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UPORABLJENE KRATICE IN
OKRAJŠAVE

ARSO
AEWA
CPVO
DOPPS
DPN
DPO
EC (EK)
EGN
EU (ES)
EUSALP
EZTS
GGE
GGN
HE
HT
JZ
KE
KGZS
KOP
KP
MAB
MedPAN
mHE
MK
MKGP
MOL
MOP
MP
NR
NS
NRP

Agencija RS za okolje
angl. Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory
Waterbirds
celovita presoja vplivov na okolje
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
državni prostorski načrt
dolgoročni plan občine
Evropska komisija
angl. European Geoparks Network
Evropska unija (skupnost)
Strategija EU za alpsko regijo
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
gozdnogospodarska enota
gozdnogospodarski načrti
hidroelektrarna
habitatni tip
javni zavod
krajevna enota
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
kmetijsko okoljska plačila
krajinski park
angl. Man and the Biosphere Programme (http://www.unesco.org/)
Združenje upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij
mala hidroelektrarna
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Mestna občina Ljubljana
Ministrstvo za okolje in prostor
Mednarodne pogodbe
naravni rezervat
naravni spomenik
Notranjski regijski park
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naravna vrednota
OE
območna enota
OPN
občinski prostorski načrt
OPPN
občinski podrobni prostorski načrt
OsrE
Osrednja enota Zavoda RS za varstvo narave
OŠ
osnovna šola
PD
planinsko društvo
PRO
prostorski red občine
PRP
Program razvoja podeželja
PUN2000
Program upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020)1,2
RIC
razvojno informacijski center
RO
ribiški okoliš
RS
Republika Slovenija
angl. special protected area (posebno območje varstva) oz. območje Natura
SPA
2000, pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja ptic (Direktiva
o pticah)
SVRK
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
TNP
Triglavski narodni park
UNESCO
angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo)
ZGS
Zavod za gozdove Slovenije
ZN
zazidalni načrti
ZON
Zakon o ohranjanju narave
ZPNačrt
Zakon o prostorskem načrtovanju
ZRSVN/Zavod Zavod RS za varstvo narave
ZZZS
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
NV

1
Program je sprejela Vlada Republike Slovenije na 30. seji dne 9. aprila 2015, popravek dveh prilog pa na 38. seji dne 28. maja
2015,
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE9907.
2
Izdelan je bil v projektu LIFE z naslovom »Natura 2000 Management programme for Slovenia for the period 2014 – 2020” (»SI
Natura 2000 Management«), http://www.natura2000.si/index.php?id=330.
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Projekti, ki smo jih izvajali v letu 2019
(akronimi in naslovi projektov)
Št. AKRONIM
1

AlpGOV

2

BANAP

NASLOV PROJEKTA
Implementing Alpine Governance Mechanisms of the European
Strategy for the Alpine Region
Balance for Nature and People

12

Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra
Alpium Iuliarum / Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog
CLAUSTRA +
turizma Claustra Alpium Iuliarum
Transboundary Management Programme ort he planned
coop MDD
5-country Biosphere Reserve “Mura-Drava-Danube”
Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške
Črna človeška
ribice v Beli krajini
ribica
Valorisation of geo-heritage for sustainable and innovative
Danube GeoTour tourism development of Danube Geoparks
Inovativni interpretacijski pristopi za trajnostno koriščenje
dediščine v smeri trajnostnega turizma za mlade / Inovativni
ENJOYHERITAGE interpretacijski pristupi za održivo korištenje baštine u smjeru
održivog turizma za mlade
Institutionelle Zusammenarbeit – EVTZ Geopark Karawanken /
EufutuR
Institucionalno sodelovanje – EZTS Geopark Karavanke
Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov
travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem
KRAS.RE.VITA
polju
Awareness Raising, Training and Measures on Invasive alien
LIFE ARTEMIS
Species in forests
LIFE integrated project for enhanced management of Natura
LIFE-IP NATURA. 2000 in Slovenia/ LIFE integrirani projekt za okrepljeno
SI
upravljanje Nature 2000 v Sloveniji
Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko
LIFE KOČEVSKO
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LIFE Lynx

14

LIFE STRŽEN

15

LIFE TO
GRASSLANDS

16

LIKE

17

Mala barja –
Marja

18

NaKult

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Preventing the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population
through reinforcement and long-term conservation
Improvement of Natura 2000 statuses with renaturation of
Stržen's riverbed on intermittent Cerknica Lake
LIFE Conversation and managment of dry grasslands in Eastern
Slovenia
Living on the Karst Edge
Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji
Sloveniji in na Gorenjskem
Geološko pohodno doživetje v Geoparku Karavanke /
Geologisches Wandererlebnis im Geopark Karawanken
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19

PHAROS4MPAs

20

PoLJUBA

Blue Economy and Marine Conservation: Safeguarding
Mediterranean MPAs in order to achieve Good Environmental
Status
Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju
Ljubljanskega barja

21

VEZI NARAVE

VEZI NARAVE / VEZE PRIRODE

22

VIPava

23

VrH Julijcev

24

ZA KRAS

25

ZGODBE
MOKRIŠČ

Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst
in habitatov v Vipavski dolini
Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem
parku
Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za
ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature
2000 »Kras«
Zgodbe naših mokrišč
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1 Uvod
Poročilo Zavoda za leto 2019 še zadnjič3 sledi vzorcu, ki smo ga oblikovali s poročilom za leto
2016. Sestavljeno je iz štirih delov:
1. Uvodnega dela,
2. vsebinskega dela, ki je poimenovan Poročilo o delu,
3. Računovodskega poročila ter
4. Zaključnega dela.
Vse priloge so dodane na koncu, v Zaključnem delu.
Osrednji del je 8. poglavje, Izvajanje javne službe ohranjanja narave, v katerem
naslovi podpoglavij sledijo glavnim nalogam, ki nam jih določa Zakon o ohranjanju narave.
V posameznih poglavjih, kjer za obravnavane vsebine vodimo evidenco narejenih izdelkov,
smo vnesli preglednice števila teh izdelkov po območnih enotah Zavoda. Vsebine s področja
biodiverzitete in varovanja vrst ter habitatnih tipov so organizirane pod skupnim naslovom
podpoglavja Biotska raznovrstnost. Delo območnih enot ni obravnavano v posebnih enotah,
ampak je združeno v enotna besedila vsakega poglavja. V poglavju Projekti s področja varstva
narave so ti opisani v treh podpoglavjih: potekajoči projekti, projektne prijave in poprojektne
aktivnosti. Projektno delo (aktivnosti) je večinoma navedeno med aktivnostmi v vsebinskih
poglavjih, pri čemer je za lažje sledenje v oklepaju na koncu vsake od projektnih aktivnosti
naveden akronim projekta. Organizacijske, administrativne, kadrovske, finančne in druge
podporne naloge so predstavljene v poglavju Poslovanje.

3

Poročilo za leto 2020 bo usklajeno z novim konceptom programa dela, ki smo ga pripravili za leto 2020 in

pričakujemo, da bo krajše od poročil zadnjih let, kar je tudi skladno s priporočilom MOP.
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2 Izkaznica Zavoda
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-varstvonarave.si
Matična in davčna številka: 1684884, 53845285
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Datum vpisa v sodni register: 14. 12. 2001
Namen ustanovitve
Zavod je bil ustanovljen za opravljanje dejavnosti javne službe ohranjanja narave in je strokovna
organizacija, pristojna za ohranjanje narave v Republiki Sloveniji. Izvaja tudi naloge na podlagi
javnega pooblastila. Podrobnosti so opredeljene v Zakonu o ohranjanju narave (gl. pogl. Viri in
literatura, št. 2), v poglavju 7.2.1 Zakona, 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 ozavešča
javnost o pomenu ohranjene narave.
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
• mag. Jelka Kremesec Jevšenak, članica, imenovana s strani direktorja ZRSVN
• Gregor Danev, član, predstavnik ZRSVN
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•
•
•

Gregor Danec, David Fučka, 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 organizacijske enote, območne enote Zavoda, ki jih je sedem (v Ljubljani, Mariboru,
Celju, Novem mestu, Novi Gorici, Kranju in OE Piran v Izoli) in s katerimi pokriva celotno
območje države, ter Osrednjo enoto v Ljubljani, ki skrbi za poslovanje oziroma administrativnoorganizacijsko delovanje Zavoda ter za enotnost in razvoj metod strokovnega dela. Organizacijska
struktura in shema matrične organiziranosti Zavoda sta podani v Prilogi 19.2.
Kolegij direktorja - posvetovalno telo direktorja - sestavljajo direktor in vodje območnih enot
ter vodje odsekov, sestaja se mesečno in obravnava ključna strokovna in poslovna vprašanja,
povezana z delom Zavoda. Članica kolegija je tudi sodelavka za odnose z javnostmi, ki pripravlja
zapisnike kolegijev.
Odseke Osrednje enote vodijo:
• mag. Martina Kačičnik Jančar, Odsek za biotsko raznovrstnost
• Tadej Kogovšek, Odsek za naravne vrednote in ukrepe varstva
• mag. Maruša Danev/dr. Mirjam Dular, Odsek za splošne zadeve
Območne enote vodijo:
• Metod Rogelj, OE Kranj
• Tanja Košar Starič, OE Celje
• Gregor Danev/Alja Grošelj, OE Ljubljana
• Simona Kaligarič, OE Maribor
• Klavdij Bajc, OE Nova Gorica
• Barbara Kink, OE Novo mesto
• mag. Robert Turk, OE Piran
Območne enote pokrivajo ozemlje RS, kot prikazuje slika v nadaljevanju. Na njej so narisane
tudi meje slovenskih občin. Števila v oklepaju pri imenih območnih enot v legendi se nanašajo
na število občin na teritoriju območne enote.
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3 Poročilo direktorja Zavoda
Ena od bistvenih značilnosti leta 2018, ki
je imela velik vpliv na delovanje Zavoda RS
za varstvo narave tudi v letu 2019, je bil
začetek veljave nove gradbene zakonodaje.
V letu 2019 smo v primerjavi z letom 2017
prejeli kar za 37 % več vlog za mnenja. Število
zaposlenih se je v letu 2019 povečalo za pet
novih sodelavcev, kar je ob restriktivnem
zaposlovanju v javnem sektorju pomemben
dosežek, vsekakor pa manj, kot kažejo izračuni
potrebnega kadra zaradi povečanja obsega
vlog. O izraziti kadrovski podhranjenosti
Zavoda je tekel dialog s sindikatom, Svetom
Zavoda in z ministrstvom. Nekaterih nalog,
ki nam jih nalagajo predpisi in naraščajoča
naravovarstvena
problematika,
zaradi
pomanjkanja kadra nismo mogli izvajati.
Iz nekaterih območnih enot so prihajala
opozorila, da ne zmorejo več izpolnjevati
časovnih rokov. V letu 2019 nam je uspelo v 97 % zagotoviti pravočasno izdajo mnenja. Med
letom smo na organih Zavoda izpostavljali, da se pereča kadrovska podhranjenost Zavoda
kaže v zmanjševanju obsega dela pri naravnih vrednotah, ki so eden od stebrov slovenskega
naravovarstva, ter v odsotnosti možnosti za nadaljnji razvoj stroke in Zavoda kot institucije. V
letu 2019 smo se ukvarjali tudi z naravovarstveno zelo zahtevnimi temami, kot so HE Mokrice
(vprašanje mogoče prevlade javne koristi nad naravo), nadomestni habitati pri HE Brežice,
gondola na Vitranc, Ptujska obvoznica, drugi tir, daljnovod Cirkovce–Pince in podobno.
Leto 2019 je zaznamovalo tudi pestro dogajanje na področju kadrov, kar smo z internimi
prerazporeditvami uspešno reševali. Vsekakor pa kadrovske menjave pomenijo še dodaten
vložek energije v izobraževanje kadra.
Pripravili smo celovitejšo spremembo Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Zavodu,
ki je trenutno v presoji na ministrstvu.
Nov lastnik kompleksa »Tobačna« je v letu 2019 začel urejati nova najemna razmerja.
Skozi leto nam je z upravljavcem kompleksa uspelo doseči še relativno ugodno najemno
razmerje, čeprav se je najemnina povišala. Med letom smo iskali možnosti za eventualno
selitev Osrednje enote Zavoda na drugo lokacijo. Ker nam razpoložljive finančne možnosti ne
dovoljujejo nakupa nepremičnin ali bistvenega povišanja stroškov za najemnine, smo vseskozi
pozorni na cenejše prostorske rešitve in racionalizacijo poslovanja.
Dobršen del leta 2019 smo se ukvarjali s pripravo poročila po Habitatni direktivi. Gre
za zahtevno delo poročanja o stanju biotske raznolikosti v državi, ki temelji predvsem na
kakovostnih zbirkah naravovarstveno pomembnih podatkov. Zavod za potrebe poročanja
uporablja javno dostopne naravovarstveno pomembne podatke, sodeluje s specialisti in si
prizadeva za dostop tudi do drugih zbirk podatkov, a sredstev za ta namen nima. S tem je bilo
ministrstvo seznanjeno.
Med letom smo se udeležili vseh sestankov z Generalnim direktoratom za okolje pri
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Evropski komisiji, na katere smo bili povabljeni. Ti sestanki so za delo Zavoda zelo pomembni.
Med letom smo okrepili sodelovanje z organizacijami, ki posredno in neposredno
s svojimi aktivnostmi vplivajo na dogajanje v naravi. Omeniti velja sestanek z nevladnimi
organizacijami in s Skupnostjo naravnih parkov Slovenije. Oba sestanka sta prinesla nekaj
dogovorov za nadaljnje sodelovanje. Omenimo naj tudi zelo dobro sodelovanje s predstavniki
NATA na temo umeščanja vojaških vaj v prostor in čas, ki se kaže tudi v javnem posvetu na to
temo, ter plodne sestanke z Lovsko zvezo Slovenije, s Planinsko zvezo Slovenije, z Gozdarskim
inštitutom Slovenije, Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine, novim vodstvom Turistične
zveze Slovenije in Direkcijo za vode. SiDG nas je povabil na novinarsko konferenco pred
spomladansko obnovo – pogozdovanjem – po naravni ujmi poškodovanih gozdov in tudi na
prostovoljno akcijo pogozdovanja. Obojega smo se aktivno udeležili. Služba Vlade za lokalni
razvoj in kohezijo nas je povabila, da na ministrskem srečanju med Slovenijo in Hrvaško
predstavimo rezultate projektov, s katerimi se Zavod ukvarja. Med letom smo bili povabljeni,
da s prispevkom s področja varstva narave sodelujemo pri knjigi o nastanku hidroelektrarn na
spodnji Savi, brez predvidene HE Mokrice. V prispevku smo poudarili, da pregrade na vodotokih
pomenijo bistveno spremembo v ekologiji vodotoka z vsemi posledicami na vrste in življenjske
prostore. V Posavju smo se tudi s prispevkom udeležili okrogle mize z naslovom Zeleno Posavje
za naravo in zdravje, direktor pa je bil slavnostni govornik ob odprtju fotografske razstave dr.
Petre Draškovič Pelc. Med letom smo imeli tudi sestanek s civilno iniciativo za Dravsko polje,
katere cilj je zmanjšanje obsega poplav Drave na kmetijskih površinah.
Na mednarodnem področju velja omeniti dobro in aktivno vlogo pri delovanju
Evropskega združenja direktorjev nacionalnih naravovarstvenih agencij – ENCA in sodelovanje
z združenjem Parkov Dinarskega Loka.
Na področju sodelovanja pri mednarodnih in drugih projektih se je v letu 2019 povečalo
število kohezijskih projektov in zmanjšalo število drugih. Zaradi zasledujočega cilja zmanjšanja
obsega sodelovanja pri različnih projektih se je zmanjšalo tudi število projektov, pri katerih smo
vodilni partner, in povečalo število projektov, pri katerih opravljamo naloge v manjšem in bolj
usmerjenem obsegu. Sodelovanje pri kohezijskih (obveznih) projektih je poslovno zahtevno,
ker je potrebno precej usklajevalnih sestankov z ministrstvom in s partnerji pri teh projektih.
Skupina za strokovno pomoč (SSP) je v letu 2019 pripravila obvezni interni obrazec, v katerem
se opredeli projektna ideja, ki jo pregledajo SSP, direktor in vodje strokovnih odsekov, preden
stečejo projektna povezovanja in dogovarjanja. Interno je Zavod ustanovil Projektno pisarno za
boljšo koordinacijo, izvajanje projektov in diseminacijo projektnih rezultatov ter dosežkov.
V letu 2019 smo po spletu okoliščin ugotovili, da je mogoče, da imamo v lasti manjšo
etažno lastnino, ki je ob delitveni bilanci med nastajanjem ZRSVN ostala zapisana našemu
Zavodu. Stanje še ugotavljamo.
Zavod je tudi v letu 2019 veliko energije vložil v povezovanje vseh deležnikov s področja
varstva narave in širše, saj je cilj vseh enak: ohraniti čim več narave. Odzivali smo se na dogajanja v
prostoru, tako v smislu dajanja strokovnih informacij o naravovarstveno pomembnih dogodkih
kot pri vključevanju v reševanje nepravilnosti pri posegih v prostor. Spremljali smo dogajanja,
povezana z vprašanji naravovarstva na različnih forumih, družabnih omrežjih in po najboljših
močeh ter v skladu z možnostmi vključevali predloge v svoje delo. Vključevali smo se v različne
izobraževalne ali upravljavske dogodke drugih organizacij. Pripravili smo več novinarskih
konferenc in strokovno srečanje. Zavod je bil neposredno vključen tudi v prizadevanja za
vzpostavljanje zavarovanih območij (načrtovani Regijski park Pohorje). Na tem področju je bilo
leto 2019 zelo uspešno – ustanovitev Biosfernega območja Mura in krajinskega parka ob Dravi.
Direktor Zavoda je bil slavnostni govornik ob občinskem prazniku Občine Ankaran, ki je leto
poprej ustanovila Krajinski park Debeli rtič.
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Aktivno smo sodelovali pri umeščanju Klasičnega krasa na seznam UNESCA.
Zavod je skozi leto aktivno strokovno sodeloval pri reševanju problematike velikih zveri,
ki je iz različnih vzrokov eskalirala med poletnimi meseci.
Posebna pozornost je bila posvečena obveščanju sodelavcev. Upoštevaje visoko
izobrazbeno strukturo zaposlenih v Zavodu, je informiranost predpogoj dobrega strokovnega
dela. Informiranost je potekala na rednih mesečnih kolegijih vodij in drugih rednih internih
sestankih. V letu 2019 smo prenovili Pravilnik o parkiranju ter skrbeli za zdravje in varnost pri
delu vseh zaposlenih. Izvedli pa smo tudi manjše testiranje poznavanja uporabe programskih
orodij Office. Rezultati so bili dobri. Direktor je po opravljenih letnih pogovorih predstavil
ugotovitve in s tem napotke za nadaljnje delo na Zavodu. V letu 2019 smo začeli izobraževanja
vpeljave sistema ODOS za vodenje pošte in pristopili k programu CAF, ki ga usmerja ministrstvo
za javno upravo z namenom izboljšanja medosebnih odnosov in dela v organizacijah. V letu
2019 smo tudi pripravili prenovljen sistem za pripravo programa in poročila o delu, ki je v letu
2020 v testni fazi.
Upoštevaje že kar očitno preobremenjenost zaradi kadrovske podhranjenosti,
ocenjujem delo Zavoda v letu 2019 kot izjemno naporno, sodeč po izvedbi prioritetnih nalog
iz sprejetega programa dela, pa kot zelo dobro. Poslovanje Zavoda v letu 2019 je potekalo
skladno s sprejetim programom dela in finančnim načrtom. Ob tem je treba imeti ves čas pred
očmi, da obstoječi proračun Zavodu ne omogoča razvoja v potrebnem obsegu. Pri reviziji dela
poslovanja Zavoda – pogodbe o zaposlitvah – ni bilo odkritih nepravilnosti.
Leto 2019 je znova pokazalo, kako velik civilizacijski pomen imajo naravovarstvena
prizadevanja na vseh ravneh. Brez naravovarstvenega pristopa in premisleka vzdržen razvoj
družbe ni mogoč. V tem smislu so zelo pomembni razvoj naravovarstva kot stroke, krepitev
podatkovnih zbirk ter vpeljava naravovarstvenih znanj v vse smeri izobraževanja kot obveznega
predmeta.
Naravovarstvo je ena od strok, ki se sooča z vse več in vse težjimi nalogami. Žal družba
tega še vedno ne prepoznava v zadostni in pravilni meri. Zavod RS za varstvo narave je javni
Zavod, ki deluje skladno z nalogami iz predpisov, ki sčasoma postajajo vse bolj številčni,
kompleksni in zahtevni, zato nujno potrebuje obsežnejšo kadrovsko okrepitev.

mag. Teo Hrvoje Oršanič
direktor
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4 VLOGA ZAVODA V DRUŽBI
Trajnostno, zeleno, ciklično, naravi prijazno … so izrazi, ki so v družbi postali stalnica. Verjamemo,
da tudi zaradi aktivnosti, ki jih Zavod RS za varstvo narave izvaja skladno s svojimi zakonsko
predpisanimi nalogami, kamor spadata tudi naloga ozaveščanja javnosti o pomenu ohranjene
narave in s tem povezanega dela z mladimi ter drugimi ciljnimi javnostmi ter sodelovanje z
mediji. Ti so marsikdaj naš glas pa tudi naši vodniki o miselnosti družbe o naravovarstvu, naši
spodbujevalci, kritiki in ocenjevalci.
Na Zavodu si prizadevamo, da s svojimi dejanji družbo izobražujemo, jo povabimo k
sodelovanju in tako ozaveščamo, da ohranjena narava v sedanjem času ni samoumevna
dobrina in da lahko vsak posameznik z znanjem ter ozaveščenostjo prispeva znaten delež.
Družbo obveščamo o pomenu mokrišč, travišč, poplavnih gozdov, mejic, o posebnostih
posameznih rastlinskih in živalskih vrst in vplivu ohranjanja biotske pestrosti na prihajajoče
klimatske spremembe. V družbo vnašamo razumevanje, da je ohranjanje narave tesno
povezano z drugimi panogami – s kmetijstvom, z gozdarstvom, infrastrukturo, gospodarstvom,
s turizmom in šolstvom. S temi panogami želimo vzpostaviti dialog s skupnim ciljem iskanja
okolja za najprimernejše poti razvoja.
Na naravovarstvu naklonjen način delujejo in živijo zaposleni Zavoda. V letu 2019 smo v
družbi delovali tako, da smo poleg rednega dela organizirali, se udeležili, sodelovali ali javnost
povabili k:
• prostovoljnim akcijam odstranjevanja zarasti;
• prostovoljnemu sodelovanju pri prenašanju dvoživk čez cesto;
• prostovoljnim akcijam odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlin;
• prostovoljni košnji na star način;
• prostovoljnim akcijam sajenja sadik tradicionalnih starih sort dreves;
• pisanju člankov z naravovarstveno vsebino za različna glasila (občinska, društvena …);
• prostovoljnemu sodelovanju na različnih pohodih in srečanjih (planinska in turistična
društva ter društva za ohranjanje netopirjev, metuljev …);
• sodelovanju pri vodenih (izobraževalno-osveščevalnih) pohodih po naravi.
Zaposleni kot starši sodelujejo z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami svojih otrok tako, da
priložnostno predstavljajo teme varstva narave in okolja.
Naravovarstvo ni le strokovno delo in ukvarjanje z naravo, ampak v veliki meri tudi z
družbo.

19

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2018

5 Poročilo Sveta Zavoda
V letu 2019 so bile realizirane dve redni seji Sveta Zavoda in dve korespondenčni seji. Poudarek
pri delu Sveta je bil na sprejetju Poročila o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za
varstvo narave za leto 2018, sprejetju Programa dela in finančnega načrta Zavoda RS za varstvo
narave za leto 2019 in dveh rebalansov ter predlogu novega Pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest v Zavodu.
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6 Poročilo Strokovnega sveta Zavoda
Strokovni svet se je v letu 2019 sestal štirikrat. Podal je mnenji o programu in poročilu o delu
Zavoda ter obravnaval naslednje strokovne teme:
•
•
•

vključevanje ciljev varstva narave v področje urejanja voda,
doseljevanje živalskih vrst,
problematika omilitvenih in izravnalnih ukrepov.
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POROČILO
O DELU
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7

Cilji delovanja Zavoda

V poglavju navajamo strateške usmeritve, ki smo jim v letu 2019 sledili pri svojem delu, ter
letne cilje Zavoda, k doseganju katerih smo stremeli z izvajanjem aktivnosti letnega programa
dela. Dodana je tudi povezava med nalogami oziroma poglavji poročila in cilji. V posebnem
razdelku so zbrane načrtovane in dosežene vrednosti kazalnikov. Skladno z Izhodišči (gl. pogl.
Viri in literatura) resornega ministrstva je pripravljena razdelitev porabljenega delovnega časa
za naloge glede na tri prioritete. Obrazložitve v zvezi z aktivnostmi in s cilji glede na Izhodišča
so opisane v prilogi.

7.1 Strateške usmeritve Zavoda
Strateške usmeritve Zavoda temeljijo na Nacionalnem programu varstva okolja, ki vsebuje
nacionalni program varstva narave, in vlogi, ki nam jo daje področna zakonodaja. Razdeljene
so na strokovne in poslovne 4.
Strokovne strateške usmeritve
A) Skrb za slovensko naravo, posebej za njene najvrednejše dele.
B) Razvijanje slovenske naravovarstvene stroke, skladno z mednarodnimi trendi in
usmeritvami EU.
C) Prenašanje našega znanja in filozofije varstva narave v družbo, s poudarkom na
dojemanju načel trajnosti.
Poslovne strateške usmeritve
D) Delovati poslovno odlično in družbeno odgovorno ter z dialogom uresničevati načela
varstva narave na vseh področjih.

7.2 Letni cilji
Cilji delovanja Zavoda, ki sledijo strateškim usmeritvam (v oklepaju na koncu vsakega cilja je
navedeno, h katerim strateškim usmeritvam prispeva), so prav tako razdeljeni na strokovne in
poslovne.
Strokovni cilji
1. Spremljati stanje v naravi in izvajati naravovarstvene aktivnosti na terenu (A).
2. Učinkovito voditi podatkovne zbirke (kakovost, zanesljivost, ažurnost) in skrbeti za
dostopnost podatkov javnosti (A, C).
3. Razvijati metode za varovanje slovenske narave (B).
4. Z naravovarstvenimi izhodišči angažirano sodelovati pri izpolnjevanju zakonskih zahtev
in pripravi nacionalnih programov in politik (A, C).
5. V družbi povečati zavest o pomenu ohranjene narave in vzdržne rabe naravnih virov (C).
4
Razdelitev je uvedena zaradi preglednosti in se navezuje tudi na konkretne letne naloge, ki jih po alinejah navajamo
v posameznih poglavjih. Ker pa je smisel poslovnega dela v servisiranju in zagotavljanju pogojev za strokovno delo, je, zlasti
na ravni letnih ciljev, včasih skorajda nemogoče prepletenost v določenih nalogah presekati na dva jasno razločena dela, zato
kateri od ciljev iz enega dela prispeva tudi k uresničevanju usmeritev iz drugega.
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Poslovni cilji:
6. Ravnati skladno s pravnim redom ter delo korektno načrtovati, spremljati in poročati o
opravljenem delu (D).
7. Dvigniti raven znanja sodelavcev (za kakovostnejše in učinkovitejše 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.

7.3 Kazalniki izvedbe letnih ciljev
Kazalniki, s katerimi smo merili uresničevanje ciljev v letu 2019, so podani v spodnji tabeli. Za
vsakega od njih so navedene pričakovana in dosežena vrednost za prejšnje leto ter pričakovana
vrednost za to leto.
Pričakovana vrednost
2019

Kazalnik

Delež terensko pregledanih naravnih vrednot

Dosežena vrednost
2019

6,5 %

8,5 %

12.000

11.884

0

1

750

632

6.300

6.158

220

246

V rokih pripravljena kakovostna program in
poročilo

45

4

Doseganje rokov pri pripravi izdelkov (mnenja,
smernice)

vsaj 95-odstotno
upoštevanje rokov

97 %

Št. prispevkov na mednarodnih strokovnih
srečanjih

12

23

Število dostopov do javnih strani NVA
Število metodologij
Število izdelanih naravovarstvenih smernic
Število izdelanih strokovnih mnenj
Število objav v medijih

7.4 Naloge, prek katerih uresničujemo zastavljene cilje
Naloge javne službe so povzete po 117. členu ZON. Strokovnim nalogam smo dodali še
podporne oziroma poslovne naloge ter nalogo Projekti. V preglednici so naloge podane skupaj
s številkami poglavij poročila, kjer je opisana letna izvedba aktivnosti posamezne naloge, ter s
številkami letnih ciljev, h katerim izvedba nalog prispeva.

5

Pripravljena (in sprejeta) sta bila tudi dva rebalansa finančnega načrta.
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Številke poglavij v letnem
poročilu
8.6
8.7
8.4
8.5
8.8
8.10.3
8.10
9.2, 9.3
9.1
10.3.2
10.5
vsa poglavja
10

Naloga
Biodiverziteta
Naravne vrednote
Naravovarstvene smernice
Strokovna mnenja
Zavarovana območja
Naravovarstvene akcije
Odnosi z javnostmi
Projekti splošno
Projekti (zunanji)
Izobraževanje
Informacijski sistemi
Vodenje in organizacija dela
Naloge skupnih služb

Številke ciljev, h katerim uresničevanju
prispeva naloga
1, 3, 7
1 ,2, 3, 5, 7
3, 4, 7
3, 4, 7
1, 4, 5
1, 5
2, 4, 5, 7
1, 3, 5, 7
1, 3, 5, 7
vsi
2
6, 7, 8
6

7.5 Razporeditev nalog glede na prioritete ministrstva
Skladno z Izhodišči (gl. poglavje Viri) smo realizacijo delovnih nalog6, opisanih v vsebinskih
poglavjih v nadaljevanju, razporedili v tri prioritete na enak način, kot smo to v programu dela
naredili za načrtovane ure.
Ure za
nalogo
Biodiverziteta
Naravne vrednote
Načrtovanje
Mnenja
Zavarovana območja
Naravovarstvene akcije
Odnosti z javnostmi
Projekti_JS

Delež ur
12451
9407
16012
32133
5285
1399
4925
8872

13,8%
10,4%
17,7%
35,5%
5,8%
1,5%
5,4%
9,8%

Prioriteta
1
1
1
1
1
1, 2, 3
2
2, 3

Materialni
Akcije in
stroški
Proračun skupaj Stroški dela
Investicije intervencije
47.500 €
2.414.908 €
537.606 €
3.000.014 €
6.555 €
74.190 €
414.002 €
333.257 €
312.001 €
251.150 €
55.911 €
4.940 €
531.002 €
427.439 €
95.156 €
8.408 €
1.065.005 €
857.292 €
190.850 €
16.863 €
174.001 €
140.065 €
31.181 €
2.755 €
26.780 €
36.224 €
8.064 €
713 €
45.000 €
162.001 €
130.405 €
29.031 €
2.565 €
294.001 €
236.661 €
52.685 €
4.655 €

Tabela v nadaljevanju prikazuje realizirano razdelitev ur po prioritetah (Delež ur) ter izhodiščne
vrednosti MOP in načrtovano razdelitev ur za leto 2019.
Prioriteta

Izhodišče MOP

Načrtovano v programu dela za leto 2019

Delež ur

prioriteta 1

75,0 %

86,7 %

83,7 %

prioriteta 2

15,0 %

9,2 %

10,9 %

prioriteta 3

10,0 %

4,1 %

5,4 %

Primerjava pokaže, da smo že v programu dela načrtovali porabo časa tako, da je bilo več
ur predvidenih za višje prioritete, kot nam je MOP predpisal z izhodišči. Realizacija ur po
prioritetah dobro sledi načrtovanim.
6		
Primerjava med načrtovano in realizirano porabo časa po nalogah je grafično prikazana v Prilogi 3.
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8 Izvajanje javne službe ohranjanja
narave
Po posameznih vsebinsko zaključenih poglavjih povzemamo opravljeno delo, naloge in
aktivnosti, ki jih po zakonu izvajamo kot javno službo, in naloge, ki jih izvajamo na podlagi
javnega pooblastila.
Spremljanje stanja ohranjenosti narave smo izvajali predvsem v okviru pregledovanja
naravnih vrednot, v posebnih primerih ob pripravi strokovnih mnenj in naravovarstvenih
smernic ter priložnostno, predvsem pri izvajanju projektov.
V nadaljevanju so ponekod navedene realizirane aktivnosti (alineje) skladno s
programom dela, tam, kjer so dodani podrobnejši opisi, pa ti sledijo navedeni alineji ali skupini
alinej. Kjer alineja predstavlja obsežnejše delo, npr. večje število istovrstnih izdelkov, kot v
poglavju Naravovarstvene smernice, je alineja označena kot krepko izpisan mednaslov.

8.1 Zagotavljanje enotnosti in optimalnosti delovnih pristopov
in razvoj metodologij
Za zagotavljanje skladnosti metod strokovnega dela skrbijo (interne) delovne skupine, ki jih
imenuje direktor Zavoda, in te so:
• Skupina za strokovno pomoč
• Skupina za favno in floro
• Skupina za hidrološke naravne vrednote
• Skupina za geologijo7
• Skupina za geomorfološke naravne vrednote*
• Skupina za elemente biotske raznovrstnosti*
• Skupina za kmetijstvo
• Skupina za pripravo letnega programa dela in poročila
• Skupina za informatiko8
Z namenom učinkovitejše koordinacije vse obsežnejšega strokovnega dela sta pri Osrednji
enoti organizirana Odsek za biotsko raznovrstnost ter Odsek za naravne vrednote in ukrepe
varstva.
		Pri skupini za vprašanja rastlinskih in živalskih vrst, Skupini za favno in floro, so v
nadaljevanju navedeni člani, ki so v njej delovali za posamezne vrste ali skupine vrst.
V letu 2019 smo za potrebe koordinirane priprave kompleksnejših strokovnih mnenj
zastavili delovno skupino za postopke.

7
8
*

Delovanje skupine je natančneje opisano v poglavju 8.7.
Delo skupine je vključeno v poglavju 10.4.
Označeni skupini v letu 2019 zaradi drugih nalog nista bili aktivni.
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8.1.2 Skupina za favno in floro
Skupina za favno in floro je delovna skupina, katere člani opravljajo naloge s področja varstva
vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov ter nudijo strokovno podporo ostalim sodelavcem
Zavoda. Skupaj z delovnimi področji, ki jih pokrivajo, so navedeni v preglednici.
Preglednica: Seznam članov Skupine za favno in floro v letu 2019 po območnih enotah z
navedbo živalskih in rastlinskih skupin (stolpec »Delovno področje«), ki jih pokrivajo
Območna
enota
Osrednja
enota

Ime in priimek

Delovno področje

Damjan Vrček

vodja skupine; mehkužci, pajkovci, enodnevnice,
vrbnice, bogomolke, kobilice, kožekrilci, plazilci (brez
morskih želv), sesalci (brez netopirjev ter kitov in
delfinov)
netopirji
gozdni habitatni tipi
negozdni habitatni tipi (brez morskih in gozdnih ter
jam)
negozdni habitatni tipi (brez morskih in gozdnih ter
jam)
mahovi

Nastja Kosor
Tadej Kogovšek
mag. Martina
Kačičnik Jančar
Darja Erjavec

Celje
Kranj
Ljubljana

Maribor
Nova Gorica
Novo mesto
Piran

mag. Matej
Petkovšek
Tanja Košar Starič
mag. Andreja
Škvarč
mag. Karin
Gabrovšek
Primož Glogovčan
Lara Jogan Polak
Nika Hrabar
Aleksander Koren
Martin Vernik
Bojana Fajdiga
Klavdij Bajc
Vinko Treven
Andrej Hudoklin
Barbara Kink
mag. Robert Turk

sladkovodni raki, sladkovodne ribe in piškurji
kačji pastirji
negozdni habitatni tipi (brez morskih in gozdnih ter
jam)
metulji
jame in jamski organizmi
stenice
ptice
mrežekrilci, hrošči
jame in jamski organizmi, pijavke, mladoletnice
sladkovodni raki, sladkovodne ribe in piškurji
rastline (brez mahov)
netopirji
dvoživke
morski habitatni tipi, spužve, mahovnjaki,
mnogoščetinci, morski raki, iglokožci, mahovnjaki,
morske ribe in piškurji, morske želve, kiti in delfini

Opomba: Zaradi pomembnosti delovnega področja so predstavniki delovnih področij za to delovno skupino
navedeni poimensko.

Glavnina dela skupine je bila v letu 2019 namenjena poročanju po Direktivi o habitatih in
Direktivi o pticah.
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8.2 Sodelovanje Zavoda v postopkih sprejemanja predpisov
Zavod je v letu 2019 sodeloval v postopkih sprejemanja predpisov, in sicer pri pripravi gradiv
pred začetkom uradnih postopkov sprejemanja predpisov, v medresorskem usklajevanju ali pa
je podal pripombe k osnutkom.
Sodelovali smo pri naslednjih predpisih:
• priprava sprememb ZON,
• spremembe ZON na temo invazivk in podzakonskega akta o invazivnih tujerodnih vrstah,
• sodelovanje z MOP in TNP pri razvoju koncepta urejanja rabe naravnih vrednot za
spremembo ZON in podzakonskih aktov,
• priprava pripomb na predlog spremembe Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s
posebnim namenom,
• sodelovanje z MOP pri pripravi uredbe po podelitvi koncesije za izvajanje žičniške dejavnosti
za gondolo Vitranc,
• priprava Odredbe o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat
primorske podusti v Goriških brdih (Uradni list RS, št. 47/19),
• priprava uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na območju HE Vuzenica na reki Dravi
in sprememba odloka o določitvi plovnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru.

8.3 Sodelovanje pri razvojnem načrtovanju na vseh ravneh
Na različnih delavnicah smo sodelovali pri pripravi SPRS 2050 in NEPN 2030 s pogledom na
2040. Za NEPN smo v postopku CPVO pregledali gradivo in podali predloge za dopolnitve ter
več mnenj o ustreznosti okoljskega poročila ter načrta.
Pripravljali smo predloge dopolnil za osnutke regionalnih razvojnih programov.
Prek projekta PHAROS4MPAs smo aktivno sodelovali v procesu nastajanja pomorskega
prostorskega načrta.

8.4 Naravovarstvene smernice in mnenja v postopkih priprave
planov, načrtov in programov9
Priprava naravovarstvenih smernic, naravovarstvenih mnenj, mnenj v postopkih prostorskega
načrtovanja in mnenj v postopkih CPVO je predstavljala pomemben delež obremenitve
Zavoda v letu 2019. Skupaj smo pripravili 632 izdelkov vrste naravovarstvene smernice in
naravovarstvena mnenja. Vključeni smo bili predvsem v postopke lokalnega načrtovanja (OPN
in OPPN). Manj je bilo postopkov na državni ravni (DPN), vendar so ti primeri zahtevni in
običajno potekajo več let.
Na lokalni ravni je Zavod obravnavan kot pomemben partner v prostorskem načrtovanju,
kar smo dosegli z dobrim sodelovanjem in usklajevanjem ter upoštevanjem zakonsko
predpisanih rokov za izdelavo naravovarstvenih smernic in mnenj. Predvsem so bile v letu 2019
pogoste spremembe OPN ter izdelava OPPN.
S pripravo strokovnih izobraževanj, pregledovanjem naravovarstvenih smernic Osrednje
enote, sodelovanjem pri zahtevnejših mnenjih in z oblikovanjem delovne skupine, ki se ukvarja
9
Naravovarstvene smernice ter mnenja v postopku celovite presoje vplivov na okolje, ki jih pripravljamo na
ravni priprave načrtov, planov in programov, obravnavamo v tem poglavju. V poglavju Strokovna mnenja in soglasja pa
obravnavamo pripravo vseh ostalih strokovnih mnenj in soglasij.
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s prostorskimi vsebinami in postopki, smo skrbeli za enotnost metod in kakovost izdelkov.
Poudarek je bil namenjen optimizaciji postopkov na področju urejanja prostora. Med mnenji
v postopku celovite presoje vplivov na okolje bi izpostavili pripravo strateških dokumentov na
področju energetike (npr. Nacionalni energetsko podnebni načrt, HE).

Naravovarstveno mnenje

NS v neuradnem postopku

Naravovarstveno mnenje IN
mnenje o sprejemljivosti plana

Prvo mnenje

101.c člen ZON (prevlada javne
koristi)

101.a člen ZON (CPVO)

Lokacijska preveritev

Izhodišča za pripravo plana

Izdelava smernic NI potrebna

Skupaj

OE Celje

19

10

6

4

9

0

58

1

0

9

116

OE Kranj

14

26

0

2

6

0

25

2

0

13

88

OE Ljubljana

20

18

6

4

6

0

35

11

3

8

111

OE Maribor

23

34

3

11

10

0

64

12

1

36

194

OE Nova
Gorica

9

13

2

3

9

0

14

2

1

2

55

OE Novo
mesto

10

7

4

2

4

0

16

0

0

8

51

OE Piran

2

0

0

2

1

0

5

0

1

3

14

Osrednja
enota

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

3

Skupaj

97

108

21

28

45

0

220

28

6

79

632

Območne enote

Naravovarstvene smernice
(NS)

V preglednici so po območnih enotah prešteti izdelki, ki jih štejemo k naravovarstvenim
smernicam:

V nadaljevanju podajamo poročilo o izdelanih smernicah in mnenjih za posamezne vrste
načrtov.

