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Idejna zasnova programa dela in finančnega načrta Zavoda: Skupina za pripravo letnega programa dela in poročila. 

Vodenje priprave programa dela: dr. Mirjam Dular. 
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mag. Robert Turk, Tanja Košar Starič.  

Priprava poglavja Uvod: mag. Teo Hrvoje Oršanič. 
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Naslovnica: CGP ZRSVN. 
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Uporabljene kratice in okrajšave 
 
ARSO  Agencija Republike Slovenije za okolje 
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) 

CPVO  celovita presoja vplivov na okolje 
DRSV  Direkcija RS za vode 
EGP  Evropski gospodarski prostor 
ENCA   Združenje direktorjev evropskih naravovarstvenih organizacij (angl. European 

network of The Heads of European Nature Conservation Agencies) 
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 
KP    krajinski park 
LJ    Ljubljana 
MB    Maribor 
MedPAN Združenja upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij (angl. The 

Network of Managers of Merine Protected Areas in the Mediterranean) 
MOP  Ministrstvo za okolje in prostor 
NM         Novo mesto 
NPVO  Nacionalni program varstva okolja 
NRP  Notranjski regijski park 
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 
OP EKP  Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-

2020  
OsrE    Osrednja enota (ZRSVN) 
PRP  Program razvoja podeželja 
PSP    presoja sprejemljivosti posegov  
PUN  Program upravljanja območij Natura 2000 
RGN    ribiško-gojitveni načrt  
RS     Republika Slovenija 
SIDG  Slovenski državni gozdovi, d.o.o. 
ZDIJZ  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 
ZGS   Zavod za gozdove Slovenije 
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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 
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Potekajoči projekti (akronimi in naslovi projektov)  
 

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

CLAUSTRA + 
Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum 
/ Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium 
Iuliarum 

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

Črna človeška ribica 
Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli 
krajini 

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 

KRAS.RE.VITA 
Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in 
barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju 

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

LIFE-IP NATURA.SI LIFE integrated project for enhanced management of Natura 2000 in Slovenia 

LIFE KOČEVSKO Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko 

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

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

LIFE TO GRASSLANDS LIFE Conversation and managment of dry grasslands in Eastern Slovenia 

LIKE Living on the Karst Edge 

Mala barja - Marja 
Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na 
Gorenjskem 

NaKult 
Geološko pohodno doživetje v Geoparku Karavanke /Geologisches 
Wandererlebnis im Geopark Karawanken 

PHAROS4MPAs 
Blue Economy and Marine Conservation: Safeguarding Mediterranean MPAs 
in order to achieve Good Environmental Status 

PoLJUBA Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja 

VEZI NARAVE VEZI NARAVE / VEZE PRIRODE 

VIPava 
Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov 
v Vipavski dolini 

VrH Julijcev Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku 

ZA KRAS 
Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih 
habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras« 

ZGODBE MOKRIŠČ Zgodbe naših mokrišč 
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1 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 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 (glej poglavje 
Viri in literatura, št. 1), v poglavju zakona št. 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.  

Zavod vzpostavlja povezave z različnimi organizacijami, povezanimi z raziskovanjem 
narave,  ohranjanja narave in upravljanja z naravnimi viri. 
 

Organi Zavoda 
 

Svet Zavoda 
5. mandat, ustanovna seja z dne 11. 1. 2018 
Člani:  
− dr. Martin Batič, predsednik, predstavnik MOP 

− dr. Tanja Mihalič, podpredsednica, predstavnica Univerze v Ljubljani 

− mag. Robert Bolješić, član, predstavnik MOP 

− Tanja Ivezić, članica, predstavnica MOP 
− Sonja Rozman, članica, predstavnica delavcev ZRSVN 

 
Strokovni svet Zavoda 
Ustanovljen 22. 6. 2016 
Člani: 

− mag. Martina Kačičnik Jančar, predsednica, predstavnica ZRSVN 

− mag. Jana Vidic, podpredsednica, predstavnica MOP 

− mag. Urška Mavri, članica, predstavnica MOP 
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− mag. Jelka Kremesec Jevšenak, članica, imenovana s strani direktorja ZRSVN 

− Gregor Danev, član, predstavnik ZRSVN 

− Anica Cernatič Gregorič, članica, predstavnica ZRSVN 

− mag. Mojca Bedjanič, članica, predstavnica ZRSVN 
 

Direktor Zavoda  
Mandat od 22. 1. 2018 do 21. 1. 2022: mag. Teo Hrvoje Oršanič 
 
 

Organizacija Zavoda  
 

Zavod ima sedem območnih enot (v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novem mestu, Novi Gorici, 
Kranju in Izoli), s katerimi pokriva celotno območje države in Osrednjo enoto v Ljubljani, ki 
skrbi za poslovanje oz. administrativno-organizacijsko plat delovanja Zavoda ter za enotnost 
in razvoj metod strokovnega dela. Sestavljajo jo trije odseki. Organizacijska struktura in shema 
matrične organiziranosti Zavoda sta podani v Prilogi 10.2. 
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2 Uvod 

Program dela je pripravljen na osnovi prioritetno predpisanih nalog in razpoložljivega števila 
delovnih ur zaposlenih, razporejenih po delovnih nalogah. Za program dela za leto 2019 je 
pomembna ugotovitev, da se je zaradi v letu 2018 uveljavljene nove gradbene zakonodaje, za 
kar 30 odstotkov povečalo število vlog, ob enakem številu zaposlenih. V letu 2018 pripravljen 
predlog spremembe sistemizacije Zavoda za dodatnih 15,5 FT ostaja aktualen tudi v letu 2019. 
 Zaskrbljujoče je dejstvo, da Zavod zaradi vse večjega obsega nalog (npr. spremenjena 
prostorska in gradbena zakonodaja, naloge s področja invazivnih tujerodnih vrst, mednarodne 
obveznosti države, vse večja pričakovanja kmetijskega sektorja) pri istem številu zaposlenih ne 
obvladuje več spremljanja stanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, zmanjšujejo se 
stiki z lastniki in drugimi deležniki na terenu, ni časa za intervencijska ukrepanja, kar ogroža 
kakovost dela in izdelkov na vseh področjih dela Zavoda, tudi smernic in mnenj. Ob 
naraščajočem obsegu strokovnih nalog je tudi obseg dela podpornih služb vse večji in vse 
zahtevnejši, zato bo Zavod v skladu s finančnimi možnostmi za izvajanje določenih 
specializiranih del s pravnega področja in informatike najel zunanje izvajalce. 
 Za nalogo, ki jo ocenjujemo kot zelo pomembno za še boljše strokovno delo Zavoda, 
preverjanje učinkov NS v praksi, ni razpoložljivega časa in se prelaga iz leta v leto. 

V letu 2018 je bila zaključena interna naloga – analiza obremenitev po posameznih OE, 
ki se nadaljuje v leto 2019 skozi interno nalogo – popis delovnih procesov. Z obema nalogama, 
ob analizi kriterijev za nazive posameznih strokovnih delovnih mest, bo v letu 2019 ustvarjena 
podlaga za možnosti racionalizacije delovnih postopkov pri izvajanju nalog. 
 Zavod ima, glede na sodobne trende digitalizacije družbe v poslovnem svetu, kar nekaj 
pomanjkljivosti, katere je nujno odpraviti in zastavljene sisteme dopolniti in med seboj 
povezati. Konec leta 2018 je objavljen razpis za prosto delovno mesto programerja. V kolikor 
bo razpis uspešen, bo Zavod skupaj z ministrstvom poiskal vir sredstev za zaposlitev. 

V letu 2019 se bo zaključilo dvanajst mednarodnih projektov, pri katerih Zavod na 
različne načine aktivno deluje. K nadaljnjem projektnem delovanju bomo pristopili strateško, 
z natančnim izborom projektov, ki bodo poudarjali prioritetne naloge javne službe in 
dopolnjevali naravovarstvene akcije. 
 Zavod bo v letu 2019, enako kot v letu 2018, še naprej deloval povezovalno med 
različnimi organizacijami, povezanimi z raziskovanjem narave, ohranjanjem narave, ter 
upravljanjem z naravnimi viri. V tem smislu bo v letu 2019 temeljito prenovljen dosedanji 
koncept jesenskega strokovnega posveta, z namenom organiziranja naravovarstvenih dni, na 
katerih se bodo skozi naravovarstvene vsebine predstavile številne organizacije znotraj države, 
pa tudi širše. 
 Na področju razvoja bomo v okviru razpoložljivih virov spremljali in aktivno sodelovali 
pri pripravi ključnih strateških dokumentov v državi in nacionalnih dokumentov razvojnega 
načrtovanja (na primer: SRS 2030, Državni program razvojnih politik, OP EKP, PRP, NPVO, itd.). 
Kolikor bo mogoče in potrebno, se bomo vključevali v procese prostorskega in razvojnega 
načrtovanja na regionalni ravni. Aktivnejši bomo v fazi priprave končnih dokumentov 
regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021-2027. Spremljali bomo mednarodne 
razvojne cilje in investicijske prioritete EU in dogajanje vezano na kohezijsko politiko in 
evropsko teritorialno sodelovanje v programskem obdobju 2021-2027. Pri razumevanju ciljev 
s področja našega dela bomo delovali povezovalno. Aktivno se bomo udeleževali nacionalnih 
in mednarodnih posvetovanj na katerih se opredelijo ključne potrebe in izzivi posameznih 
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področij, predvsem področij našega dela (na primer: biotska pestrost (ohranjanje in obnova 
ekosistemov ter pritiski na ekosisteme), ekosistemske storitve, zelena infrastruktura, 
podnebne spremembe, obnovljivi viri energije). Na področju makro regionalnih strategiji 
bomo v skladu s svojimi zmožnostmi aktivnejši na področju, ki ga pokriva akcijska skupna 7, 
EUSALP in sicer področje ekološke povezanosti. 
 V letu 2019 bomo izvedli analizo koordinacije nalog v okviru obstoječih mehanizmov in 
organizacijske sheme. Na osnovi zaključkov analize bomo v primeru ocene, da bi bile za 
racionalnejše delo potrebne organizacijske spremembe, predlagali možne rešitve. Predvidoma 
bo vpeljano delovno mesto pomočnika direktorja za koordinacijo strokovnih nalog, kar bi 
realizirali z interno prerazporeditvijo. 

Zavod bo v letu 2019 prenovil tudi vizijo delovanja Zavoda. 
 V trenutku priprave programa dela Zavoda za leto 2019 so finančne možnosti Zavoda 
zaskrbljujoče. V masi za plače ni dovolj sredstev za izplačilo uveljavljenih napredovanj in za 
povišanje plačnih razredov v skladu z dogovori s sindikatom, masa za materialne stroške je na 
enaki ravni kot v letu 2018, investicije so bistveno nižje. Našteto naj bi uredil rebalans 
državnega proračuna. V prilogi 10.5 pa so po proračunskih postavkah podana manjkajoča 
sredstva, ki bi Zavodu RS za varstvo narave omogočila boljše opravljanje delovnih nalog v letu 
2019. 
 Zavod bo v letu 2019 izvajal naloge v skladu s prioritetami, ki so navedene v 
nadaljevanju programa dela in naredil, kar bo možno, da se bo z mnenji in smernicami držal 
časovnih rokov. 
 Zavod posluje transparentno in po predpisih in bo, upoštevaje višino sredstev v obtoku, 
izvedel revizijo dela poslovanja tudi v letu 2019. 
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3 Ocena izvajanja letnega programa dela in finančnega 
načrta za leto 2018 

Zavod je program dela in finančni načrt za leto 2018 izvajal skladno z zastavljenimi nalogami, 
ob upoštevanju prioritet ministrstva in skladno z razpoložljivimi viri. Pregled odstopanj od 
zastavljenega programa, ki so večinoma povezana z nerazpoložljivostjo virov ali z drugimi 
prioritetnimi nalogami, ki smo jih dobili tekom leta, bo kot priloga – skupaj z obrazložitvami – 
podan v končnem poročilu za leto 2018. 

Med glavnimi spoznanji iz izvajanja programa dela v letu 2018 bi kot takšna, ki so 
pomembna za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2019, izpostavili: 

  

• zaradi novih nalog in kadrovske podhranjenosti Zavoda v letu 2018 ni bilo možno 
izvesti vseh načrtovanih nalog; 

• Zavod je tekom leta posloval uspešno; polletno poročilo ni pokazalo potrebe po 
pripravi sanacijskega načrta;  

• izvajanje 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«, v katere je Zavod močno 
vpet, se je začelo, vendar pa se pri tem soočamo z velikimi težavami pri poročanju, kar 
povzroča tudi organizacijske in likvidnostne težave; 

• še vedno smo uspešno vključeni v sistem zagotavljanja prehodnega financiranja za 
projekte pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države; 

• tudi v letu 2018 smo se soočali s kadrovsko podhranjenostjo, ki je bila še toliko bolj 
izrazita zaradi začetka izvajanja spremenjene prostorske in gradbene zakonodaje – 
delo različnih strokovnih skupin po področjih zaradi tega skoraj ni več mogoče, na 
terenu smo prisotni bistveno premalo; 

• razvojne naloge so zaradi preobremenjenosti javne službe omejene predvsem na 
projektno delo. 
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4 Prioritete, cilji in delovanja Zavoda 

Upoštevaje možnosti, ki jih ima Zavod za svoje delovanje, so prioritete za leto 2019 naslednje: 
 

• kadrovska okrepitev (ureditev zaposlitev tajnic in manjkajočega strokovnega kadra, 
ki bo omogočil normalno izdelavo strokovnih mnenj po gradbeni zakonodaji ter 
izvajanje drugih zakonsko predpisanih nalog); 

• pravočasna izdelava strokovnih mnenj in naravovarstvenih smernic (delo, vezano 
na roke); 

• izvajanje zunanjih projektov (delo, vezano na pogodbene obveznosti); 

• strokovne naloge MOP iz izhodišč za leto 2019. 
 
Cilja delovanja Zavoda sta dva – zagotoviti pogoje za delo strokovne institucije in ohranjati 
izjemno slovensko naravo. 
 
Poudarki v programu dela za leto 2019 so: 
 

• krepitev zavedanja o pomenu naravovarstva v družbi; 

• sodelovanje z organizacijami s področja raziskovanja narave in upravljanja z 
naravnimi viri; 

• poglobitev sodelovanja z akterji (nove) gradbene zakonodaje (UE); 

• stremljenje k čim boljšemu spremljanju stanja naravnih vrednot; 

• oblikovanje interne delovne skupine za pripravo strokovnih mnenj in 
naravovarstvenih smernic; 

• popis delovnih procesov; 

• kadrovska okrepitev Zavoda; 

• podrobno in  sprotno spremljanje izvajanja programa dela; 

• priprava na novo finančno perspektivo (izvajanje LIFE-IP NATURA.SI, vključno s 
poročanjem po habitatni direktivi, pripravo dokumentov za izvajanje skupne 
kmetijske politike, analizami in načrtovanjem); 

• vključevanje projektnih rezultatov v delo javne službe; 

• postopno zmanjševanje števila projektov in strateško prijavljanje novih projektov; 

• analiza projektnih območij in priprava načrtov izvajanja ukrepov. 
  
V nadaljevanju so navedene strateške usmeritve, letni cilji Zavoda in kazalniki, povezava med 
nalogami in cilji in razdelitev načrtovanih delovnih ur ter proračunskih sredstev po nalogah 
javne službe ter po treh prioritetah, sledeč Izhodiščem (glej Viri in literatura, zap. št. 3) s strani 
resornega ministrstva. 
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4.1 Strateške usmeritve Zavoda 

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

jo daje področna zakonodaja.  

 

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  

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

drugimi organizacijami. 

4.2  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: 

 
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, poročil in politik (A, C) 

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

(C). 

6 Ravnati skladno s pravnim redom ter delo odgovorno 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. 
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4.3 Kazalniki izvedenosti letnih ciljev 

Kazalniki, s pomočjo katerih bomo merili uresničevanje ciljev v letu 2019, so podani v spodnji 
tabeli. Za vsakega od kazalnikov so navedene pričakovana in dosežena vrednost za prejšnje 
leto ter pričakovana vrednost za to leto.  
 

Kazalnik Pričakovana 
vrednost 2018 

Dosežena vred. 
20181 

Pričakovana 
vrednost 2019 

delež terensko pregledanih 

naravnih vrednot  

 

6,5 % 6,5 % 6,5 % 

število dostopov do javnih 

strani NVA  

 

15.000 11.250 12.000 

število metodologij 

 

1 1 0 

število izdelanih 

naravovarstvenih smernic 

 

340 650 750 

število izdelanih strokovnih 

mnenj  

4700 5240 6300 

število objav v medijih 

 

220 220 220 

v rokih pripravljena kvalitetna 

program in poročilo 

 

4 4 4 

doseganje rokov pri pripravi 

izdelkov (mnenja, smernice) 

vsaj 95 % 
upoštevanje 
rokov 

več kot 95 % 
doseganje rokov 

vsaj 95 % 

upoštevanje 

rokov 

 

št. prispevkov na mednarodnih 

strokovnih srečanjih 

15 13 12 

 
V prilogi 10.4 je podan podrobnejši zapis kazalnikov skupaj s pojasnili. 
 

 
 

                                                      
 
1 Ocenjene vrednosti: konec leta 2018. 
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4.4  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 celovito revidirane v letu 2016, za leto 
2018 smo zaradi spremembe2 pri razvrščanju izdelkov preimenovali dve nalogi, in sicer 
Naravovarstvene smernice v Načrtovanje, Strokovna mnenja pa v Mnenja. Za leto 2019 naloge 
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:  
 

 
 

Več podrobnosti, vključno z razporeditvijo načrtovane porabe delovnega časa po OE, je 
podano v preglednici v Prilogi 10.1. 
 

4.5 Razporeditev nalog glede na prioritete ministrstva 

Skladno z Izhodišči smo ure3 za naloge javne službe, ki so navedene v preglednici v prilogi 10.1, 
načrtovane aktivnosti pri teh nalogah pa so opisane v 5. poglavju, razporedili v tri prioritete. 
Indikativni delež načrtovanih ur (in posledično finančnih sredstev) po prioritetah ustreza 
Izhodiščem (gl. Viri št. 3) in je podan v stolpcu »Delež ur« v preglednici: 
 

                                                      
 
2 Po analizi stanja konec leta 2017 smo se odločili, da bomo s 1. 1. 2018 porabo časa za pripravo mnenj v 

postopkih CPVO, ki smo ga doslej šteli k nalogi »Strokovna mnenja«, odslej pisali skupaj s porabo časa, 
namenjenega za pripravo naravovarstvenih smernic. Novo nalogo (namesto prejšnje naloge »Naravovarstvene 
smernice«) smo poimenovali »Načrtovanje«, prejšnjo nalogo »Strokovna mnenja« pa smo preimenovali v 
»Mnenja«. Pri tabelah, v katerih vodimo evidenco teh izdelkov, »Naravovarstvene smernice« in »Strokovna 
mnenja«, smo skladno s spremembo pri  vpisovanju porabljenega časa mnenja, pripravljena po 101.a in 101.c 
členih ZON, s 1. 1. 2018 prestavili iz tabele »Strokovna mnenja« v tabelo »Naravovarstvene smernice«. 
3 Vseh načrtovanih ur, vključno s tistimi za izvajanje zunanjih projektov, je 172.710.   

Št. naloge Naloga

Številke poglavij v 

Programu dela za leto 

2017

Cilji, k uresničevanju katerih 

prispeva ta naloga

1 Biodiverziteta 5.5 1,2,3,5,7

2 Naravne vrednote 5.6 2,3,7

3 Načrtovanje 5.3 1,4,5,7

4 Mnenja 5.4 1,4,7

5 Zavarovana območja 5.7 3,4,7

6 Naravovarstvene akcije 5.9.3 3,7

7 Odnosi z javnostmi 5.9 5,7,8

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

9 Informacijski sistemi 7.5 in predh. poglavja 2,6,7

10 Vodenje in organizacija dela 7, 8 in predh. pogavja 6,7,8

11 Naloge skupnih služb 7, 8 in predh. pogavja 6,7

12 Izobraževanje 7.3.3. 1,2,3,4,5,6,7,8
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Opis preglednice: Za vsako od treh prioritet je podana indikativna vrednost prioritete iz Izhodišč, dejanska vrednost glede na 
porazdelitev ur po nalogah za leto 2019 ter skladno s tem razdelitev proračunskih sredstev za leto 2019 po prioritetah. 
 

 
Razrez načrtovane porabe delovnega časa Zavoda po nalogah, pri čemer so administrativne 
oz. podporne naloge (št. 9 do 11 v poglavju 4.4) obravnavane skladno s svojo naravo, torej 
sorazmerno pripisane k vsaki od vsebinskih nalog (št. 1 do 84 ter 12), je podan v preglednici: 
 

 
 
Opis preglednice: Za vsako od nalog je navedeno: glavni nosilec naloge, število ur, delež ur (predvidenih v okviru javne službe, 
ki odpadejo na to nalogo), obdobje izvajanja, izvajanje projekta LIFE-IP NATURA.SI (stolpec »PUN«) preko te naloge (da; 
prazno polje pomeni: ne), prioriteta naloge glede na Izhodišča, ter proračunska sredstva, ki odpadejo na posamezno nalogo, 
in sicer »Proračun skupaj« ter ločeno: stroški dela, materialni stroški, investicije, ter posebej še sredstva iz postavke, ki je 
namenjena izvajanju naravovarstvenih akcij.  
Opomba 1: V izhodiščih MOP je zahtevano, da se v razrez po nalogah vključijo le fiksni materialni stroški. Znesek dodeljenih 
nam materialnih stroškov zadošča le za fiksne stroške, zato je po nalogah porazdeljena celotna v izhodiščih podana vrednost 
materialnih stroškov. 
Opomba 2: Glede na opise prioritet v Izhodiščih smo tri naloge linearno razdelili med dve, eno pa med vse tri prioritete. 
Opomba 3: Oznaka »Projekti (sof. JS)« pomeni le tisti del od vseh načrtovanih ur za zunanje projekte, ki je financiran s sredstvi 
javne službe oz. t.i. sofinanciranje zunanjih projektov. 
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 10.1. 

                                                      
 
4 Naloga »Projekti splošno« obsega predvsem prijavo novih projektov, naloga »Projekti zunanji« v tej tabeli pa se 
nanaša na sofinanciranje zunanjih projektov s sredstvi javne službe. Od obeh bistveno večja količina ur za 
izvajanje zunanjih projektov tu ni navedena, saj gre za zunanje vire, različne od javne službe. Obseg teh ur je 
razviden v Prilogi 10.1. 

Prioriteta Delež ur Izhodišče MOP Sredstva

prioriteta 1 77% 75% 2.014.616 €

prioriteta 2 12% 15% 317.539 €

prioriteta 3 11% 10% 280.187 €

Št. 

naloge
Naloga

Koordinator 

naloge

Obdobje 

izvajanja
PUN

Število 

ur

Delež 

ur

Priori-

teta

Proračun 

skupaj

Stroški 

dela

Materialni 

stroški
Investicije

Postavka 

153242

1
Biodiverziteta

mag. Martina 

Kačičnik 
vse leto

da 8068 7% 1 185.343 € 151.347 € 33.282 € 715 €

2

Naravne 

vrednote

Mina    

Dobravc
vse leto

12420 11% 1 285.324 € 232.989 € 51.235 € 1.101 €

3

Načrtovanje

mag.Tina 

Klemenčič, T. 

Kogovšek

vse leto

22633 20% 1 519.974 € 424.597 € 93.370 € 2.006 €

4
Mnenja

mag.Tina 

Klemenčič
vse leto

32844 29% 1 754.539 € 616.137 € 135.491 € 2.911 €

5

Zavarovana 

območja

Tadej 

Kogovšek
vse leto

7315 6% 1 168.042 € 137.219 € 30.175 € 648 €

6

Naravovarstv

ene akcije

Mina      

Dobravc   
vse leto

2594 2% 1 79.592 € 48.661 € 10.701 € 230 € 20.000 €

7

Odnosi z 

javnostmi

Mateja 

Kocjan
vse leto

da 4878 4% 2,3 112.056 € 91.502 € 20.122 € 432 €

8

Projekti 

splošno

Tjaša        

Djokić
vse leto

6295 6% 2,3 144.619 € 118.092 € 25.969 € 558 €

8

Projekti zuna-

nji (sof. JS)

Tjaša       

Djokić
vse leto

da 12947 11% 2,3 297.448 € 242.889 € 53.412 € 1.147 €

12
Izobraževanje

direktor
vse leto

2847 3% 1,2,3 65.405 € 53.408 € 11.745 € 252 €

2.612.342 € 2.116.841 € 465.501 € 10.000 € 20.000 €Skupaj
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5 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 tem letu, 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 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 strokovne 
naloge (to so naloge, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti) po sprotnem naročilu MOP. 

Spremljanje stanja ohranjenosti narave in komunikacijo z različnimi deležniki moramo, 
zaradi omejenih kapacitet, izvajati v zelo omejenem obsegu in predvsem na  naravnih 
vrednotah in območjih Natura 2000 ter 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.  

 

5.1 Strokovni svet Zavoda 

Strokovni svet ZRSVN je kolegijski strokovni organ Zavoda, ki obravnava strokovna vprašanja 
in predlaga direktorju Zavoda rešitve in priporočila ter daje pobude in predloge Svetu Zavoda. 
Naloge Strokovnega sveta opredeljuje Statut Zavoda v 26. členu.  

Strokovni svet ZRSVN se bo v letu 2019 sestal predvidoma štirikrat. Obravnaval bo 
program in poročilo o delu Zavoda. Posvetil se bo aktualnim ključnim strokovnim vprašanjem, 
povezanim z delovanjem Zavoda in ohranjanjem narave.  
 

5.2 Zagotavljanje enotnosti in optimalnosti delovnih 
pristopov in razvoj metodologij 

Za razvijanje metodologij ter za zagotavljanje ustreznosti 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 podporo pri reševanju zahtevnejše naravovarstvene problematike (gl. v 
nad. poglavja); 

• Skupina za favno in floro (gl. poglavje 5.6 Biotska raznovrstnost); 

• Skupina za geologijo (gl. poglavje 5.7 Naravne vrednote); 

• Skupina za hidrološke naravne vrednote (gl. poglavje 5.7 Naravne vrednote); 
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• Skupina za geomorfološke naravne vrednote (gl. poglavje 5.7 Naravne vrednote); 

• Skupina za elemente biotske raznovrstnosti (gl. poglavji 5.6 Biotska raznovrstnost);  

• Skupina za kmetijstvo (gl. poglavje 5.7.4. Območja Natura 2000); 

• Skupina za pripravo letnega programa dela in poročila (gl. nadaljevanje poglavja); 

• Skupina za informatiko (gl. poglavje 7.5 Informatika in elektronski sistemi). 
 
Sprotno zagotavljanje kvalitete strokovnih izdelkov Zavoda je integrirano tudi v organizaciji 
dela na območnih enotah in v odgovornosti posameznega strokovnjaka ter vodje območne 
enote. 

Skupina za podporo pri reševanju zahtevnejše naravovarstvene problematike bo v letu 
2019 nudila sprotno strokovno pomoč pri zahtevnejših in kompleksnejših strokovnih nalogah 
in odločitvah. Bo podpora uravnoteženemu strokovnemu razvoju Zavoda. Skupina bo 
predlagala rešitve, svetovala direktorju, vodjem enot/odsekov vodjem delovnih skupin in 
projektov ter posameznikom Zavoda. Naloge skupine bodo strokovne vsebine v okviru 
načrtovanja dela Zavoda, sprotno spremljanje strokovnega dela Zavoda ter sprotno 
svetovanje v konkretnih naravovarstvenih primerih. Skupino bo sestavljalo šest članov (vsak 
za svoje strokovno področje) in direktor. Delo bo potekalo prilagojeno obveznostim Zavoda, v 
obliki občasnih in izrednih sestankov ter sprotne komunikacije med člani ter sodelavci Zavoda.  
  Skupina za pripravo letnega programa dela in poročila bo pregledala obstoječi model 
Delovodnika ter ga po presoji spremenila, kar bo vplivalo tudi na prihodnjo pripravo programa 
dela sodelavcev in poročanja o opravljenem delu. Izvedba sprememb v Poslovnem portalu 
ZRSVN bo opravljena, če bodo za to na voljo potrebna finančna sredstva. 
 V letu 2019 bosta ustanovljeni novi delovni skupini, ki bosta zadolženi za spremljanje 
novosti in eventualna poenotenja dela pri pripravi mnenj in smernic. 
 

5.3 Sodelovanje Zavoda v postopkih sprejemanja predpisov 

Zavod bo v letu 2019 sodeloval v postopkih sprejemanja predpisov, in sicer bomo podajali 
pripombe k osnutkom predpisov ali v postopkih usklajevanja. Posebej aktivno bomo sodelovali 
pri eventualni pripravi in postopkih spreminjanja Zakona o ohranjanju narave [glej 9. pogl. Viri, 
1.]. Spremljali bomo tudi spremembe zakonodaje na področjih, povezanih z varstvom narave.  
 
Redne in razvojne aktivnosti (v primeru sprememb posameznih predpisov): 
  

• sodelovanje z MOP pri pripravi spremembe ZON, Zakona o varstvu okolja, NPVO in 
gradbene zakonodaje (Vesna Juran, Martina Stupar); 

• sodelovanje z MOP pri pripravi podzakonskih aktov v zvezi s spremembami ZON (Vesna 
Juran, mag. Tina Klemenčič, Martina Stupar); 

• sodelovanje pri pripravi podzakonskih aktov, vezanih na prostorsko in gradbeno 
zakonodajo (Vesna Juran, mag. Tina Klemenčič); 

• Sodelovanje pri izobraževanju v zvezi s prostorsko in gradbeno zakonodajo ter 
spremembami ZON (Vesna Juran, mag. Tina Klemenčič); 

• Sodelovanje pri postopkih s področja regionalnega razvoja, zlasti pri pripravi strateških 
dokumentov za novo finančno perspektivo 2021-2027 (Tjaša Djokić). 

 



Program dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2019                                                                                                                                                 

 

 21

5.4 Naravovarstvene smernice in mnenja v postopkih 
priprave planov, načrtov in programov 

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. Poleg priprave 
naravovarstvenih smernic pa Zavod sodeluje v postopkih sprejemanja različnih prostorskih 
aktov, načrtov rabe in upravljanja naravnih virov ter pri pripravi različnih programov in drugih 
strateških dokumentov različnih sektorjev, tudi s pripravo mnenj v postopkih celovite presoje 
vplivov na okolje.  

V letu 2019 pričakujemo obravnavo nekaterih programov drugih sektorjev v postopku 
celovite presoje vplivov na okolje (npr. strateški načrti na področju energetike). Predvsem 
zaradi zahtevnega postopka usklajevanja interesa ohranjanja narave z drugimi deležniki 
predvidevamo, da bodo mnenja vsebinsko in časovno zahtevna. 

Tudi v letu 2019 bomo poudarek namenili skrbi za kvaliteto naših izdelkov, z namenom 
povečanja njihovih učinkov v naravi, in upoštevanju pravnih in programskih izhodišč. Pri 
načrtovanju in vzpostavljanju storitev prostorskega informacijskega sistema bomo sodelovali 
z zagotavljanjem podatkov ter s pobudami v smeri učinkovitosti postopkov priprave 
prostorskih aktov. 
 
