJ, št. 56/74), velja na 

podlagi Akta o notifikaciji in nasledstva (Uradni list RS, MP
38

 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; 

• 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)). 

 
 

                                                      
38

 Mednarodne pogodbe. 
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9.4 Priloga 4: Metodološka pojasnila 

 

9.4.1 Pojasnilo glede nalog in aktivnosti 
 
Delovne naloge Zavoda smo opredelili v letu 2003, skladno z ZON. Te naloge se odražajo v 
naslovih podpoglavij poglavja 4, Izvajanje javne službe ohranjanja narave. Poleg vsebinskih 
nalog, ki izhajajo neposredno iz zakona, smo dodali še »splošne« delovne naloge, kakršne so 
običajne za vsako delovno organizacijo. V celoti so zbrane kot šifrant nalog v Delovodniku 
informacijskega sistema Poslovni portal ZRSVN, kamor sodelavci beležijo porabo svojega 
delovnega časa po urah. Naloge so naštete v poglavju 3.4 Naloge, preko katerih 
uresničujemo zastavljene cilje, kjer je podana tudi povezava med nalogami in cilji. 
Posamezne aktivnosti, ki smo si jih zastavili v letnih programih dela, smo od leta 2003 
navajali v besedilih poglavij, ali pa smo jih našteli po alinejah. Na zahtevo pristojnega 
ministrstva smo v letu 2006 v nekatera vsebinska poglavja uvedli razdelitev nalog na t.i. 
vsebinske naloge ter naloge za izboljšanje kakovosti. V letu 2008 smo skupini nalog 
preimenovali v Redne naloge in Razvojne naloge. V letu 2011 smo dodali še skupino 
Projektne naloge, kamor smo prenesli posamezne projektne naloge na način, da smo 
pokazali vpetost projektnega dela v redno delo Zavoda; odtlej je v poglavjih posameznih 
projektov ostal le splošni opis projekta in eventualne naloge, ki bi jih bilo težko prenesti v 
eno vsebinsko poglavje. Za uskladitev poimenovanj (naloga – aktivnost) v programu dela z 
izhodišči MKO z dne 24. 12. 2013, smo v programa dela za leto 2014 izvedli naslednje 
preimenovanje, ki se ga držimo tudi za leto 2015:  

Redne naloge � Redne aktivnosti 
Razvojne naloge � Razvojne aktivnosti  
Projektne naloge � Projektne aktivnosti 

V vseh drugih poglavjih, kjer naloge niso bile razporejene v te tri skupine, ampak so bile po 
alinejah naštete samo kot »naloge«, smo ta izraz prav tako preimenovali v »aktivnosti«. 
 Za projektne aktivnosti je potrebno še dodatno pojasnilo: tabele, ki v posameznih 
poglavjih prikazujejo razrez delovnega časa po nalogah, ne vsebujejo delovnega časa, 
namenjenega izvedbi projektnih aktivnosti; ves ta čas je vključen v tabeli razreza delovnega 
časa v poglavju Projekti. 
 Na sestanku skupine za pripravo programa dela in poročila o delu Zavoda v oktobru 
2014 smo se odločili, da z letom 2015 ukinemo nalogo 105 Območja brez naravovarstvenega 
statusa, saj je vsa leta zajemala zelo majhen delež vseh ur Zavoda, po nekaterih OE celo nič.  
 

9.4.2 Pojasnilo glede operativnih ciljev in merljivih kazalnikov 
izvedbe aktivnosti 
 
Zavod že od leta 2004 v program dela vključuje poglavje Cilji, ki smo ga tekom let razvijali po 
vsebini in strukturi. V letu 2006 smo cilje razdelili na strateške in letne. Strateške cilje smo 
nato preimenovali v strateške usmeritve. V letu 2011 smo cilje ocenili s pomočjo metode 
SMART39 ter jih v letu 2012 reformulirali, vsako leto pa jih ob pripravi programa dela za 

                                                      
39

 Gl. npr. opredelitev http://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria.  
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naslednje leto revidiramo. Tako imamo sedaj naštete strokovne in poslovne strateške 
usmeritve ter strokovne in poslovne letne cilje. Naše letne cilje razumemo kot operativne 
cilje po izhodiščih MOP za pripravo programa dela z dne 25. 9. 2014 [4]. Vsak letni cilj se 
navezuje na vsaj eno strateško usmeritev, ta navezava je jasno podana v poglavju 3.3  Letni 
cilji. V letu 2012 smo opredelili tudi kazalnike k posameznim letnim ciljem. Nabor kazalnikov 
smo v letih 2013 in 2014 prečistili in razširili. V poglavju 3.5 Kazalniki izvedenosti letnih ciljev 
podamo napovedane in dosežene vrednosti kazalnikov v preteklem letu ter napovedane 
vrednosti za leto, na katerega se nanaša program dela. 