8.4.1 Postopki priprave načrtov rabe in upravljanje naravnih virov
8.4.1.1 Priprava naravovarstvenih smernic in mnenj za načrte rabe naravnih
dobrin (gozd) ter izvedba procesa usklajevanja naravovarstvenih smernic na
kompleksnih območjih Natura 2000
Za nosilce NS za GGN GGE je bila v začetku leta organizirana delavnica, kjer sta bila predstavljena
analiza dela na področju NS za GGN GGE v letu 2018 in plan dela na področju NS za GGN GGE
za leto 2019. Na delavnici so bili izpostavljeni posamezni primeri dobrih praks pri pripravi NS
za GGN GGE. Izmenjane so bile izkušnje pri financiranju ukrepov za Naturo 2000 v zasebnih
gozdovih. Predstavljene so bile tudi vsebine LIFE-IP NATURA.SI za področje upravljanja gozdov.
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V letu 2019 je bilo v sklopu rednih postopkov izdelanih 19 NS za GGN GGE. Izdelava 4
NS za GGN GGE se je zavlekla v prvo četrtino leta 2020. Pripravljene so bile tudi smernice za
spremembo načrta GGN za GGE Leskova dolina. Od vseh smernic, ki so se izdelovale v letu
2019 (23), je 19 NS za GGN GGE izdelanih za območja Natura 2000, kjer so naravovarstvene
vsebine bolj kompleksne. Posebej bi izpostavili NS za GGN z najzahtevnejšimi vsebinami (GGE
Solčava, GGE Jelendol, GGE Radovljica desni breg, GGE Otok - Karlovica, GGE Jurjeva dolina,
GGE Gomance, GGE Grintovec). Izdelane so bile tudi smernice za GGN GGE Šentjernej, kjer GGN
v obdobju 2010–2020 zaradi zapletov z gozdnim rezervatom Kobile in okoliškimi varovalnimi
gozdovi znotraj SPA Gluha loza ni bil potrjen.
Na podlagi pregleda vključevanja NS v predloge GGN za GGE smo izdali mnenja, da
izvedba presoje sprejemljivosti in CPVO za GGN ni potrebna.

8.4.1.2 Priprava naravovarstvenih smernic za načrte rabe naravnih dobrin
(vode)
V okviru upravljanja voda smo v letu 2019 za osem letnih programov vzdrževalnih del
urejanja voda izvedli več usklajevalnih sestankov in terenskih ogledov s predstavniki DRSV in
koncesionarjev ter pripravili naravovarstvene smernice za območje »Jadranske reke z morjem«,
Soče, Savinje, Drave, Mure ter Zgornje, Srednje in Spodnje Save. Letnih programov vzdrževalnih
del nismo prejeli v postopku CPVO.
Obenem smo v letu 2019 na podlagi dogovora z MOP prvič pripravili več naravovarstvenih
smernic:
• na območju Drave, Mure in Savinje za sanacijski program odprave posledic neurja s
poplavami med 4. in 6. majem 2018 ter sanacijski program odprave posledic neurja s
poplavami 8. junija 2018;
• na območju srednje Save za sanacijski program odprave posledic neurja s poplavami 13.
julija 2018;
• na območju Drave, Jadranskih rek z morjem, Savinje, Soče, srednje in zgornje Save za
sanacijski program odprave posledic neurja s poplavami 29. in 30. oktobra 2018;
• na območju Jadranskih rek z morjem, Soče, srednje in zgornje Save za sanacijski program
odprave posledic na vodni infrastrukturi zaradi poplav 2. in 3. februarja 2019.
V postopku CPVO sanacijskih programov nismo prejeli.
Ob koncu leta smo izvedli interno delavnico ZRSVN, kjer smo si izmenjali izkušnje iz
priprave naravovarstvenih smernic za letne programe vzdrževalnih del in sanacijskih programov
ter se dogovorili o pripravi naravovarstvenih smernic v bodoče.

8.4.1.3 Priprava naravovarstvenih smernic za načrte rabe naravnih dobrin
(ribištvo)
Na področju ribištva smo končali pripravo naravovarstvenih smernic za ribiško-gojitvene
načrte (RGN). Veliko časa smo namenili vključevanju naravovarstvenih smernic v RGN, kjer
smo skupaj z ZZRS in ribiškimi družinami izvedli veliko usklajevalnih sestankov. Na strokovno
argumentirane usmeritve in opozorila na neusklajenost s Programom upravljanja ribištva, ki
smo jih podali v naravovarstvenih smernicah, so ribiške družine in zveza ribiških družin podale
več pripomb, kar otežuje zagotavljanje javnega interesa varstva narave. Ob koncu leta smo
nekatere RGN obravnavali že tudi v postopku CPVO.
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8.4.1.4 Priprava naravovarstvenih smernic in mnenj za akte rabe naravnih
dobrin (mineralne surovine)
V letu 2019 smo izdelali štiri naravovarstvene smernice za pripravo koncesijskega akta za
podelitev rudarske pravice za izkoriščanje različnih tehničnih kamnov (apnenec, dolomit in
granodiorit) ter naravovarstveno smernico za izvedbo javnega razpisa za raziskovanje določene
vrste mineralne surovine na določenem raziskovalnem prostoru in za določeno raziskovalno
obdobje.

8.4.2 Postopki priprave prostorskih aktov
8.4.2.1 Občinsko prostorsko načrtovanje
Sodelovali smo na vseh stopnjah priprave občinskih prostorskih načrtov in predvsem njihovih
sprememb ter dopolnitev, ki v zadnjih letih prevladujejo. Številne občine so že večkrat pristopile
k pripravi sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih načrtov, tudi obsežnejših sprememb
OPN, v katerih je bilo po več deset zahtevnejših pobud. Glede na Zakon o prostorskem
načrtovanju se s številnimi plani in predvsem z njihovimi spremembami prvič srečamo v fazi
priprave prvega mnenja nosilcev urejanja prostora, v katerem poleg preveritve upoštevanja
predpisov s področja ohranjanja narave podamo tudi potrebne konkretnejše usmeritve za
izvedbeni pa tudi strateški del načrta.
Obravnavali smo spremembe OPN za številne občine (npr. Trbovlje, Braslovče, Gorje,
Naklo, Kranj, Mengeš, Trzin, Tržič, Kamnik, Preddvor, Cerknica, Loška dolina, Železniki, Ig, Loški
potok, Log - Dragomer, Vrhnika, Osilnica, Brezovica, Poljčane, Duplek, Kuzma, Idrija, Vipava,
Hrpelje - Kozina, Divača, Sežana, Tolmin, Cerkno, Postojna, Metlika, Mirna, Izola, Ankaran…).
Še posebej bi radi poudarili:
• Sodelovanje pri postopku sprejemanja OPN Lukovica je povezano s širitvijo distribucijskega
centra Hofer in z zavarovanjem Češeniških ter Prevojskih gmajn.
• Sodelovanje (na pobudo občine) pri pripravi Strokovnih podlag za turizem in rekreacijo na
območju Občine Bohinj, ki so osnova za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Bohinj.
• Sodelovanje v zahtevnejših postopkih zagotavljanja nadomestnih kmetijskih zemljišč za
industrijski kompleks Magna ob pripravi naravovarstvenih smernic za spremembe OPN
Kidričevo in spremembe OPN Hoče - Slivnica. V tem primeru gre za vezane spremembe
dveh občinskih OPN, s čimer se zagotavlja nadomestna kmetijska zemljišča v drugi občini.
• Obsežen dopolnjeni osnutek OPN Maribor.
• OPN Straža, pri katerem je bilo zahtevno usklajevanje umeščanja ter načinov urejanja
obvodnih površin ob reki Krki za rekreacijske in turistične namene.
V postopku priprave OPN s strokovnimi mnenji sodelujemo tudi v postopku celovite presoje
vplivov na okolje, v okviru katere smo izdali številna mnenja.
Po številu naravovarstvenih mnenj in smernic so v letu 2019 ponovno izstopala mnenja in
smernice za OPPN. Med bolj kompleksnimi bi izpostavili:
• OPPN stolp Rogaška Slatina.
• OPPN obvoznica Rogatec.
• Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja KR k 4/1, kr k 4/2, kr k 5 in kr k 6,
Kanjon Kokre: gre za zavarovani del Kokre z interesi po obsežni ureditvi za obiskovalce v
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

obliki številnih novih poti, premostitev, mostovžev, rekreacijskih objektov itd.
Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja EUP BB-31 Kamp Danica v Bohinjski
Bistrici: predvidena je širitev na travnike, ki so kot kvalifikacijski v Natura 2000 območju.
OPPN Kamp Lesce: za načrtovano ureditev novega kampa ob vstopu na Bled.
Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja poslovno-proizvodne cone HR 6/1
Hrastje: gre za gradnjo nove poslovno-proizvodne cone, za katero smo dali priporočila.
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta območja 02/1 – Poslovno proizvodna
cona Komenda – Ozka dela – II. faza (spremembe št. 2): usklajevanja za spremembe LN
so potekala več let v sodelovanju s PC Komenda, Občino Komenda in ARSO. V 2019 smo
pripravili končno mnenje.
Občinski podrobni prostorski načrt občine Obvoznica Moravče (OPPN): usklajevanja so bila
usmerjena v ohranitev NV hruškov drevored pri vstopu v Moravče.
(OPPN) za območje EUP RL-12 (Ob Jezernici) v Občini Bohinj: obravnava vstopnega območja
do Bohinjskega jezera in sotočje Save Bohinjke z Mostnico. V pripravo smernic smo vključili
TNP.
OPPN Obrtna cona ZR8 in ZR-9, predhodne smernice Zazer–Bled, kjer smo varovali območje
lokalne NV.
OPPN za širitev smučišč na Soriški planini.
OPPN za poslovno cono Sežana jugozahod.
OPPN za del območja KŽ-05 v Križu, OPPN Mirenski kostel v Mirnu.
OPPN Sviščaki.
OPPN kamnolom Topli Vrh v Občini Semič.
OPPN Terme Čatež v Občini Brežice.
OPPN kamnolom Laknice v občini Mokronog - Trebelno.
OPPN obvoznica Šmihel Občina Novo mesto.
OPPN IPC Brezina v Občini Brežice.
OPPN Obvoznica Šmihel.
OPPN IPC Brezina.

8.4.2.2 Državni prostorski načrti (DPN)
Izdelkov, povezanih s pripravo državnih prostorskih načrtov, je sicer občutno manj kot tistih
za pripravo občinskih prostorskih aktov, vendar pa je njihova priprava običajno zelo zahtevna.
Med zahtevnejšimi postopki bi izpostavili predvsem DPN s področja energetike. Tako smo
pripravili naravovarstvene smernice za DPN za polje vetrnih elektrarn Mislinja, za katerega smo
ugotovili, da se umešča v nasprotju s strateškimi usmeritvami za umeščanje vetrnih elektrarn,
navedenimi v osnutku Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020.
Pripravili smo dopolnitve naravovarstvenih smernic za nove rešitve in spremembo območja
DPN za vetrno elektrarno Ojstrica ter NS za DPN za vetrne elektrarne na Paškem Kozjaku in
Maclju (Rogatec).
Precej je bilo tudi izdelkov, povezanih z umeščanjem cestnih povezav. Izpostavili bi NS
za DPN obvoznica Ribnica, obvoznica Kočevje in obvoznica Velike Lašče. Za DPN za državno
cesto Slovenj Gradec do meje z Republiko Avstrijo je bilo za posamezne odseke izdelanih več
naravovarstvenih smernic in mnenj. V zvezi s posameznimi odseki je bilo potrebnih tudi več
usklajevanj trase. Izdelano je bilo tudi drugo mnenje za DPN za rekonstrukcijo glavne ceste G2102/1038 Bača–Dolenja Trebuša.
Poleg zgoraj naštetih velja omeniti še naravovarstvene smernice za DPN – Spremembe
in dopolnitve LN za vplivno območje plazu Šmihel v Mestni občini Nova Gorica in izdano mnenje
k predlogu najustreznejše variante ter mnenje CPVO – DPN za prenosni plinovod M1A/1
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interkonekcija Rogatec. Sodelovali smo pri pripravi DPN za spremembe in DPN za cesto G2-108
Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče glede vpliva
na vrste, ki so bile dodane pri spremembah Uredbe o posebnih varstvenih območjih, območjih
Natura 2000 (leta 2013 in 2016).

8.4.3 Akti o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov
Izdelali smo naravovarstvene smernice za akt o razglasitvi območja Ptuj – Arheološko najdišče
Panorama (EDŠ 9277) – za spomenik državnega pomena.

8.5 Strokovna mnenja in soglasja
V letu 201910 smo pripravili skoraj 6.158 mnenj v različnih postopkih (število mnenj še vedno
narašča). Osnovni vodili pri pripravi strokovnih mnenj in soglasij sta bili pravočasnost, torej v
rokih izdani izdelki, in ohranjanje kvalitete njihove vsebine. Za bolj zahtevna mnenja smo šli na
predhoden terenski ogled.

101.e člen ZON (»61.
člen ZVO«),

104.a člen ZON (PSP)

105.a člen ZON (PSP;
ARSO, naravovarstveno
soglasje)

117. člen ZON (ostala
mnenja po 117. členu
ZON)

občinski odloki za ZO

105.a člen ZON (PSP; UE,
gradbeno dovoljenje)

117. člen ZON (ARSO,
naravovarstveno
soglasje)

105. člen ZON (UE,
gradbeno dovoljenje)

117. člen ZON (gradnja,
NI statusov)

Skupaj

OE Celje

32

7

23

78

72

1

197

19

38

138

605

OE Kranj

42

8

16

68

167

2

148

20

126

99

696

OE
Ljubljana

43

5

12

126

229

77

492

12

78

363

1437

OE
Maribor

64

9

34

139

111

70

783

3

40

222

1475

OE Nova
Gorica

62

14

57

161

158

1

549

5

27

92

1126

OE Novo
mesto

28

8

10

59

80

0

291

11

35

110

632

OE Piran

8

5

4

10

30

2

63

1

6

39

168

Osrednja
enota

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

Skupaj

295

56

156

641

850

153

2523

71

350

1063

6158

Območne enote

drugi predpisi

V preglednici so po območnih enotah prešteti izdelki, ki jih štejemo k strokovnim mnenjem:

10
Med pripravo Programa dela Zavoda 2018 v letu 2017 smo se odločili za novo strukturo Programa na področju
naravovarstvenih smernic in mnenj. Glavna sprememba se nanaša na strokovna mnenja v postopku celovite presoje vplivov
na okolje, ki jih ne obravnavamo več v tem poglavju, temveč skupaj z naravovarstvenimi smernicami. Enak sistem smo
uporabljali tudi v letu 2019.
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8.5.1. Priprava strokovnih mnenj v okviru presoj sprejemljivosti
posegov v okviru okoljevarstvenega in naravovarstvenega soglasja,
dovoljenja za poseg v naravo in dovoljenj po drugih predpisih
Velik del aktivnosti v letu 2019 je bil vezan na pripravo strokovnih mnenj s presojami vplivov
načrtovanih posegov na varovana območja v postopkih pridobivanja naravovarstvenega
soglasja, gradbenega dovoljenja ter dovoljenja za posege v naravo. Zahtevnejša mnenja s
presojami so se nanašala na gradnjo infrastrukturnih objektov, vetrnih elektrarn, sanacijskovzdrževalne posege na vodotokih in gradnjo gospodarskih objektov na zavarovanih območjih.
Presoja sprejemljivosti, ki se skladno z ZON izvaja v okviru naravovarstvenega soglasja, se
po spremembi gradbene zakonodaje izvaja v okviru dveh različnih postopkov. Za objekte, za
katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje (nezahtevni, manj zahtevni in zahtevni objekti
po predpisih, ki urejajo graditev) se presoja sprejemljivosti izvede v postopku pridobitve
gradbenega dovoljenja, ki ga vodijo upravne enote (oziroma MOP, če gre za objekte državnega
pomena). Zavod v okviru tega postopka kot pristojen mnenjedajalec izda pogoje in strokovno
mnenje. Takih postopkov je približno 70 %. Drugi postopek (~ 30 %) se nanaša na graditev
objektov, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja (enostavni objekti, vzdrževalna
dela v javno korist). Za te posege se presoja sprejemljivosti izvede v okviru naravovarstvenega
soglasja, postopek vodi ARSO, ZRSVN pa poda strokovno mnenje. Prevladujejo mnenja za
enostavne in nezahtevne objekte različnih namembnosti, največ za kmetijske namene. Ti objekti
postajajo v nekaterih območjih Natura 2000 vedno večji problem, saj kljub ugotovljenemu
nebistvenemu vplivu posameznega objekta pomembno prispevajo k vse večjim kumulativnim
vplivom vseh posegov in dejavnosti na teh območjih. V številnih primerih smo pred postopki
pridobivanja dovoljenj v izogib zapletom pri samih postopkih svetovali in usmerjali posege v
naravo z namenom čim manjšega vpliva na varovana območja.
V letu 2019 smo zaznali večje število mnenj za različne linijske objekte, kot so kolesarske
steze, rekonstrukcije cest, vodovodi, elektrovodi in kanalizacije. Pri pridobivanju strokovnih
mnenj za tovrstne posege gre pogosto za drobljenje obsežnih posegov na povezane krajše
odseke, o čemer smo večkrat obvestili tudi ARSO.
Izpostaviti je treba umeščanje zahtevnih kolesarskih poti, kot je Dravska kolesarska
pot, kolesarska proga »downhill Lisca«, daljinska kolesarska povezava Bled–Bohinj, kolesarska
povezava (Reka–Želin), kolesarske poti Loka–Kandija, gorske kolesarske poti na območju
smučišča Gače.
Odmevna sta tudi gradnja kanalizacije C0 v MOL ter načrtovanje EKK prek habitata
barjanskega okarčka v KPLB. Zahteven je bil tudi postopek prestavitve ceste na Mangartskem
sedlu.
Zaznali smo povečano število vlog za gozdne vlake, kar je bilo povezano z možnostjo
sofinanciranja teh prek razpisov PRP ter s sanacijo zaradi vetrolomov iz let 2017, 2018 in ob
tem gradacije podlubnikov.
Na področju urejanja voda smo pripravili večje število strokovnih mnenj v zvezi s
sanacijskimi in z vzdrževalnimi deli na vodotokih. Izpostavljamo dolgoletno sodelovanje
in usklajevanja s pristojnimi vodnogospodarskimi službami, kar zagotavlja poenostavitve
postopkov, saj projektna dokumentacija delno že pred oddajo v mnenje vsebuje potrebne
rešitve za omilitev vplivov na naravo. Ob tem smo izvedli veliko terenskih sestankov z izvajalci
pred izvajanjem del in med njim z namenom razumevanja in upoštevanja naravovarstvenih
pogojev, kar se je izkazalo za zelo učinkovito. Zahtevnejši so bili posegi na Nezbiškem potoku,
Ločici pri iztoku v Voglajno, Lepeni v Škalah, Sevnični, Mirni, Savi, Sori, Ljubljanici, Kolpi,
Ljubljanskem barju, Polskavi, Nadiži, Močilniku, Gorenji Trebuši, Vipavi, Soči, Idrijci, Krki, Kolpi,
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v Strunjanu in Semedelskem zalivu.
Na področju rabe voda so se strokovna mnenja v okviru izdaje vodnega dovoljenja
večinoma nanašala na rabo vode za oskrbo s pitno vodo, za namakanje in male hidroelektrarne
ali spremembo vodnega dovoljenja za male hidroelektrarne. Pri zadnjem smo na sestanku z
DRSV ugotovili, da se za obstoječe HE, ki že imajo veljavna vodna dovoljenja in se želijo ta
spremeniti, ne upošteva Uredba o določitvi ekološko sprejemljivega pretoka (Qes), po kateri bi
se ob takšni spremembi moral določiti Qes. Pri mHE zaznavamo predvsem povečan pritisk za
gradnjo na reki Kolpi, Krki in Lahinji.
Nadaljevala so se dela na območju HE Brežice, kjer smo veliko sodelovali s komunikacijo
in podrobnejšimi navodili pri končnih načrtovanjih ter izvedbi posameznih infrastrukturnih
ureditev, vezanih na omilitvene ukrepe.
Strokovno najzahtevnejša pa so bila strokovna mnenja in usklajevanja v postopku
presoje sprejemljivosti posega v okviru presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega
soglasja za poseg HE Mokrice.
Velja izpostaviti tudi načrtovanje posegov, ki so povezani z morjem, kot so posegi na
območju koprskega pristanišča, spremembe projektne dokumentacije za drugi tir, rekonstrukcija
hotelskega objekta v KP Strunjan, komunalna ureditev območja OPPN Vzhodni Pacug - Fiesa,
zaščita dela brežine nad pešpotjo Fiesa–Piran, sanacija solinskih nasipov in povezovalne
pešpoti v NR Strunjan - Stjuža, poseg v Semedelskem zalivu, projekt pridobivanja pitne vode z
razsoljevanjem morja.
Zahtevna so tudi mnenja za umeščanje vetrnih elektrarn (več pobud na območju OE NG,
pobuda za gradnjo VE na območju Kraškega roba in Pohorja). Pripravili smo več strokovnih
mnenj, v katerih večinoma ugotavljamo bistven vpliv.

8.5.2 Priprava predhodnih soglasij v zvezi z vožnjo z vozili na motorni
pogon in vožnjo s kolesi v naravnem okolju
Posebej zahtevni so bili postopki priprave predhodnih soglasij za organiziranje javnih prireditev
vožnje s kolesi v naravnem okolju in so večinoma zahtevali usklajevanja z organizatorji.

8.5.3 Prijave inšpekciji
Na področju voda je bilo veliko aktivnosti v povezavi z Inšpektoratom za okolje. Tako smo
obravnavali onesnaženje Dvojnega jezera, poseg Plastenka, vlako po severni obali Bohinjskega
jezera, sanacijo praga in obrežnih zavarovanj pri Nomenju, poškodovanje naravnih vrednot –
mrtvic ob reki Savi, gradnjo MHE na Krki ter nedovoljene posege na območju Mure in Drave.
Odprte imamo neuradne, uradne in inšpekcijske postopke zaradi gradenj MHE na Krki
in povečanega interesa za gradnje MHE na Kolpi.
Sodelovali smo v številnih inšpekcijskih postopkih na območju Ljubljanskega barja in
v povezavi s posegi na habitatu barjanskega okarčka, v KP Južni obronki Trnovskega gozda v
zvezi z nedovoljenimi posegi na vzletišču Lijak in KP Južni ter zahodni obronki Nanosa v zvezi z
nedovoljenim posegom izgradnje ceste.

8.5.4 Ostala strokovna mnenja
V zvezi s tem smo ocenjevali okoljsko škodo zaradi nepooblaščene košnje habitata okarčka in
bili zaslišani v dveh predkazenskih postopkih na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
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Pripravili smo več mnenj v zvezi s prodajo in z menjavo zemljišč v državni lasti na
zavarovanih območjih ter na naravnih vrednotah.

8.5.5 Porazdelitev mnenj po oceni vpliva posega
V strokovnih mnenjih v postopkih presoje sprejemljivosti posegov v naravo na varovanih
območjih opredelimo vplive posegov z velikostnimi razredi, ki jih opišemo z naslednjimi
ocenami:
A – ni vpliva oziroma je pozitiven
B – nebistveni vpliv
C – nebistveni vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov)
D – bistveni vpliv
E – uničujoči vpliv
Za maloštevilne primere, kjer presoja ni potrebna, uporabimo opis »presoja ni potrebna«, opis
»ostalo« pa se nanaša na mnenja, v katerih smo zahtevali dopolnitev vloge, podali dodatne
pojasnitve in podobno.
Na sliki v nadaljevanju je grafično podana primerjava med porazdelitvijo števila mnenj
po navedenih ocenah v postopku presoje sprejemljivosti v okviru naravovarstvenega soglasja
za obdobje od 2014 do 2019.

Slika: Primerjava med porazdelitvijo števila mnenj po navedenih ocenah za obdobje 2014–2019

Tudi v letu 2019 prevladujejo mnenja z oceno A in B, torej mnenja za posege, ki ne predstavljajo
pomembnejšega vpliva na naravo in zanje ni treba predpisovati omilitvenih ukrepov. Povečal
se je delež mnenj z oceno C, kjer so predpisani omilitveni ukrepi. Delež mnenj z ocenama D in
E, ki pomenita nesprejemljivost posega, ostaja majhen. To je v veliki meri posledica tega, da se
posegi v glavnem pripravljajo na podlagi sprejetih občinskih prostorskih načrtov, v katerih so
že upoštevane vsebine ohranjanja narave.
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8.6 Biotska raznovrstnost
Varstvo biotske raznovrstnosti vključuje naloge, skladne z ZON, ki jih bomo predstavili v
naslednjih podpoglavjih

8.6.1 Mednarodne konvencije ter direktive in uredbe EU
8.6.1.1 Konvencija o biološki raznovrstnosti
Varstvo biotske raznovrstnosti izvajamo prek varstva vrst in habitatnih tipov, z varstvom
ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000. Opravljene naloge so podrobneje
opisane v razdelkih v nadaljevanju.
Spremljali smo dokumente Pomožnega telesa za znanstveno, tehnično in tehnološko
svetovanje Konvencije – SBSTTA (Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological
Advice).

8.6.1.2 Konvencija o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (Bonska
konvencija) in njeni hčerinski sporazumi
Konvencijo izvajamo prek varstva vrst in habitatnih tipov, z varstvom ekološko pomembnih
območij in območij Natura 2000, kot je opisano v ustreznih razdelkih v nadaljevanju. V letu
2019 smo sodelovali pri pripravi poročila o izvajanju protokola AEWA o varstvu vodnih ptic, ki
se selijo med Afriko in Evrazijo.

8.6.1.3 Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot
prebivališča močvirskih ptic (Ramsarska konvencija)
Konvencijo izvajamo prek varstva vrst in habitatnih tipov, z varstvom ekološko pomembnih
območij in območij Natura 2000, kot je opisano v ustreznih razdelkih v nadaljevanju.

8.6.1.4 Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva
ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska konvencija)
Konvencijo izvajamo prek varstva vrst in habitatnih tipov, z varstvom ekološko pomembnih
območij in območij Natura 2000, kot je opisano v ustreznih razdelkih v nadaljevanju.

8.6.1.5 Konvencija o varstvu Alp (Alpska konvencija)
Konvencijo na terenu izvajamo prek varstva vrst in habitatnih tipov, z varstvom ekološko
pomembnih območij in območij Natura 2000, kot je opisano v ustreznih razdelkih v nadaljevanju.
Vključevanje v strategijo EU za alpsko regijo: glej AlpGov, poglavje drugo mednarodno
sodelovanje.

8.6.1.6 Konvencija CITES
Naloge, ki jih Zavodu kot strokovnemu organu nalagata konvencija CITES ter Uredba o ravnanju
in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami (Ur. l. RS 39/2008, 106/10,
78/12), so se izvajale redno in tekoče.
Spremljali smo gradiva Odbora za živali in Odbora za rastline ter gradiva sestankov
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strokovnih odborov EU v zvezi s CITES, saj so pomembna za nadaljnje kakovostno delo na
področju konvencije.
V letu 2019 smo pripravili 69 strokovnih mnenj po konvenciji CITES, in sicer 6 mnenj je
bilo o določitvi vrstne pripadnosti osebkov, 1 mnenje o gojitvi vrst, 15 mnenj o izvozu osebkov,
7 mnenj o ponovnem izvozu osebkov, 37 mnenj o uvozu osebkov in 3 mnenja o zadrževanju
živali v ujetništvu. Opravili smo dva ogleda v okviru nadzora gojitve. Pri izvajanju nalog smo
sodelovali s strokovnimi organi konvencije v drugih državah. Sodelovali smo tudi s Finančno
upravo RS in z IRSOP pri odkrivanju kršitev posedovanja ter gojenja živalskih in rastlinskih vrst.
Izvedene redne in razvojne aktivnosti:
•
•
•
•
•
•
•

sodelovanje z upravnim organom pri pripravi poročil, osveščanju in usposabljanju ter pri
drugih nalogah, povezanih z izvajanjem konvencije CITES;
mednarodno sodelovanje s strokovnimi organi za izvajanje konvencije CITES drugih držav
ter v skupini Scientific Review Group za spremljanje dela konvencije;
priprava strokovnih mnenj o vplivu uvoza, izvoza, ponovnega izvoza na stanje ohranjenosti
vrst v naravi;
strokovna determinacija zadržanih osebkov;
priprava strokovnih mnenj o ravnanju z zaseženimi ali odvzetimi osebki;
priprava stališč in sodelovanje v strokovnih organih konvencije;
udeležba na zasedanju 18. konference držav pogodbenic v Ženevi.

8.6.1.7 Konvencija o varstvu Sredozemskega morja in obalnega območja
(Barcelonska konvencija)
Z Regionalnim centrom za zavarovana območja Barcelonske konvencije (RAC/SPA) smo
sodelovali pri organizaciji 14. rednega srečanja koordinatorjev Protokola o posebej zavarovanih
območjih in biotski raznovrstnosti Barcelonske konvencije, ki je potekalo junija v Portorožu.
Sooblikovali smo predlog vpisa KP Strunjan med zavarovana območja sredozemskega pomena
(SPAMI – Specially Protected Areas of Mediterranean Importance) in bili na srečanju s
predlogom vpisa tudi uspešni.

8.6.1.8 Direktiva o morski strategiji EU
V okviru z morsko direktivo povezanih aktivnosti smo oblikovali komentarje in pripombe na
Uredbo o monitoringu ter stanju morskih voda.

8.6.1.9 Vodna direktiva
Direktivo izvajamo prek varstva vrst in habitatnih tipov, z varstvom ekološko pomembnih
območij in območij Natura 2000, kot je opisano v poglavjih naravovarstvene smernice,
strokovna mnenja in projekt LIFE-IP NATURA.SI.

8.6.1.10 Uredba (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in
širjenja invazivnih tujerodnih vrst
Na podlagi prve najdbe invazivne tujerodne vrste ameriški lizihiton (Lysihiton americanus)
v Sloveniji smo pripravili strokovno mnenje za njeno odstranitev na območju Drenika na
Ljubljanskem barju.
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Aktivno smo sodelovali na dveh srečanjih Znanstvenega foruma (po 28. členu Uredbe
EU št. 1143/2014).
Redno smo sodelovali z MOP na področju oblikovanja stališč Slovenije do uvrstitve
novih vrst, snovanja državne zakonodaje in reševanja tekočih zadev.
Pripravili smo poročila Evropski komisiji o izvajanju uredbe za 7 invazivnih tujerodnih
vrst, ki zadevajo Unijo (rastline, ptice in plazilci) in sodelovali z MOP pri izpolnjevanju splošnih
poglavij za izvajanje Uredbe.
Pripravili smo dokument Navodila za ravnanje z ostanki invazivnih tujerodnih rastlin
(Strokovno mnenje na podlagi študija literature). Opravili smo ponovni pregled lokacij rastišč
orjaškega dežena ter pripravili navodila za odstranitev na dveh lokacijah. Pripravili in določili
smo večino prednostnih poti vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst v Sloveniji po 13.
členu Uredbe (EU) št. 1143/2014. Sodelovali smo pri pripravi ukrepov za zatiranje invazivne
tujerodne rastlinske vrste kudzu v Dekanih.
Aktivnosti odstranjevanja tujerodnih rastlin in živali, ki so bile načrtovane v okviru
Sklada za podnebne spremembe, nismo mogli v celoti izvesti zaradi pozne odobritve sredstev.
Izvedene redne in razvojne aktivnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izdajanje strokovnih mnenj o tujerodnih in invazivnih tujerodnih vrstah;
priprava strokovnih stališč za Znanstveni forum iz 28. člena Uredbe (EU) št. 1143/2014 ter
udeležba na sestankih Znanstvenega foruma;
sodelovanje z MOP pri pripravi stališč za sestanke Odbora iz 27. člena Uredbe (EU) št.
1143/2014;
strokovna podpora MOP pri sprejemanju zakonodaje, povezane z invazivnimi tujerodnimi
vrstami;
spremljanje pojavljanja orjaškega dežena na lokacijah, identificiranih v letu 2018;
poročanje Evropski komisiji o izvajanju uredbe;
določitev prioritetnih poti vnosa invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo za pripravo
operativnih programov;
odstranjevanje tujerodnih rastlin in živali (Sklad za podnebne spremembe);
sodelovanje pri pripravi ukrepov za zatiranje kudzuja v Dekanih.

V projektih LIFE ARTEMIS, MARJA, LIKE in PoLJUBA smo izvedli projektne aktivnosti:
•
•
•

sodelovanje pri izvedbi akcije odstranjevanja tujerodnih rastlin v Krajinskem parku Tivoli,
Rožnik in Šišenski hrib;
priprava ter predstavitvi osnutka akcijskega načrta za upravljanje tujerodnih vrst v
Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib;
odstranjevanje tujerodnih rastlin.

8.6.1.11 Konvencija o varstvu svetovne in naravne dediščine
Zavod je vključen v slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, ki deluje kot posvetovalno
telo vlade in uresničuje poslanstvo te organizacije ter skrbi za njeno večjo učinkovitost in
prepoznavnost. Komisija ima svoj urad v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sodelovali smo pri pripravi vložitve kandidature za vpis Klasičnega krasa na seznam svetovne
dediščine UNESCO.
Zavod je aktivno sodeloval tudi pri aktivnostih na področju gozdnih rezervatov Krokar
in Snežnik - Ždrocle, ki sta vpisana na seznam svetovne dediščine UNESCO. Poleg sodelovanja
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z MOP pri različnih poročilih, ki jih je država dolžna izpolnjevati, smo sodelovali z ZGS tudi pri
projektu BEECH POWER (delavnice, strokovne vsebine) ter se odzivali na različne pobude za
umeščanje infrastrukture za obiskovalce (Krokar). V letu 2019 smo pripravili strokovne predloge
za zavarovanje obeh območij, s katerimi bomo poskušali izboljšati upravljanje in nadzor nad
območji ter bolje implementirati smernice UNESCA za varstvo teh območij.

8.6.2 Rastlinske in živalske vrste ter ekosistemi
V letu 2019 smo obravnavali 64 vlog za posege v populacije zavarovanih prostoživečih rastlinskih
in živalskih vrst, za katere smo pripravili 69 strokovnih mnenj. Kar 23 vlog se je nanašalo na
posege v populacijo volka. Pripravili smo 1 mnenje za vlogo za odzavarovanje vrste.
Strokovna mnenja se pripravljajo za posamezno taksonomsko skupino. Taksonomska
skupina je lahko posamezna vrsta ali pa višji takson. Pri rastlinah se mnenja večinoma nanašajo
na posamezne vrste, pri živalih pa so to predvsem razredi ter redi, npr. vloga za raziskovanje
dvoživk, kačjih pastirjev, obročkanje ptic. Če se vloga nanaša na več različnih taksonomskih
skupin, se za eno vlogo pripravi več strokovnih mnenj, za vsak takson po eno. Strokovna
mnenja se nato združijo v odhodne dopise, ki jih je enako število, kot je bilo prispelih vlog.
Sodelovali smo v strokovni in delovni skupini za podporo pri načrtovanju upravljanja velikih
zveri, ki ju vodi MOP. Sodelovali smo v postopku umeščanja koridorjev za prehajanje divjih
zveri prek primorske avtoceste in železniške proge Ljubljana–Koper.
Tudi v letu 2019 smo spremljali širjenje in delovanje bobra na vodnih in kmetijskih
zemljiščih, s poudarkom na porečju reke Krke ter Sotle s pritoki. Odzivali smo se na konfliktne
situacije na terenu zaradi povzročenih škod. Pripravili smo strokovne podlage za načrt ohranjanja
in trajnostnega upravljanja bobra v Sloveniji. Izvedli smo več komunikacijskih aktivnosti ter
terenskih ogledov za ustrezno varstvo bobra na območju Območne enote Maribor. Z Direkcijo
RS za vode smo sodelovali pri iskanju rešitev za izvedbo ukrepov za varstvo vidre na Sotli.
Z Ribiško družino Ljubno smo sodelovali pri spremljanju osebkov in ugotavljanju prisotnosti
vidre na območju zgornjega dela Savinje ter posredovali pri prijavi nastavljene pasti.
V letu 2019 je bilo precej pozornosti namenjene tudi ohranjanju netopirjev. Zaradi
varovanja netopirjev smo sodelovali s posameznimi lastniki stavb in opravili terenske oglede na
območjih Nove Gorice in Maribora. Sodelovali smo pri usklajevanjih za ohranjanje netopirjev pri
obnovi Cerkve Marijinega obiskanja na Rožniku ter obnovi ostrešja Cerkve sv. Ane v Slovenskih
Konjicah. Zaradi slabega stanja kotišč netopirjev je bila v letu 2019 izpostavljena problematika
gvana v cerkvah Trnovec in Vinica.
Nadaljevali smo sodelovanje z Direkcijo RS za infrastrukturo na področju sistemskega
izvajanja ukrepov za zaščito dvoživk na državnih cestah. Med drugim smo za Direkcijo pregledali
ustreznost izvedenih monitoringov dvoživk na cestah. Izvedli smo akcijo prenašanja dvoživk na
»črni točki« povozov dvoživk v Šinkovem Turnu. Spremljali smo tudi stanje dvoživk v kalih na
območju OE Nova Gorica ter laške žabe na območju Panovca.
V sodelovanju z Elektrom Ljubljana in Celje smo v letu 2019 popravili nekaj gnezdilnih
podstavkov za štorklje, v Draži vasi pa smo posredovali pri odstranjevanju dveh nadomestnih
gnezd štorklje. Dopolnjevali smo evidenco gnezd in nekatere osebke tudi obročkali. Spremljali
smo stanje populacij čebelarja, breguljke in vodomca na območju Spodnje Save. Z Mestno
občino Maribor smo sodelovali pri reševanju problematike labodov na Dravi. Izvedli smo
več komunikacijskih aktivnosti ter terenskih ogledov za ustrezno varstvo mestnih lastovk na
območju OE Maribor. Sodelovali smo pri načrtih varstva velike uharice na območju kamnoloma
Mali Medvejk.
Sodelovali smo pri omejitvi promocije rastišča jadranske smrdljive kukavice v turistične
namene na območju Kuma. V sodelovanju s Kozjanskim parkom, z lokalno skupnostjo ter
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domačini smo iskali rešitve za povečanje nadzora nad uničevanjem in izkopavanjem clusijevega
svišča na Lovrencu. Spremljali smo stanje rastišč dvocvetnega žafrana, venerinih laskov ter
rebrinčevolistne hladnikije. Usklajevali in usmerjali smo posege rekonstrukcije ceste med
Želinom in Mostom na Soči, ki poteka ob pomembnem rastišču kukavičevk.
Spremljali smo stanje in usmerjali posege na vodotokih na območju življenjskega
prostora primorske podusti. Pripravili smo strokovne podlage za varstvo primorske podusti
na območju Goriških Brd. Pregledali in ovrednotili smo renaturacije vodotokov, namenjenih
izboljšanju življenjskih pogojev za biodiverziteto na Koprivnici in Sušnici v Mestni občini Celje.
V sodelovanju z Morsko biološko postajo Nacionalnega inštituta za biologijo smo pripravili
in izvedli projekt premestitve nekaj deset leščurjev iz morja v izlivni del Naravnega rezervata
Škocjanski zatok in s tem v skladu z izkušnjami iz drugih delov Sredozemlja poskušali zmanjšati
tveganje za okužbo, ki povzroča množičen pogin te školjke v Sredozemlju.
Pregledali smo opravljena kartiranja habitatnih tipov in javnosti omogočili dostop do
njih prek domače spletne strani Zavoda. Pripravili smo projektno nalogo za razpis kartiranja
negozdnih habitatnih tipov za MOP. V kombinaciji dela javne službe, projekta LIFE-IP NATURA.
SI in Sklada za podnebne spremembe smo pripravili razpisa za kartiranje travniških habitatnih
tipov in krajinskih značilnosti z daljinskim zaznavanjem ter to podprli tudi s terenskim
kartiranjem.
Problematika varstva podzemnih ekosistemov v povezavi z grožnjami kmetijstva je
bila aktualna tudi v letu 2019. Odzivali smo se na varstvene pobude Društva Proteus, SAZU,
Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in občine Črnomelj.
V preteklem letu smo izvajali administracijo in pregled podatkov z vrednotenjem
ustreznosti v nadgrajeni internetni aplikaciji Sporoči vrsto.
Izvedene redne in razvojne aktivnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

priprava strokovnih mnenj in stališč po uredbah o zavarovanih prostoživečih vrstah rastlin
in živali;
priprava strokovnih mnenj in stališč po uredbah o zavarovanih prostoživečih vrstah rastlin
in živali;
sodelovanje v skupinah za upravljanje velikih zveri, ki jih vodi MOP;
reševanje problemov, izhajajočih iz naraščanja populacije bobra;
reševanje problematike varstva vidre, labodov, mestnih lastovk in velike uharice;
reševanje problematike varstva zatočišč netopirjev;
nadaljevanje sodelovanja z DRI v povezavi z varstvom dvoživk na cestah;
prenos dvoživk prek cest;
nameščanje, popravilo in izdelava podstavkov za gnezda štorkelj, dopolnjevanje evidence
gnezd;
aktivnosti, povezane z ohranjanjem kukavičevk, clusijevega svišča ter jadranske smrdljive
kukavice;
pregled opravljenih kartiranj habitatnih tipov in objava kartiranj na spletni strani ZRSVN;
priprava strokovnih podlag za varstvo primorske podusti;
ovrednotenje renaturacij na vodotokih Koprivnica in Sušica;
premestitev leščurjev iz morja v izlivni del Naravnega rezervata Škocjanski zatok;
priprava projektne naloge za razpis kartiranja negozdnih habitatnih tipov;
reševanje problematike varstva podzemnih ekosistemov;
upravljanje podatkov in aplikacije Sporoči vrsto;
različne, vendar zelo omejene aktivnosti spremljanje stanja biotske raznovrstnosti;
svetovanje lokalnim skupnostim, organizacijam in državljanom za ohranjanje biotske
raznovrstnosti.
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Izvedene projektne aktivnosti:
•
•
•

izvedba razpisov za kartiranje travniških habitatnih tipov in krajinskih značilnosti z daljinskim
zaznavanjem (LIFE-IP NATURA.SI in Sklad za podnebne spremembe);
kartiranje krajinskih značilnosti za potrebe razvoja daljinskega zaznavanja (Sklad za
podnebne spremembe);
aktivnosti za reševanje problematike varstva človeške ribice.

