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Uporabljene kratice in okrajšave 
 
ARSO  Agencija Republike Slovenije za okolje 
CBD  Konvencija o biološki raznovrstnosti (angl. Convention on Biological Diversity) 
CITES  Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in 

rastlinskimi vrstami (angl. The Convention on International Trade in 
Endangered Species Fauna and Flora) 

COP  Konferenca pogodbenic, vodilno telo CBD (angl. Conference of the Parties)  
CPVO  celovita presoja vplivov na okolje 
DPN  državni prostorski načrt 
DRSV  Direkcija RS za vode 
EGP  Evropski gospodarski prostor 
EPO  ekološko pomembno območje 
EU  Evropska unija (Evropska skupnost, ES) 
EUSALP Strategija EU za alpsko regijo (EU Strategy for the Alpine Region) 
EZTS  Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje 
FTE/FT  angl. full-time equivalent (efektivna letna kvota delovnih ur polno zaposlenega   

delavca, 1700 ur) 
GGE  gozdno gospodarska enota 
GGN   gozdno gospodarski načrti 
HT    habitatni tip 
IS  informacijski sistem 
KOPOP    kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 
KP    krajinski park 
LJ    Ljubljana 
LUZ  Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. 
MB    Maribor 
MOP  Ministrstvo za okolje in prostor 
NM         Novo mesto 
NRO  načrt ribiških območij 
NS    naravovarstvene smernice; naravni spomenik 
NUV    načrt upravljanja voda 
NV    naravna(e) vrednota(e) 
NVA  Naravovarstveni atlas (www.naravovarstveni-atlas.si) 
ObmE/OE Območna enota 
OPN    občinski prostorski načrt 
OPPN     občinski podrobnejši prostorski načrt 
OsrE    Osrednja enota (ZRSVN) 
PI    Piran 
PRP  Program razvoja podeželja 
PSP    presoja sprejemljivosti posegov  
PUN2000 Program upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020)1,2 

                                                        
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.  

http://www.naravovarstveni-atlas.si/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE9907
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RGN    ribiško-gojitveni načrt  

RS     Republika Slovenija 
ZDIJZ  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
ZGS   Zavod za gozdove Slovenije 
ZON   Zakon o ohranjanju narave 
ZPNačrt  Zakon o prostorskem načrtovanju 
ZRSVN/Zavod  Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 
ZUPUDPP  Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor 
ZZRS       Zavod za ribištvo Slovenije 
 

 
 

Potekajoči projekti (akronimi in naslovi projektov) 
 

 

Akronim Naslov projekta 

AlpES 
Alpine Ecosystem Services – mapping, maintenance and 
management 

AlpGov 
Implementing Alpine Governance 
Mechanisms of the European Strategy for 
the Alpine Region 

coop MDD 
Transboundary Management Programme for the planned 5-country 
Biosphere Reserve “Mura-Drava-Danube” 

Danube GeoTour 
Valorisation of geo-heritage for sustainable and innovative tourism 
development of Danube Geoparks 

ENJOYHERITAGE 

Inovativni interpretacijski pristopi za trajnostno koriščenje 
dediščine v smeri trajnostnega turizma za mlade / Inovativni 
interpretacijski pristupi za održivo korištenje baštine u smjeru 
održivog turizma za mlade 

EUfutuR 
Institutionelle Zusammenarbeit - EVTZ Geopark Karawanken / 
Institucionalno sodelovanje - EZTS Geopark 
Karavanke 

LIFE ARTEMIS 
Awareness Raising, Training and Measures on Invasive alien Species in 
forests 

LIFE KOČEVSKO Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko 

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

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

                                                                                                                                                                             
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.  

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 
Kratica: ZRSVN 
 
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 o imenovanju 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 Starič, članica, predstavnica delavcev Zavoda RS za varstvo narave. 
 
Strokovni svet Zavoda (konstituiran 22. 6. 2016) sestavljajo: 

 mag. Martina Kačičnik Jančar, ZRSVN, za področje biologije, predsednica 

 mag. Jana Vidic, Ministrstvo za okolje in prostor, podpredsednica 

 dr. Rajko Knez, Univerza v Mariboru 

 mag. Urška Mavri, Agencija RS za okolje 

 Gregor Danev, ZRSVN, za področje gozdarstva 

 Anica Cernatič Gregorič, ZRSVN, za področje geografije 

 mag. Mojca Bedjanič, ZRSVN, za ostala področja 
 

mailto:zrsvn.oe@zrsvn.si
http://www.zrsvn.si/
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Direktor Zavoda (mandat od 21. 1. 2014 do 20. 1. 2018) je: dr. Darij Krajčič. 
 

Organizacija Zavoda  
 

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

Leto 2017 bo v znamenju intenziviranja dela na izvajanju dokumentov, sprejetih v prejšnjih 
letih. Pri tem gre na področju biodiverzitete zlasti za izvajanje Programa upravljanja območij 
Natura 2000 (PUN2000). Na področju naravnih vrednot bo poudarek na urejanju baze 
naravnih vrednot na podlagi sprejetih eleboratov vrednotenja naravnih vrednot ob vzpored-
nem delu na elaboratih tistih zvrsti naravnih vrednot, ki še niso obdelane. Na obeh stebrih 
ohranjanja narave bo poudarek na prenosu naših vsebin iz programov (npr. NUV) v prostor. 
Na področju projektov bo poudarek na izvajanju že pridobljenih in na kandidiranju za nove 
projekte. Iskanje mehkih vsebin, ki so temeljna podlaga nove finančne perspektive, je stalen 
izziv tako za naš Zavod kot tudi za naše partnerje, posebej še lokalne skupnosti. Pri tem bosta 
najbolj izpostavljena procesa okoli fenomena Geoparki in fenomena MAB Drava Mura 
Donava. Poseben izziv, in to ne samo za naš Zavod, bo seveda oblikovanje projektov, 
financiranih iz kohezijskih sredstev. 

Na mednarodnem področju bomo še naprej nosilci aktivnosti v Sredozemlju in Alpski 
makroregiji, sicer pa v glavnem na bilateralnem področju v okviru čezmejnih projektov. 

Kakovost izdelkov Zavoda bo postavljena na nove temelje, saj bo kakovost stalnica 
dela na najvišji ravni. Bo stalna točka kolegijev direktorja, proces kontrole izdelkov 
(odgovornost za kakovost) pa bomo pomikali od centralne kontrole k izdelovalcu. Gre za 
sodoben pristop pri umeščanju kontrolnih mehanizmov v organizacijo. Pri tem gre za proces, 
ki ga ni mogoče vzpostaviti čez noč. 

Z delom bo v celoti začel tudi Strokovni svet Zavoda. Začel si bo postavljati svoje 
mesto v Zavodu v vsebinskem smislu. Tudi to razumemo kot proces, ključno je, da proces 
začnemo. 

Fenomen ohranjanja narave postaja vse bolj družboslovni. Ugotavljamo, da bo 
ohranjanje narave uspešnejše, če ga bo razumelo in sprejelo čim več ljudi. Zato je ustrezna 
komunikacija in interpretacija naših vsebin strokovni in vsebinski izziv tudi v letu 2017.  

V poslovnem delu Zavod še vedno deluje v razmerah velikih varčevalnih ukrepov. 
Kritično je zlasti na področju naših poslovnih prostorov v Novi Gorici, ki so povsem 
neprimerni za normalno delo. Kritično je na področju informatike in nenazadnje na področju 
kadrov, saj še vedno ni dovolj denarja za vse zaposlene, ki bi morali biti financirani iz 
proračuna. 

Rednim bralcem naših programov dela sporočamo še to, da smo malenkostno 
prerazporedili vrstni red in poimenovanje vsebin oz. poglavij, skladno s predrugačenjem, ki 
smo si ga v letu 2016 začrtali za letno poročilo. Menimo, da je struktura sedaj lepše urejena 
in da bo branje zato še bolj tekoče. 
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2 Ocena izvajanja letnega programa dela in 
finančnega načrta za leto 2016 

Zavod je program dela in finančni načrt za leto 2016 izvajal skladno z zastavljenimi nalogami, 
ob upoštevanju prioritet ministrstva in skladno z razpoložljivimi viri. Odstopanja od 
zastavljenega programa so majhna. Neizvedenih je ostalo le nekaj aktivnosti, večinoma so to 
takšne, 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 2016 bi kot takšna, ki so 
pomembna za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2017, izpostavili sledeče:  

- delovne naloge smo izvajali tekoče; 
- vzpostavljen je bil strokovni svet Zavoda; 
- izvedli smo anketo o zadovoljstvu na delovnem mestu in na podlagi analize lahko 

rečemo, da je na Zavodu 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; na srečo je v drugi 
polovici leta prišlo do prenosa aplikacije v okolje, za katero računamo, da bo 
delovalo bolj zanesljivo od dosedanjega; 

- intenzivno smo se vključevali v pripravo projektov iz OP EKP 2014-2020 v okviru 
prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje 
ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi 
infrastrukturami«;  

- pričeli smo z izvajanjem oziroma dobili odobrenih sedem projektov, v katerih 
sodelujemo kot projektni partner, sofinanciranih iz finančnih instrumentov EU ; 

- 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 naravo-

varstveni posvet v novembru; 
- sodelovanje z MOP je bilo na visoki ravni. 
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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 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  

 

poslovna strateška usmeritev: 

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

drugimi organizacijami. 

 

3.2 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) 

                                                        
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 3.2. 
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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. 
 
 
 

3.3 Kazalniki izvedenosti letnih ciljev 

Kazalniki, s pomočjo katerih bomo merili uresničevanje ciljev v letu 2017, so  podani v 
nadaljevanju. Za vsakega od kazalnikov so navedene pričakovana in realizirana vrednost za 
prejšnje leto ter pričakovana vrednost za to leto. 
 
K cilju št. 1:  

 delež terensko pregledanih naravnih vrednot  

pričakovana vrednost 2016: 10% 

dosežena vrednost  2016: 6,94%  

pričakovana vrednost 2017: 8%5  

K cilju št. 2:  

 število popravkov6 podatkov o naravnih vrednotah 

pričakovana vrednost 2016: 230 

dosežena vrednost  2016: 07 

pričakovana vrednost 2017: 1208 

 število dostopov do javnih strani NVA  

pričakovana vrednost 2016: 24.000 

dosežena vrednost  2016: 17.0009 

pričakovana vrednost 2017: največ 20.00010 

                                                        
4 Ocena na podlagi podatkov za prvih devet mesecev. 
5 Na terenu nameravamo preveriti 425 NV. 
6 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«. 
7 Zaradi nedelovanja NVA do oktobra 2016 podatkov nismo vnašali v NVA, so pa pripravljeni za vnos. 
8 Ocena je podana ob predpostavki, da bo NVA v letu 2017 deloval brezhibno. 
9 Od načrtovanega manjše število ogledov je najbrž povezano s težavami pri delovanju NVA, poleg tega je bila 
napoved za leto 2016 izdelana na osnovi dejanskega števila ogledov v letu 2015, ko so bile objavljene 
spremembe pravilnika o NV in je bilo posledično najbrž več ogledov kakor sicer. 
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K cilju št. 3:  

 število metodologij 

pričakovana vrednost 2016: 0  

dosežena vrednost 2016: 0 

pričakovana vrednost 2017: 111 

K cilju št. 4:  

 število izdelanih naravovarstvenih smernic 

pričakovana vrednost 2016: 110 smernic12 in 150 mnenj13 (skupaj 200) 

dosežena vrednost 2016: 109 smernic in 160 mnenj (skupaj 269) 

pričakovana vrednost 2017: 117 smernic in 153 mnenj (skupaj 27014) 

 število izdelanih strokovnih mnenj15 

pričakovana vrednost 2016: 4100  

dosežena vrednost 2016: 4570 

pričakovana vrednost 2017: 450016 

K cilju št. 5:  

 število objav v medijih17  

pričakovana vrednost 2016: 205 

dosežena vrednost  2016: 243 

pričakovana vrednost 2017: 24018 

K cilju št. 6:  

 v rokih pripravljena kvalitetna program in poročilo 

pričakovana vrednost 2016: popravek programa dela 2016, končno poročilo 2015, polletno 

poročilo 2016, program dela 2017 (skupaj 4 izročki) 

dosežena vrednost za 2016: popravek programa dela 2016, končno poročilo 2015,  polletno 

poročilo 2016, osnutek programa dela 2017 (skupaj 4 izročki) 

pričakovana vrednost 2017: program dela 2017, končno poročilo 2016, polletno poročilo in 

eventualna druga vmesna poročila v letu 2017 na zahtevo MOP, osnutek programa dela 2018 

(skupaj najmanj 4 izročki) 

 doseganje rokov pri pripravi izdelkov (mnenja, smernice) 

pričakovana vrednost 2016: 95% upoštevanje rokov 

                                                                                                                                                                             
10 Napovedana zgornja meja za možno število ogledov v letu 2017 je izdelana na osnovi števila ogledov v letu 
2016 ter ob predpostavki, da bo delovanje NVA v letu 2017 boljše, kakor je bilo doslej.  
11 Pripravili bomo metodologijo za določitev podrobnih kriterijev vsebin ekosistemskih, botaničnih in zooloških 
naravnih vrednot in EPO. 
12 Šteti so izdelki: naravovarstvene smernice in naravovarstvene smernice v neuradnem postopku. 
13 Šteti so izdelki: naravovarstveno mnenje, naravovarstveno mnenje in mnenje o sprejemljivosti plana ter 
»prvo mnenje«. 
14 Ocena je izdelana na podlagi ekstrapolacije podatkov za leta od 2005 do 2016. Dejansko število izdelkov bo 
odvisno od prejetih vlog, števila le teh pa ne moremo natančno napovedati. 
15 Šteti so izdelki: strokovna mnenja, soglasja po občinskih odlokih in prijave inšpekcijskim službam. 
16 Ocena je izdelana na podlagi ekstrapolacije podatkov za leta od 2005 do 2016. Dejansko število izdelkov bo 
odvisno od prejetih vlog, števila le-teh pa ne moremo natančno napovedati. 
17 Šteti so izdelki: avtorski prispevek, sodelovanje pri novinarskem prispevku, intervju, sporočilo za javnost,  
tiskovna konferenca. 
18 Ocena je izdelana na podlagi ekstrapolacije podatkov za leta od 2005 do 2016. 
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dosežena vrednost za 2016: več kot 95% doseganje rokov 

pričakovana vrednost 2017: 95% upoštevanje rokov 

K cilju št. 7:  

 št. prispevkov na mednarodnih strokovnih srečanjih 

pričakovana vrednost 2015: 12 

dosežena vrednost 2015: 12 

pričakovana vrednost 2016: 1219 

 

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 bile revidirane v letu 2016, za leto 2017 
pa ostajajo enake, kot so bile v preteklem letu. K izpolnitvi ciljev bo prispevala izvedba vseh 
aktivnosti, ki jih načrtujemo v okviru navedenih nalog, kot prikazuje preglednica:  
 

Šifra naloge Naloga
Številke poglavij v Programu 

dela za leto 2017

Cilji, k uresničevanju katerih 

prispeva ta naloga

1 Biodiverziteta 4.5 1,2,3,5,7

2 Naravne vrednote 4.6 2,3,7

3 Naravovarstvene smernice 4.3 1,4,5,7

4 Strokovna mnenja 4.4 1,4,7

5 Zavarovana območja 4.7 3,4,7

6 Naravovarstvene akcije 4.9.3 3,7

7 Odnosi z javnostmi 4.9 5,7

8 Projekti 5, 4 1,2,3,4,5,6,7,8

9 Informacijski sistemi vse 2,6,7

10 Vodenje in organizacija dela vse 6,7,8

11 Naloge skupnih služb 6 6,7  
 

Razrez načrtovane porabe delovnega časa Zavoda po nalogah, pri čemer so administrativne 
oz. podporne naloge (št. 9 do 11), obravnavane skladno s svojo naravo, torej sorazmerno 
pripisane k vsaki od vsebinskih nalog (št. 1 do 820), je podan v preglednici v naslednjem 
poglavju (3.5). Več podrobnosti, vključno z razporeditvijo načrtovane porabe delovnega časa 
po OE, je podano v preglednici v Prilogi 1. 
 

