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Uporabljene kratice in okrajšave
ARSO
CBD
CE
CITES

COP
CPVO
DOPPS
DPN
DRSV
DS
EGP
EPO
EU
EUSALP
EZTS
FTE/FT
GGE
GGN
HT
IS
IzVRS
KE
KGZS
KOP
KP
KR
LJ
LUZ
MB
MOP
MzI
NG
NM
NRO
NS
NUV
NV
NVA
NVO
ObmE/OE
OPN

Agencija Republike Slovenije za okolje
Konvencija o biološki raznovrstnosti (angl. Convention on Biological Diversity)
Celje
Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in
rastlinskimi vrstami (angl. The Convention on International Trade in
Endangered Species Fauna and Flora)
Konferenca pogodbenic, vodilno telo CBD (angl. Conference of the Parties)
celovita presoja vplivov na okolje
Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije
državni prostorski načrt
Direkcija RS za vode
delovna skupnost
Evropski gospodarski prostor
ekološko pomembno območje
Evropska unija (Evropska skupnost, ES)
Strategija EU za alpsko regijo (EU Strategy for the Alpine Region)
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
angl. full-time equivalent (efektivna letna kvota delovnih ur polno zaposlenega
delavca, 1700 ur)
gozdarsko gospodarska enota
gozdno gospodarski načrti
habitatni tip
informacijski sistem
Inštitut za vode Republike Slovenije
krajevna enota
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
kmetijsko okoljska plačila
krajinski park
Kranj
Ljubljana
Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.
Maribor
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za infrastrukturo
Nova Gorica
Novo mesto
načrt ribiških območij
naravni spomenik
načrt upravljanja voda
naravna(e) vrednota(e)
Naravovarstveni atlas (www.naravovarstveni-atlas.si)
nevladne organizacije
Območna enota
občinski prostorski načrt
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OPPN
OsrE
PI
PRP
PSP
PUN2000
RGN
RS
SDF

občinski podrobnejši prostorski načrt
Osrednja enota (ZRSVN)
Piran
Program razvoja podeželja
presoja sprejemljivosti posegov
Program upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020)1,2
ribiško-gojitveni načrt
Republika Slovenija
angl. standard data form (se nanaša na standardizirane podatke o območjih
Natura 2000 v zbirki EU)
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/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
LIFE KOČEVSKO
LJUBA
LIFE TO GRASSLANDS
SUPORT
TSCP SEE - IUCN
AlpES

PromKOPOP

Naslov projekta
Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko
Ljudje za Barje - ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju
LIFE Conservation and Management of Dry Grasslands in Eastern
Slovenia
Trajnostno upravljanje Pohorja
Toward Strengthened Conservation Planning in South-Eastern Europe
Alpine Ecosystem Services – mapping, maintenance and
management
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

1

Program je sprejela Vlada Republike Slovenije na 30. seji dne 9. aprila 2015, popravek dveh prilog pa na 38.
seji dne 28. maja 2015, http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE9907.
2
Izdelan je bil v projektu LIFE z naslovom »Natura 2000 Management programme for Slovenia for the period
2014 – 2020” (»SI Natura 2000 Management«), http://www.natura2000.si/index.php?id=330.
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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
strokovna 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. 1), 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 in skrbi
za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave.
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 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
• Tanja Košar, članica, predstavnica delavcev 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. administrativnoorganizacijsko 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

Program dela za leto 2016 je pripravljen skladno z izhodišči, ki smo jih dobili z resornega
ministrstva. K pripravi programa smo pristopili že v zadnji četrtini prejšnjega leta. Posebno
pozornost smo namenili prepletanju izvajanja javne službe, financirane iz proračuna države
in projektov.
Na področju biotske raznovrstnosti bo glavni poudarek na prenosu določil PUN2000 v
prakso. To bomo izvajali tako z dokumenti različnih ravni (naravovarstvene smernice,
strokovna mnenja, načrti upravljanja zavarovanih območij ipd.) kakor tudi s komunikacijo. Pri
tem bomo uporabljali ustaljene poti, določene z zakonodajo (postopki prostorskega
načrtovanja, rabe naravnih dobrin, posegov ipd.) in druge, ki so večinoma povezani z
izvajanjem projektov, v katerih sodelujemo. Nezanemarljiva je tudi naša vloga v fazi priprav
projektov, financiranih iz različnih mehanizmov, ko se na nas obračajo prijavitelji. Ta vloga je
manj vidna, niti za njimi ne stoji kakšen izdelek, a je velikokrat ključna, saj gre za ustrezne
usmeritve že takoj na začetku zamisli.
Na področju varstva naravnih vrednot bo poudarek na nadaljnji krepitvi vrednotenja
nekaterih zvrsti in izboljševanju podatkov in vedenja. Pri tem bomo nadaljevali delo na
elaboratih vrednotenj posameznih zvrsti. Prenos dognanj v prakso bo podoben kot na
področju biodiverzitete.
Komunikacija postaja vse pomembnejši del našega delovanja. Zelo smo vpeti v
različne sfere družbenega delovanja, saj je ohranjanje narave izrazito horizontalni sektor.
V poslovnem delu pričakujemo še vedno težave pri financiranju, saj je glede na
naloge, število zaposlenih in dosežen dogovor med sindikati in državo, na področju plač še
vedno premalo denarja. Več priložnosti vidimo na področju projektov, saj se bo nova
finančna perspektiva začela izvajati v praksi. Obvladovanje denarnega toka bo precej lažje
kot v letu 2015, ker so zaključeni projekti večinoma poplačani, za novega pa smo dobili delno
predplačilo. V letu 2016 ne predvidevamo upokojitev.
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Ocena izvajanja letnega programa dela in
finančnega načrta za leto 2015

2

Zavod je program dela in finančni načrt za leto 2015 izvajal skladno z zastavljenimi nalogami,
ob upoštevanju prioritet ministrstva in skladno z razpoložljivimi viri. Imeli smo težave z
izvajanjem programa dela, saj je bil le-ta skupaj s finančnim načrtom sprejet šele konec
oktobra, zadnjo pogodbo o financiranju pa smo prejeli šele v drugi polovici novembra 2015.
Pri realizaciji aktivnosti kljub temu ni bilo večjih odstopanj od zastavljenega programa.
Neizvedenih je ostalo le nekaj aktivnosti, večinoma take, katerih izvedba ni bila v celoti
odvisna od nas oz. je povezana z viri, ki niso bili na voljo. Namesto neizvedenih aktivnosti so
bile narejene druge naloge, ki so se pojavile tekom leta.
Med glavnimi spoznanji iz izvajanja programa dela v letu 2015 bi kot takšna, ki so
pomembna za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2016, izpostavili sledeče:
- večino leta smo delovali v pogojih začasnega financiranja;
- naše delovne naloge smo izvajali tekoče;
- vodu je vladalo dobro in za delo motivirano vzdušje;
- soočali smo se s hudimi težavami pri delovanju Naravovarstvenega atlasa, ključnega
orodja pri pripravi strokovnih mnenj in naravovarstvenih smernic;
- intenzivno smo se vključevali v pripravo programskih dokumentov za pridobivanje
sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov in s tem povezanih
instrumentov EU za obdobje 2014-2020, s čimer smo zagotovili ustreznejše
pokrivanje vsebin varstva narave v teh dokumentih in s tem pripravili podlago za
večje število projektov s tega področja;
-  ntenzivno smo sodelovali pri načrtovanju programov regionalne razvojne politike;
- pridobivanje sredstev (tudi objave prvih razpisov) iz Evropske kohezijske politike za
obdobje 2014-2020 se je začelo konec leta 2015 ali pa se bo šele v letu 2016, zaradi
česar bo Zavod v letu 2016 intenzivno vključen v prijave projektov;
- ter zakonodaje s področja ohranjanja narave bomo v letu 2016 ppostavljen je sistem
- postavljen je sistem zagotavljanja prehodnega financiranja za projekte pri Zakladnici
enotnega zakladniškega računa države, s katero je vzpostavljeno zelo dobro
sodelovanje in medsebojno zaupanje;
- še vedno se soočamo s premajhnim obsegom sredstev za plače zaposlenih;
- uspešno smo izvedli tradicionalne prireditve Zavoda, kot npr. strokovni
naravovarstveni posvet v novembru;
- sodelovanje z MOP je bilo na visoki ravni.

10

Program dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2016

3

Cilji delovanja Zavoda

V poglavju so navedene strateške usmeritve, letni cilji Zavoda in kazalniki, prioritete letnega
programa ter razdelitev naših delovnih nalog (glede na načrtovane ure za njihovo izvedbo)
po treh prioritetah, sledeč Izhodiščem (gl. Viri in literatura, zap. št. 4) s strani resornega
ministrstva.

3.1 Prioritete programa dela Zavoda v letu 2016
Prioritete izvajanja javne službe ohranjanja narave v letu 2016 so:
− priprava kvalitetnih strokovnih mnenj in naravovarstvenih smernic,
− nadaljevanje izvajanja usmeritev PUN2000 s poudarkom na izvajanju in
spremljanju ukrepov na kmetijskih zemljiščih ter zagonu projektov, določenih v
PUN2000,
− izvedba postopka odprave očitnih napak iz registra naravnih vrednot (postopek
brez objave v Uradnem listu),
− določanje podrobnih kriterijev vsebin ekološko pomembnih območij in
botaničnih, zooloških in ekosistemskih naravnih vrednot, nadaljevanje priprave
elaborata za vrednotenje geomorfoloških naravnih pojavov,
− nadaljevanje analize aktov o zavarovanju, izbor območij in priprava strokovnih
predlogov za novelacijo aktov o zavarovanju, kjer obstaja podpora lokalnega
okolja oziroma pobuda lokalnih skupnosti za novelacijo,
− pokrivanje terena in sodelovanje z deležniki,
− sodelovanje in svetovanje sektorjem ter inštitucijam, ki so odgovorni za
načrtovanje razvoja v Sloveniji in, kjer je potrebno, aktivno vključevanje v
operativne skupine na lokalni in državni ravni,
− sodelovanje na mednarodni ravni (EUSALP, čezmejna območja, …).

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 poslovne3 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

3

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. poglavje 3.3.
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poslovna strateška usmeritev:
D. Delovati poslovno odlično in družbeno odgovorno ter deliti izkušnje in dobre prakse z

drugimi organizacijami.

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 so povzete po 117. členu ZON ter smiselno uporabljene kot naslovi
podpoglavij poglavja Izvajanje javne službe ohranjanja narave. To so t.i. strokovne naloge (gl.
naloge št. 1 do 7 v preglednici v nadaljevanju), ki so za leto 2016 revidirane. K izpolnitvi ciljev
bo prispevala izvedba vseh aktivnosti, ki jih načrtujemo v okviru navedenih nalog, kot
prikazuje preglednica:
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Šifra
naloge
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Naloga

Številke poglavij v
Programu dela za
leto 2015
4.4

Biodiverziteta
4.5
Naravne vrednote
4.2
Naravovarstvene smernice
4.3
Strokovna mnenja
4.7
Zavarovana območja
4.9.2
Naravovarstvene akcije
4.9
Odnosi z javnostmi
5.1 (ter 4)
Projekti
6.1, 6.5 (ter 4.4, 4.5)
Informacijski sistemi
vse
Vodenje in organizacija dela
Naloge skupnih služb
6

Cilji, k uresničevanju
katerih prispeva ta
naloga
1, 2, 3, 5, 7
2, 3, 7
1, 4, 5, 7
1, 4, 7
3, 4, 7
3, 7
5, 7
1, 2, 3, 4, 5, 7
2, 6, 7
6, 7, 8
6, 7

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 2016, so podani v nadaljevanju.
K cilju št. 1:
• delež terensko pregledanih naravnih vrednot
pričakovana vrednost 2015: 8%
dosežena vrednost 2015: 9,6%
pričakovana vrednost 2016: 10%4

K cilju št. 2:
• število popravkov5 podatkov o naravnih vrednotah
pričakovana vrednost 2015: 550
dosežena vrednost 2015: 500
pričakovana vrednost 2016: 2306

• število dostopov do javnih strani NVA
pričakovana vrednost 2015: 24.000
dosežena vrednost 2015: 26.0007
pričakovana vrednost 2016: največ 26.0008
4

Na terenu nameravamo preveriti 540 NV.
Število popravkov podatkov pomeni število NV, za katere smo na podlagi spremljanja stanja in oblikovanih
metodologij vrednotenja (elaborati) posodobili podatke v NVA. Te NV imajo sedaj urejene (prečiščene) opise in
v primerih, ko gre za zvrsti, za katere so izdelani elaborati, tudi izpolnjeno polje »vrednotenje«.
6
Dopolnjevanje podatkov bo v letu 2016 temeljilo na oblikovanih metodologijah vrednotenja, predvsem za NV
s hidrološko zvrstjo. Za geomorfološke NV je elaborat v nastajanju. Med pripravo elaborata bodo testno
vrednotene geomorfološke NV posameznih tipov. Ker ima 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 šele izdelan.
7
Od načrtovanega nekoliko večje število ogledov v letu 2015 povezujemo s spremembami pravilnika o NV, ki jih
je javnost spremljala preko NVA. Dejansko število javnih dostopov do strani v celotnem letu 2015 pa je bilo
manjše od ocene, narejene na osnovi podatkov za prvih devet mesecev, kar bi lahko bilo povezano s slabšim
delovanjem tega IS v zadnjih treh mesecih leta.
5
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K cilju št. 3:
• število metodologij
pričakovana vrednost 2015: 0
dosežena vrednost 2015: 0
pričakovana vrednost 2016: 09

K cilju št. 4:
• število izdelanih naravovarstvenih smernic
pričakovana vrednost 2015: 90 smernic10 in 110 mnenj11 (skupaj 200)
dosežena vrednost 2015: 91 smernic in 164 mnenj (skupaj 255)
pričakovana vrednost 2016: 110 smernic in 150 mnenj (skupaj 26012)

• število izdelanih strokovnih mnenj13
pričakovana vrednost 2015: 4100
dosežena vrednost 2015: 4258
pričakovana vrednost 2016: 410014