Aktivnosti – po alinejah naštete podrobne naloge v vsebinskih poglavjih, zbrane v 
skupine Redne aktivnosti, Razvojne aktivnosti in Projektne aktivnosti – so podane tako 
podrobno, da jih lahko razumemo tudi kot kazalnike izvedbe aktivnosti, ko njih izvedbo 
ovrednotimo preko sistema spremljanja izvedenosti tekom leta in podrobne ocene 
realizacije ob koncu leta, na način, ki je shematsko prikazan spodaj: 

 
Aktivnost Nosilec Letna/   Dolgoročna (L/D) Stanje (semafor ) Stanje_opis (odstopanja, ukrepi)

priprava  ... D pojasnilo

i zdelava  … D opomba

s odelovanje z …. D pojasnilo

krepitev učinkovi tosti  orodi j … D  
 
Skladno z izhodišči ministrstva smo v tem programu dela nosilce aktivnosti večinoma navedli 
že v samem besedilu programa dela.  

Kazalnike izvedbe aktivnosti za vsako posamično aktivnost prikazuje ocena v stolpcu 
»Stanje« v zgornji preglednici, saj za vsako aktivnost vemo, ali je v celoti izvedena (zeleno), ni 
izvedena (rdeče) oz. ali je izvedena delno (rumeno). Celovit pregled opravimo na začetku 
novega leta oz. ob pripravi letnega poročila, po potrebi pa tekom leta, za namen spremljanja 
realizacije letnega programa dela, vsako leto najmanj dvakrat. Na ta način dobimo zelo 
nazoren pregled in podatke za oceno izvedenosti vseh aktivnosti letnega programa dela in 
zato nismo razvijali dodatnih kazalnikov izvedenosti. 
 

9.4.3 Metodološko pojasnilo k razrezu delovnih ur po nalogah 

 
Postopek izračuna deleža ur v našem programu dela ter ovrednotenje vsebinskih nalog v 
finančnem načrtu je že zadnjih deset let enak. Vse delovne naloge Zavoda so razdeljene v tri 
skupine: strokovne; (Ekološko pomembna območja, NATURA 2000, Naravne vrednote, 
Strokovne podlage, Naravovarstvene smernice, Strokovna mnenja, Projekti, Zavarovana 
območja, Konference, Varstvo vrst, Varstvo HT, Konvencije in direktive (tudi CITES)), mešane 
naloge, (Metodologije in razvoj, Izobraževanje, Naravovarstvene akcije, Odnosi z javnostmi, 
Baze in podatkovni sistemi) in splošne (Informatika, Administracija, Pravne naloge, Finance, 
Poslovanje, Kadrovske zadeve, Vodenje in organizacija dela). Tako podrobna razdelitev nalog 
je nujna, če želimo dobro načrtovati in spremljati delo vsakega posameznika, za kar imamo 
razvito aplikacijo Delovodnik v IS Poslovni portal ZRSVN. Prav tako želimo vedeti, kakšno je 
razmerje opravljenih ur vsebinskih in podpornih (administrativnih) nalog.  