Redne in razvojne aktivnosti: 

 

• zagotavljanje enotnosti metod in pregledovanje naravovarstvenih smernic na Osrednji 
enoti (NS za prostorske akte - mag. Tina Klemenčič, NS za GGN GGE - Tadej Kogovšek, 
RGN, Letni programi urejanja voda – Miha Naglič); 

• 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, območne enote); 

• 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 – Miha Naglič, območne enote); 

• priprava strokovnih mnenj v okviru celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) na vseh 
stopnjah presoje (mag. Tina Klemenčič; Miha Naglič – ribištvo, vode; Tadej Kogovšek – 
gozdarstvo, območne enote); 

• sodelovanje s pristojnimi službami v postopkih CPVO (mag. Tina Klemenčič, območne 
enote); 

• sodelovanje z Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja MOP in drugimi 
institucijami pri razvijanju dobre prakse v postopkih sprejemanja prostorskih 
dokumentov ter aktov rabe naravnih dobrin (mag. Tina Klemenčič, Vesna Juran; vodje 
OE); 

• podpora strokovnemu delu pri pripravi naravovarstvenih smernic in strokovnih mnenj v 
okviru postopkov na ravni načrtovanja, v katerih sodeluje Zavod (Vesna Juran, mag. Tina 
Klemenčič, posamezne strokovne skupine Zavoda); 

• vzpostavitev delovne skupine za analizo, spremljavo in usklajevanje naravovarstvenih 
mnenj in smernic (mag. Tina Klemenčič); 
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• sodelovanje z deležniki v okviru nove gradbene zakonodaje (projektanti, investitorji, UE, 
inšpektorji) (mag. Tina Klemenčič, Vesna Juran; območne enote). 

 

5.4.1 Postopki priprave načrtov rabe in upravljanja naravnih virov 

Na področju prilagojene rabe naravnih dobrin bo delo v letu 2019 temeljilo na nadaljnjem 
vključevanju PUN 2015-20 (varstveni cilji in varstveni ukrepi na območjih Natura 2000) ter 
drugih naravovarstvenih vsebin v različne sektorske načrte.  

Na področju gozdarstva bomo predvidoma pripravili 23 naravovarstvenih smernic, od 
tega 19 na kompleksnih območjih Natura 2000. Za poenotenje vsebin bo organizirana 
delavnica za nosilce NS za GGN GGE na OE. NS za GGN GGE bodo temeljile na prenosu vsebin 
za gospodarjenje z gozdovi iz PUN 2015-20 v GGN. Skupaj z ZGS bomo sodelovali pri 
usmerjanju porabe sredstev proračunskega sklada za izvedbo ukrepov Nature 2000 v zasebnih 
gozdovih. Posebno pozornost bomo namenili gospodarjenju z gozdovi na zavarovanih 
območjih. Skupaj s strokovnjaki iz JZ TNP bomo pripravili širšo razpravo na to temo. 

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

Na področju urejanja voda bomo z DRSV in koncesionarji 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 Programa 
ukrepov upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2016 - 
2021 ter na podlagi dogovorjenega protokola med ZRSVN in DRSV v letu 2018, bomo za letne 
programe javne službe pripravili naravovarstvene smernice. Skupaj z DRSV in koncesionarji 
bodo pri posegih, ki so z vidika varstva narave najbolj problematični, po potrebi izvedeni 
terenski ogledi. Upoštevanje naravovarstvenih usmeritev bomo preverili v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje.  

Na področju ribištva bomo z ZZRS nadaljevali sodelovanje v postopku priprave ribiško-
gojitvenih načrtov (RGN). Delo bo usmerjeno v vključevanje NS v RGN-je. Po potrebi se bo 
naravovarstvene usmeritve predstavljajo ribiškim družinam. Upoštevanje naravovarstvenih 
usmeritev bomo preverili v postopku CPVO.  

 
Redne in razvojne aktivnosti: 

 

• priprava naravovarstvenih smernic, naravovarstvenih in drugih mnenj (vključno z 
mnenji v postopku CPVO) 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) (območne enote; Tadej Kogovšek); 

• priprava naravovarstvenih smernic in mnenj v postopku CPVO, za načrte rabe naravnih 
dobrin (vode), ki so pomembni za ohranjanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov na 
območjih Natura 2000 (območne enote; Miha Naglič); 

• priprava naravovarstvenih smernic in mnenj v postopku CPVO za načrte rabe naravnih 
dobrin (ribištvo), ki so pomembni za ohranjanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov 
na območjih Natura 2000 (območne enote; Miha Naglič); 
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• sodelovanje in usklajevanje naravovarstvenih smernic z naročniki teh smernic 
(območne enote; za gospodarjenje z gozdovi Tadej Kogovšek, za upravljanje z vodami 
in ribištvo Miha Naglič); 

• priprava naravovarstvenih smernic in mnenj v postopku CPVO za načrte rabe naravnih 
dobrin (rudarstvo), ki so pomembni za ohranjanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih 
tipov na območjih Natura 2000 (območne enote; Mina Dobravc). 

 

Projektne aktivnosti: 

 

• vključevanje aktivnosti LIFE Kočevsko v sistem gozdarskega načrtovanja (NS za GGN 
GGE. Načrtovanje in izvajanje ukrepov Natura 2000) (Denis Žitnik); 

• vključevanje aktivnosti projekta LIFE Stržen v sisteme vodnogospodarskega, lovsko 
upravljavskega in ribiškogojitvenega načrtovanja (Gregor Danev, LIFE STRŽEN); 

• vključevanje aktivnosti projekta MARJA v sistem gozdnogospodarskega načrtovanja 
(NS za GGN GGE) (Jasna Mulej); 

• Vključevanje aktivnosti projekta LIFE-IP NATURA.SI (upravljanje z gozdovi – Tadej 
Kogovšek, upravljanje z vodami – Miha Naglič). 
 

5.4.2 Postopki priprave prostorskih aktov 

Na področju urejanja prostora bomo za državnega nosilca urejanja prostora pripravljali 
naravovarstvene smernice in mnenja v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov. Glede 
na vloge občin bomo pripravljali tudi mnenja, strokovne podlage in konkretne smernice za 
občinske prostorske načrte, večinoma za njihove spremembe in dopolnitve. Predvidevamo, da 
se bo v letu 2019 več prostorskih aktov začelo pripravljati po novem Zakonu o urejanju 
prostora (strateški regionalni in občinski prostorski plan ter izvedbeni plani, načrti ter drugi 
akti), za katere bomo pripravljali naravovarstvene smernice, strokovne podlage in mnenja. 
Izvedli bomo izobraževanje za zaposlene Zavoda, ki sodelujejo v teh postopkih. 

Skladno s spremembami prostorske in okoljske zakonodaje ter zakonodaje s področja 
ohranjanja narave bomo v letu 2019 prilagodili splošne naravovarstvene smernice za 
prostorsko načrtovanje. Predvidevamo povečan vložek časa za usklajevanje v postopkih 
priprave prostorskih aktov na vseh ravneh.  

 
Redne in razvojne aktivnosti: 
 

• priprava naravovarstvenih smernic, strokovnih podlag, naravovarstvenih in drugih 
mnenj (vključno z mnenji v postopku CPVO) v postopkih priprave prostorskih aktov 
(območne enote; mag. Tina Klemenčič); 

• posodobitev splošnih naravovarstvenih smernic za prostorske akte (mag. Tina 
Klemenčič). 
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5.5 Strokovna mnenja in soglasja 

V letu 2018 se je začel izvajati Gradbeni zakon, ki je močno posegel v način dela Zavoda na 
področju priprave strokovnih mnenj, ki se kaže predvsem v povečanem obsegu dela. 
Primerjava števila izdelkov v letu 20185 in števila izdelkov v letu 2017 kaže na približno 30 % 
povečanje števila izdelkov na letnem nivoju. V letu 2019 bodo zato razvojne aktivnosti na tem 
področju usmerjene predvsem v iskanje rešitev za optimizacijo dela in postopkov, pri čemer 
bomo morali poglobiti sodelovanje z ARSO, Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja 
ter upravnimi enotami. Pričakujemo, da se število vlog tudi v letu 2019 ne bo zmanjšalo, prej 
nasprotno, zato je optimizacija nujna. Še naprej bomo skrbeli za razvoj in kvaliteto izdelkov, z 
namenom povečanja njihovih učinkov v naravi ter za skladnost z obstoječimi pravnimi in 
programskimi izhodišči. Strokovna mnenja, ki se nanašajo na prostoživeče vrste, so opisana v 
poglavju 5.6. 
 
Redne in razvojne aktivnosti: 

 

• priprava strokovnih mnenj in mnenj v okviru presoje sprejemljivosti posegov (PSP) v 
postopku naravovarstvenega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo ter drugih 
postopkih, skladno s predpisi s področja ohranjanja narave in graditve objektov 
(območne enote; mag. Tina Klemenčič; Miha Naglič – vode, Tadej Kogovšek - 
gozdarstvo); 

• priprava drugih strokovnih mnenj za gradnje in druge posege ter rabo naravnih vrednot 
(območne enote; mag. Tina Klemenčič; Miha Naglič (vode, vodne pravice)); 

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

• priprava predhodnih mnenj pri posegih in dejavnostih (območne enote; mag. Tina 
Klemenčič); 

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

• priprava mnenj pri pravnih poslih (promet z nepremičninami, sprememba 
namembnosti zemljišč) (območne enote; Vesna Juran); 

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

• sodelovanje s pristojnimi službami v postopkih PSP (območne enote; mag. Tina 
Klemenčič); 

• nadzor nad kakovostjo strokovnih mnenj in enotnostjo metod pri ocenjevanju 
pomembnosti vplivov posegov (vodje OE, mag. Tina Klemenčič); 

• podpora strokovnemu delu pri pripravi strokovnih mnenj v okviru postopkov  v katerih 
sodeluje Zavod (Vesna Juran, mag. Tina Klemenčič, strokovne skupine Zavoda); 

• optimizacija postopkov in dela pri pripravi strokovnih mnenj v sodelovanju z ARSO, 
Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja ter upravnimi enotami (vodje OE, mag. 
Tina Klemenčič). 

 

                                                      
 
5 Ocena na podlagi podatkov za prvih 10 mesecev. 
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5.6 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 ekološko pomembna območja, ki jih 
opredeljuje slovenska zakonodaja in območja Natura 2000, ki so najpomembnejši instrument 
varstva biodiverzitete v EU. 

5.6.1 Mednarodne konvencije ter direktive in uredbe EU 

V nadaljevanju so opisane naše aktivnosti pri ključnih mednarodnih predpisih in dogovorih6, 
ki so pomembni za področje varstva narave. 

5.6.1.1 Konvencija o biološki raznovrstnosti  

Obveznosti iz Konvencije o biološki raznovrstnosti izpolnjuje Zavod predvsem preko nalog, 
povezanih z območji Natura 2000 in preko varstva vrst in habitatnih tipov (vodje OE, mag. 
Martina Kačičnik Jančar).  
V letu 2019 bomo nadaljevali s spremljanjem delovanja Pomožnega telesa za znanstveno, 
tehnično in tehnološko svetovanje Konvencije - SBSTTA (Subsidiary Body on Scientific, 
Technical and Technological Advice), v skladu s prilogo III k sklepu držav pogodbenic 
Konvencije št. COP VIII/10 in poslovnikom Pomožnega telesa (mag. Martina Kačičnik Jančar). 

5.6.1.2 Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (Bonnska 
konvencija) in njeni hčerinski sporazumi 

Zavod bo v povezavi z MOP in v okviru možnega sodeloval pri pripravi stališč in v strokovnih 
organih konvencije. 
Zavod opravlja funkcijo Technical focal point of AEWA, to je sporazum o ohranjanju afriško 
evrazijskih selitvenih vodnih ptic (Aleksander Koren). 

5.6.1.3 Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot 
prebivališča močvirskih ptic (Ramsarska konvencija) 

Zavod bo v povezavi z MOP in v okviru možnega sodeloval pri pripravi stališč in v strokovnih 
organih konvencije (Miha Naglič). 

5.6.1.4 Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva 
ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska konvencija) 

Zavod bo v povezavi z MOP in v okviru možnega sodeloval pri pripravi stališč in v strokovnih 
organih konvencije (Damjan Vrček). 

                                                      
 
6 Celotna imena vseh, naštetih v nadaljevanju kot podnaslovi, so navedena v Prilogi 3, poglavji 10.3.5 in 10.3.6. 
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5.6.1.5 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. 

V okviru Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP) bo Zavod RS za varstvo narave skupaj 
z bavarskim ministrstvom (Bavarian State Ministry of the Environment and Consumer 
Protection), na ravni izvajanja strategije, nadaljeval z aktivnostmi delovanja in vodenja akcijske 
skupine 7. Akcijska skupina 7 se osredotoča na razvoj ekološke povezanosti in s tem krepitev, 
izboljšanje in obnovo biotske raznovrstnosti ter ekosistemskih storitev (Tina Trampuš). 

5.6.1.6 Konvencija CITES in uredba EU 338/97 

Redne in razvojne aktivnosti: 
 

• 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); 

• spremljanje dokumentov 18. konference držav pogodbenic konvencije (Damjan 
Vrček);  

• 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); 

• priprava stališč in sodelovanje v strokovnih organih konvencije (Damjan Vrček); 

• udeležba na zasedanju 18. konference držav pogodbenic (Damjan Vrček)7. 

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

V letu 2019 bomo intenzivneje sodelovali z Regionalnim akcijskim centrom za posebej 
zavarovana območja iz Tunisa pri organizaciji rednega srečanja koordinatorjev Protokola o 
posebej zavarovanih območjih in biološki raznovrstnosti v Sredozemlju (protokol SPA/BR), saj 
bo to tokrat potekalo v Portorožu. Za omenjeno srečanje bomo kakor običajno pripravili 
poročilo o izvedenih aktivnosti, opredeljenih v protokolu SPA/BD in akcijskih načrtih v zadnjem 
dvoletnem obdobju. Predvidena je tudi udeležba na dogodku, ki ga Regionalni akcijski center 
za posebej zavarovana območja načrtuje na temo ekološkega pristopa in strateškega načrta 
za ohranjanje biotske raznovrstnosti v Sredozemlju. (mag. Robert Turk)   

5.6.1.8 Direktiva o morski strategiji EU 

Podrobneje bomo spremljali izvajanje tistih aktivnosti opredeljenih v Načrtu upravljanja z 
morskim okoljem, ki so posebej pomembne z vidika varstva naravnih vrednot in ohranjanja 

                                                      
 
7 Naloga bo izvedena le v primeru, če bodo zanjo zagotovljena dodatna sredstva v rebalansu proračuna. 
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morske biotske pestrosti in katerih uresničevanje je v skladu s časovnico predvideno za leto 
2019 oz. za obdobje 2017 – 2021. To so predvsem promocija kodeksa ravnanja ob srečanju z 
morskimi sesalci, vzpostavitev nacionalnega omrežja za obveščanje in ukrepanje v primeru 
nasedlih morskih sesalcev, opredelitev območij omejevanja sidranja zaradi ohranjanja 
habitatnih tipov in struktur ter raziskave, vezane na vzpostavitev ekoloških koridorjev in 
morebitnih novih morskih zavarovanih območij ali drugih ukrepov varstva naravnih vrednot in 
ohranjanja morske biotske raznolikosti. (mag. Robert Turk) 

5.6.1.9 Vodna direktiva 

Z različnimi inštitucijami s področja upravljanja z vodami bomo nadaljevali sodelovanje pri 
izvajanju Programa ukrepov upravljanja voda, ki je bil leta 2016 sprejet v okviru NUV II. 
Aktivnosti bodo temeljile na povezovanju naravovarstvenih ciljev s cilji vodne direktive, pri 
tem pa bomo posebno pozornost namenili ukrepom s področja urejanja voda in ekosistemom, 
ki so  odvisni od podzemnih voda. Tudi aktivnosti, ki jih bomo vodili v okviru projekta LIFE-IP 
NATURA.SI bodo prispevale k doseganju ciljev vodne direktive (glej poglavje 5.6.1.9 Območja 
Natura 2000). (Miha Naglič) 

5.6.1.10 Uredba (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa 
in širjenja invazivnih tujerodnih vrst 

Skladno s prioritetami MOP bomo v okviru možnega (glede na omejene kadrovske vire) izvajali 
spodaj navedene aktivnosti, vezane na Uredbo (EU) št. 1143/2014.  
 
Redne in razvojne aktivnosti: 
 

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

• 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); 

• strokovna podpora MOP pri sprejemanju zakonodaje, povezane z invazivnimi 
tujerodnimi vrstami (Sonja Rozman); 

• spremljanje pojavljanja orjaškega dežena na lokacijah, identificiranih v letu 2018 (Lara 
Jogan Polak, mag. Matej Petkovšek); 

• poročanje Evropski Komisiji o izvajanju uredbe (Sonja Rozman); 

• * priprava strokovnega predloga programa ukrepov za žlezavo nedotiko in zahodno 
račjo zel (Sonja Rozman); 

• * določitev prioritetnih poti vnosa invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo za 
pripravo operativnih programov (Sonja Rozman); 

• * določitev metodologije monitoringa, predvsem za invazivne tujerodne vrste, ki v 
Sloveniji še niso prisotne (Sonja Rozman); 

• * koordinacija interventnih odstranitev invazivnih tujerodnih vrst (območne enote). 
 
* Naloge označene z zvezdico, bodo izvedene le v primeru, če bo zanje zagotovljeno dodatno financiranje iz Sklada 
za podnebne spremembe. 
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V projektih LIFE ARTEMIS, MARJA, LIKE in PoLJUBA načrtujemo še naslednje projektne 
aktivnosti: 
 

• sodelovanje pri organizaciji in izvedbi akcije odstranjevanja tujerodnih rastlin v 
Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (LIFE ARTEMIS, Judita Malovrh); 

• pripravo akcijskega načrta za upravljanje s tujerodnimi vrstami v Krajinskem parku 

Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (LIFE ARTEMIS, Sonja Rozman); 

• odstranjevanje tujerodnih rastlin (MARJA, Jasna Mulej; LIKE, PoLJUBA, Primož 
Glogovčan). 

5.6.1.11 Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine 

Aktivnosti, povezane s to konvencijo, bomo izvajali v sodelovanju z MOP ter ustreznimi 
institucijami s področij kulture in kulturne dediščine.  
 Aktivno bomo sodelovali pri pripravi odziva na ocenjevanje dosjeja »Klasični kras«. 

V projektu PoLJUBA izvedeni ukrepi za ohranjanje barjanskega okarčka (prepoved 

preoravanja, prilagojeno upravljanje travnikov…) bodo pozitivno vplivali tudi na ohranjanje 

mostišč pri Igu (PoLJUBA, Primož Glogovčan). 

 

5.6.2 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. 

V okviru razpoložljivih ur bomo nadaljevali pripravo in usklajevanje strokovnih osnov 
za reševanje problematike, ki izvira iz naraščanja populacije bobra, tako z vsako leto 
obsežnejšo komunikacijo s prizadetimi lastniki kot tudi z mreženjem in vzpostavljanjem 
dialoga med institucijami, ki lahko prispevajo k iskanju rešitev (npr. raziskovalci, ARSO, 
Direkcija za vode Slovenije, Agencija RS za kmetijske trge). 

Nadaljevali bomo v letu 2018 zastavljeno sodelovanje z Direkcijo za infrastrukturo na 
področju urejanja podhodov za dvoživke na črnih točkah povozov. Svetovali jim bomo pri 
podrobni določitvi lokacij podvozov in izvajanju monitoringov. Na nekaterih lokacijah bomo 
sodelovali ali organizirali prenašanje dvoživk čez cesto (npr. Bobovek, Češnjevek). 

Inšpekciji in policiji bomo nudili strokovno podporo pri nadzoru podzemnih jam z 
namenom varstva jamskih živali pred nelegalnimi zbiralci. Z inšpekcijo bomo sodelovali v 
preventivnih akcijah za preprečevanje lova zavarovanih vrst metuljev na Primorskem. 

Pregledali bomo opravljena kartiranja habitatnih tipov in javnosti omogočili dostop do 
njih preko domače spletne strani Zavoda. Pripravili bomo projektno nalogo za razpis kartiranja 
za MOP in razpisali kartiranje negozdnih habitatnih tipov in štirih krajinskih značilnosti z 
daljinskim zaznavanjem. Pridobljene rezultate bomo skupaj z MOP vključili v pripravo 
pravilnika o krajinskih značilnostih pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

MOP bomo s pripravo strokovnih izhodišč nudili strokovno podporo pri izvajanju 
mednarodnih sporazumov in delu v mednarodnih delovnih telesih, povezanih z ohranjanjem 
biotske raznovrstnosti. Z ministrstvom bomo sodelovali tudi pri pripravi sprememb 
naravovarstvenih predpisov in pri pripravi prioritet za ohranjanje biotske raznovrstnosti izven 
območij Natura 2000, predvsem na področju varstva ogroženih vrst. 
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Lokalnim skupnostim, organizacijam in državljanom bomo v okviru zmožnosti svetovali 
v zvezi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti v konkretnih primerih varstva, kot so: škode, ki 
jih povzročijo zavarovane živalske vrste, slučajne najdbe ogroženih vrst, najdbe poškodovanih 
živali in njihov transport v zavetišče, ter pojasnjevali informacije v zvezi z biotsko 
raznovrstnostjo. Območna enota Ljubljana bo poseben poudarek namenila posredovanju 
informacij o netopirjih župnikom, stanovalcem v blokih in društvom izven območij Natura 
2000. 

Spremljali bomo stanje posameznih vrst in habitatov predvsem tam, kjer pričakujemo 
nastanek konfliktnih situacij ali nelegalnih ravnanj. Odzvali se bomo na situacije, ki bodo 
zahtevale interventno ukrepanje zaradi pomembnega ogrožanja biotske raznovrstnosti. Po 
potrebi bomo podali prijave inšpekcijskim službam in policiji in jim nudili strokovno podporo.  
 
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 (Jasna Mulej); 

• reševanje problemov, izhajajočih iz naraščanja populacije bobra (Andrej Hudoklin); 

• sodelovanje z DRSI pri izgradnji podvozov za dvoživke (območne enote); 

• sodelovanje in organizacija prenosov dvoživk preko cest (območne enote); 

• naravovarstvena podpora inšpekciji in policiji z namenom varstva jamskih živali (Mina 
Dobravc, Gregor Kalan); 

• sodelovanje z inšpekcijo v preventivnih akcijah za preprečevanje lova zavarovanih vrst 
metuljev na Primorskem (Klavdij Bajc); 

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

• priprava projektne naloge za razpis kartiranja negozdnih habitatnih tipov za MOP in 
kartiranje habitatnih tipov in krajinskih značilnosti v okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI 
(mag. Martina Kačičnik Jančar); 

• sodelovanje z MOP pri pripravi pravilnika o krajinskih značilnostih pomembnih za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti (mag. Martina Kačičnik Jančar); 

• pomoč 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 določitvi prioritet varstva biotske raznovrstnosti izven območij 
Natura 2000 (mag. Martina Kačičniki Jančar); 

• sodelovanje z MOP pri spremembah zakonodaje (Vesna Juran); 

• svetovanje lokalnim skupnostim, organizacijam in državljanom za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti (območne enote); 

• posredovanje informacij o netopirjih različnim deležnikom izven območij Natura 2000 
(mag. Karolina Rebernik, Andrej Hudoklin); 

• spremljanje stanja biotske raznovrstnosti (območne enote); 

• interventno ukrepanje zaradi pomembnega ogrožanja biotske raznovrstnosti 
(območne enote); 

• prijava nelegalnih ravnanj in strokovna podpora inšpekcijskim službam in policiji 
(območne enote); 
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• reševanje problemov, izhajajočih iz naraščanja populacije bele štorklje (Območna 
enota NM). 
 

Projektna aktivnost: 
 

• razpis kartiranja negozdnih habitatnih tipov z daljinskim zaznavanjem (LIFE-IP 
NATURA.SI, mag. Martina Kačičnik Jančar). 
 

5.6.3 Ekološko pomembna območja  

Redne naloge v zvezi z ekološko pomembnimi območji bomo, enako kot v preteklih letih, 
zaradi premajhnega števila sodelavcev oz. zasedenostjo s prioritetnejšimi nalogami izvajali v 
zelo omejenem obsegu, predvsem v smislu spremljanja stanja ob izvajanju drugih nalog in 
usmerjanja izvedbe posegov.  
 
Redna aktivnost: 
 

• spremljanje stanja in usmerjanje posegov (vodje OE). 
 

5.6.4 Območja Natura 2000  

Naloge, ki jih izvajamo na območjih Natura 2000, izhajajo iz PUN 2015-20. Sem sodijo naloge, 
ki so v PUN 2015-20 zapisane neposredno (npr. priprava naravovarstvenih smernic in mnenj  
opisana v poglavjih 5.44 in 5.55, komunikacijske aktivnosti, usmerjanje prijavljanja projektov, 
spremljanje stanja) kot tudi dolgoročne naloge v smislu razvoja metodologij in nadgradnje 
ukrepov varstva z namenom učinkovitejšega doseganja varstvenih ciljev območij Natura 2000. 
V letu 2019 bo izvajanje mnogih sistemskih nalog iz tega poglavja okrepljeno z aktivnostmi 
projekta LIFE-IP NATURA.SI 8. Prav tako pa iz projektnih aktivnosti izhajajo tudi ukrepi, ki jih na 
terenu izvajamo za izboljšanja stanja vrst in habitatnih tipov. 

V letu 2019 bomo poročali o stanju ohranjenosti vrst in habitatnih tipov po Direktivi o 
habitatih, ter organizirali poročanje o stanju ohranjenosti ptic po Direktivi o pticah. Poročanje 
bomo povezali z izvedbo analize stanja vrst in habitatnih tipov za pripravo PUN 2021-26. Vodili 
bomo podatke o izvedenosti ukrepov v PUN 2015-20 in v sodelovanju z MOP nadaljevali 
prizadevanja za čim učinkovitejše vodenje evidence. 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: 
 

• poročanje po 17. členu Direktive o habitatih (mag. Matej Petkovšek); 

• organizacija poročanje po 12. členu Direktive o pticah (mag. Martina Kačičnik Jančar); 

• analiza stanja vrst in habitatnih tipov za pripravo PUN 2021-26 (mag. Matej Petkovšek); 

                                                      
 
8 Zaradi obsežnosti projekta v nadaljevanju programa posebej omenjamo samo najpomembnejše aktivnosti.  
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• priprava podatkov o izvedenosti ukrepov PUN 2015-20 in prizadevanje za učinkovito 
vodenje evidence (mag. Matej Petkovšek); 

• spremljanje sodne prakse in prenos v delo Zavoda (mag. Tina Klemenčič). 
 

Projektne partnerje bomo usmerjali pri načrtovanju monitoringa vrst, habitatnih tipov, 
parametrov okolja, groženj. Izvedli bomo nekaj razpisov za izvajanje monitoringov in spremljali 
delo zunanjih izvajalcev. Nekatere monitoringe bomo izvedli tudi sami. 
 
Projektne aktivnosti: 
 

• usmerjanje pri izvajanju monitoringov stanja ohranjenosti suhih travišč na projektnih 
območjih (LIFE TO GRASSLANDS, dr. Nika Debeljak);  

• usmeritev projektnih partnerjev pri izvajanju monitoringov na projektnih območjih 
(LIFE-IP NATURA.SI, mag. Martina Kačičnik Jančar);  

• priprava razpisov za izvedbo monitoringov (LIFE-IP NATURA.SI, mag. Martina Kačičnik 
Jančar);  

• spremljanje monitoringa netopirjev (LIFE-IP NATURA.SI, mag. Martina Kačičnik 
Jančar); 

• spremljanje populacije barjanskega okarčka na projektnem območju Stržene luže 
(MARJA, Primož Glogovčan); 

• izvedba izhodiščnega popisa z oceno stanja ohranjenosti Loeselove grezovke na 
projektnih območjih Podhom, Berje – Zasip, Mlake pri Trzinu in Mišja dolina (MARJA, 
Jasna Mulej); 

• izvedba izhodiščnega popisa habitatnih tipov nizkih in prehodnih barij ter molinietalnih 
travnikov z oceno stanja ohranjenosti (MARJA, Jasna Mulej); 

• spremljanje stanja zaprte jame (Polina Peč); (ZA KRAS, dr. Jana Laganis); 

• zbiranje podatkov ter opredeljevanje ustreznih omilitvenih ukrepov za zmanjševanje 
pritiskov na biotsko raznovrstnost zaradi rekreativne rabe prostora (LIKE, Tina Centrih 
Genov); 

• spremljanje stanja travišč vključenih v projekt (ZA KRAS, dr. Jana Laganis); 

• spremljanje hidroloških razmer na projektnih območjih Črna dolina, Stržene luže, 
Podhom, Češeniške gmajne, Mišja dolina (MARJA, Primož Glogovčan); 

• spremljanje izvajanja trajnostnega upravljanja pilotnih območij ter obiska na treh 
lokacijah pohorskih barjih preko digitalnih IR senzorjev in nivoja talne vode preko 
digitalnih piezometrov (WETMAN poprojektne aktivnosti, dr. Jurij Gulič). 

 
S podatki monitoringov vrst in kartiranj habitatnih tipov bomo posodobili cone vrst in 
habitatnih tipov. Po potrebi bomo na podlagi monitoringov izvedli nujne ukrepe za izboljšanje 
stanja (npr. komunikacija z upravljavci objektov za odstranitev mrež na preletnih odprtinah 
netopirjev): 
 

• posodobitev conacije (mag. Matej Petkovšek, območne enote); 

• interventno ukrepanje glede na rezultate monitoringov (območne enote). 
 
Za načrtovanje v novi finančni perspektivi bomo pripravili analizo izvajanja ukrepov in dobrih 
praks PUN 2015-20, še posebej na področju izvajanja ukrepov varstva v kmetijski krajini in 
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sodelovanja s kmetijsko svetovalno službo. Sodelovali bomo pri pripravi programov in ukrepov 
namenjenih upravljanju Nature 2000 na področju kmetijstva, upravljanja z gozdovi in 
upravljanja z vodami. V projektu Življenje traviščem se bomo še naprej podrobno ukvarjali z 
oblikovanjem ukrepa za ohranjanje suhih travišč na projektnih območjih:  
 

• analiza izvajanja ukrepov PUN 2015-20 (LIFE-IP NATURA.SI, mag. Martina Kačičnik 
Jančar, Tadej Kogovšek);  

• analiza dobrih praks PUN 2015-20 (LIFE-IP NATURA.SI, mag. Martina Kačičnik Jančar, 
Tadej Kogovšek);  

• vključevanje v pripravo dokumentov izvajanja skupne kmetijske politike (mag. Mateja 
Žvikart); 

• priprava ukrepov za PUN 2021-26 (LIFE-IP NATURA.SI, mag. Martina Kačičnik Jančar, 
Tadej Kogovšek); 

• oblikovanje ukrepa ohranjanje suhih travišč na območjih Haloze, Kum, Gorjanci in 
Pohorje (LIFE TO GRASSLANDS, dr. Nika Debeljak Šabec). 

 
Na projektnih območjih bomo pripravili različne predhodne analize in načrte ukrepov za 
izvedbena dela za izboljšanje ohranitvenega stanja območij. Pri tistih projektih, ki potekajo že 
daljši čas, bomo izboljšanja na terenu tudi izvajali. 
 