K cilju št. 5:
• število objav v medijih15
pričakovana vrednost 2015: 160
dosežena vrednost 2015: 201
pričakovana vrednost 2016: 20516

K cilju št. 6:
• v rokih pripravljena kvalitetna program in poročilo
pričakovana vrednost 2015: popravek programa dela 2015, končno poročilo 2014, polletno
poročilo 2015, program dela 2016 (skupaj 4 izročki)
dosežena vrednost za 2015: popravek programa dela 2015, končno poročilo 2014, polletno
poročilo 2015, osnutek17 programa dela 2016 (skupaj 4 izročki)
pričakovana vrednost 2016: program dela 2016, končno poročilo 2015, polletno poročilo in
eventualna druga vmesna poročila v letu 2016 na zahtevo MOP, osnutek programa dela 2017
(skupaj najmanj 4 izročki)

8

Zaradi nejasne usode NVA (financiranje ni zagotovljeno) je kot gornja vrednost možnega števila ogledov
podana dosežena vrednost za leto 2015. V primeru večjih težav z NVA bo število ogledov zagotovo manjše, v
primeru prekinitve delovanja pa bistveno manjše.
9
Začeli bomo s pripravo metodologije za določitev podrobnih kriterijev vsebin ekosistemskih, botaničnih in
zooloških naravnih vrednot in EPO, ki pa v letu 2016 še ne bo zaključena, zato jo bomo v kazalnikih napovedali
za leto 2017.
10
Šteti so izdelki: naravovarstvene smernice in naravovarstvene smernice v neuradnem postopku.
11
Šteti so izdelki: naravovarstveno mnenje, naravovarstveno mnenje in mnenje o sprejemljivosti plana ter
»prvo mnenje«.
12
Ocena je izdelana na podlagi ekstrapolacije podatkov za leta od 2005 do 2015. Dejansko število izdelkov bo
odvisno od prejetih vlog, števila le teh pa ne moremo natančno napovedati.
13
Vključena so: strokovna mnenja, soglasja po občinskih odlokih in prijave inšpekcijskim službam.
14
Ocena je izdelana na podlagi ekstrapolacije podatkov za leta od 2005 do 2015. Dejansko število izdelkov bo
odvisno od prejetih vlog, števila le-teh pa ne moremo natančno napovedati.
15
Šteti so izdelki: avtorski prispevek, sodelovanje pri novinarskem prispevku, intervju, sporočilo za javnost,
tiskovna konferenca.
16
Ocena je izdelana na podlagi ekstrapolacije podatkov za leta od 2005 do 2015.
17
Osnutek je bil na Zavodu pripravljen, ni pa bilo v letu 2015 poziva za oddajo na MOP.
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• doseganje rokov pri pripravi izdelkov (mnenja, smernice)
pričakovana vrednost 2015: 95% upoštevanje rokov
dosežena vrednost za 2015: 95% doseganje rokov
pričakovana vrednost 2016: 95% upoštevanje rokov

K cilju št. 7:
• št. prispevkov na mednarodnih strokovnih srečanjih
pričakovana vrednost 2015: 10
dosežena vrednost 2015: 1218
pričakovana vrednost 2016: 1219

3.6 Razporeditev nalog glede na prioritete ministrstva
Skladno z Izhodišči smo naloge javne službe, navedene v preglednici v poglavju 3.4 in opisane
v vsebinskih poglavjih v nadaljevanju, razporedili v tri prioritete, in sicer:

Opomba 1: Glede na opise prioritet v Izhodiščih smo dve nalogi linearno razdelili med dve ali vse tri prioritete.
Opomba 2: Oznaka »Projekti_JS« pomeni le tisti del od vseh načrtovanih ur za projekte, ki je financiran iz sredstev javne
službe.

Skupni indikativni delež načrtovanih ur (in posledično finančnih sredstev) po prioritetah je:
Prioriteta
prioriteta 1
prioriteta 2
prioriteta 3

Izhodiščna vrednost Delež ur - dejanska Proračunska
MOP za ZRSVN
vrednost ZRSVN
sredstva
75%
15%
10%

76%
16%
8%

1.916.832 €
399.020 €
198.350 €

kar okvirno ustreza vrednostim, podanim v Izhodiščih.

18
Od načrtovanega večje število udeležb so prispevki na strokovnih srečanjih, katerih so se sodelavci udeležili v
okviru projektov ter kot vabljena predavanja in ne v okviru javne službe.
19
Pričakujemo največ toliko udeležb s prispevki na konferencah in drugih strokovnih srečanjih v tujini, kot jih je
bilo v letu 2015.
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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 2016, 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 MOP.

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 razvoj20 (gl. poglavje 4.1.1 Strokovni svet in skupina za strokovni
razvojStrokovni svet in skupina za strokovni razvoj)
• Skupina za favno in floro (gl. 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).
Skupina za pripravo letnega programa dela in poročila se bo v letu 2016 po potrebi sestala za
obravnavo aktualnih vprašanj v zvezi s pripravo obeh dokumentov ter za vprašanja,
povezana z vodenjem podatkov o porabi delovnega časa ter uporabi in delovanju IS Poslovni
portal ZRSVN.

4.1.1

Strokovni svet in skupina za strokovni razvoj

Ko bo sprejet novi statut Zavoda, bomo pristopili h konstituiranju strokovnega sveta, skladno
s statutom in z ZON.
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), s skupino redno sodeluje
Vesna Juran. 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
20

Skupina je glavno strokovno posvetovalno telo direktorja Zavoda.
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posameznih nalog, Agencije RS za okolje, Ministrstva za okolje in prostor, upravljavcev
zavarovanih območij ali zunanji strokovnjaki, povezani z vsebino, ki bo predmet obravnave.
Za program dela Zavoda 2016 je Skupina pripravila izhodišča, v katerih je določila
prioritetne strokovne vsebine in so podrobneje vključene v celoten program v nadaljevanju.
Skupina se bo redno vključevala v izvedbo nalog in s tem usmerjala razvoj strokovnega dela.
Skupina bo obravnavo posamezne vsebine praviloma zaključila z mnenjem, priporočilom ali
navodilom.
Zaradi novega Statuta Zavoda RS za varstvo narave bo konstituiran strokovni svet in
potrebno bo urediti razmerja in vsebino dela strokovnega sveta in skupine za strokovni
razvoj.

4.2 Naravovarstvene smernice in naravovarstvena mnenja
Naravovarstvene smernice so eden najpomembnejših strokovnih izdelkov Zavoda. Večina
dela za pripravo in za usklajevanje 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 bo delo v letu 2016 temeljilo na
vključevanju PUN2000 v različne sektorske načrte. Na področju gozdarstva bomo
predvidoma pripravili 25 naravovarstvenih smernic, od tega 14 na kompleksnih območjih
Natura 2000. NS za GGN GGE bodo temeljile na prenosu vsebin za gospodarjenje z gozdovi iz
PUN2000 v GGN, po potrebi bodo posodobljene upravljavske cone (pregled novih con
kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov). Za poenotenje vsebin bo organizirana delavnica za
nosilce NS za GGN GGE na OE. V letu 2016 bo poudarjena komunikacija z ZGS ter prenos
naravovarstvenih usmeritev na izvedbeno raven (komunikacija z večjimi lastniki gozdov).
Z MOP in DRSV bomo sodelovali v postopku vključevanja naravovarstvenih smernic v
načrte upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 –
2021. Obenem bomo sodelovali v postopku celovite presoje vplivov NUV II na okolje in na
varovana območja ter pri pripravi uredbe o NUV II. V sodelovanju z MOP in DRSV bomo
glede na dinamiko priprave načrta(ov) zmanjševanja poplavne ogroženosti (NZPO) pripravili
naravovarstvene smernice. Za izdelavo smernic bo organizirana delavnica za nosilce vsebin
na naših OE.
Na področju urejanja voda bomo z MOP in DRSV sodelovali pri programih urejanja
voda (sanacijski, vzdrževalni, investicijski). Pričakujemo, da bomo prejeli osnutke letnih
programov z grafičnim prikazom lokacij posegov. Glede na dogovor z DRSV bomo pripravili
podrobnejše naravovarstvene usmeritve, z sektorji DRSV in koncesionarjem izvedli
usklajevalne sestanke ter po potrebi skupne terenske oglede. Tak način sodelovanja želimo
doseči tudi pri sanacijskih in investicijskih programih.
Na področju ribištva bomo z MOP in ZZRS sodelovali v postopku sprejema načrtov
ribiških območij (NRO) in ribiško-gojitvenih načrtov (RGN). Konec leta 2015 je bil sprejet
Programa upravljanja rib v celinskih vodah RS za obdobje 2010-2021, na podlagi katerega bo
ZZRS dopolnil osnutke NRO in ZRSVN zaprosil za dopolnitve smernic, ki so bile izdelane v letu
2010. Glede na dopolnitve načrtov ribiških območij bo ZZRS dopolnil tudi osnutke RGN,
izdelal preostale osnutke RGN in nas za vse zaprosil za izdajo naravovarstvenih smernic21. Za
izdelavo smernic bo organizirana delavnica za sodelavce ZRSVN.
21

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
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Na področju urejanja prostora bomo 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 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
2016 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.
Nadaljevali bomo z uvajanjem vsebin PUN2000 (nove conacije, varstveni cilji in
varstveni ukrepi na območjih Natura 2000) v naravovarstvene smernice in mnenja.
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);
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; 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,
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 NZPO, NRO, RGN – Miha Naglič);

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, sprejet pa
je bil šele decembra 2015. Na podlagi rezultatov PUN2000 in spremembe Uredbe o območjih Natura 2000 bo
potrebno 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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•

•

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 DRSV pri programih urejanja voda (sanacijski, vzdrževalni,
investicijski) (Miha Naglič).

Razvojne aktivnosti:
• sodelovanje z MOP in DRSV pri vključevanju naravovarstvenih vsebin v NUVII, NZPO,
NUMO (Miha Naglič);
• sodelovanje z MKGP in ZZRS pri vključevanju naravovarstvenih vsebin v NRO in RGN
(Miha Naglič);
• prenos usmeritev in vključevanje načrtov varstva narave (PUN2000, NPVO) v pripravo
naravovarstvenih smernic (odsek NVUV; NS za prostorske akte - Tina Klemenčič, NS za
GGN GGE - Tadej Kogovšek, NS za NZPO, NRO, RGN – Miha Naglič);
• preučitev možnosti za določitev območij v OPN, (ki se bodo pripravljali v letu 2016) za
katera na ravni posega ne bo potrebno pridobiti naravovarstvenega soglasja in presoje
sprejemljivosti (Tina Klemenčič);
• sodelovanje pri pripravi prostorske zakonodaje (Vesna Juran).
Projektna aktivnost:
• vključevanje aktivnosti LIFE Kočevsko v sistem gozdarskega načrtovanja (NS za GGN
GGE) (Denis Žitnik).

4.3 Strokovna mnenja in soglasja
V letu 2016 pričakujemo obravnavo nekaterih programov drugih sektorjev v postopku
celovite presoje vplivov na okolju (npr. energetika). Predvsem zaradi postopka usklajevanja
interesa ohranjanja narave z drugimi deležniki predvidevamo, da bodo mnenja vsebinsko in
časovno zahtevna.
Nadalje bomo razvijali metodologijo in znanje za izboljšanje kakovosti strokovnih
mnenj, s poudarkom na spremljanju njihovih učinkov in na vključitvi vsebin PUN2000 v redno
delo.
V letu 2016 bo Zavod nadaljeval sodelovanje 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);
• priprava strokovnih mnenj in mnenj v okviru presoj sprejemljivosti posegov (PSP) v
postopku naravovarstvenega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo (nosilka na OsrE
Tina Klemenčič; vodje OE);
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•
•
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•
•
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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 posegih 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 z drugimi 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 PUN2000 v pripravo strokovnih mnenj in interno izobraževanje za
posamezne vsebine za njihove pripravljavce (nosilka na OsrE Tina Klemenčič);
• priprava predloga za administrativne razbremenitve v postopku naravovarstvenega
soglasja na naravnih vrednotah (nosilka na OsrE Tina Klemenčič, Vesna Juran);
• krepitev pravne podpore strokovnemu delu in strokovnim izdelkom (smernicam,
mnenjem) v okviru postopkov, v katerih sodeluje Zavod (Vesna Juran).

4.4 Biotska raznovrstnost
Poglavje biotska raznovrstnost obsega vsebine, vezane na varstvo rastlinskih in živalskih vrst
in habitatnih tipov, vključno z mednarodnimi konvencijami ter na ekološko pomembna
območja in območja Natura 2000.