8.6.3 Ekološko pomembna območja
Zaradi premajhne kadrovske zasedbe smo redne in razvojne naloge na ekološko pomembnih
območjih izvajali v zelo omejenem obsegu. V okviru priprave strokovnih mnenj, smernic in
spremljanja stanja naravnih vrednot ter projektnih aktivnostih smo spremljali stanje tudi
na ekološko pomembnih območjih. Dejavnosti in rabo smo usmerjali v postopkih priprave
prostorskih aktov in načrtov rabe naravnih dobrin. V EPO Karavanke smo v času rastitve
pregledali prisotnost divjega petelina na potencialnih habitatih med Jezerskim in Jelendolom.

8.6.4 Območja Natura 2000
Naloge, ki smo jih izvajali na območjih Natura 2000, so izhajale iz PUN 2015-20. Gre za naloge,
ki so v PUN 2015-20 zapisane neposredno (npr. priprava naravovarstvenih smernic in mnenj,
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 je bilo izvajanje
mnogih sistemskih nalog iz tega poglavja okrepljeno z aktivnostmi projekta LIFE-IP NATURA.SI.
Veliko več časa, kot smo načrtovali, smo zaradi zahtevnih javnih razgrnitev namenili koordinaciji
ter pripravi poročil o stanju ohranjenosti vrst in habitatnih tipov po 17. členu Direktive o habitatih
ter o stanju ohranjenosti ptic po 12. členu Direktive o pticah. Pri poročanju so sodelovali člani
skupine za favno in floro, koordinacija obeh poročanj pa je potekala na Osrednji enoti Zavoda.
Izvedene redne in razvojne aktivnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poročanje po 17. členu Direktive o habitatih;
koordinirali smo poročanja po 12. členu Direktive o pticah;
pripravili smo podatke o izvedbi ukrepov PUN 2015-20 in si prizadevali za učinkovito
vodenje evidence;
pripravili smo analizo izvajanja PUN 2015-2020 za sektor varstvo narave (kjer je nosilec
ZRSVN oz. nosilec ni znan – projekti) ter analizo doseganja podrobnejših varstvenih ciljev
za velikosti populacij in površin habitatnih tipov (LIFE-IP NATURA.SI);
sodelovali smo pri pripravi Poročila o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000
(2015 do 2020) za leto 2018 (LIFE-IP NATURA.SI);
sodelovali smo pri pripravi analize PUN 2015-2020 drugih sektorjev (kmetijstvo, ribištvo,
vodarstvo, gozdarstvo) (LIFE-IP NATURA.SI);
sodelovali smo pri pripravi PAF 2021-2027 (LIFE-IP NATURA.SI);
pripravljali smo se na izvedbo delavnic za pripravo novega PUN 2021-2027, ki bodo potekale
v letu 2020 (LIFE-IP NATURA.SI);
pripravili smo analizo zaraščanja travišč med 2005 in 2019 (LIFE-IP NATURA.SI);
pripravili smo izpis vseh protokolov in navodil za popis izbranih ciljnih vrst živali (LIFE-IP
NATURA.SI);
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•
•

izvedli smo analizo stanja vrst in habitatnih tipov za pripravo PUN 2021-27;
spremljali smo sodno prakso in jo uvajali v delo Zavoda, še posebej na področju nadomestnih
habitatov.

V letu 2019 smo na več področjih sodelovali z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ter s kmetijsko svetovalno službo. Vključevali smo se v oblikovanje skupne kmetijske politike
in pripravili več usmerjevalnih dokumentov za Strateški načrt razvoja podeželja 2021–2027.
Pri tem smo uporabili tudi izkušnje projekta LIFE TO GRASSLANDS, v katerem smo oblikovali
ciljno usmerjen ukrep za ohranjanje suhih travišč. V projektu LIFE-IP NATURA.SI smo začeli
aktivnosti za oblikovanje ukrepov za ohranjanje metuljev in ptic v kmetijski krajini. MKGP smo
nudili strokovno podporo11 pri dopolnjevanju in izvajanju ukrepov KOPOP mejice in grbinasti
travniki ter dobrobit živali.
Izvedene projektne aktivnosti:
•
•
•
•

vključevanje v oblikovanje skupne kmetijske politike;
strokovna podpora MKGP pri izvajanju ukrepov Programa razvoja podeželja;
priprava predloga ciljno usmerjenega ukrepa za suha travišča (LIFE TO GRASSLANDS);
izvedba več delavnic, namenjenih oblikovanju ukrepov, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega
stanja ptic in metuljev v kmetijski krajini (LIFE-IP NATURA.SI).

Spremljanje stanja smo izvajali omejeno, pretežno na območjih, kjer potekajo projektne
aktivnosti oziroma kjer smo jih načrtovali in so potekale v preteklosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11

spremljanje stanja močvirske sklednice na območju Gornjega kala in kala Krivače;
popis kosca v Jovsih in srednjega detla v Dobravi;
štetje velikonočnice na rastišču na Boletini;
spremljanje izvedbe raziskav, ki jih je v zvezi z morskimi kvalifikacijskimi habitatnimi tipi
opravila Morska biološka postaja NIB ter ovrednotenje rezultatov;
urejanje popisov stanja vrst in HT na projektnih območjih (LIFE-IP NATURA.SI);
izvedba monitoringa dvoživk v 17 kalih v Triglavskem narodnem parku (VrHJulijcev);
vzpostavitev štetja obiskovalcev na planinski poti Mojčin dom–Ciprnik na Vitrancu zaradi
ukrepov za zagotavljanje miru na rastišču divjega petelina (VrH Julijcev).
popis stanja ohranjenosti travišč, ki se vključujejo v aktivnosti projekta, prek popisa
indikatorskih vrst – sodelovanje z zunanjim izvajalcem (LIFE TO GRASSLANDS);
izvedba javnega naročila za izbor izvajalca za popis gozdnega jereba na projektnem območju
Grintovci (LIFE-IP NATURA.SI);
izvedba popisa loeselove grezovke na območju Marinčki v Mišji dolini ter Mlake pri Trzinu;
spremljanje populacije barjanskega okarčka v Strženih lužah (MARJA);
kartiranja habitatnih tipov na projektnem območju Češeniških gmajn (MARJA);
izvedba javnega naročila in izbor izvajalca za začetni popis vegetacije in loeselove grezovke
ter kartiranje in vrednotenje stanja HT 7230 (PoLJUBA);
izvedba javnega naročila in izbor izvajalca za opravljanje izhodiščnega popisa vegetacije z
izhodiščno oceno stanja habitata strašničinega mravljiščarja (PoLJUBA);
izvedba javnega naročila za kartiranje ciljnih vrst hroščev na reki Sotli in poročilo o
zasedenosti gnezdišč za rogača.

Gre za kombinacijo dela javne službe, projekta LIFE-IP NATURA.SI ter aktivnosti Sklada za podnebne spremembe.
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Rezultati monitoringa metuljev mravljiščarjev kažejo, da smo uspešno interventno ukrepali na
območju Volček.
Na projektnih območjih smo izvedli številne pripravljalne in izvedbene aktivnosti za
izboljšanje ohranitvenega stanja območij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

usmerjanje revitalizacije gradu Rihemberk v smeri ohranitve kotišča netopirjev;
usmerjanje ravnanja na območju vojaškega strelišča Mlake, za kar smo pripravljali strokovne
podlage;
določitev parcel za odkup na Mežakli in pridobivanje soglasja lastnika (VrHJulijcev);
strokovno usmerjanje projektnih aktivnosti projekta VrhJulijcev na temo ohranjanja
visokogorskega ekosistema Dvojnega jezera (VrHJulijcev);
usmerjanje umeščanja oljčnika v bližini Leopardove jame;
usmerjanje umeščanja turistične infrastrukture na občutljivo območje Vipavskega roba;
usmerjanje rabe na mokrotnih zemljiščih (glinokop Bilje) in rabe turističnih jam (npr.
Postojnska jama, Škocjanske jame, Dimnice);
izvedba odstranjevanja zarasti, mulčenja in puljenja panjev (LIFE TO GRASSLANDS);
postavitev pašne ograje na projektnem podobmočju Pohorje (LIFE TO GRASSLANDS);
izvedba prostovoljnih naravovarstvenih akcij odstranjevanja zarasti, sajenje sadnih dreves
visokodebelnih sadovnjakov na projektnih podobmočjih (LIFE TO GRASSLANDS);
dobava in izvedbe sadnje sadik tradicionalnih starih sort sadnih dreves za visokodebelne
travniške sadovnjake z izbranim zunanjim izvajalcem (LIFE TO GRASSLANDS);
usklajevanje aktivnosti, načrtovanje ter spremljanje izvedbe zaščite submediteranskega
travišča pod Babno (LIKE);
usklajevanje aktivnosti za odstranjevanje lesne zarasti pri Rakitovcu z lastniki zemljišč,
izvajalci in s projektnimi partnerji (LIKE);
izvedba analize stanja projektnih območij Dravinja s pritoki, Boč – Haloze - Donačka gora,
Volčeke, Ličenca pri Poljčanah, Slovenska Istra in Kamniško-Savinjske Alpe/Grintovci z
vidika varstva narave (LIFE-IP NATURA.SI);
izvedba obnove okljukov na vodotoku Stržen v okviru projektov na Cerkniškem jezeru (LIFE
STRŽEN, KRAS.RE.VITA);
sodelovanje pri izdelavi osnutkov za obnovo bazičnih nizkih barij, visokih steblikovij ter
načrtov za obnovo habitatov za kosca in pisano peniso (KRAS.RE.VITA);
priprave pogodb za prilagojeno gospodarjenje na zemljiščih s travniško morsko čebulico
na Planinskem polju, sodelovanje z deležniki (MOP, MKGP, ARSKTRP, KGZ, vključeni kmeti)
(KRAS.RE.VITA);
odkup zemljišč in pridobivanje soglasij za izvedbo aktivnosti (MARJA);
izvedba hidroloških del na območju Jezerc v občini Logatec (MARJA);
izvedba čiščenja zarasti na travnikih na območjih Strajanov breg na Ljubljanskem barju
(PoLJUBA) in dveh lokacijah v Mišji dolini (MARJA);
vzpostavitev prilagojene kmetijske prakse v Mišji dolini in na območjih znotraj Krimskega
hribovja – Menišije (MARJA);
odstranjevanje zarasti s sečnjo in z mulčenjem na projektnem območju pojavljanja metulja
strašničinega mravljiščarja (PoLJUBA);
priprava Akcijskega načrta obnove rečnih in obrečnih habitatov na območju Natura 2000
Mura (coop MDD);
nadaljevanje čiščenja Divaške jame (ZA KRAS);
sodelovanje pri pripravi načrtov in nadzoru del za obnovo habitatov dvoživk na Krasu (ZA
KRAS);
sodelovanje pri načrtovanju obnove meandrov pri vaseh Brje in Dolenje ter načrtovanju
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•

ribjih stez na Vipavi (VIPava);
nadzor košnje mokrotnega travnika za izboljšanje stanja strašničinega mravljiščarja, nadzor
prve faze odstranjevanja grmovne zarasti, nabiranje semen zdravilne strašnice (VIPava).

Posebej velja izpostaviti projektne aktivnosti, ki so namenjene opolnomočenju lastnikov
zemljišč za naravovarstveno ustrezno in obenem ekonomsko donosno upravljanje zemljišč:
•
•
•

sodelovanje pri pripravi osnutka Načrta upravljanja kmetij ter priprava konkretnih načrtov
upravljanja kmetij (LIFE TO GRASSLANDS);
sodelovanje pri dograditvi portala za mreženje lastnikov/kmetov na projektnem
podobmočju Haloze (LIFE TO GRASSLANDS);
priprava ekonomske študije za Haloze, ki je vključevala tudi pripravo podlag za vzpostavitev
kolektivne blagovne znamke, šolanje kmetov za proizvajanje produktov ter ocenjevanje
produktov z izvorom s travišč in sodelovanje z njimi (LIFE TO GRASSLANDS).

8.7 Naravne vrednote
Izvedene načrtovane redne in razvojne aktivnosti12:
•

Terensko preverjanje stanja NV, ki so v registru naravnih vrednot

V letu 2019 je bilo na terenu pregledanih 453 NV (8,5 % vseh NV brez jam), kar je več kot
smo načrtovali v programu dela za leto 2019. Prednostno smo pregledovali NV, ki še niso
bile celovito pregledane, in NV, ki jih je treba pregledovati pogosteje kot na 10 let, predvsem
drevesa. V OE Maribor so izvedli izvedbeno zahteven pregled NV reke Mure ob državni meji s
Hrvaško.
Razen OE Maribor (4,9 %) in OE Nova Gorica (6,1 %) so vse ostale OE pregledale več NV,
kot je bilo načrtovano. Izstopajo OE Novo mesto (19,6 %), OE Piran (13,3 %), OE Kranj (10,0 %)
in OE Ljubljana (9,3 %). OE Celje jih je pregledala 7,6 %.
•

Dopolnjevanje podatkov o naravnih vrednotah v Naravovarstvenem atlasu;

Tudi v letu 2019 je Zavod dopolnjeval podatke o naravnih vrednotah v Naravovarstvenem atlasu.
Dopolnjevanje je temeljilo na spremljanju stanja NV in obstoječih metodologijah vrednotenja
hidrološke zvrsti. Celovito dopolnjeni so bili zapisi za 70 NV. OE Celje, OE Maribor in OE Piran
so pripravile vsaka po 2 predloga novih NV, OE Nova Gorica pa 1 predlog nove NV. Vse OE so
predloge vnesle v Naravovarstveni atlas.
•

Sodelovanje z MOP pri sprejetju predlogov novih naravnih vrednot in sprememb obstoječih
NV;

Zavod je sodeloval pri dokončanju postopka sprejetja predlogov novih naravnih vrednot in sprememb
obstoječih. Pripravili smo čistopis registra in posodobili vse sloje NV v podatkovnih zbirkah.
•

Vsebinska prenova šifranta za spremljanje stanja in ogroženosti naravnih vrednot v
Naravovarstvenem atlasu

12

Komentarji k izvedbi aktivnosti so podani med alinejami, prenesenimi iz programa dela za leto 2019.
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Skupina za vsebinsko prenovo šifranta za spremljanje stanja in ogroženosti naravnih vrednot v
Naravovarstvenem atlasu se je lani zaradi prioritet pri drugih nalogah sestala le enkrat. Svoje
delo bo nadaljevala v letu 2020.
•

Delo skupine za geomorfološke naravne vrednote;

Zaradi prioritet pri drugih nalogah Zavoda je bilo delo skupine za geomorfološke naravne
vrednote v letu 2019 zamrznjeno.
•
•

Priprava letnega poročila o stanju jam
Priprava strokovnega predloga režimov vstopa v jame na podlagi prejetega poročila o
stanju podzemnih jam v letu 2018

Na področju geomorfoloških podzemeljskih naravnih vrednot (jam) je Zavod pripravil Poročilo
o stanju jam. Pripravili smo tudi strokovni predlog režimov vstopa v jame za novo odkrite jame
v letu 2018, kot to zahteva 10. člen Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št.2/04).
V zvezi z naravnimi vrednotami geomorfološke podzemeljske zvrsti smo se udeležili 27.
Mednarodne krasoslovne šole Klasični kras ter mednarodne konference z naslovom Trajnostno
upravljanje turističnih jam.
•

Sodelovanje z MOP pri razvojnih nalogah v zvezi z vzpostavitvijo mehanizmov varstva in
pogojev rabe naravnih vrednot

Zavod je v letu 2019 sodeloval z MOP pri reševanju problematike urejanja varstva in rabe
naravnih vrednot. Imeli smo sestanke z MOP in upravljavci zavarovanih območij. Izvedli smo eno
delavnico znotraj Zavoda na temo rabe naravnih vrednot in oddali pripombe na spremembe
ZON v povezavi z rabo naravnih vrednot.
OE Kranj je nudila strokovno pomoč MOP pri urejanju rabe NV Grmečiški slap in NV
Vintgar. Z upravljavcem TNP in MOP smo sodelovali pri pripravi ocene nosilnosti soteske
Vintgar za turistični obisk kot podlage za sklenitev skrbniške pogodbe, omejitev obiska in
splošno ureditev razmer. Oceno nosilnosti smo pripravili tudi za sotesko Grmečico, in sicer
za rabo soteskanje. Oceno smo predstavili MOP, Občini Bohinj in soteskarjem. Nanjo ni bilo
pripomb.
OE Nova Gorica je sodelovala pri usmerjanju rabe NV za Postojnski in Predjamski jamski
sistem. Z javnim Zavodom Park Škocjanske jame pa smo opravili nekatere skupne terenske
oglede v povezavi z rabo NV.
•

Prenova seznama jam z nadzorovanim vstopom v povezavi s skrbništvom;

Zaradi drugih prioritetnih nalog Zavoda (povečan obseg nalog zaradi sprememb gradbene
zakonodaje) naloga ni bila izvedena.
•

Druge aktivnosti;

Pripravili in natisnili smo zgibanko o hidroloških naravnih vrednotah.
S prispevkom o novih geoloških naravnih vrednotah v Sloveniji smo aktivno sodelovali
na 24. posvetu slovenskih geologov.
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Kot opazovalci v okviru projekta CHEERS smo usmerjali aktivnosti projekta v luči varstva
narave na območju naravne vrednote Idrijsko rudišče.
Z LUZ-om smo sodelovali pri vzpostavitvi mobilne aplikacije za spremljanje stanja NV na
terenu. V letu 2019 smo tako lahko prvič vnašali stanje NV v bazo (Naravovarstveni atlas) kar s
terena.
Tudi v letu 2019 smo sodelovali na mednarodnem sejmu mineralov in fosilov MINFOS,
kjer smo skupaj s Kozjanskim regijskim parkom predstavili vsebine geoloških NV v tem
zavarovanem območju.

8.8 Dejavnosti, vezane na zavarovana območja, vključno s
pripravo strokovnih predlogov
V letu 2019 je Zavod nadaljeval delo na področju ukrepov varstva narave. Glavnina dela je
bila usmerjena v pripravo strokovnih predlogov za zavarovanje območij ter novelacijo starejših
aktov o zavarovanju. Zavod je nudil strokovno podporo upravljavcem ZO ter sodeloval v svetih
in odborih posameznih ZO. Izvajal je nujno potrebne aktivnosti na zavarovanih območjih brez
upravljavca in sodeloval pri njih. Nudil je strokovno podporo MOP v postopkih usklajevanja in
priprave aktov o zavarovanju ter pri drugih ukrepih varstva za dele narave, ki so neposredno
ogroženi. Na primeru OE Celje je bila testno pregledana obstoječa zbirka zavarovanih območij.
Zavod je v letu 2019 prečistil svojo zbirko zavarovanih območij tako, da je odstranil
ponavljajoče se zapise aktov in zapise, ki so bili brez kakršnikoli podatkov, izvedel je popravke
napačnih zapisov datumov zavarovanj in izdajateljev aktov, identificiral zavarovana območja z
več ID in zavarovana območja brez grafike. Preveril je tudi ažurnost začasnih zavarovanj.
V nadaljevanju je po alinejah navedeno delo, ki smo ga opravili pri strokovnih predlogih in
drugih dokumentih:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pripravili smo strokovna predloga za zavarovanje NV Pragozd Krokar, NV Snežnik in NV
Ždrocle (v povezavi z UNESCOm).
Pripravili smo strokovne podlage za prenovo akta o zavarovanju KP Logarska dolina.
Pripravljali smo strokovni predlog za zavarovanje Tunjiškega gričevja (ni še zaključen).
Sodelovali smo pri spremembi Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje.
S KP Strunjan smo sodelovali pri pripravi predloga za vpis na seznam posebej zavarovanih
območij sredozemskega pomena (SPAMI, Barcelonska konvencija) ter pri uresničevanju
programa sodelovanja z MZO Torre del Cerrano.
Sodelovali smo v procesu sprejemanja Odloka o Krajinskem parku Središče ob Dravi,
sodelujemo tudi pri pripravi načrta upravljanja tega območja.
Nadaljevali smo s pripravo Strokovnih podlagah za novelacijo zavarovanja KP Boč.
Pripravljali smo Strokovne podlage za zavarovanje Regijskega parka Pohorje ter sodelovali
pri pripravi osnutka Uredbe o Regijskem parku Pohorje.
Sodelovali smo pri pripravi in pregledu načrta upravljanja KP Goričko ter z upraviteljem
sodelovali pri izvajanju projektov in reševanju problematike nekaterih posegov na območju
parka.
Pričeli smo z novelacijo strokovnih podlag za zavarovanje KP Rački ribniki – Požeg.
Za območje naravnega spomenika Krupa smo na pobudo Občine Semič nadaljevali z izdelavo
Strokovnih podlag za spremembo odloka o razglasitvi reke Krupe za naravni spomenik.
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Sledi opis sodelovanja z upravljavci ZO ter drugih aktivnosti, vezanih na upravljanje ZO, po
alinejah:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Pripravili smo letni načrt urejanja dreves v MOC. Začeli smo urejanje oziroma izboljševanje
neposrednih rastišč zavarovanih dreves (platana pri hotelu Celeia, hrasta v Novi vasi …).
Sodelovali smo v skupini za spremembo odloka o zavarovanju Udin boršta. Skupino so
ustanovile tri občine. Zavod je strokovni predlog za novelacijo odloka pripravil že pred leti.
Medtem ko se je čakalo na strokovni predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine, je naš
predlog nekoliko zastarel, zato smo ga letos dopolnili z novo grafiko, ki smo jo predhodno
uskladili z občinami.
Z Jamarskim klubom Črni galeb Prebold smo sodelovali pri razreševanju dilem ob predlogu
sprememb upravljanja in organiziranja turističnega obiskovanja v Snežni jami na planini
Arto.
Na zaprosilo MOP smo pripravili odgovor na pisno poslansko vprašanje o varstvu
zavarovanega območja zdraviliških gozdov v Rogaški Slatini (november 2019). Izvedeni
so bili spremljanje stanja varovanega območja, obravnava dveh primerov nedovoljene in
neustrezne sečnje dreves, sestanek strokovnih služb, ki pokrivajo območje, tj. ZVKDS, ZGS
in ZRSVN, ter dogovor o protokolu. Odgovarjali smo tudi na vprašanje občinske svetnice o
rabi na določenih parcelah.
Sodelovali smo pri pripravi besedila za table Pot po Logarski v KP Logarska dolina.
Sodelovali smo pri obnovi tabel na ZO Vrbje.
V sodelovanju s Kozjanskim parkom smo pregledali v letu 2018 izdane strokovne podlage
z namenom, da ugotovimo, katere omejitve gredo v uredbo, katere se opredelijo v načrtu
upravljanja in katere se že izvajajo oziroma naj bi se prek drugih aktov/postopkov.
S Kozjanskim parkom smo sodelovali pri naravoslovnih dneh za osnovnošolce, kjer smo
predstavljali prehranjevalne verige, in pri načrtovanju Grajske poti Podsreda.
Na vlogo v okviru pridobitve dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
pri načrtovani prireditvi »od:vod 2019« na Golteh smo izdali negativno mnenje in s tem
preprečili izvedbo prireditve, ker bi šlo za kršitev varstvenega režima.
Izboljšali smo sodelovanje z upravljavcem smučišča Golte (Golte, d. o. o.) z medsebojnim
obveščanjem o aktualnostih, usklajevanjem pri namestitvi zapornice za preprečitev
nedovoljenega prometa in s pripravo zasadilnega načrta za območje depandans (tehnični
pregled).
Sodelovali smo z Občino Trzin pri ponovnem začasnem zavarovanju za naravni rezervat
Ožje območje Blatnic v občini Trzin.
Z JZ Triglavski narodni park smo redno sodelovali pri obravnavi vseh posegov v TNP na
ravni smernic ali dovoljenj, predvsem pa pri zahtevnejših posegih (npr. gondola Vitranc,
ČN Koča pri Dvojnem jezeru); pri usmerjanju obiskovalcev in rabi naravnih vrednot (npr.
postavitev infrastrukture za obiskovalce v Vintgarju, določitev nosilne kapacitete Vintgarja);
pri spremljanju izvajanja sanacijskih ukrepov za Biatlonski center na Rudnem polju ter pri
prijavah neprimernih posegov inšpekciji.
Sodelovali smo z upravljavcem KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.
Sodelovali smo pri sanaciji zavarovanih dreves in drevoredov v MOL ter pripravljali strokovne
osnove za nov odlok o zavarovanju dreves in drevoredov v MOL.
Sodelovali smo z Notranjskim regijskim parkom pri pripravi vsebin za interpretacijski center
na Cerkniškem polju.
Vzpostavili smo sodelovanja z novim upravljavcem KP Radensko polje.
Z upravljavci TNP in RPŠJ ter s koncesionarjem Postojnskega in Predjamskega jamskega
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

sistema smo sodelovali pri obravnavi različnih zadev, ki so se večinoma nanašale na
prostorske ureditve. Z upravljavcem RPŠJ smo sodelovali pri različnih posegih obnove
turistične infrastrukture na površju nad jamami.
Na območju KP Beka – soteska Glinščice z dolino Griže, s ponornimi jamami in z arheološkimi
lokalitetami Lorencem in gradom nad Botačem – smo izvajali reden strokovni nadzor na
področju ohranjanja narave v zvezi z gradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper
oziroma dostopnih cest. V okviru nadzora so potekala redna usklajevanja z izvajalcem del,
pripravljali smo redna mesečna poročila.
Pogosto smo spremljali stanje na s posegi in z dejavnostmi močno obremenjenih zavarovanih
območjih v Posočju (npr. reka Soča, reka Nadiža, TNP itd.).
Z občino Idrija sodelujemo pri pripravi načrta upravljanja KP Zgornja Idrijca.
Sodelovali smo pri usmerjanju vzdrževalnih in sanacijskih posegov v Rafutskem parku na
Pristavi.
Za širšo javnost smo na območju gozda Panovec in Rafutskega parka izvedli terensko
predstavitev zavarovanega območja.
Na območju naravnega spomenika Lijak in Skozno, Kraški izvir in naravni most s spodmolom
ter na območju krajinskega parka Južni in zahodni obronki Nanosa smo usmerjali sanacijske
posege v zvezi s sanacijo tistih, ki so bili izvedeni v nasprotju z varstvenim režimom.
Na zavarovanih območjih brez upravljavca smo zainteresiranim lastnikom zemljišč dajali
pojasnila v zvezi s pravili ravnanja ter prodajo nepremičnin.
Sodelovali smo s Krajinskim parkom Kolpa predvsem v okviru postopkov priprave strokovnih
mnenj za posege na zavarovanih območjih ter v okviru spremljanja stanja na terenu ter
intervencij.
Z upravljavcem Krajinskega parka Lahinja (RIC Bela krajina) smo nadaljevali intenzivno
sodelovanje, predvsem v okviru usklajevanja načrtovanih aktivnosti na območju parka in
pri usmerjanju upravljavca parka pri komunikaciji z deležniki ter pri oblikovanju projektnih
idej. Izvajali smo strokovni nadzor pri gradnji lesene poti na območju Nerajskih lugov.
Upravljavcu smo pomagali pri pregledu poročila o kartiranju habitatnih tipov na območju
parka.

8.9 Strokovni nadzor na področju ohranjanja narave
Izvedene načrtovane redne in razvojne aktivnosti:
•
•
•
•
•

Kot člani smo sodelovali v Odboru za upravljanje KP Logarska dolina. Izvedeni sta bili dve
seji (marec, julij).
Redno smo se udeleževali sej strokovnih svetov TNP, KP Ljubljansko barje, Notranjskega
regijskega parka in Odbora za KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Regijskega parka Škocjanske
jame, KP Sečoveljske soline in v odboru naravni rezervat Škocjanski zatok ter KP Kolpa.
V Rakovem Škocjanu smo izvedli tridnevni strokovni nadzor nad snemanjem filma.
Sodelujemo v strokovni skupini Geoparka Idrija.
S strokovnim nadzorom smo sodelovali pri sanaciji 5 drevesnih NV in pri vzdrževalnih delih
ter dogodkih v Mestnem parku v Mariboru.

Izvajali smo strokovni nadzor pri upravljanju zavarovanih območij predvsem na območju
Kolpe in Lahinje. Vse leto smo v okviru Uredbe o državnem prostorskem načrtu za območje
hidroelektrarne Brežice (Uradni list RS, št. 50/12 in 69/13) skladno s 25. točko 12. člena izvajali
strokovni nadzor pri vzpostavitvi nadomestnih habitatov in drugih omilitvenih ukrepih pri
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izgradnji HE Brežice. Izvajali smo tudi nadzor nad izvajanjem vodnogospodarskih del in ureditev.
V okviru strokovnega nadzora smo spremljali tudi izvajanje ukrepov za naravo na
območju Spodnje Save.

8.10 Odnosi z javnostmi
Izvajali smo komunikacijske aktivnosti na področju interne in eksterne komunikacije. Skladno s
pristojnostmi, ki nam jih nalaga Zakon o ohranjanju narave, smo ozaveščali javnost o pomenu
ohranjanja narave.

8.10.1 Notranja komunikacija
Znotraj zavoda smo komunicirali po ustaljenih komunikacijskih poteh: e-pošta, telefoni,
sestanki, delavnice, kolegiji, družbeno omrežje FB. Spletno stran ZRSVN smo v letu 2018 začeli
prenavljati, v letu 2019 pa je bila oblikovna prenova zaključena. Izvedli smo devet kolegijev
direktorja, vse območne enote so tedensko izvajale kolegije območnih enot.
V Novem mestu so vsi zaposleni na območni enoti z namenom širšega razumevanja
problematike netopirskih zatočišč očistili gvano na cerkvi v Vinici. K delovni akciji so za krepitev
medsebojnih vezi povabili tudi nekaj drugih sodelavcev.
Interno glasilo N-vestnik je bilo oblikovno in vsebinsko prenovljeno. Izšli sta dve številki,
za kateri so sodelavci prispevali članke s strokovnimi vsebinami, direktor je pripravil nagovora,
v drugi številki pa smo uvedli tudi rubriko »gostujoče pero«. Prvemu povabilu se je odzval
direktor Triglavskega narodnega parka.
		Organizirana in izvedena je bila dvodnevna strokovna ekskurzija za vse sodelavce na
območje Ptuja, Krajinskega parka Središče ob Dravi, Ormoških lagun in Haloz.
Ob koncu leta 2019 je bilo izvedeno zaključno strokovno srečanje vseh zaposlenih na
Rogli. Vsebinsko sta srečanje vodili območni enoti Celje in Maribor. Srečanje je bilo v prvem
delu posvečeno širšemu območju Pohorja. V drugem delu so vsi udeleženci obiskali Pot med
krošnjami in si ogledali okolico Rogle. V zadnjem delu so vodje območnih enot in odsekov
predstavili poglede na delo in medsebojne odnose v Zavodu.
Na strokovno ekskurzijo ZRSVN in na zaključno srečanje smo povabili upokojene
sodelavce (trije od štirih so se vabilu tudi odzvali), člane Sveta Zavoda in Strokovnega sveta, ki
pa se dogodkov niso udeležili.
Na notranjo komunikacijo sta v letu 2019 vplivala večje število menjav sodelavcev
oziroma prihod novih sodelavcev.
Izvedene načrtovane redne in razvojne aktivnosti:
•
•
•

izdaja internega časopisa N-vestnik
strokovna ekskurzija Zavoda RS za varstvo narave
zaključno srečanje Zavoda RS za varstvo narave

8.10.2 Komunikacija in ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja
narave
Komunikacija je potekala z deležniki, ciljnimi javnostmi, splošno javnostjo in mediji. V veliki meri
smo izvajali dvosmerno, participativno komunikacijo, sicer pa smo javnosti tekoče obveščali o
novostih, spremembah, razpisih in dogodkih. Pripravili smo dogodke ob okoljsko pomembnih
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dneh in se z naravovarstvenimi vsebinami udeležili večjih dogodkov kot so sejmi, dnevi vse
življenjskega učenja in podobno.
Poudarjamo komunikacijo z deležniki ob pripravi strokovnih mnenj, smernic, ureditvi
naravnih vrednot, ki jo sicer beležimo pri strokovnih vsebinah, a predstavlja pomemben del
komuniciranja z deležniki. Potekala je obširna komunikacija v okviru akcij pri izvajanju projektov.
Izvedene komunikacijske aktivnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

načrtno delo z deležniki, s ciljnimi javnostmi in z mediji;
celostna komunikacija pri obeleževanju okoljskih dni, povezanih z naravo, in pri drugih, za
naravovarstvo pomembnih dogodkih;
priprava predstavitve dela Zavoda ob različnih dogodkih;
postavitev nove spletne strani Zavoda in projektov;
objave na družbenem omrežju FB Zavoda;
pisanje in pregled člankov;
priprava in distribucija sporočil za javnost;
priprava in vodenje tiskovnih konferenc;
spremljanje medijskih objav in njihova distribucija sodelavcem;
sodelovanje na sejemskih in drugih predstavitvah naravovarstva deležnikom ali ciljni
javnosti;
priprava vprašalnikov za ocenjevanje naravovarstvene ozaveščenosti občin;
analiza učinkovitosti dela z mediji in javnostjo.

8.10.2.1 Ozaveščanje o pomenu ohranjanja narave za mlade
Za učence osnovnih šol Mengeš, Trzin in Radovljica smo pripravili in izvedli naravovarstvene
dneve. V vrtcih in šolah ljubljanske regije smo ozaveščali otroke o pomenu mokrišč in
netopirjev. Na območju OE Maribor smo sodelovali pri izvedbi številnih naravovarstvenih
naravoslovnih dni za osnovne in srednje šole na varovanih območjih. Za učence OŠ Branik smo
na gradu Rihemberk pripravili naravoslovni dan o pomenu biotske raznovrstnosti, posameznih
vrst in območij Natura 2000 s posebnim poudarkom na netopirjih in dvoživkah. Netopirje
smo predstavili tudi učencem od 1. do 6. razreda na podružnični šoli v Planini ter izbrane
projektne aktivnosti Zavoda predstavnikom biotehniških šol na Biotehniški šoli v Šempetru pri
Gorici. Otrokom v počitniškem varstvu smo na Ljudski univerzi v Novi gorici predstavili pomen
mokrišč. Učencem OŠ Ajdovščina smo predstavili invazivne tujerodne vrste v okviru kampanje
»EU projekt moj projekt«.
Izobraževali smo tudi varuhe gorske narave na Mali planini ter vodnike za obiskovalce
Geoparka Idrija.

8.10.2.2 Razstave in predstavitve pomena ohranjanja narave
Območna enota Kranj je pripravila potujočo razstavo »Narava v gorskem svetu – včeraj, danes,
jutri?«, ki ozavešča o problematiki spreminjanja in obremenjenosti narave gorskega sveta.
Razstava je v letu 2019 gostovala kar trinajstkrat: Knjižnica Brežice (PD Brežice), BC Naklo,
Knjižnica Mozirje, izpopolnjevanje Varuhov gorske narave v Nazarjah, TNP Informacijsko
središče Bled, Tržiški muzej, MDO PD Koroške, Dan slovenskih planinskih doživetij na Lisci, PD
Bohinjska Bistrica, KD Mengeš, Občina Mengeš, Biotehniška šola Šempeter (PD Nova Gorica)
in Novo mesto (MDO PD Dolenjske in Bele krajine). Na petih odprtjih so bila ob razstavi tudi
predavanja za udeležence.
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Razstava z naslovom »Narava med Radovljico in Bledom« je gostovala v Informacijskem
centru Triglavskega narodnega parka v februarju, ob tem pa je bilo za obiskovalce izvedeno
tudi predavanje o bogastvu, pomenu in ogroženosti mokrišč.
OE Maribor je pripravila del razstave o naravni in kulturni dediščini Donačke gore v
Planinskem muzeju v Mojstrani ter sodelovala pri razstavi v okviru Centra o sonaravnem in
trajnem gospodarjenju z gozdovi v Radljah ob Dravi (ProSilva).

8.10.2.3 Obeleževanje pomembnih okoljskih dni in drugi dogodki
Obeležili smo svetovni dan mokrišč (2. februar) in pripravili sporočilo za javnost. S predavanji,
z vodenjem in delavnicami smo sodelovali pri izvedbi dogodkov o mokriščih za lokalno
prebivalstvo v občinah Trzin, Mengeš, Vodice in Medvode (LAS Zgodbe mokrišč).
		Ob dnevu Zemlje smo pripravili sporočilo za javnost in dali številne izjave ter pripravili
predavanje o vulkanskih kamninah Stopnika v Ljubljani in Tolminskem muzeju.
Ob majskih okoljskih dneh smo poudarjali naravovarstvene vsebine. V Ljubljani smo
pripravili redno novinarsko konferenco s poudarkom na upadanju biotske raznovrstnosti po
poročilu IPBES. Na OE Celje so izvedli kompleksen dogodek »Dan za Savinjo«. Dogodek s
številnimi predstavitvami in delavnicami je potekal do popoldanskih ur, udeležilo se ga je več
kot 300 ljudi, o dogodku so poročali mediji.
Celostni dogodek »24 ur z reko Muro« je bil največji in najobširnejši naravovarstveni
dogodek, kjer je pri organizaciji sodelovalo več kot 10 nevladnih organizacij. V enem dnevu se
je zvrstilo več kot 70 različnih predstavitev poleg delavnic, razstav, predavanj in dveh spustov
po reki Muri. Pred dogodkom so potekali nagradni natečaji. O dogodku so poročali številni
mediji, izšla je posebna številka Proteusa, ponatisnili smo dve brošuri, povezani z Muro, ki smo
jih razdeljevali na dogodku. Tradicionalni dogodek »24 ur z reko Muro« Zavodu prinaša velik
ugled.
Svetovni dan biotske raznovrstnosti in svetovni dan oceanov smo tudi lani obeležili z
organizacijo dogodka za novinarje »Dan na morju«, ko smo novinarje povabili na organiziran
prevoz z barko, kjer smo jim posredovali naravovarstvene vsebine.
Z ozaveščanjem o pomenu varstva narave smo sodelovali na Tednu vseživljenjskega
učenja v Kranju in Celju.
Izvedli smo več predstavitev in terensko vodenje za javnost v okviru Bobrovega dne in
Poletja na Kočevskem rogu.
V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine smo izvedli interpretacije narave v
Bistriškem vintgarju in Mežici.
Sodelovali smo pri organizaciji dogodka Sedma tradicionalna košnja pohorskih planj na
star način na Rogli.
Obeležili smo tudi mednarodni dan krajin, teden sredozemske obale in makroekonomskih
strategij ter svetovni dan varstva živali.
Z naravovarstvenimi vsebinami smo se predstavili na Dnevu slovenskih planinskih
doživetij 2019.
V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS smo izvedli več naravoslovnih dni na učni poti
Miklavž z namenom interpretacije suhih travišč in širšega prostora ter pripravili strokovni
predlog za interpretacijo na območju info sobe Cvetnik ter prestavljenega kozolca. Izvedli smo
10. prostovoljno akcijo čiščenja pohorskih planj.
Z več projekti smo se predstavili na sejmu Narava-zdravje. Predhodno smo ocenili tudi
občine, ki sodelujejo na natečaju Okolju prijazna občina. Na sejmih Ferien Messe, Alpe Adria,
ter Place2go smo predstavljali vsebine in projekt Enjoyheritage.
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Na 3. dnevu Smrekovca smo izvedli terenski ogled geoloških NV s strokovno javnostjo
ter strokovno ekskurzijo za Znanstvenoraziskovalni center SAZU ter sodelovali na prireditvi na
Geobioblitz Triglavski narodni park.