Strokovne in mešane naloge so t.i. vsebinske naloge, to so naloge, zaradi katerih 
ZRSVN obstaja, splošne naloge pa nudijo administrativno podporo vsebinskim nalogam. Pri 
razdelitvi celotnega delovnega časa Zavoda po vseh naštetih nalogah izračunamo delež ur za 
vsako od teh nalog od celotnega števila ur, kot je to prikazano v Prilogi 1. Če pa hočemo 
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finančno ovrednotiti vsebinske naloge, financirane iz sredstev javne službe, pa moramo ure 
splošnih nalog linearno porazdeliti po urah strokovnih in mešanih nalog. Obenem moramo iz 
naloge Projekti odštejemo tiste ure, ki bodo financirane iz drugih-zunanjih virov in ne iz javne 
službe. Zato se navedeni deleži (%) za posamezne naloge razlikujejo, če gledamo delež, ki 
odpade na nalogo glede na ure vseh nalog (gl. npr. drugo str. priloge 9.1 Priloga 1: Prikaz 
predvidene porabe delovnega časa za leto 2015), vključno s splošnimi, ne glede na vir 
financiranja ali če gledamo delež, ki odpade na vsebinske naloge iz celotnih sredstev javne 
službe (gl. naloge v razpredelnici poglavja 3.6 Razporeditev nalog glede na prioritete 
ministrstva – ti deleži so izhodišče za razrez sredstev, ki je podan pri vsaki vsebinski nalogi). 
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9.5 Priloga 5: Seznam neizvedenih aktivnosti programa 
dela za leto 2014 
 
Od preko 250 načrtovanih aktivnosti jih je ostalo neizvedenih le devet, in sicer večinoma 
zaradi objektivnih razlogov, kot je navedeno na desni strani spodnje preglednice. Dve 
aktivnosti sta izpadli zaradi izvajanja dodatne naloge in bosta izvedeni v začetku leta 2015. 
 

Aktivnost Obrazložitev

Strokovna podpora MKO pri zagotavljanju in poglabljanju kvalitete 

okoljskih poročil
Ni bilo zahtevkov.

Analiza izvajanja ukrepov KOP na območjih Natura 2000 v letu 2013
Naloga ni bila  izvedena na račun naloge Priprava projektnih nalog za 

monitoring vrst na območjih Natura 2000. Izvedena bo v začetku leta 2015.

Strokovna podpora IzvRS pri pripravi dokumentov za upravljanje voda Naloga ni bila izvedena zaradi nerazpoložljovosti virov.

Analiza funkcionalnosti izvedenih nadomestnih habitatov
Naloga ni bila  izvedena na račun naloge Priprava projektnih nalog za 

monitoring vrst na območjih Natura 2000. Izvedena bo v začetku leta 2015.

Izvedba vsaj 6 delavnic za sektorje po sprejemu programa PUN2000 (projekt 

PUN2000)

Projekt se še izvaja, program še ni bil sprejet. Naloga bo izvedena v začetku 

leta 2015

Udeležba na konferenci IUFRO

Udeležba na konferenci za CHM

Odstranjevanje invazivk na Koritnem
Akcija ne bo izvedena, saj lastnica zemljišča po tem, ko je v začetku leta 

izrekla soglasje za izvedbo del, le-tega ni želela izdati v pisni obliki.

Odstranjevanje invazivnih vrst na slanem travniku Sv. Nikolaj 

Akcija, ki jo je možno izvesti le v zimskem času, ni bila izvedena zaradi 

izredno visokega plimovanja morja in močnih padavin v oktobru in 

novembru. Presatavljena je na začetek leta 2015. 

Udeležba je odpadla zaradi varčevalnih ukrepov.
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9.6 Priloga 6: Projekt IS za naravovarstvo SI v finančni 

perspektivi 2014-2020 
 
 

IS za naravovarstvo SI 
v finančni perspektivi 2014-2020 

 

OSNOVNI PODATKI  
Delovno ime 
projekta 

IS za naravovarstvo SI 

Predlagatelj projekta Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) 

Kontaktna oseba dr. Mirjam Dular, mag. Martina Kačičnik Jančar  

Kontaktni podatki Tobačna ulica 5, Ljubljana; zrsvn.oe@zrsvn.si; www.zrsvn.si  

Nosilec projekta ZRSVN 

Možni projektni 
partnerji 

- ARSO 
- MOP  
- CKFF 
- Parki 
- Drugi nosilci podatkovnih zbirk o živalskih in rastlinskih vrstah 