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.
Spremljali bomo stanje populacije bobra in izvajali komunikacijske aktivnosti v smislu
zmanjševanja konfliktov in škod.
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Pregledali bomo opravljena kartiranja habitatnih tipov 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.
Spremljali bomo razvoj stroke na področju kartiranja ekosistemskih storitev.
MOP bomo s pripravo strokovnih izhodišč nudili strokovno podporo pri izvajanju
mednarodnih sporazumov in delu v mednarodnih delovnih telesih, povezanih z ohranjanjem
biotske raznovrstnosti.
Lokalnim skupnostim, organizacijam in državljanom bomo svetovali v zvezi z
ohranjanjem biotske raznovrstnosti v konkretnih primerih varstva in pri snovanju projektnih
idej.
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);
• pregled opravljenih kartiranj habitatnih tipov in postavitev kartiranj na spletno stran
ZRSVN (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, mag. Matej Petkovšek);
• svetovanje lokalnim skupnostim, organizacijam in državljanom za ohranjanje biotske
raznovrstnosti (vodje OE).
Razvojne aktivnosti:
• pridobivanje in digitalizacija podatkov22 o vrstah in habitatnih tipih (mag. Martina
Kačičnik Jančar);
• spremljanje stanja populacije bobra in komunikacijske aktivnosti (Andrej Hudoklin);
• spremljanje razvoja stroke na področju kartiranja ekosistemskih storitev (Tadej
Kogovšek).
Projektne aktivnosti:
• priprava naravovarstvenih smernic za trajnostno upravljanje tarčnih habitatnih tipov
Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (*pomembna rastišča
kukavičevk (EU_6210*) ter Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom
(Nardus stricta) na silikatnih tleh (EU_6230*)) (LIFE TO GRASSLANDS, dr. Nika
Debeljak Šabec);
• postavitev mreže gnezdilnic za koconogega čuka na Pohorju (dr. Nika Debeljak
Šabec);
v okviru projekta Alpine Ecosystem Services – mapping, maintenance and management
(AlpES) bodo izvedene naslednje aktivnosti (Tadej Kogovšek):
• izdelana analiza dosedanjih rezultatov kartiranj in vrednotenj ekosistemskih storitev v
Sloveniji;
• izdelana analiza pravnih inštrumentov/politik primernih za integracijo koncepta
ekosistemskih storitev (npr. v prostorsko in razvojno načrtovanje);
22

Projekti EGP imajo pogoj, da bodo predali podatke ZRSVN v ustrezni obliki.
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• zbiranje ustreznih nacionalnih podatkov za kartiranje in vrednotenje ekosistemskih
storitev s pomočjo nosilcev ključnih podatkovnih zbirk (npr. ARSO, ZGS, SURS);

4.4.2

Konvencija CITES

Delo za konvencijo CITES bo v letu 2016 potekalo na ustaljeni način. Jeseni bo v
Johannesburgu v Južni Afriki potekala 17. konferenca držav pogodbenic, ki se je zaradi
pomanjkanja sredstev ne bomo udeležili, bomo pa spremljali dokumente konference, ki so
pomembni za nadaljnje kvalitetno delo.
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);
• 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);
• spremljanje dokumentov 17. konference držav pogodbenic (Damjan Vrček).

4.4.3
EU

Druge mednarodne konvencije ter direktive in uredbe

Konvencija o biološki raznovrstnosti
Obveznosti iz Konvencije o biološki raznovrstnosti izpolnjuje Zavod predvsem preko nalog,
povezanih z območji Natura 2000 in preko varstva vrst in habitatnih tipov.
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)
Obveznosti v zvezi s konvencijami izpolnjujemo predvsem z izvajanjem nalog, ki se nanašajo
na območja Natura 2000, varstvo vrst in zavarovana območja.
Konvencija o varstvu Sredozemskega morja in obalnega območja (Barcelonska konvencija)
(mag. Robert Turk)
V skladu s sprejetimi zavezami jadranskih držav se bodo v letu 2016 nadaljevale aktivnosti,
namenjene opredelitvi območij, posebej pomembnih z vidika ohranjanja biotske
raznovrstnosti Jadrana (obalne vode in odprto morje). Sodelovali bomo na Forumu
sredozemskih zavarovanih območij, ki ga organizirata RAC/SPA in združenje MedPAN ter
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izvajali druge aktivnosti, namenjene uresničevanju določil Protokola o posebej zavarovanih
območjih in biološki raznovrstnosti Sredozemskega morja.
Direktiva o morski strategiji EU (mag. Robert Turk)
Aktivnosti v okviru Direktive o morski strategiji bodo namenjene v pretežni meri dokončanju
oblikovanja ukrepov za zagotavljanje dobrega okoljskega stanja morja. Z nosilcem aktivnosti,
DRSV, bomo sodelovali pri načrtovanju naslednjega kroga izvajanja direktive, namenjenega
vrednotenju uspešnosti in učinkovitosti izvajanja dogovorjenih ukrepov.
Vodna direktiva (Miha Naglič, Tadej Kogovšek)
Z Direktoratom za vode in investicije MOP in z DRSV bomo nadaljevali sodelovanje pri
vključevanju naravovarstvenih smernic v NUV 2015-2021 (NUV II) in pri izvajanju tega načrta.
Cilj je pripraviti in izvajati ukrepe, ki bodo ob ciljih vodne direktive podpirali tudi cilje varstva
narave.
Uredba (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih
tujerodnih vrst (Sonja Rozman)
MOP bomo nudili strokovno podporo pri uvajanju nove zakonodaje v zvezi z invazivnimi
tujerodnimi vrstami. Izvajali bomo tudi naslednje aktivnosti vezane na Uredbo (EU) št.
1143/2014:
- izdajanje strokovnih mnenj vezanih na tujerodne in invazivne tujerodne vrste;
- priprava strokovnih predlogov za izvajanje Uredbe (EU) št. 1143/2014;
- priprava strokovnih stališč za Znanstveni forum iz 28. člena Uredbe (EU) št. 1143/2014 ter
udeležba na sestankih Znanstvenega foruma;
- sodelovanje z MOP pri pripravi stališč za sestanke Odbora iz 27. člena Uredbe (EU) št.
1143/2014;- sodelovanje pri usposabljanju nadzornih in drugih organov za izvajanje Uredbe
(EU) št. 1143/2014;
- ozaveščanje javnosti o tujerodnih vrstah s poudarkom na ozaveščanju lastnikov in trgovcev
hišnih živali s seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, o nevarnostih
posedovanja in o ukrepih za zmanjševanje razmnoževanja in nevarnosti pobega teh živali;
- spremljanje pojavljanja orjaškega dežena na lokacijah identificiranih v letu 2015 ter na
morebitnih novo odkritih nahajališčih, priprava strokovnih navodil za njegovo odstranitev na
podlagi obstoječih izkušenj in v sodelovanju z MOP usmerjanje akcije odstranitve (OE
Ljubljana, Matej Petkovšek);
- spremljanje zadostnosti odstranitve osebka volovske žabe iz južnega jezera v Fiesi in po
potrebi priprava strokovnega predloga za ukrepe za njeno nadaljnje odstranjevanje oziroma
obvladovanje (OE Piran).

4.4.4

Ekološko pomembna območja

V letu 2016 bomo pričeli z določitvijo podrobnih kriterijev vsebin ekološko pomembnih
območij in botaničnih, zooloških in ekosistemskih naravnih vrednot. V letu 2015 izvedene
naloge v zvezi z urejanjem podatkov naštetih zvrsti naravnih vrednot so pokazale, da se
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vsebine naštetih zvrsti naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij tesno prepletajo.
Kriterije je zato treba postaviti poglobljeno in celovito za oba tipa območij.23
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.
Redne aktivnosti:
• spremljanje stanja in usmerjanje posegov (vodje OE).
Razvojne aktivnosti:
• določanje podrobnih kriterijev vsebin ekološko pomembnih območij ter botaničnih,
zooloških in ekosistemskih naravnih vrednot (Damjan Vrček, Miha Naglič).

4.4.5

Območja Natura 2000

V letu 2016 se bomo osredotočili predvsem na izvajanje PUN2000 v vsej širini, ki jo zajema.
To pomeni izvajanje nalog, pri katerih je Zavod v PUN2000 naveden direktno kot izvajalec,
kot tudi nalog, ki posredno prispevajo k uresničevanju programa. Takšne naloge zajemajo
pripravo smernic za rabo virov, komunikacijske aktivnosti, usmerjanje prijavljanja projektov
kot tudi metodološke naloge v zvezi s spremljanjem stanja in razvojem naravovarstvenih
ukrepov. Potekajoči projekti pa predstavljajo poglaviten vir aktivnosti za spremljanje in
izboljšanje ohranitvenega stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000.
Z namenom ohranjanja vrst in habitatnih tipov kmetijske krajine bomo v začetku leta
2016 v okviru projektov Ljudje za Barje - ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju
(EGP LJUBA) ter Podporne aktivnosti za boljše izvajanje in doseganje ciljev PRP (PromKOPOP)
v sodelovanju s kmetijskimi svetovalci izvajali izobraževanja in promocijo vpisa v ukrepe
KOPOP za kmete. Izvajali bomo tudi individualne obiske kmetij in komunicirali za ohranjanje
narave ustrezno upravljanje travišč. Pripravili bomo načrt upravljanja nekaterih kmetijskih
gospodarstev na projektnem območju in e-objavo izračuna ekonomike. Projektne izkušnje o
naravi prijaznih kmetijskih praksah in odstranjevanju invazivnih tujerodnih rastlin na
kmetijskih površinah bomo strnili v priročnik (EGP LJUBA).
V letu 2016 bomo polno začeli izvajati nov LIFE projekt Življenje traviščem (LIFE TO
GRASSLANDS) namenjen ohranjanju dveh prioritetnih habitatnih tipov Natura 2000:
Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (* pomembna rastišča
kukavičevk (EU_6210*) ter Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus
stricta) na silikatnih tleh (EU_6230*)). Projekt bo potekal na štirih projektnih območjih:
Haloze, Kum, Gorjanci – Radoha in Pohorje. Pripravili bomo javna naročila za izvedbo
socioekonomske študije projektnih območij, analize ekosistemskih storitev, nakupa sadik
sadnega drevja in izvajanje monitoringa travišč. V nadaljevanju bomo v projektu pripravili
naravovarstvene smernice za trajnostno upravljanje tarčnih habitatnih tipov travišč, analizo
stanja kmetijstva na projektnih območjih in tudi načrt odstranjevanja zarasti na travnikih ter
načrt dolgoročnega upravljanja območij z revitalizacijo sadovnjakov, paše in košnje. Precej
dela bo tudi s pripravo in ureditvijo podatkov in slojev GIS za analize. Projektne aktivnosti
bodo usmerjene v sodelovanje z lastniki in prebivalci, pridobiti pa bo treba tudi vrsto soglasij
lastnikov in organizacij.
23

Ure za to nalogo bodo zaradi preglednosti v celoti vodene pod ekološko pomembna območja.
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Nadaljevali bomo sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
na področju spreminjanja in spremljanja Programa razvoja podeželja. MKGP bomo nudili
strokovno podporo tudi pri drugih z Naturo 2000 in biotsko raznovrstnostjo povezanih
temah, kot so okoljsko občutljivo trajno travinje, krajinske prvine, pravila navzkrižne
skladnosti ipd.
V gozdnem prostoru bomo ohranitveno stanje vrst izboljševali predvsem z
usmerjanjem preko naravovarstvenih smernic (glej poglavje 4.2). Poleg tega pa bomo v
sklopu projekta Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko (LIFE Kočevsko) sodelovali pri
ureditvi naravoslovne učne poti z informacijskimi tablami ter didaktičnimi pripomočki ob
Reškem jezeru. V projektu Ohranjanje biotske raznovrstnosti Pohorja (EGP SUPORT) bomo za
izboljšanje habitata koconogega čuka postavili mrežo gnezdilnic. Conirali bomo pilotno
območje Pohorje glede na primernost človekove aktivnosti v naravnem okolju. Pripravili
bomo model režima rabe gozdnih prometnic v mirnih conah ter na določene prometnice
postavili cestne zapornice. Za projektno območje Pohorje bomo pripravili tudi predlog
učinkovitega medsektorskega upravljanja (EGP SUPORT).
Ugodno ohranitveno stanje vodnih vrst in habitatnih tipov bomo ohranjali in
izboljševali z naravovarstvenimi smernicami in mnenji (glej poglavji 4.2 in 4.3). Nadaljevali
bomo s komunikacijskimi aktivnostmi za uvajanje naravi prijaznih vodarskih praks. Sodelovali
pa bomo tudi pri sanaciji onesnaženih jam, ki so habitat človeške ribice (LIFE Kočevsko).
Stanje habitatov bomo spremljali tudi v drugih projektih, kot je specificirano v nadaljevanju
(gl. projektne aktivnosti).
V preteklih letih razvito metodologijo za območni monitoring travišč bomo preizkusili
na terenu in jo prilagodili razpoložljivim virom in ukrepom. S podatki, pridobljenimi z
monitoringom vrst in kartiranji habitatnih tipov, bomo posodobili cone vrst in habitatnih
tipov.
Po potrebi bomo pripravili nove projektne naloge za monitoring vrst in pri tem tudi
preverili ustreznost protokolov za izvajanje vrstnega monitoringa. Na Pohorju bomo v okviru
projekta EGP SUPORT izvedli vrstne monitoringe divjega petelina, ruševca, koconogega čuka,
malega skovika, triprstega detla in črne žolne. Pregledali bomo strokovno ustreznost poročil
monitoringov vrst, ki jih po naročilu ministrstva pripravljajo zunanji izvajalci. Kjer bo
smiselno, bomo v primerih ugotovljenega slabega ohranitvenega stanja izvedli
komunikacijske aktivnosti za izboljšanje le tega.
S sodelovanjem z različnimi deležniki in vključevanjem v lokalna partnerstva bomo
usmerjali prijavljanje projektov z namenom čim boljšega doseganja varstvenih ciljev
PUN2000.
Po potrebi bomo pripravili projektne naloge za raziskave za razrešitev znanstvenih
rezervacij, izhajajočih iz biogeografskih seminarjev.
Pripravili bomo projektne naloge za razpis projektov, financiranih iz Sklada za
pomorstvo in ribištvo za sklop Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in
ekosistemov v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti ter za sklop Varovanje morskega
okolja in trajnostna raba morskih in obalnih virov.
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.
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Redne aktivnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sodelovanje z MKGP in MOP pri spreminjanju in spremljanju Programa razvoja
podeželja (mag. Mateja Žvikart);
strokovna podpora MKGP in MOP pri temah, povezanih z Naturo 2000 in biotsko
raznovrstnostjo na kmetijskih zemljiščih (mag. Mateja Žvikart);
komunikacijske aktivnosti za uvajanje naravi prijaznih vodarskih praks (vodje OE);
posodobitev con vrst in habitatnih tipov z novimi podatki (mag. Matej Petkovšek);
po potrebi priprava projektnih nalog za monitoring vrst, s preverbo ustreznosti
obstoječih protokolov monitoringa (mag. Martina Kačičnik Jančar);
spremljanje onesnaženosti habitata človeške ribice (Andrej Hudoklin);
pregled strokovne ustreznosti poročil monitoringov vrst, ki jih pripravljajo zunanji
izvajalci (mag. Martina Kačičnik Jančar);
komunikacijske aktivnosti za izboljšanje ohranitvenega stanja vrst in HT (vodje OE);
po potrebi priprava nalog za razrešitev znanstvenih rezervacij z biogeografskih
seminarjev (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 ter sodelovanje in usklajevanje z MOP pri tem delu (mag.
Matej Petkovšek, Gregor Danev, mag. Mateja Žvikart).