8.10.2.4 Ozaveščanje javnosti s pomočjo označitev v naravi
V letu 2019 smo na področju označitev naravovarstveno pomembnih lokacij izvedli naslednje:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sodelovali smo z občino Kamnik pri pripravi idejne zasnove za ureditev naravne vrednote
Dedkov pruh.
V sodelovanju z Občino Kranjska gora smo pripravili idejno zasnovo za postavitev
izobraževalnih tabel ob naravni vrednoti Ledine pri Ratečah.
Predstavili smo naravovarstvene vsebine ob odprtju informativne table ob potoku Polšnik.
Pripravili smo vsebine za interpretacijo narave: Ledena jama, potok Polšnik, lipa v Pudobu.
Sodelovali smo pri interpretaciji narave na Planinskem in Cerkniškem polju.
S koncepti in z vsebinami tabel ter interpretativnih omar smo sodelovali pri interpretaciji
Pohorskih planj ter pripravili naravovarstvene vsebine za Škratovo pot na Rogli.
Na območju naravnega spomenika Vajndol – fosilno nahajališče v Občini Šentjernej smo
pripravili in oblikovali vsebino za informacijsko tablo z geološko vsebino.
Pripravili smo vsebine za interpretacijo dediščine Ljutomersko-Ormoških goric.

8.10.2.5 Delo z mediji
Tudi v letu 2019 smo sodelovali z lokalnimi, s komercialnimi in z nacionalnimi mediji. Odgovarjali
smo na novinarska vprašanja iz pristojnosti Zavoda in medije redno obveščali v obliki sporočil
za javnost in novinarskih konferenc. Zaradi dobrih odnosov, ki smo jih zgradili z mediji, in zaradi
ustreznega odziva smo se v letu 2019 izognili krizi, ki je nastala poleti zaradi pritiskov javnosti
na medije v zvezi z zvermi. Zavod je ob tem ustrezno predstavil svoje pristojnosti.
Na novinarska vprašanja smo pisno odgovarjali več kot 30-krat, pripravili smo 14 sporočil
za javnost in 7 tiskovnih konferenc oziroma smo na njih sodelovali. Zaposleni Zavoda RS za
varstvo narave smo poleg tiskovnih konferenc in sporočil za javnost pripravljali še članke, izjave
in odgovorov medijem, skupaj 246. Na Zavodu vsako leto pripravimo tradicionalno novinarsko
konferenco v maju. S TV Slovenija smo sodelovali pri pripravi filma o Geoparku Karavanke
(EUfutuR) ter pri snemanju filma Naravna dediščina ob Veliki vodi.
Redno smo pripravljali prispevke v stalni rubriki Naša naravna dediščina v Dolenjskem
listu, s strokovnimi vsebinami smo sodelovali pri knjigi za območje HE na Spodnji Savi ter s
prispevki za Varstvo narave.
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V preglednici so po območnih enotah preštete objave v medijih, vključno z novinarskimi
konferencami:
avtorski
prispevek

sodelovanje
pri
novinarskem
prispevku

intervju

sporočilo za
javnost

novinarska
konferenca

Skupaj

OE Celje

9

4

0

0

1

14

OE Kranj

2

18

0

0

0

20

OE Ljubljana

1

3

0

0

1

5

OE Maribor

4

13

0

1

0

18

OE Nova Gorica

1

11

0

0

0

12

OE Novo mesto

26

22

0

0

0

48

OE Piran

5

28

0

2

1

36

Osrednja enota

3

75

0

11

4

93

51

174

0

14

7

246

Območne enote

Skupaj

Sodelovanje z mediji je bilo zelo intenzivno ob obali, v povezavi z različnimi posegi v prostor,
predvsem v morje in morsko obrežje, kakor tudi z vsebinami projektov AlpGov, LIKE in
PHAROS4MPAs ter s prispevki za lokalna glasila (Glas Bržanije).

8.10.2.6 Izdaja publikacij
V okviru javne službe smo natisnili 32. številko Varstva narave13 in jo distribuirali deležnikom
ter strokovni javnosti.
Zaradi izjemnega zanimanja smo ponatisnili brošuri Pisana Mura in Mura, mistična
reka. V okviru projekta AlpGov smo pripravili zgibanko o projektu, mapo, rokovnike in plakat s
koledarskim delom.
Pri projektu CooP MDD smo natisnili zaključno zgibanko, Akcijski načrt in Koncept
interpretacije.
Izdali smo še didaktične priročnike v projektu EUfutuR z naslovom Voda in kamen –
neločljivo povezana dela narave, Fosili – zgodbe iz geološke preteklosti, Minerali in kristali –
čudovite stvaritve narave.

8.10.3 Naravovarstvene akcije
V preglednici je pregled realizacije naravovarstvenih akcij v letu 2019. Obsega s programom
dela za leto 2019 predvidene akcije kot tudi tiste, ki smo jih izvedli dodatno14. Za akcije, ki
v programu dela niso bile predvidene, a smo jih v letu 2019 izvedli, je v zadnjem stolpcu
preglednice navedeno: »Dodatno realizirano«15.

13
500 izvodov.
14
Dodatna sredstva z MOP, financiranje delno ali v celoti s sredstvi občin, druga sredstva.
15
V to skupino sodijo naravovarstvene akcije, ki so bile izvedene namesto nekaterih načrtovanih, večinoma pa so
to tiste, ki so bile izvedene v sodelovanju z društvi in lokalnimi skupnostmi, kjer je Zavod nudil strokovno pomoč in znanje,
lokalne skupnosti oz. drugi sodelujoči pa so zagotovili sredstva za izvedbo.

56

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2019

OBMOČNA
ENOTA

NARAVOVARSTVENA AKCIJA

REALIZACIJA

Celje

Jama Pekel - meritve hrupa na 2 lokacijah v jami v času dogodka
»Božična skrivnost«

Realizirano

Celje

Postavitev hotelov za saproksilne hrošče

Realizirano

Celje

Izvajanje Programa urejanja naravnih spomenikov - dreves v
Mestni občini Celje - Vovkov hrast - sanacija drevesa

Realizirano

Celje

Osovniška jama - postavitev vrat na vhodu jame

Realizirano

Celje

Ljubija - izvir, Ljubija s pritoki - postavitev table

Ni realizirano16

Celje

Ponikovski kras - čiščenje vrtače na ZO

Ni realizirano17

Celje

Medlog - platane - sanacija dreves

Realizirano

Celje

Postavitev table pri Kladski lipi

Dodatno
realizirano

Kranj

Bobovek - postavitev zapore v času selitve dvoživk in monitoring

Realizirano

Kranj

Bobovek - izlavljanje rib iz Ledvičke in Krokodilnice

Realizirano

Kranj

Bobovek - spremljanje obiska z avtomatskimi števci

Realizirano

Kranj

Bobovek - ureditev mest za sončenje močvirske sklenice

Realizirano

Kranj

Ledine - oblikovanje in izvedba 3 informativno-izobraževalnih
tabel

Realizirano

Kranj

Pristava na Javorniškem Rovtu - jeseni - sanacija dreves

Dodatno
realizirano

Kranj

Nakup podstavka za gnezdo štorklje

Dodatno
realizirano

Ljubljana

Zgornji Kašelj - divji kostanj - sanacija drevesa

Dodatno
realizirano

Ljubljana

Popravilo ograj in čiščenje učne poti po Rakovem Škocjanu

Dodatno
realizirano

Ljubljana

Urejanje učne poti »Zmajčkova učna pot« v NVDP Lintvern in Bela

Dodatno
realizirano

Maribor

10. tradicionalno prostovoljno čiščenje zaraščajočih travišč - planj
na Pohorju

Realizirano

Maribor

Belečov hrast - sanacija drevesa

Ni realizirano18

Maribor

Kogovnikove lipe - sanacija dreves

Dodatno
realizirano19

Maribor

Premaz za zaščito pred bobrom

Dodatno
realizirano

Maribor

Srebnikova lipa - sanacija drevesa

Intervencija

16
17
18
19

Ugotovilo se je, da postavitev table nima učinka in da se narave ne bo po nepotrebnem onesnaževalo s tablami.
Akcija ni bila izvedena, ker občina ni izvedla OPPN, akcija pa je bila vezana na to.
Belečov hrast je občina sanirala sama, zato smo namesto te drevesne NV izpeljali sanacijo drevesne NV Kogovnikove lipe.
Sanacijo drevesne NV smo izvedli namesto sanacije NV Belečov hrast, ki ga je občina sama sanirala.
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Maribor

Postavitev ograj za dvoživke v Lutvercih in Podgradu

Dodatno
realizirano

Maribor

Breg - lipi - sanacija dreves

Dodatno
realizirano

Maribor

Korošov - lipovec - sanacija drevesa

Dodatno
realizirano

Maribor

Rdeči breg - bukve - sanacija dreves

Dodatno
realizirano

Maribor

Duh na Ostrem vrhu - lipe - sanacija dreves

Dodatno
realizirano

Maribor

Izdelava tabel za 3 drevesne NV v Mestni občini Maribor

Dodatno
realizirano

Maribor

Maribor - hrast pri Sodnem stolpu - sanacija drevesa

Dodatno
realizirano

Maribor

Namestitev podstavkov za gnezda belih štorkelj - 6x

Dodatno
realizirano

Nova gorica

Gustinčičeva jama v Blažčevi dolini - izdelava in postavitev 2 vrat

Realizirano

Nova Gorica

Klanec pri Kozini - lipa pred cerkvijo sv. Petra - sanacija drevesa

Dodatno
realizirano

Novo mesto

Ukrepi za varstvo zatočišč netopirjev

Realizirano

Novo mesto

KP Lahinja - odstranjevanje tujerodnih rastlin in zarasti

Realizirano

Novo mesto

Monitoring kosca (Jovsi) in srednjega detla (Dobrava)

Realizirano

Novo mesto

Gorjanci - prestavitev planinskih poti iz pragozda

Realizirano

Novo mesto

Kot pri Semiču - lipa - sanacija drevesa

Intervencija20

Novo mesto

Prevoz podstavka za gnezdo štorklje (Gorišnica - Metlika)

Dodatno
realizirano

Novo mesto

Hrib pri Novem mestu - dob - sanacija drevesa

Dodatno
realizirano

Novo mesto

Gorenje Vrhpolje - lipa 1 - sanacija drevesa

Dodatno
realizirano

Novo mesto

Gorenje Vrhpolje - lipa 2 - sanacija drevesa

Dodatno
realizirano

Novo mesto

Kot pri Semiču - lipa - sanacija drevesa

Dodatno21
realizirano

8.10.4 Vključevanje varstva narave v izobraževalni sistem
Zavod si je tudi v letu 2019 prizadeval za vključevanje vsebin varstva narave v izobraževalni
sistem. Cilj naloge je poleg ozaveščenosti s področja varstva narave za mlade tudi njegova
vpetost v izobraževalni sistem tako za mlajše kot starejše. Povezovali smo se s pristojnimi
20
21

V okviru intervencije se je saniralo drevo.
Z dodatnimi sredstvi, ki jih je zagotovil MOP, se je z dodatno akcijo krošnjo drevesa povezalo s Cobra vezmi.
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institucijami za izobraževanje in načrtovanje učnih procesov ter z izvajalci učnih procesov.
V Celju smo v sklopu Univerze za tretje življenjsko obdobje (U3O) v Osrednji knjižnici
Celje sodelovali pri krožku »Narava – znana neznanka«.
V okviru projekta LAS Zgodbe mokrišč se je začela priprava naravovarstvenega
izobraževalnega programa za osnove šole z naslovom »Mladi naravovarstvenik«. S programom
spodbujamo in krepimo zavest o pomenu narave in njenem ohranjanju med osnovnošolsko
mladino z neposrednim učenjem iz narave in izvedbo praktičnih nalog. Gre za pilotni program,
ki ga želimo po preizkusu na partnerski osnovni šoli tudi širše vključiti v šolski sistem.
Sodelovali smo v delovni skupini za revizijo poklicnega standarda vodnik/vodnica na
zavarovanih območjih na Centru RS za poklicno izobraževanje. Zavod je podal pobudo za
revizijo vseh poklicnih standardov.
V Programu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju KATIS smo izvedli izobraževalne seminarje in terenski dan z naslovom
Minerali in kristali: čudovite stvaritve narave (EUfutuR) ter izobraževalni seminar z naslovom
Naravna in kulturna dediščina kot osnova za izobraževalne aktivnosti na primeru rimskih zidov
(CLAUSTRA+).
Pripravili smo vsebine za interpretacijo geodediščine: delavnica za pripravo programov:
Tla pod našimi nogami (NaKult).
Sodelovali smo v sekciji za popularizacijo geologije za vključevanje geologije v formalno
izobraževanje.

8.10.5 Sodelovanje v strokovnih svetih in drugih telesih
Seznam strokovnih svetov in drugih teles, v katerih sodelujemo, je podan v prilogi.

8.10.6 Strokovna srečanja, priprava posvetov in drugo mednarodno
sodelovanje
Kot nadgradnja strokovnega in projektnega dela so se sodelavci s prispevki udeleževali
strokovnih konferenc in srečanj doma in v tujini.

8.10.6.1 Aktivna udeležba na strokovnih srečanjih doma in v tujini
Sodelovali smo pri izvedbi delavnice Development of a planning tool concerning inspection of
Natura 2000 sites (including the option of using the IRAM-Tool) v okviru projekta IMPEL, ki je
v letu 2019 potekal v Sloveniji, v Celju.
Aktivno smo sodelovali na Kongresu Interpret Europe v Sarajevu, na delavnicah
interpretacije narave ter izobraževanj na temo pomena učenja v odprtih, zelenih prostorih.
Udeležili smo se izobraževanja IE Pisec interpretativnih besedil (NaKult), 24. posvetovanja
slovenskih geologov ter Mišičevega vodarskega dne.
V Ragusi na Siciliji smo sodelovali na mednarodnem simpoziju Man and Karst 2019,
na konferenci Green Infrastructure 4 Green Future v Kopru in na mednarodnem posvetu
Sustainable Management of Show Caves v RP Škocjanske jame v Matavunu.
		V Vidmu, Italija, smo se udeležili strokovnega posveta oziroma konference o
trajnostnem upravljanju vojaških vadišč in po vzoru tega posveta v sodelovanju z ameriškim
veleposlaništvom v Republiki Sloveniji soorganizirali podoben strokovni posvet oziroma
konferenco o trajnostnem upravljanju vojaških vadišč. Udeležili smo se dveh srečanj – civilno
vojaških pogovorov, ki jih v okviru zveze NATO organizira Ministrstvo za obrambo.
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V preglednici so po območnih enotah preštete udeležbe sodelavcev s prispevkom na
konferencah in strokovnih srečanjih:
Območne enote

strokovno srečanje

konferenca

mednarodno

domače

mednarodno

domače

OE Celje

0

0

1

0

OE Kranj

0

0

3

0

OE Maribor

0

0

2

0

OE Nova Gorica

1

0

4

1

OE Novo mesto

0

0

1

0

OE Piran

4

0

1

0

Osrednja enota

1

4

5

1

Skupaj

6

4

17

2

8.10.6.2 Priprava strokovnih posvetov
Za strokovno javnost smo v novembru 2019 pripravili naravovarstveni dan, namenjen
povezovanju zavoda z institucijami in nevladnimi organizacijami, ki kakorkoli prispevajo k
ohranjanju narave. Skupaj smo pogledali v prihodnost varstva narave s prispevki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prihodnost narave in odnos človeka do nje
Prihodnost narave in kmetijstvo
Prihodnost narave in prihodnost povezave infrastrukturnih projektov državnih cest ter
ukrepov s področja ohranjanja narave
Prihodnost narave in nevladne organizacije
Prihodnost narave in upravljanje gozdov
Prihodnost narave in lovstvo
Prihodnost narave in planinstvo
Prihodnost narave in komunikacija
Prihodnost narave in ribištvo
Prihodnost narave in upravljanje voda
Prihodnost narave in lokalne skupnosti

Vsa predavanja so dostopna na spletnih straneh Zavoda, naravovarstveni dan pa je požel veliko
zanimanje. Število udeležencev smo morali zato omejiti z razpoložljivimi kapacitetami dvorane,
to je 110 obiskovalcev.

8.10.6.3 Drugo mednarodno sodelovanje.
Projekt AlpGOV22 - Implementing Alpine Governance Mechanisms of the European Strategy
for the Alpine Region
Glavni cilj projekta je bil 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.
22

V okviru programov strategije EUSALP – Strategija EU za Alpsko regijo.
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Izvedli smo mednarodno delavnico v Kopru »Zelena infrastruktura za zeleno prihodnost«,
kjer smo nadgradili delo na področju izvajanja in načrtovanja projektov za ekološko povezanost
in zeleno infrastrukturo (https://zrsvn-varstvonarave.si/o-Zavodu/strokovna-srecanja/tedensredozemske-obale-2019/). Pripravili in natisnili smo več komunikacijskih pripomočkov za AS7
(pano, brošuro idr.) ter sodelovali pri pripravi promocijskega video izdelka. Sodelovali smo pri
izvedbi zaključnega dogodka AlpGov v Milanu (november 2019), kjer so bili predstavljeni ključni
projektni dosežki ter pisno in video gradivo, pripravljeno za vsa tematska področja in akcijske
skupine (https://www.alpine-region.eu/p/communication-area/stories-and-storytelling).
Projekt je opisan v poglavju 9.1.7.
ENCA
Direktor se je udeležil srečanja skupine v prvi polovici leta na Dunaju, tematika srečanja se je
nanašala na varstvo narave in kmetijske politike EU.
MedPAN
Sodelovali smo tudi na sejah upravnega odbora Združenja upravljavcev sredozemskih morskih
zavarovanih območij (MedPAN), na redni letni skupščini ter na delavnici na temo varstva
selitvenih morskih vrst.

8.10.7 Izpolnjevanje določil Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja
V letu 2019 smo prejeli 31 zahtevkov. Skupno število vlog je primerljivo s preteklim letom,
vendar pa se je v tem letu občutno povečalo število enakih vlog različnih prosilcev ter ponovnih
vlog istih prosilcev. Vsebinsko pa so se začeli v primerjavi s preteklimi leti pojavljati tudi zahtevki
po drugih podatkih, tj. ne le po strokovnih vsebinah oziroma po strokovnih podatkih s področja
naravovarstva.

61

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2019

PROJEKTI S
PODROČJA
VARSTVA
NARAVE

63

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2019

9

Projekti s področja varstva narave

9.1 Potekajoči projekti


V okviru programa LIFE smo v letu 2019 izvajali naslednje projekte:

9.1.1 LIFE ARTEMIS
Awareness raising, training and measures on invasive alien species in forests
Trajanje projekta: 7. 7. 2016–31. 10. 2020
Vodja projektne skupine v ZRSVN: Judita Malovrh (do 31. 8. 2019), Doroteja Fon
Nosilec projekta je Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod RS za varstvo narave sodeluje kot partner.
Glavni cilj projekta je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na
biotsko raznovrstnost s povečanjem osveščenosti javnosti in z vzpostavitvijo učinkovitega
sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na invazivne tujerodne vrste v gozdovih. Projekt
je komunikacijske narave, sodi na prednostno področje »okoljsko upravljanje in informacije«
ter izvaja številne aktivnosti osveščanja in komuniciranja z različnimi ciljnimi skupinami.
Projektne aktivnosti v letu 2019 so potekale skladno z načrtom. Poudarek je bil na
aktivnostih vključevanja splošne javnosti v upravljanje tujerodnih vrst v urbanih gozdovih ter
na usposabljanju prostovoljcev za delo s sistemom zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja
za tujerodne vrste. Vsi vneseni podatki so izjemno pomembne informacije, ki omogočajo
spremljanje stanja prisotnosti različnih invazivnih tujerodnih vrst. Velik poudarek je tudi na
spremljanju vidnosti projekta in trendov v odnosu javnosti do invazivnih tujerodnih vrst.
Več o projektu je na voljo na spletni strani www.tujerodne-vrste.info/projekt-life-artemis.
Skupna vrednost projekta je 1,091.953,00 €, Zavodov del je 233.475,00 €. Delež
sofinanciranja Zavoda je 27 %.

9.1.2 LIFE KOČEVSKO
Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko
Trajanje projekta: 1. 9. 2014–28. 2. 2019
Vodja projektne skupine v ZRSVN: Denis Žitnik
Nosilec projekta je Občina Kočevje, Zavod RS za varstvo narave sodeluje kot partner. Glavni
cilj projekta je izvajanje aktivnosti, s katerimi bomo izboljšali habitatne razmere za močno
ogrožene gozdne ptice (divji petelin, gozdni jereb, belohrbti 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«.
Projektne aktivnosti v letu 2019 so potekale skladno z načrtom. Poudarek je bil na
zaključevanju projekta in urejanju dokumentacije.
Več o projektu je na voljo na spletni strani www.life-kocevsko.eu.
Skupna vrednost projekta je 2,270.011,00 €, Zavodov del je 432.019,00 €. Delež
sofinanciranja Zavoda je 20 %.
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9.1.3 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
Vodja projektne skupine v ZRSVN: Judita Malovrh (do 31.8.2019), Nina Prešeren
Nosilec projekta je Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave sodeluje kot
partner. Cilji projekta so preprečitev izumrtja dinarsko-jugovzhodne alpske populacije risa ter
dolgoročno ohranjanje in upravljanje populacije prek mednarodnega sodelovanja. Projekt sodi
v prednostno področje »narava in biotska raznovrstnost«.
Projektne aktivnosti v letu 2019 so potekale skladno z načrtom. Delo je obsegalo
predvsem medinstitucionalno sodelovanje na podlagi različnih projektnih akcij. Sodelovali smo
pri protokolu oziroma navodilih za ukrepanje v primeru suma nezakonite usmrtitve prostoživeče
živali, oblikovanju brošur in drugih promocijskih gradiv. Za uresničevanje ciljev projekta, ki se
navezujejo na učno pot, smo začeli komunikacijo z zunanjimi deležniki in s ciljnimi skupinami.
Zasnovali smo traso učne poti in predvideli učne vsebine za informacijske table in e-lekcije, ki
bodo na voljo širši javnosti.
Več o projektu je dostopno na spletni strani www.lifelynx.eu.
Skupna vrednost projekta je 6,829.377,00 €, Zavodov del je 80.793,00 €. Delež
sofinanciranja Zavoda je 12 %.

9.1.4 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
Vodja projektne skupine v ZRSVN: Gregor Danev (do 30. 9. 2019), Matic Kozina
Nosilec projekta je Notranjski regijski park, Zavod RS za varstvo narave sodeluje kot partner.
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«.
Projektne aktivnosti za leto 2019 so potekale skladno z načrtom. V sklopu izdelave
projektov za preusmerjanje obiskovalcev Cerkniškega jezera smo pregledali in dodali predloge
za interpretacijo. Sodelovali smo pri sestankih z izvajalcem in vodilnim partnerjem za
pripravljalna dela ter izkop nove struge. Aktivno smo nadzirali tudi pripravljalna in zemeljska
dela. Z vodilnim partnerjem in ZZRS smo oblikovali metodologijo ter terminski načrt izlova rib
in rakov, ki je predviden v letu 2020.
Več o projektu je dostopno na spletni strani www.lifestrzen.blogspot.si in http://life.
notranjski-park.si/sl/.
Skupna vrednost projekta je 3,863.248,00 €, Zavodov del je 242.334,00 €. Delež
sofinanciranja Zavoda je 4,3 %.

9.1.5 LIFE-IP NATURA.SI
LIFE integrated project for enhanced management of Natura 2000 in Slovenia/LIFE
integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji
Trajanje projekta: 5. 9. 2018–31. 12. 2026
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Vodja projektne skupine v ZRSVN: Denis Žitnik
Nosilec projekta je Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod RS za varstvo narave sodeluje kot
partner. Glavna cilja integriranega projekta LIFE sta izboljšati izvajanje Programa upravljanja
Natura 2000 za obdobje 2015–2020 z izboljšanjem stanja izbranih vrst in habitatnih tipov ter
vzpostavitev dolgoročnega upravljanja. Projektne aktivnosti v letu 2019 so bile usmerjene v
izvedbo t. i. pripravljalnih aktivnosti. Na projektnih/pilotnih območjih smo pripravili analizo
stanja z vidika varstva narave, izvedli načrtovana javna naročila za kartiranje negozdnih
habitatnih tipov, kartiranje travišč z daljinskim zaznavanjem ter kartiranje krajinskih struktur
z daljinskim zaznavanjem in popis gozdnega jereba na projektnem območju. Pripravili smo
analizo izvajanja PUN 2015-2020 za sektor varstvo narave ter sodelovali pri pripravi Poročila o
izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (od 2015 do 2020) za leto 2018. Aktivno
smo sodelovali pri pripravi sektorskih analiz PUN (kmetijstvo, ribištvo, vodarstvo, gozdarstvo)
in pri pripravi PAF 2021-2027. Organizirali in izvedli smo več delavnic, namenjenih iskanju
rešitev za boljše in učinkovitejše izvajanje ukrepov, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega
stanja ptic in metuljev v kmetijski krajini. Pripravili smo izpis vseh protokolov in navodil za
popis izbranih ciljnih vrst živali. Aktivnosti so potekale tudi na temo reševanja problematike
z netopirskim gvanom oziroma obnovami cerkvenih objektov. Na MOP smo oddali dvanajst
mesečnih vsebinskih poročil.
Skupna vrednost projekta je 17,007.204,00 €, Zavodov del je 2,519.608,00 €. Delež
sofinanciranja Zavoda je 17 %.

9.1.6 LIFE TO GRASSLANDS
LIFE conservation and management of dry grasslands in eastern Slovenia
Trajanje projekta: 1. 11. 2015–31. 10. 2020
Vodja projekta: dr. Nika Debeljak Šabec
Nosilec projekta je Zavod RS za varstvo narave. Glavni cilji projekta, ki poteka zlasti na območju
vzhodne Slovenije, so revitalizacija zaraščajočih in zaraščenih suhih travnikov ter vzpostavitev
ustrezne rabe na revitaliziranih površinah in ustvarjanje pogojev za večjo vrstno pestrost na
podlagi specifičnih mikrohabitatov, vezanih na različne travniške strukture. Projekt je namenjen
tudi povezovanju in ozaveščanju deležnikov, ki naj bi med projektom v trajnostni kmetijski rabi
prepoznali razvojno priložnost. Ob koncu projekta pričakujemo izboljšanje stanja prednostnih
tarčnih habitatov na projektnih območjih. Projektne aktivnosti v letu 2019 so potekale skladno
s projektno časovnico. Poudarek je bil na odstranjevanju zarasti, ponovni vzpostavitvi travišč
s puljenjem panjev in z mulčenjem ter obnovo visokodebelnih travniških sadovnjakov ter
uvajanju trajnostne rabe travišč. Ob tem so potekale aktivnosti na pripravi predloga ciljno
usmerjenega ukrepa za suha travišča ter šolanje kmetov za prepoznavanje indikatorskih vrst na
terenu. Pripravili smo Razvojno-ekonomsko študijo za ohranjanje suhih travišč na projektnem
podobmočju Haloze, ki je vključevala tudi pripravo podlag za vzpostavitev kolektivne blagovne
znamke, šolanje kmetov za proizvajanje ter ocenjevanje produktov z izvorom s travišč. Aktivni
smo bili tudi na področju vzgoje in izobraževanja ter izmenjave izkušenj in pripravili mednarodno
konferenco z naslovom »Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč«. Več o
projektu je dostopno na spletni strani www.lifetograsslands.si.
Skupna vrednost projekta je 3,898.579,00 €, Zavodov del je 2,872.688,00 €. Delež
sofinanciranja Zavoda je 4,04 %.
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V okviru programa Interreg Območje Alp smo v letu 2019 izvajali naslednji projekt:

9.1.7 AlpGOV
Implementing Alpine Governance Mechanisms of the European Strategy for the Alpine
Region
Trajanje projekta: 7. 6. 2016–6. 6. 2019
Vodja projektne skupine v ZRSVN: Tina Trampuš
Nosilec projekta je bavarsko ministrstvo za okolje, Zavod RS za varstvo narave sodeluje kot
partner. 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 je prispeval k
učinkovitemu delovanju akcijskih skupin in s tem pripomogel k vzpostavitvi skupnega okvira
za upravljanje EUSALP. Projekt sodi v tematsko področje »dobro upravljan alpski prostor«, s
poudarkom na transnacionalnem pristopu upravljanja.
Projekt se je v letu 2019 podaljšal do konca leta in s tem tudi zaključil, zato je podrobnejše
poročilo predstavljeno v prilogi tega poročila.
Več o projektu je dostopno na spletni strani www.alpine-space.eu/projects/alpgov/en/
home, več o delu akcijskih skupin EUSALP pa na www.alpine-region.eu/p/communicationarea/stories-and-storytelling.
Skupna vrednost projekta je 3,982.500,00 €, Zavodov del je 151.000,00 €. Delež
sofinanciranja Zavoda je 15 %.


V okviru programa Interreg Podonavje smo v letu 2019 izvajali naslednja projekta:

9.1.8 coop MDD
Transboundary management programme for the planned 5-country biosphere reserve
»Mura-Drava-Danube«
Trajanje projekta: 1. 1. 2017–30. 6. 2019
Vodja projektne skupine v ZRSVN: Aleksander Koren
Nosilec projekta je World Wide Fund for Nature (WWF) iz Avstrije, Zavod RS za varstvo narave
sodeluje kot partner. Nasprotujoče prakse upravljanja in intenzifikacija rabe zemljišč ogrožajo
naravovarstveno pomembna območja, zato sta glavna cilja projekta vzpostaviti čezmejno
sodelovanje med upravljavci zavarovanih območij in razviti skupni 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«.
Projekt se je v letu 2019 zaključil, poudarek je bil na zaključevanju projekta in urejanju
dokumentacije.
Več o projektu je dostopno na spletni strani www.interreg-danube.eu/approvedprojects/coop-mdd.
Skupna vrednost projekta je 2,002.695,02 €, Zavodov del je 263.288,00 €. Delež
sofinanciranja Zavoda je 15 %.
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9.1.9 Danube GeoTour
Valorisation of geo-heritage for sustainable and innovative tourism development of Danube
Geoparks
Trajanje projekta: 1. 1. 2017–31. 12. 2019
Vodja projektne skupine v ZRSVN: Martina Stupar
Nosilec projekta je Center za idrijsko dediščino iz Idrije, Zavod RS za varstvo narave sodeluje
kot partner. Glavni cilji projekta so izboljšanje upravljavske zmožnosti geoparkov v Podonavju,
krepitev sodelovanja med njimi in razvoj skupnih turističnih produktov. V okviru projekta bo
nastal t. i. produkt GeoTour in bo obsegal niz inovativnih geoizdelkov, 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«.
Projekt se je v letu 2019 podaljšal do konca leta in s tem tudi zaključil, zato je bil poudarek
na zaključevanju projekta in urejanju dokumentacije.
Več o projektu je dostopno na spletni strani www.interreg-danube.eu/approvedprojects/danube-geotour.
Skupna vrednost projekta je 1,405.600,00 €, Zavodov del je 87.500,00 €. Delež
sofinanciranja Zavoda je 15 %.


V okviru programa Interreg Mediteran smo v letu 2019 izvajali naslednji projekt:

9.1.10 PHAROS4MPAs
Blue Economy and Marine Conservation: Safeguarding Mediterranean MPAs in order to
achieve Good Environmental Status
Trajanje projekta: 1. 2. 2018 –31. 1. 2020
Vodja projektne skupine v ZRSVN: mag. Robert Turk
Nosilec projekta je WWF Francija, Zavod RS za varstvo narave sodeluje kot partner. Glavni cilj
projekta je ob pomoči ozaveščanja in krepitve zmogljivosti mreže MedPAN ter z izdelavo
priporočil o sodelovanju med upravljavci morskih ZO in pomorskim sektorjem izboljšati
učinkovitost upravljanja morskih ZO. Na osnovi rezultatov evropskih projektov ter drugih
aktivnosti in pobud bo projekt PHAROS4MPAs zasnoval in oblikoval celostni okvir za usmeritve
in priporočila, namenjena sodelovanju med morskimi zavarovanimi območji in osmimi
pomorskimi sektorji, ter tako prispeval k ohranjanju morske biotske raznovrstnosti in naravnih
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«.
Projekt se je podaljšal za 6 mesecev, zato so aktivnosti v letu 2019 potekale skladno
z novo projektno časovnico. Aktivno smo bili vključeni v pripravo dokumentov s priporočili za
preprečitev ali zmanjšanje negativnih vplivov pomorskih sektorjev na MZO. Oblikovali in izdali
smo nacionalno poročilo (Zaščita MZO ob rastočem modrem gospodarstvu v Sredozemlju,
Slovenija, oktober 2019) ter izvedeli vrsto komunikacijskih aktivnosti s ciljnimi deležniki
(prostorski načrtovalci, Uprava za pomorstvo, upravljavci MZO, koprsko pristanišče, mediji). Več
o projektu je dostopno na spletni strani https://pharos4mpas.interreg-med.eu/.
Skupna vrednost projekta je 1,179.496,57 €, Zavodov del je 75.400,00 €. Delež
sofinanciranja Zavoda je 15 %.
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V okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška smo v letu 2019 izvajali naslednje
projekte:

9.1.11 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
Vodja projektne skupine v 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 sodeluje kot projektni partner. 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 s 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«.
Projektne aktivnosti v letu 2019 so potekale skladno s projektno časovnico. Usmerjene
so bile v izvedbo doživljajskih vodstev in vodenje šolskih skupin ob pomoči didaktičnih
rekvizitov za doživljanje narave, izvedli smo tudi vodenje z elementi gozdne pedagogike za
delavce v vzgoji in izobraževanju ter vodenja na terenu za šolsko mladino. Sooblikovali smo
spletno stran projekta ter mobilno aplikacijo in ju dopolnili z vsebinami s področja ohranjanja
narave. Priključili smo se tudi konzorciju za oživljanje dediščine CAI, kjer bomo skrbeli za
zastopanje elementov naravne dediščine na lokacijah CAI. V zadnjem projektnem obdobju smo
ob pomoči zunanjih izvajalcev izvedli evalvacijo projektnih aktivnosti za področje naravne in
kulturne dediščine ter izdelali t. i. otroški toolkit za doživljanje narave, s katerim smo obogatili
pohodniško pot ob Ajdovskem zidu.
Več o projektu je dostopno na spletni strani www.claustra.org.
Skupna vrednost projekta je 1,779.988,15 €, Zavodov del je 126.276,26 €. Delež
sofinanciranja Zavoda je 15 %.

9.1.12 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
Vodja projektne skupine v ZRSVN: dr. Jurij Gulič
Vodilni partner je Občina Slovenska Bistrica, Zavod RS za varstvo narave sodeluje kot partner.
Glavni cilj projekta je iskanje načinov, kako predvsem mlade, ki vse manj aktivno preživljajo
svoj prosti čas, spet privabiti v naravo, jih navdušiti za življenje na podeželju, da bodo znali
prepoznati in izkoristiti potenciale za razvoj ter nove zaposlitvene možnosti. Zastavljene 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«.
Projekt se je v letu 2019 zaključil, poudarek je bil na zaključevanju projekta in urejanju
dokumentacije.
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Več o projektu je dostopno na spletni strani www.enjoyheritage.eu.
Skupna vrednost projekta je 1,221.544,00 €, Zavodov del je 142.930,00 €. Delež
sofinanciranja Zavoda je 15 %.

9.1.13 LIKE
Living on the Karst Edge
Trajanje projekta: 1. 9. 2017–29. 2. 2020
Vodja projektne skupine v ZRSVN: Tina Trampuš
Vodilni partner je Hrvaška Istarska županija, Zavod RS za varstvo narave sodeluje kot partner.
Projekt je usmerjen v območje kraškega roba, niza strmih sten in apnenčastih pobočij, kjer je
dolga interakcija človeka z naravo ustvarila biološke, kulturne in estetske vrednote, 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«.
Projektne aktivnosti v letu 2019 so potekale skladno s projektno časovnico. Nadaljevali
smo akcije odstranjevanja invazivnih vrst in izvedli aktivnost v Ospu. Na več terenskih sestankih
smo uskladili aktivnost za ograjevanje travnika pod Babno, v Kastelcu smo izvedli javni dogodek
o kalih, v Dolu pri Hrastovljah pa se udeležili Gugalnice. Jeseni smo projektnim partnerjem
in zainteresiranim deležnikom predstavili dosežke (table in ograditev travnika pod Babno v
Ospu), razpravljali o drugih aktivnostih projekta (urejanje parkirišča v Mišji peči, varstvo velike
uharice – gnezdišče v Loki) ter si ogledali območje zaraščajočih travnikov. Na petih lokacijah
smo nadaljevali zbiranje podatkov o obiskovalcih, usklajevali smo aktivnosti za odstranjevanje
lesne zarasti pri Rakitovcu.
Več o projektu je dostopno na spletni strani Zavoda https://zrsvn-varstvonarave.si/
projekti/like/?portfolioCats=22 ter družbenem omrežju projekta https://www.facebook.com/
LivingOnTheKarstEdge/.
Skupna vrednost projekta je 1,528.377,29 €, Zavodov del je 234.483,00 €. Delež
sofinanciranja Zavoda je 15 %.

9.1.14 VEZI NARAVE
VEZI NARAVE/VEZE PRIRODE
Trajanje projekta: 1. 9. 2018–29. 2. 2021
Vodja projektne skupine v ZRSVN: Gregor Kalan
Vodilni partner je Občina Grosuplje, Zavod RS za varstvo narave sodeluje kot partner. Glavni
cilj projekta je zagotoviti trajnost ohranjanja in obnove tarčnih vrst na Natura 2000 območjih
Sotle, Kolpe, NP Risnjak, Radenskega polja in kanjona Kamačnik. Z izvedbo petih programov
ukrepov konkretnih demonstracijskih akcij v naravi bomo na skupni površini 3159 ha izboljšali
stanje ohranjenosti vidre, rogača, hrastovega kozlička, travniškega postavneža, močvirskega
cekinčka, dvoživk. Pomemben prispevek k dolgoročnemu ohranjanju narave bo vzpostavitev
mreže točk VEZI NARAVE za osveščanje o pomenu narave s ciljem, da se prikaže pogosto
nevidna povezanost ekosistemov ter človekove povezave z njimi. Vzpostavljena bosta centra
narave Šica na Radenskem polju ter Sotla v Rogaški Slatini, na območju naravnega spomenika
Zelenjak ob Sotli in kanjona Kamačnik pa bosta vzpostavljeni interpretacijski dostopni točki.
Projekt sodi v prednostno os »ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov« ter
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prednostno naložbo »varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje
ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami«.
Projektne aktivnosti v letu 2019 so potekale skladno s projektno časovnico. Izvajali smo
večinoma aktivnosti programa ukrepov v naravi za izboljšanje stanja ohranjenosti življenjskega
prostora hroščev in vidre. V Obsotelju smo zakupili 25 ustreznih hrastovih dreves, zasadili smo
nove hrastove sadike ter vse ustrezno označili. Ob pomoči zunanjega izvajalca smo izvedli prvo
kartiranje ciljnih vrst hroščev na reki Sotli. Z Občino Rogaška Slatina smo sodelovali pri iskanju
primernih lokacij za izvedbo ukrepov za vidro v Obsotelju.
Več o projektu je dostopno na spletni strani https://vezinarave.si/.
Skupna vrednost projekta je 2,553.908,00 €, Zavodov del je 230.000,00 €. Delež
sofinanciranja Zavoda je 15 %.

V okviru programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija smo v letu 2019 izvajali naslednje
projekte:

9.1.15 EUfutuR
Institutionelle Zusammenarbeit – EVTZ Geopark Karawanken/Institucionalno sodelovanje
– EZTS Geopark Karavanke
Trajanje projekta: 1. 7. 2016–30. 6. 2019
Vodja projektne skupine v ZRSVN: mag. Mojca Bedjanič
Vodilni partner je Delovna skupnost Geopark Karavanke (ARGE), Zavod RS za varstvo narave
sodeluje kot partner. Glavni cilji projekta so ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno
sodelovanje (EZTS), krepitev bilateralne identitete in mednarodna uveljavitev Geoparka
Karavanke. Zastavljene cilje uresničujemo na kreativen in aktiven način. Projekt sodi v prednostno
os »izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava« ter specifični cilj
»izboljšanje sodelovanja med občinami in državljani znotraj čezmejne regije«.
Projekt se je v letu 2019 zaključil, poudarek je bil na zaključevanju projekta in urejanju
dokumentacije.
Več o projektu je dostopno na spletni strani www.geopark-karawanken.at/slo/aktualno/
projekti/eufutur.html.
Skupna vrednost projekta je 723.486,65 €, Zavodov del je 122.772,30 €. Delež
sofinanciranja Zavoda je 15 %.

