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UPORABLJENE KRATICE IN 
OKRAJŠAVE

ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje
CITES Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in 

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

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

The Heads of European Nature Conservation Agencies)
EPO ekološko pomembno območje
EU Evropska unija (Evropska skupnost, ES)
EUSALP Strategija EU za alpsko regijo (EU Strategy for the Alpine Region)
EZTS Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje
FTE/FT angl. full-time equivalent (efektivna letna kvota delovnih ur polno zaposlenega 

delavca, 1.700 ur)
GGE gozdno gospodarska enota
GGN gozdno gospodarski načrti
HT habitatni tip
IS informacijski sistem
KP krajinski park
LJ Ljubljana
MB Maribor
MedPAN Združenja upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij (The Network of 

Managers of Merine Protected Areas in the Mediterranean)
MOP Ministrstvo za okolje in prostor
NM     Novo mesto
NPVO Nacionalni program varstva okolja
NRP Notranjski regijski park
NS naravovarstvene smernice; naravni spomenik
NUV načrt upravljanja voda
NV naravna(e) vrednota(e)
NVA Naravovarstveni atlas (www.naravovarstveni-atlas.si)
ObmE/OE Območna enota
OP EKP Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–

2020 
OsrE Osrednja enota (ZRSVN)
PRP Program razvoja podeželja
PSP presoja sprejemljivosti posegov 
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PUN Program upravljanja območij Natura 2000
RGN ribiško-gojitveni načrt 
RS Republika Slovenija
SIDG Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
ZDIJZ Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
ZGS Zavod za gozdove Slovenije
ZON Zakon o ohranjanju narave
ZPNačrt Zakon o prostorskem načrtovanju
ZRSVN/ Zavod Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
ZUPUDPP Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor
ZZRS      Zavod za ribištvo Slovenije
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Potekajoči Projekti 
(AKRONIMI IN NASLOVI PROJEKTOV)

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

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

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

4 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

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

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

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

8 LIKE Living on the Karst Edge

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

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

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

12 PoLJUBA Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju 
Ljubljanskega barja

13 VEZI NARAVE VEZI NARAVE/VEZE PRIRODE

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

15 VrH Julijcev Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem 
parku
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16 ZA KRAS Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje 
izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras«

17 ZGODBE MOKRIŠČ Zgodbe naših mokrišč

18 BANAP Balance for Nature and People

19 AlpGov 2 Enhancing the Governance Mechanisms of the European Strategy for 
the Alpine Region

20 zaDravo
Drava – Natura 2000, reka prihodnosti; Izboljšanje stanja ohranjenosti 
vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave

21 Prenova VTR
Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR
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1 PREDSTAVITEV ZAVODA RS ZA VARSTVO 
NARAVE  

Ime: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Kratica: ZRSVN

Poslovni naslov: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Kontaktni podatki: telefonska št. 01 2309 500, e-naslov: zrsvn.oe@zrsvn.si,  

         spletna stran: 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 ustanovljen za opravljanje dejavnosti javne službe ohranjanja narave in je strokovna 
organizacija, pristojna za ohranjanje narave v Republiki Sloveniji. Izvaja tudi naloge na podlagi 
javnega pooblastila. Podrobnosti so opredeljene v Zakonu o ohranjanju narave (glej poglavje 
Viri in literatura, št. 1), v poglavju zakona št. 7.2.1 Zavod za varstvo narave.

Dejavnost
Zavod RS 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 ohranjanja narave. 

Zavod se povezuje z različnimi organizacijami, ki delujejo na področjih raziskovanja in  
ohranjanja narave ter upravljanja naravnih virov.

Organi Zavoda
Svet Zavoda. 5. mandat, ustanovna seja: 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. Ustanovna seja: 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
• David Fučka, član, predstavnik ZRSVN
• Anica Cernatič Gregorič, članica, predstavnica ZRSVN
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• mag. Mojca Bedjanič, članica, predstavnica ZRSVN

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

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

Program dela za leto 2020 se ne razlikuje od programov preteklih let le po videzu naslovnice in 
oblikovanju besedila, ampak ima tudi drugačno strukturo vsebin oziroma kazalo. Novi vsebinski 
strukturi bodo sledili tudi poročilo o opravljenem delu za leto 2020 ter programi in poročila 
naslednjih let. 
 Uvodna poglavja (1., 2. in 3.) ostajajo takšna, kot jih naroča MOP v Izhodiščih [3]. 4. 
poglavje je večinoma podobno nekdanjemu, smo pa revidirali letne cilje Zavoda. Ključne 
naloge ohranjanja narave, ki jih izvaja Zavod, smo umestili v shemo, začrtano v Sistemu varstva 
narave v Sloveniji [4]. Podpoglavja v 5. poglavju Izvajanje javne službe ohranjanja narave tako 
sledijo  logičnemu delovnemu procesu: evidentiranje – vrednotenje – dodelitev varstvenega 
statusa – izvajanje nalog, ki podpirajo ukrepe varstva narave – izvajanje podpornih nalog – 
(novo) načrtovanje prioritet dela. Naloge so podrobneje opisane v poglavju 4.4., kjer je podan 
tudi shematski prikaz našega delovnega procesa.
 V 6. poglavju je podan pregled zunanjih projektov s področja ohranjanja narave, ki 
jih izvajamo v Zavodu oziroma pri njih sodelujemo kot partner v projektnem partnerstvu. 7. 
poglavje Poslovanje podaja kratke opise nalog skupnih služb. Finančni načrt je del poglavja 
Poslovanje.
 Poleg vsebinske preureditve programa (in v nadaljevanju poročila) bomo pri poročanju, 
skladnem s tu predstavljeno strukturo, v prihodnje zagotovili manjši obseg (število strani) 
letnega poročila, k čemur nas usmerja tudi ministrstvo. Skladno s tem smo poglavja oblikovali 
bolj zgoščeno kot doslej. Načrtovanih aktivnosti, naštetih po alinejah, ne ponavljamo več v 
vezanem delu besedila poglavja, ki je postal kratek opis vsebine področja, ki jo pokriva poglavje, 
vključno z analizo stanja.
 Leto 2020 bo zaznamovala stoletnica Spomenice Odseka za varstvo prirode in prirodnih 
spomenikov, ki predstavlja tudi prvi program razvoja naravovarstva na Slovenskem.
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3 OCENA IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA 
dela in finančnega načrta za leto 2019

Zavod je program dela in finančni načrt za leto 2019 (z obema rebalansoma) izvajal skladno z 
zastavljenimi nalogami, ob upoštevanju prioritet ministrstva in skladno z razpoložljivimi viri. 

Med glavnimi spoznanji iz izvajanja programa dela v letu 2019 bi kot takšna, ki so 
pomembna za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2020, izpostavili:

 
• Zavod je med letom posloval uspešno; polletno poročilo ni kazalo potrebe po pripravi 

sanacijskega načrta. 
• Število izdelanih strokovnih mnenj se je v letu 2019 v primerjavi z letom 2017, tj. pred 

sprejemom nove gradbene zakonodaje, povečalo za kar 37 %. 
• V letu 2019 nam je MOP omogočil zaposlitev 5 novih sodelavcev, kar je nekoliko zmanjšalo 

veliko in že dalj časa prisotno kadrovsko podhranjenost, ki je bila še toliko bolj izrazita zaradi 
začetka izvajanja spremenjene prostorske in gradbene zakonodaje. Glede na povečanje 
števila mnenj v letu 2018 smo prosili za vsaj 8 novih delovnih mest. V letu 2019 se je 
povečevanje števila mnenj še nadaljevalo in ob koncu leta dosega skoraj 20 % v primerjavi 
z letom 2018, zato upamo na zaposlitev še vsaj 3–4 sodelavcev čim prej v letu 2020 ter na 
srednjeročno rešitev kadrovske podhranjenosti, na katero Zavod opozarja že desetletje, v 
predvidoma naslednjih treh letih.

• Razvojne naloge so zaradi preobremenjenosti javne službe omejene predvsem na delo v 
okviru projektov. 

• Poročanje po Direktivi o habitatih je bilo obsežnejše od načrtovanega. Naloga se je 
podaljšala zaradi dodatnih razgrnitev poročila javnosti, priprave posebnega gradiva in 
priprave odgovorov na pripombe javnosti. Zaradi tega so se zamikale predvsem naloge 
projekta LIFE-IP NATURA.SI. 

• LIFE-IP NATURA.SI je za Zavod doslej najkompleksnejši projekt, ki se prepleta tudi z 
nalogami javne službe. Leto 2019 je zaznamovalo relativno počasno izgrajevanje obsežnega 
partnerstva, zaradi česar se je zamaknil začetek dejanskega izvajanja nalog. V letu 2020 bo 
treba nadoknaditi nastale zamude.

• Izvajanje projektov iz OP EKP 2014–2020 v okviru prednostne naložbe »Varstvo in obnova 
biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem 
NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami«, v katere je Zavod močno vpet, poteka, vendar 
pa se pri tem še vedno soočamo s težavami pri poročanju potekajočih projektov in z 
zakasnitvijo začetka projektov, ki so oz. naj bi bili odobreni.

• Nekaj projektov iz OP EKP 2014–2020, ki bi se že morali začeti, je še vedno v fazi priprave, 
zato pričakujemo stisko pri doseganju izvedbenih rokov.

• Uspešno smo vključeni v sistem zagotavljanja prehodnega financiranja za projekte pri 
Zakladnici enotnega zakladniškega računa države.
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4 STRATEŠKE USMERITVE, PRIORITETE IN 
CILJI DELOVANJA ZAVODA TER KAZALNIKI 
DOSEGANJA CILJEV

Upoštevaje možnosti, ki jih ima Zavod za svoje delovanje, so poleg izvajanja nalog javne službe 
ohranjanja narave, ki nam jih predpisuje ZON, prioritete za leto 2020 naslednje:

• kadrovska okrepitev (zaposlitev manjkajočega strokovnega in administrativnega 
kadra za izvajanje nalog);

• pravočasna izdelava strokovnih mnenj, naravovarstvenih smernic in drugih nalog,  
vezanih na roke;

• izvajanje pogodbenih obveznosti, vezanih na zunanje projekte;
• izvajanje strokovnih nalog MOP iz Izhodišč [3] za leto 2020.

Delovanje Zavoda vodita dva strateška cilja: ohranjati slovensko naravo in v ta namen zagotoviti 
kar se da dobre pogoje za delo sodelavcev Zavoda.

V nadaljevanju so navedene strateške usmeritve, letni cilji Zavoda in kazalniki, povezava med 
nalogami in cilji ter razdelitev načrtovanih delovnih ur in proračunskih sredstev po nalogah 
javne službe ter po prioritetah iz Izhodišč (glej Viri in literatura, zap. št. 3) resornega ministrstva.

4.1 Strateške usmeritve Zavoda
Strateške usmeritve Zavoda temeljijo na Nacionalnem programu varstva narave (ki je del 
NPVO) in vlogi, ki nam jo daje področna zakonodaja. Strateške usmeritve so:

A. Skrb za slovensko naravo, posebej za njene najvrednejše dele.
B. Razvijanje slovenske naravovarstvene stroke, skladno z možnostmi, mednarodnimi    

trendi in usmeritvami EU.
C. Prenašanje našega znanja in pomena varstva narave v družbi, s poudarkom na 

dojemanju načel trajnosti in sonaravnosti ter na spoštovanju in upoštevanju. 
D. Delovati poslovno odlično in družbeno odgovorno ter deliti izkušnje in dobre prakse 

z drugimi organizacijami.