Razvojne aktivnosti:
• Sodelovanje z deležniki in vključevanje v lokalna partnerstva z namenom usmerjanja
projektnih prijav (vodje OE);
• Testna izvedba in prilagoditev metodologije za izvajanje območnega monitoringa
(mag. Matej Petkovšek);
Projektne aktivnosti:
• izobraževanja in promocija vpisa ukrepov KOPOP za kmete (Primož Glogovčan, mag.
Mateja Žvikart; EGP LJUBA, PromKOPOP);
• individualni obiski kmetij (Primož Glogovčan, mag. Mateja Žvikart; EGP LJUBA,
PromKOPOP);
• sodelovanje s kmetijskimi svetovalci (Primož Glogovčan, mag. Mateja Žvikart; EGP
LJUBA, PromKOPOP);
• priprava načrta upravljanja nekaterih kmetij in e-objava izračuna ekonomike (Primož
Glogovčan; EGP LJUBA);
• analiza začetnega in preteklega stanja kmetijstva na projektnem območju LIFE TO
GRASSLANDS, ureditev podatkov (dr. Nika Debeljak Šabec);
• izvedba javnega naročila za monitoring in izvedba monitoringov reavišča na projektnih
območjih LIFE TO GRASSLANDS (dr. Nika Debeljak Šabec);
• priprava javnega naročila za izvedbo socio - ekonomske študije projektnih obočij (dr.
Nika Debeljak Šabec; LIFE TO GRASSLANDS);
• izvedba javnega naročila za izvedbo analize ekosistemskih uslug (dr. Nika Debeljak
Šabec; LIFE TO GRASSLANDS);
• priprava akcijskega načrta za odstranjevanje zarasti in dolgoročno upravljanje
območij na območjih LIFE TO GRASSLANDS (dr. Nika Debeljak Šabec);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izvedba delavnic in sestankov z lastniki zemljišč na območjih LIFE TO GRASSLANDS (dr.
Nika Debeljak Šabec);
pridobivanje soglasij lastnikov zemljišča, naravovarstvenih soglasij, soglasij ZGS na
območjih LIFE TO GRASSLANDS (dr. Nika Debeljak Šabec);
coniranje Pohorja glede na primernost človekovih aktivnosti v naravi (dr. Nika
Debeljak Šabec; EGP SUPORT);
priprava modela režima rabe gozdnih prometnic v mirnih conah (dr. Nika Debeljak
Šabec; EGP SUPORT);
monitoring nivoja talne vode in učinek postavljenih vodnih pregrad na Pohorju (dr.
Nika Debeljak Šabec; EGP SUPORT);
monitoring nivoja talne vode v Strajanovem bregu na Ljubljanskem barju (Primož
Glogovčan; EGP LJUBA);
monitoring prometa na določenih gozdnih prometnicah (s senzorji za vozila) na
Pohorju (dr. Nika Debeljak Šabec; EGP SUPORT);
monitoring uspešnosti izvedene revitalizacije v Strajanovem bregu na Ljubljanskem
barju (Primož Glogovčan; EGP LJUBA);
monitoring vpliva divjadi na stanje divjega petelina in ruševca (z IR kamerami) na
Pohorju (dr. Nika Debeljak Šabec; EGP SUPORT);
monitoring populacij divjega petelina, ruševca, koconogega čuka, malega skovika,
triprstega detla in črne žolne na Pohorju (dr. Nika Debeljak Šabec; EGP SUPORT);
predlog učinkovitega medsektorskega upravljanja za Pohorje (dr. Nika Debeljak Šabec;
EGP SUPORT).

4.5 Naravne vrednote
V letu 2016 bo Zavod nadaljeval z dopolnjevanjem zapisov v bazi podatkov
Naravovarstvenega atlasa, ki bo temeljilo na spremljanju stanja NV in na oblikovanih
metodologijah vrednotenja hidrološke, geološke in deloma geomorfološke zvrsti. Zavod bo v
letu 2016 na terenu prednostno spremljal stanje hidroloških, geomorfoloških in geoloških
zvrsti naravnih vrednot ter tistih NV, katerih zadnji zapisi stanja v NVA so starejši od desetih let.
Na podlagi spremenjenega ZON bo Zavod v sodelovanju z ARSO prvič izpeljal postopek
odprave očitnih napak iz registra naravnih vrednot. V letu 2016 bo Zavod pripravil in oddal na
MOP strokovni predlog novih naravnih vrednot.
Skupina za hidrološke naravne vrednote bo vrednotila hidrološke zvrsti naravnih
vrednot v skladu z elaboratom, izdelanim v letu 2013 in dopolnjevala zapise teh zvrsti v bazi
naravnih vrednot.
Skupina za geomorfološke naravne vrednote bo nadaljevala s pripravo osnutka
elaborata vrednotenja za geomorfološke naravne pojave.
Skupina za geologijo bo pripravila »Geološki dan«, katerega namen je seznaniti
strokovno in širšo zainteresirano javnost z vsebinami varstva mineralov in fosilov ter njihovih
nahajališč.
Na področju ekosistemskih, botaničnih in zooloških zvrsti naravnih vrednot bo v letu
2016 ustanovljena skupina, katere naloga bo določitev izhodišč vrednotenja ekosistemskih,
zooloških in botaničnih NV ter ekološko pomembnih območij.
Na področju geomorfoloških podzemeljskih NV (jame) bo Zavod v letu 2016 opravil
naloge, ki mu jih narekuje Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04). Zavod bo
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sodeloval z MOP pri reševanju problematike rabe naravnih vrednot in jam ter v skladu z
dinamiko MOP pripravil strokovne pogoje za rabo jam oz. naravnih vrednot. V zvezi s tem bo
sodeloval pri pripravi načrtov ureditev jam za rabo.
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. Zavod bo organiziral 2 delavnici za upravljavce zavarovanih območij,
na katerih bodo predstavljene vsebine in delovanje Naravovarstvenega atlasa.
Redne aktivnosti:
• dopolnjevanje podatkov o naravnih vrednotah v Naravovarstvenem atlasu
(koordinator na OsrE Mina Dobravc, odgovorni sodelavci OE za naravne vrednote);
• 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);
• terensko preverjanje stanja NV, ki so v registru naravnih vrednot (prednostno
hidrološka, geomorfološka in geološka zvrst naravnih vrednot ter NV, katerih zadnje
stanje v bazi NV je starejše od deset let) (koordinator na OSRE 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);
• sodelovanje z MOP pri reševanju problematike rabe podzemnih jam.
Razvojne aktivnosti:
• nadaljevanje priprave osnutka elaborata za vrednotenje geomorfoloških naravnih
pojavov (Anja Šolar Levar, koordinator na OsrE Mina Dobravc);
• izvedba postopka odprave očitnih napak iz registra naravnih vrednot (Mina Dobravc);
• priprava strokovnega predloga novih naravnih vrednot (koordinator na OsrE Mina
Dobravc, odgovorni sodelavci OE za naravne vrednote);
• določitev izhodišč vrednotenja ekosistemskih, zooloških in botaničnih NV ter ekološko
pomembnih območij (Miha Naglič, Damjan Vrček);
• sodelovanje z MOP 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);
• določitev izhodišč za ureditev krajinskih naravnih vrednot (Vesna Juran).

4.6 Splošno spremljanje stanja ohranjenosti narave
V letu 2016 bomo v omejenem obsegu izvajali splošno spremljanje stanja ohranjenosti
narave, predvsem na varovanih območjih narave (na naravnih vrednotah, območjih Natura
2000 in ekološko pomembnih območjih) ter na zavarovanih območjih. Prav tako bomo
priložnostno izvajali spremljanje stanja biotske raznovrstnosti izven območij z
naravovarstvenim statusom.

28

Program dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2016

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
V letu 2016 bo delo Zavoda na področju ukrepov varstva narave usmerjeno v pripravo
strokovnih predlogov za ustanovitev zavarovanih območij ter v novelacije starejših aktov o
zavarovanju. Prednostno bodo obravnavana območja naravnih vrednot državnega pomena
oziroma ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki bodo opredeljena v programu dela MOP;
območja, ki so z vidika ohranjanja narave prioritetna in ogrožena; ter območja za katera se za
sprejem oziroma novelacijo akta o zavarovanju zavzemajo lokalne oblasti. Za poenotenje
pristopa pri novelacijah in spremembah aktov o zavarovanju bo izvedena interna delavnica
za sodelavce ZRSVN, v sodelovanju z MOP. Za namen določitve prioritetnih aktov za
novelacije bo Zavod nadaljeval analizo obstoječih aktov o zavarovanju. Del aktivnosti bo
usmerjenih v ureditev baze ZO v NVA ter v pripravo protokola za izmenjavo sprememb
podatkov ZO z ARSO.
Predstavniki Zavoda bodo sodelovali v strokovnih svetih upravljavcev zavarovanih
območij. Z upravljavci posameznih zavarovanih območij bomo sodelovali pri pripravi načrtov
upravljanja ZO (predvideno sodelovanje pri NU za TNP, KP Strunjan, KP Kolpa, KP Ljubljansko
barje, KP Goričko). Izdali bomo končna strokovna mnenja o sprejemljivosti načrtov
upravljanja zavarovanih območij, kateri bodo predvidoma pripravljeni v letu 2016. Zavod bo
nudil tudi strokovno podporo MOP pri ustanavljanju biosfernega rezervata Mura-Drava.
Tekom leta se bomo tekoče odzivali na pobude občin za pripravo zavarovanj.
Redne aktivnosti:
• nadaljevanje dela za zavarovanje rastišča lepega čeveljca v Trzinu ter komunikacija z
občino za izvedbo postopka (OE Kranj, Sonja Rozman);
• zavarovanje rudnika cinabarita v Podljubelju – komunikacija z občino in MOP za
nadaljevanja postopka zavarovanja (OE Kranj, Tadeja Šubic);
• nadaljevanje dela pri novelaciji odloka o razglasitvi Dolžanove soteske za naravni
spomenik (komunikacija z občino in MOP) (OE Kranj, Tadeja Šubic);
• strokovni predlog za novelacijo odloka o razglasitvi dreves v občini Logatec (OE
Ljubljana, Boštjan Kepic);
• nadaljevanje dela pri novelaciji odloka o razglasitvi visokega barja Jezerc pri Ostrem
vrhu za naravno znamenitost (komunikacija z občino in MOP) (OE Ljubljana, 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);
• nadaljevanje dela na strokovnem predlogu za KP Središče ob Dravi (OE Maribor, Simona
Kaligarič);
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nadaljevanje postopkov za novelacijo odloka o naravni dediščini v občini Poljčane (OE
Maribor, Andreja Senegačnik);
• nadaljevanje postopkov (pomoč pri zaključevanju zavarovanja) za sprejem vladne
uredbe za naravni rezervat Ormoške lagune (OE Maribor, Lenka Rojs, Simona Kaligarič);
• pomoč MOP pri pripravi uredbe za Kozjanski park;
• sodelovanje pri pripravi načrtov upravljanja ZO (NU za TNP, KP Strunjan, KP Kolpa, KP
Ljubljansko barje, KP Goričko);
• osnutek strokovnih podlag za zavarovanje ključnih gozdnih rezervatov na območju
Dinaridov (gozdni rezervati na Kočevskem in Notranjskem) (nosilec Tadej Kogovšek,
OE).
Razvojne aktivnosti:
• nadaljevanje analize aktov o zavarovanju, z namenom določitve prioritetnih aktov za
novelacije (Odsek za naravne vrednote in ukrepe varstva, Vesna Juran, OE);
• urejanje baze ZO v Naravovarstvenem atlasu (usklajevanje podatkov z bazo ARSO,
določitev protokola ob spremembah podatkov ZO, posodabljanje podatkov) (Odsek za
naravne vrednote in ukrepe varstva);
• podpora MOP pri ustanavljanju biosfernega rezervata Mura-Drava (OE Maribor, Simona
Kaligarič).
•

4.8 Strokovni nadzor na področju ohranjanja narave
V letu 2016 bodo aktivnosti na področju strokovnega nadzora v okviru javne službe
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 (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);
nadzor pri izvajanju posegov v naravo, kjer se pričakuje odkritje naravnih vrednot
(vodje OE);
uvajanje nadzora pri projektnih aktivnostih.

V okviru projekta Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko (LIFE Kočevsko) bomo v letu
2016 za projektne aktivnosti, ki jih vodijo projektni partnerji, izvajali še nadzor pri gradnji
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opazovalnic za orla belorepca na Reškem jezeru, zimskega krmišča, namestitvi video kamer,
namestitvi plavajoče zapore na jezeru ter postavitvi ograje za živino, nadzor nad izvajanjem
ukrepov za izboljšanje stanja habitata triprstega in belohrbtega detla (komunikacije z lastniki,
terenske označitve ekocelic, habitatnih dreves ter dreves za obročkanje), nadzor nad
izvajanjem ukrepov za izboljšanje stanja habitata divjega petelina in gozdnega jereba
(postavitve ograj, zapore gozdnih cest, vzpostavitve mirnih con, označitve drevja za posek,
sadnje plodonosnih vrst, izdelave preletnih presek, prestavitve krmišč).

4.9 Odnosi z javnostmi
Ozaveščanje javnosti o pomenu varstva narave pomeni komuniciranje z različnimi javnostmi
o pomenu ohranjene narave in trajnostnem razvoju. Strokovno delo Zavoda in posamezne
konkretne vsebine sistematično nadgrajujemo s komunikacijskimi aktivnostmi na vseh
ravneh. Ciljno se ukvarjamo z notranjo javnostjo, zunanjimi javnostmi in mediji. Za doseganje
ciljev pripravimo in izvedemo komunikacijske strategije, v katerih uporabimo vsa
razpoložljiva komunikacijska orodja za delo z različnimi javnostmi.