9.1.16 NaKult
Geologisches Wandererlebnis im Geopark Karawanken/Geološko pohodno doživetje v
Geoparku Karavanke
Trajanje projekta: 1. 5. 2018–30. 4. 2021
Vodja projektne skupine v ZRSVN: mag. Mojca Bedjanič
Vodilni partner je delovna skupnost Geopark Karavanke (ARGE), Zavod RS za varstvo narave
sodeluje kot partner. Glavni cilji projekta so vzpostaviti in uveljaviti čezmejni Geopark
Karavanke kot geopohodniško turistično destinacijo ter postaviti bogato geološko raznolikost
v središče javnega interesa. Na podlagi strokovne in sodobne interpretacije elementov
geološke, naravne in kulturne dediščine območja, njihovega povezovanja v pohodniško pot,
vključevanja v inovativne turistične in izobraževalne programe ter skupnega upravljanja bosta
zagotovljena varstvo in trajnostni razvoj geodiverzitete, naravne in kulturne dediščine ter
območja kot celote. Z aktivno vključitvijo destinacijskih in lokalnih turističnih organizacij ter
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zainteresiranih ponudnikov turističnih storitev bo zagotovljena trajnost učinkov. Izboljšani
bosta konkurenčnost in prepoznavnost tega območja kot trajnostne čezmejne turistične
destinacije, ki bosta prispevali k dvigu kazalnikov turistične uspešnosti območja. Projekt sodi
v prednostno os »varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov« in prednostno naložbo
»varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine«.
Aktivnosti v letu 2019 so potekale skladno s projektno časovnico. Usmerjene so bile
v pripravo strokovnih podlag za vzpostavitev poti in doživljajsko raziskovalnih točk, investicij,
opreme, tiskanih vodnikov in pripravo programa usposabljanja interpretatorjev geodediščine,
narave in kulturne dediščine. Za potrebe izdelave Načrta animacije in interpretacije smo
pripravili predloge besedil za Vodno učno pot Bobrček, Razstavno-informacijski center Dvorec
Bukovje in Tematsko pot Ravne. Projekt smo predstavili na različnih dogodkih (Dediščina kot
doživetje, 3. dan za Smrekovec). Izdelali smo komunikacijsko strategijo in izvedli usposabljanje
»Vodnik interpretator«.
Več o projektu je dostopno na spletni strani Zavoda https://zrsvn-varstvonarave.
si/projekti/nakult/?portfolioCats=22 in spletni strani vodilnega partnerja www.geoparkkarawanken.at/slo/aktualno/projekti/nakult.html.
Skupna vrednost projekta je 1,910.979,49 €, Zavodov del je 201.164,30 €. Delež
sofinanciranja Zavoda je 15 %.

9.1.17 BANAP
Balance for Nature and People/Ravnovesje za naravo in ljudi
Trajanje projekta: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2022
Vodja projektne skupine v ZRSVN: Martin Vernik
Vodilni partner projekta je Nacionalni park Nockberge iz Avstrije, Zavod RS za varstvo narave
pa je projektni partner, zadolžen za koordiniranje pilotnih akcij, pripravo priročnika s principi
dobrih praks za ohranjanje naravne dediščine in koordiniranje izobraževalnih vsebin. Projekt
sodi v prednostno os »varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov« ter prednostno
naložbo »varstvo, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine«.
Aktivnosti v letu 2019 so potekale skladno s projektno časovnico. Usmerjene so
bile v uspešen zagon projekta ter pripravo vseh potrebnih začetnih aktivnosti za uspešno
nadaljevanje.
Več o projektu je dostopno na spletni strani Zavoda https://zrsvn-varstvonarave.si/
projekti/banap/.
Skupna vrednost projekta je 673.110,09 €. Zavodov del je 152.165,90 €. 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« smo v letu 2018 izvajali naslednje projekte:23

9.1.18 Mala barja – Marja
Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem
Trajanje projekta: 1. 1. 2018–30. 11. 2021
Vodja projekta: Jasna Mulej
23

Projekte sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
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Vodilni partner je Zavod RS za varstvo narave. Aktivnosti v okviru projekta bodo usmerjene v
varstvo biotske raznovrstnosti treh habitatnih tipov ter dveh rastlinskih in živalskih vrst, kot to
izhaja iz PUN2000. Aktivnosti projekta bodo vplivale na ohranjanje in izboljšanje ohranitvenega
stanja še treh habitatnih tipov ter štirih rastlinskih in živalskih vrst.
Aktivnosti v letu 2019 so potekale skladno s projektno časovnico. Na vseh projektnih
območjih smo pridobivali soglasja za izvedbo del in pridobitev uradnih cenitev zemljišč, sklenjen
je bil dogovor z MOP, da bo ZRSVN upravljalec zemljišč, katerih lastnik bo Republika Slovenija.
Na projektnem območju Mišja dolina smo začeli odstranjevati zarast, izvedli odstranjevanje
invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (predvsem zlate rozge) na območjih Stržene luže in Črne
doline. Na območjih Mišja dolina, Jezerc in Krimsko hribovje - Menišija je potekala izvedba
prve faze aktivnosti za vzpostavitev prilagojene kmetijske prakse. Nadaljevali smo spremljanje
hidroloških razmer ter popis barjanskega okarčka, začeli pa smo tudi popise vegetacije, kartirati
habitatne tipe in spremljati loeselovo grezovko. Natisnili smo zloženko s predstavitvijo projekta
ter izdelali poučno namizno igro »Zakaj so mokrišča pomembna?«.
Več o projektu je dostopno na spletni strani www.malabarja-marja.si.
Skupna vrednost projekta je 1,965.834,31 €. Zavodov del je 1,380.178,38 €.

9.1.19 PoLJUBA
Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja
Trajanje projekta: 1. 1. 2018–31. 12. 2021
Vodja projektne skupine v ZRSVN: Primož Glogovčan
Vodilni partner je Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Zavod RS za varstvo narave sodeluje
kot partner. Aktivnosti v okviru projekta so usmerjene v varstvo biotske raznovrstnosti treh
habitatnih tipov in šestih rastlinskih ter živalskih vrst, kot to izhaja iz PUN2000.
Aktivnosti v letu 2019 so potekale skladno s projektno časovnico. Na Strajanovem bregu
pri Pijavi Gorici smo izvedli aktivnosti za revitalizacijo mokrotnih travnikov (sekanje, mozaična
košnja, odstranjevanje ITV, začetni popis vegetacije in loeselove grezovke ter kartiranje in
vrednotenje stanja HT 7230, hidrološki monitoring). Na območju pojavljanja strašničinega
mravljiščarja (Phengaris teleius) je bil opravljen izhodiščni popis vegetacije z izhodiščno oceno
stanja habitata strašničinega mravljiščarja. Na štirih zemljiščih v skupni površini 2 ha je bila
odstranjena lesna zarast s sečnjo in z mulčenjem.
Več o projektu je dostopno na spletni strani www.poljuba.si/o-projektu/projekt-poljuba.
Skupna vrednost projekta je 4,126.451,00 €. Zavodov del je 432.404,00 €.

9.1.20 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 v ZRSVN: dr. Jana Laganis
Vodilni partner je Javni zavod Park Škocjanske jame, Zavod RS za varstvo narave sodeluje kot
partner. Aktivnosti v okviru projekta so usmerjene v varstvo biotske raznovrstnosti treh
habitatnih tipov ter 22 rastlinskih in živalskih vrst, kot to izhaja iz PUN2000.
Aktivnosti v letu 2019 niso potekale skladno s projektno časovnico, prišlo je do
nepredvidenih sprememb zlasti v sklopu ukrepov za izboljšanje stanja suhih kraških travišč.
Zaradi ugotovitev, da aktivnosti v predvideni obliki niso izvedljive (državne pomoči, navzkrižna
skladnost itd.), smo v zadnji tretjini leta 2019 začeli popolno prenovo projektne aktivnosti. Izveden
je bil monitoring metuljev in zaključile so se aktivnosti, povezane z zapiranjem jame. Nadaljevalo
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se je čiščenje Divaške jame, ki pa se bo tudi podaljšalo. Dvakrat smo izvedli javno naročilo za
izbor izvajalca gradbenih del v Divaški jami, a zaradi previsokih ponujenih cen izvajalca nismo
mogli izbrati. V letu 2020 bomo zagotovili dodatna sredstva za to aktivnost in nato ponovili javni
razpis. Izdelana je bila zloženka za preprečevanje krivolova jamskih hroščev. V skladu z načrti smo
sodelovali pri pripravi načrtov in nadzoru del za obnovo habitatov dvoživk na Krasu.
Več o projektu je dostopno na spletni strani https://www.park-skocjanske-jame.si/
vsebina/uprava-parka/projekt-za-kras.
Skupna vrednost projekta je 3,189.527,95 €, Zavodov del je 271.719,88 €.

9.1.21 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 v ZRSVN: dr. Jana Laganis
Vodilni partner je Javni zavod Notranjski regijski park, Zavod RS za varstvo narave sodeluje
kot partner. Aktivnosti v okviru projekta so usmerjene v varstvo biotske raznovrstnosti štirih
habitatnih tipov in osmih rastlinskih ter živalskih vrst, kot to izhaja iz PUN2000.
V okviru aktivnosti, ki so potekale na Cerkniškem jezeru, smo v skladu z načrti sodelovali
pri izvajanju renaturacije Stržena, načrtovanju vsebin za učno pot, izdelavi osnutkov za obnovo
bazičnih nizkih barij, visokih steblikovij ter načrtov za obnovo habitatov za kosca in pisano
penico.
Aktivnosti v letu 2019 so večinoma potekale skladno s projektno časovnico, bistvenih
odstopanj ni bilo. Med aktivnostmi na Planinskem polju smo veliko časa namenili pripravi pogodb
za prilagojeno gospodarjenje na zemljiščih s travniško morsko čebulico, obsežnim usklajevanjem
z deležniki (MOP, MKGP, ARSKTRP, KGZ, vključeni kmetje itd.), reševanju administrativnih ovir,
pripravi strokovnih podlag, nadzoru stanja in načina gospodarjenja ter preučevanju možnosti
za preprečevanje neprimernega gnojenja na Planinskem polju. Pogodbe bodo zaradi različnih
ovir (npr. zapuščinski postopki, prekratke najemne pogodbe) sklenjene šele v začetku leta
2020. Zunanji strokovnjak za botaniko je opravil zahtevane popise ter določil protokol za kalitev
semen. Izvedeni so bila tudi vsi dogovori za izvedbo prvega od obeh načrtovanih predavanj o
TMČ za kmete. Sodelovali smo pri izvedbi delavnice o netopirjih v Planini ter izvedli delavnico o
netopirjih za vse učence podružnične OŠ Planina. Podrobno smo določili traso interpretacijske
poti na Planinskem polju ter lego interpretacijskih in usmerjevalnih tabel. Sodelovali smo pri
ureditvi počivališč na robu Planinskega polja, predvsem pri vprašanju njihove osvetlitve.
Več o projektu je dostopno na spletni strani www.kras.notranjski-park.si.
Skupna vrednost projekta je 4,895.204,00 €. Zavodov del je 130.407,00 €.

9.1.22 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 v ZRSVN: dr. Jana Laganis
Vodilni partner je Zavod za ribištvo Slovenije, Zavod RS za varstvo narave sodeluje kot partner.
Aktivnosti v okviru projekta so usmerjene v varstvo biotske raznovrstnosti desetih živalskih
vrst, kot to izhaja iz PUN2000.
Aktivnosti v letu 2019 so večinoma potekale skladno s projektno časovnico, bistvenih
odstopanj ni bilo. Sodelovali smo pri načrtovanju obnove meandrov pri vaseh Brje in Dolenje, pri
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načrtovanju štirih ribjih stez na Vipavi, pri načrtu odstranjevanja invazivnih vrst ter pri določitvi
dreves, ki jih je pri posegih treba ohraniti. Pripravili smo navodila za odstranjevanje invazivnih
tujerodnih vrst. Opravili smo predvidene razgovore z obdelovalci zemljišč, na katerih je bila v
letu 2019 opažena gradnja gnezd močvirske sklednice. Izvedli smo nadzor košnje mokrotnega
travnika za izboljšanje stanja strašničinega mravljiščarja, nadzor prve faze odstranjevanja
grmovne zarasti ter nabrali semena zdravilne strašnice. Sečnja lesne zarasti še ni bila izvedena
zaradi neugodnih vremenskih razmer jeseni 2019.
Sodelovali smo pri podrobnejšem usklajevanju trase predvidene učne poti, določitvi
lege in vsebine informacijskih tabel. Pripravili smo prvi del vsebin za zloženko o tujerodnih
vrstah v Vipavski dolini.
Več o projektu je dostopno na spletni strani www.projektvipava.si/.
Skupna vrednost projekta je 3,337.144,00 €. Zavodov del je 116.172,00 €.

9.1.23 VrhJulijcev
Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku
Trajanje projekta: 1. 2. 2019–31. 01. 2023
Vodja projektne skupine v 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 ter Planinska zveza Slovenije. Aktivnosti v okviru projekta bodo
usmerjene v varstvo biotske raznovrstnosti štirih habitatnih tipov in osmih rastlinskih ter živalskih
vrst, kot to izhaja iz PUN 2015-20.
Aktivnosti v letu 2019 so večinoma potekale skladno s projektno časovnico, bistvenih
odstopanj ni bilo. Ker se je projekt šele začel izvajati, smo izvedli vse potrebne aktivnosti za
uspešen zagon projekta. Izvedli smo tudi pregled kalov na vseh projektnih območjih in druge
s tem povezane aktivnosti. Na projektnem območju Vitranc smo vzpostavili sistem za štetje
obiskovalcev ter na Mežaklji v sodelovanju z ZGS in s TNP določili parcelo, ki je primerna za
odkup kot ekocelica za triprstega detla.
Več o projektu je dostopno na spletni strani www.tnp.si/sl/javni-Zavod/projekti/vrhjulijcev-izboljsanje-stanja-vrst-in-habitatnih-tipov-v-triglavskem-narodnem-parku/.
Skupna vrednost projekta je 3,689.249,87 €. Zavodov del je 151.643,70 €.

V okviru Programa razvoja podeželja in podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v
okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« smo v letu 2019 izvajali naslednja
projekta:

9.1.24 Predstavitev in varstvo človeške ribice na primeru črne človeške
ribice v Beli krajini
Trajanje projekta: 1. 4. 2018–31. 5. 2019
Nosilec projekta je Zupančič Črnomelj, d. o. o., Zavod RS za varstvo narave sodeluje kot
partner. Glavna cilja projekta sta seznanitev javnosti s fenomenom človeške ribice, s poudarkom
na črni podvrsti iz Bele krajine, ter zmanjšanje njene lokalne ogroženosti.
Projekt se je podaljšal, zato so aktivnosti v letu 2019 potekale skladno z novo projektno
časovnico. Usmerjene so bile zlasti v pripravo vsebin za muzejsko interpretacijo črne človeške
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ribice, dokončali smo razstavo, ki javnost ozavešča o pomenu varovanja endemita črne človeške
ribice in podtalnice na plitvem belokranjskem krasu. Sodelovali smo pri konceptualni zasnovi
naravoslovnih dni in snovanju izobraževanj ter dogodkov za javnost in oblikovanju brošur.
Skupna vrednost projekta je 118.181,56 €. Zavodov del je 13.260,00 €. Delež sofinanciranja
Zavoda je 20 %.

9.1.25 Zgodbe mokrišč
Trajanje projekta: 1. 1. 2019–30. 10. 2021
Vodja projektne skupine v ZRSVN: mag. Andreja Škvarč
Nosilec projekta je občina Mengeš, Zavod RS za varstvo narave sodeluje kot partner. Projektni
partnerji so še Občina Trzin, Občina Medvode, Občina Vodice in OŠ Mengeš. Glavni cilji projekta
so izboljšanje stanja in dolgoročna ohranitev lokalnih mokrišč v občinah Trzin, Medvode,
Mengeš in Vodice ter dvig ozaveščenosti o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah
mokrišč med lokalnim prebivalstvom.
Aktivnosti v letu 2019 so potekale skladno s projektno časovnico. Izboljšano je bilo
stanje lokalnih mokrišč in izvedene so bile naslednje akcije: odstranjevanje kopenskih invazivnih
rastlinskih vrst, odstranjevanje vodnih invazivnih rastlinskih vrst, izlov tujerodnih rib in želv
(Phliški bajer v občini Trzin), odstranjevanje kopenskih invazivnih rastlinskih vrst (Hraše – mlaki
v občini Medvode), nakup varovalne ograje za dvoživke in prometne signalizacije ter postavitev
ograj, signalizacije in izvedba prenašanja dvoživk s prostovoljci (na območju cestnega odseka
Šinkov Turn–Koseze v občinah Mengeš in Vodice). Pridobili smo strokovno nalogo z oceno
populacije loeselove grezovke ter načrtom izvedbe renaturacije s košnjo (Planik v občini
Mengeš). V okviru ureditev za obiskovalce je bila postavljena naravoslovna izobraževalna točka
potok Poljšak (na območju potoka Poljšak v občini Vodice), izvedeno je bilo izobraževanje za
vodnike po naravi (mokriščih).
Skupna vrednost projekta je 133.220,33 €. Zavodov del je 48.458,33 €. Delež
sofinanciranja Zavoda je 25 %.

9.2 Oddane projektne prijave
V letu 2019 smo kot vodilni partner oddali projektno prijavo za projekt z naslovom Preizkus
dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR v okviru Programa razvoja podeželja in podukrepa
M16.5 »Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje
ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam«.
Kot projektni partner smo se pridružili projektnim prijavam iz programa LIFE (projekt
LIFE NarcIS), programa Interreg Alpski prostor (projekt AlpGOV2), programa Interreg Podonavje
(projekt LifelineMDD) ter trem projektom iz Programa razvoja podeželja in podukrepa
»Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, Izviri
Ljubljanice, Park Kobi in Sv. Lovrenc.
Kot projektni partner smo se pridružili tudi prijavi projekta z naslovom
Vpliv požarov na krasu na primeru evropsko ogrožene vrste metulja barjanski okarček
(Coenonympha oedippus) v okviru Evropskega socialnega sklada.
V letu 2019 smo aktivno pripravljali tudi vloge za projekte 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«, in sicer Za Dravo, Natura
Mura, Pohorka, Krakovski gozd in Krka, Dežela gozdov in medveda ter Pivška presihajoča
jezera.
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9.3 Poprojektne aktivnosti
Aktivnosti smo izvajali skladno z obveznostmi, zapisanimi v projektih, ki so se zaključili in za
katere je predpisan način o izvajanju poprojektnih aktivnosti.
Poprojektne aktivnosti za projekt LIFE WETMAN so bile:
•
•
•

urejanje infrastrukture za obiskovalce in vzorčenje vode za ugotavljanje kakovosti vode na
Zelencih,
čiščenje zarasti na Planiku,
spremljanje stanja kalov na območju Natura 2000 Gornji kal.
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POSLOVANJE
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10 Poslovanje
Aktivnosti, opisane v tem poglavju, se nanašajo v večji meri na delo Osrednje enote. Gre za
koordinacijo dela celotnega Zavoda in za splošne aktivnosti poslovodstva, ki so značilne za
vsako delovno organizacijo: finančno-računovodske in kadrovske naloge z izobraževanjem
ter medsebojno komunikacijo delavcev Zavoda, pravne naloge, splošne in organizacijskoadministrativne naloge, vključno s koordinacijo investicij in vzdrževanja, ter vzdrževanje in
razvoj informacijskega sistema. Določen del nalog iz tega poglavja izvajajo tudi po posameznih
območnih enotah Zavoda, predvsem vodje enot in njihovi namestniki ter tajnice.
V nadaljevanju so te aktivnosti za leto 2019 na kratko opisane v petih podpoglavjih:
splošne in organizacijsko-administrativne zadeve, upravljanje poslovnih prostorov, pravne in
kadrovske zadeve, finance in računovodstvo ter informatika in elektronski sistemi.

10.1 Splošne in organizacijsko-administrativne zadeve
Delo Sveta Zavoda in Strokovnega sveta Zavoda je bilo opisano v samostojnih poglavjih na
začetku poročila. Realizirali smo štiri seje Sveta Zavoda in devet kolegijev direktorja, kar je
našteto v preglednici.
Preglednica: Pregled sej Sveta Zavoda in kolegijev direktorja
Seje

Število

redne

2

korespondenčne

2

kolegiji direktorja

9

Skupaj

13

Na eni območni enoti in na Odseku za splošne zadeve na Osrednji enoti je bil imenovan novi
vodja, na dveh OE in na prej omenjenem odseku pa tudi namestnik vodje.
Zastavili smo popis delovnih procesov in kot prvega pripravili protokol ob zaposlitvi
sodelavca oziroma ob prenehanju delovnega razmerja, s katerim smo vzpostavili red na
tem področju. Zaradi številnih sprememb na področju pogodb o zaposlitvah, predvsem pri
projektih, je to bistveno pripomoglo k učinkovitejšemu izvajanju postopkov.
V tem letu nam je končno uspelo pridobiti standardizirano in certificirano rešitev za
sprejemanje in oddajanje pošte ter začeti postopke za implementacijo. Pred izvedbo javnega
naročila smo se pri MJU temeljito pozanimali tudi o možnosti priključitve k novemu IS Krpan,
vendar to za javne zavode ni brezplačno in za zdaj tudi pravno-formalno še ni mogoče.

10.2 Upravljanje poslovnih prostorov
Zavod upravlja poslovne prostore OE Nova Gorica v Novi Gorici na Delpinovi 16. Zaradi
premajhnih prostorov glede na število zaposlenih OE Nova Gorica od leta 2018 na tej enoti
najemamo tudi dodatne prostore. Tudi poslovne prostore ostalih organizacijskih enot ima
Zavod v najemu. Prej izjemno ugodni najemnini poslovnih prostorov Osrednje enote in
Območne enote Novo mesto sta se v letu 2019 povišali za čas od 1. 1. 2020 dalje.
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10.3 Pravne in kadrovske zadeve
Delo na področju pravnih in kadrovskih zadev je v letu 2019 potekalo na ustaljen način. Težave
je povzročalo predvsem pokrivanje nujnih tekočih nalog ter nakopičenih preteklih zaostankov
zaradi dolgotrajne odsotnosti. Nekaj tipičnih nalog s tega področja:
• opravljanje kadrovskih nalog (urejanje in vodenje dokumentacije o vseh kadrovskih
zadevah, vodenje evidence zaposlenih, prijave/odjave delavcev, odločbe o letnih dopustih
in podobno);
• letno ocenjevanje zaposlenih in izvajanje napredovanj;
• nadzor nad izvajanjem izobraževanj in vodenje evidence;
• opravljanje pravnih nalog s strokovnega področja in področja delovnih razmerij ter
obligacijskega prava;
• pravno svetovanje in interpretacije zakonodaje za potrebe vseh enot Zavoda;
• pregled in priprava najemnih, prodajnih in drugih pogodb;
• priprava različnih notranjih aktov in navodil;
• pravne rešitve varstva naravnih vrednot in druge pravne naloge s področja sektorske
zakonodaje (prostor, kmetijstvo, gozdarstvo, vode …).
Zavod je zaradi sprememb zakonodaje izpolnjeval obveznosti, ki mu jih nalagajo spremenjeni
predpisi. Zavod nadaljuje pripravo novega pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest, ki je v času priprave tega poročila v obravnavi na ministrstvu. Sprejet je bil
dopolnjen Pravilnik o varovanju podatkov in ravnanju z informacijskim sistemom ter njegovimi
deli, ki je smiselno povzel določila Splošne uredbe EU o varstvu podatkov 2016/679. Sprejet je
bil nov pravilnik o uporabi parkirnih mest.
V letu 2019 je napredovalo sedem sodelavcev, za kar je bilo treba pripraviti ustrezne
dokumente. Večji obseg dela, med drugim tudi na kadrovskem področju, je povzročilo izvajanje
kohezijskih in ostalih projektov, ki zahtevajo veliko dodatnih administrativnih nalog, novi
projekti pa pomenijo tudi veliko razpisov za zasedbo delovnega mesta za določen čas, ki jih je
vse pogosteje treba ponavljati, saj se prijavijo kandidati, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
V letu 2019 sta delovno razmerje odpovedala dva sodelavca, zaposlena za nedoločen
čas. Izpeljali smo postopke novih zaposlitev za ti dve delovni mesti in za pet novih, ki so bila
sistemizirana v tem letu.

10.3.1 Analiza kadrovanja in kadrovska politika
Poglavje se nanaša na »Navodilo« [2], 11. točka 16. člena.
Na Zavodu je bilo na dan 31. 12. 2019 zaposlenih 108 delavcev (izraženo v FTE), 3
delavci so delali prek javnih del. Administrativni kader na območnih enotah je zaposlen za
krajši delovni čas in še to ne na vseh. Ekvivalent polnega delovnega časa zaposlenih, ki delajo v
javni službi in so financirani iz slovenskega proračuna prek MOP, je na dan 31. 12. 2019 znašal
67,9, kot je navedeno v preglednici. Ostali delavci so naloge opravljali pri projektih, financiranih
iz različnih finančnih mehanizmov. Zavod je imel na koncu leta 2019, vključno z zaposlitvami pri
projektih in prek javnih del, zaposlenih 111 delavcev (izraženo v FTE).
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Preglednica: Pregled števila zaposlenih po virih financiranja

VIR FINANCIRANJA

ŠTEVILO ZAPOSLENIH
jan. 2019

jan. 2020

1. Državni proračun

62,9

68

2. Proračun občin

0

0

3. ZZZS IN SPIZ

0

0

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer: 0
takse, pristojbine, RTV-prispevek)

0

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu

0,06

0,5

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

0

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

39,94

8. Namenska sredstva

0

0

9. Sredstva iz sistema javnih del

3

5

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo 0
posledic žleda

0

Skupno število zaposlenih (od 1. do 10. točke)

104,35

113

Skupaj število zaposlenih pod točkami 1., 2., 3., 4.

62,9

68

Skupaj število zaposlenih pod točkami 5., 6., 7., 8., 9., 10.

41,45

45

V Zavodu so ustanovljene različne projektne in delovne skupine. Na ta način optimiziramo
izkoriščenost kadrovskih virov.
Zavod ima na podlagi zakonodaje in mednarodnih obveznosti države vsako leto več
obveznih nalog, zato je na kadrovsko podhranjenost tudi v tem letu večkrat opozoril tako Svet
Zavoda kot MOP.
Plače so se izplačevale skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Dogovorom
o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2019 ter drugimi
veljavnimi predpisi.
Zavod je kot vsa leta doslej izvajal tudi varčevalne ukrepe na področju plač, in sicer
ni nadomeščal vseh odsotnosti, izplačilo nadur je bilo v minimalnem obsegu in v glavnem
povezano z delom pri projektih, prav tako pa tudi niso zasedena vsa delovna mesta, določena
s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Sredstva za plače smo
zagotavljali tudi iz drugih virov financiranja, predvsem od projektov. Zavod je izvajal tudi ukrep
aktivne politike zaposlovanja, in sicer smo imeli 3 udeležence iz programa javnih del.
Delo prek študentskega servisa se je izvajalo v minimalnem obsegu, v glavnem pri
projektih.

10.3.2 Izobraževanje delavcev Zavoda in udeležba na seminarjih
Zavod veliko pozornosti posveča izobraževanju delavcev tako na strokovnem področju kot
tudi na spremljajočih področjih delovanja (računalniška izobraževanja, jezikovni tečaji,
izobraževanja s področja poslovanja, vodenja in podobno), vendar le glede na dejanske potrebe
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in razpoložljiva sredstva. Poudariti je treba, da veliko izobraževanj na strokovnem in splošnem
področju pripravi in organizira Zavod z lastnimi kadrovskimi viri. Pomemben del tega področja
je tudi samoizobraževanje.
V letu 2019 so se zaposleni Zavoda udeležili delavnic in seminarjev z različnih vsebinskih
področij, kot je navedeno v preglednici.
Na področju izobraževanja je zelo pomembno tudi področje usposabljanja za delo
mladih sodelavcev. V Zavodu je v letu 2019 prakso opravljalo sedem študentov.
Preglednica: Pregled izobraževanj, ki so se jih v letu 2019 udeležili sodelavci Zavoda
Datum

Kraj

Naslov

v organizaciji Zavoda
20. 5. 2019

Ljubljana

Gozdarstvo in gozdarski ukrepi, izzivi v prihodnje

24. 9. 2019

Pohorje

Strokovna ekskurzija

v organizaciji zunanjega izvajalca
21. 1. 2019

Ljubljana

Izobraževanje ZUP

14. 2. 2019

Brezovica pri
Ljubljani

Vodenje ženskega tima

1.2.2019

Tihoja 15,
Sittersdorf

Komunikacijski trening v okviru projekta INTERREG NaKult

8. 3. 2019

Ljubljana

Etnobotanika – seminar

23. 3. 2019

Preddvor

Narava v Občini Preddvor in okolici – predavanja za pridobitev licence
za turističnega vodnika

1. 3. 2019

Ljubljana

S čim popolniti in kako urediti personalno mapo zaposlenega

11. 4. 2019

Ljubljana

35. Gozdarski študijski dnevi – Gozdna tla v trajnostnem gospodarjenju
z gozdom

11. 4. 2019

Italija

Men and karst 2019

12. 4. 2019

Ljubljana

Obdobno dopolnilno strokovno usposabljanje (arhiv)

14. 5. 2019

Ljubljana

Dolgoročne spremembe okolja

16. 5. 2019

Nova Gorica

Obdobno dopolnilno strokovno usposabljanje (arhiv)

21. 5. 2019

Portorož

Microsoft NT 2019

21. 5. 2019

Portorož

22. SKOJ

1. 5. 2019

Kranj

Voditelj prihodnosti, dirigent s posluhom za vsakogar

10. 6. 2019

Vodice

Zmanjševanje negativnih posledic sedenja

11. 6. 2019

Ljubljana

IE: Pisec interpretativnih besedil

17. 6. 2019

Postojna

27. Mednarodna krasoslovna šola – Kraška hidrogeologija – raziskovalni
trendi in uporaba izsledkov

18. 6. 2019

Črna na Koroškem

Interpret Europe – izobraževanje za vodnika interpretatorja

20. 8. 2019

Lavrica

Vodja v polni moči

23. 8. 2019

Ljubljana

Sistem plač v javnem sektorju

4. 10. 2019

Ljubljana

Izobraževalni program za vodnike po narave

7. 10. 2019

Divača

Trajnostno upravljanje turističnih jam

8. 10. 2019

Idrija

Dediščina kot doživetje – Interpret Europe, delavnice in predstavitve
programov Interpret Europe, Interpretativni center Geoparka v Idriji

16. 10. 2019

Ljubljana (ARSO)

Izobraževanje za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike, 1. dan

17. 10. 2019

Portorož

Vodni dnevi 2019
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21. 10. 2019

Slovenska Bistrica

Živa coprnija – predstavitev bajeslovja Pohorja in Istre, predavanja in
interpretativne delavnice, naravna in kulturna dediščina

6. 11. 2019

Ljubljana

Priprava in izvedba preizkusa digitalnih kompetenc za pilotno skupino

7. 11. 2019

Maribor

Arhiviranje kadrovske dokumentacije s poudarkom na rokih hrambe

18. 11. 2019

Ljubljana

Obvladovanje konfliktov in težavnih strank

14. 11. 2019

Ljubljana

Kako razviti pregleden in učinkovit klasifikacijski in signirni načrt

20. 11. 2019

Ljubljana

Priprava na delovnega inšpektorja

2. 11. 2019

Ljubljana

24. Posvetovanje slovenskih geologov

12. 12. 2019

Ljubljana

Aktualno v zvezi s povračili stroškov v zvezi z delom javnem sektorju

10.4 Finančne in računovodske zadeve
Zavod je v letu 2019 pripravil letno finančno poročilo in ob koncu leta izid poslovanja izkazuje
presežek prihodkov nad odhodki, in sicer v tržnem delu poslovanja. Tudi v letu 2019 smo si
prizadevali doseči dogovor z ustanoviteljem o zadostnem obsegu sredstev za izvajanje javne
službe, vključno z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje projektov.
Svet Zavoda (5. mandat) je na 4. seji dne 9. 1. 2019 sprejel Program dela in finančni
načrt za leto 2019. Na prvi korespondenčni seji 20. 6. 2019 in drugi korespondenčni seji 24. 10.
2019 je Svet Zavoda sprejel Rebalans Programa dela in finančnega načrta Zavoda RS za varstvo
narave. Zavod je imel za financiranje redne dejavnosti javne službe ohranjanja narave z MOP
sklenjeno pogodbo z aneksi, na podlagi katere so se izstavljali mesečni zahtevki za nakazila
sredstev. Z MOP je bila sklenjena tudi Pogodba za financiranje investicij, sredstva so bila na
voljo tudi iz Sklada za podnebne spremembe.
Računovodstvo Zavoda je v letu 2019 vodil zunanji računovodski servis, podjetje Certera
Računovodska družba, d. o. o, s katerim je sklenjena pogodba za 5 let in velja do konca leta
2022. Komuniciranje z računovodskim servisom in nadzor nad njim potekata prek Osrednje
enote, ki je med drugim opravila naslednje računovodske naloge:
• evidentiranje in revidiranje prejetih računov in dobropisov,
• izstavljanje računov in zahtevkov,
• vodenje gotovinske blagajne in dvigi gotovine,
• spremljanje evidence prihodkov in stroškov posameznih projektov in akcij,
• priprava podatkov za plače,
• obračunavanje potnih nalogov,
• posredovanje izplačilnih seznamov in administrativnih prepovedi bankam,
• revidiranje in posredovanje zahtevkov za »refundacije« ZZZS,
• določitev inventarnih številk novim osnovnim sredstvom,
• redno spremljanje denarnega toka projektov in priprava podatkov za zadolževanje.
Skladno z določili ZJN-3 in Pravilnika o oddaji evidenčnih javnih naročil ZRSVN smo opravili
naslednje število postopkov javnih naročil, o katerih se na Osrednji enoti vodi enotna evidenca:
Preglednica: Pregled javnih naročil
Vrsta javnega naročila

število

Javna naročila z razpisom (nad 221.000 €)

0

Javna naročila male vrednosti (od 20.000 € do 221.000 €)

20

Evidenčna naročila do vrednosti 20.000 €

358

Skupaj

378
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Javna naročila smo, skladno s Programom dela, izvedli tako za potrebe izvajanja javne službe
kot izvajanja projektov. Pri skupnem številu izvedenih javnih naročil je treba opozoriti na
bistveno višjo vrednost kot lani. Po izvedeni reviziji javnega naročanja v letu 2018 smo namreč
na priporočilo zunanjega revizorja uvedli nov obrazec »predlog za izvedbo javnega naročila«,
ki ga odslej pripravljamo za vsako javno naročilo, vključno s tistimi pod vrednostjo 500 EUR,
za katere doslej nismo vodili enotne evidence, kar je bilo skladno z zakonom in internim
pravilnikom. Skladno z revizorjevimi priporočili smo namesto pravilnika o javnih naročilih z
internim navodilom za uporabo pripravili novo navodilo za izvajanje javnih naročil, nove obrazce
ter protokole za posamezne skupine javnih naročil. Ta dokumentacija zaradi kadrovskega
primanjkljaja na področju prava še ni bila zaključena in sprejeta.
Med letom nam je z velikim naporom uspelo ukiniti nepotreben strošek za dostop do
podatkov o poslovnih subjektih, za kar je bila v začetku leta 2018 sklenjena večletna pogodba
z rednimi mesečnimi plačili.

10.4.1 Ocena poslovanja
Zavod uporablja za opravljanje dejavnosti premoženje, ki je v lasti ustanovitelja, to je
Republika Slovenija. Dejavnosti so financirane iz proračunskih sredstev RS, sredstev projektov,
financiranih iz EU in drugih projektov, ter v majhni meri iz sredstev od prodaje blaga in storitev
na trgu. Ustanovitelj zagotavlja sredstva za opravljanje javne službe ohranjanja narave,
vendar zagotovljena sredstva ne zadostujejo za opravljanje vseh nalog, določenih z zakoni ali
drugimi predpisi. V preglednici je pripravljen prikaz stroškov po vrstah dejavnosti, iz katerih so
zagotovljeni viri financiranja.
Preglednica: Pregled stroškov po vrstah dejavnosti za leto 2019
STROŠKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI

638.207

PROJEKTI IN
DRUGA DEJ. JS
965.794

Stroški plač

2,492.472

SKUPAJ

Opis

JS

Stroški materiala in storitev

Investicije

TRG

SKUPAJ
3.247

1,607.248

828.399

30.066

3,350.937

3,130.679

1,794.193

33.313

4,958.185

115.212

50.485

0

165.697

26.780

0

0

26.780

Stroški akcij

Iz analize podatkov za leto 2019 lahko ugotovimo (Preglednica spodaj), da so se celotni prihodki
kot tudi odhodki v primerjavi z letom 2018 povečali za 24 odstotkov.
Preglednica: Vrednostni pregled poslovanja za leti 2019 in 2018
Opis

2019

Indeks
2019/2018

2018

Celotni prihodki

4,986.144

4,013.576

124,23

Celotni odhodki vključno z davkom od dohodka

4,985.189

4,013.576

124,21

955

0

Presežek prihodkov nad odhodki

Zavod je tudi v letu 2019 nadaljeval izvajanje varčevalnih ukrepov, tako tistih, ki jih predpisuje
Vlada RS (Zakon o uravnoteženju javnih financ), kot tudi posebnih ukrepov Zavoda in tudi iskal
dodatne vire financiranja (predvsem projekti). Varčevalni ukrepi so se izvajali na vseh področjih.
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10.4.2 Računovodski kazalniki
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
KAZALNIKI
1.

Kazalnik gospodarnosti za leto 2018 =

prihodki
odhodki

=

4.013.576
4.013.576

= 1,00

Kazalnik gospodarnosti za leto 2019 =

prihodki
odhodki

=

4.986.144
4.984.965

= 1,00

Kazalnik celotne gospodarnosti poslovanja nam pove razmerje
med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki. Kazalnik je v
primerjavi s preteklim letom enak in kaže na uravnoteženost
med prihodki in odhodki.
2.

Stopnja dolgoročnosti financiranja za leto 2018 =

vsota dolgoročnih dolgov
obveznosti do virov sredstev

=

282.045
1.397.737

= 0,20

Stopnja dolgoročnosti financiranja za leto 2019 =

vsota dolgoročnih dolgov
obveznosti do virov sredstev

=

350.985
2.012.375

= 0,17

S tem kazalnikom je predstavljena stopnja financiranja
dolgoročne narave. Nizka vrednost kazalnika kaže na to, da ima
zavod v pretežni meri dolgoročne vire financiranja samo za
pokrivanje osnovnih sredstev, za vse ostalo pa je potrebno
zagotoviti kratkoročno financiranje.
3.

Stopnja osnovnosti investiranja za leto 2018=

osnovna sredstva
sredstva

=

281.920
1.397.737

= 0,20

Stopnja osnovnosti investiranja za leto 2019=

osnovna sredstva
sredstva

=

349.907
2.012.375

= 0,17

Kazalnik prikazuje delež osnovnih sredstev v celotnih sredstvih.
Upoštevajoč osnovna sredstva po knjigovodski vrednosti znaša
ta delež konec leta 2019 17 odstotkov, kar je enako
dolgoročnim virom.
4.

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev za leto 2018 =

popravek vrednosti opreme in neopr. sr.
nabavna vrednost opreme in neopr. sr.

=

798.481
1.057.539

= 0,76

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev za leto 2019 =

popravek vrednosti opreme in neopr. sr.
nabavna vrednost opreme in neopr. sr.

=

848.621
1.177.831

= 0,72

Kazalnik prikazuje stopnjo odpisanosti opreme, ki znaša konec
leta 2019 72 odstotkov. Vrednost kazalnika kaže na to, da bo
moral zavod tudi v prihodnjih letih vlagati v osnovna sredstva
zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja.

5.

Stopnja kratk. investiranja za leto 2018=

vsota obratnih sredstev + kratk. fin. naložbe + akt. časovne razm.
sredstva

=

1.115.817
1.397.737

= 0,80

Stopnja kratk. investiranja za leto 2019 =

vsota obratnih sredstev + kratk. fin. naložbe + akt. časovne razm.
sredstva

=

1.662.468
2.012.375

= 0,83

Kazalnik prikazuje delež kratkoročnih sredstev v celotnih
sredstvih, ki znaša v zavodu na dan 31.12.2019 83 odstotkov.
6.