                                                        
19 Pričakujemo podobno število udeležb s prispevki na konferencah in drugih strokovnih srečanjih v tujini, kot 
jih je bilo v letu 2016. 
20 Naloga »Projekti« obsega izvajanje projektov, pridobljenih na razpisih. 
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3.5 Razporeditev nalog glede na prioritete ministrstva  

Skladno z Izhodišči smo ure21 za naloge javne službe, ki so navedene v preglednici v poglavju 
3.4, načrtovane aktivnosti pri teh nalogah pa so opisane v 4. poglavju, razporedili v tri 
prioritete, kot je prikazano v preglednici:  

 

Naloga Delež ur
Priori-

teta

PRORAČUN 

skupaj
Stroški dela

Materialni 

stroški
Investicije

Postavka 

153242

Biodiverziteta 18% 1 455.734 € 372.488 € 76.953 € 6.293 €

Naravne vrednote 17% 1 434.497 € 355.131 € 73.367 € 6.000 €

Naravovarstvene smernice 14% 1 345.361 € 282.276 € 58.316 € 4.769 €

Strokovna mnenja 20% 1 505.795 € 413.405 € 85.406 € 6.984 €

Zavarovana območja 8% 1 203.615 € 166.422 € 34.381 € 2.812 €

Naravovarstvene akcije 5% 1, 2, 3 144.167 € 93.313 € 19.278 € 1.576 € 30.000,00 €

Odnosi z javnostmi 8% 2 208.938 € 170.773 € 35.280 € 2.885 €

Projekti_JS 11% 2,3 266.616 € 217.915 € 45.019 € 3.681 €

2.564.724 € 2.071.724,00 € 428.000,00 € 35.000,00 € 30.000,00 €Skupaj  
Opis preglednice: Za vsako od nalog je naveden delež ur, predvidenih v okviru javne službe, ki odpadejo na to nalogo, 
prioriteta naloge glede na Izhodišča, ter proračunska sredstva, ki odpadejo na posamezno nalogo, in sicer skupaj ter ločeno: 
stroški dela, materialni stroški in investicije, ter posebej še sredstva iz postavke, ki je namenjena izvajanju naravovarstvenih 
akcij. 
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. 
Opomba 3: Glede na opredelitev delovnih nalog sedaj porabo časa za pripravo mnenj CPVO in PSP vključujemo k nalogi 
Strokovna mnenja, medtem ko smo jih prej vključevali k nalogi Natura 2000, ki je sedaj del naloge Biodiverziteta.  
Opomba 4: Delež delovnega časa, ki odpade na posamezne območne enote v celoti in po posameznih delovnih nalogah ter 
celotna količina načrtovanega dela v FT za posamezno OE sta podana v preglednici v Prilogi 1. 

 
Indikativni delež načrtovanih ur (in posledično finančnih sredstev) po prioritetah ustreza 
Izhodiščem in je podan v stolpcu »Delež ur – dejanska vrednost ZRSVN« v preglednici: 
 

Prioriteta

Izhodiščna 

vrednost MOP 

za ZRSVN

Delež ur - dejanska 

vrednost ZRSVN

Proračunska 

sredstva

prioriteta 1 75% 78% 1.993.058,10 €

prioriteta 2 15% 15% 390.302,04 €

prioriteta 3 10% 7% 181.363,86 €  
Opis preglednice: Za vsako od treh prioritet je podana indikativna vrednost iz Izhodišč, dejanska vrednost glede na 
porazdelitev ur po nalogah za leto 2017 ter skladno s tem razdelitev proračunskih sredstev za leto 2017 po prioritetah. 
 
 

3.6 Poudarki pri delu Zavoda v letu 2017 

Poslovna odličnost in družbeno odgovorno delovanje sta strateški usmeritvi našega 
delovanja. Predstavljata temelj, na katerem slonijo vse naše strokovne in poslovne odločitve. 
Ob prioritetnih razvojnih in projektnih nalogah smo v preteklih letih vedno namenjali 

                                                        
21 Vseh načrtovanih ur, vključno s tistimi za izvajanje zunanjih projektov, je 151.130.   
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potrebno pozornost tudi poglabljanju kvalitete obstoječih izdelkov z namenom povečanja 
njihovih učinkov na ohranjanje narave.  
 
V letu 2017 se bomo zagotavljanju kakovosti posvetili sistematično, poglobljeno in 
prioritetno.  Proces, ki se bo odvil v tem letu, je namenjen: 
- krepitvi kvalitete strokovnih vsebin, 
- krepitvi učinkovitosti posameznih izdelkov,  
- krepitvi jasne povezave strokovnih vsebin v naših izdelkih s programskimi izhodišči in 

zakonodajo, 
- krepitvi strokovnih znanj in kreativnosti pri delu, 
- utrjevanju novih dobrih delovnih praks, 
- preprečevanju nastajanja izdelkov brez »dodane vrednosti«, 
- razvoju novih pristopov spremljanja kvalitete izdelkov, 
- boljšemu poznavanju in izvajanju metod zagotavljana kakovosti  v organizaciji. 
 
Kot podporo izvajanju projektov bomo: 
- sodelovali z MOP pri konkretizaciji kazalnikov, pravil in pogojev izvedbe kohezijskih 

projektov, 
- nadaljevali razvoj organizacijske sheme vodenja projektov, da bo omogočala: 

o boljši interni prenos znanj in informacij pri snovanju projektov ter usklajenost 
sodelavcev pri načrtovanju in izvajanju projektov, 

o večjo vsebinsko usklajenost in učinkovitost projektov. 
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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 2017, so v nadaljevanju podane po vsebinskih poglavjih.  Večino dela, ki 
ga opisujejo podpoglavja spodaj, v smislu načrtovanih delovnih ur, bodo izvedli sodelavci 
območnih enot, posebej npr. pri poglavjih, ki opisujejo pripravo naravovarstvenih smernic in 
strokovnih mnenj, čeprav je to med rednimi in razvojnimi aktivnostmi morda zapisano kot le 
po ena alineja, kjer so kot nosilci navedeni koordinator z Osrednje enote ter »vodje OE«. 
Vodje v teh primerih pomenijo odgovorne nosilce izdelka, obenem pa v primerih takih 
aktivnosti predstavljajo tudi vse ostale sodelavce območnih enot, ki sodelujejo pri izvedbi 
navedenih del.  

Zavod bo v okviru razpoložljivih virov opravljal tudi morebitne nenačrtovane stroko-
vne naloge (naloge, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti) po sprotnem naročilu MOP. 

Spremljanje stanja ohranjenosti narave bomo izvajali v omejenem obsegu in pred-
vsem na varovanih območjih narave (na naravnih vrednotah, območjih Natura 2000 in 
ekološko pomembnih območjih), na zavarovanih območjih in v okviru nalog kot so priprava 
naravovarstvenih smernic ter mnenj v postopkih sprejemanja prostorskih aktov in rabe 
naravnih dobrin ter strokovnih mnenj v postopkih priprave naravovarstvenega soglasja oz. 
dovoljenja za poseg v naravo. Priložnostno bomo izvajali spremljanje stanja biotske 
raznovrstnosti izven območij z naravovarstvenim statusom.  
 

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 razvoj22 (gl. poglavje 4.1.2 Strokovni svet in skupina za strokovni 
razvoj) 

 Skupina za favno in floro (gl. poglavje 4.5. Biotska raznovrstnost) 

 Skupina za geologijo (gl. poglavje 4.6 Naravne vrednote) 

 Skupina za hidrološke naravne vrednote (gl. poglavje 4.6 Naravne vrednote)  

 Skupina za geomorfološke naravne vrednote (gl. poglavje 4.6 Naravne vrednote)  

 Skupina za elemente biotske raznovrstnosti (gl. poglavji 4.5 Biotska raznovrstnost in 
4.6 Naravne vrednote) 

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

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

                                                        
22 Skupina je glavno strokovno posvetovalno telo direktorja Zavoda. 
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Skupina za pripravo letnega programa dela in poročila se bo v letu 2017 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 Sodelovanje Zavoda v postopkih sprejemanja predpisov  

Zavod bo v letu 2017 sodeloval v postopkih sprejemanja predpisov, in sicer bomo podajali 
pripombe k osnutkom predpisov ali v postopkih usklajevanja. Posebej aktivno bomo sodelovali 
pri pripravi in postopkih spreminjanja Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS št. 96/04 - 
ZON-UPB2, 61/06 - Zdru-1, 32/08 - Odl. US, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14). Spremljali bomo tudi 
spremembe zakonodaje na področju izobraževanja in gozdarstva. 
 
Razvojne aktivnosti: 

 sodelovanje z MOP pri pripravi spremembe ZON (Vesna Juran); 

  sodelovanje pri pripravi prostorske in gradbene zakonodaje (Vesna Juran, mag. Tina 
Klemenčič). 

4.1.2 Strokovni svet in skupina za strokovni razvoj 

Z letom 2017 bo s polnim delovanjem začel strokovni svet ZRSVN, obenem bo z delom na 
dosedanji način nadaljevala skupina za strokovni razvoj (SSR). 
 

Strokovni svet ZRSVN 
Vizija dela strokovnega sveta ZRSVN: »Strokovni svet Zavoda RS za varstvo narave deluje v 
interesu ohranjanja narave in kot strokovna pomoč Zavodu. Pri oblikovanju svojih stališči je 
neodvisen. Skladno z načeli varstva narave ter dolgoročnega sonaravnega in trajnostnega 
razvoja opozarja in se opredeljuje predvsem do sistemskih, strateških, razvojnih vprašanj 
ohranjanja narave ter aktualnega dogajanja, pomembnega za varstvo narave.« 

Strokovni svet se bo sestal praviloma štirikrat letno, po potrebi pa bo sklical tudi 
izredne seje. Člani strokovnega sveta pokrivajo širok spekter področja varstva narave in bodo 
teme praviloma obravnavali sami, po potrebi pa bodo na seje vabili tudi zaposlene na 
Zavodu in druge specialiste, vključno z zunanjimi strokovnjaki. Teme, ki jih bo strokovni svet 
obravnaval, bodo predvsem strateške narave. Dve seji bo v veliki meri posvetil obravnavi 
programa dela in poročila o delu Zavoda. 
 

Skupina za strokovni razvoj 
Skupina za strokovni razvoj (SSR) bo delovala operativno in bo 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 
posameznih nalog, ter sodelavci Agencije RS za okolje, Ministrstva za okolje in prostor, 
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upravljavcev zavarovanih območij ali zunanji strokovnjaki, povezani z  vsebino, ki bo predmet 
obravnave. Po potrebi bo SSR sodelovala s Strokovnim svetom ZRSVN. 

Za potrebe priprave programa dela Zavoda za leto 2017 je skupina pripravila 
izhodišča, v katerih je določila prioritetne strokovne vsebine, ki bodo tudi vodilo vsebinskega 
dela skupine za leto 2017.  

Skupina se bo redno vključevala v izvedbo nalog in s tem usmerjala razvoj 
strokovnega dela na Zavodu. Obravnavo posamezne vsebine bo praviloma zaključila z 
mnenjem, priporočilom ali navodilom. 

 

4.2 Sodelovanje pri razvojnem načrtovanju na vseh nivojih 
načrtovanja  

Zavod bo v letu 2017 nadaljeval s sodelovanjem z MOP, Sektorjem za naravo in Sektorjem za 
vode pri uresničevanju OP EKP 2014-2020. S sodelovanjem z različnimi deležniki in 
vključevanjem v lokalna partnerstva bomo usmerjali predvsem prijavljanje projektov z 
namenom čim boljšega umeščanja vsebin iz OP EKP 2014-2020 (prednostna os 6.2) in s tem 
doseganja varstvenih ciljev PUN2000. Nadaljevali bomo tudi z vključevanjem v pripravo 
Strategije prostorskega razvoja Slovenije, Strategije razvoja Slovenije ter Energetskega 
koncepta Slovenije. 
 
Redna in razvojna aktivnost: 

 sodelovanje z deležniki in vključevanje v lokalna partnerstva z namenom usmerjanja 
projektnih prijav (vodje OE). 

 

4.3 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 2017 temeljilo na 
vključevanju PUN2000 v različne sektorske načrte. Na področju gozdarstva bomo predvi-
doma pripravili 25 naravovarstvenih smernic, od tega 11 na kompleksnih območjih Natura 
2000. Posodobili bomo vzorec NS za GGN GGE. NS za GGN GGE bodo temeljile na prenosu 
vsebin za gospodarjenje z gozdovi iz PUN2000 v GGN, po potrebi bodo posodobljene upra-
vljavske 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 2017 bo 
poudarjena komunikacija z ZGS; v ta namen bomo izvedli 4 do 5 delavnic. Namen delavnic je 
ozaveščanje in izobraževanje zaposlenih na ZGS (poudarek na revirnih gozdarjih) o 
naravovarstvenih vsebinah.  

Na področju urejanja voda bomo z MOP in DRSV sodelovali pri pripravi devetih letnih 
programov urejanja voda. Glede na Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih 
gospodarskih javnih služb urejanja voda  (Uradni list RS, št. 57/06 in 60/16) in osnutek 
Programa ukrepov upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za 
obdobje 2016 - 2021 pričakujemo, da bomo v okviru obravnave letnih programov javne 
službe preverili upoštevanje priloge 9.10 z naslovom »Podrobnejše naravovarstvene usme-

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2381
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2518
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ritve za urejanje voda NUV II« in pripravili konkretne naravovarstvene usmeritve. Za izdelavo 
naravovarstvenih smernic bo organizirana delavnica za sodelavce ZRSVN. Upoštevanje 
naravovarstvenih usmeritev bomo preverili v postopku celovite presoje vplivov na okolje. 

Z MOP in DRSV bomo sodelovali pri izvajanju Programa ukrepov upravljanja voda za 
vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2016 - 2021 in Načrta zmanjševanja 
poplavne ogroženosti. 

Na področju ribištva bomo z ZZRS nadaljevali sodelovanje v postopku priprave 
ribiško-gojitvenih načrtov (RGN), ki smo ga začeli v drugi polovici leta 2016. Za 67 osnutkov 
RGN bomo v letu 2017 dokončali pripravo naravovarstvenih smernic in v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje preverili njihovo upoštevanje. 

Na področju urejanja prostora bomo za državnega nosilca urejanja prostora pripra-
vljali 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. je 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 
2017 prilagodili splošne naravovarstvene smernice in vzorce naravovarstvenih smernic za 
različne vrste planov. Predvidevamo povečan vložek časa za usklajevanje v postopkih pripra-
ve prostorskih aktov na vseh ravneh.  

Nadaljevali bomo z uvajanjem vsebin PUN2000 (varstveni cilji in varstveni ukrepi na 
območjih Natura 2000) v naravovarstvene smernice in mnenja.  

Poseben poudarek bomo v letu 2017 namenili krepitvi kvalitete strokovnih vsebin in 
povezovanju vsebin s pravnimi in programskimi izhodišči. S spremljanjem kvalitete izdelkov 
in posamičnimi obravnavami njihove vsebine bomo poglabljali kvaliteto obstoječih izdelkov z 
namenom povečanja njihovih učinkov v naravi. 