4.9.1
Komunikacija in ozaveščanje javnosti o pomenu
ohranjanja narave
Pri delu z javnostmi bomo usmerjeno komunicirali z vsemi vrstami javnosti. Notranjo javnost
predstavljajo vsi zaposleni na Zavodu RS za varstvo narave. Ves čas bomo skrbeli za dobro
obveščenost sodelavcev o vsem aktualnem in obenem krepili pripadnost instituciji; v ta
namen bomo nadaljevali s preverjenimi dobrimi praksami, kot so npr. kolegiji direktorja
Zavoda ter območnih enot, različna delovna srečanja in sestanki, strokovna ekskurzij,
zaključno letno srečanje Zavoda itd.
Za Območno enoto Ljubljana bomo pripravili celovit načrt komuniciranja z vsemi
javnostmi, za kar bomo izvedli tudi komunikacijske delavnice za zaposlene. Komunikacijske
delavnice bodo izvedene tudi s projektnimi partnerji v projektu LIFE TO GRASSLANDS, za eno
od pilotnih območij.
Pri delu z zunanjimi javnostmi bomo obeležili mednarodno pomembne dni, povezane
z varstvom narave (Svetovni dan mokrišč, Svetovni dan biotske raznovrstnosti in druge).
Sodelovali bomo pri Evropskih nočeh nočnih metuljev in Evropski noči netopirjev, nadaljevali
z zaščito poti, kjer gnezdi sokol selec, zbirali podatke o nekaterih vrstah s seznama Natura
2000 ter organizirali druge naravovarstvene dogodke z namenom krepitve ozaveščenosti o
pomenu ohranjanja narave. Sodelovali bomo na različnih sejemskih prireditvah (npr. Naravazdravje v Ljubljani, Agra v Gornji Radgoni) in podobnih javnih dogodkih, predvsem v okviru
projektov (npr. lokalne prireditve na projektnih območjih, kot je kolesarjenje po
Ljubljanskem barju, košnja na star način na Rogli ipd), kjer bomo promovirali varstvo narave.
V okviru sejma Narava-zdravje bomo z društvom Planet Zemlja sodelovali pri izvajanju
projekta »Planetu Zemlja prijazna občina«.
Promocijo varstva narave bomo izvajali tudi s postavitvami označevalnih tabel v
naravi in z drugimi naravovarstvenimi akcijami. Oblikovali bomo različne publikacije, jih
izdajali predvsem s projektnimi sredstvi, ter jih skupaj z drugimi novicami objavili na spletni
strani Zavoda in na projektnih spletnih straneh.
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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 2016 izveden strokovni posvet, pripravili, natisnili in
distribuirali bomo revijo Varstvo narave ter pripravili več strokovnih.
Tudi v letu 2016 bo komunikacija Nature 2000 del rednega dela Zavoda. Komunikacija
bo vezana na spremembe in dopolnitve Uredbe o območjih Natura 2000, še posebej na
spremembe po bilateralnem biogeografskem seminarju. Komunikacija Nature 2000 ter
varstva narave bo tudi sestavni del projektov. Sodelovali bomo s strokovnimi institucijami,
katerih delo se dotika varstva narave (ZGS, KGZS, DRSV, IzVRS, ZZRS in druge), prav tako pa
bomo sodelovali z nevladnimi organizacijami s področja varstva narave.
Z mediji bomo nadaljevali redno sodelovanje v obliki odgovorov na novinarska
vprašanja, sporočil za javnost in novinarskih konferenc, sodelovali pa bomo tudi v različnih
oddajah. Dnevno bomo spremljali medijske objave s pomočjo »klipinga«, ki pa zaradi
finančnih omejitev Zavoda obsega le tiskane medije. Poleg obveščanja vseh medijskih hiš
bomo še naprej pisali prispevke za lokalne časopise (Primorske novice, Dolenski list, Bistriške
novice) ter sodelovali z drugimi lokalnimi mediji. Pripravljali bomo pisne prispevke, povezane
z različnim vsebinami varstva narave ter aktualno problematiko.
Redne aktivnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sodelovanje z različnimi deležniki in institucijami (Mateja Kocjan);
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 obeleževanju posameznih svetovno določenih dneh, povezanih z
naravo, in pri 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);
urejanje in priprava tekstov za spletne strani Zavoda in projektov (mag. Mateja Nose
Marolt, Mateja Kocjan)
pisanje člankov (vsi sodelavci);
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 in distribucija medijskih objav zaposlenim (Mateja Kocjan).

Razvojne aktivnosti:
• organizacija strokovnega posveta (Tadej Kogovšek, mag. Mateja Nose Marolt);
• primerjalne analize učinkovitosti dela z javnostmi (Mateja Kocjan);
• priprava in izvedba komunikacijskih delavnic (Mateja Kocjan);
• organizacija in soustvarjanje oddaj ali člankov za posamezne medijske hiše (Mateja
Kocjan);
• sodelovanje na sejemskih in drugih predstavitvah naravovarstva deležnikom ali ciljnim
javnostim (Mateja Kocjan, Martin Vernik);
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•
•
•
•
•

•

sodelovanje pri pripravi vprašalnikov za ocenjevanje naravovarstvene ozaveščenosti
občin (Mateja Kocjan);
komunikacijske aktivnosti ob zbiranju podatkov o hroščih - portal www.sporocivrsto.si
(Mateja Kocjan);
izdaja 29. številke revije Varstvo narave (mag. Martina Kačičnik Jančar, mag. Mateja
Nose Marolt);
raziskava novih možnosti pojavljanja ZRSVN v družbenih omrežjih (mag. Mateja Nose
Marolt);
izdaja publikacij (mag. Mateja Nose Marolt in sodelavci):
o slikanica o netopirčku (Nika Hrabar),
o učni pripomoček za izvajanje Geo projektnega dne v Geoparku Karavanke
(mag. Mojca Bedjanič, Lenka Rojs);
razstave: Razstava ob 20 obletnici razglasitve KP Kum (Ljudmila Strahovnik, mag. Mateja
Nose Marolt).

Projektne aktivnosti:
• ozaveščanje državnih in lokalnih organov ter splošne javnosti (LIFE TO GRASSLANDS, dr.
Nika Debeljak Šabec);
• priprava celostne grafične podobe projekta (LIFE TO GRASSLANDS, dr. Nika Debeljak
Šabec, mag. Mateja Nose Marolt);
• priprava internetne strani, brošure ter zloženk projekta, samostoječih posterjev,
označevanih tabel (LIFE TO GRASSLANDS, dr. Nika Debeljak Šabec, mag. Mateja Nose
Marolt);
• Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko (LIFE Kočevsko): strokovno sodelovanje pri
izdelavi promocijskih gradiv (Denis Žitnik);
• sodelovanje pri ureditvi naravoslovne učne poti ob Reškem jezeru (Denis Žitnik);
• sodelovanje pri sanaciji onesnaženih jam (Denis Žitnik);
• priprava priročnika o naravi prijaznih kmetijskih praksah in odstranjevanje invazivnih
tujerodnih rastlin na kmetijskih površinah (Primož Glogovčan);
• postavitev zapornic na določene gozdne prometnice (dr. Nika Debeljak Šabec);
• sodelovanje pri pripravi komunikacijske strategije projekta in uvodnih projektnih
publikacij (AlpES) (Tadej Kogovšek);
• priprava in izvedba komunikacijske delavnice (LIFE TO GRASSLANDS, Mateja Kocjan).

4.9.2

Naravovarstvene akcije

Naravovarstvene akcije so konkretne aktivnosti v naravi, namenjene ohranjanju naravnih
vrednot in sestavin biotske raznovrstnosti, praviloma vnaprej načrtovane za celo leto. 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 (čiščenje zarasti, čiščenje 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 s pomočjo zunanjih izvajalcev. Spremljajoča aktivnost posamezne akcije
je lahko tudi razstava ali publikacija.
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Naravovarstvene akcije bomo izvedli skladno z razpoložljivimi sredstvi, ob zaključkih
večjih in pomembnejših akcij pa bomo v skladu z možnostmi pripravljali promocijske
aktivnosti, npr. objave na spletni strani Zavoda, sporočila za medije, novinarske konference.
Predvidene naravovarstvene akcije za leto 2016 so:
OBMOČNA ENOTA
OZNAČITVE
OE Novo mesto
OE Piran
OE Piran
DRUGE AKCIJE
OE CE, OE LJ, OE NM
OE Celje
OE Celje
OE Celje
OE Celje
OE Kranj
OE Kranj
OE Kranj
OE Ljubljana
OE Ljubljana, OE Novo mesto
OE Ljubljana
OE Ljubljana
OE Ljubljana
OE Maribor
OE Maribor
OE Maribor
OE Novo mesto
OE Novo mesto
OE Novo mesto
OE Novo mesto
OE Novo mesto
OE Novo mesto
OE Piran
OE Piran
OE Piran

NARAVOVARSTVENA AKCIJA
Označitev NV Mišnica
Označitev Stena Sv. Štefan
Prenova označitev – NV Kal v Rakitovcu, NV Kal v Zazidu
Mednarodna noč netopirjev
Tabor Rogla 2016 (soorganizacija)
Štetje velikonočnice
Sanacija dreves v MO Celje
Čiščenje jame Kamnita hiša
Predstavitev drevesnih NV v občini Komenda
Sanacija gnezda štorklje v Lahovčah
Gogalov lipovec – sanacija drevesne NV
Preprečevanje povoza dvoživk (varovalne ograje)
Ohranjanje kotišč netopirjev v cerkvah
Rakov Škocjan – urejanje učne poti
Vzdrževanje NR Strajanov breg (čiščenje zarasti)
Sanacija lip – Nova Štifta
Izvedba Dogodka BIOBLITZ – 24 ur z reko Muro
9 podstavkov za gnezda bele štorklje
Soorganizacija dogodka Festival Drava 2016
Dobrava – monitoring srednjega detla
Jovsi – monitoring kosca
Označitev gnezda sokola selca
Odstranjevanje zarasti – KP Lahinja
Odstranjevanje tujerodnih vrst (želve) – kal Kršeljivec
Sanacija Jureča lipa (Vrtača pri Semiču)
Odstranjevanje zarasti – travnik pri Fermovem mlinu
Sanacija erozijskih jarkov – NV Debeli rtič
Sanacija NV Platana v Portorožu

4.9.3
Izpolnjevanje določil Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja
V letu 2016 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,
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50/14, 72/14 - Skl. US, 19/15 - Odl. US) 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 A. Kavčnik, vodje območnih enot).

4.9.4

Vključevanje varstva narave v izobraževalni sistem

Zavod bo v letu 2016 nadaljeval z aktivnostmi oz. prizadevanji za boljšo vključitev vsebin
varstva narave v slovenski izobraževalni sistem. Gre za dolgoročno nalogo, katere cilj je
dvigniti ozaveščenost s področja varstva narave pri šolajoči mladini, posledično pa tudi pri
širši javnosti. Povezovali se bomo s pristojnimi institucijami za izobraževanje in 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) in tudi z nevladnimi organizacijami. Za izvajanje naloge
se bomo trudili pridobiti projektna sredstva.

4.9.5
Sodelovanje pri razvojnem načrtovanju na vseh nivojih
načrtovanja
Zavod bo v letu 2016 nadaljeval s sodelovanjem z MOP pri uresničevanju Operativnega
programa za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. Predvsem bo Zavod
sodeloval pri pripravi projektov za doseganje specifičnega cilja izboljšanje stanja vrst in
habitatnih tipov ter varstvo naravnih vrednot za zagotavljanje ključnih ekosistemskih storitev
iz prednostne osi boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Ključnega pomena pri pripravi projektov bo poleg sodelovanja z MOP tudi
sodelovanje z razvojnimi agencijami, Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in
drugimi ključnimi deležniki za posamezna prednostna območja Natura 2000.
V okviru izvajanja Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 – 2020 se bo Zavod
vključeval v ukrepe sodelovanja ter, kjer bo interes s strani lokalnih akcijskih skupin,
sodeloval pri pripravi lokalnih strategij in izvedbi ukrepov za ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Predstavniki Zavoda bodo v letu 2016 predvidoma aktivni v 19 lokalnih
partnerstvih, za katera smo podpisali pristopne izjave.
Razvojne naloge:
• sodelovanje pri pripravi projektov prednostne osi boljše stanje okolja in biotske
raznovrstnosti in vključevanje v izvedbo projektov (Gregor Danev, vodje OE);
• sodelovanje pri izvajanju 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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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 bo na projektne razpise prijavljal aktivnosti in naloge s področja ohranjanja narave, ki
bodo prispevale k doseganju ciljev področja dela Zavoda. Izhodišča za aktivnosti in naloge so
opredeljena v različnih sprejetih strateških in izvedbenih dokumentih (Partnerski sporazum,
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, itd.). Na
področju ohranjanja biotske raznovrstnosti bo Zavod pri oblikovanju projektnih idej še naprej
največjo pozornost posvečal rastlinskim in živalskim vrstam, njihovim habitatom in habitatnim
tipom, ki najhitreje izginjajo.
Poudarek bo na prijavah projektov na teme, ki izhajajo iz PUN2000. Zavod bo v skladu z
navedenim programom izvajal varstvene ukrepe na prioritetnih območjih Natura 2000. V letu
2016 bo Zavod nadaljeval z vpenjanjem projektov v redno delo in preko njih pridobival izdelke
in znanja, ki bodo podpora rednim nalogam javne službe. Precej truda bo vloženega v
vključevanje drugih sektorjev v aktivnosti ohranjanja narave. Preko projektnega dela bo Zavod
vzpostavljal tesnejše povezovanje z drugimi javnimi inštitucijami (kot so npr. šole), z
inštitucijami s področja naravoslovja in drugih področij, z upravljavci zavarovanih območij,
nevladnimi organizacijami, podjetji, institucijami regionalnega razvoja, občinami ter drugimi
lokalnimi deležniki. Pomembna vloga Zavoda v okviru projektnega dela bo tudi svetovanje
oziroma podajanje usmeritev pri snovanju in oblikovanju projektnih tem zainteresiranim
projektnim prijaviteljem in s tem skrb za celostno načrtovanje in spremljanje projektov s
področja ohranjanja narave. S tovrstno aktivnostjo bo Zavod vplival tako na načrtovanje
projektnih aktivnosti drugih deležnikov kot tudi na same projektne rezultate, ki se bodo
odražali v prostoru. Nadaljevali bomo z aktivnim razvijanjem projektnih idej, ki varstvo narave
neposredno povezujejo s področjem vzgoje in izobraževanja.