Kratkoročni kazalnik za leto 2018=

kratkoročna sredstva
kratkoročne obveznosti

=

1.115.817
1.115.692

= 1,00

Kratkoročni kazalnik za leto 2019 =

kratkoročna sredstva
kratkoročne obveznosti

=

1.662.468
1.661.390

= 1,00

Kazalnik prikazuje pokritost obveznosti s kratkoročnimi sredstvi
na dan 31.12.2019. Ker je vrednost kazalnika ena, kaže na
sposobnost pokritja obveznosti s kratkoročnimi sredstvi v
obdobju do 1 leta, ob predpostavki enoletne ročnosti
vnovčitve terjatev za EU projekte.
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10.4.3 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Poglavje se nanaša na Navodilo [2], 8. točka 16. člena.
Zavod nima zaposlenega računovodje, ampak računovodske zadeve izvaja zunanji računovodski
servis, ki opravlja naloge v skladu s pogodbo o vodenju računovodskih storitev.
Zavod na začetku koledarskega leta pripravi finančni načrt, ki je narejen na podlagi
poročila preteklega leta in načrtovanih sprememb v prihodnjem letu ter izhodišč MOP.
Izvajanje finančnega načrta spremljamo mesečno po načelu nastanka poslovnega dogodka,
zagotavljamo pa tudi spremljanje po načelu denarnega toka. V finančnem načrtu in rednem
mesečnem poročilu uporabljamo kontni načrt, ki ga predpisuje Pravilnik o enotnem kontnem
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02
s spremembami). Mesečno spremljamo porabo vseh načrtovanih odhodkov in prihodkov,
poročilo pa vsebuje pri posameznem kontu podatek o načrtovanih odhodkih (prihodkih) za
tekoče leto, porabo sredstev in indeks porabe med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi. Na ta
način natančno spremljamo stanje in po potrebi tudi omejimo porabo sredstev na določenem
kontu. Računovodski servis mesečno pripravi posebno poročilo o sredstvih za plače (bruto
plače, prispevki delodajalca, davki, povračila in nadomestila). Vse vrste poročil se pripravljajo
ločeno za redno dejavnost in ločeno po posameznih projektih, s čimer se zagotavlja ločeno
računovodsko spremljanje dejavnosti. Vzpostavljena so poslovno-izidna (stroškovna) mesta,
za katera se ugotavljajo prihodki in njim prisojeni neposredni in posredni stroški. Prihodki
in odhodki se dosledno razporejajo na dejavnost javne službe in tržno dejavnost na podlagi
objektivno opravičenih sodil, ki temeljijo na načelih stroškovnega računovodstva.
Posebno mesečno poročilo o sredstvih za plače, izpis bruto plač po zaposlenih s
pripadajočimi plačnimi razredi, izpis premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne
uslužbence po zaposlenih in izpis realiziranih materialnih stroškov pošljemo vsak mesec skupaj
z zahtevkom za izplačilo sredstev za financiranje javne službe ohranjanja narave na MOP. O
poslovanju Zavoda redno poročamo na sejah Sveta Zavoda.
Podatki za izplačilo plač se pripravljajo na Osrednji enoti na podlagi podatkov o prisotnosti
(delovne ure, bolniške odsotnosti, letni dopust in druge odsotnosti). Pri plačah se izplačujejo
tudi vsi stroški na podlagi potnih nalogov (dnevnice, kilometrine in podobno). Izplačila
stroškov na podlagi potnih nalogov za delavce na območnih enotah odobrijo vodje enot, za
člane odsekov vodje odsekov, za člane projektne skupine vodja projekta, za vodje enot, vodje
projektov in preostale delavce Osrednje enote, ki niso vključeni v odseke ali projektne skupine,
pa potne naloge odobri direktor. Obračun potnih nalogov in končni pregled pred izplačilom se
opravi na Osrednji enoti in se skupaj s podatki za plače posreduje računovodskemu servisu. V
sklop podatkov za plače sodijo tudi višine povračil prevoza na delo in z dela, za kar sami vodimo
evidenco, spremembe podatkov pa redno posredujemo v računovodski servis.
Ker računovodski servis izvaja tudi plačilni promet, sta znotraj Zavoda zagotovljena
revidiranje in likvidiranje prejetih računov, ki ju opravlja pooblaščena oseba. Predhodno
jih likvidira ali parafira tudi zaposleni, ki je odgovoren za področje dela, na katero se račun
nanaša, ali pa jih likvidira oziroma odobri vodja projekta, če gre za listine, ki se nanašajo na
projekt. V program VASCO se pod opombe vsakega prejetega e-računa napiše številko konta
ter stroškovno mesto, če gre za strošek projekta.
Gotovinsko poslovanje opravljamo prek Nove Ljubljanske banke, d. d., podpisnik je
direktor oziroma oseba, ki jo pooblasti. Gotovinska blagajna je na Osrednji enoti, blagajniški
dnevnik Zavoda pa vodi računovodski servis. Pred posameznim nakupom z gotovino morajo
sodelavci pridobiti soglasje direktorja oziroma pooblaščene osebe.
Vsi dokumenti s finančnimi posledicami (naročilnice, pogodbe …) se izdajajo na Osrednji
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enoti, podpisuje pa jih direktor. Pri izvajanju javnih naročil se uporablja veljaven zakon o javnem
naročanju in Pravilnik o oddaji evidenčnih javnih naročil v Zavodu, v pripravi pa je tudi protokol
izvajanja javnih naročil, ki bo predvidoma uveljavljen v letu 2020.
Nakup osnovnih sredstev izvajamo po finančnem načrtu. Le v izjemnih primerih se
nabavijo tudi druga sredstva, vendar se za nakup pridobi soglasje Sveta Zavoda. V letu 2019
takih izjem ni bilo. Evidenca opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev se vodi v računovodskem servisu, inventarne številke za novo nabavljena sredstva pa
določi sodelavec na Osrednji enoti.
Podrobnejše poslovanje na finančnem in računovodskem področju je določeno tudi
s Pravilnikom o računovodstvu Zavoda RS za varstvo narave, ki omogoča še preglednejše in
kakovostnejše delovanje Zavoda na finančnem področju.

10.4.4 Notranja revizija in druge vrste revizij
Skladno s 100. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) Zavod
izvaja revizijo poslovodenja. V letu 2019 je bila izvedena redna notranja revizija poslovanja s
poudarkom na področju delovnopravne zakonodaje, in sicer s področja vključevanja delavcev
v delovni proces, zagotavljanja usklajenega poteka delovnega procesa ter preprečevanja
brezposelnosti in upoštevanja pravic delavcev do svobode dela, dostojanstva pri delu in
varovanja interesov delavcev v delovnem razmerju. Pretekle revizije so pokazale, da Zavod na
poslovnem področju deluje v skladu z obstoječo zakonodajo in internimi akti Zavoda ter da
se notranje kontrole izvajajo učinkovito. Za vsa področja doslej je bilo ugotovljeno, da gre za
majhna ali neznatna tveganja.
V okviru dodatnih zunanjih kontrol in revizij, ki se izvajajo zaradi izvajanja projektov,
se preverijo vsi projektni stroški, ki so potrjeni tudi s finančno kontrolo pristojnih institucij
(npr. SVRK in najetih zunanjih revizorjev skupnih sekretariatov pri programih evropskega
transnacionalnega sodelovanja). Posredno tovrstna poročila kažejo tudi sliko poslovanja celotne
institucije. V letu 2019 so bile v okviru projektov CLAUSTRA+, CoopMDD, ENJOYHERITAGE, KRAS.
RE.VITA, LIFE-IP NATURA.SI, LIKE, LIFE TO GRASSLANDS, LIFE LYNX, Mala barja – Marja, PoLJUBA
ter VIPava izvedene t. i. kontrole na kraju samem oziroma redni nadzorni obiski nacionalnih
kontrolorjev, pri čemer ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, ugotovitve pa so pokazale na dobro
izvajanje projektov in pravilno ter učinkovito porabo sredstev.

10.4.5 Izjava o oceni notranjega nadzora
Zavod je tudi za leto 2019 izpolnil Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava je bila
izpolnjena na podlagi samoocenitve direktorja in vodje Odseka za splošne zadeve. Zavod je v
letu 2019 izvajal notranje kontrole na ustaljeni način in jih po potrebi še dopolnjeval, predvsem
pri kontroli na področju javnih naročil in izvajanja projektov. Z vzpostavljenim sistemom
notranjih kontrol in njihovim rednim izvajanjem Zavod obvladuje tveganja. Ugotavljamo, da
večja tveganja ne obstajajo.

10.4.6 Investicijska vlaganja
Poglavje se nanaša na Navodilo [2], 11. točka (drugi del) 16. člena.
Investicijska sredstva so bila namenjena nakupu osnovnih sredstev, predvsem računalniške,
programske in druge opreme s področja informatike, pisarniškega pohištva in opreme.
Financirana so iz različnih virov: proračun RS, projekti in Sklad za podnebne spremembe.
V letu 2019 so bili nabavljeni računalniška in ustrezna programska oprema, pisarniško
pohištvo in oprema za potrebe projektov. Nekaj računalniške opreme je bilo sofinancirane za
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potrebe projektov.
Investicijska vlaganja na področju informatike so na kratko opisana v poglavju 10.5.
Zavod upravlja poslovne prostore, v katerih je Območna enota Nova Gorica, kot je opisano v
poglavju 10.2.

10.5 Informatika in elektronski sistemi
Za leto 2019 smo načrtovali naslednje redne in razvojne aktivnosti24 ter jih izvedli:
•

Koordinacija informatike, vključno z delovanjem skupine za informatiko, in sodelovanje z
zunanjimi izvajalci

Skupina se v tem letu ni sestala, posamični problemi so se reševali sproti med delnimi
informatiki25 z OE ter s sodelavci OsrE.
•

Vzdrževanje strežnikov in osebnih računalnikov

Zaradi številnih kadrovskih sprememb, predvsem pri projektih, smo morali veliko več od
načrtovanega vložiti v pripravo računalnikov za sodelavce. Prišlo je do situacije, ko nismo mogli
zagotoviti dovolj novih računalnikov in smo morali ponovno aktivirati nekatere stare, zaradi
česar je prišlo celo do zdravstveno neugodne situacije, saj je bilo treba v uporabo vrniti iztrošen
in neprimeren računalnik. Že nekaj let prihaja do kratkotrajnih neobvladljivih situacij, v letu
2019 pa se je povsem jasno pokazalo, da en sam sodelavec informatik ne zmore servisirati
računalnikov za več kot 110 sodelavcev. Prisiljeni smo bili vključiti zunanje podjetje, ki sicer
po pogodbi vzdržuje predvsem zahtevnejše komponente informacijskega sistema (aktivna
komunikacijska oprema, strežnik, omrežja na OE).
•
•
•

Izvedba rednih letnih servisnih pregledov računalniške opreme
Vzdrževanje omrežja
Vzdrževanje tiskalnikov in sistema skeniranja dokumentov

Delo je potekalo na utečen način, skladno s potrebami.
•

Delo pri informacijskem sistemu KadRIS

Po vnosu organizacijskih sprememb in podatkov o novih sodelavcih je prišlo do težav, ki smo
jih reševali s podjetjem Četrta pot d.o.o., s katerim imamo sklenjeno minimalno vzdrževalno
pogodbo. Ker do izvedbe v letu 2019 ni prišlo, bomo v začetku naslednjega leta z njimi izvedli
revizijo, nadgradnjo ter popravke pri nekaterih postopkih.
•

Zagotavljanje delovanja informacijskega sistema Poslovni portal ZRSVN za uporabo aplikacij
Delovodnik, Pošta in Tabele o delu

Poslovni portal smo redno uporabljali, vzdrževanje s strani podjetja Kupi, d. o. o. je potekalo v
minimalnem obsegu.
24
Komentarji k izvedbi aktivnosti so podani med alinejami, prenesenimi iz programa dela za leto 2019.
25
Strokovni sodelavci OE, ki v minimalnem obsegu delovnih ur pokrivajo tudi (predvsem) koordinativne naloge s
področja informatike.
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•
•

Revizija aplikacije Delovodnik Poslovnega portala ZRSVN
Načrtovanje razvoja in nabave za področje informatike

Vzdrževanje informacijskih sistemov poteka v minimalnem (nujnem) obsegu, večjih nadgradenj
v tem letu ni bilo. Pripravili smo potrebne popravke Delovodnika, skladno s sprejemenjenim
programom dela za leto 2020.
•

Pregled možnosti za prehod na standardizirano aplikacijo za vodenje pošte

Po številnih letih načrtovanja smo v letu 2019 prešli na standardizirano in certificirano rešitev
za vodenje prejete in odhodne pošte, ODOS podjetja Pia, d. o. o.
•
•
•
•
•
•

Načrtovanje razvoja in vzdrževanje informacijskega sistema NVA
Vzdrževalna dela na NVA in dopolnitve funkcionalnosti aplikacije, vključno z manjšimi
popravki pri internih profilih NVA
Uvoz novih podatkov s področja biodiverzitete v NVA
Prilagoditve NVA v profilu NV za potrebe sprememb podatkov o NV
Začetek razvoja novega profila za prikazovanje podatkov o krajinskih strukturah, pridobljenih
z daljinskim zaznavanjem (Sklad za podnebne spremembe)
Izvedba sprotnega osveževanja podatkov GURS v NVA ter posodobitev sistema osveževanja
podatkov za »osnovni projekt GIS« na datotečnem strežniku ZRSVN

Delo je potekalo skladno z načrtom.
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11 Pregled doseženih ciljev in
rezultatov
Poglavje se nanaša na tiste točke 16. člena Navodila [2], ki niso vključene v predhodnih
poglavjih. To so: 4. točka (Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev), 5. točka (Nastanek
morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela), 6. točka
(Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta
ali več preteklih let) in 9. točka (Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi,
vključno s seznamom ukrepov in terminskim načrtom za doseganje).
Realizacija ciljev Zavoda se izkazuje prek kazalnikov, ki so, tako kot strateške usmeritve in
letni cilji, navedeni v poglavju 7.3. Če primerjamo dosežene vrednosti kazalnikov z načrtovanimi,
ugotovimo, da so večinoma dosežene, v nekaterih primerih tudi presežene.
V programu dela za leto 2019 smo opredelili prek 400 aktivnosti, od katerih jih je velika
večina v celoti izvedenih, nekaj aktivnosti pa smo izvedli dodatno.
Realizacija nalog za leto 2019 je rezultat maksimalnih zmožnosti v sedanji kadrovski
sestavi, ki je kljub povečanju števila sodelavcev javne službe za pet bistveno premajhna glede
na povečano število vlog za mnenja po gradbeni zakonodaji. Zavod je program dela in finančni
načrt za leto 2019 izvedel skladno z zastavljenimi nalogami, ob upoštevanju prioritet ministrstva
in skladno z razpoložljivimi viri. Na podlagi podrobnega pregleda aktivnosti za leto 2019 lahko
zaključimo, da smo aktivnosti programa dela za leto 2019 v delu, ki je bil odvisen predvsem ali
le od Zavoda, v veliki večini izvedli oziroma celo presegli, pri čemer je treba poudariti, da smo
se morali usmeriti od nalog druge in tretje prioritete k nalogam prve prioritete.
Pri delovanju težimo k dobri organizaciji in učinkovitosti, izdelke pripravljamo v
rokih, sistematično in z veliko skrbjo za enotnost metod, učinkovitost dela ter izmenjavo
in dopolnjevanje znanj med sodelavci Zavoda. Notranja povezanost, izmenjava znanj in
sodelovanje med zaposlenimi nam omogočajo uspešno delovanje tudi na področjih, kjer rešitve
niso enostavne ali vnaprej jasne, kot na primer pri prijavi kohezijskih projektov po metodologiji,
ki se šele vzpostavlja, ali pa pri povezovanju različnih deležnikov pri sprotni problematiki, kjer
s posamičnim delovanjem ne bi mogli doseči enako velikih učinkov v naravi.
10. točka (Ocena učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja)
Ohranjena narava predstavlja izjemen gospodarski in družbeni potencial. Prihodki, ki
nastanejo zaradi ohranjene narave samo v okviru omrežja Natura 2000, so ocenjeni na 200
do 300 milijard evrov letno na ravni EU26 . Ohranjanje narave je temeljno poslanstvo Zavoda
RS za varstvo narave. S tem v sodelovanju z drugimi sektorji (kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo,
turizem, energetika) prek delovanja javne službe in z izvajanjem projektov ohranjamo naravni
kapital in spodbujamo trajnostni razvoj.

26
Fitness check of the EU Nature Legislation (Birds and Habitats Directives), str. 6; http://ec.europa.eu/environment/
nature/legislation/fitness_check/docs/nature_fitness_check.pdf
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12 Računovodski izkazi
BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2019
Znesek v EUR
Naziv skupine kontov

Oznaka
za AOP

Tekočega
leta

1

2

3

%

%

Prejšnjega
leta

indeks

struktura

4

5=3/4*100

6

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V
UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)

001

349.907

281.920

124,12

17,39

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

192.638

108.680

177,25

9,57

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH
SREDSTEV

003

88.851

85.623

103,77

4,42

NEPREMIČNINE

004

72.185

72.185

100,00

3,59

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

005

51.488

49.323

104,39

2,56

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA
SREDSTVA

006

985.193

948.859

103,83

48,96

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

759.770

712.858

106,58

37,75

012

1,662.468

1,115.817

148,99

82,61

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ
UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

26

46

56,52

0,00

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH
USTANOVAH

014

352.915

110.556

319,22

17,54

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

015

6.158

0

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017

422.791

243.153

173,88

21,01

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

018

0

0

0,00

0,00

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

020

372.915

282.154

132,17

18,53

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

022

507.663

479.908

105,78

25,23

I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)

032

2,012.375

1,397.737

143,97

100,00

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043)

034

1,661.390

1,115.692

148,91

82,56

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME
IN VARŠČINE

035

217.075

398.099

54,53

10,79

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

036

250.671

228.524

109,69

12,46

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

037

317.612

75.427

421,09

15,78

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038

45.533

41.101

110,78

2,26

039

809.860

299.777

270,15

40,24

043

20.639

72.764

28,36

1,03

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
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E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059)

044

350.985

282.045

124,44

17,44

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

047

101.197

93.394

108,35

5,03

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056

248.833

188.651

131,90

12,37

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

058

955

0

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)

060

2,012.375

1,397.737

143,97

100,00

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH
OSNOVNIH SREDSTEV v letu 2019
V EUR
Naziv

Nabavna
vrednost
(1.1.)

Popravek
vrednost
(1.1.)

Povečanje
nabavne
vrednosti

Povečanje
popravka
vrednosti

Zmanjšanje Zmanjšanje
nabavne
popravka
vrednosti
vrednosti

Amortizacija

Neodpisana
vrednost
(31.12.)

1

2

3

4

5

6

7

8

10
(2-3+4-56+7-8)

I. Neopredmetena
sredstva in
opredmetena osnovna
sredstva v upravljanju
(701+702+703+704+
705+706+707)

1,129.724

847.804

165.698

0

45.406

45.293

97.598

349.907

A. Dolgoročno odloženi
stroški

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročne
premoženjske pravice

108.680

85.623

92.148

0

8.190

8.190

11.418

103.787

C. Druga
neopredmetena
sredstva

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Zemljišča

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Zgradbe

72.185

49.323

0

0

0

0

2.165

20.697

F. Oprema

948.859

712.858

73.550

0

37.216

37.103

84.015

225.423
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. 1. do 31. 12. 2019
Znesekv EUR

Naziv podskupine konta

Oznaka
za AOP

Tekočega leta

1

2

3

%

%

Prejšnjega leta Indeks
4

struktura
5

6

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864)

860

4,984.504

4,013.576

124,19

99,97

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

861

4,984.504

4,013.576

124,19

100,00

C) DRUGI PRIHODKI

866

1.640

0

D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867)

870

4,986.144

4,013.576

124,23

100,00

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(872+873+874)

871

1,630.575

1,006.919

161,94

32,71

STROŠKI MATERIALA

873

81.215

60.001

135,36

1,63

STROŠKI STORITEV

874

1,549.360

946.918

163,62

31,08

F) STROŠKI DELA
(876+877+878)

875

3,350.937

3,004.648

111,53

67,22

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

876

2,601.718

2,321.309

112,08

52,19

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

877

424.006

376.808

112,53

8,51

DRUGI STROŠKI DELA

878

325.213

306.531

106,09

6,52

G) AMORTIZACIJA

879

0

0

0,00

H) REZERVACIJE

880

0

0

0,00

J) DRUGI STROŠKI

881

2.421

1.983

122,09

0,05

K) FINANČNI ODHODKI

882

1.032

26

3.969,23

0,02

L) DRUGI ODHODKI

883

0

0

0,00

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(885+886)

884

0

0

0,00

N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884)

887

4,984.965

4,013.576

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)

888

1.179

0

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870)

889

0

0

Davek od dohodka pravnih oseb

890

224

0

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
(888-890)

891

955

0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen
pokritju odhodkov obračunskega obdobja

893

0

0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v
obračunskem obdobju (celo število)

894

108

101

Število mesecev poslovanja

895

12

12

99

124,20

106,93

100,00
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI od 1. 1. do 31. 12. 2019
Znesek v EUR
Naziv podskupine konta

Oznaka
za AOP

ZNESEK-Prihodki in
odhodki za izvajanje
javne službe

ZNESEK-Prihodki in
odhodki od prodaje
blaga in storitev na
trgu

1

2

3

4

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)

660

4,950.012

34.492

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

661

4,950.012

34.492

B) FINANČNI PRIHODKI

665

0

0

C) DRUGI PRIHODKI

666

1.640

0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)

667

0

0

D) CELOTNI PRIHODKI
(660+665+666+667)

670

4,951.652

34.492

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
(672+673+674)

671

1,627.328

3.247

STROŠKI MATERIALA

673

78.928

2.287

STROŠKI STORITEV

674

1,548.400

960

F) STROŠKI DELA
(676+677+678)

675

3,320.871

30.066

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

676

2,575.821

25.897

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

677

419.837

4.169

DRUGI STROŠKI DELA

678

325.213

0

G) AMORTIZACIJA

679

0

0

H) REZERVACIJE

680

0

0

J) DRUGI STROŠKI

681

2.421

0

K) FINANČNI ODHODKI

682

1.032

0

L) DRUGI ODHODKI

683

0

0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(685+686)

684

0

0

N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684)

687

4,951.652

33.313

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)

688

0

1.179

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670)

689

0

0

Davek od dohodka pravnih oseb

690

0

224

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka
(688-690)

691

0

955

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

100
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA od 1. 1. do 31. 12. 2019
Naziv konta

Oznaka
za AOP

1

2

Znesek v EUR

Indeks

Tekočega
leta

Prejšnjega leta

3

4

v%
5=3/4*100

I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)

401

4,603.811

3,259.827

141,23

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

402

4,572.158

3,259.827

140,26

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

403

3,462.198

2,768.772

125,04

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

404

3,090.619

2,649.476

116,65

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

405

3,043.119

2,614.476

116,39

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

406

47.500

35.000

135,71

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417)

413

28.102

50.334

55,83

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo

414

28.102

50.334

55,83

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

419

343.477

68.962

498,07

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)

420

1,109.960

491.055

226,04

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe

424

0

2.657

0

Kapitalski prihodki

425

0

0

0

Prejete donacije iz domačih virov

426

0

1.000

0

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

430

1,109.960

487.398

0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433)

431

31.653

0

0

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

432

31.653

0

0

Prejete obresti

433

0

0

0

II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481)

437

4,821.452

4,468.862

107,89

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

438

4,790.881

4,468.862

107,21

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)

439

2,831.923

2,575.256

109,97

Plače in dodatki

440

2,553.766

2,313.966

110,36

Regres za letni dopust

441

97.537

85.897

113,55

Povračila in nadomestila

442

180.620

175.393

102,98

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452)

447

455.061

414.062

109,90

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

448

229.548

208.388

110,15
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Prispevek za zdravstveno zavarovanje

449

183.674

166.946

110,02

Prispevek za zaposlovanje

450

3.276

2.794

117,25

Prispevek za starševsko varstvo

451

2.616

2.354

111,13

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na
podlagi ZKDPZJU

452

35.947

33.580

107,05

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)

453

1,395.490

1,398.419

99,79

Pisarniški in splošni material in storitve

454

848.801

886.167

95,78

Posebni material in storitve

455

28.492

19.049

149,57

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

456

71.232

63.462

112,24

Prevozni stroški in storitve

457

50.851

44.075

115,37

Izdatki za službena potovanja

458

67.375

65.754

102,47

Tekoče vzdrževanje

459

84.344

65.523

128,72

Poslovne najemnine in zakupnine

460

198.763

189.225

105,04

Drugi operativni odhodki

463

45.632

65.164

70,03

D. Plačila domačih obresti

464

1.006

3

33.533,33

E. Plačila tujih obresti

465

0

0

0

F. Subvencije

466

0

0

0

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom

467

0

0

0

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

468

0

0

0

I. Drugi tekoči domači transferji

469

0

0

0

J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)

470

107.401

81.122

132,39

Nakup opreme

473

82.009

70.704

115,99

Nakup nematerialnega premoženja

478

25.392

10.418

243,73

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA
TRGU
(482 + 483+ 484)

481

30.571

0

0

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu

482

23.765

0

0

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu

483

3.826

0

0

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu

484

2.980

0

0

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)

485

0

0

0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401)

486

217.641

1.209.035

0
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IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB od 1. 1. do 31. 12. 2019
Naziv konta

Oznaka

1

2

Znesek v EUR
Tekočega leta

Prejšnjega leta

3

4

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)

500

0

Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu

508

2,770.000

V. DANA POSOJILA
(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)

512

1,870.000

Dana posojila državnemu proračunu

520

1,870.000

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(500-512)

524

900.000

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500)

525

2,770.000

0

0

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA od 1. 1. do 31. 12. 2019
Naziv konta

Oznaka

1

2

Znesek v EUR
Tekočega leta

Prejšnjega leta

3

4

VII. ZADOLŽEVANJE
(551+559)

550

1,330.000

270.000

Domače zadolževanje
(552+553+554+555+556+557+558)

551

1,330.000

270.000

Najeti krediti pri državnem proračunu

554

1,330.000

270.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569)

560

870.000

0

Odplačila domačega dolga
(562+563+564+565+566+567+568)

561

Odplačila kreditov državnemu proračunu

564

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560)

570

460.000

270.000

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550)

571

0

0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(485+524+570)-(486+525+571)

572

242.359

0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(486+525+571)-(485+524+570)

573
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13 Predpisi in predpostavke, uporabljene
pri sestavljanju računovodskih izkazov
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je javni Zavod. Njegov ustanovitelj je Republika
Slovenija s pristojnim Ministrstvom za okolje in prostor, spada med posredne proračunske
uporabnike.
Letno računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter je sestavni del
letnega poročila.
Pri sestavi računovodskih izkazov za leto 2019 so bili upoštevani predpisi, ki so
opredeljeni v Prilogi 2.
Pri sestavljanju računovodskih izkazov sta zajeti temeljni računovodski predpostavki –
upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja.
Zavod kot posredni proračunski uporabnik oziroma pravna oseba javnega prava ugotavlja
in razčlenjuje prihodke in odhodke tudi po načelu denarnega toka, skladno s pravilnikom
o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov, ter jih prikazuje v tako imenovanih evidenčnih
računovodskih izkazih.
Pravila in postopki, ki so upoštevani pri sestavljanju računovodskih izkazov, so oblikovani
tako, da so zagotovljene kakovostne značilnosti računovodskih izkazov, predvsem razumljivost,
ustreznost, zanesljivost in primerljivost.
Oblika računovodskih izkazov je zakonsko predpisana s pravilnikom o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Uporabljena valuta
je evro (EUR).
Poslovno leto traja 12 mesecev in pokriva obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12.
posameznega leta. Davčno obdobje je enako poslovnemu.
Zavod ni zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov.
Računovodske izkaze predstavljajo:
•

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019

Po pravilniku o sestavljanju letnih poročil sta obvezni prilogi k bilanci stanja:
– Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev
– Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil
•

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje od 1. 1. do 31. 12.
2019

Obvezna priloga k izkazu prihodkov in odhodkov je:
–
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Posebna vrsta obveznih predpisanih vrednostnih pojasnil, ki jih določa Pravilnik o sestavljanju
letnih poročil, pa so evidenčni izkazi:
– Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
– Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
– Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
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Računovodske izkaze, razkritja in pojasnila k njim skladno s 6. členom Pravilnika o sestavljanju
letnih poročil pripravi odgovorna oseba za računovodstvo. Za Zavod opravlja računovodske
storitve na osnovi sklenjene pogodbe zunanji izvajalec – računovodski servis Certera
Računovodska družba, d. o. o.
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14 Računovodske usmeritve
Pri izkazovanju in vrednotenju posameznih bilančnih postavk so bila uporabljena določila
Zakona o računovodstvu in na njegovi podlagi izdani predpisi. Za vse, kar ni posebej določeno
v zakonu ali podzakonskih predpisih, pa se uporabljajo računovodski standardi.
Zakon o računovodstvu s podzakonskimi predpisi naroča izkazovanje in vrednotenje
postavk in ne daje, v nasprotju z računovodskimi standardi, možnosti izbire med različnimi
dovoljenimi načini vrednotenja, z izjemo za del dejavnosti, ko uporabniki enotnega kontnega
načrta pridobivajo del dohodka tudi na trgu in morajo določiti posebne računovodske
usmeritve.
Zavod manjši del prihodkov ustvarja tudi v okviru tržne dejavnosti, pri čemer posebne
računovodske usmeritve predstavljajo sodila za razmejevanje dejavnosti.
Ločeno izkazovanje je zagotovljeno predvsem s knjiženjem na ločena stroškovna mesta
in s sestavitvijo ustreznega kontnega načrta.
Prihodki iz poslovanja se evidentirajo ločeno za opravljanje javne službe, financirane iz
proračuna RS, iz drugih javnih virov in opravljanja tržne dejavnosti.
Finančni prihodki in prihodki od prevrednotenja se v izkazih upoštevajo kot prihodki
javne službe, razen tistih, ki se nanašajo neposredno na tržno dejavnost.
Izredni prihodki se evidentirajo ločeno iz opravljanja javne službe in opravljanja tržne
dejavnosti.
Zavod ločeno izkazuje stroške, ki se nanašajo na javno službo, financirano iz proračuna
RS in financirano iz drugih virov, in na stroške, ki se nanašajo na opravljanje tržne dejavnosti.
Direktni stroški se razporejajo na stroškovna mesta neposredno, ob knjiženju
knjigovodskih listin.
Delitev splošnih stroškov se določi s ključem delitve splošnih stroškov.
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. Nekateri ključi so določeni s pravili
projektov. Delitev oziroma prenos splošnih stroškov po tem sodilu se opravi glede na določila
projekta, najkasneje pa ob zaključku obračunskega obdobja – poslovnega in davčnega leta.

106

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2019

15 Inventurni elaborat
Za popis osnovnih sredstev za leto 2019 so bile s sklepom direktorja imenovane popisne
komisije in centralna komisija. Ta je izvedla popis osnovnih sredstev na Osrednji enoti in
uskladila popise osnovnih sredstev za vse organizacijske enote Zavoda. Prav tako so posamezne
komisije območnih enot pripravile evidence nepopisnih in manjkajočih sredstev ter tistih, ki jih
predlagajo za odpis.
S sklepom direktorja je bila imenovana tudi inventurna komisija za popis terjatev,
aktivnih časovnih razmejitev in denarnih sredstev, dolgoročnih virov sredstev in kratkoročnih
obveznosti ter pasivnih časovnih razmejitev Zavoda na podlagi seznamov, pridobljenih iz
računovodskega servisa Certera Računovodska družba, d. o. o., in drugih informacij. Popis smo
opravili skladno s področnimi predpisi.
Centralna inventurna komisija je ugotovila, da je delo inventurnih komisij potekalo brez
posebnosti, po popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev pa se dejanska stanja ujemajo
s stanji v poslovnih knjigah na dan 31. 12. 2019.
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16 Pojasnila in razkritja k
računovodskim izkazom za leto 2019
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil določa, katera pojasnila in razkritja morajo biti v
računovodskem poročilu proračunskega uporabnika. Po tem pravilniku so pojasnila k izkazom
tudi dopolnilni računovodski izkazi oziroma preglednice k Bilanci stanja oziroma Izkazu
prihodkov in odhodkov, ki dodatno razčlenjujejo ali pojasnjujejo posamezne vrste podatkov o
sredstvih, obveznostih do virov sredstev ter prihodkih in odhodkih, izkazanih v bilanci stanja
oziroma v izkazu prihodkov in odhodkov.
Vsebinska razkritja, vključno s tistimi, ki so določena s pravilnikom o sestavljanju
letnih poročil in zadevajo naš Zavod, so podana v nadaljevanju, pri posameznih postavkah
računovodskih izkazov.

16.1 Razkritja k bilanci stanja na dan 31. 12. 2019
Struktura sredstev in virov sredstev je razvidna iz bilance stanja, ki je prikazana na začetku
računovodskega poročila. Bilančna vsota se je v primerjavi s preteklim letom povečala za več
kot 40 %, spremembe so pojasnjene pri posameznih postavkah.

16.1.1 Neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva, ki predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice, se pripoznajo po
knjigovodski vrednosti in se časovno amortizirajo skladno z Navodilom o načinu in stopnjah
odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
V letu 2019 je bilo za 92.148 EUR novih vlaganj. Po obračunani amortizaciji v vrednosti
11.418 EUR in izločitvi zastarele programske opreme, ki ni imela neodpisane vrednosti, znaša
na bilančni presečni dan neodpisana knjigovodska vrednost 103.787 EUR.

16.1.2 Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo poslovni prostori v Novi Gorici in oprema, ki
je razporejena po enotah Zavoda. Dejansko nabavno vrednost opredmetenega osnovnega
sredstva sestavljajo njegova nakupna vrednost in vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno
pripisati njegovi usposobitvi za nameravano uporabo. Opredmetena osnovna sredstva niso več
predmet knjigovodskega evidentiranja, če so odtujena ali izničena, ker od njih ni več mogoče
pričakovati koristi. Pri tem nastali dobički povečujejo vir – dolgoročne obveznosti za sredstva v
upravljanju, izgube pa ta vir zmanjšujejo. To velja za sredstva, ki so prejeta v upravljanje.
Pri ostalih osnovnih sredstvih, pridobljenih iz donacij in drugih virov, pa se izločitve
evidentirajo iz vira dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, ki so oblikovane za kritje stroškov
amortizacije in morebitne predčasne izločitve osnovnih sredstev.
Popisna komisija je zastarelo in neuporabno opremo predlagala za odpis. Preostala
knjigovodska vrednost izločene opreme je znašala 113 EUR.
Zavod ima v upravljanju poslovne prostore v Novi Gorici. Investicij, ki bi povečevale
vrednost zgradbe, v letu 2019 ni bilo. Vrednost amortizacije znaša na letni ravni 2.165 EUR,
neodpisana vrednost pa 20.697 EUR.
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V letu 2019 so znašale investicijske nabave opredmetenih osnovnih sredstev – opreme
73.550 EUR. Viri financiranja so bili namenska sredstva ministrstva (MOP) in projektna sredstva.
Po obračunani amortizaciji v vrednosti 84.015 EUR znaša neodpisana vrednost opreme na dan
31. 12. 2019 225.423 EUR.
Odpisanost opreme in neopredmetenih dolgoročnih sredstev se je v letu 2019 zmanjšala,
ker so bile nove nabave večje od amortizacije, in znaša 72 %.

Poslovno leto

Nabavna vrednost

Popravek vrednosti

Neodpisana
vrednost

Stopnja odpisanosti

1

2

3

4=2-3

5=3:2

31. 12. 2014

875.858

679.864

195.994

77,62

31. 12. 2015

878.533

682.019

196.514

77,63

31. 12. 2016

870.480

687.787

182.693

79,01

31. 12. 2017

993.832

724.028

269.804

72,85

31. 12. 2018

1,057.539

798.481

259.058

75,50

31. 12. 2019

1,177.831

848.621

329.210

72,05

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2019
sta razvidna iz pojasnjevalne priloge k bilanci stanja.

16.1.3 Denarne postavke
Predstavljajo sredstva na podračunu pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila na dan 31.
12. 2019 in znašajo 352.915 EUR ter 26 EUR gotovine v blagajni.

16.1.4 Kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe
Terjatve do kupcev se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin oziroma izdanih
računov. Terjatve na tej postavki se nanašajo na opravljene storitve za trg. Zavod v ima odprtih
terjatev do kupcev za 6.158 EUR.
Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta – pretežni del terjatev je do Ministrstva
za okolje in prostor iz naslova izvajanja javne službe, in sicer v višini 420.256 EUR. Terjatve
predstavljajo izdane zahtevke za pokrivanje stroškov in investicij, nastalih v decembru 2019,
s poplačilom v letu 2020. Preostala vrednost 2.535 EUR se nanaša na terjatve do drugih
proračunskih uporabnikov.
Druge kratkoročne terjatve predstavljajo 372.915 EUR. Pretežni del terjatev, v vrednosti
362.602 EUR, se nanaša na projekte, za katere so stroški nastali in bili plačani, poročila pa
so potrjena ali so v postopku potrditve in predvidevamo nakazila v letu 2020. Preostali del
predstavljajo terjatve do države in delno do zaposlenih.

16.1.5 Aktivne časovne razmejitve
Med aktivnimi kratkoročnimi časovnimi razmejitvami v vrednosti 507.663 EUR so zajeti:
– kratkoročno odloženi odhodki v vrednosti 7.381 EUR, pretežni del iz naslova plačanih
zavarovalnih premij, ki se nanašajo na leto 2020;
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– kratkoročno vračunani prihodki v višini 500.282 EUR, ki predstavljajo vkalkulirane
prihodke za kritje nastalih stroškov pri izvajanju projektov, sofinanciranih iz mednarodnih
virov. Za ta del opravljenih storitev vmesna ali končna poročila še niso bila oddana v
pregled, zato jih izkazujemo med vnaprej vračunanimi prihodki.

16.1.6 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme
Na tej postavki so prejeta in še neporabljena sredstva predujma za projekt LIFE IP NATURA v
vrednosti 217.075 EUR.

16.1.7 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
V pretežni meri predstavljajo obveznost do zaposlenih, iz naslova plač in povračil stroškov
v zvezi z delom, obračunanih za december, izplačanih v januarju 2020, v skupni vrednosti
250.671 EUR.

16.1.8 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Obveznosti se nanašajo na opravljene storitve ali dobave blaga in znašajo 317.612 EUR z
zapadlostjo v letu 2020. Obveznosti do dobaviteljev poravnava Zavod v 30 dneh po prejemu
računa.

16.1.9 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo obveznosti do države, pretežni del iz
naslova prispevkov delodajalca od plač. Obveznost do države iz naslova davkov znaša 45.533
EUR.

16.1.10 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega
načrta
To so kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov v vrednosti 809.860 EUR. Od
tega predstavljajo finančne obveznosti iz naslova zadolžitve pri EZR za namen likvidnostnega
financiranja projektov 730.048 EUR, 79.812 EUR pa so obveznosti do proračunskih uporabnikov
iz poslovanja.

16.1.11 Pasivne časovne razmejitve
V kategorijo pasivnih časovnih razmejitev sodijo vnaprej vračunani odhodki oziroma stroški in
kratkoročno odloženi prihodki.
V Zavodu predstavljajo vrednost pasivnih časovnih razmejitev kratkoročno odloženi
prihodki projektov v vrednosti 3.291 EUR, katerih stroški izvajanja bodo nastali v letu 2020, ter
17.348 EUR iz naslova vnaprej vračunanih stroškov, ki se nanašajo na stroške poslovanja 2019.

16.1.12 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
V okviru te postavke so zajeti viri sredstev za nakup osnovnih sredstev, katerih namen je
nadomeščanje amortizacije v celotni amortizacijski dobi osnovnega sredstva. Dolgoročne
pasivne časovne razmejitve so bile dodatno oblikovane v vrednosti 50.485 EUR za nabave
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v letu 2019 kot vir za pokrivanje amortizacije osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena iz
namenskih projektnih virov. Iz teh virov je bila v letu 2019 črpana obračunana amortizacija v
vrednosti 42.677 EUR in 5 EUR po inventuri izločeno osnovno sredstvo. Kumulativna vrednost
neporabljenih dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev znaša per 31. 12. 2019 101.197 EUR.

16.1.13 Dolgoročne obveznosti za neopredmetena in opredmetena
sredstva prejeta v upravljanje
Gibanje dolgoročnih obveznosti je bilo v letu 2019 naslednje:
Začetno stanje: 188.651 EUR
(+) povečanje za namenske investicije za ostala osnovna sredstva v vrednosti 115.212 EUR
(–) zmanjšanje za obračunano amortizacijo v višini 54.922 EUR in odpis po inventuri 108 EUR
Dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju znašajo na dan 31. 12. 2019 248.833 EUR,
stanja so usklajena po 37. členu Zakona o računovodstvu.

16.1.14 Presežek prihodkov nad odhodki
Zavod je v letu 2019 realiziral presežek prihodkov nad odhodki v bruto vrednosti 1.179 EUR, po
odbitku davka od dohodka pravnih oseb pa znaša neto presežek 955 EUR.

16.1.15 Zunajbilančna evidenca
V zunajbilančni evidenci je evidentirana pridobljena garancija v vrednosti 4.919 EUR od izvajalca
gradbenih del, izvedenih pri projektu LIFE WETMAN.

16.2 Razkritja k izkazu prihodkov in odhodkov za obdobje 1.
1. 2019–31. 12. 2019
Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem in
predhodnem obračunskem obdobju. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano
načelo nastanka poslovnega dogodka. Prihodki so razčlenjeni v skladu z enotnim kontnim
načrtom za proračunske uporabnike in s slovenskimi računovodskimi standardi.
Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali od 1. januarja do 31. decembra
2019.

16.2.1 Prihodki iz poslovanja
Predstavljajo prihodke od opravljenih storitev v skupni vrednosti 4,984.504 EUR. Pripoznani
so v sorazmernem delu, če je bila storitev opravljena delno, in v celoti, če je bila dokončana. V
letu 2019 je Zavod realiziral:
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V evrih
Realizacija
2019

Realizacija
2018

INDEKS
(2019/2018)

3,157.460

2,614.476

120,77

Prihodki projektov – domači in viri EU

1,792.522

1,399.100

Prihodki iz tržne dejavnosti

34.492

0

SKUPAJ

4,984.504

4,013.576

PRIHODKI
Prihodki redne dejavnosti –
Proračunske postavke MOP*

DELEŽ
2019
v%

128,12

124,19

63,35
36,65

100,00

*v letu 2019 vključuje tudi vir iz Sklada za podnebne spremembe

V primerjavi s preteklim letom so prihodki iz poslovanja, gledano na ravni celotnega Zavoda,
večji za 24,2 %, razlog pa sta večji obseg prihodkov iz projektnih dejavnosti in izvajanje ukrepov
ohranjanja biotske raznovrstnosti iz vira financiranja Sklada za podnebne spremembe.