4.2 Letni cilji
Cilji delovanja Zavoda, ki sledijo strateškim usmeritvam (v oklepaju na koncu vsakega cilja 
je navedeno, h katerim strateškim usmeritvam cilj prispeva) ter so prav tako razdeljeni na 
strokovne in poslovne, so:

1. Spremljati stanje v naravi in izvajati naravovarstvene aktivnosti na terenu. (A)
2. Voditi podatkovne zbirke (kakovost, zanesljivost, ažurnost) in skrbeti za dostopnost 

javnosti do podatkov. (A, C)
3. Razvijati metode za varovanje slovenske narave. (B)
4. Z naravovarstvenimi izhodišči angažirano sodelovati pri izpolnjevanju zakonskih 
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zahtev in pripravi nacionalnih programov, poročil in politik. (A, C)
5. V družbi okrepiti zavest o pomenu ohranjene narave in vzdržne rabe naravnih virov. 

(C)
6. Ravnati skladno s pravnim redom ter delo odgovorno načrtovati, spremljati in 

poročati o opravljenem. (D)
7. Zvišati 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 delo. (D)

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

4.3 Kazalniki izvedbe letnih ciljev
Kazalniki, s katerimi bomo merili uresničevanje ciljev v letu 2020, so:

Kazalnik Dosežena 
vrednost za 
leto 2019

Pričakovana 
vrednost konec 
leta 2020

Število izdelanih strokovnih podlag za zavarovanje 1 6
Število izdelanih naravovarstvenih smernic 632 610
Število izdelanih strokovnih mnenj 6.142 6.200
Delež terensko pregledanih naravnih vrednot 8,5 % 7 %
Število vnosov podatkov v interni del SporočiVrsto 483 500
Število vnosov podatkov v javni del SporočiVrsto 135 300
V rokih pripravljena kakovostna program in poročilo 4 4
Doseganje rokov pri pripravi izdelkov (mnenja, smernice) 97 % 95 %
Št. prispevkov na mednarodnih strokovnih srečanjih 23 15

Večina kazalnikov (šest od devetih) je enakih, kot so bili v preteklih letih, tako da je kontinuiteta 
spremljanja trendov zagotovljena. V preglednici poševno izpisani kazalniki (trije) so novi glede 
na leto 2019. Vpeljali smo jih tako, da so z njimi pokrita področja našega dela, ki doslej niso bila 
spremljana s (števnimi) kazalniki. 

4.4 Naloge, prek katerih uresničujemo zastavljene cilje
Naloge javne službe so povzete po 117. členu ZON. Za program dela v letu 2020 smo jih ponovno 
pregledali, konceptualno uskladili z dokumentom [Viri, 4] ter na novo oblikovali poglavja, kar 
pomeni tudi spremembo v kazalu programa. 
 Infografika prikazuje poglavja programa, razvrščena po vsebinskih enotah, ki tvorijo 
ključne gradnike našega dela.
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Zbiranje podatkov o 
naravi

Vrednotenje delov 
narave

Dodelitev varstvenega 
statusa delom narave

Naloge vezane na zavarovana 
območja

Naloge vezane na pogodbeno 
varstvo, skrbništvo in druge 
ukrepe varstva

Naravovarstvene smernice 
Strokovna mnenja in soglasja
Mednarodne konvencije ter direktive in uredbe EU
Strokovno sodelovanje
Komunikacija in ozaveščanje javnosti
Naravovarstvene akcije in sorodne projektne 
aktivnosti

Vodenje podatkov o predmetih in 
ukrepih varstva
Spremljanje stanja ohranjenosti narave 
in izvajanja ukrepov varstva
Poročanje o ohranjenosti narave in 
izvajanju ukrepov varstva

Poslovanje

Nova razdelitev poglavij v programu 
zavoda idejno sledi poglavjem v knjigi 
Sistem varstva narave v Sloveniji 
(Berginc et all, 2007).

   Vodenje projektov Zagotavljanje enotnosti strokovnih 
metod in postopkov 

5.1 5.2 5.3

5.4

5.5

5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

7

65.18

5.12

5.13

5.14

Priprava strokovnih podlag in 
predlogov ukrepov za programe in 
načrte varstva
Sodelovanje pri sprejemanju 
programov in načrtov varstva
Sodelovanje pri sprejemanju predpisov

5.15

5.16

5.17

Strokovne naloge so v vsebinske enote razvrščene tako, da sledijo procesu dela. Opustili 
smo posebna poglavja za naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, ki se v delovnih procesih 
velikokrat neločljivo prepletajo. Zdaj sledimo naravi od prepoznave varovanja vrednega 
elementa narave, prek dodelitve varstvenega statusa, izvajanja ukrepov varstva do izvajanja 
podpornih nalog in načrtovanja samega procesa varstva.

Varstvo narave se začne z zbiranjem in analiziranjem podatkov o naravi in družbi. 
Podatke o naravi analiziramo in ovrednotimo po merilih ter kriterijih za različne zvrsti naravnih 
vrednot in različne elemente biotske raznovrstnosti. Najvrednejši deli narave prek strokovnih 
podlag in sprejetih predpisov pridobijo varstveni status (naravne vrednote, območja Natura 
2000, ekološko pomembna območja, zavarovane vrste in habitatni tipi). Gornja slika te naloge 
prikazuje z zeleno barvo, obravnavajo pa jih poglavja:

5.1  Zbiranje podatkov o naravi
5.2  Vrednotenje delov narave
5.3  Dodelitev varstvenega statusa delom narave

Dele narave z varstvenim statusom varujemo z izvajanjem ukrepov varstva. Naloge v 
zvezi z ukrepi varstva smo razdelili na več poglavij, v infografiki pa jih združujemo v dve skupini:

o Naloge vezane na neposredne ukrepe varstva v poglavjih:
5.4  Naloge vezane na zavarovana območja
5.5  Naloge vezane na pogodbeno varstvo in skrbništvo ter druge ukrepe varstva 
(npr. začasno zavarovanje)

o Naloge vezane na posredne ukrepe varstva so vključene v poglavja:
5.6  Naravovarstvene smernice in mnenja v postopkih priprave planov, načrtov 
in programov
5.7  Strokovna mnenja in soglasja
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5.8  Naloge vezane na mednarodne konvencije ter direktive in uredbe EU
strokovno sodelovanje
5.9  Strokovno sodelovanje
5.10  Komunikacija in ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave
5.11  Naravovarstvene akcije in sorodne projektne aktivnosti

Poglavje 5.11 naravovarstvene akcije in sorodne projektne aktivnosti vključuje vse izvedbe 
v naravi, tudi ukrep označitve in obnovitve. Naravovarstvene akcije so večinoma tudi 
komunikacijsko podprte, kar obravnavamo kot sestavni del naravovarstvene akcije.

Izvedba različnih ukrepov varstva je mogoča le ob hkratnem izvajanju podpornih nalog 
in načrtovanju. Vodenje, priprava in posredovanje podatkov so osnova za odločanje. Podatke 
o stanju narave in o izvajanju ukrepov je treba najprej zbrati, enako pomembno pa jih je 
tudi obdelati in posredovati v primernih poročilih. Zavod se v programiranje varstva narave 
vključuje s pripravo strokovnih predlogov ukrepov, sodelujemo pa tudi v postopkih sprejemanja 
programov in predpisov. Podporne naloge in načrtovanje so na skici prikazani z oranžno barvo 
in vključujejo poglavja:
   5.12 Vodenje podatkov o predmetih in ukrepih varstva
   5.13 Spremljanje stanja ohranjenosti narave in izvajanja ukrepov varstva 
   5.14 Poročanje o ohranjenosti narave in izvajanju ukrepov varstva

 5.15 Priprava strokovnih podlag in razvoj ukrepov za programe ter načrte varstva
 5.16 Sodelovanje pri sprejemanju programov in načrtov varstva
 5.17 Sodelovanje pri sprejemanju predpisov

Strokovnost in celovitost procesa ohranjanja narave podpiramo z zagotavljanjem 
enotnosti strokovnih metod in postopkov. Naša skrb je namenjena optimalnemu delovanju 
Zavoda, izvajamo pa tudi strokovni nadzor na področju ohranjanja narave. Te naloge so 
predstavljene v poglavju: 

  5.18 Zagotavljanje enotnosti strokovnih metod in postopkov
Zavod se financira iz proračunskih sredstev, velik delež našega delovanja pa je vezan 

na projekte, kar zahteva specifično poslovanje in upravljanje, ki ga predstavljamo v svojem 
poglavju.

 Nov način načrtovanja bo z leti omogočal boljše sledenje stanju izvedbe oziroma 
neizvedbe nalog s področja varstva narave, ki jih predpisuje ZON.

4.5 Razporeditev nalog glede na prioritete ministrstva
Skladno z Izhodišči smo načrtovane ure za naloge javne službe razdelili po prioritetah:

Prioriteta Izhodišče MOP Delež ur
1 75 %  88,6 %
2 15 %  6,6 %
3 10 %  4,8 %

Opis preglednice: Za vsako od treh prioritet je podana indikativna vrednost prioritete iz Izhodišč in dejanska 
vrednost glede na porazdelitev ur po nalogah za leto 2020.

Graf in tabela ur po nalogah sta podana v Prilogi 3.

Razrez načrtovane porabe delovnega časa Zavoda po nalogah in razdelitev sredstev javne 
službe, podana v Izhodiščih [Viri, 3], prikazuje preglednica
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Opis preglednice: Za vsako od nalog so navedeni glavni nosilec naloge, obdobje izvajanja, izvajanje projekta LIFE-
IP NATURA.SI prek te naloge (stolpec »PUN«: da; prazno polje pomeni: ne), število ur, delež ur (predvidenih v 
okviru javne službe, ki odpadejo na to nalogo), prioriteta naloge glede na Izhodišča ter proračunska sredstva, ki 
odpadejo na posamezno nalogo, in sicer »Proračun skupaj« ter ločeno stroški dela, materialni stroški, investicije 
ter posebej še sredstva iz postavke, ki je namenjena izvajanju naravovarstvenih akcij. 
Opomba 1: Pod št. 9 so navedene le tiste ure od vseh načrtovanih za zunanje projekte, ki so financirane s sredstvi 
javne službe oziroma t. i. sofinanciranje zunanjih projektov, ter ure za splošno podporo projektom.
Opomba 2: Delež delovnega časa, ki odpade na posamezne območne enote v celoti in po posameznih delovnih 
nalogah, ter celotna količina načrtovanega dela v FT za posamezno OE sta podana v preglednici v Prilogi 3.