 
Redne in razvojne aktivnosti: 

 priprava naravovarstvenih smernic in naravovarstvenih mnenj za prostorske akte 
(mag. Tina Klemenčič; vodje OE); 

 posodobitev splošnih naravovarstvenih smernic za prostorske akte (OPN in DPN) 
(mag. 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) (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 (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 (Miha Naglič; Tanja Košar Starič; vodje OE); 

 sodelovanje in usklajevanje naravovarstvenih smernic na kompleksnih območjih 
Natura 2000 z naročniki teh smernic (za gospodarjenje z gozdovi Tadej Kogovšek, za 
upravljanje z vodami in ribištvo Miha Naglič in Tanja Košar Starič); 

 zagotavljanje enotnosti metod in pregledovanje naravovarstvenih smernic na Osrednji 
enoti (NS za prostorske akte - mag. Tina Klemenčič, NS za GGN GGE - Tadej Kogovšek, 
NS za NZPO, NRO, RGN – Miha Naglič); 
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 spremljanje zakonodaje in prilagajanje našega dela glede na spremembe zakonodaje 
(Vesna Juran; sektorska zakonodaja – Tadej Kogovšek, Miha Naglič; prostorska 
zakonodaja, zakonodaja na področju presoj – mag. Tina Klemenčič); 

 izboljševanje kvalitete naravovarstvenih smernic in interno izobraževanje za njihove 
pripravljavce (NS za prostorske akte - mag. Tina Klemenčič; NS za GGN GGE - Tadej 
Kogovšek, NS za letne programe urejanja voda, NS za RGN – Miha Naglič); 

 izboljšanje kvalitete usmeritev in spremljanje njihovih učinkov (NS za prostorske akte - 
mag. 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); 

 sodelovanja z MOP in DRSV pri vključevanju naravovarstvenih vsebin v letne programe 
urejanj voda, sodelovanje pri razvoju večletnih programov urejanja voda na nivoju 
porečij (Miha Naglič); 

 sodelovanja z ZZRS pri vključevanju naravovarstvenih vsebin v RGN (Miha Naglič); 

 vključevanje PUN2000 v pripravo naravovarstvenih smernic in interno izobraževanje 
za njihove pripravljavce (odsek NVUV: NS za prostorske akte - mag. Tina Klemenčič, NS 
za GGN GGE - Tadej Kogovšek, NS za letne programe urejanja voda – Miha Naglič); 

 krepitev pravne podpore strokovnemu delu pri pripravi smernic v okviru postopkov, v 
katerih sodeluje Zavod (Vesna Juran, mag. Tina Klemenčič); 

 sistemske spremembe dela na podlagi predvidene spremembe prostorske in gradbene 
zakonodaje (Vesna Juran, mag. Tina Klemenčič). 

 
Projektne aktivnosti: 

 vključevanje aktivnosti LIFE Kočevsko v sistem gozdarskega načrtovanja (NS za GGN 
GGE) (Denis Žitnik); 

 vključevanje aktivnosti (ukrepov) LIFE Kočevsko v sistem priprave NS za GGN GGE (LIFE 
KOČEVSKO); 

 vključevanje aktivnosti (ukrepov) LIFE Kočevsko v sistem priprave NS za ribiške načrte 
(LIFE KOČEVSKO); 

 preučiti možnost vključevanja ekosistemskih storitev v izdelke ZRSVN (AlpES). 
 

4.4 Strokovna mnenja in soglasja 

V letu 2017 pričakujemo obravnavo nekaterih programov drugih sektorjev v postopku celo-
vite presoje vplivov na okolje (nadaljevanje in zaključek postopka presoje Akcijskega načrta 
za obnovljive vire energije, Energetski koncept Slovenije, Strategija prostorskega razvoja 
Slovenije idr.). Predvsem zaradi zahtevnega postopka usklajevanja interesa ohranjanja nara-
ve z drugimi deležniki predvidevamo, da bodo mnenja vsebinsko in časovno zahtevna. 
Poseben poudarek bomo v letu 2017 namenili poglabljanju kvalitete obstoječih izdelkov z 
namenom povečanja njihovih učinkov, s krepitvijo kvalitete strokovnih vsebin in krepitvijo 
povezav z obstoječimi pravnimi in programskimi izhodišči. Pozornost bo usmerjena tudi v 
vsebinski razvoj obstoječih orodij varstva narave ter v spremljanje kvalitete izdelkov s posa-
mičnimi obravnavami njihove vsebine.  
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V letu 2017 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 in pri iskanju drugih ustreznih rešitev za optimizacijo dela. 
 

Redne in razvojne aktivnosti: 

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

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

 priprava drugih strokovnih mnenj za gradnje in druge posege v postopku 
okoljevarstvenega soglasja in rabe naravnih vrednot (mag. Tina Klemenčič; vodje OE); 

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

 priprava predhodnih mnenj pri posegih in dejavnostih (mag. Tina Klemenčič; vodje 
OE); 

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

 priprava mnenj pri pravnih poslih (promet z nepremičninami, sprememba 
namembnosti zemljišč) (mag. Tina Klemenčič; vodje OE); 

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

 sodelovanje s pristojnimi službami v postopkih CPVO in PSP (mag. 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 (mag. Tina Klemenčič, Vesna Juran; vodje OE); 

 izboljševanje kakovosti strokovnih mnenj in enotnosti metod pri ocenjevanju 
pomembnosti vplivov posegov (mag. Tina Klemenčič); 

 strokovna podpora MOP pri zagotavljanju in poglabljanju kvalitete okoljskih poročil 
(mag. Tina Klemenčič); 

 vključevanje PUN2000 v pripravo strokovnih mnenj in interno izobraževanje (mag. 
Tina Klemenčič); 

 krepitev pravne podpore strokovnemu delu pri pripravi strokovnih mnenj v okviru 
postopkov, v katerih sodeluje Zavod (Vesna Juran, mag. Tina Klemenčič); 

 sistemske spremembe dela na podlagi predvidene sprememb prostorske in gradbene 
zakonodaje (Vesna Juran, mag. Tina Klemenčič). 
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4.5 Biotska raznovrstnost 

Poglavje biotska raznovrstnost obsega vsebine, vezane na rastlinske in živalske vrste ter 
ekosisteme, skladno z določitvami ZON. Po vrsti najprej obravnavamo mednarodne predpise 
in dogovore, sledi obravnava vrst in habitatnih tipov, s poudarki na varovanih. Na koncu so, 
vsaka v svojem poglavju, posebej obravnavana slovenska ekološko pomembna območja in 
območja Natura 2000. Slednja so najpomembnejši inštrument varstva biodiverzitete v EU. 

4.5.1 Mednarodne konvencije ter direktive in uredbe EU  

Konvencija o biološki raznovrstnosti  
Obveznosti iz Konvencije o biološki raznovrstnosti izpolnjuje Zavod predvsem preko na log, 
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 CITES  
Delo za konvencijo CITES bo v letu 2017 potekalo na ustaljeni način. Izvajali bomo stalne 
aktivnosti, kot je navedeno v nadaljevanju. 
 
Redne in razvojne 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 ter v skupini »Scientific Review Group« za spremljanje dela konvencije CITES 
(Damjan Vrček). 
 

Konvencija o varstvu Sredozemskega morja in obalnega območja (Barcelon-
ska konvencija)  
Aktivnosti, namenjene izvajanju Protokola o posebej zavarovanih območjih in biološki 
raznovrstnosti Sredozemskega morja (v nadaljevanju SPA/BD protokol) bodo povezane 
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predvsem z rednim poročanjem o uresničevanju določil protokola v minulem obdobju ter z 
udeležbo na rednem srečanju nacionalnih koordinatorjev.  
 

Direktiva o morski strategiji EU  
Aktivnosti v okviru Direktive o morski strategiji bodo v prvi vrsti odvisne od poteka in 
zaključkov javne obravnave ter dokončnega oblikovanja načrta upravljanja z morskim 
okoljem (NUMO).  Zavod se bo vključeval predvsem v aktivnosti, vezane na izvajanje ukrepov 
za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov 
Natura 2000 ter ukrepov za učinkovitejše uresničevanje varstvenih ciljev morski zavarovanih 
območij.  
 

Vodna direktiva 
Z Direktoratom za vode in investicije MOP in z DRSV bomo nadaljevali sodelovanje pri 
izvajanju NUV II, NZPO in vključevanju naravovarstvenih vsebin v letne programe urejanja 
voda. Konec leta 2016 pričakujemo, da bo s sklepom vlade sprejet Program ukrepov 
upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2016 -2021, ki 
do leta 2021 med drugim predvideva izvedbo številnih ukrepov za izboljšanje ekološkega 
stanja voda. Za dosego izboljšanja stanja vrst in habitatnih tipov ter naravnih vrednot bo pri 
izvedbi teh ukrepov ključna vključitev in upoštevanje zahtev varstva narave. 
 

Uredba (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja 
invazivnih tujerodnih vrst 
MOP bomo nudili strokovno podporo pri uvajanju nove zakonodaje v zvezi z invazivnimi 
tujerodnimi vrstami. Izvajali bomo aktivnosti, vezane na Uredbo (EU) št. 1143/2014 ter 
aktivnosti v projektu »Awareness raising, training and measures on invasive alien species in 
forests«. 
 
Redne in razvojne aktivnosti: 

 izdajanje strokovnih mnenj, vezanih na tujerodne in invazivne tujerodne vrste (Sonja 
Rozman); 

 priprava strokovnih predlogov za izvajanje Uredbe (EU) št. 1143/2014 (Sonja Rozman); 

 priprava strokovnih stališč za Znanstveni forum iz 28. člena Uredbe (EU) št. 1143/2014 
ter udeležba na sestankih Znanstvenega foruma (Sonja Rozman); 

 sodelovanje z MOP pri pripravi stališč za sestanke Odbora iz 27. člena Uredbe (EU) št. 
1143/2014 (Sonja Rozman); 

 sodelovanje pri usposabljanju nadzornih in drugih organov za izvajanje Uredbe (EU) št. 
1143/2014 (Sonja Rozman); 

 spremljanje pojavljanja orjaškega dežena na lokacijah, identificiranih v letu 2016 (OE 
Ljubljana, mag. Matej Petkovšek). 

 
Projektne aktivnosti: 

 popis invazivnih tujerodnih vrst na pilotnem območju projekta (LIFE ARTEMIS); 

 pripravo Navodil za popisovanje invazivnih tujerodnih vrst (LIFE ARTEMIS). 
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Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine 
Aktivnosti, povezane s to konvencijo, bomo izvajali v sodelovanju z MOP ter ustreznimi 
inštitucijami s področij kulture in kulturne dediščine. Sodelovanje z geoparki poteka preko 
projektov, preko članstva v Nacionalnem forumu globalnih geoparkov Slovenije in v okviru 
urada za UNESCO s sedežem na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. 
 

Redne in razvojne aktivnosti: 

 sodelovanje z MOP pri aktivnostih, povezanih z vpisom Bukovih gozdov in Klasičnega 
krasa na seznam svetovne dediščine UNESCO (koordinator Vesna Juran); 

 sodelovanje pri pripravi nominacijskega formularja (strokovnih vsebin, ki se tičejo 
stanja in ohranjanja narave) za Klasični kras (Martina Stupar); 

 strokovna pomoč MOP v zvezi z evalvacijo območij s strani IUCN in pri pripravi 
morebitnih odgovorov na vprašanja IUCN (koordinator Vesna Juran). 

 

4.5.2 Rastlinske in živalske vrste ter ekosistemi  

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

Nadaljevali bomo z aktivnostmi za varstvo jamskih živali pred nelegalnimi zbiralci. 
Poleg jamarjev bomo k sodelovanju skušali pritegniti tudi druge deležnike (lovce, gozdarje, 
domačine, …), na najbolj problematičnih lokacijah bomo izvajali intenzivno komunikacijo. 
Skupaj z Upravo kriminalistične policije bomo izvedli izobraževanje policistov kriminalistov o 
tej problematiki. 

Pregledali bomo opravljena kartiranja habitatnih tipov in javnosti omogočili dostop 
do njih preko domače spletne strani Zavoda. V okviru projekta »Alpine ecosystem services – 
mapping, maintenance and management« bomo razvijali kartiranje in vrednotenje 
ekosistemskih storitev. 
MOP bomo s pripravo strokovnih izhodišč nudili strokovno podporo pri izvajanju medna-
rodnih sporazumov in delu v mednarodnih delovnih telesih, povezanih z ohranjanjem biotske 
raznovrstnosti. Sodelovali bomo pri pripravi Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti. 

Lokalnim skupnostim, organizacijam in državljanom bomo svetovali v zvezi z ohranja-
njem biotske raznovrstnosti v konkretnih primerih varstva in pri snovanju projektnih idej.  
 
Redne in razvojne 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); 

 varstvo jamskih živali pred nelegalnimi zbiralci z mreženjem in komunikacijskimi 
aktivnostmi (Mina Dobravc); 

 izvedba izobraževanja policistov kriminalistov o nelegalnem zbiranju jamskih živali 
(Mina Dobravc); 

 pregled opravljenih kartiranj habitatnih tipov in objava kartiranj na spletni strani 
ZRSVN (mag. Matej Petkovšek); 
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 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); 

 sodelovanje z MOP pri pripravi Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti (mag. 
Martina Kačičnik Jančar); 

 svetovanje lokalnim skupnostim, organizacijam in državljanom za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti (vodje OE). 

 
Projektni aktivnosti: 

 razvoj metodologije kartiranja in vrednotenja ekosistemskih storitev (za celotno 
Slovenijo s poudarkom na Primorsko – Notranjski statistični regiji) (AlpES); 

 povezovanje ekosistemskih storitev z vsebinami biodiverzitete (AlpES).   

4.5.3 Ekološko pomembna območja  

Skupina za elemente biotske raznovrstnosti v sodelovanju s skupino za floro in favno bo 
nadaljevala z določanjem podrobnih kriterijev vsebin ekološko pomembnih območij in 
botaničnih, zooloških in ekosistemskih naravnih vrednot. Kriterije je treba postaviti poglo-
bljeno in celovito za oba tipa območij.23  
Redne naloge v zvezi z ekološko pomembnimi območji bomo, enako kot v preteklih letih, 
zaradi premajhne kadrovske zasedbe izvajali v zelo omejenem obsegu, predvsem v smislu 
spremljanja stanja ob izvajanju drugih nalog in usmerjanja izvedbe posegov.  
 
Redne in razvojne aktivnosti: 

 spremljanje stanja in usmerjanje posegov (vodje OE); 

 določanje podrobnih kriterijev vsebin ekološko pomembnih območij ter botaničnih, 
zooloških in ekosistemskih naravnih vrednot (Damjan Vrček, Miha Naglič). 

4.5.4 Območja Natura 2000  

Naloge, ki jih izvajamo na območjih Natura 2000, izhajajo iz PUN2000. Sem sodijo naloge, ki 
so v PUN2000 zapisane neposredno (npr. priprava naravovarstvenih smernic za rabo narav-
nih virov, komunikacijske aktivnosti, usmerjanje prijavljanja projektov, spremljanje stanja) 
kot tudi dolgoročne naloge v smislu razvoja metodologij in nadgradnje ukrepov varstva z na-
menom učinkovitejšega doseganja varstvenih ciljev območij Natura 2000. 

Z namenom zagotavljati ugodno ohranitveno stanje vrst v kmetijski krajini bomo 
nadaljevali sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na področju 
spreminjanja in spremljanja Programa razvoja podeželja. Začeli bomo pripravo novih operacij 
KOPOP za perspektivo 2021-2026. 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 projektu »Življenje traviščem« 
(LIFE TO GRASSLANDS) bomo izvajali različne aktivnosti za ohranitev ekstenzivnih travišč na 
projektnih območjih Kum, Gorjanci, Pohorje in Haloze. 