16.2.2 Stroški materiala in storitev
Stroški materiala in storitev znašajo 1,630.575 EUR, kar predstavlja 32,7 % vseh odhodkov.
Podrobnejšo razvrstitev prikazuje naslednja razpredelnica:
V evrih
Vrsta stroška

Realizacija
2019

Stroški pomožnega materiala

Realizacija
2018

INDEKS
(2019/2018)

DELEŽ 2019
v%

5.442

1.905

285,67

0,33

Stroški energije

37.444

33.864

110,57

2,30

Drobni inventar in zaščitna sredstva

20.458

8.453

242,02

1,25

Stroški literature

9.399

8.495

110,65

0,58

Stroški pisarniškega materiala

8.472

7.284

116,31

0,52

81.215

60.001

135,36

4,98

Str. stor. v zvezi z oprav. dejavnosti

979.594

452.894

216,30

60,08

Stroški vzdrževanja in najemnine

330.977

276.863

119,55

20,30

9.697

6.733

144,03

0,59

Stroški intelektualnih storitev

89.680

75.853

118,23

5,50

Stroški komunalnih storitev

32.468

27.848

116,59

1,99

Stroški povračil v zvezi z delom

63.429

64.350

98,57

3,89

Stroški storitev fizičnih oseb

13.926

12.867

108,23

0,85

Druge storitve

29.590

29.511

100,27

1,81

Stroški storitev skupaj

1,549.360

946.918

163,62

95,02

SKUPAJ STROŠKI

1,630.575

1,006.920

161,94

100,00

Stroški materiala skupaj

Stroški zavar. premij in plač. prometa
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Skupaj stroški materiala in storitev so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 61,9 %,
največji porast je pri stroških v zvezi z opravljanjem dejavnosti, kjer so zajeti partnerji in
podizvajalci projektov. Tudi porast ostalih stroškov storitev je predvsem posledica večjega
obsega izvajanja projektov v primerjavi s preteklim letom.

16.2.3 Stroški dela
Skupna vrednost stroškov dela znaša 3,350.937 EUR. V strukturi odhodkov predstavljajo delež
67,22 %.
V evrih
Realizacija
2019

Vrsta stroška
Plače zaposlenih

Realizacija
2018

INDEKS
(2019/2018)

2,601.718

2,321.309

112,08

177.300

169.064

104,87

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja

39.759

35.641

111,55

Drugi stroški zaposlenih (regres, jubilejne …)

108.154

101.826

106,21

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

424.006

376.808

112,53

3,350.937

3,004.648

111,53

Povračila zaposlenim

Stroški dela skupaj

Zavod je obračunaval in izplačeval plače ter druge stroške dela za redno zaposlene delavce po
Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in skladno z določili Uredbe o plačah direktorjev v
javnem sektorju. Vsi prispevki in davki so bili obračunani skladno z veljavnimi predpisi.
Stroški dela so se v primerjavi s preteklim letom povečali zaradi večjega števila zaposlenih pri
projektnih delih in zvišanja premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

16.2.4 Stroški amortizacije
ZRSVN kot javni Zavod pri obračunavanju amortizacije opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev upošteva Zakon o računovodstvu, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstvih ter Pravilnik
o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava. Skupna vrednost amortizacije znaša 97.598 EUR in je pokrita iz predhodno oblikovanih
namenskih virov za pokrivanje amortizacije.
Zavod ima zelo veliko opreme že v celoti amortizirane, vendar se še vedno uporablja za
opravljanje dejavnosti. Neuporabna oprema je bila na podlagi letnega popisa predlagana za
odpis ter izločena iz poslovnih knjig.

16.2.5 Drugi stroški
Drugi poslovni odhodki znašajo 2.421 EUR. Od tega predstavljajo stroški študentske prakse
2.037 EUR, preostali del 384 EUR pa stroške taks in dajatev.
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16.2.6 Finančni odhodki
Finančni odhodki v vrednosti 1.032 EUR predstavljajo obresti za zadolžitev pri EZR.

16.2.7 Poslovni izid
Zavod je v letu 2019 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v bruto
vrednosti 1.179 EUR, po odbitku davka pa znaša presežek 955 EUR.

16.2.8 Davek od dohodka pravnih oseb
Pravni podlagi obdavčitve sta Zakon o davku od dohodka pravnih oseb ter Pravilnik o opredelitvi
pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Obračunani davek znaša 224 EUR.

16.3 Razkritja k izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah
dejavnosti
V evrih
POSTAVKA

Prihodki in odhodki za
izvajanje javne službe in
projektov EU

Prihodki od poslovanja

Prihodki in odhodki od
prodaje blaga in storitev na
trgu

4,951.652

34.492

0

0

CELOTNI PRIHODKI

4,013.576

34.492

Stroški materiala in storitev

1,627.328

3.247

Stroški dela

3,320.871

30.066

Drugi stroški

2.421

0

Finančni odhodki

1.032

0

4,013.576

33.313

Presežek prihodkov nad odhodki

0

0

Davek od dohodka pravnih oseb

0

224

Presežek prihodkov po obdavčitvi

0

955

Finančni prihodki

CELOTNI ODHODKI

Za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe MOP in ostale javne službe,
financirane iz drugih virov, ter za izvajanje tržne dejavnosti so bila za leto 2019 uporabljena
naslednja sodila:
• prihodki iz poslovanja so evidentirani ločeno po dejavnostih;
• direktni poslovni odhodki so v izkazih poslovnega izida upoštevani po dejanskih podatkih;
• splošni stroški so pripisani posameznim dejavnostim, upoštevaje projektna določila;
• finančni odhodki so v celoti razporejeni na javno službo.
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16.4 Razkritja k izkazu prihodkov in odhodkov po načelu
denarnega toka
V evrih
Realizacija
2019

POSTAVKA

Realizacija
2018

INDEKS
2019/2018

I. SKUPAJ PRIHODKI

4,603.811

3,259.827

141,23

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

4,572.158

3,259.827

140,26

Prihodki iz sredstev javnih financ

3,118.721

2,699.810

115,52

Prejeta sredstva iz državnega proračuna (MOP)

3,090.619

2,649.476

116,65

28.102

50.334

55,83

1,453.437

560.017

259,53

31.653

0

II. SKUPAJ ODHODKI

4,821.452

4,468.862

107,89

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

4,790.881

4,468.862

107,21

Plače in drugi izdatki zaposlenim

2,831.923

2,575.256

109,97

455.061

414.062

109,90

1,396.496

1,398.422

99,86

107.401

81.122

132,39

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV
NA TRGU

30.571

0

Plače, prispevki in drugi izdatki za stroške dela

27.591

0

2.980

0

217.641

1,209.035

Prejeta sredstva iz občin in skladov RS
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe,
plačila obresti
Investicijski odhodki

Izdatki za material, storitve in investicije iz tržne
dejavnosti
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

Zavod sestavlja izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka zaradi zagotavljanja
podatkov o javnofinančnih prihodkih in odhodkih na ravni države.
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih
in odhodkih v obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019 in v predhodnem obračunskem
obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018.
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka:
• da je poslovni dogodek nastal;
• da je prišlo do prejema ali izplačila denarja.
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Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter z enotnim kontnim
načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
V primerjavi s predhodnim letom, gledano za Zavod kot celoto, so odstopanja predvsem
pri projektnem delu prihodkov (denarnih prilivov), ki jih je bilo v letu 2019 v primerjavi s
preteklim letom za 893 tisoč evrov več kot v letu 2018 oziroma indeks porasta znaša 260 %.
Proračunska sredstva, prejeta od resornega Ministrstva za okolje in prostor, so se
v primerjavi s preteklim letom povečala za 16,6 %, predvsem zaradi izvajanja ukrepov, ki se
financirajo iz Sklada za podnebne spremembe. V strukturi prihodkov predstavljajo prihodki
za izvajanje javne službe 99-odstotni delež, kamor vštevamo posebna proračunska sredstva
države ter sredstva za izvajanje javne službe, pridobljena iz proračunskih virov EU in ostalih
virov. Prihodki so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 41 %, odhodki pa za 7 %, kar se
kaže tudi v manjšem primanjkljaju, ki znaša 217.641 EUR.

16.5 Razkritja k izkazu računa finančnih terjatev in naložb
V evrih
POSTAVKA

Realizacija 2019

Realizacija 2018

Prejeta vračila danih posojil

0

2,770.000

Dana posojila

0

1,870.000

PREJETA MINUS DANA POSOJILA

0

900.000

DANA MINUS PREJETA POSOJILA

0

0

V letu nismo imeli presežkov denarnih sredstev in zato tudi ne vlaganj.

16.6 Razkritja k izkazu računa financiranja
V evrih
POSTAVKA

Realizacija 2019

Domače zadolževanje

Realizacija 2018

1,330.000

270.000

Odplačila domačega dolga

870.000

0

NETO ZADOLŽEVANJE

460.000

270.000

0

0

242.359

0

0

39.035

NETO ODPLAČILO DOLGA
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

Zavod se je zadolževal celo leto, vendar so se iz projektnih prilivov posojila tudi vračala.
Zadolženost se je v primerjavi z letom 2018 povečala za 460.000 EUR, od tega so se sredstva
porabila za kritje primanjkljaja po denarnem toku za 217.641 EUR, razlika 242.359 EUR pa je
povečevala stanje denarnih sredstev, ki so bila porabljena za financiranje projektov v začetku
leta 2020. Skupna zadolženost je na dan 31. 12. 2019 znašala 730.000 EUR. Čezletna zadolženost
je bila odobrena pri Ministrstvu za finance (EZR), pri katerem se Zavod zadolžuje.
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17 Dogodki po koncu poslovnega leta
Po 1. 1. 2020 ni bilo računovodskih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na stanje sredstev in
obveznosti Zavoda na dan 31. 12. 2019.
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18 Viri in literatura
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), na kratko: ZON).
2. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna, Uradni list RS, št. 12/01, s spremembami.
3. Poročilo o delu Zavoda za leto 2018. Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, februar 2019.
4. Program dela Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave za leto 2019. Zavod RS za
varstvo narave, Ljubljana, januar 2019.
5. 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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ZAKLJUČNI
DEL
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19 Priloge
19.1 Priloga 1: Zakonske osnove za delo Zavoda
V tej prilogi so naštete slovenske zakonske osnove in drugi predpisi, ki opredeljujejo naše delo ali so z
njim povezani.

19.1.1 Zakon o ohranjanju narave
Zavod izvaja javno službo ohranjanja narave v skladu z ZON (gl. poglavje Viri in literatura, zap. št. 1).
Zavod je bil vpisan v sodni register z dnem 14. 12. 2001 pod št. vložka 1/35463/00, delovati pa je začel
1. 1. 2002. V ZON 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 ukrepov varstva naravnih vrednot državnega pomena in jih izvaja;
11. sodeluje pri pripravi načrtov upravljanja zavarovanih območij tako, da spremlja pripravo
načrta upravljanja, preverja njegovo skladnost s cilji in z nameni zavarovanja ter poda
končno strokovno mnenje o sprejemljivosti načrta upravljanja zavarovanih območij;
12. upravlja zavarovana območja, 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 z drugimi
predpisi;
16. daje strokovna mnenja in soglasja s področja ohranjanja narave;
17. sodeluje pri izvajanju ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti na ekološko
pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih ter jih izvaja.
Zavod na podlagi javnega pooblastila opravlja naslednje naloge:
1. pripravlja naravovarstvene smernice;
2. upravlja podatkovno zbirko 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
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•
•
•
•

upravljavcev zavarovanih območij, če upravlja zavarovano območje javni zavod oziroma na
drugačen način, ki mora biti določen v aktu o zavarovanju, če je za upravljanje zavarovanega
območja podeljena koncesija ali če zavarovano območje 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.

19.1.2 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.

19.1.3 Slovenski materialni predpisi
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

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, 31/18)
Zakon o zaščiti živali – ZZZiv (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 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. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
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, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 - GZ,
68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE)
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17, 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 – ZRPSJ (Uradni list RS, št. 57/96, 7/99 – ZVKD,
110/02 – ZGO-1, 46/14 – ZON-C)
Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok – ZNRŠZ (Uradni list RS, št. 20/98, 110/02 –
ZGO-1, 119/02 – ZON-A)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o Spominskem parku Trebče – ZSPT (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, Uradni list SFRJ,
št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS – stari, št. 8/90 – ZSDZ, 10/91, Uradni list
RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 13/93, 110/02 – ZGO-1, 119/02 – ZON-A)
Zakon o vodah – ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 10/04 –
Odl. US, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15)
Zakon o kmetijskih zemljiščih – ZKZ (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2, 58/12, 27/16, 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, 47/18)
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 prostoživečih 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, 62/19)
Uredba o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04,
115/07, 36/09, 15/14)
Uredba o zatočišču za živali prostoživečih 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 prostoživečih 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 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)
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Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09,
93/10, 23/15, sklep št. 35600-46/2017 z dne 16. 2. 2018, 7/2019)
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)

19.1.4 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 – OdSPRS (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07
– ZPNačrt, 99/07, 57/12)
Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, št. 83/99, 41/04 – ZVO-1)
Program upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) (sprejet na 30. seji Vlade, dne 9. 4.
2015, dopolnjen na 38. seji Vlade, dne 28. 5. 2015)
Resolucija o nacionalnem gozdnem programu – ReNGP (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)
Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 (Uradni
list RS, št. 83/18)

Programsko-politični dokumenti Evropske skupnosti:
• Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: strategija EU za biotsko raznovrstnost do
leta 2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A52012IP0146)
(23.12.2019)
• Prenovljena strategija Evropske unije za trajnostni razvoj (http://register.consilium.europa.
eu/doc/srv?l=SL&f=ST%2010117%202006%20INIT) (23. 12. 2019)
• Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (https://www.google.si/search?q=
SPREMENIMO+SVET%3A+AGENDA+ZA+TRAJNOSTNI+RAZVOJ+DO+LETA+2030&rls=com.
microsoft:sl&ie=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1&gws_rd=ssl) (25. 1. 2016)

19.1.5 Najpomembnejši predpisi EU s področja varstva narave
•
•
•
•
•
•

Direktiva Sveta o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih
vrst – Direktiva o habitatih (92/43/EEC)
Direktiva Sveta o ohranjanju prostoživečih 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 prostoživečih 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 prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst z
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zakonsko ureditvijo trgovine z njimi
Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o
preprečevanju in obvladovanju vnosa ter širjenja invazivnih tujerodnih vrst

19.1.6 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, MP27 št. 15/92)
Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališče močvirskih ptic
(Ramsar) (Uradni list SFRJ, MP št. 9/77), velja na podlagi Akta o notifikaciji in nasledstva
(Uradni list RS, št. 15/92)
Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih
življenjskih prostorov – Bernska konvencija (Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu
prostoživečega 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 prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi
vrstami (CITES) – Washingtonska konvencija (Zakon o ratifikaciji konvencije o mednarodni
trgovini z ogroženimi prostoživečimi 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 prostoživečih živali – Bonnska konvencija (Zakon
o ratifikaciji konvencije o varstvu selitvenih poti vrst prostoživečih 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))

19.1.7 Predpisi, na katerih temelji računovodsko poročilo
•

•
•
27

Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13,
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, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 –
ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021)
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 – ZIPRS2021
(Uradni list RS, št. 75/19)
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,
Mednarodne pogodbe.
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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, 17/18, 17/19,
33/19 – ZMVN-1A, 72/19, 82/19);
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 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, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14
– ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18,
75/19 – ZUPPJS2021)
Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)
Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, (Uradni list RS, št. 80/18)
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji – KPND, (Uradni list
RS/I, št. 18/91, Uradni list RS, št. 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ,
27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97,
37/97, 40/97 – ZDMPNU, 79/97, 87/97 – ZPSDP, 87/97 – ZURD98, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98,
9/98, 9/98, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 59/99, 59/99,
59/99, 3/00, 3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00 – KPnd, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01,
23/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 43/01 – KPnd, 99/01, 6/02, 6/02,
8/02, 9/02, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 19/02 – KPnd, 69/02, 69/02, 69/02, 8/03, 8/03,
8/03, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 71/06, 138/06,
62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12,
40/12, 1/13, 3/13, 46/13, 67/13, 107/13, 7/14, 52/14, 95/14, 3/15, 55/15, 91/15, 4/16,
46/16, 51/16, 49/16, 88/16, 3/17, 27/17, 38/17, 35/17, 35/17, 80/17, 3/18, 29/18, 47/18,
80/18, 82/18, 4/19, 7/19, 31/19, 45/19)
Kolektivna pogodba za javni sektor – KPJS (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09,
16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10,
89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 101/13 – ZIPRS1415, 45/14, 95/14
– ZUPPJS15, 95/14, 90/15 – ZUPPJS16, 91/15, 39/16, 88/16 – ZUPPJS17, 21/17, 46/17,
69/17, 80/18, 75/19 – ZUPPJS2021)
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)
Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00)
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, 75/19 – ZUPPJS2021)
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 75/19
– ZUPPJS2021)
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja okolja in
prostora (Uradni list RS, št. 28/06)
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu RS za varstvo narave
(sprejet na seji Sveta Zavoda RS za varstvo narave dne 9. 1. 2019, s spremembami)
Statut Zavoda RS za varstvo narave, št. 8-IV-34/1-O-16/DK z dne 2. 2. 2016
Pravilnik o računovodstvu Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, št. 8-VI509/1-O-11/MD, TK z dne 15. 9. 2011
Pravilnik o oddaji evidenčnih javnih naročil Zavoda RS za varstvo narave, št. 8-VI-391/1-O-16/
DK z dne 13. 9. 2016
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19.2 Priloga 2: Organizacijska struktura Zavoda
Shema prikazuje organigram Zavoda:

Naslednji dve shemi 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. Organizacijska enota, ki je v shemi pri
posameznem projektu navedena prva, je tista, kjer poteka večina projektnih aktivnosti in kjer
je tudi delovno mesto vodje projekta oziroma projekte skupine v Zavodu.

19.2.1 Delovne skupine, ki delujejo v Zavodu
SKUPINA ZA FLORO IN FAVNO

SKUPINA ZA STROKOVNI RAZVOJ

DELOVNE SKUPINE

SKUPINA ZA GEOLOGIJO

SKUPINA ZA HIDROLOŠKE NV

SKUPINA ZA POVRŠINSKE
GEOMORFOLOŠKE NV

SKUPINA ZA EBR

SKUPINA ZA KMETIJSTVO

SKUPINA ZA PRIPRAVO PROGRAMA
DELA IN POROČILA
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Osr
E

LIKE

OE
CE

OE
NG

Os
rE

OE
KR

OE
KR

OE
LJ

OE
NG

VIPava

OE
MB

OE
MB

OE
NM

Osr
E

OE
LJ

PoLJUBA

OE
PI

AlpGov 2

OE
NG

OE
LJ

OE
KR

Mala barja - Marja

Osr
E

BANAP

OE
LJ

LIFE-IP NATURA.SI

VrH Julijcev

Osr
E

KRAS.RE.VITA

LIFE STRŽEN

VEZI NARAVE

OE
NM

LIFE TO GRASSLANDS

Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR

OE
PI

PHAROS4MPAs

OE
KR

LIFE ARTEMIS

OE
PI
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19.2.2 Shema vključenosti organizacijskih enot Zavoda v potekajoče
projekte
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19.3 Priloga 3: Primerjava med predvideno in realizirano
porabo delovnega časa po nalogah
Spodnji graf prikazuje primerjavo med predvideno in realizirano porabo delovnega časa
sodelavcev Zavoda po nalogah za leto 2019, izraženo v odstotkih od celotnega števila
opravljenih ur28 .

Pri nalogi »Projekti zunanji« je realizacija manjša od načrtovane, kar je posledica zakasnitve
začetka izvajanja nekaterih projektov, zato so bili novi sodelavci zaposleni kasneje, kot je bilo
načrtovano.

28
V letu 2018 je bila uvedena nova naloga »Sindikalne aktivnosti«, za katero smo porabili majhno število ur.
Pripadajoči stolpec v grafu je zato neviden.
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19.4 AlpGOV*

EUSALP akcijska skupina 7, Dunaj, marec 2019
AKRONIM

AlpGov

Trajanje

7. 6. 2016–6. 12. 2019

Spletna stran

www.alpine-space.eu/projects/alpgov/en/home

Vrednost projekta

3,982.500,00 € (vrednost ZRSVN: 151.000,00 €)

Program (sredstva)

Finančni mehanizem Interreg za območje Alp

Prijavitelj

Bavarsko ministrstvo za okolje in varstvo potrošnikov (Bayerishes
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz)

Partnerji

V projektu so sodelovale vse države alpskega prostora, projektni partnerji
pa smo bili vodje devetih akcijskih skupin Strategije EU za alpsko regijo
(EUSALP). https://www.alpine-region.eu/ Skupaj je v projektu sodelovalo
13 partnerjev iz 5 držav EU (Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije)
in Švice.

PROJEKTNO OBMOČJE
Gre za območje alpske regije, kot jo opredeljuje Strategija EU za alpsko regijo in vključuje 7
držav ter 48 regij. Območje se ujema z območje programa za Alpe.

*
V končnem poročilu za večje projekte, ki so se zaključili v letu poročila, pripravimo kratko poročilo o projektu, t.i.
projektni list.
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EKIPA PROJEKTA (ZRSVN)
Izvedba projektnih aktivnosti: Tina Trampuš – vodja projektne skupine, vsebinska podpora
mag. Martina Kačičnik Jančar in Tadej Kogovšek, administrativna podpora Anja Trdin in Tjaša
Djokić.
CILJI PROJEKTA
Glavni cilj projekta je bil 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 je prispeval k
učinkovitejšemu delovanju akcijskih skupin in s tem pripomogel k vzpostavitvi skupnega okvira
za upravljanje EUSALP. Projekt sodi v tematsko področje »dobro upravljan alpski prostor«, s
poudarkom na transnacionalnem pristopu upravljanja.
IZVEDENE AKTIVNOSTI IN UČINKI PROJEKTA
Projekt je podprl uresničevanje programskega cilja (prioriteta 4 – Governance), ki se nanaša na
vzpostavitev večnivojskega in transnacionalnega načina upravljanja v alpskem prostoru. Namen
projekta je podpora učinkovitemu izvajanju EUSALP v okviru sistematičnega transnacionalnega
pristopa, z oblikovanjem in s preizkusom primernih upravljavskih struktur in mehanizmov
predvsem na ravni akcijskih skupin, istočasno pa z vzpostavljanjem sinergij z drugimi organi
izvajanja EUSALP, kot sta generalni in izvršilni odbor, ter drugimi akterji alpske politike. S tem
projektom je Zavod, ki skupaj z omenjenim bavarskim ministrstvom vodi EUSALP akcijsko
skupino 7 (ekološka povezanost) neposredno prispeval k izvajanju Strategije EU za Alpsko regijo,
h kateremu so države pristopile v januarju 2016, ko je Slovenija, kot predsedujoča EUSALP, na
Brdu pri Kranju pripravila konferenco ob zagonu strategije. V projektnem obdobju smo izvedli
11 sestankov AS7 ter sodelovali na sestankih odbora vodij akcijskih skupin (BAGL, 2–3 letno)
ter številnih drugih tematskih delavnicah in srečanjih.
S celovitim pristopom, ki pomeni pokrivanje celotnega ozemlja Alpske regije,
vključenost vodij vseh akcijskih skupin in drugih deležnikov, obravnavo vseh vsebin akcijskega
načrta EUSALP, zagotavljanje povezav med različnimi organi izvajanja strategije, razvoj orodij za
upravljanje znanja ter sprostitev priložnosti za investicije, je projekt AlpGov sprožil in usmerjal
inovativni proces upravljanja v Alpski regiji.
NAČRTOVANE AKTIVNOSTI PO PROJEKTU
Zavod v 2020 nadaljuje vodenje EUSALP akcijske skupine 7 ter aktivnosti izvaja v okviru novega
projekta AlpGov2 (prijava konec julija 2019, projekt potrjen oktobra 2019, začetek izvajanja 1.
1. 2020).
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19.5 Priloga 5: Prispevki, objavljenih v medijih in publikacijah
v letu 2019
V preglednici je seznam avtorskih prispevkov v publikacijah, sodelovanja pri novinarskih
prispevkih, sporočil za javnost in novinarskih konferenc v letu 2019.
Preglednica: Seznam prispevkov v publikacijah in medijih
Zap.
Št

Datum

Ime in priimek
avtorja

Naslov prispevka

Vrsta prispevka

Ime medija

1

5.1.2019

Turk Robert

Vodooskrba na II. tiru

avtorski prispevek

Delo.si

2

6.1.2019

Koren Aleksander

Biosferno območje Mura
Drava Donava

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Pozdrav TV si

3

10.1.2019

Podgorelec Monika

Nova blagovna znamka Haloz

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Večer - Štajerc

4

10.1.2019

Turk Robert

vodooskrba obale &
ohranjanje morske bd

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

TVSLO1 - Dnevnik,
slo kronika

5

11.1.2019

Jenčič Samo

Drevored je občasno
parkirišče

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Večer

6

11.1.2019

Koren Aleksander,
Izdelki s suhih travišč bi
Podgorelec Monika, lahko dobili svojo blagovno
Kamenik Klemen
znamko

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Štajerski tednik

Kalan Gregor

Za redčenje in
odstranjevanje obvodne
vegetacije je potrebno
dovoljenje

avtorski prispevek

Posavski obzornik

avtorski prispevek

lokalno.si

7

14.1.2019

8

14.1.2019

Kalan Gregor

Za redčenje in
odstranjevanje obvodne
vegetacije je potrebno
dovoljenje

9

14.1.2019

Malovrh Judita

Invazivne tujerodne vrste
na poti

sporočilo za javnost

vsi mediji

avtorski prispevek

Kmečki glas

10

16.1.2019

Kalan Gregor

Za redčenje in
odstranjevanje obvodne
vegetacije je potrebno
dovoljenje

11

25.1.2019

Rogelj Metod

Sanacija vetroloma na
Zelencih

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Gorenjski glas

12

26.1.2019

Oršanič Hrvoje Teo

Medicina rešuje človeška
življenja, veterina živalska,
varstvo okolja pa vsa

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Delo -sobotna
priloga

13

31.1.2019

Hudoklin Andrej

Priletele so pinože

avtorski prispevek

Dolenjki list

14

31.1.2019

Turk Robert

priznanje Prometej znanosti

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

PN

17

7.2.2019

Centrih Genov Tina

LIKE dogodek v Kastelcu ter
predstavitev projekta LIKE

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radio Capris

16

7.2.2019

Hudoklin Andrej

Kje pozimi spijo netopirji?

avtorski prispevek

Dolenjski list

15

7.2.2019

Rogelj Metod

Pozidava v Udin borštu

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

POP TV
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18

11.2.2019

Prispevek z dogodka
»Delavnica primeri dobre
Debeljak Šabec Nika
prakse povezovanja in
trženja kmetij iz Slovenije«

19

13.2.2019

Kalan Gregor

Vezi narave - novinarska
konferenca v sklopu projekta tiskovna konferenca
Interreg

hrvaški mediji

20

14.2.2019

Kodrnja Danijela

Ali vemo, kaj so mokrišča?

avtorski prispevek

OKO

21

14.2.2019

Trampuš Tina

Sem proti ker sem ZA

avtorski prispevek

Mandrač

22

21.2.2019

Turk Robert

Slovenija zunaj energetskih
načrtov na morju

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Delo.si

23

22.2.2019

Kodrnja Danijela

Vemo, kaj so mokrišča?

avtorski prispevek

Rogaške novice

24

23.2.2019

Rogelj Metod

Kdo je kriv, da so Zelenci
videti, kot da bi nanje padel
meteorit?

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Dnevnik

26

27.2.2019

Bajc Klavdij

novice (poslovna cona v
Krombeku - laška žaba)

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radio Koper,
TVS1, TV Koper

27

27.2.2019

Hudoklin Andrej

Črna človeška ribica kraljuje
na Belokranjskem

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

RTV Slovenija 1

28

27.2.2019

Hudoklin Andrej

Črna človeška ribica

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radio1

29

27.2.2019

Hudoklin Andrej

Odslej si boste lahko ogledali
sodelovanje pri
tudi redko črno človeško
novinarskem prispevku
ribico

Planet TV

30

27.2.2019

Hudoklin Andrej

LAS Črna človeška ribica,
izjava

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radio SLO

25

27.2.2019

Kocjan Mateja,
Oršanič Hrvoje Teo

Okoljevarstveniki na strani
Lebna

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Delo.si

33

28.2.2019

Bajc Klavdij

Poslovno cono skoraj
zamajala zaščitena žaba

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Primorske novice

32

28.2.2019

Hudoklin Andrej

Razdejana soteske
Črmošnjice

avtorski prispevek

Dolenjski list

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Dnevnik

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radio SLO

34

28.2.2019

Hudoklin Andrej

Črna človeška ribica odslej
na ogled tudi »navadnim«
obiskovalcem: ogrožene
vrste

31

28.2.2019

Rogelj Metod

Sanacija vetroloma na
Zelencih

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Planet TV

35

1.3.2019

Bajc Klavdij

Namesto okostnjaka iz
omare skočila žaba

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Večer

37

5.3.2019

Hudoklin Andrej

Zavarovati želijo črno ribico

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

TV Vaš kanal

36

5.3.2019

Kocjan Mateja,
Oršanič Hrvoje Teo

Naj drevo leta spet brez
Slovenije

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Slovenske novice

Hudoklin Andrej

Belokranjski svetovni
fenomen - črna človeška
ribica (tiskana verzija),
Miriam Bezek Jakeš

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Dolenjki list

38

7.3.2019
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39

9.3.2019

Sedonja Jožef

Pomagajmo žabam čez cesto

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Nedeljske novice

40

12.3.2019

Rozman Sonja

Žabe na rdečem seznamu

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Gorenjski glas

41

13.3.2019

Rozman Sonja

Zapora ceste za varen
prehod žab na mrestišče na
Bobovku pri Kranju

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radio SLO

42

14.3.2019

Hudoklin Andrej

Toplica

avtorski prispevek

Dolenjki list

44

14.3.2019

Hudoklin Andrej

Slabo stanje izvira Žibrščice

avtorski prispevek

Dolenjski list

43

14.3.2019

Kocjan Mateja,
Laganis Jana

Čiščenje zarasti na parceli
nad Gojačami (projekt
VIPava)

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Primorske novice

45

18.3.2019

Kačičnik Jančar
Martina

Studio ob 17h

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

RTV Slovenija, 1.
program

46

19.3.2019

Košar Starič Tanja

Lastniki ukrepov ne
poznajo (redčenje obvodne
vegetacije)

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Večer

47

19.3.2019

Malovrh Judita

Z opazovanjem pomagamo
varovati gozdove

sporočilo za javnost

vsi mediji

49

21.3.2019

Trampuš Tina

O otoku v Izoli

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

RTV Slovenija 1 Slovenska kronika

48

21.3.2019

Turk Robert

Morsko vodo morju, Istri
vodo iz Padeža

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Primorske novice

50

22.3.2019

Kocjan Mateja

Po 30 letih se jezero počasi
sodelovanje pri
vrača, načrti z njim pa so zelo
novinarskem prispevku
ambiciozni

www.24ur.com

51

25.3.2019

Hudoklin Andrej

O črni človeški ribici,
pogovorna oddaja

Radio Sraka

52

26.3.2019

Podgorelec Monika

Z žuželkami in QR-kodami po sodelovanje pri
celotnih Halozah
novinarskem prispevku

Štajerski tednik

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

STA

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

53

27.3.2019

Hudoklin Andrej

V Beli krajini projekt
predstavitve in varovanja
življenjskega prostora črne
človeške ribice

55

28.3.2019

Centrih Genov Tina

O napredkih projekta LIKE

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

RTV Slovenija

54

28.3.2019

Hudoklin Andrej

Za detli po Vlaški poti

avtorski prispevek

Dolenjski list

56

29.3.2019

Rozman Sonja

Spomladanska selitev žab

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Kranjske novice

57

31.3.2019

Laganis Jana

V novogoriški mestni gozd po sodelovanje pri
sledeh laške žabe
novinarskem prispevku

Radio Koper

58

1.4.2019

Kocjan Mateja

Pomladimo gozdove 2019

tiskovna konferenca

vsi mediji

59

1.4.2019

Oršanič Hrvoje Teo

SiDG - pogozdovanje in
naravovarstvo

tiskovna konferenca

vsi mediji

61

2.4.2019

Košar Starič Tanja,
Kocjan Mateja

Žabji masaker v Goričici pri
Šentjurju

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Dnevnik

60

2.4.2019

Podgorelec Monika

Gnojiti je treba s starim
hlevskim gnojem ali zrelim
kompostom

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Štajerski tednik
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62

4.4.2019

Kocjan Mateja

Krvava žabja svatba

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Večer

63

4.4.2019

Trampuš Tina

Vse krajine štejejo

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Mandrač

64

5.4.2019

Rozman Sonja

Močvirski tulipani v Trzinu

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

RTV Slovenija 1 Slovenska kronika

65

7.4.2019

Hudoklin Andrej

Mednarodni dan bobra

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radio Krka

66

7.4.2019

Hudoklin Andrej

Mednarodni dan bobra

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

TV Vaš kanal

67

11.4.2019

Hudoklin Andrej

Bobrova steza v Podhosti

avtorski prispevek

Dolenjki list

68

11.4.2019

Hudoklin Andrej

Ekološki inženir, za nekatere
pa le drvar

avtorski prispevek

Dolenjski list

69

11.4.2019

Trampuš Tina

Ko se korenin zavemo

avtorski prispevek

Mandrač

70

12.4.2019

Turk Robert

Zaščita poti med Piranom in
Fieso

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Delo

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Val 202

71

13.4.2019

Laganis Jana

VIPava: Projekt, ki bo
ogroženim živalskim vrstam
v Vipavski dolini izboljšal
življenjske pogoje

72

15.4.2019

Jenčič Samo,
Podgorelec Monika

Drži ali ne drži?

avtorski prispevek

Ciciban

77

17.4.2019

Kink Barbara

Življenje na travniku

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

RTV Slovenija 1

73

17.4.2019

Kodrnja Danijela

Ukrepi za rogača

avtorski prispevek

www.natura2000.
si

74

17.4.2019

Kodrnja Danijela

Obsoteljčani, s hrastom
lahko naredite nekaj dobrega avtorski prispevek
za naravo.

www.kozjansko.
info

75

17.4.2019

Kodrnja Danijela

VEZI NARAVE- projekt
ohranjanja biotske
raznolikosti.

avtorski prispevek

www.kozje.si

76

17.4.2019

Kodrnja Danijela

Hrošč rogač

avtorski prispevek

www.rogaskaslatina.si

78

17.4.2019

Malovrh Judita

Izberite naravi prijazne
okrasne rastline

sporočilo za javnost

vsi mediji

79

20.4.2019

Šubic Tadeja

Zemlja domača ni prazna
beseda

avtorski prispevek

Podblegaške
novice

80

23.4.2019

Malovrh Judita

Invazivne tujerodne vrste
na poti

sporočilo za javnost

mediji Bela
Krajina

81

24.4.2019

Turk Robert

Piranski klif - zaščita poti

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

TVS, Radio Koper

83

25.4.2019

Hudoklin Andrej

Po Resslovi poti

avtorski prispevek

Dolenjki list

82

25.4.2019

Trampuš Tina

Vse krajine štejejo, tudi
Viližanski zaliv!

avtorski prispevek

Mandrač

84

26.4.2019

Rogelj Metod

Onesnaženje Zelencev

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Gorenjski glas
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85

8.5.2019

Škvarč Andreja

O razstavi Narava gorskega
sveta - včeraj, danes, jutri

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radio Gorenc

87

9.5.2019

Hudoklin Andrej

Kraška pot

avtorski prispevek

Dolenjski list

86

9.5.2019

Turk Robert

Poročilo IPBES

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radio Koper

89

11.5.2019

Koren Aleksander

Prvič v treh državah ob Dravi

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Večer

Kmečki glas

88

11.5.2019

Podgorelec Monika

kristijan.hrastar.kmeckiglas.
com: Od petka 17. do
sodelovanje pri
nedelje 19. maja na Ptuju 30. novinarskem prispevku
Dobrote slovenskih kmetij

90

12.5.2019

Podgorelec Monika

Na Ptuju bo dišalo po
podeželju

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radio Slovenske
gorice

14.5.2019

Glogovčan Primož

Obnavljanje in ohranjane
mokrotnih travnikov s
primeri dobre kmetijske
prakse

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Ljubljana

15.5.2019

Bedjanič Mojca,
Jenčič Samo, Kocjan
Mateja, Grmovšek
MINERALI IN KRISTALI Andrej, Stermecki
čudovite stvaritve narave
Lenka, Veberič
Simon, Šafran
Aljoša, Čuš Rok

publikacija

Studio Proteus
d.o.o.

15.5.2019

Bedjanič Mojca,
Kocjan Mateja,
Grmovšek Andrej,
Stermecki Lenka,
Zvonar Sandra,
Šafran Aljoša, Čuš
Rok

FOSILI- zgodbe iz geološke
preteklosti

publikacija

Studio Proteus
d.o.o.

94

15.5.2019

Bedjanič Mojca,
Kocjan Mateja,
Stermecki Lenka,
Zvonar Sandra,
Šafran Aljoša, Čuš
Rok

Voda in Kamen - neločljivo
povezana dela narave,
Didaktični pripomoček
za prijatelje Geoparka
Karavanke

publikacija

Studio Proteus
d.o.o.

92

15.5.2019

Senegačnik Andreja,
Netopirji. Ne, to niso
Jenčič Samo,
vampirji!
Podgorelec Monika

avtorski prispevek

Moj planet

93

15.5.2019

Simčič Matej

Na Gorjancih slovesno odprli sodelovanje pri
Info sobo Cvetnik
novinarskem prispevku

Radio Krka

avtorski prispevek

Novi medij

91

96

95

98

16.5.2019

Hudoklin Andrej

Bela štorklja, poljska
vrana, čebelar v: Atlas ptic
Slovenije.Popis ptic gnezdilk
2002 - 2017.

100

16.5.2019

Kink Barbara

Prikaz nasprotnih dejstev

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Posavski obzornik

99

16.5.2019

Simčič Matej

Na Miklavžu odprli Info sobo
Cvetnik

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Dolenjki list

97

16.5.2019

Škvarč Andreja

Ohranjanje gorske narave

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radiom Gorenc

103

17.5.2019

Kocjan Mateja

Življenje traviščem

tiskovna konferenca

vsi mediji

138

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2019

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

vecer.com

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

vecer.com

Želite brezplačna strokovna
priporočila za izboljšanje
svojih izdelkov?