Geografska lokacija 
projekta 

Slovenija 

Kategorija projekta IKT, storitve 

OPIS PROJEKTA  
Kratek opis projekta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ozadje. Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) je v okviru projekta 
LIFE04NAT/SI/000240 v letih 2005-2007 vzpostavil informacijski sistem 
Naravovarstveni atlas (NVA), ki združuje vse pomembnejše prostorske 
informacije s področja ohranjanja narave. Izdelali smo ga v sodelovanju z 
ARSO, na Agenciji IS tudi gostuje (strojna in programska oprema). Aplikativni 
del IS je ločen v dva dela: NVA, ki omogoča urejanje in vnos naravovarstvenih 
podatkov, ki jih predpisuje ZON in Atlas okolja, preko katerega ARSO javnosti 
prikazuje osnovne grafične podatke s področja okolja. Ves čas od leta 2008 ni 
na voljo ustreznih sredstev za vzdrževanje NVA, zaradi česar prihaja do 
prekinitev delovanja in nedostopnosti NVA. Kadarkoli lahko pride do 
nerazpoložljivosti ažurnih podatkov o biodiverziteti in naravnih vrednotah. 
 
Umestitev projekta v širši kontekst. Enotna baza NVA omogoča kvalitetnejše 
vodenje vseh za naravovarstvo pomembnih podatkov,  hitrejše analize 
podatkov za pripravo dokumentov, pravnih aktov ter poročil na nivoju 
Slovenije, kot tudi za pripravo poročil, ki jih od Slovenije zahteva EU (npr. 
poročilo po 17. členu Direktive o habitatih). Spremljanje  stanja narave je 
nujno za zagotavljanje pogojev za nadaljnji razvoj in obstoj človeka, k čemer 
nas zavezuje tudi usmeritev k sprejetim konceptom trajnostnega razvoja EU. 
NVA  prispeva tudi k izgradnji infrastrukture za prostorske informacije, ki jo 
od držav članic z direktivo INSPIRE zahteva EU. Predlagani projekt je skladen z 
vsebino poglavja 2.2.4 slovenskega Operativnega programa za izvajanje 
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 
(http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/ 
EKP/Prvi_OSNUTEK_OP_20_01_2014_redakcijski_popravki.pdf), katerega 
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pripravo koordinira MGRT. 
       V Sloveniji je glede na število prebivalcev ter druge kazalnike na različnih 
področjih (nepremičnine, infrastruktura, davčni sistem, …) zelo veliko dobro 
finančno podprtih  informacijskih sistemov. V primerjavi s tem je primerno in 
nujno potrebno zagotoviti tudi sredstva za delovanje in razvoj informacijskega 
sistema za področje narave, v katerega se bodo stekali podatki o stanju 
narave in ukrepih za njeno ohranjanje. Le tako bodo ažurne informacije o 
dogajanju v naravi enostavno in hitro dostopne tako strokovnim sodelavcem, 
ki se ukvarjajo z ohranjanjem narave ter usmerjanjem posegov in dejavnosti v 
prostoru, kot tudi  javnosti.  
 