                                                        
23 Ure za to nalogo bodo zaradi preglednosti v celoti vodene pod nalogo »Biotska raznovrstnost«. 
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Ugodno ohranitveno stanje vodnih in gozdnih vrst in habitatnih tipov bomo ohranjali 
in izboljševali z naravovarstvenimi smernicami in mnenji (glej poglavji 4.3 in 4.4). Na območju 
Kočevske teče tudi projekt »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko« (LIFE KOČEVSKO). 

S podatki, pridobljenimi z monitoringom vrst in kartiranji habitatnih tipov, bomo 
posodobili cone vrst in habitatnih tipov. Preverili bomo strokovno ustreznost poročil moni-
toringov vrst, ki jih opravljajo zunanji izvajalci. Glede na razpoložljivi čas bomo nadaljevali z 
območnim monitoringom manjših območij Natura 2000. Aktivnosti območnega monitoringa 
bomo umeščali predvsem v projekte. Nadgrajevali bomo protokole spremljanja stanja vrst,  v 
letu 2017 s poudarkom na gozdnih pticah. Pripravili bomo desetletni načrt spremljanja stanja 
kvalifikacijskih vrst območij Natura 2000. Posvetili pa se bomo tudi spremljanju izvajanja 
PUN2000. Pripravili bomo orodja za beleženje spremljanja izvajanja in poglobili metodologijo 
zbiranja podatkov o izvajanju ukrepov. 

Po potrebi bomo pripravili projektne naloge za raziskave za razrešitev znanstvenih 
rezervacij, izhajajočih iz biogeografskih seminarjev. Sodelovali bomo pri pobudi italijanskih 
naravovarstvenih služb za reševanje znanstvene rezervacije za delfina v Severnem Jadranu.  

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

Redne in razvojne aktivnosti: 

 sodelovanje z MKGP pri spreminjanju in spremljanju Programa razvoja podeželja 
(mag. Mateja Žvikart); 

 začetek priprave novih operacij KOPOP za perspektivo 2021-2026 (mag. Mateja 
Žvikart); 

 strokovna podpora MKGP pri temah, povezanih z Naturo 2000 in biotsko 
raznovrstnostjo na kmetijskih zemljiščih (mag. Mateja Žvikart); 

 posodobitev con vrst in habitatnih tipov z novimi podatki (mag. Matej Petkovšek); 

 pregled strokovne ustreznosti poročil monitoringov vrst, ki jih pripravljajo zunanji 
izvajalci (mag. Martina Kačičnik Jančar);  

 omejeno izvajanje območnega monitoringa in umeščanje teh aktivnosti v nove 
projekte (vodje OE, mag. Matej Petkovšek); 

 nadgradnja protokolov za spremljanje stanja vrst (mag. Martina Kačičnik Jančar); 

 desetletni načrt spremljanja stanja vrst (mag. Matej Petkovšek); 

 spremljanje izvajanja PUN2000 (mag. Matej Petkovšek); 

 po potrebi priprava nalog za razrešitev znanstvenih rezervacij z biogeografskih 
seminarjev (Damjan Vrček); 

 sodelovanje v aktivnostih za razrešitev znanstvene rezervacije za delfina (Tina Centrih) 

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

Projektne aktivnosti: 

 priprava osnov za management-plan kmetij (LIFE TO GRASSLANDS); 

 priprava in izdelava naravovarstvenih usmeritev za trajnostno upravljanje travišč ter 
organizacija delavnic na to temo (LIFE TO GRASSLANDS); 

 pridobivanje soglasij od lastnikov, zakupnikov in različnih služb (npr. upravne enote) 
za poseg v naravo oziroma za odstranjevanje zarasti na projektnih pod-območjih ter 
odstranjevanje zarasti preko izbranega zunanjega izvajalca (LIFE TO GRASSLANDS); 
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 monitoring habitatnih tipov - sodelovanje z zunanjim izvajalcem na projektnih pod-
območjih (LIFE TO GRASSLANDS); 

 sodelovanje pri saditvi sadik tradicionalnih starih sort sadnih dreves za visokodebelne 
travniške sadovnjake skupaj z izbranim zunanjim izvajalcem  (LIFE TO GRASSLANDS); 

 sodelovanje pri izvedbi ukrepov za tarčne vrste belohrbti detel, triprsti detel, divji 
petelin, gozdni jereb, orel belorepec (LIFE KOČEVSKO); 

 sodelovanje pri izvedbi monitoringa tarčnih vrst in njihovih habitatov (belohrbti detel, 
triprsti detel, gozdni jereb, divji petelin, orel belorepec) (LIFE KOČEVSKO); 

 sodelovanje pri zakupu ekocelic v zasebnih gozdovih (LIFE KOČEVSKO). 
 
 

4.6 Naravne vrednote 

Tudi v letu 2017 bo Zavod dopolnjeval zapise o NV v bazi podatkov Naravovarstvenega 
atlasa. Na podlagi izoblikovanih metodologij bomo vrednotili naravne vrednote hidrološke in 
geomorfološke zvrsti. Poleg tega bomo prednostno spremljali stanje tistih NV, katerih zadnji 
zapisi stanja v NVA so starejši od desetih let. Na podlagi spremenjenega ZON bo Zavod v 
sodelo-vanju z ARSO prvič izpeljal postopek odprave t.i. očitnih napak iz registra naravnih 
vrednot. V letu 2017 bo Zavod dokončal pripravo in oddal na MOP strokovni predlog novih 
naravnih vrednot. 

Skupina za geomorfološke naravne vrednote bo nadaljevala s pripravo osnutka elabo-
rata vrednotenja za geomorfološke naravne pojave.  

Skupina za hidrološke naravne vrednote bo vrednotila hidrološke zvrsti naravnih vred-
not v skladu z elaboratom, izdelanim v letu 2014 in dopolnjevala zapise teh zvrsti v bazi nara-
vnih vrednot.  

Na področju ekosistemskih, botaničnih in zooloških zvrsti naravnih vrednot bomo nada-
ljevali s pripravo določitev izhodišč vrednotenja (gl. tudi poglavje 4.4.4). 

Skupina za geologijo bo pripravila predstavitev Zavoda in geoloških NV za mednarodni 
sejem mineralov in fosilov.   

Skupina za drevesne naravne vrednote bo skupaj z zunanjim strokovnjakom 
organizirala terensko delavnico na temo urejanja drevesnih naravnih vrednot. 

Na področju geomorfoloških podzemeljskih NV (jame) bo Zavod v letu 2017 opravil 
naloge, ki mu jih narekuje Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04). Zavod bo 
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.  
 

Redne in razvojne aktivnosti: 

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

 priprava letnega poročila o stanju jam, kot to zahteva 13. člen Zakona o varstvu 
podzemnih jam (Mina Dobravc); 
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 terensko preverjanje stanja NV, ki so v registru naravnih vrednot (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 2016 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 (Mina Dobravc); 

 Sodelovanje ZRSVN na mednarodnem sejmu mineralov in fosilov (Skupina za geologijo); 

 nadaljevanje priprave 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; sodelavci OE, odgovorni za naravne vrednote); 

 terenska delavnica na temo vzdrževanja drevesnih naravnih vrednot (koordinator Matej 
Demšar); 

 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). 
 

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

V letu 2017 bo Zavod nadaljeval z že začetimi aktivnostmi na področju ukrepov varstva nara-
ve, ki bodo usmerjene v nadaljevanje priprave strokovnih predlogov za ustanovitev zavaro-
vanih območij ter v novelacije starejših aktov o zavarovanju.  

Ključna izhodišča pri delu bodo:  
o Podpora MOP pri izvajanju tistih ukrepov varstva, ki so v interesu lokalnih skupnosti. 
o Strokovna podpora MOP v postopkih usklajevanja in priprave aktov o zavarovanju ter 

pri pripravi soglasja MOP k zavarovanju na lokalni ravni. 
o Priprava strokovnih predlogov za ukrepe varstva za dele narave, ki so neposredno 

ogroženi. 
Prednostno bodo obravnavana območja naravnih vrednot državnega pomena oziroma 

ohranjanje biotske raznovrstnosti: 
o ki bodo opredeljena v programu dela MOP;  
o ki so z vidika ohranjanja narave prioritetna in ogrožena;  
o kjer se za sprejem oziroma novelacijo akta o zavarovanju zavzemajo lokalne oblasti. 

Predstavniki Zavoda bodo sodelovali v strokovnih svetih upravljavcev zavarovanih 
območij. Z upravljavci posameznih zavarovanih območij bomo sodelovali pri pripravi načrtov 
upravljanja ZO (predvideno je naše sodelovanje pri pripravi načrtov upravljanja za KP Stru-
njan, KP Kolpa, KP Ljubljansko barje, KP Goričko, Kozjanski park in RP Škocjanske jame). Za 
zaključene načrte upravljanja bomo izdali mnenja o sprejemljivosti.  

Aktivnosti bodo usmerjene tudi v ureditev podatkovne zbirke ZO v NVA. 
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Redne in razvojne aktivnosti: 

 priprava predloga za spremembo akta o zavarovanju – Odlok o razglasitvi starega 
mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti 
na njegovem območju (OE LJ: Helena Tehovnik); 

 priprava predloga za spremembo aktov o zavarovanju na območju Ljubljane24 (OE LJ: 
Urška Galien, Alja Grošelj); 

 posodobitev strokovnih podlag za ZO Debeli rtič (OE PI: mag. Robert Turk); 

 priprava strokovnega predloga za zavarovanje Pohorja, sodelovanje v postopku 
zavarovanja (OE MB: Jurij Gulič, mag. Mojca Bedjanič);  

 sodelovanje pri aktivnostih, vezanih na biosferni rezervat Mura-Drava (OE MB: Simona 
Kaligarič, mag. Tina Klemenčič); 

 priprava predloga za spremembo akta o zavarovanju Kozjanskega parka (OE CE: 
Tomaž Acman); 

 sprememba akta o zavarovanju dreves kot naravnih spomenikov v MOC (OE CE: Matej 
Demšar); 

 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 NVA (usklajevanje podatkov z ARSO, določitev protokola ob 
spremembah podatkov ZO, posodabljanje podatkov) (Odsek za naravne vrednote in 
ukrepe varstva);  

 sodelovanje pri pripravi načrtov upravljanja ZO KP Strunjan, KP Kolpa, KP Ljubljansko 
barje, KP Goričko, Kozjanski park in RP Škocjanske jame (krajevno pristojne OE); 

 nadaljevanje dela pri izdelavi strokovnih podlag za zavarovanje ključnih gozdnih 
rezervatov na območju Dinaridov (gozdna rezervati na Kočevskem in Notranjskem) 
(nosilec Tadej Kogovšek, OE); 

 aktivnosti, povezane z NR glinokopni bajerji z okolico (Bobovk pri Kranju): sodelovanje 
pri označitvi območja, pri pripravi petletnega načrta delovanja in pri ostalih nalogah iz 
uredbe (Sonja Rozman); 

 sodelovanje pri spremembah akta o zavarovanju Krajinskega parka Ljubljansko barje 
(mag. Karin Gabrovšek). 

 
 

4.8 Strokovni nadzor na področju ohranjanja narave 

V letu  2017 bomo na področju strokovnega nadzora izvajali aktivnosti, kot so navedene v 

nadaljevanju. 

 

                                                        
24 Odlok o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine Ljubljana Center med 
Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto (Uradni list RS, št. 60/93), Odlok o kulturnem spomeniku in naravni 
znamenitosti Kodeljevo (Uradni list SRS, št. 26/84, 28/84, 34/86), Odlok o razglasitvi Krakove in Eipprove ulice 
za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni list SRS, št. 42/86), Odlok o razglasitvi srednjeveškega mestnega 
jedra – Stare Ljubljane in Grajskega griča za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost (Uradni 
list SRS, št. 5/86, 105/01), Odlok o razglasitvi nekdanjega Šempetrskega, Poljanskega in Karlovškega predmestja 
za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost (Uradni list RS, št. 18/90), Odlok o kulturnem 
spomeniku in naravni znamenitosti Fužine (uradni list SRS, št. 26/84, 28/84). 
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Redne in razvojne aktivnosti: 

 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, vodje OE); 

 izvajanje strokovnega nadzora pri upravljanju zavarovanih območij glede doseganja 
varstvenih ciljev (vodje OE, direktor); 

 nadzor nad uporabo strokovnih metod in postopkov pri izvajanju naravovarstvenih 
nalog (skupina SSR, vodje odsekov, direktor, strokovni svet); 

 sodelovanje predstavnikov Zavoda v svetih izvajalcev javnih služb, ki izvajajo 
upravljanje z naravnimi viri (direktor, vodje OE); 

 zagotavljanje enotnih izhodišč pri izvajanju ukrepov varstva narave (skupina SSR, 
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 mag. Tina Klemenčič, vodje OE, vodja Odseka za 
naravne vrednote in ukrepe varstva); 

 nadzor pri izvajanju posegov v naravo, kjer se pričakuje odkritje naravnih vrednot 
(vodje OE); 

 Podrobnejša razdelava in opredelitev posameznih vsebin strokovnega nadzora (Vesna 
Juran, skupina SSR). 

 
Projektna aktivnost: 

 uvajanje nadzora pri izvajanju projektnih aktivnosti. 
 

4.9 Odnosi z javnostmi  

Skladno s strokovnimi vsebinami na Zavodu skrbimo za obveščanje javnosti ter komunikacijo 
z deležniki in mediji. S komunikacijskimi aktivnostmi dopolnjujemo strokovno delo in skrbimo 
za ugled inštitucije. Pri delu z javnostmi uporabljamo različna komunikacijska orodja, za 
posamezne vsebine pa po potrebi pripravimo tudi strategije komuniciranja.  

S  pozitivnimi zgodbami želimo javnosti približati varovanje narave. 

4.9.1 Notranja komunikacija 

Ker se zavedamo, da so dobri odnosi v kolektivu osnova za dobro delo, ves čas stremimo k 
ustrezni organizaciji dela ter medsebojni komunikaciji in izmenjavi informacij, kar poteka ves 
čas oz. po potrebi (sestanki, kolegiji, ipd). Organizacijski sestanki na višjem nivoju so zaobjeti 
v poglavju 6.1.  

Vsako leto izvedemo tudi dva posebna dogodka, kjer se srečamo vsi sodelavci, kar je 
zaradi naše območne organiziranosti Zavoda še posebej dragoceno. Za medsebojno 
obveščanje bomo tudi letos pripravljali glasilo zaposlenih, N-Vestnik. 
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Redne in razvojne aktivnosti: 

 organizacija strokovne ekskurzije Zavoda (Mateja Kocjan); 

 organizacija zaključnega strokovnega srečanja Zavoda (Mateja Kocjan); 

 priprava in distribucija štirih številk glasila N vestnik (mag. Mateja Nose Marolt). 

4.9.2 Komunikacija in ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja 
narave 

V letu 2017 bomo nadaljevali z usmerjeno komunikacijo z vsemi javnostmi, tako v okviru 
javne službe kakor pri projektih; prav projektnih komunikacijsko-osveščevalnih aktivnosti bo 
v letu 2017 še posebej veliko. 

Z načrtovanimi nastopi bomo obeležili mednarodno pomembne okoljske dni, kot sta 
npr. Svetovni dan mokrišč in Svetovni dan biotske raznovrstnosti. Sodelovali bomo pri 
Evropskih nočeh nočnih metuljev in Evropski noči netopirjev. Še naprej se bomo posvečali 
odmevni prepovedi odvzema jamskih živali. Nadaljevali bomo tudi z vsebinami, povezanimi s 
štorkljami ter z zbiranjem podatkov o nekaterih vrstah v območjih Natura 2000. Izvajali 
bomo komunikacijske aktivnosti v zvezi z bobrom, predvsem z namenom blaženja posledic 
škod, ki jih povzroča razširjanje populacije. Odzvali se bomo povabilom na različne prireditve 
in dogodke, na katerih bodo vsebine varstva narave dosegle veliko število ljudi.  