\\zrsvn-win2008s\Zavod\_Program\2020\Slike-Sheme\Tabela str21.xlsx Prioritete, Razrez2020

Št. 
naloge Naloga Koordinatorji naloge Obdobje 

izvajanja PUN Število 
ur

Delež 
ur

Priori-
teta

Proračun 
skupaj

Stroški dela 
(postavka 
153243)

Materialni 
stroški 

(postavka 
153243)

Investicije 
(postavka 
153243)

Postavka 
153242

Postavka 
160337

Prioriteta 1 Prioriteta 2 Prioriteta 3

1 Zbiranje podatkov o naravi in evidentiranje 
delov narave       

M. Petkovšek, M. Dobravc, vodje 
območnih enot vse leto da 1136 1,2% 1 37.677 € 31.363 € 6.314 €

0,0119787

2 Vrednotenje delov narave      M. Dobravc, M. Kačičnik Jančar, 
vodje območnih enot vse leto 2988 3,2% 1 99.101 € 82.493 € 16.608 €

0,03150735

3 Opredelitev varstvenega statusa delov 
narave   

M. Dobravc, M. Kačičnik Jančar, 
vodje območnih enot

vse leto 634 0,7% 1 21.027 € 17.504 € 3.524 €
0,0066853

4
Izvajanje neposrednih ukrepov varstva 
povezanih z zavarovanjem in pogodbenim 
varstvom  

vodje območnih enot vse leto 5551 5,9% 1 214.106 € 153.253 € 30.853 € 30.000 € 20.000 €
0,05853324

5 Izvajanje posrednih ukrepov varstva     M. Kačičnik Jančar, V. Juran, M. 
Kocjan, vodje območnih enot vse leto da 61766 65,1% 1,2 2.048.550 € 1.705.246 € 343.304 €

0,65129963

6 Programiranje in načrtovanje    M. Kačičnik Jančar, V. Juran, 
vodje območnih enot

vse leto da 860 0,9% 1 28.523 € 23.743 € 4.780 €
0,00906838

7 Spremljanje stanja ohranjenosti narave in 
izvedenosti ukrepov varstva 

M. Petkovšek, M. Dobravc, vodje 
območnih enot vse leto da 11402 12,0% 1 378.162 € 314.788 € 63.374 €

0,08015325 0,04007662

8
Zagotavljanje enotnosti strokovnih metod 
in postopkov na področju ohranjanja 
narave   

V. Juran, vodje območnih enot vse leto 3033 3,2% 1,2 100.593 € 83.736 € 16.858 €
0,01599093 0,01599093

9 Projekti (Pregled projektov + 
Sofinanciranje)  

A. Trdin, vodje 
proejktov/proejktnih skupin v 
ZRSVN, vodje območnih enot

vse leto 7465 7,9% 2,3 247.586 € 206.095 € 41.491 €
0,03935783 0,03935783

3.175.326 € 2.618.220 € 527.106 € 0 €
0,7690726 0,13550201 0,09542539

3.175.326 € 30.000 € 20.000 €

3.145.326,00 € #SKLIC!

Skupaj redna dejavnost (postavki 153243 in 153242)

Skupaj sredstva
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IZVAJANJE 
jaVne SlUŽBe 
OHRANJANJA 
NARAVE
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5 izVajanje jaVne SlUŽBe ohranjanja 
NARAVE

5.1 Zbiranje podatkov o naravi 
Dobro poznavanje narave in družbe je vstopna točka za vse nadaljnje delovne procese varstva 
narave. Poznavanje narave je predpogoj za celovito vrednotenje ter pravilno dodeljevanje 
varstvenih statusov delom narave. Kljub velikemu deležu določenih območij Natura 2000 in 
velikemu številu naravnih vrednot, evidentiranje slovenske narave ni zaključeno. Območja 
Natura 2000 so bila določena na podlagi trenutno najboljšega razpoložljivega znanja, podobno 
ekološko pomembna območja. Evidentiranje narave za potrebe določanja naravnih vrednot še 
ni zaključeno, vendar zaradi pomanjkanja kadra  ne načrtujemo delovnih ur za sistematično 
evidentiranje delov narave za določanje novih naravnih vrednot. V okviru mogočega 
bomo evidentiranje izvajali zgolj vzporedno z izvajanjem drugih nalog. Priložnostno bomo 
evidentiranje delov narave izvajali tudi ob pregledovanju stanja obstoječih naravnih vrednot. 
Podatke o delih narave, ki jih ZRSVN občasno dobi od zunanjih strokovnjakov, bomo uredili 
in pripravili za uporabo. Sledenje strokovni literaturi o delih narave bo tako kot v zadnji letih 
zaradi pomanjkanja časa izredno omejeno.

V letu 2020 pričakujemo prve podatke za celotno Slovenijo, pridobljene s satelitskim 
zaznavanjem. Podatki se bodo nanašali na pojavljanje ekstenzivnih travnikov in lesnih 
elementov krajine (mejic, obvodnih pasov, dreves in grmovnih/gozdnih zaplat v kmetijski 
krajini pod gozdno mejo). Podatke bomo vpeljali v delo Zavoda.

Zavod se bo s pripravo projektnih nalog vključil v javna naročila MOP za pridobivanje 
podatkov o pojavljanju habitatnih tipov. Majhen delež podatkov o delih narave bomo zbrali 
tudi v okviru projektov, ki pa večinoma ne omogočajo osnovnega evidentiranja, ker so tarčno 
usmerjeni na območja narave z že določenim varstvenim statusom. 

Načrtovane aktivnosti:

priprava projektne naloge za razpis kartiranja negozdnih habitatnih tipov za MOP (javna 
služba, Martina Kačičnik Jančar);

priprava projektne naloge za razpis kartiranja morskih habitatnih tipov Natura 2000 (javna 
služba, Robert Turk);

pregled opravljenih terenskih kartiranj habitatnih tipov (javna služba, Darja Erjavec);

pregled opravljenih kartiranj traviščnih habitatnih tipov z daljinskim zaznavanjem (LIFE-IP 
NATURA.SI, Darja Erjavec);

pregled opravljenih kartiranj lesnih elementov krajine z daljinskim zaznavanjem (javna 
služba, Darja Erjavec);

priprava novih podatkov za uporabo v delovnem procesu in za posredovanje javnosti 
(javna služba, Matej Petkovšek);

sledenje strokovni literaturi o delih narave (javna služba, vodje OE);
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pridobivanje podatkov o naravi za izvedbo projekta NaKult (NaKult, Mojca Bedjanič);

evidentiranje delov narave za potrebe ohranjanja naravnih vrednot (javna služba, vodje 
OE);

evidentiranje delov narave za potrebe ohranjanja biotske raznovrstnosti (javna služba, 
vodje OE);

evidentiranje delov narave za pripravo Strokovnih podlag za vzpostavitev poti in 
doživljajsko raziskovalnih točk, investicij, opreme in tiskanih vodnikov kot tudi za pripravo 
programa usposabljanja interpretatorjev Geoparka Karavanke (NaKult, Mojca Bedjanič).

5.2 Vrednotenje delov narave
ZRSVN je v preteklih letih intenzivno razvijal enotnost metod na področju vrednotenja delov 
narave za dodelitev statusa naravnih vrednot. V ta namen so bili izdelani elaborati meril 
vrednotenja za določitev drevesne, geološke in hidrološke zvrsti naravnih vrednot. Zaradi 
drugih prioritet in pomanjkanja časa oziroma kadra je bilo v zadnjih dveh letih ustavljeno delo 
dveh skupin: skupine za pripravo meril vrednotenja za geomorfološko zvrst naravnih vrednot in 
skupine za elemente biotske raznovrstnosti. Skupino za geomorfološko zvrst naravnih vrednot 
bomo v letu 2020 oživili in bo nadaljevala delo pri pripravi meril vrednotenja. 

Vrednotenje delov narave bo v letu 2020 potekalo v bistveno premajhnem obsegu, 
da bi lahko zagotavljali ustrezno kakovost podatkov o naravnih vrednotah, kar vpliva tudi na 
kakovost strokovnih mnenj in naravovarstvenih smernic.

Načrtovane aktivnosti:

nadaljevanje dela pri pripravi meril in kriterijev vrednotenja za geomorfološke naravne 
vrednote (javna služba, Mina Dobravc);

osnovno zagotavljanje enotnosti vrednotenja hidroloških naravnih vrednot  (javna služba, 
Mina Dobravc);

osnovno zagotavljanje enotnosti vrednotenja geoloških naravnih vrednot  (javna služba, 
Mina Dobravc);

vrednotenje naravnih vrednot (javna služba, vodje OE).

5.3 Dodelitev varstvenega statusa delom narave 
V letu 2020 bomo pripravili strokovni predlog sprememb Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih 
vrednot, s katerim bomo spremenili/popravili podatke za približno 1.200 naravnih vrednot. Ob 
navedeni spremembi Pravilnika je nujno, da se objavi tudi celoten seznam jam, saj so v zadnjih 
nekaj letih na podlagi intenzivnega preverjanja lokacij vhodov jam jamarji večjemu številu jam 
popravili podatek o lokaciji. Posodobitev osnovnih podatkov v registru je plod intenzivnega 
dela na področju naravnih vrednot v preteklih letih. Podatki so bili  ponovno vrednoteni na 
podlagi izdelanih meril vrednotenja za posamezne zvrsti ter natančneje geolocirani in usklajeni 
s stanjem v naravi. 
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Načrtovani aktivnosti:

priprava predlogov za spremembo Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (javna 
služba, Mina Dobravc);

podpora MOP v procesu sprejemanja Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot 
(javna služba, Mina Dobravc).

5.4 Naloge vezane na zavarovana območja
V letu 2020 bo Zavod nadaljeval aktivnosti na območjih, kjer je že prepoznana potreba po 
ukrepu varstva. Delo bo zato usmerjeno v nadaljevanje priprave novih strokovnih predlogov 
za zavarovanje delov narave, ki so neposredno ogroženi in z vidika ohranjanja narave 
najpomembnejši. Pripravili bomo 6 strokovnih predlogov za zavarovanje.

Glede na zmožnosti se bomo odzvali na pobude lokalnih skupnosti za pripravo strokovnih 
predlogov za nujno potrebna zavarovanja oziroma začasna zavarovanja.  

Zaradi kadrovske podhranjenosti ZRSVN ne bo pripravljal strokovnih predlogov novih 
zavarovanj, kjer za to ne bo podpore ministrstva oziroma lokalne skupnosti, čeprav bi bilo 
glede na ogroženost to na nekaterih območjih nujno potrebno.

Prav tako bo zelo omejeno delo na področju urejanja podatkov o zavarovanih 
območjih, kjer je še vedno precej neskladij na področju lokalnih zavarovanj. Večjih aktivnosti 
ne načrtujemo niti pri novelaciji  aktov o zavarovanju. Pripraviti bi bilo treba vsaj spremembe 
obstoječih odlokov za zavarovanja, kjer zavarovanih objektov varstva narave v naravi ni več 
oziroma nekateri nimajo ustreznega naravovarstvenega statusa (npr. naravni spomeniki – 
drevesa). Nekatere akte o zavarovanju bi bilo treba posodobiti zaradi zastarelega varstvenega 
režima, s katerimi ne dosegamo ciljev zavarovanja.