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 2016. V
oklepanju na koncu naslova je naveden akronim projekta, ki ga uporabljamo pri sklicevanju
na projekt po celotnem besedilu programa.
Pri posameznem projektu je poleg kratke predstavitve projekta in projektnih ciljev
navedena ocena prispevka projekta k doseganju ciljev področja dela. Seznam konkretnih
projektnih aktivnosti z namenom prikaza vpetosti projektov v redno 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.
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V tabeli spodaj 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 2016, ter
vrednost projektnih sredstev za leto 2016, ki je v nadaljevanju še razrezana na sredstva EU in
sredstva lastne udeležbe.
Prioriteta Načrtovane ure Celotna vrednost EU Sredstva Lastna udeležba
Projekt
MOP
2016 ZRSVN
ZRSVN 2016
2016
2016
LIFE KOČEVSKO
1, (2)
5331
99.740 €
80.190 €
19.550 €
LIFE TO GRASSLANDS
1, (2)
14993
376.470 €
344.984 €
31.486 €
AlpES
1, 3
2100
71.830 €
66.830 €
5.000 €
TSCP SEE - IUCN
2,3
100
1.700 €
366 €
1.334 €
LJUBA
1, (2)
1953
62.743 €
56.318 €
6.425 €
SUPORT
1, (2)
1812
58.865 €
51.360 €
7.505 €
PromKOPOP
2
649
- €
- €
- €

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

5.1.1.1 LIFE conservation and management of dry grasslands in eastern
Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS)
Trajanje projekta: 1.11.2015-31.10.2020
Na Zavodu smo v novembru 2015 pričeli z izvajanjem projekta LIFE TO GRASSLANDS. Nosilec
projekta je Zavod RS za varstvo narave. Glavni cilj projekta, ki poteka zlasti na območju
vzhodne Slovenije 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 izboljšanje stanja prednostnih tarčnih habitov ter biodiverzitete projektnih
območij. V letu 2016 bodo projektne aktivnosti usmerjene zlasti v pripravljalne akcije, kot so
priprava in sklenitev partnerskih pogodb ter izvedba začetnih analiz, popisov stanja,
komunikacijske aktivnosti ter vzpostavitev projektne koordinacije in priprava in izvedba
prvega poročanja (poročilo o napredku). Veliko dela bo pri pripravi javnih naročil. Skupna
vrednost projekta je 3.898.579,00 €, vrednost Zavodovih del je 2.872.688,00 €. Vrednost
sofinanciranja Zavoda je 157.430,00 €. Projekt prispeva k doseganju ciljev Zavoda št. 1, 3, 4, 5
in 7.

5.1.1.2 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
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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.
Projekt prispeva k doseganju ciljev Zavoda št. 1,2,3, 5 in 7.

5.1.1.3 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 €.
Projekt prispeva k doseganju ciljev Zavoda št. 1, 3, 5 in 7.

5.1.1.4 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 €.
Projekt prispeva k doseganju ciljev Zavoda št.1, 3, 5 in 7.

5.1.1.5 Alpine ecosystem services – mapping, maintenance and management
(AlpES)
Trajanje projekta: 1.1.2016-15.12.2018
Vodilni partner projekta iz programa evropskega transnacionalnega sodelovanja Alpine space
je Evropska akademija v Bolzanu, Zavod v projektu sodeluje kot projektni partner. Vsebina
projekta temelji na varovanju ekosistemov in razumevanju ekosistemskih storitev. Poudarek je
na nadnacionalnem pristopu zlasti pri razumevanju ekosistemov v povezavi z razumevanjem,
vrednotenjem ter upravljanjem ekosistemskih storitev. Ključni cilji projekta so: razvoj koncepta
ekosistemskih storitev v alpskem prostoru, izvedba kartiranja in ocenjevanje ekosistemskih
storitev v alpskem prostoru, izdelava interaktivnih orodij za razširjenje informacij ter
zagotavljanje prenosa rezultatov projekta najširšemu krogu deležnikov.
Skupna vrednost projekta je 2.257.817,09 €, vrednost Zavodovih del je 201.898,00 €.
Vrednost sofinanciranja Zavoda je 30.284,70 €.
38

Program dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2016

Projekt prispeva k doseganju ciljev Zavoda št. 2, 3, 5 in 7.

5.1.1.6 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.
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.
Skupna vrednost projekta je 542.641,00 €, vrednost Zavodovih del je 29.285,00 €. Vrednost
sofinanciranja Zavoda je 3.000,00 €.
Projekt prispeva k doseganju ciljev Zavoda št. 3, 5 in 7.

5.1.1.7 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 Zavod izvaja
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.
Projekt prispeva k doseganju ciljev Zavoda št. 1, 4, 5 in 7.

5.1.2

Načrtovani projekti

V letu 2016 bo Zavod aktivno deloval na področju prijave novih projektov (bodisi kot
prijavitelj ali pa kot projekti partner), ki bodo sledili ciljem Zavoda in hkrati tematskim ciljem
Strategije EU 2020 o pametni, trajnostni in vključujoči rasti, zlasti tematskemu cilju 6
»Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov«. Projekti za ohranjanje
biotske raznovrstnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020 za prednostno naložbo »Varstvo in obnova biotske
raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura
2000 in zelenimi infrastrukturami« bodo izhajali iz nabora ukrepov, ki so navedeni v prilogi
PUN2000. Pri slednjih bomo pri oblikovanju projektnih prijav sodelovali predvsem z
regijskimi razvojnimi agencijami ter upravljavci zavarovanih območij. Z regionalnimi
razvojnimi agencijami bomo sodelovali tudi pri pripravi vsebin za regionalne razvojne
projekte. Napori za sodelovanje v novih projektih bodo usmerjeni zlasti v programe LIFE,
programe evropskega teritorialnega sodelovanja (Interreg V-A (čezmejni programi s Hrvaško,
Avstrijo in Italijo)), programe transnacionalnega sodelovanja (Alpe, Srednja Evropa,
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Mediteran, Podonavje, Jadransko-jonski program), ukrepe PRP, zlasti LEADER ter okvirni
program za raziskave in inovacije OBZORJE ter programe Erasmus +.
Na področju LIFE + bomo v sklopu nove finančne perspektive 2014-2020 aktivni pri
prijavah novih projektov, vezanih na rezultate projekta PUN2000 in »follow-up« rezultate
nekaterih drugih LIFE+, čezmejnih in transnacionalnih projektov.
V okviru programa LIFE v letu 2016 v primeru odobritve načrtujemo izvajanje projektov:

5.1.2.1 Improvement of Natura 2000 statuses with restoration of Stržen's
riverbed on intermittent Cerknica Lake (LIFE STRŽEN)
Trajanje projekta: 1.10.2016-31.12.2021
Nosilec projekta je Notranjski regijski park, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje
kot partner. V okviru projekta Zavod načrtuje izvajanje le-tega s ciljem izboljšanja stanja
prednostnega habitatnega tipa presihajoča jezera (HT 3180*) z obnovitvijo/revitalizacijo
stare struge Stržena. Ostali cilji so še: zmanjšanje pritiska obiskovalcev na območje
revitalizacije, vzpostavitev mirne cone - gnezditvenega habitata za bobnarico (Botaurus
stellaris) ter pozitivna sprememba vedenja ključnih deležnikov. Skupna vrednost projekta je
4.036.334,00 €, vrednost Zavodovih del je 330.252,00 €. Vrednost sofinanciranja Zavoda je
16.500,00 €.
Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Zavoda št. 1, 3, 5 in 7.

5.1.2.2 Awareness raising, training and measures on invasive alien species in
forests (LIFE ARTEMIS)
Trajanje projekta: 1.9.2016-31.10.2020
Nosilec projekta je Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod RS za varstvo narave pri projektu
sodeluje kot partner. Glavni cilj projekta je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov
invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost s povečanjem javnega zavedanja po
vzpostavitvi okvir učinkovitega zgodnjega opozarjanja ter hitrega odziva za invazivne
tujerodne vrste v gozdovih. Posebna pozornost je namenjena komunikacijskim in
ozaveščevalnim aktivnostim širši javnosti o težavah, ki so povezane z invazivnimi tujerodnimi
vrstami. Glede na oddano prijavnico je skupna vrednost projekta 1.091.953, 00 €, vrednost
Zavodovih del je 343.778.00 €. Vrednost sofinanciranja Zavoda je 95,513.00€.
Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Zavoda št. 1, 5 in 7.

5.1.2.3 LIFE SAVING LASCA Urgent measure to conserve nearly extinct species
Protochondrostoma genei (LIFE for LASCA)
Trajanje projekta: 1.9.2016-31.12.2021
Nosilec projekta je Zavod za ribištvo Slovenije, Zavod RS za varstvo narave pri projektu
sodeluje kot partner. Glavni cilj projekta je ohraniti ogroženo vrsto primorsko podust (Proto
Chondrostoma genei)., ki je blizu izumrtja, saj njena populacija na celotnem arealu drastično
upada. V sklopu projekta so načrtovane aktivnosti za zagotovitev genskega materiala vrste v
ujetništvu, sledile pa bodo projektne akcije, kjer se bo ojačala populacija v naravi. Cilj
projekta je tudi vzpostavitev ustreznega upravljanja za ohranitev vrste in vrsta aktivnosti
vezanih na ozaveščanje glede pomena avtohtonih vrst v prostoru.
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Glede na oddano prijavnico je skupna vrednost projekta 2.429.098,00 €, vrednost Zavodovih
del je 79.185,00 €. Vrednost sofinanciranja Zavoda je 31.685,00 €.
Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Zavoda št. 1, 5 in 7.
V sklopu transnacionalnega programa Podonavje v primeru odobritve načrtujemo
izvajanje projektov:

5.1.2.4 Transboundary management programme for the planned 5-country
biosphere reserve “Mura-Drava-Danube” (coop MDD)
Trajanje projekta: 1.1.2017-30.6.2019
Nosilec projekta je World Wide Fund for Nature (WWF) iz Austrije, Zavod RS za varstvo
narave pri projektu sodeluje kot partner. Nasprotujoče prakse upravljanja in intenzifikacija
rabe zemljišč ogroža naravovarstveno pomembna območja načrtovanega čezmejnega
biosfernega rezervata "Mura-Drava-Donava" (TBR MDD). Zavarovana območja vzdolž rek
pomembno prispevajo k ohranjanju, obnovi in upravljanju tega ekološkega koridorja
mednarodnega pomena. Projekt CoopMDD bo vzpostavil čezmejno sodelovanje med
upravljavci zavarovanih območij in razvil skupen pristop za usklajeno upravljanje. Rezultat
projekta bo učinkovito upravljanje in boljša povezanost zavarovanih območij, ki pomeni
osnovo za učinkovito upravljanje čezmejnega biosfernega rezervata. Raba zemljišč bo
usklajena in bo zagotavljala izboljšanje stanja vodnih teles, habitatov in vrst, kot je
opredeljeno za porečja in skladno s PUN2000.
Glede na oddano prijavnico je skupna vrednost projekta 2.002.695,02 €, vrednost Zavodovih
del je 263.288,00 €. Vrednost sofinanciranja Zavoda je 39.493,20 €.
Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Zavoda št. 1, 3, 5 in 7.

5.1.2.5 Valorisation of geo-heritage for sustainable and innovative tourism
development of Danube Geoparks (Danube GeoTour)
Trajanje projekta: 1.1.2017-30.6.2019
Nosilec projekta je Center za idrijsko dediščino iz Idrije, Zavod RS za varstvo narave pri
projektu sodeluje kot partner. Globalni geoparki, ki so vključeni v novoustanovljeni program
UNESCO, so veliki promotorji izjemne geološke dediščine po svetu in postajajo vse
pomembnejši dejavnik v razvoju geoturizma. To velja tudi za geoparke v Podonavju. Vendar
pa njihov trajnostni razvoj zaostaja glede na ostale geoparke v EU. Glavni rezultat projekta
bo krepitev sodelovanja in razvoj skupnih turistični produktov. Izdelane bodo skupne
smernice za trajnostni geoturizem. Izmenjava izkušenj, testiranje novih geoturističnih
produktov in inovativnih interpretativnih pristopov bo imelo pozitiven učinek na vključevanje
in sodelovanje lokalnih prebivalcev.
Glede na oddano prijavnico je skupna vrednost projekta 1.405.600 €, vrednost Zavodovih del
je 87.500,00 €. Vrednost sofinanciranja Zavoda je 13.125,00 €.
Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Zavoda št. 3, 5 in 7.

5.1.2.6 BioBlitz – 24 ur z reko Muro
Trajanje projekta: 10.6.2016-11.6.2016
V okviru poziva za predlaganje projektov in aktivnosti Slovenske nacionalne komisije za
Unesco smo na komisijo oddali predlog za izvedbo projekta z naslovom BioBlitz – 24 ur z reko
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Muro. Gre za poučen, zabaven in družaben izobraževalni dogodek, kjer z naravoslovcem,
naravovarstvenikom, znanstvenikom in prostovoljcem društva, v 24 urah udeleženci
spoznajo biotsko pestrost določenega območja. Projekt bo: širši javnosti omogočil
spoznavanje in doživetje reke Mure na nov, inovativen način (spoznati jo v 24 urah),
promocijo in predstavitev naravovarstvenega pomena reke Mure, kot dela predlaganega
UNESCO Biosfernega območja, predstavil posebnosti reke Mure ter pomen njenega
ohranjanja, povezal različne strokovnjake/znanstvenike iz različnih institucij in društev, ter
vzpodbudil domačine k ohranjanju in varovanju narave - reke Mure.
Glede na oddano prijavnico je skupna vrednost projekta 15.100 €.
Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Zavoda št. 3, 5 in 7.