Vse novice in dogodke bomo redno objavljali na spletni strani Zavoda in na spletnih 
straneh projektov ter na naši FB-strani.  

Tudi v letu 2017 bomo pripravili strokovni naravovarstveni posvet. Uredili, natisnili in 
distribuirali bomo revijo Varstvo narave. 

Ohranjali bomo pozitivno podobo Zavoda v medijih in nadaljevali z medijsko 
podprtimi akcijami ter pripravljali sporočila za javnost, odgovore na novinarska vprašanja ter 
sodelovali v radijskih in televizijskih oddajah. Skozi leto bomo spremljali medijske objave s 
pomočjo »klipinga«, ki je omejen na tiskane medije. Nadaljevali bomo s pisanjem prispevkov 
v lokalne časopise. 
 

Redne in razvojne aktivnosti: 

 priprava komunikacijskih aktivnosti z različnimi deležniki (Mateja  Kocjan); 

 priprava in izvedba komunikacijskih aktivnosti ob okoljsko-pomembnih dneh, 
povezanih z naravo (Mateja Kocjan); 

 priprava in vodenje »dogodkov« (Mateja Kocjan, mag. Mateja Nose Marolt) 

 priprava predstavitev Zavoda (mag. Mateja Nose Marolt,  zaposleni na OE); 

 vodenje evidence razstav (Mateja Kocjan); 

 urejanje in priprava tekstov za spletne strani Zavoda in objave na profilu »Facebook« 
Zavoda (mag. Mateja Nose Marolt);  

 sodelovanje na sejemskih in drugih predstavitvah naravovarstva deležnikom ali ciljnim 
javnostim (Mateja Kocjan); 

 organizacija strokovnega posveta (mag. Mateja Nose Marolt); 

 spremljanje medijskih objav (»klipping«) in distribucija le-teh zaposlenim (Mateja 
Kocjan) 

 pisanje člankov (vsi sodelavci); 

 priprava in vodenje tiskovnih konferenc (Mateja Kocjan); 
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 priprava in distribucija sporočil za javnost in medijskih izjav (Mateja Kocjan, mag. 
Mateja Nose Marolt); 

 komunikacijske aktivnosti v zvezi z bobrom (Mateja Kocjan; OE Novo mesto, OE 
Maribor, OE Celje); 

 organizacija in soustvarjanje oddaj ali člankov z mediji (Mateja Kocjan); 

 ocenjevanje odgovorov na vprašalnike za ocenjevanje naravovarstvene ozaveščenosti 
občin (Mateja Kocjan); 

 komunikacijske aktivnosti ob zbiranju podatkov o hroščih - portal www.sporocivrsto.si 
(Mateja Kocjan, Martin Vernik); 

 izdaja 30. številke revije Varstvo narave (mag. Martina Kačičnik Jančar, mag. Mateja 
Nose Marolt); 

 izdaja publikacij (mag. Mateja Nose Marolt in sodelavci): 
o Publikacija Živo jamsko bogastvo (Mina Dobravc); 
o Naravna dediščina Ljutomersko-Ormoških goric (Andreja Senegačnik); 
o Promocijska šolska beležnica z netopirčkom (Monika Podgorelec); 

 priprava razstav (mag. Mateja Nose Marolt in sodelavci):  
o nadgradnja razstave Mavrična doživetja travnikov (Gregor Kalan); 
o razstava Gorski svet – včeraj, danes, jutri (mag. Andreja Škvarč). 

 
Projektne aktivnosti: 

 izvedba prostovoljnih naravovarstvenih akcij odstranjevanja zarasti na projektnih 
območjih (LIFE TO GRASSLANDS ); 

 terensko anketiranje kmetov o potencialnem sodelovanju v projektu ter izpolnjevanje 
vprašalnikov o gospodarjenju na parcelah  (LIFE TO GRASSLANDS); 

 informiranje javnosti s pomočjo spletne strani projekta (LIFE TO GRASSLANDS); 

 delo z mediji  (LIFE TO GRASSLANDS); 

 priprave na nadgradnjo učnih poti (LIFE TO GRASSLANDS); 

 priprave na postavitev Učilnice v naravi za otroke (LIFE TO GRASSLANDS); 

 priprava načrta štirih »info sob« (LIFE TO GRASSLANDS); 

 iskanje potencialnih kandidatov (kmetov) za sklepanje dolgoročnih pogodb/dogovorov 
o upravljanju z zemljišči po zaključku projekta (LIFE TO GRASSLANDS); 

 udeležba na sejmu Narava zdravje ali Agra (LIFE TO GRASSLANDS); 

 priprava promocijskega materiala (LIFE TO GRASSLANDS); 

 udeležba in promocija projekta na tradicionalnih dogodkih v krajih na projektnih 
območjih (LIFE TO GRASSLANDS); 

 sodelovanje pri čiščenju onesnaženih jam na Kočevskem (LIFE KOČEVSKO); 

 sodelovanje pri ureditvi in dopolnitvi didaktične gozdne učne poti v Kočevski Reki (LIFE 
KOČEVSKO); 

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

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

 sodelovanje pri pripravi komunikacijskega načrta (coop MDD); 

 priprava komunikacijskih vsebin (spletna stran, socialna omrežja, novičnik) in 
promocijskih materialov (coop MDD); 

 predstavitve projekta, organizacija dogodkov za različne javnosti (coop MDD); 

http://www.sporocivrsto.si/
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 medsektorsko sodelovanje in vključevanje deležnikov s projektnega območja Mura 
(coop MDD); 

 interne in eksterne delavnice na temo ekosistemskih storitev (AlpES);  

 priprava in izvedba ankete za interno javnost o ekosistemskih storitvah (AlpES - IUCN); 

 priprava projektne komunikacijske strategije (EUfutuR); 

 komunikacijske delavnice za delo z deležniki (EUfutuR);  

 priročnik za izvajanje izobraževalnih aktivnosti (vključno s spletnim časopisom) 
(EUfutuR); 

 ozaveščanje in promocija projekta - spletna stran, promocijski materiali (EUfutuR);  

 priprava in promocija didaktične – interpetacijske mobilne razstave (EUfutuR); 

 priprava in izvedba Geofestivala (EUfutuR); 

 priprava komunikacijske strategije projekta (LIFE ARTEMIS); 

 sodelovanje pri pripravi vprašalnikov za ocenjevanje osveščenosti splošne javnosti in  
za ocenjevanje usposobljenosti strokovnjakov na področju invazivnih tujerodnih vrst 
(LIFE ARTEMIS); 

 priprava in izvedba tiskovnih konferenc (LIFE ARTEMIS); 

 osveščevalne aktivnosti o problematiki invazivnih tujerodnih vrst (dokumentarni film,  
osveščevalna kampanja na potniških vlakih, vodeni pohodi za javnost) (LIFE ARTEMIS); 

 priprava potujoče razstave o invazivnih tujerodnih vrstah in predavanja na otvoritvah 
razstav (LIFE ARTEMIS); 

 priprava promocijskega materiala (LIFE ARTEMIS); 

 priprava in ažuriranje spletne strani projekta in objave na socialnih omrežjih (LIFE 
ARTEMIS); 

 udeležba na sejmu Narava zdravje (LIFE ARTEMIS); 

 komunikacija z lastniki gozdov in pridobivanje soglasij (LIFE ARTEMIS); 

 priprava delavnic za osveščanje in izobraževanje prostovoljcev, strokovnjakov in 
splošne javnosti (LIFE ARTEMIS); 

 izvedba dogodka za povezovanje deležnikov za EUSALP in področje ekološke 
povezanosti ter usposabljanja s področja komuniciranja in priprave projektov 
(AlpGov). 

4.9.3 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, omo-
gočanje prehodnosti za gibanje živali, …), zagotavljanje gnezdišč in kotišč, sanacije poškodo-
vanih 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. 

Naravovarstvene akcije bomo izvedli skladno z razpoložljivimi sredstvi, ob zaključkih 
večjih in pomembnejših akcij pa bomo v skladu z možnostmi pripravljali promocijske aktiv-
nosti, npr. objave na spletni strani Zavoda, sporočila za medije, novinarske konference.  
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Velik del sredstev bo v letu 2017 namenjen popisu stanja25 na Bobovku. V letu 2016 
je bila sprejeta Uredba o zavarovanju jezerc na Bobovku za naravni rezervat. Upravljavske 
naloge so razdeljene med MOP, Občino Kranj in lastnike, strokovne naloge izvaja ZRSVN. Za 
določitev izhodiščnega stanja narave na območju ter pripravo podlag za nadaljnje ukrepe 
upravljanja bodo popisani habitatni tipi (na grobem nivoju). V Krokodilnici in Ledvički bodo 
popisane tujerodne ribje vrste, v Ledvički tudi izlovljene in prenesene v Čukovo jamo. Ptice 
bodo popisane v času gnezdenja in v zimsko-jesenskem času.  
 
Predvidene naravovarstvene akcije26 za leto 2017 so navedene v spodnji tabeli. V primeru, 
da bi se tekom leta pokazale potrebe po izvedbi drugih interventnih akcij, pa se nabor lahko 
tudi spremeni. 
 

OBMOČNA ENOTA NARAVOVARSTVENA AKCIJA 

OZNAČITVE 

OE Celje Označitev NV in območja Natura 2000 Savinja 

OE Maribor Interpretacijske table KP Ljutomerski ribniki in  
Jeruzalemske gorice ter Ljutomersko-Ormoške gorice 

OE Novo mesto Označitev pri Ledeni jami na Kunču 

OE Piran Označitev Stena Sv. Štefan 

OE Piran Prenova označitev – NV Kal v Rakitovcu, NV Kal v Zazidu 

DRUGE AKCIJE 

OE Celje Odstranjevanje zarasti na rastišču žičkega grobeljnika 
(kamnolom Žiče) 

OE Celje Štetje velikonočnice na Boletini 

OE Celje Ureditev rastišča Petelinove bukve 

OE Celje, Ljubljana, Novo 
mesto 

Ukrepi za varstvo kotišč netopirjev v cerkvah  - 
Ratitovec (OE LJ), čiščenje netopirskega gvana, urejanje 
preletnih odprtin (OE CE), cerkev Brestanica in 
Rosalnice (OE NM),  promocija 

OE Kranj Soorganizacija Raziskovalnega tabora študentov 
biologije 2017 

OE Kranj Kartiranje HT na Bobovku in rastišč tujerodnih 
rastlinskih vrst, inventarizacija rib in izlov rib iz Ledvičke 

OE Kranj Sanacija krošnje lipovca v Cerkljah na Gorenjskem 

OE Kranj, Ljubljana, Maribor Preprečevanje povoza dvoživk (varovalne ograje) na 
cesti Mengeš – Vodice, Lutverci 

OE Ljubljana Ureditev NV državnega pomena: dolina potoka Bela do 
izvira Lintvern 

OE Ljubljana Sodelovanje pri popisu pokošenosti Ljubljanskega barja 

OE Ljubljana Odstranjevanje invazivnih vrst in grmičevja v dolini NR 

                                                        
25 Zavod bo organiziral izvedbo akcije, kartirali pa bodo zunanji izvajalci. 
26 Neposredni stroški za izvedbo tu naštetih akcij so financirani preko posebne postavke javne službe v višini 
30.000,00 EUR, od tega je 10.000,00 EUR namenjenih popisu stanja na Bobovku.  Podobne akcije oz. aktivnosti, 
ki bodo izvajane v okviru projektov in financirane iz projektnih sredstev, so naštete med projektnimi 
aktivnostmi na prejšnjih dveh straneh. 
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Strojanov breg 

OE Ljubljana Dela na rastišču naravne vrednote Hleviše – cipresasta 
smreka 

OE Maribor Izvedba Dogodka BIOBLITZ – 24 ur z reko Muro 

OE Maribor 5 podstavkov za gnezda bele štorklje 

OE Maribor Soorganizacija dogodka Festival Drava 2016 

OE Maribor Zaščita drevja pred bobrom 

OE Nova Gorica Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst na strelišču na 
Mlakah pri Vipavi 

OE Nova Gorica Popis onesnaženosti jam na obrobju Javornikov in 
Snežnika 

OE Nova Gorica Sanacija lipe v Predjami 

OE Novo mesto Dobrava in Jovsi - monitoring detla in kosca 

OE Novo mesto Sanacija lip na Trški Gori 

OE Piran Odstranjevanje zarasti - travnik pri Fermovem mlinu 

 

4.9.4 Vključevanje varstva narave v izobraževalni sistem  

Zavod bo v letu 2017 nadaljeval s prizadevanji za boljšo vključitev vsebin varstva narave v 
slovenski izobraževalni sistem. Cilj te dolgoročne naloge  je  dvigniti ozaveščenost s področja 
varstva narave pri šolajoči se mladini, posledično pa tudi pri širši javnosti. Nadaljujemo z 
izvedbami naravoslovnih dni in drugih predstavitev direktno učencem in dijakom, predvsem 
pa stremimo k izobraževanju učiteljev, saj se s tem učinki izobraževanja multiplicirajo. 
Pretekle izkušnje kažejo, da z dodatnim izobraževanjem za učitelje lažje vpeljemo 
naravovarstvene vsebine v učne ure. Povezovali se bomo tudi s pristojnimi inštitucijami za 
izobraževanje in načrtovanje učnih procesov, še posebej v prihodnjem obdobju, ko se 
napovedujejo spremembe zakonodaje.  

Nadaljujemo z razvojem in promocijo različnih didaktičnih orodij, s katerimi  bomo 
prispevali k lažjemu razumevanju pojavov in procesov v naravi ter posledic delovanja človeka 
na naravo ter pomen ohranjanja narave (projekti LIFE TO GRASSLANDS, EufutuR in 
Enjoyheritage).  

Šolajoči mladini bomo skušali približati znanstveno raziskovalno delo tudi s 
sodelovanjem na raziskovalnih taborih, učiteljem/vzgojiteljem bomo približali naravovarstve-
ne vsebine skozi delavnice in izobraževanja. Po potrebi se bomo povezovali z drugimi 
strokovnimi institucijami (npr. Geološki zavod, Zavod RS za šolstvo) ter nevladnimi organiza-
cijami. Za izvajanje naloge se bomo še naprej trudili pridobiti projektna sredstva. 
 Z letošnjim letom v to poglavje uvrščamo posamezne aktivnosti potekajočih projek-
tov, ki so izrazito izobraževalne narave. 
 
Projektne aktivnosti: 

 sodelovanje pri pripravi koncepta Mreže čezmejnih rečnih šol (Transboundary 
Learning Network of River Schools) (coop MDD); 

 ekosistemske storitve kot orodje za interpretacijo varstva narave (AlpES). 
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4.9.5 Sodelovanje v strokovnih svetih in drugih telesih  

Zaposleni na Zavodu bodo v letu 2017 v skladu z ustreznimi sklepi sodelovali v različnih 
svetih, odborih, delovnih skupinah, komisijah, upravnih odborih lokalnih partnerstev ipd., od 
katerih izpostavljamo: 
 

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

 Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (mag. Mateja 
Žvikart); 

 Nadzorni odbor IPA Adriatic (mag. Robert Turk);  

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

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

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

 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 Triglavski narodni park (Metod Rogelj); 

 Strokovni svet Javnega zavoda Krajinski park Kolpa (Matej Simčič); 

 Strokovni svet Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje (mag. Karin Gabrovšek); 
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 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). 