Načrtovana priprava strokovnih podlag za zavarovanje:

priprava strokovnega predloga za zavarovanje drevesnih in oblikovanih naravnih vrednot v 
mestni občini Ljubljana (javna služba, Alja Grošelj);

priprava strokovnega predloga za zavarovanje Planinskega polja (javna služba, Alja Grošelj);

priprava strokovnega predloga za zavarovanje Krupe (javna služba, Barbara Kink);

priprava strokovnega predloga za zavarovanje kanjona Kokre (javna služba, Metod Rogelj);

priprava strokovnega predloga za zavarovanje Posočja (območje od Bovca do Tolmina)(javna 
služba, Klavdij Bajc);

novelacija strokovnega predloga za prenovo zavarovanja KP Rački ribniki – Požeg (javna 
služba, Simona Kaligarič);

priprava strokovnega predloga za spremembo Odloka o zavarovanju dreves v mestni občini 
Celje, (javna služba, Tanja Košar Starič);

priprava strokovnega predloga za zavarovanje naravnega spomenika Rt Madona (javna 
služba, Robert Turk);
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Z MOP in občinami bomo sodelovali pri usklajevanju vsebin in sprejemanju aktov o zavarovanju:

sodelovanje z MOP pri pripravi uredbe o zavarovanju Krokarja in Snežnika (javna služba, 
Vesna Juran);

sodelovanje z MOP pri pripravi spremembe Uredbe o KP Ljubljansko barje (javna služba, 
Alja Grošelj);

sodelovanje z občino Kranj pri sprejemanju odloka o kanjonu Kokre (javna služba, Metod 
Rogelj);

sodelovanje z MOP pri novelaciji akta o zavarovanju Triglavskega narodnega parka  (javna 
služba, Metod Rogelj, Klavdij Bajc);

sodelovanje z občino Komenda pri sprejemanju odloka za Tunjiško gričevje (javna služba, 
Metod Rogelj);

sodelovanje z občino Piran pri sprejemanju novega občinskega odloka za naravni spomenik 
Rt Madona (javna služba, Robert Turk);

sodelovanje z MOP in občino pri sprejemanju odloka o Češeniških gmajnah (javna služba, 
Metod Rogelj);

sodelovanje z MOP in občinami pri pripravi akta o zavarovanju Pohorja (javna služba, 
Simona Kaligarič);

sodelovanje z MOP in občino pri novelaciji akta o zavarovanju Račkih ribnikov (javna služba, 
Simona Kaligarič);

sodelovanje z MOP in občinami pri sprejemanju akta o zavarovanju Posočja (javna služba, 
Klavdij Bajc);

sodelovanje z MOP in občino pri sprejemanju odloka o Udin borštu (javna služba, Metod 
Rogelj);

sodelovanje z MOP pri pripravi akta o zavarovanju Logarske doline, (javna služba, Tanja 
Košar Starič);

sodelovanje z MOP pri pripravi akta o zavarovanju Kozjanskega parka, (javna služba, Tanja 
Košar Starič);

sodelovanje z MOP in občino pri novelaciji odloka o Krajinskem parku Boč (javna služba, 
Simona Kaligarič);

ZRSVN sodeluje v Strokovnih svetih ZO oziroma v drugih oblikah strokovnih organov parkov. V 
skladu z zakonsko nalogo izvajanja strokovnega nadzora bomo izvajali aktivnosti, povezane z 
upravljanjem zavarovanih območij:

sodelovanje pri pripravi načrta upravljanja zavarovanega območja Kozjanski park (javna 
služba, Tanja Košar Starič);

sodelovanje pri pripravi načrta upravljanja Krajinskega parka Kolpa (javna služba, Barbara 
Kink);

sodelovanje pri pripravi načrta upravljanja Krajinskega parka Goričko (javna služba, Simona 
Kaligarič);
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sodelovanje pri pripravi načrta upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko barje (javna služba, 
Alja Grošelj);

sodelovanje pri pripravi načrta upravljanja Krajinskega parka Vrbje (javna služba, Tanja 
Košar Starič);

priprava letnega programa upravljanja drevesnih naravnih spomenikov v mestni občini Celje 
(javna služba, Tanja Košar Starič);

sodelovanje pri pripravi načrta upravljanja Krajinskega parka Debeli rtič (javna služba, 
Robert Turk);

sodelovanje pri izvajanju načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka (javna služba, 
Metod Rogelj);

priprava akcijskega načrta za Pokljuko v okviru načrta upravljanja Triglavskega narodnega 
parka (VrH Julijcev, Davor Krepfl);

sodelovanje z MOP in občinami pri pripravi načrta upravljanja Biosfernega območja Mura 
(javna služba);

5.5 Naloge vezane na pogodbeno varstvo, skrbništvo in 
druge ukrepe varstva
Pogodbeno varstvo nekaterih območij, pomembnih za varstvo narave, se načrtuje v sklopu 
nekaterih projektov, financiranih iz kohezijskih sredstev. Te naloge zaradi različnih postopkovnih 
zapletov ne tečejo učinkovito. 

Za pogodbeno varstvo bi bilo treba pripraviti metodologijo priprave in izvedbe 
pogodbenega varstva, vendar na tem področju ne načrtujemo sistemskega dela. V sklopu 
projektnega dela bomo pripravili primer pogodbenega varstva za travniško morsko čebulico na 
Planinskem polju.

Načrtovana aktivnost:

sklenitev pogodbenega varstva za travniško morsko čebulico na Planinskem polju (Kras.
Re.Vita, Jana Laganis).

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

Naravovarstvene smernice bomo tudi v letu 2020 pripravljali v postopkih sprejemanja 
različnih prostorskih aktov, načrtov rabe in upravljanja naravnih virov ter pri pripravi strateških 
dokumentov različnih sektorjev. Večina dela za pripravo in usklajevanje smernic poteka 
na območnih enotah. Na Osrednji enoti poteka usklajevanje smernic za pripravo strateških 
dokumentov. Poleg priprave naravovarstvenih smernic Zavod pripravlja mnenja v postopkih 
celovite presoje vplivov na okolje. 
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 Na področju prostora pričakujemo obravnavo nekaterih programov drugih sektorjev 
v postopku celovite presoje vplivov na okolje (npr. strateški načrti na področju energetike) 
in obravnavo nekaterih kompleksnih primerov (npr. HE Mokrice1, Ptujska obvoznica, gondola 
na Vitranc). Predvsem zaradi zahtevnega postopka usklajevanja interesa ohranjanja narave z 
nosilci  in ostalimi pripravljavci predvidevamo, da bodo mnenja vsebinsko in časovno zahtevna. 

Za državnega nosilca urejanja prostora bomo pripravljali naravovarstvene smernice 
in mnenja v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov in sodelovali na koordinacijskih 
sestankih, ki jih skliče MOP- Direktorat za prostor, graditev in stanovanja. Glede na vloge občin 
bomo pripravljali mnenja, strokovne podlage in konkretne smernice za občinske prostorske 
načrte, večinoma za njihove spremembe in dopolnitve.  

Obseg dela ZRSVN se še vedno povečuje zaradi Zakona o urejanju prostora, ki je s 
poskusom poenostavitve postopkov te združil oziroma prepletel, s čimer se po našem mnenju 
zmanjšuje preglednost nad posameznimi sestavnimi deli postopka. Tako občine v okviru 
naravovarstvenih smernic pridobijo tudi mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti 
in CPVO, Sektorja za CPVO pa vedno ne seznanijo s tem. Na Zavod dobivamo vloge za isto stvar 
od različnih strank v postopku, več je pošiljanja zadev v vednost, zmanjšuje pa se nadzor nad 
pravilnostjo vodenja postopkov in ustreznostjo vsebin ter preglednost nad različnimi fazami 
postopka. 

Opažamo, da občine in občani velikokrat ravnajo v nasprotju s sprejetimi OPN, 
ko načrtujejo na naslednjih ravneh (OPPN, pobude). Edini nadzor nad tem je ZRSVN, MOP 
(Direktorat za prostor, graditev in stanovanja) nad tem nima pregleda.

Na področju urejanja voda bomo sodelovali pri pripravi letnih programov vzdrževalnih 
del urejanja voda, za katere bomo na podlagi dogovorjenega protokola med ZRSVN in DRSV v 
letu 2020 pripravili naravovarstvene smernice in sodelovali v postopku CPVO (če bo izveden). 
Za sanacijske programe odprave posledic neurja s poplavami bomo skladno z dogovorom z 
MOP iz leta 2019 pripravili naravovarstvene smernice in sodelovali v postopku CPVO (če bo 
izveden). Sodelovali bomo pri pripravi novega načrta upravljanja voda (NUV), za katerega bomo 
izdelali naravovarstvene smernice in sodelovali v postopku CPVO. Sodelovali bomo pri pripravi 
novega načrta upravljanja morskega okolja (NUMO), za katerega bomo izdelali naravovarstvene 
smernice in sodelovali v postopku CPVO.

Glede na izkušnje iz preteklih let bomo letne programe vzdrževalnih del urejanja voda 
v obravnavo prejeli šele sredi leta, ko za nekatere načrtovane posege že izdamo strokovno 
mnenje v postopku dovoljenja za poseg v naravo in so nekatera dela že izvedena. 

Na področju urejanja voda manjkajo podrobnejši načrti urejanja voda na ravni porečij, 
kar v veliki meri onemogoča doseganje naravovarstvenih ciljev na vodah. Na podlagi letnih in 
sanacijskih programih se načrtujejo in izvajajo samo vzdrževanja ter obnove regulacij vodotokov 
na nekoč projektirano stanje.

Na področju ribištva bomo z ZZRS nadaljevali sodelovanje pri vključevanju 
naravovarstvenih smernic v ribiško-gojitvene načrte (RGN) in se vključili v postopek CPVO. 
Sodelovali bomo pri pripravi novega Programa upravljanja rib (PUR), za katerega bomo 
izdelali naravovarstvene smernice in sodelovali v postopku CPVO. Sodelovali bomo pri pripravi 
Operativnega programa za izvajanja evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (v postopku 
CPVO).

Dosedanje načrtovanje ribiškega upravljanja je potekalo brez vključevanja 
naravovarstvenih vsebin. Neprimerni vnosi lokalno neprisotnih vrst v vodotoke so na nekaterih 
območjih  prispevali k drastičnemu poslabšanju stanja domorodnih populacij rib. Za omilitev 
posledic neustreznega ribiškega upravljanja v preteklosti bo potrebno daljše časovno obdobje.  
 
1  Pričakujemo izvedbo postopka prevlade druge javne koristi nad javno koristjo varstva narave.



Program dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2020 

31

Na področju gozdarstva bomo izdelali naravovarstvene smernice za gozdnogospodarske 
načrte za 14 gozdnogospodarskih območij ter sodelovali z ZGS pri implementaciji teh v same 
načrte. V sklopu te naloge bomo uporabili rezultate IP LIFE NATURA.SI (analiza PUN za področje 
gozdarstva) ter posodobili upravljavske cone za kompleksna območja Natura 2000. Izdelali bomo 
16 naravovarstvenih smernic za GGN za GGE. Po potrebi bomo pri pripravi naravovarstvenih 
smernic na območjih parkov vključevali upravljavce zavarovanih območij. Z DOPPS bomo 
pripravili delavnico na temo ekoloških zahtev ključnih vrst ptic v gozdnem prostoru.

Prioritetno bomo delo usmerili v pripravo NS za GGN za GGO ter tako oblikovali dobre 
osnove za naslednje 10-letno načrtovalsko obdobje. Pri tem bomo uporabili dosedanje 
rezultate IP LIFE NATURA.SI. Težave pričakujemo zaradi neusklajene časovne dinamike IP LIFE 
NATURA.SI in sprejemanja območnih načrtov.

Zaradi tega bo skrčeno predvsem delo pri komunikaciji in implementaciji vsebin na 
področju GGN za GGE. Prav tako se ne bo izvajalo vzorčnega spremljanja izvajanja NS za GGN 
GGE, kar bi bilo z vidika izvajanja naravovarstvenih vsebin na terenu ključnega pomena. 
 Na področju upravljanja divjadi bomo izdelali naravovarstvene smernice za 10-letne 
lovskoupravljavske načrte 15 lovskoupravljavskih območij. To je edini sistemski instrument za 
vstopanje v načrtovanje za upravljanje divjadi. Težave pričakujemo predvsem pri umeščanju 
mirnih con, na ključnih območjih za varstvo vodnih ptic, pri implementaciji usmeritev na 
področju upravljanja alohtonih vrst (muflon, damjak) ter pri implementaciji usmeritev za 
umeščanje lovskih objektov. 