• analiza stanja in potrebnih ukrepov na projektnih območjih LIFE-IP NATURA.SI (LIFE-IP 
NATURA.SI, območne enote); 

• vključevanje v pripravo načrta ukrepov za zagotavljanje ugodnega stanja zatočišč in 
reševanja problematike netopirskega gvana (LIFE-IP NATURA.SI, mag. Martina 
Kačičnik Jančar); 

• nadaljevanje strokovne naravovarstvene pomoči DOPPS in NRP pri oblikovanju mirne 
cone za bobnarico na Cerkniškem jezeru (LIFE STRŽEN, Gregor Danev); 

• sodelovanje pri pripravi načrtov kmetij in ekonomske študije razvoja Haloz z 

namenom varstva travišč (LIFE TO GRASSLANDS, dr. Nika Debeljak Šabec); 

• priprava naravovarstvenih usmeritev za obnovo meandra pri vasi Brje, obnovo 
meandra pri vasi Dolenje, ureditev prehodnosti za ribe na štirih pregradah na Vipavi 
ter za obnovo vtoka v Novakovo mlinščico; (VIPava, dr. Jana Laganis); 

• pridobitev projektov in soglasij za izvedbo hidroloških ukrepov na območjih Črna 
dolina, Stržene luže, Podhom, Češeniške gmajne, Mišja dolina (MARJA, Primož 
Glogovčan); 

• priprava javnega naročila za izvedbo hidroloških del na projektnih območjih Črna 
dolina, Stržene luže, Podhom in Mišja dolina (MARJA, Jasna Mulej); 

• dokončanje javnega razpisa za izbor zunanjega izvajalca za izvedbo gradbenih del v 
divaški jami (ZA KRAS, dr. Jana Laganis); 

• naravovarstvena pomoč Notranjskemu regijskemu parku pri pripravi projektne naloge 
za izboljšanje hidrologije Cerkniškega polja – obnova dela struge vodotoka Stržen (LIFE 
STRŽEN, Gregor Danev); 

• sodelovanje pri pripravi učne poti (LIFE Lynx, Judita Malovrh); 

• pomoč Zavodu za ribištvo Slovenije pri odlovu rib iz odseka Stržena (LIFE STRŽEN, 
Gregor Danev); 
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• odkup zemljišč in njihov prenos na SIDG in SKZG ter določitev pogojev za upravljanje 
(MARJA, Jasna Mulej); 

• odstranjevanje zarasti na projektnih območjih (MARJA, Jasna Mulej; LIFE TO 
GRASSLANDS, dr. Nika Debeljak Šabec; LIKE, mag. Barbara Vidmar; PoLJUBA, Primož 
Glogovčan); 

• sklenitev pogodbe za dolgoročno pogodbeno varstvo travniške morske čebulice na 
vsaj 2,76 ha (KRAS.RE.VITA dr. Jana Laganis); 

• sodelovanje pri ureditvi parkirišč na Planinskem polju (LIFE STRŽEN, Gregor Danev); 

• dokončanje predloga in podpora uveljavitvi prometnega režima na izbranih odsekih 
gozdnih cest na Natura 2000 območjih na OE Kranj; 

• zahtevno usklajevanje s Skladom kmetijskih zemljišč in inšpekcijami glede načinov 
omejevanja intenzivnega kmetovanja ter preprečevanja kmetijskih ukrepov, ki 
škodljivo vplivajo na naravovarstveno pomemba zemljišča (KRAS.RE.VITA, dr. Jana 
Laganis); 

• pridobivanje soglasij in podpisovanje Sporazumov (dolgoročnih pogodb)  z lastniki in 

zakupniki travišč  na območjih Haloze, Kum, Gorjanci in Pohorje (LIFE TO 

GRASSLANDS, dr. Nika Debeljak Šabec); 

• obrezovanje starih dreves in sadnja sadik visokodebelnih sadovnjakov za ohranjanje 

suhih travišč na Halozah in Kumu (LIFE TO GRASSLANDS, dr. Nika Debeljak Šabec); 

• postavitev pašne ograje na Pohorju  (LIFE TO GRASSLANDS, dr. Jurij Gulič); 

• postavitev ograje pod steno Babna v Ospu za zaščito travnikov pred negativnimi vplivi 

plezalcev (LIKE, Tina Centrih Genov); 

• obnova in ponovna vzpostavitev bazičnega nizkega barje, modrega stožkovja in 

ekstenzivno gojenih travnikov (PoLJUBA, Primož Glogovčan); 

• vzpostavitev prilagojenega upravljanja, pogodbenega varstva in odkup površin v 

velikosti 133 ha na Ljubljanskem barju (PoLJUBA, Primož Glogovčan). 

5.7 Naravne vrednote 

Zavod bo v letu 2019 na terenu pregledal 6,5 % naravnih vrednot (brez jam). Prednostno bo 
spremljal stanje hidroloških zvrsti naravnih vrednot ter tistih NV, katerih zadnji zapisi stanja v 
NVA so starejši od desetih let.  

V letu 2019 bo Zavod nadaljeval z dopolnjevanjem zapisov v bazi podatkov 
Naravovarstvenega atlasa, ki bo temeljilo na spremljanju stanja NV in na vrednotenju 
hidroloških zvrsti po elaboratu.  

Zavod bo vsebinsko prenovil šifranta spremljanja stanja in ogroženosti naravnih vrednot 
v Naravovarstvenem atlasu. 

Delo Skupine za geomorfološke naravne vrednote bo zaradi pomanjkanja kadra tudi v 
letu 2019 zamrznjeno. 

Na področju geomorfoloških podzemeljskih NV (jame) bo Zavod v letu 2019 opravil 
naloge, ki mu jih narekuje Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 – 
ZDru-1, 46/14 – ZON-C in 21/18 – ZNOrg).  
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Zavod bo sodeloval z MOP pri reševanju problematike urejanje varstva in rabe naravnih 
vrednot. Sodeloval bo pri prenovi jam z nadzorovanim vstopom v povezavi s skrbništvom in 
pripravi naravovarstvenih pogojev rabe nekaterih podzemnih jam. 

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 
(koordinator na OsrE Mina Dobravc, odgovorni sodelavci OE za naravne vrednote); 

• vsebinska prenova šifranta spremljanja stanja in ogroženosti naravnih vrednot v 
Naravovarstvenem atlasu; 

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

• terensko preverjanje stanja NV (6,5%), ki so v registru naravnih vrednot (prednostno 
hidrološka zvrst naravnih vrednot ter NV, katerih zadnje stanje v bazi NV je starejše od 
deset let) (koordinator na OsrE Mina Dobravc); 

• priprava in predlog strokovnega mnenja glede režima vstopa v jame na podlagi 
prejetega poročila o stanju podzemeljskih jam v letu 2018 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 dokončanju postopka sprejetja predlogov novih naravnih 
vrednot in sprememb obstoječih NV (Mina Dobravc);  

• sodelovanje z MOP in ARSO pri razvojnih nalogah v zvezi z vzpostavitvijo mehanizmov 
varstva in pogojev rabe naravnih vrednot (koordinator na OsrE Mina Dobravc); 

• strokovna podpora MOP pri urejanju rabe naravnih vrednot na območju OE KR (slap 
Grmečica, Vintgar) (Andreja Škvarč, Metod Rogelj). 

 

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

V letu 2019 bo Zavod nadaljeval z aktivnostmi na področju zavarovanj. Delo bo usmerjeno v 
nadaljevanje priprave novih strokovnih predlogov za dele narave, ki so neposredno ogroženi 
in z vidika ohranjanja narave najpomembnejši. Z MOP bomo sodelovali pri usklajevanju vsebin 
aktov o zavarovanju.  

Predstavniki Zavoda bodo sodelovali v strokovnih svetih upravljavcev zavarovanih 
območij. Z upravljavci posameznih zavarovanih območij bomo sodelovali pri pripravi načrtov 
upravljanja zavarovanih območij. Za zaključene načrte upravljanja bomo izdali mnenja o 
sprejemljivosti. 

V okviru redne dejavnosti na zavarovanih območjih bodo območne enote nudile 
strokovno podporo upravljavcem območij, lokalnim skupnostim, lastnikom zemljišč ter drugim 
lokalnim organizacijam (LTO, društva, ipd) in zainteresirani javnosti. 
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Glede na razpoložljive vire bodo območne enote spremljale stanja zavarovanih območij 
brez upravljavca. 
 
Redne in razvojne aktivnosti: 
 

• sodelovanje pri pripravi načrtov upravljanja ZO, mnenja o sprejemljivosti (krajevno 
pristojne OE); 

• priprava osnutka strokovnih podlag za novelacijo akta o zavarovanju Logarske doline in 
Robanovega kota (Tomaž Acman); 

• sodelovanje pri spremembi akta o zavarovanju Kozjanskega regijskega parka, 
predstavitve občinam in MOP, usklajevanje (Tomaž Acman); 

• sodelovanje pri pripravi akta o zavarovanju Pohorja (predstavitev občinam in MOP, 
usklajevanje) (OE MB, OE CE); 

• sodelovanje pri novelaciji akta o zavarovanju Krajinskega parka Boč-Donačka gora (OE 
MB, Mojca Bedjanič);  

• sodelovanje in pomoč  podjetju SNAGA pri upravljanju KP TRŠH in sodelovanje v odboru 
parka (OE LJ); 

• pomoč pri novelaciji odlokov o drevesni dediščini v občini Cerknica, Logatec, Ljubljana 
(OE LJ); 

• sprejem novega akta o zavarovanju NR Jezerc v Logatcu (OE LJ, v okviru projekta MARJA); 

• sodelovanje pri pripravi akta o zavarovanju gozdnih rezervatov Pragozd Krokar in Snežnik 
- Ždrocle (Tadej Kogovšek, vodji OE LJ in OE NG); 

• sodelovanje z JZ TNP pri izvajanju Načrta upravljanja (OE KR in OE NG); 

• naloge v zvezi z upravljanjem Naravnega rezervata glinokopnih bajarjev z okolico na 
Bobovku pri Kranju (OE KR); 

• strokovna podpora MOP pri upravljanju NR Zelenci ter Občini Tržič pri upravljanju 
Dovžanove soteske (OE KR); 

• priprava strokovnega predloga za novelacijo akta o zavarovanju kanjona Kokre v Kranju 
(OE KR); 

• sodelovanje s skrbnikom NV Višce (OE KR); 

• strokovna podpora MOP pri zavarovanju Češeniških in  Prevojskih gmajn (OE KR); 

• strokovna podpora MOP in občinam pri novelaciji akta o zavarovanju Udin Boršta (OE 
KR); 

• pomoč občini Komen pri novelaciji Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in 
kulturnih spomenikov na območju občine Sežana (OE NG); 

• sodelovanje pri pripravi načrta upravljanja za KP Debeli rtič (OE PI); 

• sodelovanje pri pripravi izhodišč upravljanja za naravovarstvene vsebine in 
komunikacija z deležniki Biosfernega območja Mura (OE MB); 

• sodelovanje z MOP pri reševanju problematike ZO Jeruzalemske gorice; 

• oblikovanje usmeritev in priporočil za načrtovanje nadaljnjega razvoja pomorskih 
sektorjev za zmanjšanje negativnih vplivov na morska zavarovana območja (OE PI, 
projekt PHAROS4MPAs).  
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5.9 Strokovni nadzor na področju ohranjanja narave 

V letu 2019 bomo na področju strokovnega nadzora izvajali aktivnosti, kot so navedene v 

nadaljevanju. 

 
Redne in razvojne aktivnosti: 
 

• spremljanje zunanjih izvajalcev pri izvajanju monitoringov in strokovni pregled izdelkov 
v različnih projektih in tudi državni monitoring (Martina Kačičnik Jančar, Matej 
Petkovšek); 

• izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem hidroloških del na vodotoku Stržen (LIFE 
STRŽEN, Gregor Danev); 

• Izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem ukrepov za izboljšanje stanja populacije 
divjega petelina v zgornjesavski dolini (OE KR); 

• Izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem omilitvenih ukrepov v PC Komenda (OE 
KR); 

• sodelovanje predstavnikov Zavoda v strokovnih svetih9 upravljavcev zavarovanih 
območij, če upravlja z zavarovanim območjem javni zavod, oziroma na drugačen način, 
ki je 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 metod in postopkov pri izvajanju naravovarstvenih nalog (skupina 
SSP, 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); 

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

• Izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper, 
(Anica Cernatič Gregorič). 

 

                                                      
 
9 Gl. tudi poglavje 5.10.5. 
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5.10 Odnosi z javnostmi 

Komunikacija in odnosi z javnostmi so sestavni del vsebin varstva narave. Na Zavodu izvajamo 
dvosmerno – participativno komunikacijo z zunanjimi in notranjo javnostjo. Naša zunanja 
javnost so deležniki, ciljne javnosti in mediji. Komunikacija predstavlja sestavni del 
strokovnega dela ali pa s širšo javnostjo komuniciramo samostojno in tako različnim javnostim 
približujemo naše delo. Izvajamo vodeno in usmerjeno komunikacijo, pri tem uporabljamo 
razpoložljiva komunikacijska orodja.   

5.10.1 Notranja komunikacija 

Na Zavodu spodbujamo medsebojno komunikacijo in izmenjavo informacij znotraj institucije. 
Interna komunikacija med zaposlenimi poteka nenehno in je obveza in odgovornost vsakega 
zaposlenega. S pomočjo različnih komunikacijskih orodij jo lahko usmerjamo in dosegamo 
boljše odnose med zaposlenimi. V ta namen potekajo različna delovna srečanja, kolegiji, ipd.  

Vsako leto izvedemo tudi dogodke za interno javnost, kjer se srečamo vsi sodelavci in 
je zaradi območne organiziranosti Zavoda še posebej pomembno. N-vestnik, interno glasilo 
zaposlenih, ki izide štiri krat letno, bo v letu 2019 vizualno posodobljeno.  
 
Redne in razvojne aktivnosti: 
 

• organizacija, priprava in distribucija internega glasila N-vestnik (Mateja Kocjan); 

• organizacija, priprava in izvedba športnega dne za zaposlene (Mateja Kocjan); 

• organizacija in izvedba strokovne ekskurzije (Mateja Kocjan); 

• organizacija in izvedba Zaključnega strokovnega srečanja (Mateja Kocjan); 

• priprava in implementacija Komunikacijske strategije Zavoda (Mateja Kocjan). 

5.10.2 Komunikacija in ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja 
narave 

Eksterna komunikacija predstavlja skupek komunikacije, ki jo zaposleni izvajamo z zunanjimi 
javnostmi. Mednje spadajo deležniki, ciljne javnosti, splošna javnost in mediji. S pomočjo 
eksterne komunikacije Zavod gradi svojo podobo v javnosti in zasleduje svoje osnovno 
poslanstvo ohranjanje narave. V letu 2019 bomo izvajali komunikacijo z vsemi javnostmi v 
okviru javne službe in pri projektih.  

Celostna komunikacija z deležniki in širšo javnostjo ter mediji bo potekala ob mednarodno 
pomembnih okoljskih dneh:  

 

• svetovni dan mokrišč (2. februar); 

• svetovni dan prosto živečih živali (3. marec); 

• svetovni dan voda (22. marec); 

• svetovni dan Zemlje (22. april); 

• svetovni dan čebel (20. maj); 

• dan Nature 2000 (21. maj); 

• svetovni dan biotske raznovrstnosti (22 maj); 

• evropski dan parkov (24. maj); 
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• svetovni dan varstva okolja (5. junij); 

• svetovni dan živali (4. oktober); 

• dan naravoslovcev (18. december) 

• dan bobra; 

• evropske noči netopirjev (prvi vikend v septembru); 

• evropske noči nočnih metuljev (vsako leto razglasijo); 

• dan sredozemske obale (25. september); 

• svetovni dan varstva živali (4. oktober); 

• dan Soče (15. oktober). 
 

Največ okoljskih dni je v maju in takrat na območju države pripravljamo posamezne dogodke 
samostojno ali v sklopu večjih dogodkov. V ta namen bo v letu 2019 potekala tradicionalna 
novinarska konferenca, kjer bomo predstavili aktualne teme, Dan na morju, prav tako 
namenjen novinarjem, najkompleksnejši dogodek 24 ur z reko Muro in Dan za Savinjo. 

Med dogodke bomo vpletli tudi promocijo naravovarstvenih akcij, kadar bo to 
smiselno.  

Na posodobljeni aplikaciji bomo nadaljevali zbiranje podatkov o nekaterih vrstah v 
območjih Natura 2000 s strani splošne javnosti (portal sporocivrsto.si).   

V letu 2019 bo potekala prenova spletne strani Zavoda RS za varstvo narave, ki bo 
tehnično naprednejša in vsebinsko dopolnjena. Novice in dogodke bomo redno objavljali na 
družbenih omrežjih  - FB straneh (FB-ZRSVN, FB 24 ur z reko Muro, projektne FB strani)  

Pripravili bomo Naravovarstvene dneve katerih sestavni del bo tudi strokovni 
naravovarstveni posvet, predvidoma v novembru.  

Izvajali bomo komunikacijo s ciljnimi javnostmi. Nadaljevali bomo komunikacijo s 
strokovno javnostjo, delali bomo na področju izobraževanja na vseh ravneh. 

Ohranjali in nadgrajevali bomo delo z mediji in nadaljevali z medijsko podprtimi 
akcijami. Pripravljali in sodelovali bomo na novinarskih konferencah, pripravljali (sami ali v 
sodelovanju) sporočila za javnost, odgovore na novinarska vprašanja ter sodelovali v radijskih 
in televizijskih oddajah. Skozi leto bomo spremljali medijske objave s pomočjo »klipinga«. 
Nadaljevali bomo s pisanjem prispevkov v časopis Kmečki glas ter v lokalne časopise. 

Za komunikacijo bomo uporabljali razpoložljiva komunikacijska orodja in sledili novim 
trendom v komunikaciji.  

Redno se bomo odzivali ob kriznih dogodkih s področja naravovarstva po izdelanem 
kriznem načinu komuniciranja.  

V skladu s finančnimi možnostmi bomo pomagali Mikološki zvezi Slovenije pri pripravi 
stoječih prenosnih panojev na temo varstva ogroženih vrst gob in JZ Kozjanski park pri pripravi 
in tisku publikacije o naravovarstvenem pomenu visokodebelnih travniških sadovnjakov. 
Redne in razvojne aktivnosti: 
 

• priprava in izvedba komunikacijskih aktivnosti z različnimi deležniki (Mateja  Kocjan); 

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

• evalvacija posameznih dogodkov ali vsebin (Mateja Kocjan); 

• priprava in vodenje »dogodkov« (Mateja Kocjan); 

• priprava predstavitev Zavoda oz. posameznih vsebin (Mateja Kocjan, zaposleni na OE); 

• vodenje evidence razstav (Mateja Kocjan); 
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• priprava, oblikovanje in tiskanje zloženk (zaposleni, Sandra Anzulovič, Mateja Kocjan); 

• prenova spletne strani Zavoda (Mateja Kocjan); 

• objave na profilu »Facebook« Zavoda (Mateja Kocjan);  

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

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

• pisanje člankov (vsi sodelavci, Mateja Kocjan); 

• priprava in vodenje tiskovnih konferenc (Mateja Kocjan, sodelavci); 

• priprava in distribucija sporočil za javnost in medijskih izjav (Mateja Kocjan, projektni 
vodje); 

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

• ocenjevanje odgovorov in priprava vprašalnikov za ocenjevanje naravovarstvene 
ozaveščenosti občin (Mateja Kocjan); 

• komunikacijske aktivnosti ob zbiranju podatkov portala www.sporocivrsto.si (Mateja 
Kocjan, Martin Vernik); 

• izdaja 31. številke revije Varstvo narave (mag. Martina Kačičnik Jančar, Judita  
Malovrh); 

• priprava vsebine za zloženko »Na obisku v turistični jami« (Mina Dobravc); 

• priprava zloženke o hidroloških NV (Mojca Tomažič). 
 

Projektne aktivnosti: 
 

• ponatis plakata (VEZI NARAVE, Gregor Kalan); 

• rezultati projekta in nacionalno poročilo (PHAROS4MPAs, mag. Robert Turk); 

• zgibanka za preprečevanje lova jamskih živali (Za Kras, dr. Jana Laganis); 

• mapa, priročniki, brošura (EUfutuR, mag. Mojca Bedjanič); 

• akcijski načrt (coopMDD, Aleksander Koren); 

• »River school publication« (coopMDD, Aleksander Koren); 

• »Final publication« (coopMDD, Aleksander Koren); 

• »TLN publication« (coopMDD, Aleksander Koren); 

• projektna zloženka (Mala barja – Marja, Jasna Mulej); 

• plakat (LIFE Kočevsko, Denis Žitnik); 

• priročnik za gozdarje (LIFE Kočevsko, Denis Žitnik); 

• promocijski material (AlpGov, Tina Trampuš); 

• zgibanka (AlpGov, Tina Trampuš); 

• promocijski rolo (AlpGov, Tina Trampuš); 

• mapa z zavihki, rokovnik, stenski koledar (AlpGov, Tina Trampuš); 

• terenska novinarska konferenca (CLAUSTRA+, Tjaša Djokić); 

• strokovne podlage za vzpostavitev poti in doživljajsko raziskovalnih točk, investicij, 
opreme geoloških naravnih vrednot (NaKult, mag. Mojca Bedjanič). 
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5.10.3 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 aktivnosti za preprečitev fizičnega ogrožanja delov narave, rastlin in živali  (ograje, 
poti za usmerjanje obiskovalcev, zapiranje jam, ukrepi za preprečitev povoza dvoživk, …), 
prilagoditve, izboljšave (čiščenje zarasti, čiščenje odpadkov iz jam, omogočanje prehodnosti 
za gibanje živali, …), zagotavljanje gnezdišč in kotišč, sanacije poškodovanih objektov (npr. 
dreves), označitve v naravi 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 
aktivnosti, npr. objave na spletni strani Zavoda, sporočila za medije, novinarske konference.  

Del sredstev bo tudi v letu 2019 namenjen akcijam na območju naravnega rezervata 
glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku. V letu 2016 je bila sprejeta Uredba o zavarovanju 
bajerjev na Bobovku, v kateri so upravljavske naloge razdeljene med MOP, Občino Kranj in 
lastnike, strokovne naloge izvaja ZRSVN. V spodnji tabeli so navedene aktivnosti, ki se bodo 
izvajale v letu 2019 na območju naravnega rezervata. 

Predvidene10 naravovarstvene akcije za leto 2019 so navedene v naslednji tabeli. V 
primeru, da bi se tekom leta pokazale potrebe po izvedbi drugih interventnih akcij, pa se nabor 
lahko tudi spremeni. V Prilogi 10.6 je podan seznam dodatnih naravovarstvenih akcij, ki bi jih 
bilo prav tako potrebno izvesti v letu 2019, če bi bila na voljo sredstva. 

 

 
                                                      
 
10 Po presoji bomo sanirali tudi Srebnikovo lipo, ki je bila poškodovana v neurju. 

OBMOČNA ENOTA NARAVOVARSTVENA AKCIJA 

OE Celje Postavitev hotelov za saproksilne hrošče 

OE Celje Jama Pekel - meritve hrupa na 2 lokacijah v jami v času dogodka 
"Božična skrivnost" 

OE Celje Osovniška jama - postavitev vrat 

OE Celje Ljubija - izvir, Ljubija s pritoki - postavitev table 

OE Celje Medlog - platane - sanacija 

OE Celje Ponikovski kras - čiščenje vrtače na ZO 

OE Kranj Bobovek - postavitev zapore v času selitve dvoživk in 
monitoring; izlavljanje rib iz Ledvičke in Krokodilnice; 
spremljanje obiska z avtomatskimi števci; ureditev mest za 
sončenje močvirske sklenice 

OE Kranj Ledine - oblikovanje in izvedba treh informativno-izobraževalnih 
tabel 

OE Maribor 10. tradicionalno prostovoljno čiščenje zaraščajočih travišč - 
planj na Pohorju 

OE Maribor Belečov hrast - sanacija 

OE Nova Gorica Gustinčičeva jama v Blažčevi dolini - izdelava in postavitev 2 vrat 

OE Novo mesto Ukrepi za varstvo zatočišč netopirjev 

OE Novo mesto Krajinski park Lahinja - odstranjevanje tujerodnih rastlin in 
zarasti 

OE Novo mesto Monitoring kosca (Jovsi) in srednjega detla (Dobrava) 

OE Novo mesto Gorjanci - prestavitev planinskih poti iz pragozda  
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V spodnji tabeli so navedene naravovarstvene akcije, ki se bodo izvajale v okviru projektov. 
 

Projekt 
KRAS.RE.VITA 

Planinsko polje in Cerkniško polje - informativne table in informacijski 
centri 

Projekt PoLJUBA 

Sečnja lesne zarasti v Strajanovem bregu 
Odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst v dolini Strajanov breg 
Strajanov breg - odstranjevanje lesnih predrastkov 
Ljubljansko barje - košnja travišč 
Mulčenje lesne zarasti na barjanskih travnikih 
 

Projekt MARJA Odstranjevanje zarasti in invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst 

Projekt LIKE 
Odstranjevanje zarasti 
Ograjevanje travnika pod steno v Ospu 

Projekt LAS Črna  
človeška ribica Vzpostavitev info centra na Jelševniku 

 

5.10.4 Vključevanje varstva narave v izobraževalni sistem 

Zavod bo v letu 2019, skladno z možnostmi, nadaljeval s prizadevanji za boljšo vključitev vsebin 
varstva narave v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Cilj te dolgoročne naloge je umestiti 
varstvo narave v sistem izobraževanja na vseh nivojih. V manjšem obsegu (financirano iz 
projektnih sredstev) 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. Vključeni bomo tudi v proces revizije poklicnih standardov. 
 
Projektne aktivnosti: 
 

• izvedba izobraževanja v sklopu programa profesionalnega usposabljanja pedagoških 
delavcev v vzgoji in izobraževanju z naslovom »NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA 
KOT OSNOVA ZA IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI NA PRIMERU RIMSKIH ZIDOV«; 
(CLAUSTRA+); 

• izvedba izobraževanja v sklopu programa profesionalnega usposabljanja pedagoških 
delavcev v vzgoji in izobraževanju z naslovom »VRSTNO BOGATA TRAVIŠČA KOT 
MODEL ZA POUK SPOZNAVANJA OKOLJA, NARAVOSLOVJA IN BIOLOGIJE«; (LIFE TO 
GRASSLANDS); 

• izvedba izobraževanja v sklopu programa profesionalnega usposabljanja pedagoških 
delavcev v vzgoji in izobraževanju z naslovom »MINERALI IN KRISTALI: ČUDOVITE 
STVARITVE NARAVE V GEOPARKU KARAVANKE (EUfutuR); 

• sodelovanje pri reviziji poklicnih standardov. 
 

5.10.5 Sodelovanje v strokovnih svetih in drugih telesih 

Zaposleni na Zavodu bodo v letu 2019 v skladu z ustreznimi sklepi sodelovali v različnih svetih, 
odborih, delovnih skupinah, komisijah, upravnih odborih lokalnih partnerstev ipd.  
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5.10.6 Strokovna srečanja, priprava posvetov ter drugo mednarodno 
sodelovanje 

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

5.10.6.1 Aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih doma in v tujini 

Sodelovali bomo na mednarodnih konferencah in srečanjih, praviloma v okviru projektov, saj 
imajo tovrstne udeležbe zagotovljena projektna finančna sredstva in so planirana vnaprej.  

5.10.6.2 Priprava strokovnih  posvetov  

V letu 2019 načrtujemo preobrazbo jesenskega strokovnega posveta v naravovarstvene 
dneve. K sodelovanju bomo povabili širši nabor deležnikov s področja varstva narave. Dogodek 
bo dvodneven. 

Organizirali bomo mednarodno konferenco projekta  LIFE TO GRASSLANDS »Izzivi in 
priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč«. 

5.10.6.3 Drugo mednarodno sodelovanje  

Zavod je član Mreže direktorjev evropskih naravovarstvenih organizacij (The European Nature 
Conservation Agency Heads Network, ENCA, https://www.encanetwork.eu/), kjer sodelujemo 
na plenarnih srečanjih združenja (direktor, dr. Mirjam Dular).  

Kot ustanovni član in član upravnega odbora združenja upravljavcev sredozemskih 
morskih zavarovanih območij – MedPAN bomo sodelovali na sestankih upravnega odbora 
združenja ter na redni letni skupščini in strokovnem srečanju (mag. Robert Turk, Tina Centrih 
Genov). 

V letu 2019 bomo sodelovali pri organizaciji rednega srečanja koordinatorjev SPA in BD 
Protokola Barcelonske konvencije v Portorožu (Robert Turk, Tina Centrih Genov).  

V okviru mednarodnih projektov so predvidena mreženja projektov in udeležbe na 
partnerskih srečanjih in zaključnih dogodkih v tujini. 

V letu 2019 se bo Zavod priključil članstvu združenja Parki Dinarskega loka 
(DinaricArcParks) (direktor) in preučil možnosti sodelovanja z združenjem IPBES (dr. Mirjam 
Dular). 
 

5.10.7 Izpolnjevanje določil Zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja 

V letu 2019 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, 7/18) in Uredbo o posredovanju in 
ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16). 
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Redna aktivnost: 

 

• sprotna priprava odgovorov na vloge (Nina A. Kavčnik, vodje območnih enot). 
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6 Projekti s področja varstva narave 

V letu 2019 bomo aktivno nadaljevali z delom na projektih, ki so financirani iz različnih 
finančnih mehanizmov. Sodelavci, ki izvajajo naloge »projektne pisarne«, bodo zagotavljali 
učinkovito podporo pri načrtovanju, organiziranju, vodenju in kontroliranju projektov. V letu 
2019 bomo še naprej delovali na področju povezovanja projektnega dela z dejavnostjo javne 
službe ter na področju prenosa in povezovanja znanj, pridobljenih iz projektov, v vsakdanje 
redno delo javne službe. V letu 2019 se bo izteklo izvajanje dvanajstih projektov od tega 8 
večjih. V letu 2019 bo zato del časa namenjen tudi uspešnemu zaključevanju projektov tako v 
vsebinskem kot tudi finančnem smislu ter analizi uspešnosti in učinkovitosti. 
 Ure, načrtovane za projektno delo, ki bo pokrito iz zunanjih virov, predstavljajo 31 % 
vseh načrtovanih delovnih ur Zavoda v letu 2019. 
 

Redne in razvojne aktivnosti: 

 

• uspešno in učinkovito izvajanje potekajočih projektov (vodje projektov, Tjaša Djokić); 

• skrb za enotnost metod pri upravljanju projektov v fazi snovanja, priprave prijave in 
izvajanja ter arhiviranja pri projektih (Tjaša Djokič); 

• učinkovita podpora in pomoč pri managementu projektov (Tjaša Djokič, 
administratorji projektov); 

• poročanje vodstvu o poteku projektov (Tjaša Djokič); 

• skrb za integracijo (t.j. prenos in povezovanje zanj) na organizacijsko-poslovnem in  
strokovnem področju (Tjaša Djokić, vodje odsekov); 

• skrb za izobraževanje zaposlenih, ki so aktivno vključeni v vodenje projektov, s 
področja projektnega managementa (Tjaša Djokić, mag. Maruša Danev). 

6.1 Potekajoči projekti 

Vsi projekti, ki jih izvajamo, so zasnovani na način, da nadgrajujejo dejavnost javne službe 
ohranjanja narave in s tem prispevajo tako k strateškim usmeritvam Zavoda, kot tudi letnim 
ciljem. Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projektov pripomorejo k bolj kakovostnim 
rezultatom izvedenih nalog s področja varstva biotske raznovrstnosti in varstva naravnih 
vrednot ter nalog s področij informiranja, izobraževanja in ozaveščanja. V nadaljevanju sledijo 
kratki opisi vsakega od projektov, ki jih bomo izvajali v letu 2019 in za katere smo pridobili 
sredstva evropskih skladov in nacionalna sredstva, kjer je to relevantno. Posebno pozornost 
bomo posvečali projektom iz EKP 2014-2020, prednostna naložba »Varstvo in obnova biotske 
raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 
in zelenimi infrastrukturami ter integriranemu LIFE projektu z akronimom  LIFE-IP NATURA.SI. 