4.9.6 Strokovna srečanja, priprava posvetov ter drugo mednarodno 
sodelovanje  

V poglavju so opisani načrti, povezani s predstavitvami našega strokovnega dela na 
konferenčnih in drugih dogodkih, tako domačih kakor tudi na področju mednarodne 
izmenjave znanja in izkušenj. 

4.9.6.1 Aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih doma in v tujini 

Sodelavci Zavoda bodo na strokovnih srečanjih doma in v tujini praviloma sodelovali s 
predstavitvami lastnih dosežkov27. Udeležbe bodo skladne s finančnimi možnostmi in v 
največji meri povezane s projekti. V znatni meri bodo namenjene sodelovanju v strokovnih 
skupinah z različnih področij, povezanih z Naturo 2000 ter z mednarodnimi konvencijami.  

Udeležili se bomo mednarodne konference na temo invazivnih tujerodnih vrst na 
Hrvaškem ter posveta BirdLife v zvezi s kmetijstvom. Udeležili se bomo konference 
»European Vegetation Survey« v Italiji. Več zaposlenih bo sodelovalo na 2. slovenskem 
kongresu o vodah ter na Posvetu slovenskih geologov.  

4.9.6.2 Priprava strokovnih  posvetov  

V letu 2017 načrtujemo vsakoletni (jesenski) strokovni posvet s področja ohranjanja narave. 

4.9.6.3 Drugo mednarodno sodelovanje  

Udeleževali se bomo srečanj Strokovnih skupin Koordinacijske skupine za biotsko 
raznovrstnost in naravo EU, v katere so sodelavci ZRSVN imenovani kot predstavniki 
Slovenije. V drugi polovici leta 2017 bomo organizirali mednarodno izmenjavo z Republiko 
Albanijo v sklopu projekta NaturAL (IPA 2013 - Natura 2000 and Protected Areas). 

V prvi polovici leta 2017 (predvidoma v maju) bomo v Ljubljani organizirali srečanje 
mreže direktorjev evropskih naravovarstvenih institucij, ENCA.  
 Z letošnjim letom v to poglavje prenašamo tudi tiste načrtovane aktivnosti v poteka-
jočih projektih, ki vsebinsko pomenijo obsežnejše mednarodno sodelovanje. 
 
Redne aktivnosti: 

 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); 

                                                        
27 Uporabljamo izraz »aktivna udeležba«, kar pomeni, da sodelavec pripravi (vabljeno) predavanje, ki je del 
zbornika, če organizator le-tega izda, krajšo predstavitev ali poster. Če se sodelavec strokovnega srečanja 
udeleži brez aktivne udeležbe, potem njegovo prisotnost na strokovnem srečanju razumemo kot izobraževalno 
aktivnost. 
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 organizacija plenarnega zasedanja ENCA (dr. Mirjam Dular). 
 
Projektne aktivnosti: 

 mreženje z drugimi projekti - študijski obisk Gorskega Kotarja (LIFE KOČEVSKO); 

 mreženje z drugim projekti v tujini (LIFE TO GRASSLANDS); 

 mreženje z drugimi projekti LIFE v tujini (LIFE ARTEMIS). 

4.9.7 Izpolnjevanje določil Zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja  

V letu 2017 je predvideno tekoče reševanje vlog prosilcev za dostop do informacij javnega 
značaja in za ponovno uporabo informacij javnega značaja v skladu z Zakonom o dostopu do 
informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2) (Uradni list RS, št. 51/06; 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 
50/14, 72/14 - Skl. US, 19/15 - Odl. US, 102/15, 32/16) in Uredbo o posredovanju in ponovni 
uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16). Na podlagi te uredbe bomo 
letos prenovili Katalog informacij javnega značaja ZRSVN. 
 
Redne in razvojne aktivnosti: 

 sprotna priprava odgovorov na vloge (Nina A. Kavčnik, vodje območnih enot); 

 prenova Kataloga informacij javnega značaja ZRSVN (Nina A. Kavčnik, mag. Maruša 
Danev). 
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5 Projekti s področja varstva narave  

V letu 2017 bomo nadaljevali z vzpostavljanjem delovanja t.i. projektne pisarne.  

 

Redne in razvojne aktivnosti: 

 vzpostavitev sistema spremljanja vseh vrst projektov (Tjaša Djokić);  

 sistemska pomoč pri načrtovanju in vodenju projektov (Tjaša Djokić).  
 

5.1 Potekajoči projekti 

Spodaj sledijo osnovni opisi vsakega od projektov, ki jih bomo izvajali v letu 2017 ter 
eventualne projektne aktivnosti, ki niso bile razporejene v predhodna vsebinska poglavja. 

5.1.1 AlpES 

Alpine ecosystem services – mapping, maintenance and management 
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 €.  

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

5.1.2  AlpGOV 

Implementing Alpine Governance Mechanisms of the European Strategy for the Alpine 
Region 

Trajanje projekta: 7.6.2016-6.6.2019 
Vodilni partner projekta iz programa evropskega transnacionalnega sodelovanja Alpine space 
je Bavarsko ministrstvo za okolje, Zavod v projektu sodeluje kot projektni partner. Glavni cilj 
projekta je podpora za učinkovito in uspešno izvajanje EUSALP s poudarkom na 
sistematičnem transnacionalnem pristopu ter s preizkušanjem ustreznih struktur in 
mehanizmov upravljanja na ravneh devetih akcijskih skupin. Namen projekta je ustvarjanje 
sinergij z ostalimi organi EUSALP. Projekt bo prispeval k učinkovitemu delovanju akcijskih 
skupin in s tem pripomogel k vzpostavitvi skupnega ovira za upravljanje EUSALP.  

Skupna vrednost projekta je 3.982.500,00 €, vrednost Zavodovih del je 151.000,00 €. 
Vrednost sofinanciranja Zavoda je 22.500,00 €.  

Projekt prispeva k doseganju ciljev Zavoda št. 1, 3, 4, 5 in 7. 
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5.1.3  coop MDD 

Transboundary management programme for the planned 5-country biosphere reserve 
“Mura-Drava-Danube”   

Trajanje projekta: 1.1.2017-30.6.2019 
Nosilec projekta je World Wide Fund for Nature (WWF) iz Avstrije, 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.  

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. 

5.1.4  ENJOYHERITAGE 

Inovativni interpretacijski pristopi za trajnostno koriščenje dediščine v smeri trajnostnega 
turizma za mlade / Inovativni interpretacijski pristupi za održivo korištenje baštine u 
smjeru održivog turizma za mlade 

Trajanje projekta: 1.9.2016-28.2.2019 
Vodilni partner projekta iz programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija- Hrvaška je Občina 
Slovenska Bistrica, Zavod v projektu sodeluje kot projektni partner. Glavni cilj projekta je 
iskanje načinov, kako predvsem mlade, ki vse manj aktivno preživljajo svoj prosti čas, spet 
privabiti nazaj v naravo, jih navdušiti za življenje na podeželju, da bodo znali prepoznati in 
izkoristiti potenciale za razvoj in nove zaposlitvene možnosti. Zadane cilje želimo doseči na 
inovativen način, ki bo z izmenjavo najboljših praks nadgradil obstoječe znanje in širil nove 
pristope tudi drugam.  

Skupna vrednost projekta je 1.221.544,00 €, vrednost Zavodovih del je 142.930,00 €. 
Vrednost sofinanciranja Zavoda je 22.039,50 €.  

Projekt prispeva k doseganju ciljev Zavoda št. 1, 3, 4, 5 in 7. 

5.1.5  EUfutuR 

Institutionelle Zusammenarbeit - EVTZ Geopark Karawanken/Institucionalno sodelovanje - 
EZTS Geopark Karavanke 

Trajanje projekta: 1.7.2016-30.6.2019 
Vodilni partner projekta iz programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija- Avstrija je Delovna 
skupnost Geopark Karavanke, Zavod v projektu sodeluje kot projektni partner. Glavni cilji 
projekta so ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), krepitev 
bilateralne identitete in mednarodna uveljavitev Geoparka. Aktivnosti v okviru projekta bodo 
vodile do prvega medobčinskega in medinstitucionalnega sodelovanja med Avstrijo in 
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Slovenijo, ki se želi uveljaviti kot EZTS, s čimer bo Geopark pridobil ustreznejšo pravno 
formalno organiziranost za nadaljnje okrepljeno čezmejno teritorialno sodelovanje.  

Skupna vrednost projekta je 723.486,65 €, vrednost Zavodovih del je 122.772,30 €. 
Vrednost sofinanciranja Zavoda je 18.415,85 €.  

Projekt prispeva k doseganju ciljev Zavoda št. 1, 3, 4, 5 in 7. 

5.1.6 Danube GeoTour 

Valorisation of geo-heritage for sustainable and innovative tourism development of 
Danube Geoparks  

Trajanje projekta: 1.1.2017-30.6.2019 
Nosilec projekta programa evropskega transnacionalnega sodelovanja Podonavje 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. 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. 

5.1.7  LIFE ARTEMIS 

Awareness raising, training and measures on invasive alien species in forests 
Trajanje projekta: 7.7.2016-31.10.2020 

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 osveščenosti javnosti in 
vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na invazivne 
tujerodne vrste v gozdovih. Projekt je komunikacijske narave in vključuje številne aktivnosti 
osveščanja in komuniciranja z različnimi ciljnimi skupinami.  

Skupna vrednost projekta 1.091.953,00 €, vrednost Zavodovih del je 233.475 €. 
Vrednost sofinanciranja Zavoda je 64.886 €.  

Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Zavoda št. 1, 5 in 7. 

5.1.8  LIFE KOČEVSKO 

Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko 
Trajanje projekta: 1.9.2014-28.2.2019 

Na Zavodu smo v septembru 2014 kot projektni partner pričeli z izvajanjem projekta 
»Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko« (LIFE Kočevsko). Projekt se izvaja v okviru 
finančnega mehanizma LIFE+ in bo potekal 54 mesecev. Prijavitelj projekta je Občina 
Kočevje, poleg Zavoda pa so projektni partnerji še Zavod za gozdove Slovenije ter Ljudska 
univerza Kočevje. Glavni cilj projekta je izvedba konkretnih naravovarstvenih akcij, s katerimi 
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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. 

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. 

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

5.1.9  LIFE TO GRASSLANDS 

LIFE conservation and management of dry grasslands in eastern Slovenia 
Trajanje projekta: 1.11.2015-31.10.2020 

V novembru 2015 smo 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 tudi ustvariti pogoje za večjo vrstno pestrost na 
podlagi specifičnih mikrohabitatov, vezanih na različne travniške strukture. Ustrezen pouda-
rek 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 
2017 bodo projektne aktivnosti usmerjene zlasti v izvedbo akcij na terenu, kot je pridobi-
vanje soglasij lastnikov za izvedbo in izvedba odstranjevanja zarasti, izvedba gozdarskih del 
na projektnih podobmočjih ter nadaljevanje z izvedbo popisov stanja habitatnih tipov. 

 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. 

5.1.10  TSCP SEE - IUCN 

Toward strengthened conservation planning in South-Eastern Europe 
Trajanje projekta: 1.6.2014-31.3.2017 

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.  
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 ima tudi izobraževanje ter izmenjava strokovnih stališč med 
partnerskimi inštitucijami. Projekt bi se moral končati julija 2016, vendar je podaljšan do konca 
marca 2017. 

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. 
 
V naslednji preglednici za projekte, podane v prvem stolpcu z akronimi, navajamo: skupno 
število načrtovanih ur za projekt za leto 2017 ter število zaposlenih, ki delajo na 
posameznem projektu, in sicer ločeno za javno službo in za zaposlene na projektu.  
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PROJEKT 
Projekti _Zun 

(FTE) 
Projekti _JS 

(FTE) 

AlpES 1,2 0,3 

Coop MDD 1,4 0,2 

Danube GeoTour 1,3 0,2 

ENJOYHERITAGE 1,0 0,2 

EUFutuR 0,5 0,1 

LIFE ARTEMIS 1,0 0,2 

LIFE KOČEVSKO 2,0 0,5 

LIFE TO GRASSLANDS 9,1 0,5 

 

5.2 Oddane projektne prijave 

V letu 2017 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 raznovrst-
nosti 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 s ključnimi deležniki. Napori za 
sodelovanje v novih projektih bodo usmerjeni zlasti v OP EKP 2014-2020, programe LIFE, 
programe evropskega teritorialnega sodelovanja (Interreg V-A - čezmejni programi s Hrva-
ško, Avstrijo in Italijo), programe transnacionalnega sodelovanja (Alpe, Srednja Evropa, 
Mediteran, Podonavje, Jadransko-jonski program), ukrepe PRP zlasti ukrepa M16 – Sodelo-
vanje in M 19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost) ter okvirni program za raziskave in inovacije OBZORJE ter programe Erasmus +. 
 
V nadaljevanju so podani kratki opisi projektov, ki so že v fazi ocenjevanja pred pristojnimi 
organi. 
 
V okviru programa LIFE 2014-2020 v letu 2017 v primeru odobritve načrtujemo izvajanje 
projektov: 

5.2.1  LIFE hAtChERy 

hAtChERy Austropotamobius torrentium Conservation in North-West danubE River basin 
Trajanje projekta: 4.9.2017-3.9.2021 

Nosilec projekta je Dežela Furlanija - Julijska krajina (Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), 
Italija, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. Glavni cilj projekta je 
izboljšati in dolgoročno ohraniti populacijo avtohtonega raka koščaka v Italiji in sosednjih 
državah, Sloveniji in na Hrvaškem. Ukrepi v Sloveniji bodo potekali na dveh območjih Natura 
2000, Zgornja Drava s pritoki in Ljubljansko barje.  

Skupna vrednost projekta je 3.100.593,00 €, vrednost Zavodovih del je 250.873,00 €. 
Vrednost sofinanciranja Zavoda je 12.543,00€.  

Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Zavoda št. 3, 5 in 7. 



Program dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2017                                                                                                                                               

 

 45 

5.2.2  LIFE Lynx 

Preventing the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population through reinforcement 
and long-term conservation 

Trajanje projekta: 1.7.2017-31.3.2024 
Nosilec projekta je Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Cilj projekta je vzpostavitev omrežja morskih in obalnih zavarovanih 
območij z namenom krepitve njihovih zmogljivosti, da postanejo ključni politični akterji ter v 
smeri, da bodo lahko učinkovito prispevala k izvajanju okoljske zakonodaje EU ter k doseganju 
ciljev Barcelonske konvencije in Konvencije o biološki raznovrstnosti. 

Skupna vrednost projekta je 6.868.595,00 €, vrednost Zavodovih del je 80.793,00 €. 
Vrednost sofinanciranja Zavoda je 9.695,00  €. 

Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Zavoda št. 3, 5 in 7. 

5.2.3  LIFE STRŽEN 

Improvement of Natura 2000 statuses with renaturation of Stržen's riverbed on 
intermittent Cerknica Lake 

Trajanje projekta: 1.3.2017-28.2.2020 
Nosilec projekta je Notranjski regijski park, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje 
kot partner. V okviru projekta Zavod načrtuje izboljšanje 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 4.015.208,00  €, vrednost Zavodovih del je 250.034,00 €. 
Vrednost sofinanciranja Zavoda je 12.500,00 €. 

Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Zavoda št. 3, 5 in 7. 
 
V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v letu 2017 v primeru 
odobritve načrtujemo izvajanje projektov: 

5.2.4  OBST 

Oživljanje Bogastva Sadjarske Tradicije/ Belebung des traditionellen Streuobstbaus 
Trajanje projekta: 1.1.2017-31.12.2019 

Nosilec projekta je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod 
Maribor, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. Projekt se ukvarja z 
ohranitvijo naravne in kulturne dediščine v povezavi s turističnim potencialom čezmejnega 
območja. Glavni cilj projekta je z ukrepi varstva narave ohraniti pestrost visokodebelnih 
travniških sadovnjakov ter s pospeševanjem in izboljšanjem proizvodne funkcije ustvariti 
temelje za oblikovanje novih regionalnih turističnih produktov in storitev.  