Tudi v letu 2020 bomo pozornost namenili skrbi za kakovost naših izdelkov z namenom 
povečanja njihovih učinkov v naravi in ob upoštevanju pravnih ter programskih izhodišč. 

Načrtovane aktivnosti:

priprava in usklajevanje naravovarstvenih smernic za prostorske načrte z naročniki (javna 
služba, vodje OE in sodelovanje na koordinacijskih sestankih, ki jih skliče MOP – Direktorat 
za prostor, graditev in stanovanja);

priprava in usklajevanje naravovarstvenih smernic, naravovarstvenih in drugih mnenj 
(vključno z mnenji v postopku CPVO) za načrte rabe naravnih dobrin (gozdno gospodarski 
načrti za gozdno gospodarske enote in območja), ki so pomembni za ohranjanje 
kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000 (javna služba, vodje OE, 
Vesna Juran);

priprava naravovarstvenih smernic in mnenj v postopku CPVO, za načrte rabe naravnih 
dobrin (letni programi urejanja voda in sanacijski programi), ki so pomembni za ohranjanje 
kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000  (javna služba, vodje OE, 
Miha Naglič);

priprava naravovarstvenih smernic in mnenj v postopku CPVO za načrte rabe naravnih 
dobrin (ribiško gojitveni načrti), ki so pomembni za ohranjanje kvalifikacijskih vrst in 
habitatnih tipov na območjih Natura 2000  (javna služba, vodje OE, Miha Naglič);

priprava naravovarstvenih smernic in mnenj v postopku CPVO za načrte rabe naravnih 
dobrin (strateški načrt skupne kmetijske politike), ki so pomembni za ohranjanje 
kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000  (javna služba, Mateja 
Žvikart);

vključevanje aktivnosti projekta projekta LIFE-IP NATURA.SI v pripravo naravovarstvenih 
smernic in mnenj za načrte rabe naravnih dobrin (LIFE-IP NATURA.SI; Denis Žitnik).
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5.7 Strokovna mnenja in soglasja
V letu 2018 se je začel izvajati Gradbeni zakon, ki je močno posegel v način dela Zavoda na 
področju priprave strokovnih mnenj in se kaže predvsem v povečanem obsegu dela. Ta nastaja 
zaradi številnih odstopov vlog agencije ARSO za posege, ki niso na območjih z naravovarstvenim 
statusom. Pri izvajanju Gradbenega zakona je precej težav, saj tako stranke kot tudi upravne 
enote še niso povsem utečene v novih postopkih. Ker nam upravne enote ne pošiljajo vseh 
odločb, nimamo pregleda nad tem, kako potekajo postopki v zvezi z gradbenimi dovoljenji, ali 
upravne enote ustrezno vključujejo naša mnenja ter omilitvene  ukrepe in naravovarstvene 
pogoje pri izvedbi.

V letu 2020 bomo nadaljevali sestanke z upravnimi enotami z namenom vzpostavitve 
boljšega sodelovanja, ustreznega razumevanja postopkov in vsebine na strani upravnih enot 
ter pravilnega prenosa vsebine naših mnenj v odločbe o izdaji gradbenega dovoljenja. Še 
naprej bomo skrbeli za razvoj in kakovost izdelkov z namenom povečanja njihovih učinkov v 
naravi ter za skladnost z obstoječimi pravnimi in programskimi izhodišči. Načrtujemo izvedbo 
več internih delavnic za krepitev strokovnosti naših izdelkov ter oblikovanje delovne skupine.

Časovno zahtevni postopki priprave strokovnih mnenj bistveno vplivajo na druga 
področja našega dela, kjer nam zmanjkuje časa za številne druge nujne naravovarstvene 
naloge. 

Načrtovane aktivnosti:

priprava strokovnih mnenj in mnenj v okviru presoje sprejemljivosti posegov (PSP) v 
postopku naravovarstvenega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo ter drugih postopkih, 
skladno s predpisi s področja ohranjanja narave in graditve objektov  (javna služba, vodje 
OE);

priprava strokovnih mnenj in mnenj v okviru presoje sprejemljivosti posegov (PSP) v 
postopku naravovarstvenega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo ter drugih postopkih, 
skladno s predpisi s področja ohranjanja narave in graditve objektov – vode (javna služba, 
vodje OE);

priprava strokovnih mnenj in mnenj v okviru presoje sprejemljivosti posegov (PSP) v 
postopku naravovarstvenega soglasja in dovoljenja za poseg v naravo ter drugih postopkih, 
skladno s predpisi s področja ohranjanja narave in graditve objektov – gozdarstvo (javna 
služba, vodje OE);

priprava drugih strokovnih mnenj za gradnje in druge posege ter rabo naravnih vrednot  
(javna služba, vodje OE);

priprava drugih strokovnih mnenj za gradnje in druge posege ter rabo naravnih vrednot 
(vode, vodne pravice) (javna služba, vodje OE);

priprava mnenj na osnovi veljavnih občinskih aktov, ki neposredno predpisujejo izdajo 
soglasja ali mnenja ter izdajanje soglasij  (javna služba, vodje OE);

priprava predhodnih mnenj pri posegih in dejavnostih  (javna služba, vodje OE);

priprava predhodnih soglasij v zvezi z vožnjo vozil na motorni pogon in vožnjo s kolesi v 
naravnem okolju  (javna služba, Vesna Juran);
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priprava mnenj pri pravnih poslih (promet z nepremičninami, sprememba namembnosti 
zemljišč)  (javna služba, Vesna Juran);

priprava drugih strokovnih mnenj (npr. mnenja pri vlogah za financiranje projektov iz 
kohezijskih skladov)  (javna služba, Vesna Juran);

sodelovanje s pristojnimi službami v postopkih PSP  (javna služba, vodje OE);

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

priprava pisnih stališč in sodelovanje v skupinah za upravljanje velikih zveri, ki jih vodi MOP  
(javna služba, Jasna Mulej).

5.8 Naloge vezane na mednarodne konvencije ter 
direktive in uredbe EU
Obveznosti mednarodnih konvencij bomo tudi v letu 2020 v veliki meri opravljali prek nalog, 
povezanih z območji Natura 2000, in prek izvajanja ukrepov za ohranjanje vrst ter habitatnih 
tipov.

Obveznosti, ki izhajajo iz konvencije CITES ter Uredbe EU 338/97 o varstvu prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi, bodo potekale skladno 
s kadrovskimi zmožnostmi.

V krepkem tisku je podan seznam konvencij, pri katerih bomo delovali po potrebi. V običajnem 
tisku so k nekaterim pripisane konkretne načrtovane izvedbene naloge.

Konvencija o biološki raznovrstnosti 

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

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

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

Vodna direktiva

Direktiva o morski strategiji EU

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

Kot ustanovni član in član upravnega odbora združenja upravljavcev sredozemskih morskih 
zavarovanih območij – MedPAN bomo sodelovali na sestankih upravnega odbora združenja 
ter na redni letni skupščini in strokovnem srečanju  (javna služba, Robert Turk).
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Konvencija o varstvu Alp (Alpska konvencija) 

Naloge konvencij izpolnjujemo z dejavnostmi, vezanimi na območja Natura 2000, varstvo 
vrst in zavarovana območja, ter delovanjem v akcijski skupini AlpGov za zagotavljanje 
uspešne podpore izvajanju EUSALP  (javna služba, Tina Trampuš).

Konvencija CITES in uredba EU 338/97

sodelovanje z upravnim organom pri pripravi poročil, osveščanju in usposabljanju ter pri 
drugih nalogah, povezanih z izvajanjem konvencije CITES in uredbe EU 338/97  (javna 
služba, Damjan Vrček);

mednarodno sodelovanje s strokovnimi organi za izvajanje konvencije CITES drugih držav 
ter v skupini Scientific Review Group za spremljanje dela konvencije CITES  (javna služba, 
Damjan Vrček);

priprava strokovnih mnenj o vplivu uvoza, izvoza, ponovnega izvoza in vnosa iz morja na 
stanje ohranjenosti vrst v naravi  (javna služba, Damjan Vrček);

strokovna determinacija zadržanih osebkov  (javna služba, Damjan Vrček);

priprava strokovnih mnenj o ravnanju z zaseženimi ali odvzetimi osebki  (javna služba, 
Damjan Vrček);

priprava stališč in sodelovanje v strokovnih organih konvencije  (javna služba, Damjan 
Vrček).

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

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

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

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

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

spremljanje pojavljanja orjaškega dežena na lokacijah, identificiranih v letu 2019 (javna 
služba, Lara Jogan Polak);

priprava strokovnih podlag in sodelovanje v procesu usklajevanja za akcijski načrt 
prioritetnih poti vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Evropsko unijo, 

priprava seznama invazivnih tujerodnih vrst, pomembnih za Slovenijo, za katere je treba 
pripraviti ocene tveganja (javna služba);

izmenjava izkušenj o obvladovanju invazivnih tujerodnih vrst z upravljavci zavarovanih 
območij (javna služba, Sonja Rozman);

dokončanje strokovnih podlag za obvladovanje zahodne račje zeli in žlezave nedotike 
(javna služba, Sonja Rozman);

priprava strokovnih podlag za obvladovanje splošno razširjenih vrst za veliki pajesen (javna 
služba, Sonja Rozman);
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dopolnitev strokovnih podlag za obvladovanje sirske svilnice (javna služba, Sonja Rozman);

intervencijske naloge ob pojavljanju invazivnih tujerodnih vrst (javna služba Sonja 
Rozman);

osveščanje javnosti o invazivnih tujerodnih vrstah(*) (LIFE ARTEMIS, Sonja Rozman, 
Doroteja Fon);

sodelovanje pri izdelavi knjižice o tujerodnih vrstah organizmov v Vipavski dolini (VIPava, 
Jana Laganis);

sodelovanje pri pripravi akcijskega načrta za upravljanje tujerodnih vrst v Krajinskem parku 
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib  (LIFE ARTEMIS, Doroteja Fon);

odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin na projektnih območjih projektov  
PoLJUBA, MARJA in LIFE ARTEMIS (PROJEKTI, Primož Glogovčan, Jasna Mulej, Doroteja 
Fon);

izvajanje strokovnega nadzora nad aktivnostjo odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin 
ob Hraškem bajerju (Zgodbe mokrišč);

Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine

sodelovanje pri pripravi odziva na ocenjevanje dosjeja Klasični kras (javna služba, Martina 
Stupar);

sodelovanje v Delovni skupini za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine 
(javna služba, Martina Stupar);

če bo potrebno, sodelovanje pri aktivnostih na področju gozdnih rezervatov Krokar in 
Snežnik - Ždrocle (javna služba).