Podrobnejše vsebine posameznih projektov so dostopne na spletni strani ZRSVN, pod 
zavihkom Projekti (http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=64). 

Vsi projekti v tem poglavju nadgrajujejo prioritetne naloge javne službe in s tem 
prispevajo k uresničevanju ciljev Zavoda.  
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� V okviru programa LIFE11 v letu 2019 nadaljujemo z izvajanjem naslednjih projektov: 

6.1.1 LIFE ARTEMIS 

Awareness raising, training and measures on invasive alien species in forests 
Trajanje projekta: 7. 7. 2016 - 31. 10. 2020 (52 mesecev) 

Vodja projektne skupine na ZRSVN: Judita Malovrh 
Nosilec projekta je Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Projektna partnerja sta še: Zavod Symbiosis in Zavod za Gozdove 
Slovenije. 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, sodi v prednostno področje »okoljsko upravljanje 
in informacije« in načrtuje številne aktivnosti osveščanja in komuniciranja z različnimi ciljnimi 
skupinami.  
 Za leto 2019 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v prehodnih vsebinskih 
poglavjih: 5.6.4. 

Skupna vrednost projekta je 1.091.953,00 €, Zavodov del je 233.475 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 27 %.  

6.1.2 LIFE KOČEVSKO 

Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko 
Trajanje projekta: 1 .9. 2014 - 28. 2. 2019 (54 mesecev) 

Vodja projektne skupine na ZRSVN: Denis Žitnik 
Nosilec projekta je Občina Kočevje, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot 
partner. Projektna partnerja sta še: Zavod za gozdove Slovenije in Ljudska univerza Kočevje. 
Glavni cilj projekta je izvajanje aktivnosti, s katerimi bomo izboljšali habitatne razmere za 
močno ogrožene gozdne ptice (divji petelin, gozdni jereb, belohrbti detel in triprsti detel, edini 
par orla belorepca na Kočevskem) ter podzemni ekosistem s človeško ribico kot glavnim 
indikatorjem stanja podzemnih voda. Projekt sodi v prednostno področje »narava in biotska 
raznovrstnost«. 
            Za leto 2019 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v prehodnih vsebinskih 
poglavjih. 

Skupna vrednost projekta je 2.270.011,00 €, Zavodov del je 432.019,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 20 %.  

6.1.3 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 (81 mesecev) 
Vodja projektne skupine na ZRSVN: Judita Malovrh 

                                                      
 
11 Vse projekte, ki se izvajajo prispevkom finančnega instrumenta Evropske skupnosti, LIFE, sofinancira tudi 
Ministrstvo za okolje in prostor RS. 
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Nosilec projekta je Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje 
kot partner. Projektni partnerji so še: Združenje za ohranjanje biološke raznovrstnosti v 
Romuniji, Univerza v Ljubljani (Biotehniška Fakulteta), Tehnična univerza v Zvolenu na 
Slovaškem, nekomercialna zasebna organizacija iz Italije - Progetto Lince Italia, Karlovška 
univerza uporabnih znanosti na Hrvaškem, Lovska zveza Slovenije, Fakulteta za veterinarsko 
medicino Univerze v Zagrebu, nacionalna gozdarska služba iz Italije - Arma dei carabinieri – 
Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, in Društvo BIOM- Hrvaška. Cilj 
projekta je preprečiti izumrtje Dinarsko – JV alpske populacije risa ter dolgoročno ohranjanje 
in upravljanje populacije v okviru mednarodnega sodelovanja. Projekt sodi v prednostno 
področje »narava in biotska raznovrstnost«.  
Za leto 2019 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v prehodnih vsebinskih poglavjih.  

Skupna vrednost projekta je 6.829.377,00 €, Zavodov del je 80.793,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 12 %.  

6.1.4  LIFE STRŽEN 

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

Trajanje projekta: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2022 (60 mesecev) 
Vodja projektne skupine na ZRSVN: Gregor Danev 
Nosilec projekta je Notranjski regijski park, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot 
partner. Projektni partnerji so še: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Družba 
Hidrotehnik d. d. in Zavod za ribištvo Slovenije. Cilj projekta je izboljšati stanje 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. Projekt sodi v prednostno področje 
»narava in biotska raznovrstnost«. 
             Za leto 2019 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v prehodnih vsebinskih 
poglavjih. 
 Skupna vrednost projekta je 3.863.24,00 €, Zavodov del je 242.334,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 4,3 %.  

6.1.5 LIFE TO GRASSLANDS 

LIFE conservation and management of dry grasslands in eastern Slovenia 
Trajanje projekta: 1. 11. 2015 - 31. 10. 2020 (60 mesecev) 

Vodja projekta: dr. Nika Debeljak Šabec 
Nosilec projekta je Zavod RS za varstvo narave. Projektni partnerji so še: PRJ HALO Podeželsko 
razvojno jedro, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Krajevna skupnost Dobovec in Društvo 
Gorjanske košenice. 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. Projekt je namenjen tudi 
povezovanju in ozaveščanju deležnikov, ki naj bi tekom projekta v trajnostni kmetijski rabi 
prepoznali razvojno priložnost. Ob koncu projekta pričakujemo izboljšanje stanja prednostnih 
tarčnih habitatov projektnih območij. V letu 2019 bodo projektne aktivnosti še naprej 



Program dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2019                                                                                                                                                 

 

 47

usmerjene v izvedbo akcij na terenu, na primer: izvedba odstranjevanja zarasti, zagotavljanje 
trajnostne rabe travišč prek paše, košnje ter obnove travniških sadovnjakov in ocenjevanje 
začetnega stanja območij, kjer se bodo izvajale aktivnosti projekta prek indikatorskih vrst. 
Projekt sodi v prednostno področje »narava in biotska raznovrstnost«. 
            Za leto 2019 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v prehodnih vsebinskih 
poglavjih. 

Skupna vrednost projekta je 3.898.579,00 €, Zavodov del je 2.872.688,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 4%.  
 

6.1.6 LIFE-IP NATURA.SI 

LIFE integrated project for enhanced management of Natura 2000 in Slovenia 
Trajanje projekta: 5. 9. 2018 - 31. 12. 2026 (100 mesecev) 

Vodja projektne skupine na ZRSVN: Denis Žitnik 
Nosilec projekta je Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Projektni partnerji so še: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Zavod za ribištvo Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Kmetijsko gozdarski 
zavod Ljubljana, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Direkcija za vode RS, Štirna, zavod za 
trajnostne rešitve, Nacionalni inštitut za biologijo, Univerza v Ljubljani, Center za kartografijo 
favne in flore. Glavni cilj integriranega LIFE projekta je izboljšati izvajanje Programa upravljanja 
Natura 2000 za obdobje 2015-2020 z izboljšanjem stanja izbranih vrst in habitatnih tipov ter 
vzpostavitev dolgoročnega upravljanja. Poudarek bo na povečanju zmogljivosti ključnih 
akterjev, vzpostavitvi nacionalnega sistema spremljanja, na ozaveščanju ter na konkretnih 
aktivnostih na šestih podprojektnih območjih.  
            Za leto 2019 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v prehodnih vsebinskih 
poglavjih. 

Skupna vrednost projekta je 17.007.204 €, Zavodov del je 2.519.608 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 17 %.  
 
 

� V okviru programa Interreg Območje Alp v letu 2019 nadaljujemo z izvajanjem 
naslednjih projektov: 

6.1.7 AlpGOV 

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

Trajanje projekta: 7. 6. 2016 - 6. 6. 2019 (36 mesecev) 
Vodja projektne skupine na ZRSVN: Tina Trampuš 
Nosilec projekta je Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 
(Bavarsko ministrstvo za okolje), Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. 
Projektni partnerji so še: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft – Avstrija, Provincia Autonoma di Trento – Italija, Regione Autonoma Valle 
d’Aosta – Italija, Région Auvergne Rhône-Alpes – Francija, Amt der Tiroler Landesregierung – 
Avstrija, Permanent Secretariat of the Alpine Convention – Avstrija, Ente Regionale per i Servizi 
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all´Agricoltura e alle Foreste – Italija, Amt der Kärntner Landesregierung – Avstrija, Agenzia 
per l’Energia Alto Adige - CasaClima – Italija, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau Baden-Württemberg – Nemčija in Schweizer Arbeitsgemeinschaft für die 
Berggebiete – Švica. Glavni cilj projekta je zagotovitev podpore 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. Projekt bo prispeval k učinkovitemu delovanju akcijskih skupin in s tem pripomogel k 
vzpostavitvi skupnega okvira za upravljanje EUSALP.  Za projekt je s strani projektnega 
partnerstva vložena pobuda za podaljšanje projekta do konca leta 2019. Projekt sodi v 
tematsko področje »dobro upravljan alpski prostor« s poudarkom na transnacionalnem 
pristopu upravljanja. Prav tako tečejo pogajanja za pripravo novega projekta s pomočjo katerega 
se bodo lahko nadaljevale aktivnosti akcijskih skupin v okviru EUSALP. 
            Za leto 2019 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v prehodnih vsebinskih 
poglavjih. 

Skupna vrednost projekta je 3.982.500,00 €, Zavodov del je 151.000,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %.  
 
 

� V okviru programa Interreg Podonavje v letu 2019 nadaljujemo z izvajanjem 
naslednjih projektov: 

6.1.8 coop MDD 

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

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 - 30. 6. 2019 (30 mesecev) 
Vodja projektne skupine na ZRSVN: Aleksander Koren 
Nosilec projekta je World Wide Fund for Nature (WWF) iz Avstrije, Zavod RS za varstvo narave 
pri projektu sodeluje kot partner. Projektni partnerji so še: Umweltverband World Wide Fund 
Österreich- Avstrija, Amt der Steiermärkischen Landesregierung, A13 Umwelt und 
Raumordnung, Referat Naturschutz – Avstrija, Občina Velika Polana, Javna ustanova za 
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske 
županije- Hrvaška, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – Madžarska, Javna ustanova 
agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske 
županije – Hrvaška, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području 
Koprivničko-križevačke županije – Hrvaška,  WWF Adria - Udruga za zaštitu prirode i očuvanje 
biološke raznolikosti – Hrvaška, Javno Preduzeće “Vojvodinašume” Petrovaradin – Srbija, 
Pokrajinski zavod za zaštitu prirode – Srbija. Nasprotujoče prakse upravljanja in intenzifikacija 
rabe zemljišč ogrožajo naravovarstveno pomembna območja, zato je glavni cilj projekta 
vzpostaviti čezmejno sodelovanje med upravljavci zavarovanih območij in razviti skupen 
pristop za usklajeno upravljanje načrtovanega čezmejnega biosfernega rezervata "Mura-
Drava-Donava" (TBR MDD). Projekt sodi v tematsko področje »odgovorna regija na področju 
okolja in kulture« in prednostno naložbo »spodbujanje obnove in upravljanja ekoloških 
koridorjev«. 
            Za leto 2019 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v prehodnih vsebinskih 
poglavjih pri čemer na tem mestu izpostavljamo še tisk različnih publikacij (Transboundary 
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learning network publication, Final publication, Publikacije za Rečno šolo v Veliki Polani, tisk 
akcijskega načrta). 

Skupna vrednost projekta 2.002.695,02 €, Zavodov del je 263.288,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %.  

6.1.9 Danube GeoTour 

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

Trajanje projekta: 1. 1. 2017 - 30. 6. 2019 (30 mesecev) 
Vodja projektne skupine na ZRSVN: Martina Stupar 
Nosilec projekta je Center za idrijsko dediščino iz Idrije, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Projektni partnerji so še: Bakony Balaton UNESCO Globalni geopark  - 
Madžarska, Styrian Eisenwurzen UNESCO Globalni geopark – Avstrija, Papuk UNESCO Globalni 
geopark – Hrvaška, Karavanke/Karawanken UNESCO Globalni geopark, Železné hory Geopark 
– Češka, Nacionalni park Djerdap – Srbija, Bakony Balaton Turistična regionalna organizacija  - 
Madžarska, Univerza v Bukarešti- Romunija, Univerza Presov  - Slovaška.  Glavni cilj projekta 
je izboljšati upravljavske zmožnosti geoparkov v Podonavju, krepitev sodelovanja med njimi in 
razvoj skupnih turističnih produktov. V okviru projekta bo nastal t.i. produkt GeoTour, ki bo 
obsegal niz inovativnih geo-izdelkov, ki temeljijo na edinstveni naravni, kulturni in geografski 
dediščini. Izdelane bodo tudi skupne smernice za trajnostni geoturizem. Projekt sodi v 
tematsko področje »odgovorna regija na področju okolja in kulture« in prednostno naložbo 
»spodbujanje trajnostne rabe naravne in kulturne dediščine ter virov«. 
 Za leto 2019 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v prehodnih vsebinskih 
poglavjih.  

Skupna vrednost projekta je 1.405.600 €, Zavodov del je 87.500,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %.  
 

 
� V okviru programa Interreg Mediteran v letu 2019 nadaljujemo z izvajanjem 

projekta: 

6.1.10 PHAROS4MPAs 

Blue Economy and Marine Conservation: Safeguarding Mediterranean MPAs in order to 
achieve Good Environmental Status 

Trajanje projekta: 1. 2. 2018 - 31. 7. 2019 (18 mesecev) 
Vodja projektne skupine na ZRSVN: mag. Robert Turk 
Nosilec projekta je WWF Francija, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. 
Projektni partnerji so še: Priority Actions Programme Regional Activity Centre (PAP/RAC), 
Regional Development Funds for North Aegean Region  - Grčija,  Regional Agency of the 
Administration of Protected Areas in Albania - Albanija, National Research Council - Institute 
of Marine Sciences (Ancona) - Italija, WWF Mediterranean, University of Girona - Institute of 
Aquatic Ecology at the Faculty of Sciences - Španija. Glavni cilj projekta je s pomočjo 
ozaveščanja in krepitve zmogljivosti mreže MedPAN ter z izdelavo priporočil glede sodelovanja 
med upravljavci morskih ZO in pomorskim sektorjem, izboljšati učinkovitost upravljanja 
morskih ZO. Projekt bo prispeval k ohranjanju morske biotske raznovrstnosti in naravnih 
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ekosistemov. Zavod ima ključno vlogo pri pripravi vsebin in izvedbi delavnic z upravljavci 
morskih zavarovanih območij in združenjem MedPAN. Projekt sodi v tematsko področje 
»ohranjanje in promocija naravnih in kulturnih virov v Mediteranu« in prednostno naložbo 
»ohranjanje biotske raznovrstnosti«. Za projekt je s strani projektnega partnerstva vložena 
pobuda za podaljšanje projekta za 3 mesece. 

Skupna vrednost projekta je 1.179.496,57 €, Zavodov del je 75.400,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %.  
 
 

� V okviru programa Interreg Slovenija - Hrvaška v letu 2019 nadaljujemo z izvajanjem 
naslednjih projektov: 

6.1.11 CLAUSTRA + 

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

 
Trajanje projekta: 1. 8. 2017 - 31. 1. 2020 (30 mesecev) 

Vodja projektne skupine na ZRSVN: Tjaša Djokić 
Projekt se izvaja v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Vodilni partner projekta je 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ZRSVN v projektu sodeluje kot projekti partner. 
Projektni partnerji so še: Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Narodni 
muzej Slovenije, Hrvatski restauratorski zavod, Primorsko-goranska županija, Pomorski i 
povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka in Turistička zajednica 
Kvarnera. Glavni cilj projekta je vzpostavitev čezmejne destinacije kulturnega in zelenega 
turizma, Claustra Alpium Iulinarum (gre za poznorimski obrambni sistem), ki predstavlja 
povezovalni element med naravno in kulturno dediščino Zavod bo sodeloval zlasti pri 
aktivnostih, ki so povezane z interpretacijo in prezentacijo naravne dediščine na projektnem 
območju s poudarkom na doživljanju narave. Projekt sodi v prednostno os »ohranjanje in 
trajnostna raba naravnih in kulturnih virov« in prednostno naložbo »ohranjanje, varstvo, 
promocija in razvijanje naravne in kulturne dediščine«. 
            Za leto 2019 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v prehodnih vsebinskih 
poglavjih. 

Skupna vrednost projekta je 1.779.988,15 €, Zavodov del je 136.026,25 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %.  

6.1.12 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 (30 mesecev) 
Vodja projektne skupine na ZRSVN: dr. Jurij Gulič 
Vodilni partner je Občina Slovenska Bistrica, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje 
kot partner. Projektni partnerji so še: Zavod za turizem Maribor – Pohorje, Park prirode 
Žumberak – Samoborsko gorje, Občina Vrsar, mesto Ozalj in Ustanova za upravljanje 
zavarovanih naravnih vrednot na področju Krapinsko-Zagorske županije. Glavni cilj projekta je 
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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. Projekt sodi v prednostno os »ohranjanje in trajnostna raba naravnih in 
kulturnih virov« in prednostno naložbo »ohranjanje, varstvo, promocija in razvijanje naravne 
in kulturne dediščine«. 
            Za leto 2019 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v prehodnih vsebinskih 
poglavjih. 

Skupna vrednost projekta je 1.221.544,00 €, Zavodov del je 142.930,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %.  

6.1.13 LIKE 

Living on the Karst Edge 
Trajanje projekta: 1. 9. 2017 - 29. 2. 2020 (30 mesecev) 

Vodja projektne skupine na ZRSVN: Tina Centrih Genov 
Vodilni partner je Istarska županija, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot 
partner. Projektni partnerji so še: Prirodoslovni muzej Rijeka, Javna Ustanova Natura Histrica 
in Udruga Biom, Univerza na Primorskem/Università  del Litorale, Mestna občina Koper – 
Comune città di Capodistria in Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.  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, vzdrževanje tega 
odnosa pa je nujno za ohranjanje območij. Glavni cilj projekta je vzpostaviti mehanizem 
upravljanja in nadzora območij Natura 2000 z namenom zmanjšanja pritiskov na ohranjaje 
biotske pestrosti. Projekt sodi v prednostno os »ohranjanje in trajnostna raba naravnih in 
kulturnih virov« in prednostno naložbo »varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal 
ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi 
infrastrukturami«. 
            Za leto 2019 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v prehodnih vsebinskih 
poglavjih. 

Skupna vrednost projekta je 1.528.377,29 €, Zavodov del je 234.483,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %.  

6.1.14 VEZI NARAVE 

VEZI NARAVE / VEZE PRIRODE 
Trajanje projekta: 1. 9. 2018 - 28. 02. 2021 (30 mesecev) 

Vodja projektne skupine na ZRSVN: Gregor Kalan 
Nosilec projekta je Občina Grosuplje Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot 
partner. Projektni partnerji so še: Občina Rogaška Slatina,  Javna ustanova Nacionalni park 
Risnjak, Grad Vrbovsko, Udruga Hyla in Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima 
prirode Krapinsko- Zagorske županije. Glavni cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti 
tarčnih vrst (vidre, rogača, hrastovega kozlička, travniškega postavneža, močvirskega cekinčka, 
dvoživk) ter zagotoviti trajnost ohranjanja in obnove le-teh na območjih Natura 2000 Sotla, 
Kolpa, NP Risnjak, Radensko polje in kanjon Kamačnik. Projekt sodi v prednostno os »ohranjanje 
in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov« in prednostno naložbo »varovanje in 
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obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z 
omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami«. 
Za leto 2019 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v prehodnih vsebinskih poglavjih. 

Skupna vrednost projekta je 2.553.908 €, Zavodov del je 230.000 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %.  
 
 

� V okviru programa Interreg Slovenija - Avstrija v letu 2019 nadaljujemo z izvajanjem 
naslednjega projekta: 

6.1.15 EUfutuR 

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

Trajanje projekta: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2019 (36 mesecev) 
Vodja projektne skupine na ZRSVN: mag. Mojca Bedjanič 
Vodilni partner je Delovna skupnost Geopark Karavanke, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Projektni partnerji so še: RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za 
Koroško in Društvo Kulturni dom Pliberk/Bleiburg. 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 Slovenijo, ki se želi 
uveljaviti kot EZTS, s čimer bo Geopark pridobil ustreznejšo pravno formalno organiziranost za 
nadaljnje okrepljeno čezmejno teritorialno sodelovanje. Projekt sodi v prednostno os 
»izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava« in prednostno naložbo 
»izboljšanje sodelovanja med občinami in državami znotraj čezmejne regije«. 
            Za leto 2019 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v prehodnih vsebinskih 
poglavjih. 

Skupna vrednost projekta je 723.486,65 €, Zavodov del je 122.772,30 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %.  

6.1.16 NaKult 

Natur-Kulturerlebnis Karawanken/Naravno-kulturno doživetje Karavanke 
Trajanje projekta: 1. 5. 2018 - 30. 4. 2021 (36 mesecev) 

Vodja projektne skupine na ZRSVN: mag. Mojca Bedjanič 
Nosilec projekta je Delovna skupnost Geopark Karavanke (ARGE Geopark Karawanken), Zavod 
RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. Projektni partnerji so še: Občina Črna na 
Koroškem, Občina Prevalje, Občina Ravne na Koroškem, Občina Dravograd, RRA Koroška, 
regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o. in Društvo Kulturni dom Pliberk/Bleiburg. 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. Projekt sodi v 
prednostno os »varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov« in prednostno naložbo 
»varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine«. 
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Skupna vrednost projekta je 1.910.979,49 €, Zavodov del je 201.164,30 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %.  

 
 

� V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014-2020 in prednostne naložbe »Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal 
ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi 
infrastrukturami« bomo v letu 2019 izvajali štiriletne projekte, ki so navedeni v 
naslednjih podpoglavjih.  

6.1.17 ZA KRAS 

Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih 
tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras« 

Trajanje projekta: 1. 11. 2016 - 31. 8. 2021  
Vodja projektne skupine na ZRSVN: dr. Jana Laganis 
Vodilni partner je Javni zavod Park Škocjanske jame, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Projektni partnerji so še: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije, Elektro Primorska d.d., Občina Divača in  Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. 
Aktivnosti v okviru projekta bodo usmerjene v varstvo biotske raznovrstnosti treh habitatnih 
tipov in dvaindvajsetih rastlinskih in živalskih vrst, kot to izhaja iz PUN 2015-20. 
            Za leto 2019 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v prehodnih vsebinskih 
poglavjih pri čemer na tem mestu izpostavljamo izdelavo zloženke o nelegalnem lovu jamskih 
živali,  pripravo brošure na temo naravi prijaznega kmetijstva ter izvedbo delavnice za jamarje 
in druge strokovnjake na temo nelegalnega lova jamskih živali. 

Skupna vrednost projekta je 3.189.527,95 €, Zavodov del je 271.719,88 €.  
 
 

6.1.18  KRAS.RE.VITA 

Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na 
Cerkniškem jezeru in Planinskem polju 

Trajanje projekta: 1. 10. 2017 - 30. 10. 2021  
Vodja projektne skupine na ZRSVN: dr. Jana Laganis 
Vodilni partner je Javni zavod Notranjski regijski park, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Projektni partnerji so še: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije, Javni Zavod Znanje Postojna, Občina Postojna in Občina Logatec. Aktivnosti v okviru 
projekta bodo usmerjene v varstvo biotske raznovrstnosti štirih habitatnih tipov in osmih 
rastlinskih in živalskih vrst, kot to izhaja iz PUN 2015-20. 
            Za leto 2019 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v prehodnih vsebinskih 
poglavjih. 

Skupna vrednost projekta je 4.895.204,00  €, Zavodov del je 130.407,00 €.  
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6.1.19 VIPava 

Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski 
dolini 

Trajanje projekta: 1. 10. 2017 - 30. 10. 2021  
Vodja projektne skupine na ZRSVN: dr. Jana Laganis 
Vodilni partner je Zavod za ribištvo Slovenije, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje 
kot partner. Projektni partnerji so še: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, 
Direkcija Republike Slovenije za vode, Občina Ajdovščina, Občina Miren Kostanjevica in 
Mestna občina Nova Gorica. Aktivnosti v okviru projekta bodo usmerjene v varstvo biotske 
raznovrstnosti desetih živalskih vrst, kot to izhaja iz PUN 2015-20. 
           Za leto 2019 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v prehodnih vsebinskih 
poglavjih pri čemer na tem mestu izpostavljamo izdelavo publikacije o tujerodnih vrstah ter 
vzpostavitev učne poti in mobilne aplikacije. 

Skupna vrednost projekta je 3.337.144 €, Zavodov del je 116.172 €.  

6.1.20  Mala barja - Marja 

Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem 
Trajanje projekta: 1. 11. 2017 - 30. 11. 2021 

Vodja projekta: Gregor Danev 
Vodilni partner je Zavod RS za varstvo narave. Projektni partnerji so še: Občina Bled, Občina 
Logatec, Občina Trzin in Zavod za kulturo in turizem Velike Lašče (Zavod PARNAS). Aktivnosti 
v okviru projekta bodo usmerjene v varstvo biotske raznovrstnosti treh habitatnih tipov in 
dveh rastlinskih in živalskih vrst, kot to izhaja iz PUN 2015-20. Poleg navedenega bodo 
aktivnosti projekta vplivale na ohranjanje in izboljšanje ohranitvenega stanja še  treh 
habitatnih  tipov in in 4 rastlinskih in živalskih vrst. 
            Za leto 2019 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v prehodnih vsebinskih 
poglavjih pri čemer na tem mestu izpostavljamo izdelavo zloženke projekta Mala barja – 
Marja. 

Skupna vrednost projekta je 1.965.834,31 €, Zavodov del je 1.380.178,38 €.  

6.1.21  PoLJUBA 

Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja 
Trajanje projekta: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2021 

Vodja projektne skupine na ZRSVN: Primož Glogovčan 
Vodilni partner je Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Zavod RS za varstvo narave pri 
projektu sodeluje kot partner. Projektni partnerji so še: Društvo za opazovanje in proučevanje 
ptic Slovenije in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Aktivnosti v okviru 
projekta bodo usmerjene v varstvo biotske raznovrstnosti treh habitatnih tipov in osmih 
rastlinskih in živalskih vrst, kot to izhaja iz PUN 2015-20. 
            Za leto 2019 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v prehodnih vsebinskih 
poglavjih. 

Skupna vrednost projekta je 4.183.337,00 €, Zavodovih del je 373.161,00 €.  
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6.1.22 VrH Julijcev 

Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku 
Predvideno trajanje projekta: 1. 2. 2019 - 31. 01. 2023 

Vodja projektne skupine na ZRSVN: Davor Krepfl 
Vodilni partner je Javni zavod Triglavski narodni park, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Projektni partnerji so še: Zavod za gozdove Slovenije, Zavod ta ribištvo 
Slovenije, Turizem Bohinj, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Občina Tolmin, Društvo za 
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Planinska zveza Slovenije. Aktivnosti v okviru 
projekta bodo usmerjene v varstvo biotske raznovrstnosti štirih habitatnih tipov in osmih 
rastlinskih in živalskih vrst, kot to izhaja iz PUN 2015-20. 
            Za leto 2019 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v prehodnih vsebinskih 
poglavjih. 

Skupna vrednost projekta je 3.689.249,87 €, Zavodovih del je 151.643,70 €.  

6.1.23  Auerspergova železarna Dvor in Grad Borl 

Poleg navedenih projektov iz OP EKP 2014-2020, bomo v letu 2019 kot projekti partner 
predvidoma zaključili s sodelovanjem z Ministrstvom za kulturo pri izvedbi projekta 
»Interpretacijsko – informacijski center območja Natura 2000 – Auerspergova železarna 
Dvor« in projekta »Informacijsko - interpretacijski center območja Natura 2000 – Grad Borl«. 
Oba projekta sodita v skupino t.i. komplementarnih projektov prednostne naložbe »Varstvo 
in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z 
omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami« s poudarkom na zagotavljanju 
kakovostne interpretacije ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine.  

Skupna vrednost obeh projektov je v času priprave programa dela ocenjena na 
3.205.240,00 €12. Z delom na obeh projektih smo glede na parafiran partnerski sporazum pričeli 
s 1.1.201, zaključili pa ga bomo predvidoma v maju 2019 (Auerspergova železarna Dvor) in 
oktobru 2020 (Grad Borl). Skupna vrednost Zavodovega dela je glede na parafiran partnerski 
sporazum med MK in ZRSVN je 85.859,72 €. 

 
 
 

� V okviru PRP in ukrepa »Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER« bomo v 
letu 2019 izvajali projekta: 

6.1.24 Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne 
človeške ribice v Beli krajini 

Trajanje projekta: 1.4.2018-30.9.2019 (18 mesecev) 
Vodja projektne skupine na ZRSVN: Andrej Hudoklin 
Nosilec projekta je Zupančič Črnomelj d.o.o., Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje 
kot partner. Projektni partnerji so še: Občina Črnomelj, RIC Bela krajina in Društvo Proteus. 

                                                      
 
12 Investicijska dokumentacija za oba projekta je v pripravi na Ministrstvu za kulturo. Po prejemu uradne potrditve 
s strani organa upravljanja bomo določili tudi vodjo projekte skupine na ZRSVN. 
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Glavni cilj projekta je seznanitev javnosti s fenomenom človeške ribice, s poudarkom na črni 
podvrsti iz Bele krajine, ter zmanjšanje njene lokalne ogroženost.  
 Za leto 2019 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v prehodnih vsebinskih 
poglavjih. 
 Skupna vrednost projekta je 118.380,46 €, Zavodov del je 13.438,20 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 20 %.  
 

6.1.25 Zgodbe mokrišč 

Trajanje projekta: 1. 1. 2019 - 30. 10. 2021 (34 mesecev) 
Predvideni vodja projektne skupine na ZRSVN: mag. Andreja Škavrč 
Nosilec projekta je občina Mengeš, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. 
Projektni partnerji so še: Občina Trzin, Občina Medvode, Občina vodice in OŠ Mengeš. Glavni 
cilj projekta je izboljšane stanja in dolgoročna ohranitev lokalnih mokrišč v občinah Trzin, 
Medvode, Mengeš in Vodice, ter povečati ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in 
ekosistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom.  

Skupna vrednost projekta je 133.220,33 €, Zavodov del je 48.458,33 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 25 %.  

 

6.2 Oddane projektne prijave 

 
� V okviru programa Interreg V-A Slovenija – Avstrija v letu 2019 v primeru odobritve 

načrtujemo izvajanje projektov: 

6.2.1 BANAP 

Balance for Nature and People 
Predvideno trajanje projekta: 1. 4. 2019 - 31. 3. 2022 (36 mesecev) 

Nosilec projekta je Kärntner Bisophärenparkfonds Nockberge (Biosferni park Nockberge), Zavod 
RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. Projektni partnerji so še: 
Regionalmanagement Burgenland- Avstrija, Naturschutzbund Österreich, Landesgruppe 
Steiermark – Avstrija in Občina Črna na Koroškem. Glavni cilj projekta na teritoriju Slovenije je 
izboljšanje stanja ekstenzivnih travnikov in njihova vzpostavitev s konkretnimi aktivnostmi 
čiščenja zarasti, ter vzpostavitev sistema dolgoročnega in trajnostnega ohranjanja travinja v 
kombinaciji z elementi  izboljšane regionalne turistične ponudbe in trajnostnega turizma ter 
ciljnega izobraževanja na temo biodiverzitete. Projekt sodi v prednostno os »varstvo okolja in 
spodbujanje učinkovite rabe virov« in prednostno naložbo »varstvo, spodbujanje in razvoj 
kulturne in naravne dediščine«. 

Predvidena skupna vrednost projekta je 740.000,00  €, Zavodov del je 200.541,27 €. 
Delež sofinanciranja Zavoda je 15 %.  
  