Skupna vrednost projekta je 976.845,37 €, vrednost Zavodovih del je 113.599,28 €. 
Vrednost sofinanciranja Zavoda je 17.039,90 €. 

Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Zavoda št. 3, 5 in 7. 
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5.2.5 NaKult 

Natur-Kulturerlebnis Karawanken/Naravno-kulturno doživetje Karavanke 
Trajanje projekta: 1.2.2017-31.1.2020 

Nosilec projekta je Delovna skupnost Geopark Karavanke (ARGE Geopark Karawanken), Zavod 
RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. Cilj projekta je pripraviti skupno 
strategijo upravljanja vrednot, dediščine in poti, ter zagotoviti celovito doživetje naravne in 
kulturne dediščine, ki bo vključevala skupne standarde kakovosti (za ponudnike, programe, …). 
Z namenom dviga ozaveščenosti o pomenu geološke in kulturne dediščine je cilj projekta 
pripraviti vsebinsko in programsko povezano pot, s številnimi krajšimi variantami, z 
interpretacijskimi točkami ter z aktivno-raziskovalnimi točkami.  

Skupna vrednost projekta je 2.969.013,76€, vrednost Zavodovih del je 209.631,00 €. 
Vrednost sofinanciranja Zavoda je 31.444,65€.  

Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Zavoda št. 3, 5 in 7. 
 

V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška v letu 2017 v primeru 
odobritve načrtujemo izvajanje projektov: 

5.2.6 AKT4NAT 

Aktivno lokalno prebivalstvo - ključ za ohranjanje narave/ Aktivno lokalno stanovništvo – 
ključ za očuvanje prirode 

Trajanje projekta: 1.5.2017-31.8.2019 
Nosilec projekta je Razvojno informacijski center Bela krajina, Zavod RS za varstvo narave pri 
projektu sodeluje kot partner. Glavni cilj projekta je doseči boljše skupno upravljanje z 
naravovarstveno pomembnimi območji na čezmejnem območju.  

Skupna vrednost projekta je 1.137.135,77 €, vrednost Zavodovih del je 187.389,30 €. 
Vrednost sofinanciranja Zavoda je 28.108,40 €. 

Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Zavoda št. 3, 5 in 7. 

5.2.7 CLAUSTRA + 

Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum / 
prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum 

Trajanje projekta: 1.6.2017-30.11.2019 
Nosilec projekta je Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Zavod RS za 
varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. Claustra predstavlja izjemen primer 
povezovanja arhitekture z naravnim okoljem in njeno doživljanje se tesno povezuje z 
doživljanjem narave. Glavna cilja projekta sta, vzpostavitev čezmejnega konzorcija, ki bo 
združil vse pomembne deležnike in povezal lokalne gospodarske subjekte, ter izboljšati 
privlačnost destinacije.  

Skupna vrednost projekta je 1.779.988,15 €, vrednost Zavodovih del je 136.026,25 €. 
Vrednost sofinanciranja Zavoda je 20.403,94 €. 

Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Zavoda št. 3, 5 in 7. 
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5.2.8 LAKETOUR 

Jezera kot sonaravna proaktivna razvojna jedra kontinentalnega turizma/Jezera kao  
uprirodna proaktivna razvojna središta kontinentalnog turizma 

Trajanje projekta: 1.5.2017-31.10.2019 
Nosilec projekta je Občina Zreče, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. 
Glavni cilj projekta je priprava strategije jezerskega turizma, kot nov inovativni trajnostni 
jezerski model upravljanja destinacije.  

Skupna vrednost projekta je 2.070.904,70 €, vrednost Zavodovih del je 53.034,70 €. 
Vrednost sofinanciranja Zavoda je 7.955,21 €. 

Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Zavoda št. 3, 5 in 7. 

5.2.9 LIKE 

Living on the Karst Edge 
Trajanje projekta: 1.6.2017-30.11.2019 

Nosilec projekta je Istarska županija (Hrvaška), Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Projekt je usmerjen v območje kraškega roba, niza strmih sten in 
apnenčastih pobočij, kjer je dolga interakcija človeka z naravo ustvarila biološke, kulturne in 
estetske vrednote, ohranjanje tega odnosa pa je nujno za njihovo ohranjanje. Glavni cilj 
projekta je vzpostaviti mehanizem upravljanja in nadzora območij Natura 2000 z namenom 
zmanjšanja pritiskov na ohranjaje biotske pestrosti.  

Skupna vrednost projekta je 1.528.377,29 €, vrednost Zavodovih del je 234.483,00 €. 
Vrednost sofinanciranja Zavoda je 35.172,45 €. 

Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Zavoda št. 3, 5 in 7. 

5.2.10 zelENOgorje  

Ohranitev in razvoj dediščine skupnega pogorja Gorjancev in Žumberaškega pogorja / 
Očuvanje i razvoj baštine zajedničkog pogorja Gorjanci i Žumberačko gorje  

Trajanje projekta: 1.5.2017-31.10.2019 
Nosilec projekta je Razvojni center Novo mesto, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Glavna cilja projekta sta vzpostavitev trajnostnega upravljanja čezmej-
nega območja Gorjancev in Žumberaškega pogorja ter razvoj čezmejne turistične destinacije.  

Skupna vrednost projekta je 1.553.665,59 €, vrednost Zavodovih del je 112.589,42 €. 
Vrednost sofinanciranja Zavoda je 16.043,01 €. 

Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Zavoda št. 3, 5 in 7. 
 
V okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Italija v letu 2017 v primeru 
odobritve načrtujemo izvajanje projektov: 

5.2.11  TRETAMARA 

TREzze, Tegnue e Ambienti MARini dell’alto Adriatico: proposte di gestione / Grebeni, 
biogene formacije in druga morska okolja severnega Jadrana: predlogi za upravljanje 

Trajanje projekta: 1.7.2017-31.12.2019 
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Nosilec projekta je Združenje Univerz iz Benetk - CORILA (Consorzio per il coordinamento delle 
ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia), Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Glavni cilj projekta je varovanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti, k 
čemer bo pripomoglo okrepljeno celostno upravljanje ekosistemov za trajnostni razvoj 
čezmejnega območja.  

Skupna vrednost projekta je 860.000,00 €, vrednost Zavodovih del je 80.000,00 €. 
Vrednost sofinanciranja Zavoda je 12.000,00 €.  

Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Zavoda št. 3, 5 in 7. 

5.2.12  URBANSILVA 

Varstvo habitatov in vrst v urbanih gozdovih čezmejnega območja/ Tutela degli habitat e 
delle specie nei boschi urbani dell'area transfrontaliera 

Trajanje projekta: 1.9.2017-28.2.2020 
Nosilec projekta je Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Glavni cilj projekta je varovanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti, k 
čemer bo pripomoglo okrepljeno celostno upravljanje ekosistemov za trajnostni razvoj 
čezmejnega območja.  

Skupna vrednost projekta je 1.186.486,50 €, vrednost Zavodovih del je 150.191,50 €. 
Vrednost sofinanciranja Zavoda je 22.528,72 €.  

Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Zavoda št. 3, 5 in 7. 
 
V okviru Jadransko-jonskega programa v letu 2017 v primeru odobritve načrtujemo 
izvajanje projektov: 

5.2.13 ADRIONet 

Towards the Network of marine and coastal protected areas in the Adriatic-Ionian Region 
Trajanje projekta: 1.3.2017-28.2.2019 

Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. Cilj projekta je vzpostavitev 
omrežja morskih in obalnih zavarovanih območij z namenom krepitve njihovih zmogljivosti, da 
postanejo ključni politični akterji ter da bodo lahko učinkovito prispevala k izvajanju okoljske 
zakonodaje EU ter k doseganju ciljev Barcelonske konvencije in Konvencije o biološki 
raznovrstnosti.  

Skupna vrednost projekta je 1.274.217,23 €, vrednost Zavodovih del je 83.018,00 €. 
Vrednost sofinanciranja Zavoda je 12.452,00 €.  

Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Zavoda št. 3, 5 in 7. 
 
V okviru programa Srednja Evropa v letu 2017 v primeru odobritve načrtujemo izvajanje 
projekta: 

5.2.14   MINERWA 

Strategy Towards Integrated Management, Efficient Protection and Sustainable use of 
Medicinal MINERal WAter Resources in Central Europe 

Trajanje projekta: 1.7.2017-31.7.2020 



Program dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2017                                                                                                                                               

 

 49 

Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. Glavni cilj projekta je razvoj in 
izvajanje transnacionalne strategije za integrirano upravljanje zdravilnih mineralnih vod in s 
tem učinkovitejše varstvo in trajnostna raba tovrstnih virov za prihodnje generacije. Projekt 
predlaga inovativen celosten pristop od spodaj navzgor ter sodelovanje med partnerji in 
zainteresiranimi stranmi.  

Skupna vrednost projekta je 2.926.862,15 €, vrednost Zavodovih del je 110.000,00 €. 
Vrednost sofinanciranja Zavoda je 16.500,00 €. 

Projekt bo prispeval k doseganju ciljev Zavoda št. 3, 5 in 7. 
 

5.3 Poprojektne aktivnosti 

Za zaključene projekte, katerih nosilec je bil Zavod, bomo v omejenem obsegu izvajali 
poprojektne aktivnosti za projekte, navedene v nadaljevanju28. 

5.3.1 WETMAN - Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v 
Sloveniji 

V okviru poprojektnih aktivnosti projekta WETMAN se bo Zavod vključeval v spremljanje 
stanja na pilotnih območjih: stanje tarčnih habitatnih tipov in tarčnih vrst ter pojavom 
tujerodnih vrst. Spremljali bomo izvajanje trajnostnega upravljanja pilotnih območij. Prav 
tako bomo izvajali aktivnosti, povezane z ozaveščanjem splošne in lokalne javnosti ter 
predšolske in šolske mladine. Izvajali bomo spremljanje obiska preko digitalnih IR senzorjev 
na treh lokacijah (pohorskih barjih) in nivoja talne vode preko digitalnih piezometrov. Zavod 
bo zagotavljal tudi vključevaje naravovarstvenih usmeritev, izdelanih v projektu WETMAN, v 
sektorske načrte. 

 
 

                                                        
28 Za leto 2017 ostaja le izvajanje poprojektnih aktivnosti enega od zaključenih projektov, medtem ko so se 
poprojektna obdobja drugih projektov iztekla ali pa poprojektne aktivnosti prerastle v nove projekte. 
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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 83% vseh 
predvidenih delovnih ur Zavoda za leto 2017, na administrativne oz. podporne naloge pa 
odpade preostalih 17%29.  

Posamezne dejavnosti poslovanja v letu 2017, 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) ter seje Strokovnega sveta Zavoda. Osrednja enota skrbi za vse zadeve skupne 
narave, ki so potrebne za delovanje organizacije.  
 
Aktivnosti, ki jih redno izvajamo, so: 

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

 koordinacija in nadzor nad izvajanjem projektov Zavoda (administrativno-finančni del) 
(mag. Maruša Danev, Tjaša Djokić, Anja Trdin); 

 urejanje naročniških razmerij za področje telefonije (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 ZRSVN30 (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). 
 

                                                        
29 Pri tem smo upoštevali le delovne ure, predvidene za javno službo. 
30 V letu 2017 bosta v rabi aplikaciji Pošta in Tabele o delu, predvidoma pa tudi aplikacija Delovodnik. 
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V letu 2017 se načrtuje sodelovanje pri prijavi na razpis za nakup električnih vozil in polnilce 
za polnjenje teh vozil, predvidoma za tri enote, ki bodo v celoti financirani iz Sklada za 
podnebne spremembe. 
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 
2017 izvajali izobraževanja in izpite iz varstva pri delu in varstva pred požarom ter tudi na 
petih območnih enotah izvedli meritve toplotnega udobja in osvetlitve, ki imajo podlago še v 
Pravilniku o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 
89/99, 39/05, 43/11 - ZVZD-1). Na podlagi izjave o varnosti in ocene tveganja moramo 29 
zaposlenih opremiti z novo zaščitno obutvijo in 40 zaposlenih z zaščitnimi oblačili. Zdravniški 
pregled mora opraviti deset zaposlenih.  

V letu 2017 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 
le nujna vzdrževalna dela v kolikor bo enota še naprej uporabljala te prostore. Ostale OE 
imajo poslovne prostore v najemu. 
 

6.3 Pravne in kadrovske zadeve 

Delo na področju pravnih in kadrovskih zadev bo v letu 2017 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) 

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

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

 pregled in priprava najemnih in prodajnih pogodb (Nina A. Kavčnik); 

 naloge, povezane s pravnimi rešitvami strokovnih naravovarstvenih vsebin in druge 
pravne naloge, vezane na sektorsko zakonodajo (prostor, kmetijstvo, gozdarstvo, 
vode, …) (Vesna Juran); 

 pregled Splošna uredba EU o varstvu podatkov 2016/679 (mag. Maruša Danev). 
 
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. Na področju varstva osebnih podatkov 
načrtujemo izvajanje obveznosti, ki jih Zavodu nalaga nova Splošna uredba EU o varstvu 
podatkov 2016/679.  

Na kadrovskem področju pričakujemo povečan obseg dela zaradi izvajanja novih 
projektov. Predvideni so tudi interni strokovni izpiti za nekatere novo zaposlene delavce. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20073&stevilka=102
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20119&stevilka=323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201283&stevilka=3292
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V letu 2017 bomo nadaljevali z izvajanjem Programa promocije zdravja na delovnem 
mestu v Zavodu RS za varstvo narave z dne 9. 6. 2015.  

6.3.1 Sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb 

Predviden je sprejem predpisa o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem 
sektorju za leto 2017. Zavod bo upošteval tudi določbe oz. omejitve glede sklepanja 
avtorskih in podjemnih pogodb, v skladu z navedenim predpisom.  

V letu 2017 ne predvidevamo sklepanja podjemnih in avtorskih pogodb z zaposlenimi 
ZRSVN. 

6.3.2 Kadrovski načrt 

Na Zavodu bo konec leta 2017 predvidoma za nedoločen čas zaposlenih 69 ljudi, ki opravljajo 
naloge redne dejavnosti javne službe. Od tega so 4 zaposlitve za polovični delovni čas, skupaj 
je torej 67 zaposlenih, izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa. Skladno s 
predhodnimi izhodišči MOP in kadrovskim načrtom za leto 2017 ima Zavod iz državnega 
proračuna zagotovljenih sredstev za 62,9 zaposlenih, zato so 4,1 zaposleni že zdaj financirani 
iz drugih virov.  

Na območnih enotah administrativni kader, kjer je to le mogoče, zaposlujemo za 
polovični delovni čas. V letu bomo še na eni enoti zaposlili administratorja, kljub temu pa še 
vedno nimajo vse območne enote zaposlenega delavca za opravljanje administrativnih del. 
 V letu 2017 načrtujemo sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje na področju 
programa javnih del in programa usposabljanja na delovnem mestu oziroma drugih 
primernih programov, v primeru objave razpisov.  