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.

5.1.3.1 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 Operativni program za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014-2020, čezmejni program Slovenija – Avstrija ter nekateri
drugi programi evropskega teritorialnega sodelovanja. Poprojektne aktivnosti se bodo
izvajale tudi v okviru projekta Trajnostno upravljanje Pohorja (finančni mehanizem EGP).

5.1.3.2 WETMAN - Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji
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.

5.2 Sodelovanje v zunanjih strokovnih in drugih telesih
Zaposleni na Zavodu bodo v letu 2016 v skladu z ustreznimi akti/sklepi 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);
• Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (mag. Mateja
Žvikart);
• Nadzorni odbor za izvajanje Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 20072013 (Mirjam Gorkič, mag. Robert Turk);
• Nadzorni odbor IPA Adriatic (mag. Robert Turk);
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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);
Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajane Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 (mag. Robert Turk);
Koordinacijski odbor za pripravo projekta ustanovitve čezmejnega biosfernega
rezervata Mura-Drava-Donava (Simona Kaligarič);
Odbor Regionalnega razvojnega sveta statistične regije jugovzhodne 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);
Odbor za dediščino Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (Vesna Juran);
Medresorska delovna skupina za ureditev (gorsko) kolesarske dejavnosti (Vesna
Juran);
Delovna skupina za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine (Martina
Stupar);
Odbor za spremljanje priprave nominacije za vpis Klasičnega krasa na Seznam
svetovne dediščine (dr. Darij Krajčič);
Mreža za Bazo 20 (županova komisija, občina Dolenjske Toplice) (Andrej Hudoklin);
Članstvo v partnerskem sporazumu Gorjanci – razvojna priložnost 2015 – 2020
(Barbara Kink);
Sodelovanje v strokovnem organu LAS Dolenjska in Bela krajina za pripravo Strategije
lokalnega razvoja 2014 – 2020 (Barbara Kink);
Strokovni odbor za mestno jedro Črnomelj (Barbara Kink);
Strokovna skupina za LRS 2014 – 2020 (Andrej Hudoklin);
Strokovni svet Javnega zavoda Krajinski park Kolpa (Matej Simčič);
Delovna skupina za razvoj namakanja v Sloveniji do leta 2020, RDS Posavje (Barbara
Kink);
Stalna Slovensko-hrvaška komisija za vodno gospodarstvo, Podkomisija za vodno
območje Save, Sotle in Kolpe (Barbara Kink).

5.3 Aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih doma in v tujini,
priprava strokovnih posvetov ter drugo mednarodno
sodelovanje
V letu 2016 bomo na strokovnih srečanjih predstavljali lastne dosežke, zaradi varčevanja
predvsem v okviru projektnih aktivnosti.

5.3.1

Aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih doma in v tujini
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Zaposleni na Zavodu smo v mednarodni strokovni javnosti na različnih vsebinskih področjih
vzpostavili strokovne povezave. Naše udeležbe na strokovnih srečanjih, ki bodo financirane iz
sredstev javne službe, bodo zaradi nizkega obsega sredstev za stroške storitev še naprej
omejene. Nekaj udeležb na strokovnih srečanjih in konferencah bo financiranih iz projektov.
V letu 2016 načrtujemo udeležbo na več strokovnih srečanjih, med katerimi bi
izpostavili: »Scientific working group«, področje poročanja, kmetijstva in upravljanja na
Natura 2000 omrežju, vse v Belgiji, mednarodna delavnica na temo presoj sprejemljivosti,
mednarodna delavnica na temo gozdarstva. Tudi v Sloveniji po potekalo nekaj mednarodnih
konferenc in strokovnih srečanj. Udeležili se bomo mednarodnega srečanja EUSALP na Brdu,
Mednarodne konference Karpatsko-balkansko-dinarske geomorfološke komisije in drugih
konferenc, skladno s prioritetami dela.

5.3.2

Priprava strokovnih posvetov

V letu 2016 načrtujemo vsakoletni (jesenski) strokovni posvet s področja varstva narave. (gl.
alinejo v poglavju 4.9.1).

5.3.3

Drugo mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje bo v letu 2016 potekalo tako s projektnimi partnerji (potekajoči
projekti in projekti v prijavi ter priprava projektnih zamisli) kot tudi v okviru naših drugih
rednih aktivnostih, opisanih v posameznih predhodnih poglavjih. Mednarodno sodelovanje
poteka ne glede na naše trenutne zmožnosti za mednarodne udeležbe, saj smo zaposleni
tekom dosedanjih aktivnosti in projektnih sodelovanj vzpostavili mrežo mednarodnih
odnosov.
V letu 2016 se bomo aktivno priključili še k EUSALP, strategiji za evropski
makroekonomsko alpsko regijo, tako v strokovnem kot organizacijskem smislu priprave
dogodka ob zagonu EUSALP. V okviru Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP) bo Zavod RS za
varstvo narave skupaj z bavarski ministrstvom (Bavarian State Ministry of the Environment
and Consumer Protection), na ravni izvajanja strategije, za obdobje treh let, prevzel vodenje
akcijske skupine 7. Njen glavni cilj je bolj vključujoč okoljski okvir z rešitvami za zanesljivo
oskrbo z energijo iz obnovljivih virov za prihodnost, z ukrepom razvoja ekološke povezanosti
na celotnem programskem območju EUSALP.
V letu 2016 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. V projektu Ohranjanje biodiverzitete Pohorja (SUPORT) bo
vzpostavljeno bilateralno partnerstev z organizacijo iz Norveške. V okviru projekta TSCP SEE IUCN pa se bo še dodatno krepilo sodelovanje pri načrtovanju izvajanja ukrepov na čezmejnih,
transnacionalnih naravovarstvenih območjih.

5.4 Izobraževanje delavcev ZRSVN
Izobraževanje delavcev zajema izobraževanja s področja dela, vendar ga bomo tudi v letu
2016 kljub pomembnosti sprotnega sledenja stroki in razvoju zaradi še vedno zahtevne
finančne situacije prisiljeni omejevati.
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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 poslovanja, udeležili izobraževanj s
področja arhiviranja, informatike, financ, kadrov in javnega naročanja. V okviru projektov se
bodo zaposleni glede na potrebe udeležili tudi izobraževanj s področja projektnega dela.
V letu 2016 bo izveden razpis za poklicno dokvalifikacijo iz področij kmetijstva,
gradbeništva, pedagogike oziroma drugih področij. Število pogodb in področje bo odvisno od
razpoložljivih sredstev in potreb delovnega procesa.
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).
Kot doslej se bomo trudili, da bodo vsi sodelavci izobraževanju lahko posvetili vsaj 5
delovnih dni oz. zakonsko predpisanih 40 delovnih ur letno.
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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 z organizacijskimi, administrativnimi in upravljavskimi
nalogami, kadrovskimi, pravnimi, finančnimi nalogami in informatiko.
Delovne ure, predvidene za izvedbo strokovnih nalog, predstavljajo 86% vseh
predvidenih delovnih ur Zavoda za leto 2016, na administrativne oz. podporne naloge pa
odpade preostalih 14%.
Posamezne dejavnosti poslovanja v letu 2016, 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. Na območnih enotah opravljajo le
sprotne naloge, ki so nujne za poslovanje posamezne 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 sestankov, kot so na
primer kolegiji direktorja (enkrat mesečno oz. po potrebi) in seje Sveta Zavoda (približno
štirikrat letno). Osrednja enota skrbi za različne zadeve skupne narave.
Aktivnosti, ki jih redno izvajamo, so:
• 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 RIS (Martina Miholič, dr. Mirjam Dular);
• spremljanje delovanja Poslovnega portala ZRSVN24 (dr. Mirjam Dular);
• priprava programa izobraževanja in sodelovanja na strokovnih srečanjih delavcev
Zavoda in vodenje evidence (mag. Maruša Danev);
• priprava in vodenje zapisnikov sej Sveta in kolegijev direktorja (mag. Maruša Danev).
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) bomo v letu
2016 izvajali izobraževanja in izpit iz varstva pri delu in varstva pred požarom. Na podlagi
izjave o varnosti in ocene tveganja moramo 3 zaposlene opremiti z novo zaščitno opremo.
Zdravniški pregled mora opraviti deset zaposlenih.
24

V letu 2016 bosta v rabi aplikaciji Pošta in Tabele o delu.
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V letu 2016 bomo nadaljevali z izvrševanjem predpisov s področja upravnega
poslovanja, ravnanja z dokumentarnim gradivom in arhiviranja in poslovanja z eRačuni.

6.2 Upravljanje s poslovnimi prostori
V poslovnih prostorih Območne enote Nova Gorica, s katerimi upravlja Zavod, so predvidena
redna vzdrževalna dela in morebitna zamenjava glavnih vhodnih vrat (v primeru
sofinanciranja s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ker je to skupni vhod).
Ostale OE imajo poslovne prostore v najemu.

6.3 Pravne in kadrovske zadeve
Delo na področju kadrovsko-pravnih zadev bo v letu 2016 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) (Martina Miholič, mag. Maruša Danev)
• prenovitev evidenc na področju dela (mag. Maruša Danev, Martina Miholič);
• opravljanje vseh pravnih nalog s strokovnega področja in področja delovnih razmerij
ter obligacijskega prava (Nina A. Kavčnik, Suzana Pisnik);
• pravno svetovanje in interpretacije zakonodaje za potrebe vseh enot Zavoda (Nina A.
Kavčnik, Suzana Pisnik);
• pregled in priprava najemnih in prodajnih pogodb (Nina A. 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, katere 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 2016.

6.3.1

Sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v
javnem sektorju (ZUPPJS16) v 13. členu prepoveduje sklepanje avtorskih in podjemnih
pogodb s svojimi zaposlenimi, razen s tem zakonom določenih izjemah.
V letu 2016 ne predvidevamo sklepanja podjemnih in avtorskih pogodb z zaposlenimi
ZRSVN.

6.3.2

Kadrovski načrt

Na Zavodu bo konec leta 2016 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.
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Skladno z izhodišči MOP in nadalje kadrovskim načrtom za leto 2016 ima Zavod iz državnega
proračuna zagotovljenih sredstev za 62,9 zaposlenih, zato so 3,6 zaposleni že zdaj financirani
iz sredstev projektov EU. Število zaposlenih, ki opravljajo naloge redne dejavnosti javne
službe za nedoločen čas, bo v letu 2016 v primerjavi s številom zaposlenih konec leta 2015
ostalo 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 le mogoče,
administrativni kader zaposlujemo za polovični delovni čas.
V letu 2016 načrtujemo sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje na področju
programa javnih del in programa usposabljanja na delovnem mestu v primeru objave
razpisov.
V nadaljevanju je pripravljena preglednica, ki prikazuje število zaposlenih za mesec
januar tekočega leta 2016 in mesec januar prihodnjega leta 2017, 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
2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/2015). Kadrovski načrt je pripravljen skladno s 3. 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 7 spodnje
tabele) spremenilo.
Preglednica: Število zaposlenih po posameznih virih financiranja

Vir financiranja
1. Državni proračun
2. Proračun občin
3. ZZZS in ZPIZ
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe
(npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prisp.)
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in
sredstva prejetih donacij
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov,
vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega
proračuna
8. Sredstva za financiranje javnih del
9. Namenska sredstva
10. Sredstva za zaposlene - posledica žleda
Skupno število zaposlenih (od 1. do 10. točke)
Skupaj število zaposlenih pod točkami 1,2,3,4
Skupaj število zaposlenih pod točkami 5,6,7,8,9,10

ŠTEVILO ZAPOSLENIH
jan.16
jan.17
62,90
62,90
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

19,25
0
0
0

20,25
0
0
0

82,15
62,90
19,25

83,15
62,90
20,25

Posebej je treba opozoriti, da ima Zavod na začetku leta 2016 zaposlenih za nedoločen čas
66,5 ljudi (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa), katerih pa v celoti ne moremo
financirati iz Proračuna RS, zaradi premajhnega obsega sredstev.
V zadnjih letih se je drastično znižalo financiranje zaposlenih iz državnega proračuna,
in sicer se je masa za plače od leta 2012 do leta 2015 skupaj zmanjšala za 13%. To pomeni,
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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 še tako intenzivno kot je danes, ko se z EU zakonodajo povezan ogromen obseg
dodatnih nalog ves čas le še povečuje. Tako drastičen poseg v financiranje javne službe
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
2016 ugotavljamo, da ni zagotovljenih dovolj sredstev.
Preglednica v nadaljevanju prikazuje načrtovane stroške dela za leto 2016 za redno
dejavnost, vključno s sofinanciranjem projektov.
Preglednica: Načrt stroškov dela za leto 2016
STROŠKI DELA
Plače in dodatki
Povračila zaposlenim - prehrana in prevoz
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja
Drugi izdatki zaposlenim (regres, jubilejne
nagrade,…)
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
SKUPAJ

(€)
1.952.4991.922.232
143.819141.587
8.9238.784
47.42747.427
314.352309.479
2.467.0202.429.509

Predvidenih je 2.467.020429.509 € za stroške dela, ki pa bodo financirani iz različnih
virov, in sicer 2.068.713031.202 € iz postavke 153243 Zavod RS za varstvo narave, 41.534 € iz
postavke PRP 2014-2020, tržne dejavnosti 2.523 € in sredstev za izvajanje projektov EU ter
drugih projektov 354.250 €. Plače in drugi prejemki v zvezi z delom se bodo v letu 2016
izplačevali skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje
javnih financ, Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in
drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16), 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 daljših začasnih odsotnosti, izplačilo nadur
v minimalnem obsegu, poskušal zagotavljati sredstva za plače tudi iz drugih virov
financiranja).
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 2016 delo potekalo po ustaljenih
postopkih na Osrednji enoti Zavoda, v sodelovanju z zunanjim računovodskim servisom.
Izpostavili bi naslednje redne aktivnosti:
• vodenje in koordinacija računovodskih zadev (mag. Maruša Danev);
• priprava finančnega načrta in spremljanje izvajanja le-tega (mag. Maruša Danev,
Tatjana Keršmanc);
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• priprava računovodskega poročila in drugih finančnih poročil (mag. Maruša Danev,
Tatjana Keršmanc);
• zagotavljanje virov za redno delo – priprava mesečnih zahtevkov za financiranje javne
službe ohranjanja narave, zagotavljanje prehodnih virov financiranja (mag. Maruša
Danev, Tatjana Keršmanc);
• finančno spremljanje projektov in zagotavljanje prehodnih virov financiranja (mag.
Maruša Danev);
• priprava in izvedba zadev, ki se vežejo na plače in razna nadomestila (Tatjana
Keršmanc);
• izvajanje plačilnega prometa (mag. Maruša Danev, Tatjana Keršmanc);
• izdajanje računov (mag. Maruša Danev, Tatjana Keršmanc);
• sodelovanje v postopkih javnih naročil (Primož Pevec);
• opravljanje nalog s področja osnovnih sredstev (Primož Pevec).
Posebna pozornost bo tudi v letu 2016 namenjena finančnemu spremljanju projektov
in denarnega toka za celoten Zavod (tj. ločeno javna služba in projekti), saj se trije trenutno
potekajoči projekti v letu 2016 končajo in jih je potrebno tudi finančno zaključiti. Večina
projektov, ki jih bo Zavod izvajal v letu 2016, se financira na podlagi povračil že nastalih in
plačanih stroškov, zaradi česar je treba zagotoviti prehodne vire financiranja. Zavod se bo v
primeru potrebe po zagotavljanju likvidnostnih sredstev za projekte zadolžil pri Zakladnici
enotnega zakladniškega računa države.