 

� V okviru PRP in ukrepa »Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER« v letu 
2019 v primeru odobritve načrtujemo izvajanje projekta: 
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6.2.2 RE:URB 

Predvideno trajanje projekta: 1. 9. 2019 - 31. 1. 2021 
Nosilec projekta je občina Vrhnika, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. 
Projektni partnerji so: ZA.POLIS, zadruga za kulturo, z.o.o., Muzej in galerije mesta Ljubljane, 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Turistično društvo Blagajana Vrhnika, NaNovo, 
zavod za razvoj prostorske kulture. Glavni cilj projekta je, povezati razpršeno delovanje 
posameznih deležnikov s področij družbenih in gospodarskih dejavnosti ter v sodelovanju s 
strokovnimi ustanovami izdelati celovit načrt razvoja lokalnega območja z aktivnim 
vključevanjem civilne družbe, še posebej ranljivih skupin. Zavod je v projekt vključen pri 
aktivnostih vzpostavitve učne poti.  

Skupna vrednost projekta je 300.837,16 €, Zavodov je 38.331,00 €. Delež sofinanciranja 
Zavoda je 20 %.  

 
� V okviru programa Interreg Območje Alp v letu 2019 « v letu 2019 v primeru 

odobritve načrtujemo izvajanje projekta: 
 

6.2.3 RASTerS 

Enhancing the Resilience of Alpine Space Territories by Integrating Ecosystem Services in 
Spatial Policies 

Predvideno trajanje projekta: 16. 9. 2019 - 30. 6. 2022 
 Nosilec projekta je Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. Projektni partnerji so 
še: Österreichische Akademie der Wissenschaften – Avstrija, Centre d'études et d'expertises sur 
les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement  - Francija, Institut für 
Umweltplanung und Raumentwicklung – Nemčija, Accademia Europea di Bolzano – Italija, 
Fondazione Montagna sicura  - Italija, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale  - Italija, Regione Lombardia -  Italija, Regione Piemonte -  Italija, Regione del Veneto  
- Italija in CIPRA International Lab GmBH  - Avstrija. Osnovni namen projekta je prenos znanj o 
ekosistemskih storitvah v odločitve in politike na vseh teritorialnih ravneh. Po vsebini gre za 
nadaljevanje aktivnosti projekta AlpES, ki se je zaključil v letu 2018. V projektu nameravamo 
konsolidirati obstoječe znanje s področja ekosistemskih storitev v spletni odločevalski sistem 
(decision support system) ter prek štirih mednarodnih delavnic izmenjati izkušnje in usposobiti 
odločevalce o vlogi in pomenu prenosa ekosistemskih storitev v prakso. Prenos v prakso bomo 
zagotavljali preko dviga usposobljenosti odločevalcev (capacity building), pripravo priporočil 
politikam/odločevalcem na različnih prostorskih ravneh, na lokalni in regionalni ravni pa bomo 
v pilotnih območjih testirali predlagane rešitve ter izdelali akcijske plane za uvedbo 
ekosistemskih storitev v odločanje/politike.     Projekt sodi v  tematsko področje »Izboljšanje 
varstva, ohranjanja in ekološke povezanosti ekosistemov v alpskem prostoru. 

Skupna vrednost projekta je ocenjena na 2,5 mio eur. Deleži po partnerjih še niso 
določeni in bodo v primeru, če bo projekt odobren na prvi stopnji. Delež sofinanciranja Zavoda 
bo 15%.  
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� Poleg prej navedenih projektov bomo sodelovali pri pripravi projektnih prijavnic za 

naslednje projekte (navedeni so predvideni naslovi projektov), ki jih bomo začeli izvajati 
takoj po potrditvi s strani posredniškega organa, MOP, in organa upravljanja, SVRK: 

 

• Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri; 

• Drava – Natura 2000, reka za prihodnost, izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in 
habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave;  

• Upravljanje vodotokov in poplavnih gozdov (Krakovski gozd); 

• Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje 
mirnih con na Pohorju; 

• Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška 
presihajoča jezera; 

• Dežela gozdov in rjavega medveda.  
 

6.3 Projektne ideje in prijave novih projektov 

V kolikor bomo tekom leta 2019 pridobili zaprosilo za sodelovanje pri kateremukoli drugem 
projektu, ki se bo šele začel pripravljati, bomo k sodelovanju pristopali selektivno. Prednost 
bodo imeli projekti, pri katerih gre z nadaljevanje aktivnosti preteklih projektov, na primer: 
projekt coopMDD in LIFE Proteus, projekti na osnovi prioritet, kot izhajajo iz programa dela 
Zavoda, na primer projekt AlpGov2, LIFE NARCIS oziroma PUN 2015-2020 in kohezijski 
projekti, npr. »Pohorka«, v kolikor bo projekt odobren. 

6.4 Poprojektne aktivnosti 

Aktivnosti bomo izvajali skladno z obveznostmi zapisanimi v projektih, ki so se zaključili in za 
katere je predpisan način o izvajanju poprojektnih aktivnosti.  
 Za projekt »Ljudje za barje – LJUBA« (obdobje izvajanja: 2014-2016), katerega nosilec 
je bil Zavod, bomo v letu 2019 izvajali poprojektne aktivnosti v okviru projekta »Obnovitev in 
ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja -  PoLJUBA«. Projekt PoLJUBA  
nadaljuje in nadgrajuje aktivnosti projekta LJUBA.  

Za projekt »Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN« 
(obdobje izvajanja: 2011-2015), katerega nosilec je bil Zavod, bomo v letu 2019 izvajali 
naslednje poprojektne aktivnosti: spremljanje izvajanja trajnostnega upravljanja pilotnih 
območij, spremljanje obiska na 3 lokacijah – pohorskih barjih preko digitalnih IR senzorjev ter 
spremljanje nivoja talne vode preko digitalnih piezometrov, odstranjevanje odganjkov na 
območjih Planik in Vrhe ter obnova table na območju Mure. 
 Za projekt »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko – LIFE KOČEVSKO« (obdobje 
izvajanja: 2014-2019), bomo izvajanje poprojektnih aktivnosti zagotavljali preko sistemov 
gozdnogospodarskega, lovsko upravljavskega, ribiškogojitvenega in prostorskega načrtovanja. 
Na izbranem projektnem območju bomo izvajali naravovarstveni nadzor. Pozorni bomo zlasti 
na motnje na Reškem jezeru, polivanje gnojevke na Kočevskem polju, ter na onesnaževanje 
jam. Udeležili se bomo mednarodne konference o varstvu detlov. 
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 V okviru izvajanja poprojektnih aktivnosti za projekt »Alpine Ecosystem Services – 
mapping, maintenance and management – AlpES« (obdobje izvajanja: 2015-2018), bomo 
nadaljevali z razvojem tematike ekosistemskih storitev ter njihovega vključevanja v procese 
odločanja. Zato se bomo pridružili pobudi za nadaljevanje projekta s pripravo t.i. »follow up« 
projektne prijavnice za projekt »RASTerS« v okviru programa Interreg Alpine Space. 
 V okviru izvajanja poprojektnih aktivnosti za projekt »Blue Economy and marine 
Conservation – PHAROS4MPAs« (obdobje izvajanja: 2018-2019), bomo nadaljevali s 
sodelovanjem s posameznimi pomorskimi sektorji in se vključevali v proces priprave 
pomorskega prostorskega načrta.   
 V okviru izvajanja poprojektnih aktivnosti za projekt Institutionelle Zusammenarbeit - 
EVTZ Geopark Karawanken/Institucionalno sodelovanje - EZTS Geopark Karavanke - EUfutuR 
(obdobje izvajanja: 2016-2018) bomo nadaljevali s sodelovanjem pri nadaljnjem razvoju 
Geoparka Karavanke (kar vključuje tudi razvoj novih projektov, implementacije GEO festivala, 
varstva, popularizacije in izobraževanja na temo GEO in ostale naravne dediščine). 
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7 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 javne službe, predstavljajo 82% 
vseh predvidenih delovnih ur Zavoda za leto 2019, na administrativne oz. podporne naloge pa 
odpade preostalih 18%13.  

Posamezne dejavnosti poslovanja v letu 2019, ki se v glavnem odvijajo na Osrednji enoti 
Zavoda, so na kratko opisane v nadaljevanju. 

 

7.1 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, medtem ko območne enote izvajajo 
le tiste naloge, ki so nujne za poslovanje posamezne enote (naloge, vezane na pošto, 
dokumentiranje gradiv, potne naloge, vodenje evidenc in podobno). 

Na Osrednji enoti poteka koordinacija, organizacija in izvajanje sestankov, kot so na 
primer kolegiji direktorja (enkrat mesečno oz. po potrebi) in seje Sveta Zavoda (vsaj štirikrat 
letno) ter seje Strokovnega sveta Zavoda. Osrednja enota skrbi za vse zadeve skupne narave, 
ki so potrebne za delovanje organizacije in opravlja tudi večino projektne administracije. 

V letu 2019 bomo na osnovi dejansko ugotovljenih potreb (analize obremenjenosti, 
dejanskega povečanje števila strokovnih mnenj zaradi nove gradbene zakonodaje, ipd) 
pripravili predlog nove sistemizacije. V okviru možnega bomo začeli tudi z obsežno nalogo 
»popis delovnih procesov«, katere rezultati bi lahko vodili v pripravo predloga delne 
reorganizacije Zavoda.  
 
Aktivnosti, ki jih redno izvajamo, so: 
 

• dokumentiranje in arhiviranje gradiv in vodenje ustreznih evidenc (Maja Pust); 

• administrativne naloge vezane na Osrednjo in območne enote - vodenje evidence 
prisotnosti in odsotnosti zaposlenih, priprava in organizacija raznih sestankov (Maja 
Pust in tajnice območnih enot);   

• koordinacija administrativnih aktivnosti na projektih in nadzor nad izvajanjem 
projektov (mag. Maruša Danev, Tjaša Djokić, Anja Trdin); 

• tehnične in administrativne naloge vezane na seje Sveta Zavoda (mag. Maruša Danev); 

• priprava kolegijev direktorja in zapisnikov (mag. Maruša Danev); 

• 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); 

                                                      
 
13 Pri tem razrezu so upoštevane le delovne ure, predvidene za javno službo, tj. 112.840 ur. Ure, načrtovane za 
zunanje projekte, ki bodo tudi krite iz sredstev zunanjih projektov (59.870), v ta razrez niso vključene. 
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• dopolnitev procesov dela na področju javnih naročil na Zavodu RS za varstvo narave 
(mag. Maruša Danev, Nina Kavčnik, Primož Pevec); 

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

• spremljanje delovanja, vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema za registracijo 
prisotnosti na delovnem mestu RIS ter informacijskega sistema za kadrovsko podporo 
KADRIS (dr. Mirjam Dular, Maja Pust, mag. Maruša Danev, Kaja Otoničar); 

• spremljanje delovanja in vnosa podatkov v Poslovni portal ZRSVN (dr. Mirjam Dular); 

• analiza delovnih procesov (dr. Mirjam Dular in delovna skupina). 
 

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 
2019 izvajali izobraževanja in izpite iz varstva pri delu in varstva pred požarom za novo 
zaposlene ter na treh območnih enotah izvedli meritve toplotnega udobja in osvetlitve, ki 
imajo podlago 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 10 zaposlenih opremiti z novo zaščitno obutvijo in 33 zaposlene z zaščitnimi oblačili. 
Zdravniški pregled mora opraviti predvidoma 44 zaposlenih.  

V letu 2019 bomo nadaljevali z izvrševanjem predpisov s področja upravnega 
poslovanja, ravnanja z dokumentarnim gradivom in arhiviranja in poslovanja z eRačuni. 

7.2 Upravljanje s poslovnimi prostori 

V poslovnih prostorih Območne enote Nova Gorica, s katerimi upravlja Zavod, so predvidena 
le nujna vzdrževalna dela. Ostale OE imajo poslovne prostore v najemu. 

7.3 Pravne in kadrovske zadeve 

Delo na področju pravnih in kadrovskih zadev bo v letu 2019 potekalo po ustaljenih smernicah.  
Naloge s tega področja so: 
 

• opravljanje kadrovskih nalog (urejanje in vodenje dokumentacije o vseh kadrovskih 
zadevah, vodenje raznih kadrovskih evidenc, prijave/odjave delavcev, odločbe o letnih 
dopustih in podobno) (mag. Maruša Danev, Kaja Otoničar); 

• priprava in izvajanje kadrovskega načrta (mag. Maruša Danev); 

• letno ocenjevanje zaposlenih in izvajanje napredovanj (mag. Maruša Danev, vodje OE, 
direktor); 

• nadzor nad izvajanjem izobraževanj in vodenje evidence (mag. Maruša Danev); 

• opravljanje vseh pravnih nalog s področja delovnih razmerij (priprava pogodb o 
zaposlitvi, aneksov, raznih sklepov, pooblastil, ipd.) (mag. Maruša Danev, Nina A. 
Kavčnik); 

• vključevanje v program javnih del in program usposabljanja na delovnem mestu 
oziroma drugih primernih programih aktivne politike zaposlovanja (mag. Maruša 
Danev); 

• iskanje ustreznih rešitev vezanih na kadrovsko podhranjenost in priprava novega akta 
o sistemizaciji (mag. Maruša Danev); 
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• opravljanje vseh pravnih nalog s področja 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); 

• izvajanje Splošne uredbe EU o varstvu podatkov 2016/679 in uskladitev notranjih aktov 
s to uredbo (Nina A. Kavčnik, dr. Mirjam Dular, mag. Maruša Danev); 

• naloge, vezane na zdravje in varnost pri delu, vključno z  izvedbo aktivnosti veznih na 
izvajanje Programa promocije zdravja na delovnem mestu v Zavodu (mag. Maruša 
Danev, Primož Pevec). 

 
Zaradi pomanjkanja sredstev za dodatne zaposlitve iz naslova sprememb gradbene in 
prostorske zakonodaje in večjega obsega in zahtevnost nalog, se je priprava novega akta o 
sistemizaciji zamaknila v leto 2019. 

Zavod bo glede na spremembe zakonodaje izpolnjeval obveznosti, katere nalagajo 
spremenjeni predpisi. Zaradi morebitnih sprememb zakonodaje, ki bi vplivale na obstoječe 
splošne akte Zavoda, bomo le-te po potrebi uskladili.  

Povečan obseg dela bo v začetku leta povzročil sprejet dogovor med Vlado RS in 
sindikati o popravkih plačnih razredov vseh delovnih mest Zavoda, zaradi česar bomo pripravili 
spremembo akta o sistemizaciji in anekse k pogodbam o zaposlitvi za vse zaposlene. Večji 
obseg dela bo povzročil zaključek devetih projektov in začetek izvajanja nekaterih novih 
projektov, tudi intenzivni začetek projekta LIFE-IP NATURA.SI. V letu 2019 bo strokovni izpit s 
področja varstva narave opravljalo devet zaposlenih. 

7.3.1 Sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb 

V letu 2019 ne predvidevamo sklepanja podjemnih in avtorskih pogodb z zaposlenimi 
ZRSVN. Avtorske in podjemne pogodbe bomo na ZRSVN sklepali predvsem za izvajanje 
projektnih aktivnosti. 

7.3.2 Kadrovski načrt 

Na Zavodu bo konec leta 2019 predvidoma za nedoločen čas zaposlenih 67 ljudi, ki opravljajo 
naloge redne dejavnosti javne službe, skupaj z direktorjem. Od tega so 4 zaposlitve za polovični 
delovni čas, skupaj je torej 65 zaposlenih, izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa (FTE 
– full time equivalent). Zavod ima iz državnega proračuna zagotovljenih sredstev za 62,9 
zaposlenih, ki jih bo imel predvidoma konec leta 2019 oziroma januarja 2020. Skladno z 
izhodišči MOP in kadrovskim načrtom za leto 2019 ima Zavod iz državnega proračuna 
zagotovljenih sredstev za 62,9 zaposlenih, zato sta 2,1 zaposlena financirana iz drugih virov.  

Na območnih enotah administrativni kader, kjer je to le mogoče, zaposlujemo za 
polovični delovni čas, vendar vse območne enote še vedno nimajo zaposlenega delavca za 
opravljanje administrativnih del.  

V letu 2018 se je obseg nalog (strokovnih in administrativnih) zaradi spremenjene 
gradbene in prostorske zakonodaje močno povečal, število zaposlenih pa je ostalo enako. Na 



Program dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2019                                                                                                                                                 

 

 63

problematiko smo večkrat opozorili MOP, ki jo tudi rešuje. V primeru, da bodo odobrene 
dodatne zaposlitve, bo potreben popravek kadrovskega načrta za leto 2019.  
 V letu 2019 načrtujemo sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje na področju 
programa javnih del in programa usposabljanja na delovnem mestu oziroma drugih primernih 
programov.  

V nadaljevanju je pripravljena preglednica, ki prikazuje število zaposlenih za mesec 
januar leta 2019 in mesec januar prihodnjega leta 2020, in sicer po posameznih virih 
financiranja kot predvideva Priloga 1 Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih 
uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leto 2018 in 2019 
(Uradni list RS, št. 3/18). 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 in ne bo 
vplivalo na število zaposlenih financiranih iz državnega proračuna. 
 
Preglednica: Število zaposlenih po posameznih virih financiranja 

 

Vir financiranja 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

jan.19 jan.20 predvideno 
jan.20* 

1. Državni proračun 62,90 62,90 79,40 

2. Proračun občin 0 0 0 

3. ZZZS in ZPIZ 0 0 0 

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

0 0 
0 

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

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

7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, 
vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega 
proračuna 37,95 35,95 35,95 

8. Namenska sredstva 0 0 0 

9. Sredstva iz sistema javnih del 4 4 4 

10. Sredstva za zaposlene - posledica žleda 0 0 0 

        

Skupno število zaposlenih (od 1. do 10. točke) 105,35 103,35 119,85 

Skupaj število zaposlenih pod točkami 1,2,3,4 62,90 62,90 79,40 

Skupaj število zaposlenih pod točkami 5,6,7,8,9,10 42,45 40,45 40,45 

*predvideno število zaposlenih v primeru zagotovitve sredstev za optimalnejše delovanje (zaposlitve zaradi 
gradbene in prostorske zakonodaje ter zaradi preobremenjenosti območnih enot, ureditev tajništev, zaposlitev 
analitika, strokovnjaka za zavarovana območja in strokovnjaka za tujerodne invazivne vrste) 
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Preglednica: Organigram (z navedbo vira financiranja za plače) na dan 1.1.2019 

Delovno mesto 

Viri financiranja 

Državni 
proračun - 

MOP 

Tržna 
dejavnost 

EU projekti Javna dela 

1. Osrednja enota         

1.1. Skupne službe         

direktor 1,00 0,00 0,00 0,00 

informatik VII/1 1,00 0,00 0,00 0,00 

javno delo za VI. raven izobrazbe 0,00 0,00 0,00 1,00 

naravovarstveni svetnik 0,90 0,00 0,10 0,00 

visoki naravovarstveni svetnik 1,00 0,00 0,00 0,00 

visoki naravovarstveni svetnik 1,00 0,00 0,00 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 1,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. Odsek za splošne zadeve         

naravovarstveni svetnik 0,70 0,00 0,30 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,90 0,00 0,10 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,00 0,00 1,00 0,00 

strokovni sodelavec (JN, kakovost, 
varno delo) VII/1 0,30 0,00 0,70 0,00 

strokovni sodelavec (JN, kakovost, 
varno delo) VII/1 1,00 0,00 0,00 0,00 

strokovni sodelavec VII/1 0,00 0,00 1,00 0,00 

strokovni sodelavec VII/1 0,00 0,00 1,00 0,00 

strokovni sodelavec VII/1 0,00 0,00 1,00 0,00 

strokovni sodelavec VII/1 1,00 0,00 0,00 0,00 

strokovni sodelavec VII/1 0,00 0,00 1,00 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 1,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Odsek za biodiverziteto         

naravovarstveni svetnik 0,00 0,00 1,00 0,00 

naravovarstveni svetnik 1,00 0,00 0,00 0,00 

naravovarstveni svetovalec 1,00 0,00 0,00 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,00 0,00 1,00 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,00 0,00 1,00 0,00 

naravovarstveni svetovalec 1,00 0,00 0,00 0,00 

visoki naravovarstveni svetnik 1,00 0,00 0,00 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 0,72 0,00 0,28 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 0,50 0,00 0,50 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 1,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Odsek za naravne vrednote in 
ukrepe varstva         

naravovarstveni svetovalec 0,00 0,00 1,00 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,00 0,00 0,00 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 1,00 0,00 0,00 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 1,00 0,00 0,00 0,00 

2.Območna enota Celje         

naravovarstveni svetnik 1,00 0,00 0,00 0,00 

naravovarstveni svetnik 0,75 0,00 0,25 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,00 0,00 1,00 0,00 

naravovarstveni svetovalec 1,00 0,00 0,00 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,00 0,00 1,00 0,00 

poslovni sekretar VI 0,50 0,00 0,25 0,00 
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strokovni sodelavec - javna dela 0,00 0,00 0,00 1,00 

visoki naravovarstveni svetnik 1,00 0,00 0,00 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 1,00 0,00 0,00 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 1,00 0,00 0,00 0,00 

3. Območna enota Kranj         

naravovarstveni svetnik 0,70 0,00 0,30 0,00 

naravovarstveni svetnik 1,00 0,00 0,00 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,00 0,00 1,00 0,00 

poslovni sekretar VI 0,55 0,00 0,00 0,00 

visoki naravovarstveni svetnik 1,00 0,00 0,00 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 1,00 0,00 0,00 0,00 

4. Območna enota Ljubljana         

višji naravovarstveni svetovalec 0,70 0,00 0,30 0,00 

naravovarstveni svetnik 0,50 0,00 0,00 0,00 

naravovarstveni svetnik 1,00 0,00 0,00 0,00 

naravovarstveni svetnik 1,00 0,00 0,00 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,20 0,00 0,80 0,00 

naravovarstveni svetovalec 1,00 0,00 0,00 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,00 0,00 1,00 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,12 0,00 0,88 0,00 

naravovarstveni svetovalec 1,00 0,00 0,00 0,00 

strokovni sodelavec VII/1 0,50 0,00 0,50 0,00 

strokovni sodelavec VII/1 0,00 0,00 0,50 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 0,06 0,00 0,94 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 1,00 0,00 0,00 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 0,83 0,00 0,17 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 1,00 0,00 0,00 0,00 

5. Območna enota Maribor         

naravovarstveni svetnik 0,50 0,00 0,50 0,00 

naravovarstveni svetnik 0,65 0,00 0,35 0,00 

naravovarstveni svetnik 1,00 0,00 0,00 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 1,00 0,00 0,00 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,00 0,00 1,00 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,00 0,00 1,00 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,80 0,00 0,20 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,00 0,00 1,00 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,00 0,00 1,00 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,90 0,00 0,10 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,10 0,00 0,90 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,50 0,00 0,50 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,55 0,00 0,45 0,00 

poslovni sekretar VI 0,00 0,00 0,50 0,00 

poslovni sekretar VI 0,50 0,00 0,50 0,00 

visoki naravovarstveni svetnik 1,00 0,00 0,00 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 0,45 0,00 0,55 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 0,90 0,00 0,10 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 0,00 0,00 1,00 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 0,40 0,00 0,60 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 0,90 0,00 0,10 0,00 

6. Območna enota Nova Gorica         

naravovarstveni svetnik 1,00 0,00 0,00 0,00 

naravovarstveni svetnik 1,00 0,00 0,00 0,00 
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naravovarstveni svetnik 1,00 0,00 0,00 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,30 0,00 0,70 0,00 

naravovarstveni svetovalec 1,00 0,00 0,00 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,00 0,50 0,50 0,00 

poslovni sekretar VI 0,55 0,00 0,00 0,00 

strokovni sodelavec - javna dela 0,00 0,00 0,00 1,00 

visoki naravovarstveni svetnik 0,85 0,00 0,15 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 0,70 0,00 0,30 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 1,00 0,00 0,00 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 1,00 0,00 0,00 0,00 

7. Območna enota Novo mesto         

javno delo za VI. raven izobrazbe 0,00 0,00 0,00 1,00 

naravovarstveni svetnik 1,00 0,00 0,00 0,00 

naravovarstveni svetnik 1,00 0,00 0,00 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,00 0,00 1,00 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,35 0,00 0,65 0,00 

strokovni sodelavec VII/1 0,50 0,00 0,50 0,00 

visoki naravovarstveni svetnik 1,00 0,00 0,00 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 0,00 0,00 1,00 0,00 

8. Območna enota Piran         

naravovarstveni svetnik 0,50 0,00 0,50 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,15 0,00 0,85 0,00 

naravovarstveni svetovalec 0,00 0,00 1,00 0,00 

visoki naravovarstveni svetnik 0,72 0,00 0,28 0,00 

višji naravovarstveni svetovalec 0,70 0,00 0,30 0,00 

Skupaj 62,90 0,50 37,95 4,00 

Skupaj Zavod 105,35 

 
* Organigram vključuje tudi delovna mesta po petem odstavku 21. člena Pravilnika o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu 
 
Preglednica: Kadrovski načrt 

1. Zaposleni, ki jih financira MOP I-IV. TR V. TR VI. TR VII. TR 
VIII. 
TR IX. TR Skupaj 

Št. zap. na dan 30.9.2019     2 60,9     62,9 

Št. zap. na dan 31.12.2019 (a+b)     2,5 60,4     62,9 
                

a) Št. zap. za določen čas               

b) Št. zap. za nedoločen čas               

Št. zap. s krajšim delovnim časom     4 1     5 

Št. napredovanj v plačne razrede       3     3 

Število premestitev               

Število upokojitev               

Št. nadomestnih zaposlenih zaradi 
upokojitve               

Št. odpovedi pogodb o zaposlitvi               
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2. Št. zap., ki so financirani iz drugih 
virov, navedite vir: tržna dej., 
projektni delo itd.     0,5 39,95     40,45 

3. Skupaj število zaposlenih na dan 
31. 12.2019 (1+2)     3 100,35     103,35 

 
Preglednica: Sistemiziranost delovnih mest 

 
 
 
Preglednica Načrt stroškov dela za leto 2019 prikazuje načrtovane stroške dela za leto 2019 za 
redno dejavnost, vključno s sofinanciranjem projektov.  
 
Preglednica: Načrt stroškov dela za leto 2019 

 
STROŠKI DELA ( € ) 

Plače in dodatki 2.492.822 

Povračila zaposlenim - prehrana in prevoz 172.058 

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 34.913 

Drugi izdatki zaposlenim (regres, jubilejne nagrade,…) 74.648 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 401.674 

SKUPAJ 3.176.114 

7.3.3 Izobraževanje delavcev Zavoda 

Izobraževanje delavcev zajema pridobivanje znanj s področja našega dela, vendar ga bomo 
tudi v letu 2019 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 
delavnicah in razvijanju enotnih metodoloških pristopov s področja našega dela. Za vse 
zaposlene je predvideno izobraževanje na temo obvladovanja konfliktov in težavnih strank. 
Skladno s potrebami se bodo zaposleni, ki opravljajo naloge poslovanja, udeležili izobraževanj 
s področja arhiviranja, informatike, financ, kadrov in javnega naročanja. Direktor Zavoda se bo 
predvidoma udeležil enega izobraževanja s področja vodenja. V okviru projektov se bodo 

Naziv DM

Št. sistemiziranih 

DM po 

veljavnem 

pravilniku

Št. zasedenih 

DM na dan 

31.12.2018

Predvideno št. 

zasedenih DM na 

dan 31.12.2019 - 

JS

Predvideno št. 

DM na dan 

31.12.2019 - 

projekti

Predvideno št. 

zasedenih DM na 

dan 31.12.2020 - 

JS

Predvideno št. 

DM na dan 

31.12.2020 - 

projekti

Direktor 1 1 1 0 1 0

Visoki naravovarstveni 

svetnik
9 9 9 4 9 4

Naravovarstveni svetnik 20 20 20 9 20 9

Višji naravovarstveni 

svetovalec
22 21 22 9 22 9

Naravovarstveni svetovalec 12 10 9 27 9 27

Analitik VII/2 (I) 0 0 1 0 1 0

Strokovni sodelavec (javna 

naročila, kakovost, varno 

delo) VII/1

1 1 1 1 1 1

Informatik VII/1 1 1 1 0 1 0

Strokovni sodelavec VII/1 1 0 0 5 0 5

Poslovni sekretar 3 2 2 2 2 2

Skupaj 70 65 66 57 66 57



Program dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2019                                                                                                                                                 

 

 68

zaposleni glede na potrebe udeležili tudi izobraževanj s področja projektnega dela in drugih 
izobraževanj v okviru projektov. Pozornost bomo namenili tudi nadgradnji poznavanja dela z 
GIS, ki sodi med naša osnovna vendar zahtevna delovna orodja. 

V letu 2019 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 in upravnega poslovanja.  

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. 
 Zavod je pogosto vabljen k sodelovanju pri pripravi ali posodobitvi raznih izobraževalnih 
programov s področja varstva narave za pridobitev raznih nazivov ali samo za dopolnjevanje 
znanja. Udeležba pri tovrstnih aktivnostih je minimalna zaradi omejenih kapacitet in drugih 
prioritetnejših nalog.  
 

7.4 Finančne in računovodske zadeve 

V okviru nalog finančno-računovodske narave bo tudi v letu 2019 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 (mag. Maruša Danev, Tatjana Keršmanc, Tjaša Djokić, 
Anja Trdin);  

• zagotavljanje prehodnih virov financiranja in priprava načrta zadolževanja (mag. 
Maruša Danev, Tatjana Keršmanc); 

• priprava in izvedba zadev, ki se vežejo na plače in nadomestila plač (Tatjana Keršmanc); 

• obračunavanje, pregledovanje in izplačevanje potnih nalogov (Tatjana Keršmanc) 

• izvajanje plačilnega prometa (mag. Maruša Danev, Tatjana Keršmanc); 

• izvajanje in vodenje gotovinskega poslovanja (mag. Maruša Danev, Tatjana Keršmanc) 

• izdajanje računov (mag. Maruša Danev, Tatjana Keršmanc); 

• opravljanje nalog s področja osnovnih sredstev, tudi izvedba inventurnih popisov 
(Tatjana, Keršmanc, Primož Pevec). 

 
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 2019 izvajal več kot 
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25 projektov, pričakujemo pa tudi začetek izvajanja še kakšnega izmed projektov, ki so v času 
priprave tega programa še v postopku prijave. Vsi ti projekti pa se financirajo na podlagi 
povračil že nastalih in plačanih stroškov, zaradi česar je treba zagotoviti prehodne vire 
financiranja. Zavod se bo v primeru potrebe po zagotavljanju likvidnostnih sredstev za projekte 
zadolžil pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države. 

7.5 Informatika in elektronski sistemi 

Za vzdrževanje14 računalnikov in pomoč sodelavcem pri uporabi informacijsko-komunikacijske 
opreme je zaposlen en sam sodelavec na delovnem mestu »informatik«, ki mu pri izvedbi 
kompleksnejših vzdrževalnih del, predvsem na področju povezav, strežnikov in drugih 
zahtevnejših nalog, pomaga zunanji izvajalec. Ker sta obseg in zahtevnost nalog vse večja, 
bomo poskusili – v primeru, če bodo sredstva na voljo - še kakšno od kritičnih nalog oddati v 
izvajanje usposobljenemu zunanjemu izvajalcu. Konec leta 2018 smo pripravili osnutek 
strategije razvoja informatike na Zavodu. Upamo, da bo v letu 2019 možno začeti tudi akcije, 
ki izhajajo iz popisa stanja in usmeritev iz osnutka strategije. Zaradi izredno majhnih sredstev 
ter skromne kadrovske postave – oboje nikakor ne sledi obsegu dela, številu sodelavcev, kaj 
šele zahtevam sodobne digitalne družbe - smo v zadnjih letih nazadovali oz. nas prehitevajo 
podobne organizacije, katerim smo bili pred 15 leti zgled na področju informatike. V Prilogi 
10.4 so naštete tudi postavke s področja informatike, ki bi jih bilo potrebno realizirati v 
najkrajšem času.   