Drugo mednarodno sodelovanje

pomoč MOP pri izvajanju mednarodnih sporazumov in delu v mednarodnih delovnih 
telesih, povezanih z ohranjanjem biotske raznovrstnosti (javna služba, Matej Petkovšek);

sodelovanje pri pripravah na predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU (javna služba, 
Damjan Vrček);

sodelovanje v koordinacijskem odboru čezmejnega biosfernega območja Mura-Drava-
Donava (javna služba, Simona Kaligarič, Aleksander Koren);

udeležba na bienalnem srečanju evropske zveze za ohranjanje geološke dediščine Progeo 
(javna služba, Mojca Bedjanič);

sodelovanje v upravnem odboru Parki Dinarskega loka v okviru WWF (javna služba, Teo 
Hrvoje Oršanič);

sodelovanje v Združenju evropskih naravovarstvenih organizacij (ENCA) (javna služba, Teo 
Hrvoje Oršanič);

sodelovanje s Scotish Natural Heritage (javna služba, Teo Hrvoje Oršanič);

sodelovanje v nadzornem odboru Medvladne oceanografske komisije pri UNESCU (javna 
služba, Robert Turk);

sodelovanje z WWF Adria  (javna služba, Teo Hrvoje Oršanič);

sodelovanje z The Nature Conservancy (javna služba, Teo Hrvoje Oršanič).
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5.9 Strokovno sodelovanje z ministrstvi, inšpekcijskimi 
službami, lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki

Zavod strokovno sodeluje z velikim številom deležnikov na državni in lokalni ravni. Posebej 
izpostavljamo nujnost sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, državnimi organi in investitorji. 
Sodelovanje poteka v neformalnih postopkih, ki se običajno zaključijo brez pisnih izdelkov. 

Strokovno sodelovanje ima pomembne preventivne učinke. S svetovanjem, z 
usmerjanjem in s posredovanjem strokovnih informacij nam uspe preprečiti številne negativne 
vplive na naravo. Preventivno delovanje je cenejše kot odpravljanje škodljivih posegov v naravo, 
tudi investitorjem lahko prihrani stroške.

Nadaljnje pomembno delo z deležniki je usklajevanje, ki zahteva velik komunikacijski 
napor  in naravovarstveno strokovno znanje. Posledice pomanjkanja strokovnega sodelovanja 
so lahko negativna mnenja, manjša vpetost Zavoda v lokalno okolje, pomanjkljivo sodelovanje 
z državnimi institucijami.

V letu 2020 bo zaradi priprav na novo finančno perspektivo velik poudarek na 
strokovnem sodelovanju z deležniki na državni ravni.

Načrtovane aktivnosti:

strokovna podpora MKGP pri vprašanjih s področja varstva narave (javna služba, LIFE-IP 
NATURA.SI, Mateja Žvikart, Vesna Juran);

strokovna podpora MOP pri vprašanjih s področja varstva narave (javna služba, LIFE-IP 
NATURA.SI, Martina Kačičnik Jančar, Vesna Juran);

sodelovanje v medresorski delovni skupini za prilagajanje podnebnim spremembam (javna 
služba, Vesna Juran);

sodelovanje v delovni skupini za oceno podnebnih sprememb v kmetijstvu in gozdarstvu 
(javna služba, Martina Kačičnik Jančar);

sodelovanje z inšpekcijo v preventivnih akcijah (javna služba, vodje OE);

prijava nelegalnih ravnanj in strokovna podpora inšpekcijskim službam ter policiji  (javna 
služba, vodje OE);

sodelovanje pri določitvi protokola ukrepanja v primerih suma nezakonitega lova prosto 
živečih živali, predvsem velikih zveri  (LIFE Lynx, Nina Prešeren);

usmerjanje posegov  (javna služba, vodje OE );

sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in društvi za vzpostavitev upravljanja t. i. infrastrukture 
Geoparka Karavanke (table, poti …) (NaKult, Mojca Bedjanič);

sodelovanje v Komisiji za drevesa Bled (javna služba, Metod Rogelj);

svetovanje državljanom za ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot (javna 
služba, vodje OE);

sodelovanje pri aktivnostih projektov, v katere nismo vključeni kot partnerji (javna služba, 
vodje OE);

mreženje projektov (javna služba, projekti, vodje OE, vodje projektov).
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5.10 Komunikacija in ozaveščanje javnosti o pomenu 
ohranjanja narave
Komunikacija in stiki z javnostjo so podpora in sestavni del izvajanja strokovnih nalog ter 
podpora direktorju pri predstavljanju dela Zavoda navzven. Zelo pomemben del je ozaveščanje 
javnosti o pomenu ohranjanja narave. 

Komunikacijo izvajamo z razpoložljivimi komunikacijskimi orodji za deležnike, ciljne 
javnosti, splošno javnost ter medije. S komunikacijo Zavod zasleduje svoje osnovno poslanstvo 
ohranjanja narave in gradi svojo podobo v javnosti. 

V letu 2020 bomo usmerjeno komunicirali o pomembnejših strokovnih vsebinah,  
nalogah in akcijah, ki so namenjene širši javnosti. Največ pozornosti bomo ozaveščanju o 
pomenu ohranjanja narave namenili ob okoljsko pomembnih dneh.

Ozaveščanje javnosti (deležnikov, ciljne in splošne javnosti) poteka skozi vse procese 
dela, ki ga v Zavodu opravljamo tako na področju javne službe kot pri projektih. Delo bomo 
izvajali v obliki delavnic, posvetov, predavanj, prek objav na spletnih straneh in družabnih 
omrežjih, s sporočili za javnost, kot gostje v oddajah, z intervjuji ipd. Posamezne komunikacijske 
učinke bomo merili s številčnostjo objav in z ocenjevanjem posameznih aktivnosti. Izvedli bomo 
sestanek z nevladnimi organizacijami.
 
Načrtovane aktivnosti:
 

vodenje in usmerjanje komunikacije na ravni ZRSVN (javna služba, Mateja Kocjan);

priprava in izvedba komunikacijskih aktivnosti z različnimi deležniki (javna služba, Mateja 
Kocjan, vodje OE);

priprava in izvedba komunikacijskih aktivnosti (dogodki: Dan za Savinjo, 365 dni z reko 
Muro, Dan na morju) ob okoljsko pomembnih dneh, povezanih z naravo (javna služba, 
Mateja Kocjan, vodje OE);

evalvacija posameznih dogodkov ali vsebin (javna služba, Mateja Kocjan);

priprava in vodenje »dogodkov« (javna služba, Mateja Kocjan, vodje OE);

priprava predstavitev Zavoda oziroma posameznih vsebin (javna služba, Mateja Kocjan);

vodenje evidence razstav (javna služba, Mateja Kocjan);

priprava, oblikovanje in tiskanje zloženk (Sandra Anzulović, Mateja Kocjan, vodje OE);

urejanje spletne strani Zavoda (javna služba, Mateja Kocjan);

objave na Facebook profilu Zavoda (javna služba, Mateja Kocjan);

sodelovanje na sejemskih in drugih predstavitvah naravovarstva deležnikom ali ciljnim 
javnostim (javna služba, Mateja Kocjan, vodje OE);

spremljanje medijskih objav (»kliping«) in njihova distribucija zaposlenim (javna služba, 
Mateja Kocjan);

pisanje člankov (javna služba, Mateja Kocjan, vodje OE);

priprava in vodenje tiskovnih konferenc (javna služba, Mateja Kocjan);
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priprava in distribucija sporočil za javnost ter medijskih izjav (javna služba, Mateja Kocjan);

odgovori medijem, organizacija in soustvarjanje oddaj ali člankov z mediji (javna služba, 
Mateja Kocjan, vodje OE);

ocenjevanje odgovorov in priprava vprašalnikov za ocenjevanje naravovarstvene 
ozaveščenosti občin (javna služba, Mateja Kocjan);

komunikacijske aktivnosti ob zbiranju podatkov portala www.sporocivrsto.si (javna služba, 
Mateja Kocjan);

krizna komunikacija (Mateja Kocjan, vodje OE);

izdaja 32. številke revije Varstvo narave (javna služba, Martina Kačičnik Jančar);

komunikacijske aktivnosti za ohranjanje netopirjev (LIFE-IP NATURA.SI, Nastja Kosor);

komunikacijske aktivnosti za ohranjanje bobra (javna služba, Andrej Hudoklin);

izobraževanje kmetijskih svetovalcev in kmetov o naravovarstvenih ukrepih kmetijske 
politike (LIFE-IP NATURA.SI, Mateja Žvikart);

izobraževanje kmetov za prepoznavanje indikatorskih rastlin oziroma samoocenjevanje 
ustreznosti upravljanja suhih travišč (LIFE TO GRASSLANDS, Nika Debeljak);

komunikacija z deležniki na projektnem območju (PoLJUBA, Primož Glogovčan);

komunikacija z lastniki zemljišč oziroma obdelovalci zemljišč, na katerih je bila zabeležena 
aktivnost močvirske sklednice (VIPava, Jana Laganis);

komunikacija z izbranimi kmeti o ustreznem gospodarjenju na suhih kraških traviščih, 
delavnica z njimi na terenu (Za Kras, Jana Laganis);

sodelovanje pri izdelavi mobilne aplikacije za vodenje po učni poti v Vipavski dolini 
(VIPava, Jana Laganis);

priprava prispevkov za spletno stran in pripravo člankov (sodelovanje z mediji, vzpostavitev 
družbenih omrežij) (VIPava, Jana Laganis);

priprava zloženke o gospodarjenju s suhimi kraškimi travišči (Za Kras, Jana Laganis);

priprava in izdelava zloženke o preprečevanju lova jamskih živali (Za Kras, Jana Laganis);

terenska izobraževanja o preprečevanju krivolova jamskih živali za jamarje (Za Kras, Jana 
Laganis);

sodelovanje pri pripravi vsebin za Info center v Ravbarjevem stolpu na Planinskem polju 
(Kras.Re.Vita, Jana Laganis);

priprava vsebin za spletno stran projekta (Kras.Re.Vita, Jana Laganis);

interpretacija ukrepa za izboljšanje stanja travniške morske čebulice – tabla in 2 predavanji 
(Kras.Re.Vita, Jana Laganis);

izvedba dveh dogodkov za promocijo varstva netopirjev na Planinskem polju (Kras.Re.Vita, 
Jana Laganis);

izvedba programa usposabljanja interpretatorjev Geoparka Karavanke (NaKult, Mojca 
Bedjanič);
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priprava vsebin za vodnike Geoparka Karavanke (elektronske, tiskane, film …) (NaKult, 
Mojca Bedjanič);

priprava vsebin za interpretacijske poti in točke (Bobrčkova pot, Dvorec Bukovje, Pohodna 
pot ravne) (NaKult, Mojca Bedjanič);

sodelovanje pri pripravi različnih publikacij, kot so splošna predstavitvena zloženka 
projekta, komunikacijsko gradivo za predstavitev dobrih praks upravljanja tarčnih vrst in 
habitatov (VEZI NARAVE, Danijela Kodranja);

sodelovanje pri pripravi multimedijskega gradiva (VEZI NARAVE, Danijela Kodrnja);

sodelovanje pri pripravi informativnih plakatov (VEZI NARAVE, Danijela Kodrnja);

sodelovanje pri podajanju interpretacijskih vsebin v novozgrajenem naravovarstvenem 
centru Sotla, ki bo namenjen osveščanju o naravi čezmejnega območja ob Sotli. (VEZI 
NARAVE, Danijela Kodrnja);

sodelovanje pri obeleženju 100 let Spomenice (LIFE-IP NATURA.SI, mag. Teo Hrvoje 
Oršanič, Denis Žitnik);

obveščanje javnosti: objava novic, intervjuji, novinarske konference (PoLJUBA, Primož 
Glogovčan);

priprava vsebin za spletno stran, blog in ostale medije (LIFE STRŽEN, Matic Kozina);