V nadaljevanju je pripravljena preglednica, ki prikazuje število zaposlenih za mesec 
januar tekočega leta 2017 in mesec januar prihodnjega leta 2018, 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 
2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/2016). 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 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

jan.17 jan.18 
1. Državni proračun 62,90 62,90 

2. Proračun občin 0 0 

3. ZZZS in ZPIZ 0 0 

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. 
takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek) 

0 0 

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0 0 

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva 
prejetih donacij 0 0 

7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s 
sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna 25,25 26,25 
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8. Namenska sredstva 0 0 

9. Sredstva iz sistema javnih del 1,5 0 

10. Sredstva za zaposlene - posledica žleda 0 0 
      

Skupno število zaposlenih (od 1. do 10. točke) 89,65 89,15 

Skupaj število zaposlenih pod točkami 1,2,3,4 62,90 62,90 

Skupaj število zaposlenih pod točkami 5,6,7,8,9,10 26,75 26,25 

 
Dejstvo je,da ima Zavod na začetku leta 2017 zaposlenih za nedoločen čas 67 ljudi (izraženo v 
ekvivalentu polnega delovnega časa), katerih pa ne moremo v celoti financirati iz Proračuna 
RS, zaradi premajhnega obsega sredstev.  

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. Drastičen poseg v financiranje javne službe zmanjšuje 
obseg storitev, kar deloma nadomeščamo z zelo aktivnim angažiranjem na projektih. 

 
Preglednica: Načrt stroškov dela za leto 2017 prikazuje načrtovane stroške dela za leto 2017 
za redno dejavnost, vključno s sofinanciranjem projektov.  
 
Preglednica: Načrt stroškov dela za leto 2017 

STROŠKI DELA ( € ) 

Plače in dodatki 2.043.520 

Povračila zaposlenim - prehrana in prevoz 145.759 

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 4.413 

Drugi izdatki zaposlenim (regres, jubilejne 
nagrade,…) 52.706 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 329.007 

SKUPAJ 2.575.406 

 
Predvidenih je 2.575.406 € za stroške dela, ki pa bodo financirani iz različnih virov, in sicer 
2.071.724 € iz postavke 153243 Zavod RS za varstvo narave, 350 € iz tržne dejavnosti, 
29.103€ iz sistema javnih del in 474.229 € iz sredstev za izvajanje projektov. Plače in drugi 
prejemki v zvezi z delom se bodo v letu 2017 izplačevali skladno z Zakonom o sistemu plač v 
javnem sektorju, Zakonom za uravnoteženje javnih financ, predvidenim predpisom o ukrepih 
na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2017, Uredbo o delovni 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in ostalih predpisov. Zavod bo varčevalne 
ukrepe tudi v prihodnje izrazito izvajal na področju plač (npr. 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. 

6.3.3 Izobraževanje delavcev Zavoda 

Izobraževanje delavcev zajema pridobivanja znanj s področja našega dela, vendar ga bomo 
tudi v letu 2017 kljub pomembnosti sprotnega sledenja stroki in razvoju zaradi še vedno 
zahtevne finančne situacije prisiljeni omejevati.   

Izobraževanja bodo potekala v organizaciji Zavoda ali pa se bodo delavci udeležili 
izobraževanj zunanjih izvajalcev. Pri strokovnem izobraževanju bo poudarek na internih 
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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. Več 
pozornosti bomo namenili tudi nadgradnji poznavanja dela z GIS, ki sodi med naša osnovna 
vendar zahtevna delovna orodja. 

V letu 2017 bodo z zaposlenimi glede na potrebe delovnega procesa in razpoložljiva 
sredstva sklenjene posamezne pogodbe o izobraževanju.  

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. 

 

6.4 Finančne in računovodske zadeve 

V okviru nalog finančno-računovodske narave bo tudi v letu 2017 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); 

 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, Anja Trdin); 

 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). 
 
V letu 2017 bo izvedeno javno naročilo za izbor zunanjega računovodskega servisa, saj je 
pogodba sklenjena do konca leta 2017. 

Posebna pozornost bo namenjena tudi finančnemu spremljanju projektov in 
denarnega toka za celoten Zavod (tj. ločeno javna služba in projekti), saj bo Zavod v letu 
2017 izvajal deset projektov, pričakujemo pa tudi začetek izvajanja kašnega izmed projektov 
v prijavi financiranih iz sredstev skladov EU. Vsi ti projekti pa se financirajo na podlagi 
povračil že nastalih in plačanih stroškov, zaradi česar je treba zagotoviti prehodne vire 
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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 

V leto 2017 vstopamo z največjim številom sodelavcev doslej, sorazmerno bomo uporabljali 
in upravljali ustrezno večje število osebnih računalnikov v primerjavi s preteklimi leti. Večje 
število sodelavcev bo vplivalo tudi na vse segmente informatike v hiši, od količine podatkov 
do stroškov, povezanih z upravljanjem informacijskih in komunikacijskih sistemov.  
 Še naprej je za vzdrževanje računalnikov in pomoč sodelavcem pri uporabi informa-
cijsko-komunikacijske opreme zaposlen en sam sodelavec na delovnem mestu »informatik«. 
V tem letu pričakujemo povečane stroške zunanjega izvajalca.  
 V letu 2017 bomo nadaljevali z uporabo novega datote-čnega strežnika z 
virtualizacijsko platformo, ki je bil nabavljen konec leta 2015. Spremljali bomo delovanje in 
zaključili prenos aplikacij na »virtualke«.   
 Kupili bomo do deset novih računalnikov za posodobite izrabljene opreme, konkretno 
želimo nadomestiti stare osebne računalnike, na katerih teče še stari operacijski sistem MS 
Windows XP, s čimer bomo prvič v zgodovini Zavoda poenotili operacijski sistem na vseh 
osebnih računalnikih na Zavodu, in sicer na MS Windows 10. Kupili bomo tudi do deset novih 
večjih monitorjev, za nadomestilo starih in majhnih zaslonov ter za nove sodelavce. Načrtu-
jemo tudi izvedbo brezžičnega omrežja na območnih enotah. Če bo to tehnično izvedljivo 
(tehnične možnosti operaterja in naše finančne možnosti) bomo na območnih enotah, kjer 
imamo šibkejše podatkovne povezave v omrežje, le-te skušali izboljšati oz. preiti na optične 
povezave. 
 Informacijski sistem za podporo poslovanju, Poslovni portal ZRSVN, ki smo ga v 
preteklem letu začeli opuščati, bo tudi v tem letu deloval na minimalni način. Nadaljevali 
bomo s preučevanjem možnosti za prehod na poštni sistem ODOS, ki predstavlja z zako-
nodajo usklajeno in standardizirano rešitev za vodenje prispele in oddane pošte. Lastnik 
programa modularno ponuja tudi druge aplikacije, ki v celoti pokrijejo vse sodobne poslovo-
dne procese. Za vodenje evidence prisotnosti na delovnem mestu bomo še naprej uporabljali 
rešitev RIS, ki jo bomo vzdrževali v minimalnem, nujnem obsegu. Spletne strani Zavoda 
bomo tudi v letu 2017 vzdrževali v sedanji obliki.   
 V letu 2016 smo, ob podpori MOP, uspeli prenesti naš najpomembnejši in najkomple-
ksnejši podatkovni sistem, aplikacijo Naravovarstveni atlas (NVA), s strojne opreme ARSO na 
strojno opremo podjetja LUZ, d.d., ki je aplikacijo NVA tudi programsko razvil. S tem NVA ne 
bo več nameščen v sistemu državnega omrežja HKOM, zato pričakujemo lažji dostop, boljše 
delovanje ter predvsem možnost hitrejšega ukrepanja s strani zunanjega izvajalca, kar je 
posebej pomembno v primerih napak in nenadnih težav pri delovanju. Slednje je seveda v 
veliki meri odvisno od tega, ali bodo redno zagotovljena potrebna sredstva za vzdrževanje 
NVA, tako v smislu zagotavljanja tehničnega delovanja, kot tudi za potrebe dopolnitev 
funkcionalnosti ter s tem učinkovitejšega dela naših sodelavcev, ki podatke v NVA urejajo in 
uporabljajo pri svojem vsakodnevnem delu, npr. za pripravo naših najpomembnejših in 
zakonsko predpisanih izdelkov, kot so strokovna mnenja in naravovarstvene smernice. 

V minulih letih smo s projekti in rednim delom pridobili veliko število novih podatkov. 
Mnogi med njimi so organizirani v NVA, vse več pa je tudi podatkov, ki ne sodijo v atlas, 
vendar jih je treba ustrezno vzdrževati in voditi. V letu 2017 bomo temu namenili več 
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pozornosti. Pregledali bomo obstoječe podatke in pravila upravljanja z njimi. Pravila bomo 
posodobili in prilagodili novim oblikam in količinam podatkov. 
 
Redne in razvojne aktivnosti: 

 koordinacija informatike, vključno z delovanjem skupine za informatiko in sodelovanje 
z zunanjimi izvajalci (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); 

 delo pri informacijskem sistemu RIS (dr. Mirjam Dular, Martina Miholič, Alojz Kordiš); 

 ohranjanje minimalnega delovanja informacijskega sistema Poslovni portal ZRSVN za 
uporabo aplikacij Pošta in Tabele o delu (dr. Mirjam Dular, Alojz Kordiš); 

 ponovna vzpostavitev uporabe aplikacije Delovodnik Poslovnega portala ZRSVN, skrb 
za šifrante, sodelovanje z zunanjim izvajalcem (dr. Mirjam Dular); 

 koordinacija del in načrtovanje pri informacijskem sistemu NVA (dr. Mirjam Dular, 
Damijan Bec); 

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

 izvedba sestankov skupine za informatiko (dr. Mirjam Dular); 

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

 nadaljnja preučitev možnosti prehoda na standardizirano aplikacijo za vodenje pošte, 
ki modularno omogoča tudi podporo drugim delovnim procesom s področja 
poslovanja (dr. Mirjam Dular, Martina Miholič); 

 priprava navodil za uporabnike (dr. Mirjam Dular); 

 izboljšave omrežij in internetnih povezav po območnih enotah (dr. Mirjam Dular, 
Primož Pevec) 

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

 zagon prilagoditve v profilu NV NVA za potrebe sprememb podatkov o NV brez 
spremembe pravilnika (Damijan Bec, Mina Dobravc, dr. Mirjam Dular; zunanji izvajalec 
- izvedba odvisna od razpoložljivosti sredstev); 

 izvedba manjših nadgradenj NVA (Damijan Bec; zunanji izvajalec - izvedba odvisna od 
razpoložljivosti sredstev); 

 pregled naravovarstvenih podatkov in posodobitev upravljanja z njimi (mag. Matej 
Petkovšek, Damijan Bec); 

 priprava protokola za izmenjavo referenčnih podatkovnih plasti z ARSO (dr. Mirjam 
Dular, Damijan Bec). 
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8 PRILOGE 

8.1 Priloga 1: Prikaz predvidene porabe delovnega časa za 
leto 2017  

 
Na sliki je v odstotkih prikazana načrtovana poraba časa po nalogah za Zavod za leto 2017: 
 

 
 
V preglednici spodaj je podana predvidena poraba časa po nalogah po posameznih 
območnih enotah in za Zavod v celoti. Razrez po nalogah je podan, prvič, 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, drugič, 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 tabele. »Naloge skupaj* (delež)«. Preglednica ne 
vključuje ur za dve zaposlitvi preko javnih del.  
Zaporedna š tevi lka  naloge 0 0 1 2 3 4 5 6 8 7.1 7.2 9 10 11
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CE 7% 6,6 13,7% 14,0% 12,1% 15,4% 6,6% 6,6% 6,2% 9,2% 3,8% 0,4% 2,4% 9,7%

KR 7% 6,3 8,0% 11,8% 16,8% 23,0% 9,1% 5,0% 4,9% 4,8% 5,6% 0,0% 2,2% 8,7%

LJ 13% 11,5 9,4% 19,7% 12,3% 17,5% 4,0% 5,8% 1,4% 6,0% 17,8% 0,0% 1,7% 4,3%

MB 17% 14,8 4,0% 7,5% 8,6% 13,1% 5,2% 3,8% 3,4% 3,0% 45,3% 0,4% 1,8% 4,0%

NG 12% 10,3 12,2% 19,4% 8,4% 21,0% 8,5% 0,9% 7,4% 8,6% 10,2% 0,2% 2,1% 1,1%

NM 8% 6,7 3,8% 10,0% 7,4% 13,9% 5,3% 1,9% 4,0% 5,0% 46,0% 0,2% 2,4% 0,0%

PI 5% 4,0 10,3% 5,6% 3,7% 12,4% 7,6% 1,5% 6,0% 26,8% 21,3% 0,3% 4,1% 0,4%

OsrE 32% 27,8 16,1% 3,9% 4,1% 1,8% 1,7% 0,4% 6,1% 4,4% 36,6% 5,8% 5,1% 14,1%

Zavod skupaj 149430 87,9 16095 15345 12197 17863 7191 4032 7379 9416 41622 2953 4622 10715

9,5 9,0 7,2 10,5 4,2 2,4 4,3 5,5 24,5 1,7 2,7 6,3

Naloga skupaj (delež) 100% 11% 10% 8% 12% 5% 3% 5% 6% 28% 2% 3% 7%

Naloga skupaj* (delež) 100% 18% 17% 14% 20% 8% 5% 8% 11%

* Brez podpornih nalog 9, 10, 11 in brez projektnih ur, financiranih iz zun. vi rov

Povprečni  letni  FT po nalogah
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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; 
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- izvajanje strokovnega nadzora pri izvajanju posegov v naravo, kadar se pričakuje odkritje 
naravnih vrednot; 

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

- izvajanje strokovnega nadzora pri upravljanju zavarovanih območij glede doseganja 
varstvenih ciljev; 

- nadzor nad uporabo strokovnih metod in postopkov pri izvajanju naravovarstvenih nalog. 
 

Poleg nalog iz prejšnjih odstavkov opravlja Zavod tudi naslednje naloge:  

- strokovno pomaga lastnikom naravnih vrednot in lastnikom zemljišč na zavarovanih 
območjih;  

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

- 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 programsko-
političnih 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 - ZVO-1 (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, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16); 

 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 - ZUPUDPP - 
popr.); 

 Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 
108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12,  57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - Skl. 
US, 76/14 - Odl. US, 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 - ZON-A); 

 Zakon o Spominskem parku Trebče (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, Uradni list SFRJ, št. 
83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS - stari, št. 8/90 - ZSDZ, 10/91, Uradni list RS/I, št. 
17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 13/93, 110/02 - ZGO-1, 119/02 - ZON-A); 

 Zakon o vodah - ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 - ZGO-1, 2/04 - ZZdrI-A, 10/04 - Odl. 
US, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15); 

 Zakon o kmetijskih zemljiščih - ZKZ (Uradni list RS, št. 71/11 - UPB2, 58/12, 27/16); 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201338&stevilka=1457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201297&stevilka=3716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201079&stevilka=4275
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012109&stevilka=4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19997&stevilka=287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002119&stevilka=5832
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2360
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 Zakon o graditvi objektov - ZGO-1 (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, 22/14 - Odl. US, 19/15); 

 Zakon o gozdovih - ZG (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, 
22/14 - Odl. US, 24/15, 9/16 - ZGGLRS); 

 Zakon o divjadi in lovstvu - ZDLov-1 (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - Odl. US, 17/08, 46/14 - 
ZON-C); 

 Zakon o sladkovodnem ribištvu - ZSRib (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 in 21/16); 

 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, 64/16); 

 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); 

 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, 31/16); 

 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). 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20134027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0708
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4595
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3161
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1893
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0331
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1297
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-1402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142266
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2394
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201077&stevilka=4220
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1677
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141918
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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_par
t1_v7%5b1%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); 

 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.  
 
 
 
 
 
 

http://register.consilium.europa.eu/doc/
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8.3.6  Mednarodne konvencije in drugi dogovori 

 Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Uradni list SFRJ, št. 56/74), velja 
na podlagi Akta o notifikaciji in nasledstva (Uradni list RS, MP31 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.micr
osoft:sl&ie=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1&gws_rd=ssl) (25.1.2016). 

 
 

  
 
 
 

   

                                                        
31 Mednarodne pogodbe. 
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