Vsebinski opis projekta. V okviru predlaganega projekta bomo zagotovili 
zanesljivo delovanje NVA za najmanj naslednjih sedem let. Na ZRSVN bomo 
vzpostavili minimalno ekipo, ki bo skrbela za delovanje in razvoj NVA za 
potrebe naravovarstvene stroke ter za povezovanje z drugimi inštitucijami in 
posamezniki, ki razpolagajo z ali jih zanimajo za naravovarstvo pomembni 
podatki. Za potrebe spremljanja stanja in upravljanje z območji Natura 2000 
bomo nadgradili aplikacijo, ki je bila zasnovana v okviru projekta WETMAN 
(LIFE 09NAT/SI/000374). V povezavi z zbirko podatkov o živalskih in rastlinskih 
vrstah, ki jo upravlja CKFF (http://www.ckff.si/), bomo tekom trajanja 
projekta bistveno razširili dostop do podatkov o vrstah preko NVA, in tako 
izboljšali možnosti uporabe za sodelavce ZRSVN. Prav tako bodo ti podatki 
postali dostopni za javnost, skladno z ZON in ZDIJZ. Del NVA, ki je na voljo 
javnosti na naslovu http://www.naravovarstveni-atlas.si,  bomo posodobili, 
prilagodili sedanjim standardom (gl. googlemaps) ter ga nadgradili v 
multifunkcijsko spletno/mobilno orodje za informiranje in ozaveščanje 
javnosti o slovenski naravi in ohranjanju le-te, s poudarkom na njenih 
najvrednejših delih. V NVA bomo vključili tudi portal www.sporocivrsto.si, ki 
ga je na pobudo ZRSVN izdelal in doniral LUZ, d.d. Portal je bil vzpostavljen z 
namenom popularizacije naravovarstva in testiranja možnosti zbiranja 
podatkov o naključnih najdbah izbranih vrst s pomočjo zainteresirane 
javnosti. Ker gre za prepoznavne vrste, se je pokazalo, da je kontrola preko 
obveznega sestavnega dela podatka, kvalitetne fotografije, dober mehanizem 
za izločanje neustreznih podatkov. Minimalno število zahtevanih podatkov je 
do uporabnika prijazno in ga ne odvrne od dejanskega posredovanja podatka. 
Potrditev tega izredno učinkovitega sistema za pridobivanje »poceni« 
podatkov se kaže tudi s tem, da so tu zbrani podatki o hroščih postali 
pomemben sestavni del podatkov za letno nacionalno poročilo spremljanja 
stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev, ki ga izdela  kvalificirani 
strokovnjaka. Ti podatki so po izidu omenjenega letnega poročila vključeni 
tudi v podatkovno zbirko CKFF. Aplikacijo sporocivrsto.si, ki smo jo že na 
začetku poimenovali tako, da bo možno povečanje nabora vključenih vrst, 
bomo razširili na določeno število izbranih, lahko prepoznavnih, nosilnih in/ali 
indikatorskih vrst. Vključili bomo tudi zbiranje podatkov o najbolj ogrožujočih 
in prepoznavnih invazivnih tujerodnih vrstah. Prav tako bomo omogočili 
organiziran vnos posamičnih podatkov o vrstah, ki jih med terenskim delom 
zberejo sodelavci ZRSVN ter sodelavci drugih zavodov, ki delujejo na področju 
ohranjanja narave. Aplikacijo bomo pripravili tudi v obliki za mobilne naprave, 
saj ocenjujemo, da bi na ta način ob množični uporabi pametnih telefonov z 
manj stroški lahko pridobili bistveno večjo količino podatkov. 
Opis sedanjega stanja Naravovarstvenega atlasa. Na ZRSVN ni ustrezne 
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ekipe informatikov za vzdrževanje tako kompleksnega geografskega 
informacijskega sistema (GIS), kot je NVA, podpora s strani ARSO pa je 
omejena le na najosnovnejše zadeve, zaradi česar pogosto prihaja do težav, 
zakasnitev in nedosegljivosti oz. slabega delovanja sistema, pri čemer se 
izgublja ogromno delovnih ur sodelavcev ZRSVN (podatki niso na voljo, 
posledično je kvaliteta izdelkov slabša, NVA ne deluje in se zato vanj ne da 
vnašati novih podatkov s terena, ni zagotovljenih varnostnih kopij sistema, ne 
moremo dostopati do podatkov, ki smo jih vnesli, …) ter tudi njihovega 
delovnega zanosa. Neugodni so tudi odzivi javnosti, ko nam sporoča da »Atlas 
spet ne deluje.« 
       V vseh letih po projektu LIFE je bilo financiranje vzdrževanja NVA močno 
podhranjeno ali pa so bila sredstva v ta namen na letnem nivoju celo enaka 
nič, zato posamezna vzdrževalna dela s strani zunanjega izvajalca niso mogla 
biti opravljena v celoti ali pa težave sploh niso bile odpravljene. Na ZRSVN 
nimamo usposobljenega sodelavca – informatika s poznavanjem tehnologij 
GIS, ki bi skrbel  za tako obsežen in kompleksen informacijski sistem ter bi 
lahko nudil ustrezno podporo uporabnikom. Z vsebinskega vidika NVA 
pokrivata sodelavca, ki prav tako nimata potrebnih znanj za razvoj in 
upravljanje aplikacij. Takšne razmere so v skoraj 7 letih od začetka delovanja 
NVA (od 2008 dalje) pripeljala blizu situaciji, ki je opisana na sliki: 