6.5 Informatika in elektronski sistemi
Na Zavodu je zaposlen le en informatik, ki nudi stalno sprotno pomoč 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. V tem letu se
bo na delovnem sestanku za pregled stanja in aktualno problematiko predvidoma srečala
skupina za informatiko, v kateri je po en predstavnik z vsake OE.
Pri Naravovarstvenem atlasu (NVA), nacionalnem informacijskem sistemu za
naravovarstvene podatke, je nujno potrebno zagotoviti sredstva za redno letno vzdrževanje,
ki jih tudi v letu 2015 ni bilo, v nasprotnem primeru lahko pride do prenehanja delovanje
tega informacijskega sistema, ki je ključnega pomena za kvalitetno strokovno delo Zavoda
(gl. Prilogo 4). NVA je postavljen na informacijski infrastrukturi ARSO. ARSO se prav tako
sooča z zmanjšanjem sredstev za informatiko, vključno s človeškimi viri, kar se močno pozna
tudi na kvaliteti nudenja storitev, povezanih z NVA. V NVA od konca oktobra 2015 ni mogoče
vnašati grafičnega dela podatkov, zaradi česar podatki o naravnih vrednotah niso ažurirani.
Generalna direktorica Direktorata za okolje je na pobudo ZRSVN v septembru 2015
sklicala sestanek z direktorjema ZRSVN in ARSO, kjer je bilo dogovorjeno, da bo MOP
zagotovil potrebna sredstva za delovanje NVA, nato pa bo ARSO NVA preselil na ločeni
virtualni strežnik, kjer bo po migraciji zanj v celoti skrbel zunanji izvajalec, neodvisno od
ARSO. Do konca leta 2015 dogovor ni bil realiziran. Računamo, da bodo ta sredstva
zagotovljena v letu 2016. Sredstva, ki bi bila na letnem nivoju potrebna za zagotavljanje
delovanja so navedena v tabeli 7 Finančnega načrta Zavoda RS za varstvo narave za leto
2016. Podrobno posledice nedelovanja NVA v letu 2016 obravnava Priloga 4.
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V Poslovnem portalu ZRSVN bomo v letu 2016 uporabljali le aplikaciji Pošta in Tabele
o delu. V letu 2016 bomo pregledali ponudbo standardiziranih in z zakonodajo, povezano z
arhiviranjem, usklajenih informacijskih sistemov za vodenje pošte. Zbiranje podatkov o
opravljenem delu smo konec leta 2015 prenesli v sistem individualnih datotek sodelavcev na
centralnem datotečnem strežniku. Sistem je bil uveden s 1. 1. 2016 in bo v uporabi za leto
2016 in do nadaljnjega.
Sistem za elektronsko registracijo prisotnosti na delu ter vodenje podatkov o potnih
nalogih (RIS) smo konec leta 2015 nadgradili na zadnjo verzijo. V letu 2016 bomo nadaljevali
z uporabo in minimalnim vzdrževanjem IS.
V letu 2015 smo začasno v okviru akcije BioBlitz na OE MB en starejši računalnik25
namenili za uporabo FaceBooka ter konec leta 2015 začeli z uporabo družbenih omrežij tudi
za potrebe stalne promocije Zavoda, kar bomo v letu 2016 ustrezno razvili.
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 pri informacijskem sistemu RIS (dr. Mirjam Dular, Martina Miholič, Alojz
Kordiš);
• ohranjanje delovanja informacijskega sistema Poslovni portal ZRSVN za uporabo
aplikacij Pošta in Tabele o delu (dr. Mirjam Dular);
• koordinacija del in načrtovanje 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:
• izvedba sestanka skupine za informatiko (dr. Mirjam Dular);
• načrtovanje razvoja in nabave za področje informatike (dr. Mirjam Dular);
• seznanitev s standardiziranimi aplikacijami za vodenje pošte in preučitev možnosti za
vpeljavo (dr. Mirjam Dular, Martina Miholič);
• priprava navodil za zbiranje podatkov (dr. Mirjam Dular);
• izvedba prehoda NVA na virtualni strežnik na ARSO (dr. Mirjam Dular; izvedba je
odvisna od razpoložljivosti sredstev);
• uvoz novih podatkov v NVA (projekt PUN2000, mag. Matej Petkovšek; zunanji
izvajalec - izvedba odvisna od razpoložljivosti sredstev);
• prilagoditve v profilu NV NVA za potrebe sprememb podatkov o NV brez spremembe
pravilnika (Mina Dobravc dr. Mirjam Dular; zunanji izvajalec - izvedba odvisna od
razpoložljivosti sredstev);

25

Zaradi varnosti ne želimo, da je računalnik, s katerim dostopamo do socialnih omrežij, vključen v naše
notranje računalniško omrežje.
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•

izvedba manjših nadgradenj NVA (dr. Mirjam Dular, Mina Dobravc, mag. Matej
Petkovšek; zunanji izvajalec - izvedba odvisna od razpoložljivosti sredstev).
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PRILOGE

8

8.1 Priloga 1: Prikaz predvidene porabe delovnega časa za
leto 2016
Na sliki je v odstotkih prikazana načrtovana poraba časa po nalogah za Zavod za leto 2016:
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V preglednici spodaj je podana predvidena poraba časa po nalogah po posameznih
območnih enotah in za Zavod v celoti. Razrez po nalogah je podan za vse naloge (gl. vrstico
»Naloge skupaj (delež)« - ti podatki so prikazani na sliki zgoraj, pri čemer sta deleža obeh
projektnih stolpcev, 7.1 in 7.2 sešteta skupaj) ter posebej za javno službo na način, da so
izvzete podporne naloge (stolpci št. 9, 10 in 11) ter tisti del projektnih ur, ki je krit iz zunanjih
sredstev (gl. spodnjo vrstico »Naloge skupaj* (delež)« .
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8.2 Priloga 2: Organizacijska struktura Zavoda
Shema prikazuje organigram Zavoda:

Shema na naslednji strani pa prikazuje matrično shemo organiziranosti ZRSVN. Na shemi so
navpično navedeni sodelavci (na način navedbe delovnega mesta), vodoravno pa delovne
skupine Zavoda (zeleno) in potekajoči projekti (sivo). Na presečiščih je sodelovanje
posameznika v skupini ali projektu označeno z obarvano celico, v primerih vodij je v obarvani
celici izpisana beseda »vodja«.
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8.3 Priloga 3: Zakonske osnove
V tej prilogi so naštete slovenske zakonske osnove in drugi predpisi, ki opredeljujejo naše delo ali so z
njim povezani.

8.3.1 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;
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-

sodeluje pri pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju narave na vseh ravneh izobraževanja;
skrbi za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave.

S soglasjem ustanovitelja lahko opravlja Zavod tudi druge naloge.

8.3.2 Drugi pomembnejši predpisi in dokumenti
Delovanje Zavoda sloni tudi na vrsti drugih zakonskih in podzakonskih predpisov ter na programskopolitičnih dokumentih s področja varstva okolja in varstva narave. V nadaljevanju je naštetih nekaj
pomembnejših predpisov.

8.3.3 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, 56/15, 102/15);
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, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO);
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 - ZONA);
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 - ZVO1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15));
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, 19/15);
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, 24/15);
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,
57/15));
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv (Uradni list RS, št. 58/11), Uredba o varstvu samoniklih
gliv (Uradni list RS, št. 57/98, 56/99 - ZON, 41/04 - ZVO-1, 58/11);
Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami (Uradni list RS, št.
39/08, 106/10, 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, 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, 39/15);
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,
23/15);
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, 78/15);
Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu (Uradni list RS, št. 90/01,
46/14 - ZON-C).

8.3.4 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);
Program upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020) (sprejet na 30. seji Vlade, dne 9.4.15, dopolnjen
na 38. seji Vlade, dne 28.5.2015);
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)
Akcijski načrt upravljanja populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2013-2017 (sprejet na
49. seji Vlade, dne 6.2.2013)

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)
Prenovljena strategija Evropske unije za trajnostni razvoj (http://register.consilium.europa.eu/doc/
srv?l=SL&f=ST%2010117%202006%20INIT) (22.1.2016)

8.3.5 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 (2009/147/ES);
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike
morskega okolja - Okvirna direktiva o morski strategiji (2008/56/ES);
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•
•
•

•

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne
politike - Vodna direktiva (2000/60/ES);
Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih
vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi;
Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine
z njimi;
Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in
obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

8.3.6 Mednarodne konvencije in drugi dogovori
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

26

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, MP26 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));
Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (https://www.google.si/search?q=
SPREMENIMO+SVET%3A+AGENDA+ZA+TRAJNOSTNI+RAZVOJ+DO+LETA+2030&rls=com.microsoft:sl&i
e=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1&gws_rd=ssl) (25.1.2016).

Mednarodne pogodbe.
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8.4 Priloga 4: Izvedba nalog brez Naravovarstvenega atlasa
Kot je navedeno v poglavju 6.5, je ne-vzdrževanje27 informacijskega sistema Naravovarstveni
atlas (NVA) pripeljalo do vprašanja nadaljnjega obstoja sistema. S tem v zvezi smo v okviru
obeh strokovnih odsekov Zavoda, za biodiverziteto ter za naravne vrednote in ukrepe
varstva, pripravili okvirno oceno, kako bi se za leto 2016 za Zavod spremenilo izvajanje
zakonsko predpisanih nalog v primeru, če NVA ne bo več deloval. Pregledali smo posamezne
aktivnosti, ki so v poglavjih naštete v skupinah redne, razvojne in projektne naloge ter
označili in ovrednotili tiste, ki so vezane na orodje NVA. Rezultat podajamo v obliki
preglednice, v kateri so v prvem stolpcu navedene ključne strokovne naloge Zavoda, v
drugem načrtovano letno število ur za nalogo na nivoju Zavoda, v tretjem pa delež* naloge,
izvedbeno vezan na NVA:
Naloga
Naravne vrednote
Naravovarstvene smernice
Strokovna mnenja
Zavarovana območja
Biodiverziteta**

Ur
Delež*
16676
70%
11992
20%
11981
80%
7580
20%
25212
10%

Obrazložitev
Ne bo izvedeno.
Poraba časa bo močno narasla, kvaliteta izdelkov bo slabša.
Poraba časa bo močno narasla, kvaliteta izdelkov bo slabša.
Ne bo izvedeno.
Poraba časa bo močno narasla, kvaliteta izdelkov bo slabša.

* Ocena deleža načrtovanega dela (za to nalogo za celoten Zavod), ki v primeru, da NVA ne bo na voljo, ne bo
izvedeno oz. bo zaradi uporabe zastarelih ali neenotnih podatkov izvedeno z znatno slabšo kvaliteto končnih
izdelkov, poraba časa zanj pa bo bistveno večja, kot bi bila ob uporabi NVA.
** Ker pri aktivnostih s področja biodiverzitete ne urejamo podatkov v NVA dnevno, je kratkoročni (eno leto)
učinek nedelovanja NVA manjši, se bo pa bistveno močneje pokazal srednjeročno, tj. v nekaj letih. Ocenjeni
delež pri tej nalogi tudi ne obsega dejstva, da brez NVA sodelavci ne bodo imeli direktnega dostopa do javnih
podatkov o pojavljanju živalskih in rastlinskih vrst v Bioportalu.

Vrednost ur oz. dela Zavoda za leto 2016, določenih z deleži v zgornji tabeli, znaša po
povprečni urni postavki za leto 2015 cca. 490.000 EUR.
Manjkajoča sredstva za vzdrževanje NVA so vključena v tabeli 7 poglavja 2.2 v
Finančnem načrtu Zavoda RS za varstvo narave za leto 2016.

27
Ocenjujemo, da bi za dobro delovanje za vzdrževanje zadoščalo do 30.000 EUR letno, ob vsakokratnem
sprotnem ovrednotenju dejanskih potreb. Ocena pričakovanih stroškov letnega vzdrževanja je bila podana že v
dokumentu VDP, ki smo ga pred pričetkov izgradnje NVA (v letih 2006-2007) kot načrt za IS pripravili v
sodelovanju z ARSO, skladno z nacionalno metodologijo, ki jo ARSO uporablja za podobne projekte, vendar pa
ta sredstva po koncu projekta LIFE, v katerem je nastal NVA, nikoli niso bila zagotovljena.
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