Koncem leta 2018 je objavljen razpis za prosto delovno mesto programerja. V kolikor 
bo razpis uspešen, bo Zavod skupaj z ministrstvom poiskal vir sredstev za zaposlitev.  
  V letu 2019 bomo glede na dodeljena sredstva15 za investicije kupili le nekaj 
računalnikov ter v primeru odpovedi16 izrabljene opreme zamenjali nujno potrebno. Na OE 
MB bi bilo nujno potrebno dopolniti lokalno omrežje. 
 Pri informacijskih sistemih Poslovni portal ZRSVN bo potrebno izvesti dopolnitev 
nekaterih funkcionalnosti v aplikacijah Pošta, Delovodnik in Tabele o delu. Informacijski sistem 
KadRIS je bil v letu 2018 dograjen s kadrovskim modulom, letos pa pri njem ne pričakujemo 
potreb po večjih spremembah, razen redne letne posodobitve sistema, ki je vključena v 
vzdrževanje. Za Naravovarstveni atlas smo pripravili seznam nujno potrebnih dopolnitev 
funkcionalnosti, ki so ključnega pomena pri rednem delu strokovnih sodelavcev. Če bo to 
izvedljivo, bomo začeli z večjo informatizacijo delovnih postopkov, v katerih je NVA ključnega 
pomena. Pozornost bomo vlagali čim intenzivnejši uporabi tablic za direkten vnos podatkov v 
NVA s terena.  
 V letu 2019 se bo sestala skupina za informatiko za pregled stanja ter potreb za naprej. 
Če bo realizirana zaposlitev informatika za področji GIS in baze podatkov, bo delo skupine 
intenzivnejše, saj bi se lotili postopne informatizacije delovnih procesov, ki jih načrtujemo 
popisati v tem letu. 

                                                      
 
14 Že dalj časa opozarjamo, da kljub vedno večjemu številu sodelavcev in posledično večjemu število osebnih 
računalnikov, podatkov itd, ostajajo sredstva, namenjena informatiki, enaka kakor so bila v prejšnjih letih. Zavod 
na zaposlenega porablja cca. 25% sredstev, kakršna se v povprečju porabljajo za informatiko na zaposlenega  v 
državni upravi.  V letu 2018 so se pokazale konkretne posledice tega stanja - težave v delovanju informacijskega 
sistema Zavoda. 
15 Po izhodiščih MOP je to 10.000 EUR. 
16 Pričakujemo, da bo potrebno zamenjati dve komunikacijski enoti na OE ter en brezprekinitveni napajalnik. 
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Redne in razvojne aktivnosti: 
 

• koordinacija informatike, vključno z delovanjem skupine za informatiko in sodelovanje 
z zunanjimi izvajalci (dr. Mirjam Dular, Alojz Kordiš); 

• vzdrževanje strežnikov in osebnih računalnikov (Alojz Kordiš in zunanji izvajalec); 

• izvedba rednih letnih servisnih pregledov računalniške opreme (Alojz Kordiš); 

• vzdrževanje omrežja (Alojz Kordiš in zunanji izvajalec); 

• vzdrževanje tiskalnikov in sistema skeniranja dokumentov (Primož Pevec, Alojz Kordiš); 
• delo pri informacijskem sistemu RIS (Maja Pust in tajnice OE, Alojz Kordiš, dr. Mirjam 

Dular); 

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

• revizija aplikacije Delovodnik17 Poslovnega portala ZRSVN (dr. Mirjam Dular); 

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

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

• pregled možnosti za prehod na standardizirano aplikacijo za vodenje pošte18 (dr. 
Mirjam Dular, Maja Pust); 

• priprava navodil za uporabnike (dr. Mirjam Dular, Alojz Kordiš); 

• izboljšava omrežja na OE MB in internetnih povezav OE (dr. Mirjam Dular, Primož 
Pevec, Alojz Kordiš, OE Maribor); 

• koordinacija del pri informacijskem sistemu NVA (dr. Mirjam Dular); 

• načrtovanje razvoja informacijskega sistema NVA (dr. Mirjam Dular, mag. Martina 
Kačičnik Jančar); 

• vzdrževalna dela na NVA in dopolnitve funkcionalnosti aplikacije, vključno z manjšimi 
popravki pri internih profilih NVA (dr. Mirjam Dular, Mina Dobravc, mag. Matej 
Petkovšek); 

• uvoz novih podatkov s področja biodiverzitete v NVA (mag. Matej Petkovšek); 

• prilagoditve NVA v profilu NV za potrebe sprememb podatkov o NV19 (Mina Dobravc); 

• priprava protokola20 za izmenjavo referenčnih podatkovnih plasti z ARSO (dr. Mirjam 
Dular); 

• izvedba sprotnega osveževanja podatkov GURS v NVA ter posodobitev sistema 
osveževanja podatkov za »osnovni projekt GIS« na datotečnem strežniku ZRSVN (dr. 
Mirjam Dular, Matej Petkovšek); 

• izobraževanje uporabnikov (nosilci vsebine). 
 

                                                      
 
17 Naloga je bila načrtovana v letu 2018, a je bila izvedena le minimalno. 
18 Naloga v letu 2018 ni bila izvedena, saj ni bilo na voljo sredstev za nabavo. S približevanjem izgradnje državnega 
IS e-Prostor bo pomembno, da bo Zavod lahko pariral s sodobno in z zakonodajo skladno aplikacijo za prevzem 
in oddajo pošte. 
19 Naloga je bila načrtovana za leto 2018, vendar ni prišlo do zaključka postopka na MOP, zato se prenaša v leto 
2019. 
20 Naloga je bila načrtovana že za leto 2018, vendar (še) ni bila aktualna in se prenaša v leto 2019. 
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8 Finančni načrt 

8.1 Obrazložitve finančnega načrta 

8.1.1 Povzetek ciljev in nalog Zavoda RS za varstvo narave 

Zavod RS za varstvo narave (v nadaljevanju Zavod) opravlja naloge na podlagi Zakona o 
ohranjanju narave, naloge na podlagi javnega pooblastila ter druge naloge. Delovanje Zavoda 
sloni tudi na vrsti drugih zakonskih in podzakonskih predpisih ter na programsko - političnih 
dokumentih s področja varstva okolja in varstva narave. Podroben pregled nalog je vsebovan v 
poslovnem delu Programa dela Zavoda. 

8.1.2 Zakonske in druge podlage 

Finančni načrt zavoda temelji na sledečih predpisih: 
 
1. Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 

32/08 - Odl. US, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18), 
2. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-

B,  127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 11/11 - uradno prečiščeno 
besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 
- ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718, 71/17 
– ZIPRS1819 in 13/18), 

3. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), (Uradni list 
RS, št. 71/17, 13/2018 - ZJF-H), 

4. Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), (Uradni list RS št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - 
ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - Odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-
1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-
C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - Odl. US, 101/13 - ZdavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 
16/15 - Odl. US, 24/15 - Odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-
2R, 27/17, 77/17 – ZMVN-1 in 17/18), 

5. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - ZSPJS-UPB13, 107/09 - Odl. US, 
98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11-ZDIU12, 
27/12 - Odl. US, 40/12-ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 
25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/2016 - ZUPPJS17, 23/2017 – 
ZDOdv in 67/17),  

6. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE), 
7. Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, (Uradni list RS, št. 80/18), 
8. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND), (Uradni list RS/I, št. 

18/91, s spremembami), 
9. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, s spremembami) 
10. Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora - tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 83/10, 

89/10, 106/15, 46/17, 80/18), 
11. Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 

(Uradni list RS, št. 91/00, 122/00), 
12. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list 

RS, št. 53/08, 89/08, 98/09 - ZIUZGK, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 95/14 
- ZUPPJS15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17), 
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13. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18), 
14. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja okolja in prostora 

(Uradni list RS, št. 28/06), 
15. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu RS za varstvo narave z dne 

26.11.2008, s spremembami, 
16. Statut Zavoda RS za varstvo narave, št. 8-IV-34/1-O-16/DK z dne 2. 2. 2016. 

8.2 Uskladitev odhodkov z razpoložljivimi sredstvi 

Glede na obseg del in nalog, ki jih Zavodu neposredno predpisuje ZON in drugi predpisi, 
posredno pa tudi resorno ministrstvo, mora ustanovitelj zagotoviti potrebna sredstva za 
izvajanje le-teh. Zavod se bo v letu 2019 financiral iz različnih virov financiranja. Ministrstvo za 
okolje in prostor je za opravljanje javne službe ohranjanja narave, ki jo opravlja Zavod v letu 
2019 zagotovilo 2.612.342 €. Znesek vključuje tudi sredstva za izvajanje akcij in intervencij. 

Zavod bo tudi v letu 2019 nadaljeval z delom na projektih. Sodeloval bo tudi pri 
prijavljanju na razne razpise za projekte v skladu z razpoložljivimi kapacitetami. Sredstva za 
izvajanje projektov so večinoma zagotovljena iz raznih finančnih instrumentov EU, drugih 
financerjev kot je npr. MOP, v manjši meri pa v obliki sofinanciranja prijavitelja in partnerjev. 
Pri izvajanju projektov EU je treba zagotavljati prehodne vire financiranja, kar pa ima Zavod 
urejeno pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države.  

Za izračun plač za zaposlene za leto 2019 so bili upoštevani plačni razredi za 
sistemizirana delovna mesta na podlagi pravilnika o sistemizaciji, plača direktorja pa na 
podlagi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju.  
Pri stroških dela ni zagotovljenih sredstev v višini 116.171 € kar predstavlja strošek 
napredovanj, ki so se začela izvajati 1.12.2018. Pri plačah tudi še ni upoštevan strošek 
spremenjenih plačnih razredov delovnih mest na Zavodu na podlagi Dogovora o plačah in 
drugih stroških dela v javnem sektorju v višini 85.295 €. 

Stroški materiala Osrednje enote in Območnih enot so stroški energije (elektrika, 
gorivo, plin, energija za ogrevanje in podobno), drobnega inventarja, stroški zaščitnih delovnih 
sredstev (npr. obutev in oblačila), stroški strokovne literature in pisarniškega materiala. 

Stroški storitev so stroški v zvezi z opravljanjem dejavnosti, stroški vzdrževanja in 
najemnin, stroški intelektualnih storitev oziroma zunanjih izvajalcev (izobraževanje, 
računovodske, notarske, zdravstvene storitve in podobno), stroški povračil v zvezi z delom, 
stroški storitev fizičnih oseb, stroški reprezentance, drugi stroški (požarna varnost, poštne 
storitve, telekomunikacijske storitve in podobno).  
Pri stroških storitev ni zagotovljenih sredstev v višini 42.659 € in sicer za celovito vzdrževanje 
opreme (NVA), tiskanih materialov, izobraževanje, ipd. 

Izračun stroškov materiala in stroškov storitev za leto 2019 je narejen na podlagi ocene 
realizacije v letu 2018, najnujnejših nalog in dejanskih tržnih cen ter razpoložljivih sredstev za 
stroške materiala in storitev.  

Tudi v letu 2019 si bomo tako kot v preteklih letih prizadevali k racionalizaciji stroškov, 

pri čemer smo bili do sedaj zelo uspešni.  

Stroški investicij so načrtovani na podlagi razpoložljivih sredstev in so namenjena za 

del najnujnejših redno obnavljanj računalniške strojne in programske opreme, preostanek pa 

je namenil drugi opremi (multifunkcijska naprava). Zavod pa bi v letu 2019 potreboval bistveno 

več sredstev in sicer dodatnih 49.508 € za preostalo najnujnejše redno obnavljanje 
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računalniške strojne in programske opreme, nakup ustrezne programske opreme za vodenje 

pošte, pisarniško pohištvo ter preostale multifunkcijske naprave, ki jih je treba nujno 

zamenjati. Zavod bi potreboval tudi sredstva za obnovo voznega parka in sicer ne samo 

sredstva iz podnebnega sklada za nakup električnih vozil temveč tudi nakup klasičnih vozil. 

Zavod za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter na 
dejavnost prodaje storitev na trgu uporablja sodila po računovodskem načelu stalnosti, z 
zagotavljanjem ločenega evidentiranja poslovnih dogodkov za izvajanje javne službe, 
financirane iz proračuna RS, od ostalih dejavnosti, ki jih ločeno spremlja po projektih. 

Finančni načrt Zavoda je v prvem delu pripravljen po načelu nastanka poslovnega dogodka, 
ker na ta način spremljamo tudi medletno poslovanje oziroma izdelujemo mesečna, polletna 
in letna poročila. Drugi del finančnega načrta pa je prikazan po načelu denarnega toka in 
vsebuje planski izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa 
financiranja s pojasnili. 

Sestavni del finančnega načrta Zavoda so tudi predračunski računovodski izkazi (kot 
priloga), ki vsebujejo podatke o realizaciji leta 2017 (R-1), oceni realizacije za leto 2018 (R), 
planirane podatke za leto 2019 (R+1) ter prikazane indekse rasti.  
 

8.2.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019 

8.2.1.1 PRIHODKI 

Tabela številka 1 – prikaz vseh prihodkov Zavoda v letu 2019 (v €) 
 

VRSTA PRIHODKA Ocena real. 2018 Plan 2019 

INDEKS 
(proračun 

2019/ ocena 
real. 2018) 

Prihodki iz sredstev javnih financ 3.927.960 5.444.750 1,39 

Proračun RS - redna dejavnost (proračunska postavka 
153243 Zavod RS za varstvo narave, ukrep: 2511-11-0047) 2.594.476 2.582.342 1,00 

Proračuna RS - redna dejavnost (proračunska postavka 
153242 Zavarovana območja, ukrep: 2511-11-0025) 20.000 20.000 1,00 

Proračun RS - mednarodni projekt LIFE - za projekt LIFE TO 
GRASSLANDS 0 174.874 X 

Proračun RS - mednarodni projekt LIFE - za projekt LIFE 
ARTEMIS 4.386 4.386 1,00 

Proračun Občin - mednarodni projekt LIFE - za projekt LIFE 
ARTEMIS 2.163 2.163 1,00 

Proračun RS - mednarodni projekt LIFE - za projekt LIFE 
STRŽEN 0 12.500 X 

Proračun RS - mednarodni projekt LIFE - za projekt LIFE 
KOČEVSKO 32.401 32.401 1,00 

Proračun RS - mednarodni projekt LIFE - za projekt  LIFE LYNX 0 1.212 X 

Proračun RS - kohezijski projekti 44.075 170.844 3,88 

Prihodki za projekt LIFE TO GRASSLANDS 419.941 790.635 1,88 

Prihodki za projekt AlpES 65.182 0 0,00 

Prihodki za projekt AlpGov 4.398 52.129 11,85 
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Prihodki za projekt LIFE KOČEVSKO 43.872 8.035 0,18 

Prihodki za projekt ENJOYHERITAGE 38.342 20.610 0,54 

Prihodki za projekt LIKE 74.553 50.911 0,68 

Prihodki za projekt EUfuturR 31.652 26.414 0,83 

Prihodki za projekt coop MDD 46.648 69.318 1,49 

Prihodki za projekt Danube GeoTour 26.356 11.593 0,44 

Prihodki za projekt LIFE ARTEMIS 25.685 29.681 1,16 

Prihodki za projekt LIFE STRŽEN 33.041 25.682 0,78 

Prihodki za projekt LIFE LYNX 13.372 4.472 0,33 

Prihodki za projekt CLAUSTRA+ 27.007 67.951 2,52 

Prihodki za projekt KRAS.RE.VITA 17.143 22.914 1,34 

Prihodki za projekt Mala barja - Marja 87.375 505.693 5,79 

Prihodki za projekt VIPava 14.956 12.756 0,85 

Prihodki za projekt ZA KRAS 25.849 51.081 1,98 

Prihodki za projekt Auerspergova železarna Dvor 30.235 14.320 0,47 

Prihodki za projekt Grad Borl 26.269 16.864 0,64 

Prihodki za projekt POLJUBA 30.977 90.933 2,94 

Prihodki za projekt VEZI NARAVE 15.065 55.007 3,65 

Prihodki za projekt BioBlitz 7.735 X X 

Prihodki za projekt PHAROS4MPAS 16.369 31.622 1,93 

Prihodki za projekt NAKULT 26.616 31.602 1,19 

Prihodki za projekt LIFE- IP NATURA.SI 676 403.146 596,48 

Prihodki za projekt ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA 6.096 4.513 0,74 

Prihodki za projekt SOOP 600 X X 

Prihodki za projekt VRH JULIJCEV 0 25.000 X 

Prihodki javna dela 71.465 21.147 0,30 

Prihodki za projekt SV. ANA 1.554   0,00 

Prihodki OSTALI JAVNI PROJEKTI 1.433 0 0,00 

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 0 57.152 X 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 0 57.152 X 

SKUPAJ PRIHODKI brez investicij 3.927.960 5.501.902 1,40 
    

Prihodki za investicije 77.981 63.946 0,82 

Sredstva za investicije redna dejavnost (proračunska 
postavka 153243) 35.000 10.000 0,29 

Sredstva za investicije projekti 40.773 53.946 1,32 

Sredstva za investicije ostali javni projekti 2.208 0 0,00 

       

SKUPAJ PRIHODKI z investicijami 4.005.941 5.565.848 1,39 
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Prihodki iz sredstev javnih financ 
 
Prihodki iz proračuna RS 
 
Tabela številka 2 – prikaz prihodkov iz proračuna RS – redna dejavnost (v €) 
 

PRIHODKI 
Ocena real. 

2018 

Plan 2019 INDEKS 
(skupaj 
2019/ 
ocena 
real. 

2018) 

SKUPAJ 
Proračunska 

postavka 
153243 

Proračunska 
postavka 
153242 

Sredstva za plače, druge izdatke 
zaposlenim in prispevke 2.116.841 2.116.841 2.116.841 0 1,00 

Sredstva za izdatke za blago in 
storitve 477.635 465.501 465.501 0 0,97 

Investicijski transferi javnim 
zavodom 35.000 10.000 10.000 0 0,29 

SKUPAJ (plače, mat.,investicije) 2.629.476 2.592.342 2.592.342 0 0,99 

Stroški akcij 20.000 20.000 0 20.000 1,00 

SKUPAJ VSI PRIHODKI 2.649.476 2.612.342 2.592.342 20.000 0,99 

 
Prihodki, prikazani v Tabeli številka 2, vključujejo sredstva iz proračuna RS namenjena za 
izvajanje redne dejavnosti ohranjanja narave, sredstva za akcije in intervencije. Prihodki za 
izvajanje projektov so prikazani v Tabeli številka 3. Prihodki vključujejo tudi določena sredstva 
za lastne udeležbe pri projektih, financiranih iz proračuna EU. 
 
Prihodki iz proračuna EU 
 
V nadaljevanju so opisani projekti, financirani iz proračuna EU, v katerih bo Zavod v letu 2019 
sodeloval. Izvajanje projektov pomeni tudi pridobivanje dodatnih sredstev in s tem zmanjšanje 
zahtev do proračuna RS. Z izvajanjem projektov se lahko določene naloge izvajajo na višjem 
kvalitativnem in kvantitativnem nivoju, prav tako pa se naloge izvedejo prej, kot če bi bile 
financirane samo iz proračuna RS.  

Pri izvajanju projektov, financiranih s finančnimi instrumenti EU, se pojavlja problem 
prehodnega financiranja, saj je večina teh projektov financirana po sistemu povračil stroškov 
(čakanje tudi več kot eno leto), kar pomeni, da mora Zavod sredstva zalagati. Svet Zavoda je 
na podlagi mnenja finančne službe Zavoda s sklepom dovolil zagotavljanje prehodnih virov 
financiranja projektov. Zavod ima urejen sistem zadolževanja in se zadolžuje pri Ministrstvu za 
finance, Zakladnici enotnega zakladniškega računa države. Na podlagi pripravljene projekcije 
denarnega toka za leto 2019 se bo Zavod v letu 2019 moral zadolževati, in sicer postopoma, 
glede na dejanske potrebe, ob koncu leta 2019 pa predvidevamo cca. 1.643.000 € zadolžitve. 

V poglavju 6.1 so našteti vsi potekajoči projekti s kratkim opisom, ki jih bomo izvajali v 
letu 2019. V nadaljevanju so prikazani prihodki po virih financiranja. 
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Načrtovani projekti 
 
Zavod je kot prijavitelj oziroma kot partner vključen v prijavljene projekte, ki so opisani v 
poglavju 6.2 Oddane projektne prijave. Za navedene projekte, ni nujno da bodo potrjeni in kot 
taki prešli v dejansko izvedbo, zaradi česar tudi prihodkov iz teh projektov ne moremo jemati 
kot zanesljive vire in kot taki niso vključeni med prihodke za leto 2019.  
 
Tabela številka 3 – prikaz prihodkov projektov po virih financiranja (v €) 
 

PROJEKT 

PLAN PRIHODKOV 

EU 
Proračun RS 

(MOP, občine) 
Lastna 

udeležba 
Skupaj 

LIFE TO GRASSLANDS 827.931 174.874 37.879 1.040.685 

ALPGOV 52.129 0  3.571 55.700 

LIFE KOČEVSKO 8.035 32.401  3.060 43.496 

ENJOYHERITAGE 20.610 0  1.940 22.550 

LIKE 50.911 0  23.634 74.545 

EUFUTUR 26.414 0  3.901 30.315 

COOP MDD 69.318 0  8.332 77.650 

DANUBE GEOTOUR 11.593 0  1.507 13.100 

LIFE ARTEMIS 29.681 6.548  18.115 54.345 

LIFE STRŽEN 25.682 12.500  2.236 40.418 

LIFE LYNX 4.472 1.212  1.542 7.226 

CLAUSTRA+ 67.951 0  9.212 77.163 

KRAS.RE.VITA 22.914 5.728  0 28.642 

MALA BARJA - MARJA 505.693 126.423  0 632.116 

VIPAVA 12.756 3.189  0 15.945 

ZA KRAS 51.081 12.770  0 63.851 

DVOR 14.320 0  0 14.320 

GRAD BORL 16.864 0  0 16.864 

POLJUBA 90.933 22.733 0 113.666 

VEZI NARAVE 68.857 0 15.923 84.780 

PHAROS4MPAS 31.622 0 11.310 42.932 

NAKULT 31.602 0 12.932 44.534 

LIFE-IP NATURA.SI 403.146 0 119.900 523.046 

ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA 4.513 0 2.652 7.165 

VRH JULIJCEV 27.800 0 0 27.800 

SKUPAJ  2.476.828 398.380 277.645 3.152.853 

 
Tabela številka 3 prikazuje predvidene prihodke v letu 2019 za projekte po virih financiranja. 
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Tabela številka 4 – prikaz višine lastne udeležbe (v €) 
 

PROJEKT  
 Delež ZRSVN na 

projektu  
 Sofinanciranje 

ZRSVN  
 Že 

realizirano  

 Lastna 
udeležba v letu 

2019  
 Preostanek  

LIFE TO GRASSLANDS 2.872.688  157.430  87.985  37.879  31.566  

ALPGOV 151.000  22.650  19.079  3.571  0  

LIFE KOČEVSKO 432.019  86.404  83.344  3.060  0  

ENJOYHERITAGE 142.930  22.040  20.100  1.940  0  

LIKE 234.483  35.172  7.600  23.634  3.938  

EUFUTUR 122.772  18.416  14.515  3.901  0  

COOP MDD 263.288  34.500  26.168  8.332  0  

DANUBE GEOTOUR 87.950  13.192  11.685  1.507  0  

LIFE ARTEMIS 233.475  62.811  29.600  18.115  15.096  

LIFE STRŽEN 242.334  10.500  2.300  2.236  5.964  

LIFE LYNX 80.793  9.695  1.600  1.542  6.553  

CLAUSTRA+ 136.026  20.404  10.424  9.212  768  

KRAS.RE.VITA 130.407  0  0  0  0  

MALA BARJA - MARJA 1.384.805  0  0  0  0  

VIPAVA 116.172  0  0  0  0  

ZA KRAS 271.720  0  0  0  0  

DVOR 42.800  0  0  0  0  

GRAD BORL 43.060  0  0  0  0  

POLJUBA 432.383  0  0  0  0  

VEZI NARAVE 230.000  34.500  0  15.923  18.577  

PHAROS4MPAS 75.400  11.310  0  11.310  0  

NAKULT 201.164  30.175  0  12.932  17.243  

LIFE-IP NATURA.SI 2.519.608  418.887  0  119.900  298.987  

ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA 13.260  2.652  0  2.652  0  

VRH JULIJCEV 151.644  0  0  0  0  

SKUPAJ 10.612.182  990.737  314.400  277.645  398.692  

 
Tabela številka 4 prikazuje višino lastne udeležbe po posameznih projektih za čas trajanja 
projekta, ki se financira iz proračunske postavke 153243 Zavod RS za varstvo narave.  
 

Drugi prihodki  
 
MOP oz. Sektor za ohranjanje narave je ob pripravi Izhodišč za pripravo finančnega načrta in 
programa dela za leto 2019 z namenom poenotenja in omogočanja primerjave računovodskih 
evidenc pripravil tudi predlog enotnih izhodišč za razmejitev dejavnosti javnih zavodov na 
področju ohranjanja narave. 

Zavod je predlagana izhodišča upošteval pri pripravi finančnega načrta za leto 2019 in 
opravil razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost, upošteval ključe in sodila za 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Zavoda in jih vključil v finančni načrt in izkaze. Ključe in sodila 
ima Zavod določene v 83. členu Pravilnika o računovodstvu. 

Drugi prihodki za izvajanje javne službe sestavljajo nejavni prihodki za izvajanje nalog 
na podlagi javnega pooblastila in prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (tržna 
dejavnost).  
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V letu 2019 bo Zavod izvajal strokovni nadzor, ki sodi pod tržno dejavnost in sicer smo 
v letu 2018 sklenili pogodbo za izvajanje strokovnega nadzora gradnje drugega tira Divača-
Koper, ki je po obsegu bistveno večji, kot ga predvideva zakonodaja. Zavod bo to storitev 
zaračunal skladno s cenikom Zavoda, ki ga je sprejel Svet Zavoda na 15.  seji dne 16.09.2008.  

Stroški materiala in storitev se razvrščajo po izvirnih vrstah, kar je opredeljeno s 
kontnim načrtom Zavoda.  

Zavod ločeno izkazuje stroške, ki se nanašajo na javno službo, financirano iz proračuna 
RS in ločeno financirano iz drugih virov, in na stroške, ki se nanašajo na opravljanje tržne 
dejavnosti. 

Za projekte, ki jih zavod financira iz drugih virov in izvaja na podlagi podpisanih 
posebnih pogodb oziroma dogovorov oblikuje svoja stroškovna mesta – projekte in na ta način 
omogoča ločeno spremljanje poslovanja. 

Direktni stroški se razporejajo na stroškovna mesta neposredno, ob knjiženju iz 
knjigovodskih listin, na katerih morajo biti poleg ostalih podatkov ti podatki navedeni. 
Delitev splošnih stroškov se določi s ključem delitve splošnih stroškov. Možni primeri ključev: 
 

• ključ »število ljudi, ki dela na nalogi / število ljudi, ki delajo v celotnem zavodu ali 
območni enoti zavoda«; 

• ključ »število ur, porabljenih za nalogo oz. v obdobju poročanja za poročilo / število 
vseh opravljenih ur v celotnem zavodu ali območni enoti znotraj obdobja poročanja«; 

• ključ »površina poslovnih prostorov, ki jo uporabljajo zaposleni, ki delajo na posamezni 
nalogi v zavodu ali območni enoti zavoda«; 

• drugi ključi, določeni s pravili projektov.  
 
Splošni stroški, katerih delitev je težje izvedljiva, se izjemoma lahko delijo po sodilu razmerja 
med prihodki iz poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe, in tistimi, 
doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu. Delitev oziroma prenos splošnih stroškov po 
tem sodilu se opravi glede na določila projekta, najkasneje pa ob zaključku obračunskega 
obdobja - poslovnega in davčnega leta. 
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ODHODKI 
 
Tabela številka 5 – Ocena realizacije odhodkov po virih financiranja (v €) v letu 2018 
 

VRSTA ODHODKA 

Sredstva državnega 
proračuna  (MOP)  

Ostala 
sredstva 

državnega 
proračuna 

Občine  
EU sredstva, 

druga 
sredstva 

Ostala sredstva 

SKUPAJ 

Redna 
dejavnost 

Projekti EU projekti 
Druga 

dejavnost  
javne službe 

Prodaje 
blaga in 

storitev na 
trgu 

Odhodki za plače in druge 
stroške zaposlenih skupaj s 
prispevki 2.116.841 58.749 0 1.532 741.232 72.844 0 2.991.197 
Odhodki za stroške materiala in 
storitev 477.432 25.576 0 631 412.868 54 0 916.560 

Odhodki financiranja 203 0 0 0   0 0 203 

Investicije 35.000 2.960 0 0 37.813 2.208 0 77.981 

SKUPAJ 2.629.476 87.284 0 2.163 1.191.913 75.105 0 3.985.941 

Odhodki za akcije 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000 

SKUPAJ VSI ODHODKI 2.649.476 87.284 0 2.163 1.191.913 75.105 0 4.005.941 

 
 
Tabela številka 6 – Odhodki po virih financiranja (v €) za leto 2019 
 

VRSTA ODHODKA 

Sredstva državnega 
proračuna  (MOP)  

Ostala 
sredstva 

državnega 
proračuna 

Občine  
EU sredstva, 

druga 
sredstva 

Ostala sredstva 

SKUPAJ 

Redna 
dejavnost 

Projekti EU projekti 
Druga 

dejavnost 
javne službe 

Prodaje 
blaga in 

storitev na 
trgu 

Odhodki za plače in druge 
stroške zaposlenih skupaj s 
prispevki 2.116.841 117.789 1.549 0 872.136 21.147 46.652 3.176.113 
Odhodki za stroške materiala in 
storitev 464.299 278.428 614 0 1.550.746 0 10.500 2.304.587 

Odhodki financiranja 1.202 0 0 0 0 0 0 1.203 

Investicije 10.000 0 0 0 53.946 0 0 63.946 

SKUPAJ 2.592.342 396.217 2.163 0 2.476.828 21.147 57.152 5.545.848 

Odhodki za akcije 20.000 0 0 0 0 0 0 20.000 

SKUPAJ VSI ODHODKI 2.612.342 396.217 2.163 0 2.476.828 21.147 57.152 5.565.848 

 
Zavod ima za leto 2019 iz Proračuna RS za plače zagotovljenih 2.116.841 €. Finančni načrt je 
pripravljen na podlagi sprejetega proračuna za leto 2019, v katerem pa niso upoštevani višji 
stroški za plače, ki izhajajo iz sprejetega Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem 
sektorju in sicer v višini 85.295 €. Proračun za leto 2019 pa tudi nima zagotovljenih sredstev v 
višini 116.171 € za strošek napredovanj, ki so se začela izvajati 1.12.2018. Zavod se zaradi 
sprememb gradbene in prostorske zakonodaje in posledično povečanega obseg nalog iz tega 
razloga, poskuša dogovoriti za kadrovsko okrepitev, ki pa ni vključena v ta finančni načrt. 