 
Lahko se zgodi, da bo prišlo do stanja, ko NVA sploh ne bo več deloval oz. bo 
ugasnil (gl. levo stran slike), kar bo pomenilo, da so bila tudi sredstva EU, s 
pomočjo katerih smo informacijski sistem v projektu LIFE vzpostavili, 
dolgoročno gledano porabljena zaman. Izkušnje kažejo, da je že z 
zagotavljanjem relativno majhnih, stabilnih (vsakoletnih) sredstev (glede na 
začetno investicijo – npr. ok. 20%, gl. desno stran slike) možno vzdrževati 
informacijski sistem, katerega uporabna vrednost se ohranja ali celo veča. Pri 
NVA smo zaradi kritičnega pod-financiranja v situaciji, ko se kadarkoli lahko 
zgodi, da informacijski sistem NE bo več deloval in zato npr. ne bo možno 
pripraviti podatkov za spremembo pravilnika o naravnih vrednotah, ali 
prikazati in uporabiti podatkov o območjih Natura 2000, prav tako se bo 
zaradi nedostopnosti podatkov zmanjšala kakovost izdelkov, ki jih Zavod 
pripravlja v okviru rednega dela (naravovarstvene smernice, mnenja). 
Nedelovanje NVA bo tudi za širšo družbo pomenila izgubo pomembnega vira 
naravovarstvenih informacij ter bo v javnosti zanesljivo imelo negativni vpliv 
na ugled ZRSVN in slovenske naravovarstvene stroke v celoti, vključno s 
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pristojnim ministrstvom. 

Pričakovani rezultati 
projekta 

- Stabilno in zanesljivo delovanje NVA 
- Stalna dostopnost do naravovarstvenih podatkov, skladno s pravicami 

po skupinah uporabnikov 
- Zagotovljeno in izpopolnjeno arhiviranje (tudi sledljivost sprememb) 

podatkov 
- Postopek dopolnitev pravilnika NV usklajen med vsemi akterji (MOP-

ZRSVN-ARSO) ter informatiziran od priprave podatkov do objave  
- Podatki javnih monitoringov in raziskav vrst iz baze CKFF stalno 

dostopni 
- Postopoma dostopni literaturni podatki o vrstah iz baze CKFF 
- Izvedena analiza o možnostih povezave in vključitve podatkov iz 

zunanjih obstoječih podatkovnih virov (rastlinske in živalske vrste) v 
NVA 

- Zaposleni v parkih usposobljeni za korektno zbiranje terenskih 
podatkov in vnos le-teh v NVA 

- Javni profili NVA  bodo posodobljeni (modul 1) 
- Podatki o vrstah bodo uporabnikom ponujeni v prijazni obliki, 

enostavni za uporabo in dostopni tudi širši javnosti (modul 2) 
- Upravljanje območij Natura 2000 bo podprto z dosjeji (modul 3) 
- Portal www.sporocivrsto.si vključen v NVA in bo omogočal enostavne 

vnos terenskih podatkov za strokovnjake in javnost (modul 4) 

Ciljne skupine 
projekta 

⁻ Javne in zasebne inštitucije s področja okolja in urejanja prostora 
⁻ Zainteresirana javnost – donorji podatkov 
⁻ Izvajalci posegov v prostor 
⁻ Širša javnost 
⁻ Šole  

Strateška podlaga 
projekta  

- Program razvoja RS, direktive EU za področje narave in direktiva 
INSPIRE, Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014-2020 

Trajanje projekta  2014 - 2020 

Predlagateljeva 
ocena vrednosti 
celotnega projekta 

 
1,4 Mio EUR 

Predvideni viri 
financiranja s strani 
predlagatelja  

 
Tehnična pomoč/kohezija – sredstva za Naturo 2000 

SPECIFIKACIJA 

STROŠKOV  
 

 

Partner Vsebina Količina Enota
Vrednost 

enote [EUR]

Obdobje 

[let]

Vrednost 

skupaj

človeški viri 2 FTE 36.000 6 432.000,00 €

materialni stroški 1 letno 12.000 6 72.000,00 €

CKFF človeški viri 2,5 FTE 36.000 6 540.000,00 €

letno vzdrževanje s popravki in dopolnitvami 1 letno 20.000 6 120.000,00 €

razvoj modulov 1 - 4 1 1x 173.000 1 173.000,00 €

najem strežnika in programja 1 letno 12.000 6 72.000,00 €

1.409.000,00 €skupaj

ZRSVN

zunanji 

izvajalec
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Projekt je naveden tudi v tabeli G priloge 6.4 Programa upravljanja območij Natura 2000 za 

obdobje 2015 – 2020 .  

 