Sodelovanje pri pripravi vsebin za table na parkiriščih na Planinskem polju in ob njem 
(Kras.Re.Vita, Jana Laganis);

sodelovanje pri pripravi vsebin za učno pot na Planinskem polju (Kras.Re.Vita, Jana 
Laganis);

sodelovanje pri pripravi vsebin za interpretacijo – opazovalnice na Cerkniškem jezeru (Kras.
Re.Vita, Jana Laganis);

sodelovanje pri pripravi vsebin za učno pot na Cerkniškem jezeru (Kras.Re.Vita, Jana 
Laganis);

izvedba delavnic za lastnike zemljišč v zvezi s prilagojenimi kmetijskimi praksami (VEZI 
NARAVE in BANAP, Danijela Kodrnja, Martin Vernik);

izvedba delavnic za lokalno prebivalstvo v zvezi z dobrimi praksami upravljanja območij 
Natura 2000  (VEZI NARAVE, Danijela Kodrnja);

LAS Arheološke točke – Vrhnika sodelovanje pri interpretaciji narave (javna služba, Alja 
Grošelj);

priprava interpretacijskih gradiv za ohranjanje barij (Mala barja – Marja, Jasna Mulej);

sodelovanje v štirih lokalnih posvetovalnih skupinah, namenjenih komunikaciji o 
ohranjanju risa z lokalnimi deležniki (LIFE Lynx, Nina Prešeren);

pomoč pri pripravi vsebin za informativne biltene Iz tršce za komunikacijo z lokalnimi 
skupnostmi (LIFE STRŽEN, Matic Kozina);

priprava strokovnih podlag s področja ohranjanja narave in geologije za pripravo programa 
usposabljanja interpretatorjev geodediščine (NaKult, Mojca Bedjanič);
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izvedba naravovarstvenih dni in delavnic z osnovnimi šolami (Zgodbe mokrišč, mag. 
Andreja Škvarč);

izvajanje predstave Žabica je rešena v vrtcih (Zgodbe mokrišč, Andreja Škvarč);

priprava vsebin za objave v medijih (Zgodbe mokrišč, Andreja Škvarč);

priprava brošure o projektu (Zgodbe mokrišč, Andreja Škvarč);

izvedba dogodkov o mokriščih za lokalno prebivalstvo (Zgodbe mokrišč, Andreja Škvarč);

sodelovanje pri snemanju dokumentarnega filma (Zgodbe mokrišč, Andreja Škvarč);

izvajanje programa Mladi naravovarstvenik (Zgodbe mokrišč, Andreja Škvarč);

priprava zloženke o močvirski logarici (Zgodbe mokrišč, Andreja Škvarč).
 

5.11 Naravovarstvene akcije in sorodne projektne aktivnosti

Naravovarstvene akcije so aktivnosti v naravi, namenjene ohranjanju naravnih vrednot in 
sestavin biotske raznovrstnosti, večinoma vnaprej načrtovane za vse leto. Mednje sodijo 
aktivnosti za preprečitev fizičnega ogrožanja delov narave, rastlin in živali (ograje, poti za 
usmerjanje obiskovalcev, zapiranje jam, ukrepi za preprečitev povoza dvoživk …), prilagoditve, 
izboljšave (čiščenje zarasti, odpadkov iz jam, omogočanje prehodnosti za gibanje živali …), 
zagotavljanje gnezdišč in kotišč, obnovitve in sanacije poškodovanih objektov (npr. dreves), 
označitve v naravi ipd. Rezultat akcij je neposredno viden v naravi. Zavod akcije izvede sam 
ali ob pomoči zunanjih izvajalcev. Naravovarstvene akcije so običajno tudi komunikacijsko 
podprte, kar obravnavamo kot njen sestavni del.

Zaradi premajhnega obsega sredstev za izvedbo vseh potrebnih naravovarstvenih 
akcij se je ZRSVN v letu 2019 odločil, da bo vsako leto glavnino naravovarstvenih akcij usmeril 
v določeno zvrst(i) naravnih vrednot oziroma določeno vsebino biotske raznovrstnosti z 
namenom, da v daljšem obdobju prek naravovarstvenih akcij kar se da enakomerno pokrije 
vse vsebine ohranjanja narave. 

Na podlagi predvidenih sredstev bo ZRSVN v letu 2020 lahko izpeljal 25 naravovarstvenih 
akcij, ki so navedene v spodnji tabeli. Če bi se med letom 2020 pokazale potrebe po izvedbi 
drugih interventnih akcij, se nabor lahko spremeni.

Veliko naravovarstvenih akcij izvedemo tudi prek projektov, vendar ostaja nerešen 
ključni problem izvedba naravovarstvenih akcij na področju naravnih vrednot, saj se vsebine 
projektov nanašajo v večini primerov na biotsko raznovrstnost. Pri izvedbi in financiranju 
nekaterih akcij sodelujemo z lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki.

Aktivnosti, načrtovane v okviru javne službe:

Žiri – permsko-triasna meja – postavitev  geološkega stebra

Ureditev info točke na naravni vrednoti Dedkov pruh

Meritve zasedimentiranosti rovov Željnskih jam

Željnske jame – informativna tabla
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Čiščenje jame (Vilenica ali Dimnice)

Mirna – tektonska guba – čiščenje profila 

Bergevčeva jama – zaprtje jame

Boletina – štetje velikonočnic

Naravovarstveno upravljanje NR glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju 
• Ribolovni dnevi na Ledvički in Krokodilnici – 30 dni – izboljšanje stanja ekosistema 
• Analiza vode v Ledvički in Krokodilnici   
• Analiza možnosti ureditve kotanje za dvoživke
• Zapora ceste v času prehajanja dvoživk

Izdelava 5 podstavkov za gnezda bele štorklje

Čiščenja rastišč kuštravega jegliča na Smrekovcu

Sanacija Gašperjevega kostanja

Mestna občina Celje – izvajanje letnega načrta urejanja zavarovanih dreves 

Zatočišče netopirjev Vinica – periodično čiščenje

Leščurji – preselitev (akcija bo financirana iz sklada za pomorstvo in ribištvo)

Sanacija drevesnih naravnih vrednot

• Zagozdac – lipa 1
• Zagozdac – lipa 2 
• Hrast pri Škrljevcu
• Zadlog – lipa pri hiši št. 11
• Brezova Reber – lipa 1
• Podjelovo Brdo – lipa pri Črtu
• Pristava v Javorniškem Rovtu – jeseni

Odkup gozda s starimi hrasti in kolonijo sive čaplje pri Žihlavi

Aktivnosti, načrtovane v projektih:

odstranjevanje zarasti na projektnih območjih (MARJA, PoLJUBA, BANAP, Jasna Mulej, 
Primož Glogovčan, Martin Vernik);

sajenje sadik visokodebelnih sadovnjakov za ohranjanje suhih travišč  (LIFE TO GRASSLANDS, 
Nika Debeljak);

postavitev pašnih ograj za ohranjanje suhih travišč (LIFE TO GRASSLANDS, Nika Debeljak);

čiščenje Divaške jame – izbor izvajalca in nadzor del (Za Kras, Jana Laganis);

usmerjanje obnove bazičnih nizkih barij na Cerkniškem jezeru (Kras.Re.Vita, Jana Laganis);

usmerjanje obnove visokih steblikovij na Cerkniškem jezeru (Kras.Re.Vita, Jana Laganis);

naselitev travniške morske čebulice na Planinskem polju – usklajevanje z zunanjim 
izvajalcem (Kras.Re.Vita, Jana Laganis);
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odkop nekdanje struge mrtvega rokava ali zatona Sotle na treh lokacijah, ureditev popletov, 
vrbove blazine, lesene stene, zasaditev brežin z vrbami, jeseni ali jelšami, urejanje prehoda 
za vidro v občini Rogaška Slatina (VEZI NARAVE, Danijela Kodrnja);

zasaditev mreže 100 hrastovih dreves za hrastovega kozlička, rogača in puščavnika, ureditev 
mreže 50 gnezdišč za rogače ter odkup 25 habitatnih dreves za varstvo hroščev (VEZI 
NARAVE, Danijela Kodrnja);

sodelovanje pri pripravi izvedbenih načrtov za izvedbo aktivnosti za izboljšanje stanja vrst in 
habitatnih tipov na projektnih območjih LIFE-IP NATURA.SI (LIFE-IP NATURA.SI, Denis Žitnik);

sodelovanje pri pripravi načrta izvedbe čiščenja gvana v sakralnih objektih in objektih 
kulturne dediščine (LIFE-IP NATURA.SI, Denis Žitnik);

revitalizacija bazičnega nizkega barja: košnja površin v Strajanovem bregu (PoLJUBA, Primož 
Glogovčan);

revitalizacija habitata strašničinega mravljiščarja: košnja travnikov (PoLJUBA, Primož 
Glogovčan);

izboljšanje hidrološkega stanja v dolini Strajanov breg (PoLJUBA, Primož Glogovčan);

sodelovanje z ZZRS pri izlovu rib in rakov iz predelov, ki bodo zasuti ob renaturaciji Stržena 
na Cerkniškem jezeru (LIFE STRŽEN, Matic Kozina);

pomoč Notranjskemu regijskemu parku pri vzpostavitvi mirne cone za veliko bobnarico  
(LIFE STRŽEN, Matic Kozina);

pridobivanje soglasij lastnikov za postavitev učne poti o risu (LIFE Lynx, Nina Prešeren);

postavitev osmih tabel za ozaveščanje o reintrodukciji  (LIFE Lynx, Nina Prešeren);

sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi ukrepov za izboljšanje stanja kosca na Cerkniškem 
jezeru (Kras.Re.Vita, Jana Laganis);

sodelovanje pri načrtu in izvedbi ukrepov za izboljšanje stanja pisane penice na Cerkniškem 
jezeru (Kras.Re.Vita, Jana Laganis);

izvedba hidroloških del za revitalizacijo barij na projektnih območjih (Mala barja – Marja, 
Jasna Mulej);

priprava vsebinske zasnove opazovalnice ob Hraškem bajerju in sodelovanje pri izvedbi 
(Zgodbe mokrišč, Alja Grošelj);

sodelovanje pri postavitvi didaktičnih igral v Trzinu (Zgodbe mokrišč, Alja Grošelj);

sodelovanje pri obnovi kalov (VrH Julijcev, Davor Krepfl);

sodelovanje pri odkupu zemljišč za ohranjanje triprstega detla (VrH Julijcev, Davor Krepfl);

štetje obiskovalcev in postavitev tabel z namenom ohranjanja divjega petelina (VrH Julijcev, 
Davor Krepfl);

priprava strokovnih podlag s področja ohranjanja narave in geologije za vzpostavitev poti 
ter doživljajsko raziskovalnih točk, investicij, opreme in tiskanih vodnikov v projektu NaKult  
(NaKult, Mojca Bedjanič).
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5.12 Vodenje podatkov o predmetih in ukrepih varstva 
Na področju vodenja podatkov o biotski raznovrstnosti pričakujemo v letu 2020 precejšnje 
težave zaradi izločitve informacijskih sistemov iz projekta IP LIFE NATURA.SI in odlaganja začetka 
projekta NarcIS. Pridobili bomo veliko količino novih podatkov (SDF, obnova in razširitev PUN) 
in vodili zahtevne procese zbiranja ter urejanja podatkov brez ustrezne informacijske podpore. 
To pomeni počasnejše izvajanje nalog, več koordinacije pri delu z dokumenti in večjo možnost 
napak. 