Zavod tudi nima zagotovljenih vseh sredstev za stroške storitev (predvsem za delovanje 
in vzdrževanje Naravovarstvenega atlasa, izdajo tiskanih gradiv in publikacij Zavoda ter del 
sredstev za izobraževanja), za kar bi v letu 2019 potreboval dodatnih 41.659 € na stroških 
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storitev. Sredstva, ki prav tako niso zagotovljena, so tudi sredstva za nakup ustrezne 
programske opreme za vodenje in arhiviranja dokumentarnega gradiva, sredstva za 
najnujnejše redno obnavljanje računalniške strojne in programske opreme, pisarniško 
pohištvo ter preostalih multifunkcijskih naprav, ki jih je še treba zamenjati, kar skupaj znaša 
49.508 €. Zavod bi potreboval tudi sredstva za obnovo voznega parka in sicer ne samo sredstva 
iz podnebnega sklada za nakup električnih vozil temveč tudi nakup klasičnih vozil. 
 
Tabela številka 7 – prikaz razlike med potrebnimi in zagotovljenimi sredstvi (v €) 
 

JAVNA SLUŽBA 
Odhodki za 
stroške dela 

Odhodki za stroške 
materiala in storitev 

Investicijski 
odhodki 

SKUPAJ 

ZAGOTOVLJENO 2.116.841 465.501 10.000 2.592.342 

manjkajoča sr. zaradi napredovanj 116.171     116.171 

manjkajoča sr. plačni dogovor 85.295     85.295 

manjkajoča sr. za NVA   41.659   41.659 

manjkajoča sredstva za 
posodabljanje rač. in prog. opreme 
(tudi pošta), pisarniškega pohištva 
in druga oprema 

    49.508 49.508 

POTREBNA SREDSTVA 2.318.307 507.160 59.508 2.884.975 

SKUPAJ manjkajoča sredstva 201.466 41.659 49.508 292.633 

 
 
 

Odhodki iz sredstev javnih financ  
 
Odhodki, financirani iz proračuna RS 
 
Tabela številka 8– prikaz odhodkov iz proračuna RS – redna dejavnost (v €) 
 

ODHODKI 
Ocena real. 

2018 

Plan 2019 INDEKS 
(skupaj 
2019/ 

ocena real. 
2018) 

SKUPAJ 
Proračunska 

postavka 
153243 

Proračunska 
postavka 
153242 

Plače in drugi izdatki zaposlenim 
ter prispevki 2.116.841 2.116.841 2.116.841 0 1,00 

Stroški materiala in stroški 
storitev 477.432 464.299 464.299 0 0,97 

Drugi stroški in finančni odhodki 203 1.203 1.202 0 5,93 

Nakup osnovnih sredstev 35.000 10.000 10.000 0 0,29 

SKUPAJ 2.629.476 2.592.342 2.592.342 0 0,99 

Stroški akcij 20.000 20.000 0 20.000 1,00 

SKUPAJ VSI ODHODKI 2.649.476 2.612.342 2.592.342 20.000 0,99 

 
Odhodki iz proračuna RS v Tabeli številka 8 prikazujejo odhodke za izvajanje redne dejavnosti 
javne službe ohranjanja narave z učinkom projektov glede na proračun. 
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V nadaljevanju so opisani in prikazani odhodki naslednjih skupin: 
 

• odhodki za plače; 

• investicijski odhodki; 

• odhodki za stroške materiala;  

• odhodki za stroške storitev. 
 
V Programu dela v poglavju 4.5Razporeditev nalog glede na prioritete ministrstva so prikazani 
predvideni stroški po posameznih nalogah glede na porabo ur. 
 
Odhodki za plače in druge stroške dela   

 
Na dan 31.12.2019 bo v Zavodu predvidoma zasedenih 65 delovnih mest izraženo v 
ekvivalentu polnega delovnega časa (FTE – full time equivalent) za opravljanje nalog redne 
dejavnosti javne službe za nedoločen čas. Zavod ima za leto 2019 iz državnega proračuna 
zagotovljenih sredstev za 62,9 zaposlenih, primanjkljaj, 2,1 zaposlenega, bomo primorani  
financirati iz drugih virov, predvsem projektov in ne nadomeščati vseh začasno odsotnih 
delavcev, zaposlenih za nedoločen čas. 

Zavod že vrsto let sistematično izvaja ukrepe za izboljšanje same organizacije, 
učinkovito upravljanje, racionalno rabo virov in tudi ukrepe za izboljšanje kakovosti dela, tako 
na strokovnem kot tudi poslovnem področju. Treba je opozoriti, da ima Zavod na podlagi 
zakonodaje in mednarodnih obveznosti države vsako leto več obveznih nalog, v letu 2019 
dodatne naloge izhajajo pretežno iz sprememb gradbene in prostorske zakonodaje, ki se je 
začela izvajati sredi leta 2018, dodatnih kadrov pa Zavod ni dobil. Povečuje se obseg nalog s 
področja invazivnih tujerodnih vrst, povečujejo se pričakovanja kmetijskega sektorja do 
Zavoda in sedanje število zaposlenih (62,9 FTE) ne bo zadostovalo za izpolnjevanje teh nalog. 
Zaskrbljujoče je dejstvo, da Zavod zaradi vse večjega obsega nalog pri istem številu zaposlenih 
ne obvladuje več spremljanje stanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, zmanjšujejo 
se kontakti z lastniki in drugimi deležniki na terenu, ni časa za intervencijska ukrepanja, kar 
ogroža kakovost dela in izdelkov na vseh področjih dela Zavoda, tudi smernic in mnenj.  

Posebej poudarjamo aktivno vključevanje Zavoda v projekte. To posledično pomeni, da 
nekaterih nalog ni treba financirati iz proračuna RS.  

Za izračun plač so bili za zaposlene upoštevani podatki, ki izhajajo iz pravilnika o 
sistemizaciji. Za izračun plače direktorja je bila upoštevana Uredba o plačah direktorjev v 
javnem sektorju.  
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Tabela številka 9 – načrt stroškov dela (v €) 
 

Načrtovani stroški dela 
SKUPAJ FN 

2019 (1) 

Sredstva 
MOP 2019 - 

redna 
dejavnost 

(2) 

Drugi viri 
sredstev 
2019 (3) 

Skupaj 
sredstva 

2019       
(4=2+3) 

Tržna 
dejavnost 

2019 
(5=1-4) 

Delež 
MOP 
v % 

a) Plače in dodatki 2.488.021 1.652.747 795.091 2.447.838 40.183 66,43 

b) Regres za letni dopust 69.450 56.981 12.470 69.450 0 82,05 

c) Povračila in nadomestila 172.058 109.215 62.842 172.058 0 63,48 

d) Sredstva za delovno uspešnost 3.500 2.500 1.000 3.500 0 0,00 

e) Sredstva za nadurno delo 1.300 800 500 1.300 0 0,00 

f) Drugi izdatki (odpr., jub.n., solid.p... 
itd.) 5.198 4.764 433 5.198 0 0,00 

SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f) 2.739.527 1.827.007 872.338 2.699.345 40.183 66,69 

g) Skupaj bruto plače (a+d+e) 2.492.821 1.656.047 796.592 2.452.638 40.183 66,43 

h) Skupaj drugi osebni prejemki 
(b+c+f) 246.706 170.961 75.745 246.706 0 69,30 

i) Skupaj prispevki, davek, premije 
pokojninskega zavarovanja (j+k) 436.586 289.834 140.283 430.117 6.469 66,39 

SKUPAJ 2. (g+h+i) 3.176.113 2.116.841 1.012.620 3.129.461 46.652 66,65 

j) Prispevki 401.674 266.950 128.255 395.204 6.469 66,46 

k) Premije pokojninskega zavarovanja 34.913 22.884 12.029 34.913 0 65,55 

Struktura virov financiranja str. dela v 
% 100,00 66,65 31,88   1,47 66,65 

 
Investicije  
 
Investicijski izdatki, ki se financirajo iz proračuna RS, in sicer iz proračunske postavke 153243 
Zavod RS za varstvo narave, so namenjeni nakupu nujnih osnovnih sredstev, in sicer nakupu 
opreme. 

Investicije v letu 2019 zajemajo: 
 

• investicije na področju informatike, kjer se bo nadaljevalo najnujnejše redno 
obnavljanje računalniške strojne in programske opreme, 

• drugo opremo (multifunkcijska naprava, idr.). 
 

Del investicij se bo financiralo iz EU sredstev in sicer za računalniško in programsko 
opremo, drugo opremo ter tehnično opremo. 
 
Tabela številka 10 – načrt investicij (v €) 

    

Naziv investicije: rač. in 
prog. oprema 

Celotna vrednost 
invest. 1=2+3 

Ocena real. Plan 

2018 2019 

Viri financiranja: 2 3 

Proračun RS - red.dej. 33.638 27.638 6.000 

Projekti 21.263 15.613 5.650 

Tržna dejavnost 198 198   

SKUPAJ 55.099 43.449 11.650 
    

Ocena real. Plan 
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Naziv investicije: pisar. 
pohištvo in oprema 

Celotna vrednost 
invest. 1=2+3 

2018 2019 

Viri financiranja: 2 3 

Proračun RS - red.dej. 5.035 5.035 0 

Tržna dejavnost 0   0 

SKUPAJ 5.035 5.035 0 
    

Naziv investicije: druga 
oprema 

Celotna vrednost 
invest. 1=2+3 

Ocena real. Plan 

2018 2019 

Viri financiranja: 2 3 

Proračun RS - red.dej. 6.327 2.327 4.000 

Projekti 63.457 25.161 38.296 

Tržna dejavnost 2.009 2.009   

SKUPAJ 71.793 29.497 42.296 
    

Naziv investicije: tehnična 
oprema 

Celotna vrednost 
invest. 1=2+3 

Ocena real. Plan 

2018 2019 

Viri financiranja: 2 3 

Projekti 0 0 0 

SKUPAJ 0 0 0 
    

Naziv investicije: nakup 
avtomobila 

Celotna vrednost 
invest. 1=2+3 

Ocena real. Plan 

2018 2019 

Viri financiranja: 2 3 

Proračun RS 0 0 0 

Projekti 10.000 0 10.000 

SKUPAJ 10.000 0 10.000 
    

Vse INVESTICIJE SKUPAJ Celotna vrednost 
invest. 1=2+3 

Ocena real. Plan 

2018 2019 

Viri financiranja: 2 3 

Proračun RS - red.dej. 45.000 35.000 10.000 

Proračun RS  0 0 0 

Projekti 94.719 40.773 53.946 

Tržna dejavnost 2.208 2.208 0 

SKUPAJ 141.927 77.981 63.946 

 
V primeru, da bo izvedeno javno naročilo za električna vozila preko Podnebnega sklada, se bo 
Zavod pridružil temu naročilu. 
 
Odhodki za stroške materiala 

 

Natančen pregled vseh načrtovanih stroškov materiala je prikazan v Tabeli številka 11 na kontu 
skupine 460. Stroški za leto 2019 so načrtovani na podlagi ocenjene realizacije v letu 2018, 
obsega predvidenih nalog v Programu dela 2019 in dejanskih tržnih cen ter razpoložljivih 
sredstev. V primerjavi z ocenjeno realizacijo leta 2018 in proračunom za leto 2019 se stroški 
zvišajo, predvsem zaradi višjih stroškov elektrike in ogrevanja poslovnih prostorov (v letu 2019 
imamo najetih večje površine poslovnih prostorov kot v letu 2018).  
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Odhodki za stroške storitev  

 

Natančen pregled vseh načrtovanih stroškov storitev je prikazan v Tabeli številka 11 na kontu 
skupine 461. Stroški za leto 2019 so načrtovani na podlagi ocenjene realizacije v letu 2018 in z 
upoštevanjem prihrankov stroškov, ki se bodo pokrili v okviru opravljanja projektov, obsega 
predvidenih nalog v programu dela in dejanskih tržnih cen ter razpoložljivih sredstev. V letu 
2019 so v primerjavi s preteklim letom predvideni nižji stroški v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti, to je predvsem zaradi nižjega sofinanciranja projekta AlpGov. Višji stroški pa 
nastanejo pri intelektualnih storitvah zaradi lektoriranja Varstva narave, ki ga v letu 2018 ni 
bilo in dodatnih revizijskih stroškov. 

Opozoriti je treba, da za Zavod stroški najemnin za poslovne prostore predstavljajo 
skoraj 47 % vseh stroškov storitev, kljub temu, da smo se z najemodajalci uspeli dogovoriti za 
znižanje najemnine.  

Zavod ima v upravljanju samo poslovni prostor v Novi Gorici na Delpinovi 16, za vse 
ostale enote pa so poslovni prostori najeti.  
 
Tabela številka 11 – Prikaz predvidenih stroškov, financiranih iz Proračuna RS – redna 
dejavnost (v €) 
 

KONTO Vrsta stroška 

Ocena 
real.               
2018                
(1) 

Plan 2019 
INDEKS           
(skupaj 

19/ ocena 
real.18) 

SKUPAJ 
(2=3+6+7) 

SKUPAJ PP 
153243 in 

153242     
(3=4+5) 

Fiksni              
(4) 

Progr
amsk
i (5) 

4601 Stroški pomožnega materiala 1.274 1.400 1.400 1.400 0 1,10 

4602 Stroški energije 27.136 29.199 29.199 29.199 0 1,08 

4604 Drobni inventar in zaščitna sredstva 5.717 5.760 5.760 5.760 0 1,01 

4605 Stroški literature 5.770 5.920 5.920 5.920 0 1,03 

4606 Stroški pisarniškega materiala 5.508 6.008 6.008 6.008 0 1,09 

460 Stroški materiala 45.405 48.287 48.287 48.287 0 1,06 

4610 
Str. storitev v zvezi z oprav. 
dejavnosti  31.916 13.295 13.295 13.295 0 0,42 

4611 Stroški vzdrževanja in najemnine 259.542 260.696 260.696 260.696 0 1,00 

4612 
Stroški zavarovalnih premij in 
plačilnega prometa 7.355 7.286 7.286 7.286 0 0,99 

4613 Stroški intelektualnih storitev 53.062 59.943 59.943 59.943 0 1,13 

4614 Stroški komunalnih storitev 23.736 25.407 25.407 25.407 0 1,07 

4615 Stroški povračil v zvezi z delom 16.233 17.175 17.175 17.175 0 1,06 

4616 Stroški storitev fizičnih oseb 3.339 1.000 1.000 1.000 0 X 

4617 Stroški reprezentance 327 450 450 450 0 1,38 

4619 Druge storitve 34.907 26.768 26.768 26.768 0 0,77 

461 Stroški storitev 430.417 412.019 412.019 412.019 0 0,96 

464 Plače zaposlenih 2.116.841 2.116.841 2.116.841 2.116.841 0 1,00 

464 Stroški dela 2.116.841 2.116.841 2.116.841 2.116.841 0 1,00 

465 Drugi stroški 1.610 3.992 3.992 3.992 0 2,48 

467 Finančni odhodki 203 1.203 1.203 1.203 0 5,93 

  SKUPAJ STROŠKI 2.594.476 2.582.342 2.582.342 2.582.342 0 1,00 

  Investicije 35.000 10.000 10.000 10.000 0 X 

  SKUPAJ STROŠKI in INVESTICIJE 2.629.476 2.592.342 2.592.342 2.592.342 0 0,99 

  Akcije 20.000 20.000 20.000 20.000 0 1,00 

  SKUPAJ VSI STROŠKI 2.649.476 2.612.342 2.612.342 2.612.342 0 0,99 
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Odhodki, financirani iz proračuna EU 
 
Skupni odhodki projektov, ki so financirani s proračuna EU, so prikazani v Tabeli številka 12. 
 
Tabela številka 12 – prikaz odhodkov projektov po virih financiranja (v €) 
 

PROJEKT 

PLAN ODHODKOV 

EU 
Proračun RS 

(MOP, občine) 
Lastna 

udeležba 
Skupaj 

LIFE TO GRASSLANDS 827.931 174.874 37.879 1.040.685 

ALPGOV 52.129 0  3.571 55.700 

LIFE KOČEVSKO 8.035 32.401  3.060 43.496 

ENJOYHERITAGE 20.610 0  1.940 22.550 

LIKE 50.911 0  23.634 74.545 

EUFUTUR 26.414 0  3.901 30.315 

COOP MDD 69.318 0  8.332 77.650 

DANUBE GEOTOUR 11.593 0  1.507 13.100 

LIFE ARTEMIS 29.681 6.548  18.115 54.345 

LIFE STRŽEN 25.682 12.500  2.236 40.418 

LIFE LYNX 4.472 1.212  1.542 7.226 

CLAUSTRA+ 67.951 0  9.212 77.163 

KRAS.RE.VITA 22.914 5.728  0 28.642 

MALA BARJA - MARJA 505.693 126.423  0 632.116 

VIPAVA 12.756 3.189  0 15.945 

ZA KRAS 51.081 12.770  0 63.851 

DVOR 14.320 0  0 14.320 

GRAD BORL 16.864 0  0 16.864 

POLJUBA 90.933 22.733 0 113.666 

VEZI NARAVE 68.857 0 15.923 84.780 

PHAROS4MPAS 31.622 0 11.310 42.932 

NAKULT 31.602 0 12.932 44.534 

LIFE-IP NATURA.SI 403.146 0 119.900 523.046 

ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA 4.513 0 2.652 7.165 

VRH JULIJCEV 27.800 0 0 27.800 

SKUPAJ  2.476.828 398.380 277.645 3.152.853 

 
 
Na nekaterih projektih so zaradi izvajanja projektnih aktivnosti za določen čas zaposleni 
dodatni ljudje. Prikaz stanja zaposlenih na projektih je razviden iz Kadrovskega načrta – 
poglavje 7.3.2Plače zaposlenih na projektih so določene na podlagi pravilnika o sistemizaciji. 
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Drugi odhodki  
 
Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 
 
Trenutno ima Zavod sklenjeno pogodbo o strokovnem nadzoru pri gradnji drugega tira 
železniške proge Divača-Koper. 

Zavod ločeno izkazuje stroške, ki se nanašajo na javno službo, financirano iz proračuna 
RS in ločeno financirano iz drugih virov, in na stroške, ki se nanašajo na opravljanje tržne 
dejavnosti. Več o sodilih in o ključih je zapisano v poglavju Drugi prihodki. 
 
Tabela številka 13 – prikaz vseh predvidenih stroškov oziroma odhodkov za leto 2019 po vrstah 
dejavnosti (v €) 
 

KONTO Vrsta stroška 
PLAN  (Redna 

dej. z last. udel.)            
(1) 

PLAN    
(Projekti, drugi 

str. JS)                    
(2) 

PLAN 
(Lastna 

udeležba)             
(3) 

PLAN           
(Tržna 

dejavnost) 
(4) 

SKUPAJ 
2019 

(5=1+2+4) 

4601 Stroški pomožnega materiala 1.400 4.600 0 0 6.000 

4602 Stroški energije 29.199 0 0 0 29.199 

4604 Drobni inventar in zaščitna sredstva 5.760 3.840 0 0 9.600 

4605 Stroški literature 5.920 2.520 0 0 8.440 

4606 Stroški pisarniškega materiala 6.008 3.200 0 10.500 19.708 

460 Stroški materiala 48.287,47 14.160 0 10.500 72.947 

4610 Str. storitev v zvezi z oprav. dejavnosti  13.295 1.740.493 6.071 0 1.753.788 

4611 Stroški vzdrževanja in najemnine 260.696 2.700 0 0 263.396 

4612 
Stroški zavarovalnih premij in plačilnega 
prometa 7.286 1.600 0 0 8.886 

4613 Stroški intelektualnih storitev 59.943 11.000 0 0 70.943 

4614 Stroški komunalnih storitev 25.407 0 0 0 25.407 

4615 Stroški povračil v zvezi z delom 17.175 55.435 0 0 72.610 

4616 Stroški storitev fizičnih oseb 1.000 4.400 0 0 5.400 

4617 Stroški reprezentance 450 0 0 0 450 

4619 Druge storitve 26.768 0 0 0 26.768 

461 Stroški storitev 412.019,29 1.815.628 6.071 0 2.227.648 

4640 Plače zaposlenih 2.116.841 1.012.620 271.574 46.652 3.176.113 

464 Stroški dela 2.116.841 1.012.620 271.574 46.652 3.176.113 

465 Drugi stroški 3.991,86 0 0 0 3.992 

467 Finančni odhodki 1.202,79 0 0 0 1.203 

  SKUPAJ STROŠKI 2.582.342 2.842.408 277.645 57.152 5.481.902 

  Investicije 10.000 53.946 0 0 63.946 

  SKUPAJ STROŠKI in INVESTICIJE 2.592.342 2.896.354 277.645 57.152 5.545.848 

  Stroški akcij 20.000       20.000 

  SKUPAJ VSI STROŠKI 2.612.342 2.896.354 277.645 57.152 5.565.848 

 
Prikaz vseh prihodkov in odhodkov bo razviden tudi iz priloge na strani 2 (Predračunski izkaz 
prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov za leto 2019). 
Opomba: Kontni načrt in uvrstitev stroškov v konte in podkonte je narejen skladno z veljavnimi 
predpisi za javne zavode. 
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8.2.2 NAČRT DENARNIH TOKOV ZA LETO 2019 

Tabela številka 14 – Planski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka (v €) 

      

NAZIV KONTA 

ZNESEK INDEKS RASTI 

Realizacija 
za preteklo 
leto (R-1) 

Ocena 
realizacije 
za tekoče 
leto  - R 

Plan za 
prihodnje 
leto (R+1) 

(R+1)/(R-
1) 

(R+1)/R 

2 4 5 6 7 8 

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 

4.388.930 3.120.475 4.167.641 0,95 1,34 

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 

4.378.750 3.120.475 4.110.489 0,94 1,32 

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 

3.142.566 2.930.476 3.165.489 1,01 1,08 

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 

2.709.538 2.649.476 2.612.342 0,96 0,99 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo  2.589.041 2.614.476 2.602.342 1,01 1,00 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije  120.497 35.000 10.000 0,08 0,29 

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  
(408+409) 

0 0 0     

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 0 0 0     

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 0 0 0     

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 

0 0 0     

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 0 0 0     

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 0 0 0     

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 

49.781 21.000 21.147 0,42 1,01 

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 27.281 21.000 21.147 0,78 1,01 

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 22.500 0 0     

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 0 0 0     

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 0 0 0     

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 0 0 0     

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije  

383.247 260.000 532.000 1,39 2,05 

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 

1.236.184 190.000 945.000 0,76 4,97 

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 0 0 0     

Prejete obresti 0 0 0     

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki 

0 0 0     

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 0 0 0     

Kapitalski prihodki 0 0 0     

Prejete donacije iz domačih virov 0 0 0     

Prejete donacije iz tujine 0 0 0     

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 0 0 0     

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 0 0 0     

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 1.236.184 190.000 945.000 0,76 4,97 

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(432+433+434+435+436) 

10.180 0 57.152 5,61   
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Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 10.180 0 57.152 5,61   

Prejete obresti 0 0 0     

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 0 0 0     

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki 

0 0 0     

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe  0 0 0     

II. SKUPAJ ODHODKI  
(438+481) 

3.594.628 4.435.053 5.530.513 1,54 1,25 

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

3.591.865 4.435.053 5.473.886 1,52 1,23 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 

2.381.132 2.578.100 2.720.000 1,14 1,06 

Plače in dodatki 2.156.577 2.320.000 2.450.000 1,14 1,06 

Regres za letni dopust 65.644 84.600 85.000 1,29 1,00 

Povračila in nadomestila 158.911 170.000 180.000 1,13 1,06 

Sredstva za delovno uspešnost 0 3.500 5.000     

Sredstva za nadurno delo 0 0 0     

Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 0     

Drugi izdatki zaposlenim 0 0 0     

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 

363.823 414.500 435.540 1,20 1,05 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 193.233 210.000 219.550 1,14 1,05 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 154.805 165.000 175.900 1,14 1,07 

Prispevek za zaposlovanje 2.258 2.200 2.600 1,15 1,18 

Prispevek za starševsko varstvo 2.184 2.300 2.490 1,14 1,08 

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 

11.343 35.000 35.000 3,09 1,00 

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

679.337 1.326.864 2.254.000 3,32 1,70 

Pisarniški in splošni material in storitve  217.457 793.864 1.735.000 7,98 2,19 

Posebni material in storitve 26.687 25.000 25.000 0,94 1,00 

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 60.823 60.000 60.000 0,99 1,00 

Prevozni stroški in storitve 42.719 50.000 50.000 1,17 1,00 

Izdatki za službena potovanja 50.323 110.000 80.000 1,59 0,73 

Tekoče vzdrževanje 68.338 68.000 68.000 1,00 1,00 

Poslovne najemnine in zakupnine  188.326 190.000 196.000 1,04 1,03 

Kazni in odškodnine 0 0 0     

Davek na izplačane plače 0 0 0     

Drugi operativni odhodki 24.664 30.000 40.000 1,62 1,33 

D. Plačila domačih obresti 162 200 400 2,47 2,00 

E. Plačila tujih obresti 0 0 0     

F. Subvencije 0 0 0     

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 0 0     

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 0 0     

I. Drugi tekoči domači transferji 0 0 0     

J. Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 

167.411 115.389 63.946 0,38 0,55 

Nakup zgradb in prostorov 0 0 0     

Nakup prevoznih sredstev 85.497 0 0     

Nakup opreme 81.485 115.389 63.946 0,78 0,55 

Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 0     

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 0 0 0     

Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 0     

Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 0     
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Nakup nematerialnega premoženja 429 0 0     

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, 
investicijski inženiring 

0 0 0     

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 0     

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(482+483+484) 

2.763 0 56.627 20,49   

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu 

1.199 0 39.731 33,14   

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 

0 0 6.396     

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 1.564 0 10.500 6,71   

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 

794.302 0 0     

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 

0 1.314.577 1.362.873     

 
Planski izkazi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebujejo podatke o prihodkih 
in odhodkih v planskem obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2019, realizaciji v predhodnem 
obračunskem obdobju za leto 2018 in za leto 2017. 

Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka: 
• da bo poslovni dogodek nastal, 
• da bo prišlo do prejema ali izplačila denarja. 
Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu in z enotnim 

kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Glede 
na kontni načrt in stroškovna mesta ločeno spremljamo prihodke in odhodke po dejavnostih. 

Osnova načrtovanja prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je finančni 
načrt, pripravljen po načelu nastanka poslovnega dogodka, z upoštevanjem pogodbeno 
dogovorjenih rokov plačil, tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov, s tem, da so v 
denarnem toku zajeti tudi odlivi, ki jih kot vodilni partner potem prenakažemo ostalim 
partnerjem projekta.   
  Presežek odhodkov nad prihodki je razviden iz izkazov v tabelah 14 in 16, iz slednje pa 
je tudi razvidno, da se bomo v letu 2019 morali zadolževati. Zadolževanje bo potrebno za 
premostitveno financiranje izvajanja EU projektov, ki v pretežni meri poteka financiranje po 
sistemu nastalih in plačanih stroških, predhodno revidiranih in potrjenih s strani evropskih 
institucij. To lahko povzroča tudi večmesečne zamike plačil. 

V letu 2019 tako planiramo po načelu denarnega toka presežek odhodkov nad prihodki 
v vrednosti 1.362.873 €. Primanjkljaj bomo morali v celoti pokriti z zadolževanjem, postopno 
glede na potrebe.  

Že v letu 2018 smo se začeli zadolževati, kajti ocenjen primanjkljaj leta 2018 v vrednosti   
1.314.577 €  smo najprej pokrivali iz vloge, ki smo jo imeli pri Ministrstvu za finance v vrednosti 
900.000 € (tabela 15) in  iz denarnih sredstev na računu v vrednosti 134.577 €. Za kritje 
primanjkljaja pa se bomo še zadolžili za 280.000 €, zakar smo od Ministrstva za finance, Enotne 
zakladnice države dobili tudi odobreno vlogo za čezletno zadolžitev. Odplačilo tega dolga 
bomo opravili predvidoma v prvi polovici leta 2019, iz tekočih projektnih prilivov, posledično 
pa se bomo morali zato zadolžiti za 1.642.873 EUR (za začetni dolg, povečan za primanjkljaj 
denarnih sredstev leta 2019) in ta vrednost bo predstavljala tudi finančno obveznost na koncu 
leta 2019, kar pa je razvidno iz predračunske bilance stanja na dan 31.12.2019, ki je  priloga 
finančnemu načrtu.  
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Čezletna zadolževanja smo skladno z zakonsko določenimi roki napovedali tudi 
Ministrstvu za finance, Enotni zakladnici države, kjer se zavod zadolžuje za namen financiranja 
EU projektov. 
 