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Štajerski tednik

Simčič Matej

Deset let programa

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Dolenjki list

22.5.2019

Simčič Matej

10 let naravovarstvenih
programov

avtorski prispevek

Novi medij

110

23.5.2019

Malovrh Judita

Invazivne tujerodne vrste
na poti

sporočilo za javnost

Lokalni časopisi in
spletne objave

107

23.5.2019

Simčič Matej

10 let programa

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Dolenjski list

108

23.5.2019

Simčič Matej

Na Miklavžu Info soba
Cvetnik

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

TV Vaš kanal

109

23.5.2019

Žitnik Denis

Konec ali nov začetek za
Napoleonovo vrbo?

avtorski prispevek

Dolenjski list

111

26.5.2019

Koren Aleksander

Ob hidroelektrarni na Muri
bosta božji mir in tišina

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Večer v nedeljo

112

27.5.2019

Kačičnik Jančar
Martina, Klemenčič Stanje narave v Sloveniji ni
sodelovanje pri
Tina, Oršanič Hrvoje dobro, politika mora ukrepati novinarskem prispevku
Teo

113

27.5.2019

Oršanič Hrvoje Teo

Stanje slovenske narave je
slabo

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

TVSLO1 - Dnevnik

115

28.5.2019

Djokić Tjaša

Odprli novo pohodno pot ob
Rimskem zidu

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Naš časopis

117

28.5.2019

Kačičnik Jančar
Martina, Klemenčič Slovenska narava je v
Tina, Oršanič Hrvoje težavah
Teo

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Delo

116

28.5.2019

Kačičnik Jančar
Martina, Oršanič
Hrvoje Teo

Premalo varujemo naravo

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Slovenske novice

114

28.5.2019

Podgorelec Monika

Eden najbolj ogroženih
ekosistemov so travišča

avtorski prispevek

Štajerski tednik

118

28.5.2019

Trampuš Tina,
Kačičnik Jančar
Martina, Oršanič
Hrvoje Teo

Narava v Slovenijie

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

POP TV

119

29.5.2019

Podgorelec Monika

Pomoč zakupnikom v
Halozah

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Kmečki glas

121

30.5.2019

Hrabar Nika

Letos rekordno število 3600!

avtorski prispevek

Kopitarjev glas
(glasilo občine
Vodice)

120

30.5.2019

Kocjan Mateja

Dan za Savinjo

sporočilo za javnost

vsi mediji

102

17.5.2019

Podgorelec Monika

Živi travniki

101

17.5.2019

Podgorelec Monika, Dajmo življenje pisanim
Kamenik Klemen
travnikom

104

21.5.2019

Podgorelec Monika

105

21.5.2019

106
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122

31.5.2019

Glogovčan Primož

slabo stanje vrst v Sloveniji
- poročanje po habitatni
direktivi

tiskovna konferenca

POP TV
Poletni glasovi
2019, glasilo
občine Miren
Kostanj

123

1.6.2019

Laganis Jana

Nova učna pot ob reki Vipavi

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

125

3.6.2019

Bedjanič Mojca

Mladi glas, sosednja vas

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Novice - Koroška

124

3.6.2019

Kaligarič Simona

Od interventnih skupin do
omejitve rabe

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Večer

126

5.6.2019

Berden Katja

Najava dogodka 24 ur z reko
Muro

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radio maxi, Radio
1 Pomurje

127

5.6.2019

Kaligarič Simona

24 ur z reko Muro, intervju

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radio SI

128

5.6.2019

Malovrh Judita

Akcija odstranjevanja
invazivnih tujerodnih rastlin

sporočilo za javnost

vsi mediji

129

6.6.2019

Berden Katja

Najava dogodka 24 ur z reko
Muro

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radio maxi, Radio
1 Pomurje

131

6.6.2019

Kačičnik Jančar
Martina, Oršanič
Hrvoje Teo

Poročanje o habitatih: v
Sloveniji najslabše razmere
sodelovanje pri
za življenje dvoživk, metuljev novinarskem prispevku
in kačjih pastirjev

Eko dežela

130

6.6.2019

Kaligarič Simona

Najava dogodka 24 ur z reko
Muro, intervju - ponovitev

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radio Si, Val 202

132

7.6.2019

Košar Starič Tanja,
Mevc Alma

Obiskovalci spoznavali
življenje ob Saviji v ljubenski
občini

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Savinjske novice

134

11.6.2019

Berden Katja

24 ur z reko Muro

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Trdoživ

133

11.6.2019

Jenčič Samo

Hrast pri Minoritih v
Martiboru

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radio Maribor

136

12.6.2019

Fučka David

Kmalu obnova grajske kašče

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Primorske novice

135

12.6.2019

Vidmar Barbara

Slovenski magazin

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

RTV Slovenije

138

13.6.2019

Kaligarič Simona,
Berden Katja

Štiristo otrok raziskovalo
skrivnosti reke (reportaža)

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Vestnik Murska
sobota

140

13.6.2019

Košar Starič Tanja

Panika ali upravičen strah
glede vetrnih elektrarn

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Novi tednik Celje

137

13.6.2019

Vidmar Barbara,
Turk Robert

Dan za morje - pomen
naravno ohranjene obale

tiskovna konferenca

RTV Slovenija,
Radio Koper,
Primorske novice,
Mand

143

14.6.2019

Kaligarič Simona

Grad, ki ga domačini ne dajo

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Večer

144

14.6.2019

Kaligarič Simona

Uročeni dvorec brez
skrbnega graščaka

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Večer

141

14.6.2019

Podgorelec Monika

Pomoč za ohranitev haloških
suhih travišč

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Štajerski tednik
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142

14.6.2019

Rogelj Metod

Nastajanje Regijskega parka
Kamniško Savinjske Alpe

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

RTV Slovenija 1

145

17.6.2019

Kaligarič Simona

Gradnja HE na Muri
ustavljena

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Naš stik

147

18.6.2019

Grošelj Alja

Rdečelistno bukev zaščitili
zaradi obsega debla

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Dnevnik

146

18.6.2019

Turk Robert

Morje - danost ali težava

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Primorske novice

148

18.6.2019

Vidmar Barbara

Morje poje centimeter klifa
na leto

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Primorske novice

152

19.6.2019

Demšar Matej

Gašperjev kostanj najdebelejše slovensko
drevo

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Kmečki glas

150

19.6.2019

Kačičnik Jančar
Martina, Oršanič
Hrvoje Teo

Evropejce skrbi izguba
biotske raznovrstnosti

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Kmečki glas

151

19.6.2019

Kocjan Mateja

Gašperjev kostanj

sporočilo za javnost

vsi mediji

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

TVSLO, Radio
Koper

149

19.6.2019

Turk Robert

14. redno srečanje
koordinatorjev spa&bd
protokola Barcelonske
konvencije v Portorožu

155

20.6.2019

Hudoklin Andrej

Štorklje še vedno v porastu

avtorski prispevek

Dolenjski list

156

20.6.2019

Hudoklin Andrej

Obročkanje štorkelj na
Dolenjskem

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Planet TV

157

20.6.2019

Hudoklin Andrej

Obročkanje štorkelj

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Slovenske novice

154

20.6.2019

Turk Robert

S čolni nič več do obale in
med kopalce

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Primorske novice

153

20.6.2019

Vidmar Barbara

Vsak dan bi moral biti Dan
za morje

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Mandrač

159

21.6.2019

Hudoklin Andrej

Dolenjske štorklje bolj
plodne kot prekmurske

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Slovenske novice

160

21.6.2019

Hudoklin Andrej

Poletje v Kočevskem rogu

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

TV Vaš kanal

158

21.6.2019

Kaligarič Simona

Šape v loncu medu

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Večer

161

24.6.2019

Kačičnik Jančar
Martina

Upad biotske raznovrstnosti

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

TV Slo

162

24.6.2019

Oršanič Hrvoje Teo

Narava v Sloveniji ne more
več

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

TV Slo

163

26.6.2019

Košar Starič Tanja

Za odpoved ni kriva le vse
nižja udeležba

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Večer

164

27.6.2019

Kink Barbara

Prikaz nasprotnih dejstev

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Posavski obzornik

166

27.6.2019

Kocjan Mateja

Mesec upanja v boju proti
podnebnim spremembam

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

EOL

165

27.6.2019

Košar Starič Tanja

Kopalci v vonarskem jezeru
2021

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Novi tednik Celje

141

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2019

167

27.6.2019

Trampuš Tina

Ni nam vseeno za drevesa

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Mandrač

168

28.6.2019

Glogovčan Primož

Ogroženost metuljev v
Sloveniji

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

revija Zarja

169

28.6.2019

Mateja Kocjan

Kdo ima prednost - narava ali sodelovanje pri
avtomobil
novinarskem prispevku

Primorske novice

170

29.6.2019

Fučka David

Logaška smreka - danes do
13.00

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radio SLO

171

1.7.2019

Berden Katja

Izobraževalni in doživljajski
dogodek

avtorski prispevek

Fünkešnica občinsko glasilo

172

4.7.2019

Hudoklin Andrej

Kaj ogroža rast lehnjaka?

avtorski prispevek

Dolenjki list

174

9.7.2019

Kocjan Mateja

Volkovi so nevarni

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Nova 24

173

9.7.2019

Kocjan Mateja,
Mulej Jasna

Ali volk res ogroža prebivalce sodelovanje pri
Poljanske doline in okolice
novinarskem prispevku

176

11.7.2019

Hudoklin Andrej

Več hrane, več štorkelj

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Dolenjki list

175

11.7.2019

Turk Robert

Boat party v KP Strunjan

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Regional obala

177

12.7.2019

Fon Doroteja

Invazivne tujerodne vrste se
vse pogosteje pojavljajo v
našem okolju

avtorski prispevek

Glasilo občine
Pivka

179

15.7.2019

Kink Barbara

Uničili naravo, zdaj bi vajo
ponovili

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Večer

178

15.7.2019

Malovrh Judita

Invazivne tujerodne vrste
na poti

sporočilo za javnost

vsi mediji

182

18.7.2019

Hudoklin Andrej

Reševanje rib iz Sušice

avtorski prispevek

Dolenjki list

180

18.7.2019

Podgorelec Monika

Z vsem dobrim v Ljubljano

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Večer - Štajerc

181

18.7.2019

Podgorelec Monika

Vabilo na delavnico pojekta
LIFE TO GRASSLANDS

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Panorama

183

20.7.2019

Izginjanje travniških rož
Kocjan Mateja,
in insektov; Vetrobransko
Debeljak Šabec Nika
steklo brez mrčesa

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Dnevnik Dnevnikov
objektiv

184

22.7.2019

Cernatič - Gregorič
Anica

Zasuli so vrtačo

avtorski prispevek

Geografski
obzornik, leto
2019, letnik 66,
številk

185

25.7.2019

Trampuš Tina

Sanacija Piranskega klifa

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

RTV Koper

186

29.7.2019

Oršanič Hrvoje Teo

Dan ekološkega dolga

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

TV SLO1 - Odmevi

187

29.7.2019

Turk Robert

Posegi na Piranskem klifu

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

TV SLO, TV Koper

188

30.7.2019

Oršanič Hrvoje Teo

Ali nas volkovi res ogrožajo

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Val 202

192

1.8.2019

Hudoklin Andrej

Tudi ježi plavajo

avtorski prispevek

Dolenjki list
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190

1.8.2019

Kink Barbara

Kaj bo s hidroelektrarno
Mokrice?

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

RTV Slovenija, 1.
program

189

1.8.2019

Podgorelec Monika

Življenje traviščem

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Panorama

191

1.8.2019

Podgorelec Monika

Oenjevanje mlečnih in
suhomesnatih izdelkov v
Žetalah

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Žetalske novice
- Glasilo občine
Žetale

193

6.8.2019

Glogovčan Primož

Pisana krila izginjajo z naših
travnikov

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Jana Zarja

194

7.8.2019

Oršanič Hrvoje Teo

Travniške ptice in sodba

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radio Slovenija

195

12.8.2019

Rogelj Metod

Gondola na Vitranc

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Kanal A

196

16.8.2019

Juran Vesna, Koren
Aleksander

Ledvice planeta so pogosto
spregledane, a so zelena
skladišča

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

EOL

197

16.8.2019

Prešeren Nina

Preživela postovka

avtorski prispevek

Dolenjski list

198

30.8.2019

Ovrednotenje stroškov
priprave in izvajanja
Žvikart Mateja,
rezultatsko usmerjenega
Debeljak Šabec Nika
kmetijsko-okoljskega ukrepa
za ohranjanje suhih travišč

avtorski prispevek

Varstvo narave

199

2.9.2019

Šubic Tadeja

Od odkritja do naravne
vrednote

avtorski prispevek

strokovna
publikacija

201

5.9.2019

Hudoklin Andrej

Električna zaščita pred
bobrom

avtorski prispevek

Dolenjki list

200

5.9.2019

Turk Robert

turistične križarke &
PHAROS4MPAs

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radio Koper

202

11.9.2019

Laganis Jana

Učila bo, kako ohranjati
naravo

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Goriška

203

12.9.2019

Hudoklin Andrej

Novo Kobilo je treba
renaturirati

publikacija

Dolenjki list
RTV Slovenija,
Radio Koper,
Primorske novice,
Mand

204

16.9.2019

Trampuš Tina

Zelena infrastruktura za
zeleno prihodnost - dogodek sporočilo za javnost
ZRSVN /EUSALP na TSO

205

17.9.2019

Podgorelec Monika

Videz še ne sledi kakovosti
izdelkov

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Štajerski tednik

207

20.9.2019

Trampuš Tina

Zelena infrastruktura za
zeleno prihodnost

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

RTV Slovenija

206

20.9.2019

Turk Robert

poseg v morje med
Badaševico in Žusterno

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

TVSLO, Radio
Koper

208

23.9.2019

Štruc Sebastjan

Na Rogli prostovoljci že 10
let čistijo planje

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

novice.si

209

24.9.2019

Rozman Sonja

Ribolovni dnevi

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Gorenjski glas

210

25.9.2019

Štruc Sebastjan

10. tradicionalna
prostovoljna akcija

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

MojaObcina.si

212

26.9.2019

Hudoklin Andrej

Očistili viniško cerkev

avtorski prispevek

Dolenjki list
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211

26.9.2019

Turk Robert

Spremembe v morju

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

TV Koper & Rai

213

2.10.2019

Kocjan Mateja

Svetovni dan živali

sporočilo za javnost

vsi mediji

214

4.10.2019

Glogovčan Primož

Izumrtje ene živalske vrste
lahko prekine življenje
drugih živali

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

www.24ur.com

215

4.10.2019

Kocjan Mateja

Danes je svetovni dan
varstva živali

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Njena svet 24

216

4.10.2019

Kocjan Mateja

Svetovni dan živali - 4.
oktober

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

New dostop.si

217

4.10.2019

Kocjan Mateja

Polepšajo nam vsak dan in
nas razveseljujejo

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Regionalgoriska.si

218

4.10.2019

Kocjan Mateja

4. oktober je svetovni dan
varstva živali

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radio Kranj

219

4.10.2019

Kocjan Mateja

4.oktober - svetovni dan
varstva živali

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Sta.si

220

9.10.2019

Turk Robert

Posegi v Semedelskem zalivu

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

TVS1, TV Koper

221

10.10.2019

Hudoklin Andrej

Prestavili planinsko pot iz
pragozda Trdinov vrh

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Dolenjski list

222

12.10.2019

Turk Robert

Med kulturno dediščino in
naravo - KPSS

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radio Slovenija

sporočilo za javnost

RTV Slovenija,
Radio Koper,
Primorske novice,
Mand

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

RTV Slo Tele M

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Štajerski tednik

223

17.10.2019

Trampuš Tina

Od besed k dejanjem na
kraškem robu

225

18.10.2019

Koren Aleksander

Obisk ministrice za
kmetijstvo v Halozah

224

18.10.2019

Podgorelec Monika, Z dobrim delom bodo
Kamenik Klemen
nadaljevali

226

19.10.2019

Škvarč Andreja

Ob otvoritvi naravoslovne
izobraževalne točke - potok
Poljšak v Vodicah

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

KTV Medvode

227

21.10.2019

Vidmar Barbara

V Osp se je vrnila velika
uharica

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Plezalski forum
O.S.P., Regional
obala

230

22.10.2019

Kocjan Mateja,
Djokić Tjaša

Trajnostno upravljanje z
vojaškimi vadišči

sporočilo za javnost

vsi mediji

228

22.10.2019

Vernik Martin,
Berden Katja

Nov Interreg projekt v Črni

sporočilo za javnost

Koroški radio

229

22.10.2019

Vernik Martin,
Berden Katja

BANAP

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Koroški radio

231

24.10.2019

Hudoklin Andrej

Živi svet dolenjskih jam

avtorski prispevek

Dobrenjski list

25.10.2019

Kaligarič Simona,
Sedonja Jožef,
Koren Aleksander,
Veberič Simon,
Berden Katja

Akcijski načrt obnove rečnih
in obrečnih habitatov na
območju Natura 2000 Mura

avtorski prispevek

zbornik MVD
2019

232
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233

25.10.2019

Rogelj Metod

Leto po neurju v Jelendol
spet cesta, v Belco še ne

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

STA

234

31.10.2019

Koren Aleksander

Reko Muro bomo
revitalizirali

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

revija 7-člen

236

4.11.2019

Šubic Tadeja

Varstvo narave v območju
naravnega spomenika
Dovžanova soteska

publikacija

Plakat

235

4.11.2019

Vidmar Barbara

V Osp se je vrnila velika
uharica

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

RTV Slo, TV Koper
Capodistria

237

5.11.2019

Trampuš Tina

Rezultati projekta LIKE
Življenje na kraškem robu

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Radio Koper

239

6.11.2019

Kocjan Mateja

Planetu prijazne občine

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Dnevnik

238

6.11.2019

Trampuš Tina

Kraški rob je območje
sodelovanje pri
številnih naravnih in
novinarskem prispevku
kulturnih zanimivosti in lepot

Radio Koper

240

8.11.2019

Rojšek Daniel

film: Naravna dediščina ob
Veliki vodi

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Studio Proteus
d.o.o.

241

12.11.2019

Fučka David

Gozd Cirje

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

RTV Slovenija 1 Slovenska kronika

242

18.11.2019

Rozman Sonja

Nogometašev z Brda ni
pregnal zaščiteni metulj

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Dnevnik.si

243

21.11.2019

Trampuš Tina

Kaj pa drevesa?

avtorski prispevek

Mandrač

244

29.11.2019

Simčič Matej

Ko v gozdu zahrumijo
motorji, pred njimi zbeži
čisto vse

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

Dolenjski list

245

3.12.2019

Turk Robert

Bodočnost solin

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

TVS, Radio Koper

246

5.12.2019

Hudoklin Andrej

Zgodba o kragulju

avtorski prispevek

Dolenjki list

247

16.12.2019

Turk Robert

VN v letu 2019 & želje za
2020

sodelovanje pri
novinarskem prispevku

TVSLO, Radio
Koper

248

18.12.2019

Kink Barbara,
Oršanič Hrvoje Teo

Naravovarstvene ureditve

avtorski prispevek

Spodnja Sava vzor načrtovanja
in urejanja

249

19.12.2019

Hudoklin Andrej

Selitev žerjavov

avtorski prispevek

Dolenjki list

250

19.12.2019

Hudoklin Andrej

Naša taščica

avtorski prispevek

Dolenjski list

251

20.12.2019

Kink Barbara

Planinci in dvoživke

avtorski prispevek

Utrinki
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19.6 Priloga 6: Seznam prispevkov na domačih in mednarodnih
strokovnih srečanjih ter konferencah v letu 2019
V preglednici je seznam prispevkov na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih ter
konferencah, ki so se jih v letu 2019 s svojimi prispevki udeležili sodelavci zavoda. Na nekaterih
konferencah je sodelovalo večje število zaposlenih z različnimi prispevki ali pa se na isti
konferenci/srečanju posamezni zaposleni imeli več prispevkov.
Preglednica: Seznam prispevkov na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih ter konferencah
Zap. Ime in
št.
priimek

Naslov prispevka

Naslov srečanja

Organizator

Kraj

Datum

Interpret Europe
Conference: Enganging
with diversity

IE-European
Sarajevo
Association for Heritage
Interpretation

31.5.2019

Hyblean Center of
Speleo-Hydrogeological
Research, Italy,
University of Catania,
Center for Karst
and Speleology,
Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina, Un

24.7.2019

1

Bedjanič
One rock cann tell more
Mojca, Kaligarič than a geological map:
Simona
Geoand interpretation in
Geopark Karavanke

2

Cernatič Gregorič Anica,
Ličen Astrid

NATURE CONSERVATION
Man and Karst 2019
AND AGRICULTURE IN THE
KRAS (SLOVENIA)

3

Kepic Boštjan,
Žitnik Denis

Conservation
measures in Whitebacked Woodpecker
(Dendrocopos
leucotos) and Threetoed Woodpecker
(Picoides tridactylus)
habitat in Natura
2000 sites Kočevsko –
implementation of LIFE
Kočevsko project

8th International
Woodpecker Conference:
Conservation & Ecology of
Woodpeckers

4

Klemenčič Tina

Presoja sprejemljivosti
planov na varovana
območja

Seminar o presojah vplivov
planov in projektov na
okolje

Pravno informacijski
center nevladnih
organizacij in MOP,
Sektor za SPVO

Ljubljana

15.11.2019

5

Klemenčič Tina

Mitigation and
compensatory measures

Strategija za usposabljanje
SEA/EIA, MODUL 13:
Presoja sprejemljivosti na
varovana območja

MOP Sektor za SPVO

Ljubljana

7.11.2019

6

Klemenčič Tina

Mitigation and
compensatory measures
- the latest experiences
with European
Commission

Fourth regional conference
on Environmental Impact
Assessment

HUSZPO (Hrvatska
Vodice,
udruga stručnjaca za
Hrvaška
zaštitu prirode i okoliša)

19.9.2019

7

Klemenčič Tina

Experiences with
appropriate assessment
of plans for renewable
sources in Slovenia

Fourth regional conference
on Environmental Impact
Assessment

HUSZPO (Hrvatska
Vodice,
udruga stručnjaca za
Hrvaška
zaštitu prirode i okoliša)

19.9.2019

8

Kocjan Mateja

brez prispevka

22SKOJ - Slovenski kongres
za odnose z javnostmi

Slovensko društvo za
odnose z javnostmi

Portorož

22.5.2019

9

Košar Starič
Tanja,
Langerholc Eva

Predstavitev
naravovarstveno
pomembnega območja
Volčeke na terenu

Mednarodno srečanje
inšpektorjev za
naravo (IMPEL Project
2019/15:Nature protection
in permitting and
inspection)

IRSOP

Celje

24.10.2019

10

Laganis Jana

VIPava project – new
corridors in Vipava valley

Green Infrastructure 4
Green Future

AlpGov

Koper,
Škocjanski
zatok

20.9.2019

11

Oršanič Hrvoje
Teo

Uvodni nagovor

Mišičev vodarski dan

Drava
Vodnogospodarsko
podjetje

Maribor

29.11.2019
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Ragusa,
Sicily

Bialowieza, 16.3.2019
Poljska
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12

Oršanič Hrvoje
Teo, Dobravc
Mina

Slovenian experience with
Soča River protection

International Conference
on River Protection in
Southeast Europe

The nature
Conservancy, WWF

Črna gora

30.9.2019

13

Rogelj Metod

Varovanje zelenega
koridorja reke Kokre

AlpGov Event: Green
infrastructure 4 Green
future

ZRSVN OE Piran

Koper

20.9.2019

14

Rozman Sonja

Action plan for invasive
alien species management
in the Landscape park
Tivoli, Rožnik and Šišenski
hrib near Ljubljana,
Slovenia

15th International
Conference of Ecology
anad Management of Alien
Plant invasions - EMAPi
2019

Institute of Botany,
Czech Academy of
Science, Pruhonice,
Češka republika

Praga

9.9.2019

15

Rozman Sonja,
Malovrh Judita

Akcijski načrt za
obvladovanje invazivnih
tujerodnih vrst (ITV) v
Krajinskem parku Tivoli
Rožnik in Šišenski hrib
(KPTRŠ) pri Ljubljani,
Slovenija - vključevanje
deležnikov

Zaznavanje in nadzor
tujerodnih vrst v gozdovih
v spreminjajočem se svetu,
Mednarodna konferenca
projekta LIFE ARTEMIS

Gozdarski inštitut
Slovenije, ZRSVN, ZGS,
Zavod Symbiosis

Ljubljana

25.10.2019

16

Senegačnik
Andreja

Involving local
communities in the
interpretation of heritage
(Case studies from the
West Balkan region).

Interpret Europe
Conference: Enganging
with diversity

Interpret Europe

Sarajevo

31.5.2019

17

Strahovnik
Tourist caves in Slovenia
Ljudmila,
in terms of their nature
Stupar Martina, conservation
Dobravc Mina

Sustainable Management
of Show Caves

PŠJ in IZRK Postojna

Škocjanske
jame

7.10.2019

18

Strahovnik
Tourist caves in Slovenia
Ljudmila,
in terms of their nature
Stupar Martina, conservation
Dobravc Mina

Sustainable Management
of Show Caves

RP
Škocjanske
jame

7.9.2019

19

Strahovnik
Ljudmila,
Šubic Tadeja,
Tehovnik
Helena, Stupar
Martina,
Škedelj - Petrič
Andreja,
Dobravc Mina

24. posvetovanju
slovenskih geologov

Ljubljana

29.11.2019

21

Stupar Martina, The Boundary of the
Andrej Mihevc Proposed World Heritage
Property and its Buffer
Zone and Nature
Conservation Aspects

Srečanje z ocenjevalci
dosjeja Klasični kras

UNESCO, slovenska
komisija

Postojna

16.9.2019

22

Stupar Martina

Management of caves in
geoparks, case studies
in Danube Geoparks in
GeoTour project

Man and Karst

CUTGANA, Ragusa

Ragusa,
Sicilija

25.6.2019

23

Šolar Levar
Anja, Dobravc
Mina

/

27. Mednarodna
krasoslovna šola »Klasični
kras«

Postojna

17.6.2019

24

Trampuš Tina

EUSALP akcijska skupina 7

Zaključna konferenca
projekta Alpbionet2030

Alparc

Chamonix,
Francija

8.10.2019

25

Trampuš Tina

EUSALP AS 7 in projekt
AlpGov

Zelena infrastruktura za
zeleno prihodnost

ZRSVN

Koper,
Škocjanski
zatok

20.9.2019

26

Turk Robert

PHAROS4MPAs - work in
progress

How to progress from TSG ADRION, Eusair Facility
3 priorities towards EUSAIR point
macro-regional projects

Izola

20.9.2019

27

Turk Robert

Slovenian MPAs & OECMs

How to progress from TSG ADRION, Eusair Facility
3 priorities towards EUSAIR Point
macro-regional projects

Izola

19.9.2019

28

Turk Robert

MedPAN - state of MPAs
at regional level

How to progress from TSG ADRION, Eusair Facility
3 priorities towards EUSAIR point
macro-regional projects

Izola

19.9.2019

29

Vrček Damjan

brez prispevka

18. konferenca pogodbenic
konvencije CITES

Ženeva,
Švica

16.8.2019

Nove geološke naravne
vrednote v Sloveniji
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19.7 Priloga 7: Seznam delovnih skupin, podskupin, odborov,
komisij in svetov, v katerih sodelujejo predstavniki Zavoda
Navedena so telesa, organizirana zunaj Zavoda, v katerih sodelujejo zaposleni.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delovna skupina za pripravo predlogov in dokumentov skupne kmetijske politike po 2020
– ožja skupina za področje varovanja okolja in podnebne spremembe
Delovna skupina za pripravo ukrepov Akvakulture v RS
Delovna skupina za pripravo ukrepov za travniške vrste in habitatne tipe
Interesna skupina za spremljanje politike upravljanja z velikimi zveri
Koordinacijski odbor MAB Mura
Odbor – posvetovalno delovno telo Geoparka Idrija
Odbor KP Sečoveljske soline
Odbor KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
Odbor NR Škocjanski zatok
Odbor za podeželje, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in naravne dobrine pri regionalnem
razvojnem svetu Južne Primorske
Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
Odbor za svetovno kulturo in naravno dediščino
Odbor za trajnostni okoljski, prostorski in infrastrukturni razvoj regije pri regionalnem
razvojnem svetu Goriške regije
Skupina za poročanje po Natura direktivah
Skupina za travništvo
Skupine za strokovno presojo CITES (EU)
Strokovni svet KP Goričko
Strokovni svet KP Kolpa
Strokovni svet KP Ljubljansko barje
Strokovni svet KP Pivška jezera
Strokovni svet KP Strunjan
Strokovni svet Notranjskega regijskega parka
Strokovni svet regijskega parka Kozjanski park
Strokovni svet Triglavskega narodnega parka
Strokovni svet za opravljanje krajinskega parka logarske doline
Strokovni svet zavarovanega območja Regijski park Škocjanske jame
Strokovni svet Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave
Subsidiary Body of Scientific – SBSITTA
Svet Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave
Svet Zavoda za gozdove Slovenije in Sveti območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije
(strokovni sodelavci – zavod ima predstavnike v območnih svetih, vodi Svet ZGS OE
Ljubljana, in centralnem svetu)
Upravni odbor združenja upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij
MedPAN
Usmerjevalna skupna mreže za podeželja
Usmerjevalni odbor Strategije EU za Alpsko makroregijo, tematski steber Protecting Alps
– Ohranjanje, zaščita in izboljšanje kakovosti okolja
Združenje evropskih naravovarstvenih organizacij (ENCA)
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19.8 Priloga 8: Metodološka pojasnila (operativni cilj, merljivi
kazalniki izvedbe aktivnosti in prioritete ministrstva)
Zavod že od leta 2004 v program dela vključuje poglavje Cilji delovanja Zavoda, ki smo ga v
teh letih razvijali po vsebini in strukturi. V letu 2006 smo cilje razdelili na strateške in letne.
Strateške cilje smo nato preimenovali v strateške usmeritve
Naši letni cilji so operativni cilji po navodilih za pripravo programa dela od leta 2013
dalje. Vsak letni cilj se navezuje na vsaj eno strateško usmeritev. V letu 2012 smo opredelili tudi
kazalnike k posameznim letnim ciljem (gl. poglavje 7.3).
Aktivnosti – po alinejah naštete podrobne naloge v vsebinskih poglavjih, zbrane v
skupinah Redne in razvojne aktivnosti in Projektne aktivnosti – so podane tako podrobno, da
jih lahko razumemo tudi kot kazalnike izvedbe, ko njihovo izvedbo ovrednotimo prek sistema
spremljanja med letom in podrobne ocene realizacije ob koncu leta, na način, ki je shematsko
prikazan spodaj.
Aktivnost

Nosilec

Letna/ Dolgoročna (L/D) Stanje (semafor )

Stanje_opis (odstopanja, ukrepi)

pri pra va ...

D

pojasnilo

i zdel a va …

D

opomba

s odel ova nje z ….

D

pojasnilo

krepi tev uči nkovi tos ti orodi j …

D

Kazalnike izvedbe aktivnosti tako za vsako posamezno aktivnost prikazuje ocena v
stolpcu »Stanje« v preglednici, ki je shematsko prikazana zgoraj. Po pregledu izvedbe za vsako
aktivnost vemo, ali je v celoti izvedena (zeleno), ni izvedena (rdeče) oziroma ali je izvedena le
delno (rumeno).
Pregled načrtovanih prek 400 aktivnosti za leto 2019 je pokazal, da je neizvedenih le
približno pet odstotkov. Vzroki neizvedbe so predvsem naslednji: analiza pred samo izvedbo
je pokazala, da aktivnost zaradi spremenjenih razmer ni več nujno potrebna; razlogi na
strani drugih organizacij (odlog, zakasnitev, preklic); prepozen začetek financiranja; smiselno
spremenjen medletni vrstni red izvajanja projektnih aktivnosti; pomanjkanje časa zaradi
prioritetnejših nalog, ki so se pojavile med letom. Dodatno smo izvedli 22 naravovarstvenih
akcij (dodatna sredstva MOP; k strokovnemu sodelovanju pri akcijah, ki jih financirajo same,
so nas povabile druge organizacije, npr. občine).
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Za obrazložitev prioritet ministrstva je v preglednici v nadaljevanju podana ustrezna vsebina iz
Izhodišč MOP za program dela za leto 2019 [5].
Preglednica 14: Naloge strokovne organizacije za ohranjanje narave (ZRSVN) po prioritetah kot izhodišče za
program dela za leto 2019.

PRIORITETE:

NALOGE:

1. PRIORITETA
Strokovne naloge
varstva biotske
raznovrstnosti in
varstva naravnih
vrednot

Spremljanje stanja ohranjenosti narave, biotske
raznovrstnosti in naravnih vrednot, ugotavljanje njihove
ogroženosti, utemeljitev .

75%

Vključevanje vsebin biotske raznovrstnosti, naravnih
vrednot, območij Natura 2000 ter drugih območij z
varstvenim statusom v prostorske načrte, načrte rabe
naravnih dobrin, načrte urejanja voda, akte za rabo
naravnih dobrin in akte razglasitve kulturnih spomenikov
ter upravne in druge akte z naravovarstvenimi smernicami,
soglasji in strokovnimi mnenji ter vodenje njihove evidence
na način, ki omogoča iskanje po ključnih vsebinah.

Sodelovanje pri poročanju na podlagi obveznosti iz
ratificiranih mednarodnih sporazumov in predpisov EU.

Izvajanje programa upravljanja območij Natura 2000 in
vodenje evidence o izvajanju tega programa.
Aktivno sodelovanje pri izvajanju IP LIFE NATURA.SI
Aktivno sodelovanje z ZGS pri začetku porabe sredstev
proračunskega sklada za izvedbo ukrepov Nature 2000 v
zasebnih gozdovih. Sodelovanje s ZGS in SiDG za namen
doseganja ciljev varstva narave glede na 7. člen Zakona o
gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije.
Upravljanje z zavarovanimi območji, kjer je tako določeno,
priprava strokovnih podlag za podrobnejše programe
upravljanja ter druge programske akte na področju
ohranjanja narave vključno z Biosfernim območjem Mura.
Priprava predloga krajinskih značilnosti, ki so pomembne
za ohranjanje biotske raznovrstnosti
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PRIORITETE:

NALOGE:
Priprava predloga za obnovitev rdečih seznamom
rastlinskih in živalskih vrst (izdelana metoda opredeljevanja
ogroženosti po IUCN za posamezne skupine, organizacijski
načrt, zlasti: vključevanje ekspertov, časovnice, ocena
stroškov …)
Priprava strokovnih predlogov za ukrepe varstva narave, kot
so, zavarovanje vrst in območij, sodelovanje pri novelaciji
in pripravi novih aktov o zavarovanju (Kozjanski park,
Pohorje, Pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle, Rački ribniki,
Logarska dolina, Posočje, Planinsko polje, Češeniško
Prevojske gmajne, Triglavski narodni park, Ljubljansko
barje), omejevanje dejavnikov ogrožanja rastlinskih in
živalskih vrst, pogodbeno varstvo in skrbništvo, obnovitev,
izravnalni in omilitveni ukrepi in drugi, sodelovanje v
postopkih izvedbe ukrepov, priprava pogojev za rabo
naravnih vrednot in s tem povezane ureditve.
Priprava vseh strokovnih podlag v zvezi z rabo naravnih
vrednot in drugih delov narave (glej zgoraj pod točko 6),
nadaljevanje pregleda stanja naravnih vrednot, podrejeno:
izpopolnjevanje utemeljitev za posamezne zvrsti, ,
Priprava strokovnih mnenj v zvezi z upravnimi, carinskimi,
nadzornimi in drugimi postopki v skladu s predpisi.
Polnjenje baz s podatki, ki jih ZRSVN pridobi z lastnim
spremljanjem stanja in izdelki zunanjih izvajalcev.
Sodelovanje pri pripravi predpisov za določitev statusov
delov narave in vzpostavljanju informacijskega sistema
varstva narave.
Sodelovanje pri izpolnjevanju obveznosti v skladu z
evropskimi predpisi ter ratificiranimi mednarodnimi
sporazumi. Aktivna vključenost v delo komitoloških skupin
pri Evropski komisiji in kadar je potrebno sodelovanje pri
pripravi stališč za Delovne skupine Sveta EU.
Sodelovanje pri pripravah na predsedovanje Svetu EU, z
vključevanjem sodelavcev v program usposabljanja ter z
izdelavo načrta strokovne podpore
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PRIORITETE:

NALOGE:
Sodelovanje z upravljavci zavarovanih območij, zlasti
pri pripravi in izvajanju načrtov upravljanja zavarovanih
območij in območij opredeljenih po mednarodnih
sporazumih in programih.
Izvajanje intervencij in nujnih akcij v naravi, kot so
nujna vzdrževanja stanj, nujne označitve za preprečitev
ogrožanja, zagotavljanja varnosti, prilagoditve in izboljšave
v življenjskih okoljih najbolj ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst.
Strokovna podpora MOP pri pripravi stališč za organe
odločanja ratificiranih mednarodnih sporazumov tako na
ravni ZN kakor na ravni EU.
Strokovna podpora MOP pri pripravi predlogov strateških
dokumentov, predpisov in stališč do predpisov drugih
sektorjev, zlasti sprememb in dopolnitev Zakona o
ohranjanju narave.

2. PRIORITETA
Naloge
informiranja,
izobraževanja,
ozaveščanja
javnosti in
strokovnega
nadzora
15%

Komunikacija v zvezi z območji Natura 2000 ter drugimi
vsebinami varstva narave.
Sodelovanje pri izobraževanju carinskih in nadzornih
organov ter naravovarstvenih nadzornikov ter drugih
izobraževanjih ter preverjanih znanj s področja ohranjanja
narave.
Aktivno sodelovanje pri izvajanju IP LIFE NATURA.SI
Izvajanje strokovnega nadzora na področju ohranjanja
narave.
Naloge za ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja
narave (priprava in širjenje tiskanega, elektronskega in
drugega gradiva, dejavna udeležba pri organiziranju javnih
dogodkov…).
Promocijske in informativne označitve naravnih vrednot
v naravi (informacijske ter usmerjevalne table in osnovna
infrastruktura za dostopnost).
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PRIORITETE:

NALOGE:

3. PRIORITETA
Naloge
vključevanja v
razvojne projekte
in mednarodne
strokovne
povezave
10%

Nosilstvo ali partnerstvo v evropskih, mednarodnih ali
drugih projektih varstva, promocije, trajnostne rabe,
lokalnega, regionalnega čezmejnega razvoja…
Sodelovanje v meddržavnih povezavah strokovnih
organizacij na področju ohranjanja narave, kot
predstavljanje praks, izmenjava podatkov,…
Sodelovanje na posvetih, dogodkih, prireditvah,
razstavah nevladnih organizacij, šol, interesnih združenj z
zastopanjem vsebin ohranjanja narave.
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19.9 Priloga 9: Kratko poročilo o izvedenih aktivnostih, ki jih
financira Sklad za podnebne spremembe
Poročilo je podano po ukrepih programa Sklada za podnebne spremembe za leto 2019.
»Izvajanje upravljavskih nalog« 2511-11-0005
Uspešno smo zaključili t. i. akcijo Trachemys. Izvedli smo ponovitvene in dopolnilne akcije
odstranjevanja navadne barvilnice (Phytolacca americana) pri gradu Jable. Pripravljen je bil
tudi osnutek mnenja Kompostiranje in anaerobna razgradnja rastlin ITV (strokovno mnenje
na podlagi študija literature). Končana je bila akcija odstranjevanja kudzuja. Izvajali smo
aktivnosti za analizo poti vnosa z namenom določitve prednosti. Zaključili smo vsebino navodil
za ravnanje z ostanki invazivnih tujerodnih rastlin. Izvedli smo pregled stanja na terenu zaradi
prisotnosti navadne barvilnice v Mojstrani (hitro odzivanje po prijavi, ki se je kasneje izkazala za
neutemeljeno) ter pripravili poročilo o akcijah odstranjevanja navadne barvilnice v letu 2019.
Izvedli smo odstranjevanje plodov sirske svilnice ob Gradiškem jezeru, Lukovica, ter zaključili
izlov popisane sklednice (Trachemys scripta) in drugih tujerodnih vrst želv iz Lotusovega ribnika
v Šmarjeških Toplicah.
»Tehnična pomoč« 2550-17-0036
Izvedli smo načrtovane aktivnosti v zvezi z oddajo javnega naročila: Testiranje možnosti
in izvedba kartiranja krajinskih struktur, pomembnih za biotsko raznovrstnost in blaženje
podnebnih sprememb z daljinski zaznavanjem. Izvajali smo terensko kartiranje krajinskih
struktur na izbranih območjih z namenom priprave dodatnih podatkov za učenje računalnika za
prepoznavanje podatkov satelitov in DOF-podatkov. Ob tem testiramo nove metode terenske
digitalizacije podatkov. Izvedli smo preverjanje izvedljivosti idejne zasnove shranjevanja in
prestavitve podatkov, ki bodo pridobljeni z daljinskim zaznavanjem. Razvijali smo nov profil
za pregledovanje podatkov, ki bo omogočal sledenje podatkov v časovni vrsti (gre za profil v
Naravovarstvenem atlasu, kjer bodo podatki kartiranja krajinskih struktur umeščeni). Na vseh
ravneh priprave nove skupne kmetijske politike in v sodelovanju z različnimi deležniki smo
razvijali ukrepe za ohranjanje mejic in krajinskih struktur (posamičnih dreves, protivetrnih
pasov, obvodne drevnine). Udeležili smo se sestankov za pripravo nove skupne kmetijske
politike, kjer v različnih ukrepih zagotavljamo ustrezno naslovitev krajinskih struktur.
»Investicije ohranjanja narave 19-22« 2550-19-0014
Izvedli smo vse načrtovane investicije, tj. nakup licenc GIS za analizo rastrskih slik in njihovo
pretvorbo v vektorje, informacijskega sistema za brezpapirno poslovanje ter zmogljivejše
računalniške opreme.
»Trajnostna mobilnost v območjih ohranjana narave« 2550-17-0010
V okviru tega ukrepa nismo porabili načrtovanih sredstev v višini 40.000 EUR skladno z
dogovorom z MOP (gre za načrtovan nakup električnega vozila).
Ker smo aktivnosti načrtovali za vse leto, sredstva pa so bila z rebalansom dodeljena šele sredi
leta, žal nismo mogli opraviti vseh načrtovanih aktivnosti, kar se kaže tudi v porabi sredstev. V
preglednici so po ukrepih (projektih) podana poraba sredstev Sklada za podnebne spremembe
v letu 2019 in navedena sredstva, ki jih bomo realizirali v letu 2020 (zadnji stolpec):

154

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2019

PP 559 - Sklad za podnebne spremembe
številka projekta

naziv projekta

skupaj po projektu
(realizacija do konca
2019)

skupaj po projektu
(realizacija 2020)

preostanek
sredstev iz pogodbe
za leto 2019 in
privzete obveznosti

39.703,08 €

21.228,72 €

29.068,20 €

2511-11-0005

izvajanje upravljavskih nalog

2550-19-0014

investicije ohranjanja narave 19-22

-

€

2550-17-0010

trajnostna mobilnost v območjih ohranjana narave

-

€

2550-17-0036

tehnična pomoč

24.121,76 €
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67.711,57 €

288,43 €

€

40.000,00 €

93.112,02 €

82.766,22 €
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20 DATUM IN KRAJ NASTANKA LETNEGA
POROČILA
Letno poročilo Zavoda je izdelano na podlagi podatkov o opravljenem delu ter računovodskih
podatkov Zavoda RS za varstvo narave in v skladu z ustreznimi zakonskimi predpisi. Pri pripravi
poročila v koordinaciji Osrednje enote Zavoda je posamezne dele besedila prispevalo prek
dvajset sodelavcev javne službe ter vsi vodje oz. koordinatorji projektov. Poročilo je nastajalo
v januarju in februarju 2019.
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21 ODGOVORNE OSEBE ZA SESTAVLJANJE
LETNEGA POROČILA
Celotno Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto
2019:
mag. Teo Hrvoje Oršanič, univ. dipl. inž. gozd., direktor
Poslovno poročilo:
dr. Mirjam Dular, univ. dipl. fiz., visoka naravovarstvena svetnica
Računovodsko poročilo:
Tjaša Djokić, naravovarstvena svetnica, ter Tatjana Keršmanc in Anja Trdin
Tončka Lesjak, glavna računovodkinja izbranega zunanjega računovodskega servisa,
Certera Računovodska družba, d. o. o.
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