Tabela številka 15 – Planski izkaz računa finančnih terjatev in naložb (v €) 
 

  NAZIV KONTA 

ZNESEK INDEKS RASTI 

Realizacija 
za 

preteklo 
leto (R-1) 

Realizacija 
za tekoče 
leto  - R 

Plan za 
prihodnje leto 

(R+1) 

(R+1)/(R-
1) 

(R+1)/R 

1 2 4 5 6 7 8 

750 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 

0 900.000 0   0,00 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0 0 0     

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 0 0 0     

7502 
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki 
so v lasti države ali občin 

0 0 0     

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 0 0 0     

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 0 0 0     

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 0 0 0     

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 0 0 0     

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 0 900.000 0   0,00 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 0 0 0     

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 0 0 0     

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 0 0     

440 
V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523) 

900.000 0 0 0,00   

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 0 0 0     

4401 Dana posojila javnim skladom 0 0 0     

4402 
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti 
države ali občin 

0 0 0     

4403 Dana posojila finančnim institucijam 0 0 0     

4404 Dana posojila privatnim podjetjem  0 0 0     

4405 Dana posojila občinam 0 0 0     

4406 Dana posojila v tujino 0 0 0     

4407 Dana posojila državnemu proračunu 900.000 0 0 0,00   

4408 Dana posojila javnim agencijam 0 0 0     

4409 Plačila zapadlih poroštev 0 0 0     

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 0 0     

  

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(500-512) 

0 900.000 0   0,00 

  

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
(512-500) 

900.000 0 0 0,00   
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Tabela številka 16 – Planski izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (v €) 
 

  NAZIV KONTA 
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK INDEKS RASTI 

Realizacija 
za 

preteklo 
leto (R-1) 

Realizacija 
za tekoče 
leto  - R 

Plan za 
prihodnje 
leto (R+1) 

(R+1)/(R-
1) 

(R+1)/R 

1 2 3 4 5 6 7 8 

50 
VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559) 

550 295.000 280.000 1.642.873 5,57 5,87 

500 
Domače zadolževanje 
(552+553+554+555+556+557+558) 

551 295.000 280.000 1.642.873 5,57 5,87 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 0     

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 0     

del 
5003 

Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 0     

del 
5003 

Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 0     

del 
5003 

Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 0     

del 
5003 

Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 0     

del 
5003 

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 295.000 280.000 1.922.873 6,52 6,87 

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 0     

55 
VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(561+569) 

560 295.000 0 0 0,00   

550 
Odplačila domačega dolga 
(562+563+564+565+566+567+568) 

561 295.000 0 280.000 0,95   

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 0     

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 0     

del 
5503 

Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 0     

del 
5503 

Odplačila kreditov proračunom lokalnih 
skupnosti 

565 0 0 0     

del 
5503 

Odplačila kreditov skladom socialnega 
zavarovanja 

566 0 0 0     

del 
5503 

Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 0     

del 
5503 

Odplačila kreditov drugim domačim 
kreditodajalcem 

568 295.000 0 280.000 0,95   

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 0     

  
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 

570 0 280.000 1.642.873   5,87 

  
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 

571 0 0 0     

  
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(485+524+570)-(486+525+571) 

572 0 0 0     

  
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(486+525+571)-(485+524+570) 

573 105.698 1.034.577 0 0,00 0,00 
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8.2.3 DINAMIKA PRIHODKOV IN ODHODKOV – po načelu denarnega 
toka 

Tabela številka 17 – Dinamika prihodkov 2019 (v €)  
 

DINAMIKA 
PRIHODKOV 

2019 
jan.19 feb.19 mar.19 apr.19 maj.19 jun.19 jul.19 avg.19 sep.19 okt.19 nov.19 dec.19 

Skupaj 
2018 

Sredstva 
državnega 

prorač.-
red.dej.(MOP) 

210.050 210.050 210.050 211.050 212.050 273.795 213.050 217.050 217.050 215.050 213.050 210.050 2.612.342 

Ostala 
sredstva 

državnega 
proračuna 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.163 2.163 

Sredstva 
povrnjena iz 

projektov 
(EU)  

122.256 145.515 95.134 126.339 148.267 123.422 83.318 79.901 83.651 134.698 224.387 107.949 1.474.837 

Druga 
dejavnost 

javne službe 
1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 1.762 21.147 

Sredstva 
prodaje blaga 
in storitev na 

trgu 

4.763 4.763 4.763 4.763 4.763 4.763 4.763 4.763 4.763 4.763 4.763 4.763 57.152 

Skupaj 338.831 362.090 311.709 343.913 366.841 403.742 302.892 303.476 307.225 356.272 443.961 326.687 4.167.641 

 
Tabela številka 18 – Dinamika odhodkov 2019 (v €)  
 

DINAMIKA 
ODHODKOV 

2019 
jan.19 feb.19 mar.19 apr.19 maj.19 jun.19 jul.19 avg.19 sep.19 okt.19 nov.19 dec.19 SKUPAJ 

Plače in 
drugi 

izdatki 
zaposlenim 

267.583 267.583 267.583 258.335 258.335 332.241 258.335 258.335 258.335 258.335 258.335 258.334 3.201.667 

Izdatki za 
blago in 
storitve 
(tudi iz 

projektov) 

180.757 228.663 133.016 199.438 244.769 186.335 112.701 108.242 121.610 192.834 390.254 166.280 2.264.900 

Izdatki za 
investicije 

3.850 0 0 2.800 0 0 10.000 11.918 5.500 29.878 0 0 63.946 

Skupaj 
452.190 496.246 400.600 460.573 503.103 518.576 381.035 378.495 385.445 481.047 648.589 424.614 5.530.513 
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PRILOGE K FINANČNEM NAČRTU: 

Predračunska bilanca stanja na dan 31.12.2019 
 

 
 

Realizacija za 

preteklo leto (R-

1)

Ocena 

realizacije 

za tekoče 

leto  - R

Plan za 

prihodnje 

leto (R+1)

(R+1)/(R-

1)
(R+1)/R

1 2 3 4 5 6 7 8

SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 

UPRAVLJANJU

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)

001 294.832 282.306 255.433 0,87 0,90

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE002 98.325 102.860 102.860 1,05 1,00
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 83.823 85.347 93.000 1,11 1,09
02 NEPREMIČNINE 004 72.185 72.185 72.185 1,00 1,00
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 47.157 48.977 51.143 1,08 1,04
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 895.507 968.859 1.032.805 1,15 1,07
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV007 640.205 727.274 808.274 1,26 1,11
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 0
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 0
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012 1.629.794 1.459.630 1.993.449 1,22 1,37

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE013 173 0 0
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH014 149.591 15.014 15.000 0,10 1,00
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 1.139 0 0
13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 810 0 0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA017 239.980 240.000 240.000 1,00 1,00
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 900.000 0 0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 0
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 205.420 937.986 1.438.449 7,00 1,53
18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 0
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 132.681 266.630 300.000 2,26 1,13

C) ZALOGE

(024+025+026+027+028+029+030+031)
023 0 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 0
31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 0
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 0
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 0
34 PROIZVODI 028 0 0 0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 0
36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 0
37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ

(001+012+023)
032 1.924.626 1.741.936 2.248.882 1,17 1,29

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 7.640 0 0 0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE

(035+036+037+038+039+040+041+042+043)

034 1.627.276 1.457.000 1.990.000 1,22 1,37

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE035 1.215.455 860.000 0,00 0,00
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 197.691 200.000 210.000 1,06 1,05
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 61.992 60.000 70.000 1,13 1,17
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 58.019 50.000 60.000 1,03 1,20
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA039 22.026 0 0
25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 280.000 1.643.000
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 0
28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 0
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 72.093 7.000 7.000 0,10 1,00

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

(045+046+047+048+049+050+051+052-

053+054+055+056+057+058-059)

044 297.350 284.936 258.882 0,87 0,91

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 0
91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 85.076 99.649 123.595 1,45 1,24
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 

JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA

050 0 0 0

9411
SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 

JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE 

NALOŽBE

051 0 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 0
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 0
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 0
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 0

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
056 212.274 185.287 135.287 0,64 0,73

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 0
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 0
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 0

I. PASIVA SKUPAJ

(034+044)
060 1.924.626 1.741.936 2.248.882 1,17 1,29

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 7.640 0 0 0,00

NAZIV SKUPINE KONTOV
Oznaka 

za AOP

ZNESEK INDEKS RASTI
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Predračunski izkazi prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2019 
 

 
 
 

Realizacija 

za preteklo 

leto (R-1)

Ocena 

realizacije za 

tekoče leto  - R

Plan za 

prihodnje 

leto (R+1)

(R+1)/(R-1) (R+1)/R

1 2 3 4 5 6 7 8

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864)
860 3.443.182 3.927.960 5.501.902 1,60 1,40

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 3.443.182 3.927.960 5.501.902 1,60 1,40

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 0 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 0 0 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(868+869)
867 0 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(860+865+866+867)
870 3.443.182 3.927.960 5.501.902 1,60 1,40

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(872+873+874)
871 688.475 933.560 2.320.595 3,37 2,49

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 74.660 85.300 92.947 1,24 1,09

461 STROŠKI STORITEV 874 613.815 848.260 2.227.648 3,63 2,63

F) STROŠKI DELA

(876+877+878)
875 2.751.531 2.991.197 3.176.113 1,15 1,06

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 2.156.051 2.336.087 2.492.821 1,16 1,07

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 356.342 376.110 401.674 1,13 1,07

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 239.138 279.000 281.619 1,18 1,01

462 G) AMORTIZACIJA 879 0 0 0

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 0

465 J) DRUGI STROŠKI 881 3.018 3.000 3.992 1,32 1,33

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 158 203 1.203 7,61 5,93

468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 0 0

    M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)884 0 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 0 0

 N) CELOTNI ODHODKI(871+875+879+880+881+882+883+884)887 3.443.182 3.927.960 5.501.903 1,60 1,40

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(870-887)
888 0 0 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(887-870)
889 0 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 0

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka

(888-890)

891 0 0 0

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka

(889+890) oz. (890-888)

892 0 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 

pokritju odhodkov obračunskega obdobja
893 0 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih 

ur v obračunskem obdobju (celo število)
894 91 102 102 1,12 1,00

Število mesecev poslovanja 895 12 12 12 1,00 1,00

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Oznak
a za 
AOP

ZNESEK INDEKS RASTI
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Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 
1.1. do 31.12.2019 

 

Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

službe

Prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 

storitev na trgu
1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)

660 5.444.750 57.152

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 5.444.750 57.152

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKON662 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKON663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 0 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)

667 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)

670 5.444.750 57.152

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674)

671 2.310.094 10.500

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 82.447 10.500

461 STROŠKI STORITEV 674 2.227.647 0

F) STROŠKI DELA
(676+677+678)

675 3.129.461 46.652

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 2.452.638 40.183

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 395.205 6.469

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 281.619 0

462 G) AMORTIZACIJA 679 0 0

463 H) REZERVACIJE 680 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 3.992 0

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 1.203 0

468 L) DRUGI ODHODKI 683 0 0

    M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)684 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 0 0

    N) CELOTNI ODHODKI(671+675+679+680+681+682+683+684)687 5.444.750 57.152

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)

688 0 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670) 

689 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0

del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka
(688-690)

691 0 0

del 80
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka
(689+690) oz. (690-688)

692 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , 
namenjen pokritju odhodkov obračunskega 
obdobja

693 0 0

NAZIV PODSKUPINE KONTOV
Oznaka 
za AOP

ZNESEK
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Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka od 1.1. do 31.12.2019 

 

Realizacija za 

preteklo leto 

(R-1)

Ocena 

realizacije 

za tekoče 

leto  - R

Plan za 

prihodnje 

leto (R+1)

(R+1)/(R-

1)
(R+1)/R

1 2 3 4 5 6 7 8

I. SKUPAJ PRIHODKI

(402+431)
401 4.388.930 3.120.475 4.167.641 0,95 1,34

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 

SLUŽBE

(403+420)

402 4.378.750 3.120.475 4.110.489 0,94 1,32

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

(404+407+410+413+418+419)
403 3.142.566 2.930.476 3.165.489 1,01 1,08

a. Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna

(405+406)

404 2.709.538 2.649.476 2.612.342 0,96 0,99

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 2.589.041 2.614.476 2.602.342 1,01 1,00

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 120.497 35.000 10.000 0,08 0,29

b. Prejeta sredstva iz občinskih 

proračunov 

(408+409)

407 0 0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo408 0 0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije409 0 0 0

c. Prejeta sredstva iz skladov 

socialnega zavarovanja

(411+412)

410 0 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo411 0 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije412 0 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov 

in agencij

(414+415+416+417)

413 49.781 21.000 21.147 0,42 1,01

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo414 27.281 21.000 21.147 0,78 1,01

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije415 22.500 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo416 0 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije417 0 0 0

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij418 0 0 0

741
f. Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 

419 383.247 260.000 532.000 1,39 2,05

B) Drugi prihodki za izvajanje 

dejavnosti javne službe

(421+422+423+424+425+426+427+

428+429+430)

420 1.236.184 190.000 945.000 0,76 4,97

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe421 0 0 0

del 7102 Prejete obresti 422 0 0 0

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in 

dividend ter presežkov prihodkov 

nad odhodki

423 0 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe424 0 0 0

72 Kapitalski prihodki 425 0 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0 0

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč428 0 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije429 0 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij430 1.236.184 190.000 945.000 0,76 4,97

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU

(432+433+434+435+436)

431 10.180 0 57.152 5,61

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu432 10.180 0 57.152 5,61

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja434 0 0 0

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in 

dividend ter presežkov prihodkov 

nad odhodki

435 0 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0 0

NAZIV KONTA
Oznaka za 

AOP

ZNESEK INDEKS RASTI
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II. SKUPAJ ODHODKI 

(438+481)
437 3.594.628 4.435.053 5.530.513 1,54 1,25

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 

SLUŽBE

(439+447+453+464+465+466+467+

468+469+470)

438 3.591.865 4.435.053 5.473.886 1,52 1,23

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

(440+441+442+443+444+445+446)
439 2.381.132 2.578.100 2.720.000 1,14 1,06

del 4000 Plače in dodatki 440 2.156.577 2.320.000 2.450.000 1,14 1,06

del 4001 Regres za letni dopust 441 65.644 84.600 85.000 1,29 1,00

del 4002 Povračila in nadomestila 442 158.911 170.000 180.000 1,13 1,06

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 3.500 5.000

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0 0

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 0 0 0

B. Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost

(448+449+450+451+452)

447 363.823 414.500 435.540 1,20 1,05

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje448 193.233 210.000 219.550 1,14 1,05

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 154.805 165.000 175.900 1,14 1,07

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 2.258 2.200 2.600 1,15 1,18

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 2.184 2.300 2.490 1,14 1,08

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU452 11.343 35.000 35.000 3,09 1,00

C. Izdatki za blago in storitve za 

izvajanje javne službe

(454+455+456+457+458+459+460+

461+462+463)

453 679.337 1.326.864 2.254.000 3,32 1,70

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 217.457 793.864 1.735.000 7,98 2,19

del 4021 Posebni material in storitve 455 26.687 25.000 25.000 0,94 1,00

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije456 60.823 60.000 60.000 0,99 1,00

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 42.719 50.000 50.000 1,17 1,00

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 50.323 110.000 80.000 1,59 0,73

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 68.338 68.000 68.000 1,00 1,00

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 188.326 190.000 196.000 1,04 1,03

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 0

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 24.664 30.000 40.000 1,62 1,33

403 D. Plačila domačih obresti 464 162 200 400 2,47 2,00

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 0

410 F. Subvencije 466 0 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom467 0 0 0

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam468 0 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 0

J. Investicijski odhodki

(471+472+473+474+475+476+477+ 

478+479+480)

470 167.411 115.389 63.946 0,38 0,55

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 85.497 0 0

4202 Nakup opreme 473 81.485 115.389 63.946 0,78 0,55

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0 0

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije475 0 0 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 429 0 0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring479 0 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog480 0 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA TRGU

(482+483+484)

481 2.763 0 56.627 20,49

del 400
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 

iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu

482 1.199 0 39.731 33,14

del 401
B. Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu

483 0 0 6.396

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu484 1.564 0 10.500 6,71

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 

ODHODKI

(401-437)

485 794.302 0 0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD 

PRIHODKI

(437-401)

486 0 1.314.577 1.362.873
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Predračunski izkaz računov financiranja določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2019 
 

 
 

Realizacija 

za preteklo 

leto (R-1)

Realizacija 

za tekoče 

leto  - R

Plan za 

prihodnje 

leto (R+1)

(R+1)/(R-1) (R+1)/R

1 2 3 4 5 6 7 8

50 VII. ZADOLŽEVANJE

(551+559)
550 295.000 280.000 1.642.873 5,57 5,87

500 Domače zadolževanje

(552+553+554+555+556+557+558)
551 295.000 280.000 1.642.873 5,57 5,87

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 295.000 280.000 1.922.873 6,52 6,87

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA

(561+569)
560 295.000 0 0 0,00

550 Odplačila domačega dolga

(562+563+564+565+566+567+568)
561 295.000 0 280.000 0,95

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 0

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 0

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 295.000 0 280.000 0,95

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE

(550-560)
570 0 280.000 1.642.873 5,87

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA

(560-550)
571 0 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(485+524+570)-(486+525+571)
572 0 0 0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(486+525+571)-(485+524+570)
573 105.698 1.034.577 0 0,00 0,00

INDEKS RASTI

NAZIV KONTA
Oznaka za 

AOP

ZNESEK
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Predračunski izkaz računov finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1. do 
31.12.2019. 
 

 

Realizacija 

za preteklo 

leto (R-1)

Realizacija za 

tekoče leto  - R

Plan za prihodnje 

leto (R+1)

(R+1)/(R-

1)
(R+1)/R

1 2 4 5 6 7 8

750
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

(501+502+503+504+505+506 

+507+508+509+510+511)

0 900.000 0 0,00

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 0 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in 

družb, ki so v lasti države ali občin
0 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 0 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 0 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 0 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 0 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 0 900.000 0 0,00

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 0 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 0 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 0 0

440
V. DANA POSOJILA

(513+514+515+516 +517 

+518+519+520+521+522+523)

900.000 0 0 0,00

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 0 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 0 0 0

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin0 0 0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 0 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 0 0 0

4405 Dana posojila občinam 0 0 0

4406 Dana posojila v tujino 0 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 900.000 0 0 0,00

4408 Dana posojila javnim agencijam 0 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 0 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA

(500-512)
0 900.000 0 0,00

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA

(512-500)
900.000 0 0 0,00

INDEKS RASTI

NAZIV KONTA

ZNESEK
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1. Zakon o ohranjanju narave  (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - 

ZDru-1, 32/08 - Odl. US, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14), 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1600, 30. 11. 2017 

2. Program dela in finančni načrt za leto 2018. Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, februar 

2018 

3. Izhodišča za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2019 z dne 26. 11. 2018, 

MOP, št. 35602-5/2018. 
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10  PRILOGE 

10.1 Priloga 1: Prikaz predvidene porabe delovnega časa za 
leto 2019 

 
Na sliki je v odstotkih prikazana načrtovana poraba časa po nalogah za Zavod za leto 2019, in 
sicer kot delež od vseh načrtovanih delovnih ur: 
 

 
 
Stolpci, ki se nanašajo na naloge javne službe, so obarvani z modro barvo, stolpec, ki se nanaša 
na ure, za katera sredstva pridejo s strani zunanjih projektnih virov, pa je obarvan s svetlejšo 
modro barvo. 

V preglednici na naslednji strani je podana predvidena poraba časa po nalogah po 
posameznih območnih enotah in za Zavod v celoti. V stolpcu »Skupaj« je pri kraticah območnih 
enot navedeno, kolikšen delež celotnega načrtovanega časa odpade na posamezne OE. V 
vrstici »Zavod skupaj« je v tem stolpcu navedena celotna vsota načrtovanih ur za Zavod za leto 
2019, tj.  172.710. Od tega jih na naloge javne službe odpade 112.840, na zunanje projektne 
vire pa 59.870. 

Razrez po nalogah je podan, prvič, za vse naloge (glej vrstico »Naloge skupaj (delež)« - 
ti podatki so prikazani na sliki zgoraj), ter drugič, posebej za javno službo na način, da so izvzete 
podporne naloge (stolpci št. 9, 10 in 11) ter tisti del projektnih ur (stolpec 7.2), ki je krit iz 
zunanjih sredstev (glej spodnjo vrstico tabele. »Naloge skupaj* (delež)«). Preglednica ne 
vključuje ur za možne zaposlitve preko javnih del.  
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CE 9% 8,8 495 770 1790 2520 1090 570 400 260 4675 805 30 265 965 260

KR 7% 7,3 280 469 2814 2661 498 198 184 80 3125 840 0 440 816 260

LJ 15% 15,3 924 2948 2894 5500 1072 280 202 653 9800 487 16 492 783 440

MB 18% 18,6 534 504 4685 6958 810 165 310 920 13485 1092 110 692 1396 0

NG 10% 10,3 805 2670 2290 5120 1082 45 300 170 3400 128 30 590 965 340

NM 7% 6,5 610 760 1240 1520 340 424 733 330 4221 130 15 200 500 240

PI 4% 4,0 760 497 240 500 340 0 270 1080 1943 750 20 351 48 0

OsrE 30% 29,5 2223 1590 2650 2216 780 450 1610 1681 19220 6410 2220 5395 3755 800

Zavod skupaj 172.710 101,6 6631 10208 18603 26995 6012 2132 4009 5174 59870 10642 2441 8425 9228 2340

3,9 6,0 10,9 15,9 3,5 1,3 2,4 3,0 35,2 6,3 1,4 5,0 5,4 1,4
Nal oga skupaj 

(delež)
100% 4% 6% 11% 16% 3% 1% 2% 3% 35% 6% 1% 5% 5% 1%

Nal oga skupaj 

(delež) *
100% 92.746 ur 7% 11% 20% 29% 6% 2% 4% 6% 11% 3%

* Brez podpornih na log 9, 10, 11 in brez projektni h ur, financi ranih iz zun. vi rov

Povprečni  letni  FT po na logah

23
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10.2 Priloga 2: Organizacijska struktura Zavoda  

Shema prikazuje organigram Zavoda: 
 
 

 
 
 
 
 
Shemi na naslednjih dveh straneh pa prikazujeta matrično organiziranost ZRSVN. Na prvi 
shemi so navedene delovne skupine, ki delujejo znotraj Zavoda, na drugi pa potekajoči projekti 
s prikazom vključenosti organizacijskih enot v posamezen projekt. Enota, ki je v shemi pri 
posameznem projektu navedena prva, je enota, kjer poteka večino projektnih aktivnosti in 
kjer je tudi delovno mesto vodje projekta oziroma projekte skupine v Zavodu. 
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Shema prikazuje delovne skupine, ki delujejo v Zavodu:  
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Shema prikazuje potekajoče projekte v Zavodu, z vključenostjo organizacijskih enot: 
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10.3 Priloga 3: Zakonske osnove 

V tej prilogi so naštete slovenske zakonske osnove in drugi predpisi, ki opredeljujejo naše delo ali so z 
njim povezani. 

10.3.1  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 
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območja podeljena koncesija ali če z zavarovanim območjem neposredno upravlja 
ustanovitelj; 

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

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

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

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

Poleg nalog iz prejšnjih odstavkov opravlja Zavod tudi naslednje naloge:  

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

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

• skrbi za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave. 
 

S soglasjem ustanovitelja lahko opravlja Zavod tudi druge naloge. 

10.3.2  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. 

10.3.3  Slovenski materialni predpisi 

• Zakon o zaščiti živali - ZZZiv-UPB3 (Uradni list RS, št. 38/13, 21/18 - ZNOrg); 

• Zakon o varstvu podzemnih jam - ZVPJ (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 - Zdru-1, 46/14 - ZON-C, 
21/18 - ZNOrg); 

• 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, 
61/17 - GZ, 68/17, 21/18 - ZNOrg); 

• Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popr.) 

• Zakon o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17); 

• 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, 61/17 - ZUreP-2); 

• Zakon o Triglavskem narodnem parku - ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 - ZON-C, 60/17); 

• 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); 
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• Zakon o kmetijskih zemljiščih - ZKZ (Uradni list RS, št. 71/11 - UPB2, 58/12, 27/16, 27/17 - 
ZKme-1D, 79/17); 

• 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, 77/16); 

• Zakon o divjadi in lovstvu - ZDLov-1 (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - Odl. US, 17/08, 46/14 - 
ZON-C, 31/18); 

• 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, 47/13); 

• 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, 21/16, 47/18); 

• 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, 26/17); 

• 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, 58/17); 

• Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline (Uradni list RS, št. 29/01, 46/14 - ZON-C, 48/18); 

• 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); 

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

• Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do 
30. septembra 2019 (Uradni list RS, št. 74/18). 
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10.3.4  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 24.1.2002); 

• Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 - ZPNačrt, 
99/07, 57/12); 

• Nacionalni program varstva okolja 

• 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 24.9.2009). 

 
Programsko politični dokumenti Evropske skupnosti: 

• Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 
2020  
(http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_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) 

10.3.5  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.  

10.3.6  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, MP21 št. 15/92); 

                                                      
 
21 Mednarodne pogodbe. 
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• 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). 
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10.4 Priloga 4: Podrobnejši opis kazalnikov 

 

V prilogi so vrednosti kazalnikov navedene na enak način, kot so bile v programu dela za 2018, 

tj. vključno s podrobnimi pojasnili ter sklici na cilje, katere merijo. 

 

K cilju št. 1:  

• delež22 terensko pregledanih naravnih vrednot  

pričakovana vrednost 2018: 6,5 % 

dosežena vrednost  201823: 6,5% 

pričakovana vrednost 201924: 6,5 %  

 

K cilju št. 2:  

• število dostopov do javnih strani NVA  

pričakovana vrednost 2018: do 15.000 

dosežena vrednost  2018: 11.25025 

pričakovana vrednost 2019: največ 12.000 

 

K cilju št. 3:  

• število metodologij 

pričakovana vrednost 201826: 1 

dosežena vrednost 201827: 1  

pričakovana vrednost 2019: 028 

 

K cilju št. 4:  

• število izdelanih naravovarstvenih smernic 

                                                      
 
22 Zavod si je v začetku delovanja zastavil cilj, da bi bil terenski pregled stanja naravnih vrednot izveden na vsakih 
deset let. Opozoriti je potrebno, da je zaradi neodložljivih nalog, vezanih na roke, že nekaj let trend deleža 
terensko preverjenega stanja naravnih vrednot negativen. Več kot 10% je nazadnje znašal leta 2012, vendar ta 
presežek ni pokril niti primanjkljaja iz leta 2011. V letih od 2013 dalje je vsako leto delež manjši od 10%, lani in 
letos pa načrtujemo le še 6,5%. 
23 V decembru 2018 ocenjujemo, da bo realizacija dosegla načrt. 
24 Na terenu nameravamo v letu 2019 preveriti 346 NV. 
25 Ocena na podlagi podatkov za 10,5 meseca. 
26 Za leto 2017 smo načrtovali pripravo metodologije za določitev podrobnih kriterijev vsebin ekosistemskih, 
botaničnih in zooloških naravnih vrednot in EPO. Izdelek ni bil zaključen, zato smo ga prenesli v leto 2018, ko smo 
večino dela že opravili, pisni izdelek pa bo predvidoma dokončan v letu 2019. 
27 Navedena vrednost (1) se nanaša na izdelano metodologijo za spremljanje izvajanja PUN 2015-20, ki vnaprej 
kot izdelek za leto 2018 ni bila predvidena, vendar pa sodi med metodologije. 
28 Za leto 2019 ne načrtujemo izdelave novih metodoloških izdelkov. 
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pričakovana vrednost 2018: 140 smernic29 in 200 mnenj30 (skupaj 340) 

dosežena vrednost 201831:  120 smernic in 530 mnenj (skupaj 650)32 

pričakovana vrednost 2019: skupaj 75033 

• število izdelanih strokovnih mnenj34 

pričakovana vrednost 2018: 4700  

dosežena vrednost 201835: 5240 

pričakovana vrednost 2019: 630036 

 

K cilju št. 5:  

• število objav v medijih37  

pričakovana vrednost 2018: 220 

dosežena vrednost  201838: 220 

pričakovana vrednost 2019: 220 

 

K cilju št. 6:  

• v rokih pripravljena kvalitetna program in poročilo 

pričakovana vrednost 2018: popravek programa dela 2018, končno poročilo 2017, polletno 

poročilo 2018, program dela 2019 (skupaj 4 izročki) 

dosežena vrednost za 2018: popravek programa dela 2018, končno poročilo 2017,  polletno 

poročilo 2018, osnutek programa dela 2019 (skupaj 4 izročki) 

pričakovana vrednost 2019: program dela 2019, končno poročilo 2018, polletno poročilo in 

eventualna druga vmesna poročila v letu 2019 na zahtevo MOP, osnutek programa dela 2020 

(skupaj najmanj 4 izročki) 

• doseganje rokov pri pripravi izdelkov (mnenja, smernice) 

pričakovana vrednost 2018: vsaj 95 % upoštevanje rokov 

dosežena vrednost za 2018: več kot 95 % doseganje rokov 

                                                      
 
29 Šteti so izdelki: naravovarstvene smernice in naravovarstvene smernice v neuradnem postopku. 
30 Šteti so izdelki: naravovarstveno mnenje, naravovarstveno mnenje in mnenje o sprejemljivosti plana, »prvo 
mnenje« ter tudi mnenja: »101.c člen ZON (prevlada javne koristi)« in »101.a člen ZON (CPVO)«. 
31 Ocena za celo leto na osnovi podatka iz baze Poslovnega portala ZRSVN za 10 mesecev, izpis 29. 11. 2018. 
32 Opozoriti je potrebno, da je bila za leto 2018 spremenjena metodologija razvrščanja izdelkov, in sicer smo 
mnenja vrste »101.c člen ZON (prevlada javne koristi)« in »101.a člen ZON (CPVO)« prestavili iz skupine mnenj in 
skupino smernic. 
33 Ocena je izdelana na osnovi povečanja skupnega števila izdelkov, naravovarstvenih smernic in strokovnih 
mnenj, do vključno oktobra 2018 v primerjavi z letom 2017. Dejansko število izdelkov bo odvisno od prejetih 
vlog, števila le teh pa ne moremo natančno napovedati. 
34 Šteti so izdelki: strokovna mnenja, soglasja po občinskih odlokih in prijave inšpekcijskim službam. 
35 Ocena za celo leto na osnovi podatka iz baze Poslovnega portala ZRSVN za 10 mesecev, izpis 29. 11. 2018. 
36 Ocena je izdelana na osnovi povečanja skupnega števila izdelkov, naravovarstvenih smernic in strokovnih 
mnenj, do vključno oktobra 2018 v primerjavi z letom 2017. Dejansko število izdelkov bo odvisno od prejetih 
vlog, števila le teh pa ne moremo natančno napovedati. 
37 Šteti so izdelki: avtorski prispevek, odgovori na novinarska vprašanja, intervju, sporočilo za javnost,  tiskovna 
konferenca. 
38 Ocena za celo leto na osnovi podatka iz baze Poslovnega portala ZRSVN za 10 mesecev, izpis 3. 12. 2018. 
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pričakovana vrednost 2019: vsaj 95 % upoštevanje rokov 

 

K cilju št. 7:  

• št. prispevkov na mednarodnih strokovnih srečanjih 

pričakovana vrednost 2018: 15 

dosežena vrednost 201839: 13 

pričakovana vrednost 201940: 12 

 

  

                                                      
 
39 Ocena za celo leto na osnovi podatka iz baze Poslovnega portala ZRSVN za 10 mesecev, izpis 3. 12. 2018. 
40 Pričakujemo podobno število udeležb s prispevki na konferencah in drugih strokovnih srečanjih v tujini, kot jih 
je bilo v letu 2018. 
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10.5 Priloga 5: Potrebna sredstva za optimalnejše delovanje 
Zavoda in izvajanje nalog v letu 2019 

V poglavju 8.2.1 smo opisali in v Tabeli številka 7 predstavil manjkajoča sredstva glede na z 
izhodišči dodeljena finančna sredstva za leto 2019. Zavod pa bi za normalno delovanje 
potreboval še dodatna sredstva, kot prikazuje spodnja tabela, ki vključuje tudi omenjena 
sredstva, ki so že bila navedena v poglavju 8.2.1. 
 
POTREBNA SREDSTVA ZA NORMALNO DELOVANJE ZAVODA IN IZVAJANJE NALOG (v EUR) 

opis sredstev 
Odhodki za 
stroške dela 

Odhodki za stroške 
materiala in storitev 

Investicijski 
odhodki 

SKUPAJ 

manjkajoča sr. za dodatnih 15,5 FT 439.644 52.731 38.750 531.125 

manjkajoča sr. za nakup avtov     76.000 76.000 

manjkajoča sr. za informatiko   12.488 53.437 65.925 

manjkajoča sr. za NV akcije   44.411   44.411 

manjkajoča sredstva 439.644 109.630 168.187 717.461 

manjkajoča sredstva, predstavljena 
v poglavju 8.2.1 

201.466 41.659 49.508 292.633 

       

SKUPAJ VSA manjkajoča 
sredstva 

641.110 151.289 217.695 1.010.094 
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10.6 Priloga 6: Dodatne naravovarstvene akcije 

V tabeli je podan seznam drevesnih naravnih vrednot, kjer bi bila potrebna izvedba sanacije v 
letu 2019, ter drugih naravovarstvenih akcij. Stroški za izvedbo so ocenjeni in podani skupaj v 
vrstici »manjkajoča sr. za NV akcije« v tabeli Priloge 10.5. 
 

 

Ime naravovarstvene akcije

Zalog pri Moravčah - lipe (sanacija 3 lip)

Bled - jesen

Pristava na Javorniškem Rovtu - jeseni

Pudob - lipa pri cerkvi sv. Jakoba 

Nemška loka - lipi pri vodnjaku

Cesta Mengeš - Vodice (ureditev črne točke povoza dvoživk - 

postavitev ograje)

Lintvern (sanacija poti do izvira)

KP Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice, KP Jeruzalemsko - 

Ormoške gorice - postavitev 2 interpretacijskih tabel
Tetanj breg - pravi kostanj

Hohlerjeve lipe

Studenice - lipi

Slovenska Bistrica - lipa 1

Niderlov hrast

Hercegovščak - ginko

Ptuj - platana

Korošov lipovec

Kogovnikove lipe

Podstavki za gnezda bele štorklje - 9x

Zamenjava 2 info tabel Wetman na Muri

Orehek - lipi pri cerkvi sv. Florjana

Gornje Ležeče - hrast pri hišni št.2

Brestovica pri Komnu - koprivovca za hišo št.82

Smrečje, Smrekova draga pod Golaki - table

Paradana - table

Vinomerski steljniki - odstranjevanje zarasti

Kočka lipa

Gorenje Vrhpolje – lipa 2

Gorenje Vrhpolje – lipa 1

Planik  - odstranjevanje odganjkov

Vrhe - odstranjevanje odganjkov

Območje Mure - obnova table