Načrtovane aktivnosti:

vodenje podatkov o naravnih vrednotah v Naravovarstvenem atlasu (javna služba, Mina 
Dobravc);

vodenje podatkov s področja biotske raznovrstnosti, vključno s profilom Sporoči vrsto (javna 
služba, Matej Petkovšek);

posodobitev podatkovne zbirke SDF (LIFE-IP NATURA.SI, Matej Petkovšek);

izdelava profila za vodenje podatkov o elementih krajine v Naravovarstvenem atlasu (javna 
služba, Matej Petkovšek, Darja Erjavec);

izdelava prilagoditev v profilu Naravne vrednote v naravovarstvenem atlasu (javna služba, 
Mina Dobravc);

zamenjava koordinatnega sistema (javna služba, Matej Petkovšek);

posodobitev con vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000 (LIFE-IP NATURA.SI, Matej 
Petkovšek).

5.13 Spremljanje stanja ohranjenosti narave in izvedbe 
ukrepov varstva 
V preteklosti je ZRSVN načrtno spremljal stanje naravnih vrednot. V roku desetih let (2006–
2016) so bile pregledane skoraj vse naravne vrednote, saj se je na letni ravni pregledalo po 10 % 
vseh. Po letu 2016 se je zaradi prioritet drugih nalog delež pregledanih naravnih vrednot vsako 
leto zmanjševal. Lani je bilo predvideno, da bo ZRSVN spremljal stanje le še 6,5 % naravnih 
vrednot. Z leti tudi upravljavci zavarovanih območij pošiljajo vse manj poročil o spremljanju 
stanja naravnih vrednot znotraj zavarovanih območij oziroma jih sploh ne pošiljajo.

Spremljanje stanja naravnih vrednot je ključna naloga na področju naravnih vrednot, 
pomembna  za izvajanje ukrepov in usmerjanje razvoja rabe pri naravnih vrednotah. Prav tako je 
poznavanje stanja naravnih vrednot pomembno pri izdaji strokovnih mnenj in naravovarstvenih 
smernic.

Zaradi vse slabšega pregleda stanj naravnih vrednot za leto 2020 ponovno predvidevamo 
spremljanje stanja najmanj 7 % naravnih vrednot.

Spremljanje stanja biotske raznovrstnosti izvajamo predvsem prek projektnih aktivnosti 
oziroma podatke pridobimo z monitoringi, ki jih izvedejo zunanji izvajalci za ministrstva. Podatki, 
s katerimi razpolagamo, so omejeni, kadrovske možnosti nam ne omogočajo zadostnega 
terenskega dela na tem področju.
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Spremljanje izvajanja ukrepov varstva v omejenem obsegu poteka za biotsko 
raznovrstnost predvsem v okviru projektov. Nadgradili bomo spremljanje izvajanja PUN. 

Načrtovane aktivnosti spremljanja stanja ohranjenosti narave:

spremljanje stanja naravnih vrednot (javna služba, Mina Dobravc);

spremljanje stanja narave na zavarovanih območjih (javna služba, vodje OE);

pregled strokovne ustreznosti izvedenih monitoringov rakov, metuljev, ptic, netopirjev, 
hroščev in velikih zveri (javna služba, Martina Kačičnik Jančar);

razvoj metode za spremljanje stanja naravnih vrednot (semafor) (javna služba, Mina 
Dobravc);

priprava študije izvedljivosti izdelave monitoring sheme (LIFE-IP NATURA.SI, Matej 
Petkovšek);

sodelovanje pri zaključnem monitoringu vpliva ukrepov za ohranjanje suhih travišč na stanje 
ohranjenosti (LIFE TO GRASSLANDS, Nika Debeljak);

popis strašničinega mravljiščarja v dolini Strajanov breg (PoLJUBA, Primož Glogovčan);

spremljanje stanja in izvajanje hidroloških meritev v dolini Strajanov breg (PoLJUBA, Primož 
Glogovčan);

spremljanje populacije Loeselove grezovke na Natura 2000 območju Mišja dolina in Rašica–
Mlake pri Trzinu (Mala barja – Marja, Jasna Mulej);

spremljanje populacije barjanskega okarčka na Natura 2000 območju Stržene luže (Mala 
barja – Marja, Jasna Mulej);

spremljanje hidroloških razmer na Natura 2000 območjih Črna dolina, Stržene luže, 
Podhom, Rašica–Mlake pri Trzinu, Češeniške gmajne, Mišja dolina, Jezerc pri Logatcu (Mala 
barja – Marja, Jasna Mulej);

spremljanje stanja travišč na Uršlji gori in Peci (BANAP, Martin Vernik);

priprava projektne naloge za razpis popisa rastišč divjega petelina (LIFE-IP NATURA.SI, Denis 
Žitnik);

pregled rezultatov popisa rastišč divjega petelina, gozdnega jereba in drugih tarčnih vrst ter 
habitatnih tipov na IP LIFE NATURA.SI območjih (LIFE-IP NATURA.SI, Denis Žitnik);

spremljanje stanja ohranjenosti narave v okviru projekta NaKult (NaKult, Mojca Bedjanič).

Načrtovane aktivnosti spremljanja izvajanja ukrepov:

priprava podatkov o izvedbi ukrepov PUN 2015-20  (LIFE-IP NATURA.SI, Matej Petkovšek);
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priprava socioekonomske študije in ocene vpliva projekta na delovanje ekosistemov 
Cerkniškega jezera (LIFE STRŽEN, Matic Kozina);

spremljanje kakovosti in učinka aktivnosti na izboljšanje stanja travniške morske čebulice 
na Planinskem polju (Kras.Re.Vita, Jana Laganis);

spremljanje izvajanja omilitvenih in izravnalnih ukrepov PC Komenda, Plastenka, Rudno 
polje (javna služba; Metod Rogelj).

5.14 Poročanje o ohranjenosti narave in izvajanju ukrepov 
varstva 
Obdelava surovih podatkov o stanju narave in izvajanju ukrepov varstva ter priprava poročil 
za strokovno in laično javnost sta pomembni nalogi in predpogoj za prepoznavanje nujnosti 
ohranjanja narave v družbi. V okviru javne službe temu področju dela ne moremo nameniti 
skoraj nobene pozornosti, izdelki pripravljeni v letu 2020 bodo izšli predvsem iz projektnih 
aktivnosti. Pogrešamo kapacitete za redno pripravo poročil o stanju narave in zadostnosti 
ukrepov, ki jih izvajamo.

Načrtovane aktivnosti:

priprava projektne naloge za obnovitev rdečih seznamov rastlinskih in živalskih vrst
(javna služba, Damjan Vrček);

priprava letnega poročila o stanju jam  (javna služba, Mina Dobravc);

priprava strokovnega mnenja o režimu vstopa v jame na podlagi prejetega poročila o 
stanju podzemeljskih jam v letu 2020 ter podatkov monitoringa netopirjev in jamskih 
hroščev (javna služba, Mina Dobravc);

sodelovanje pri pripravi poročila o izvajanju PUN 2015-2020 (LIFE-IP NATURA.SI, Matej 
Petkovšek);

sodelovanje v strokovni skupini za poročanje po Natura direktivah pri Evropski komisiji 
(javna služba, Matej Petkovšek);

pregled in analiza primerov dobrih praks izvajanja varstvenih ukrepov na območjih Natura 
2000 (LIFE-IP NATURA.SI, Martina Kačičnik Jančar);

sodelovanje pri pripravi poročila o učinkih izvedenih ukrepov za izboljšanje stanja bazičnih 
nizkih barij na Cerkniškem jezeru (KRAS.RE.VITA, Jana Laganis);

sodelovanje pri pripravi poročila o učinkih izvedenih ukrepov za izboljšanje stanja visokih 
steblikovij na Cerkniškem jezeru (KRAS.RE.VITA, Jana Laganis);

sodelovanje pri pripravi poročila o učinkih izvedenih ukrepov za izboljšanje stanja modrih 
stožkovij na Cerkniškem jezeru (KRAS.RE.VITA, Jana Laganis).
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5.15 Priprava strokovnih podlag in predlogov ukrepov za 
programe in načrte varstva
V letu 2020 bodo potekale intenzivne priprave programov in ukrepov, ki se bodo izvajali v 
naslednji finančni perspektivi. Zavod bo deloval na področju priprave programa upravljanja 
območij Natura 2000, vključeval se bo v pripravo sektorskih ukrepov pomembnih za ohranjanje 
narave ter sodeloval pri razvijanju ukrepov varstva rabe naravnih vrednot. Vse te naloge 
zahtevajo velik in zgoščen angažma izkušenih kadrov ter puščajo le malo prostora za druge 
razvojne naloge.

V okviru projektov bomo razvili nekaj ukrepov, namenjenih upravljanju specifičnih 
habitatov. Javna služba pa se bo posvetila še pripravi strokovnih podlag za varovanje proteusa.

Načrtovane aktivnosti:

sodelovanje pri razvoju urejanja rabe naravnih vrednot (javna služba, Mina Dobravc);

vključevanje v pripravo naravovarstveno pomembnih ukrepov skupne kmetijske politike  
(LIFE-IP NATURA.SI, Mateja Žvikart, Prenova VTR, Nastja Kosor);

priprava strokovnih podlag v zvezi z rabo naravnih vrednot in drugih delov narave: opredel-
itev nosilne zmogljivosti najbolj obremenjenih naravnih vrednot zunaj zavarovanih območij 
in v zavarovanih območjih brez upravljavca (naloga se izvede ob razpoložljivem dodatnem 
kadru), opredelitev naravnih vrednot za posamezne vrste posebne rabe (soteskanje, hoja 
po vodi, raftanje) ter opredelitev pogojev rabe, sodelovanje pri urejanju rabe podzemnih 
jam;

priprava strokovnih podlag za PUN 2021-26 (LIFE-IP NATURA.SI, Martina Kačičnik Jančar);

prenos v projektih razvitih ukrepov varstva v delo javne službe (LIFE-IP NATURA.SI, Denis 
Žitnik);

sodelovanje pri pripravi načrtov kmetij in razvoju blagovne znamke S haloških lazov (LIFE 
TO GRASSLANDS, Nika Debeljak);

izdelava strokovnih usmeritev za ohranjanje suhih kraških travišč (Za Kras, Jana Laganis);

sodelovanje pri razvoju naravovarstveno pomembnih ukrepov za sektor gozdarstvo in vode 
(LIFE-IP NATURA.SI, Vesna Juran, Miha Naglič);

sodelovanje pri pripravi protokola za ocenjevanje stroškov vzdrževanja zgradb, v katerih se 
nahajajo netopirji (LIFE-IP NATURA.SI, Nastja Kosor);

strokovne podlage za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja proteusa (javna služba, 
Barbara Kink);

priprava predloga onesnaženih jam za čiščenje, kot to zahteva 13. člen zakona o varstvu 
podzemnih jam  (javna služba, Mina Dobravc);
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5.16 Sodelovanje pri sprejemanju programov in načrtov 
varstva 
V postopke sprejemanja nekaterih programov (npr. regionalni razvoj) vstopamo predvsem z 
usmerjanjem in s sodelovanjem v zgodnjih fazah priprave dokumentov. Delo zahteva veliko časa 
in aktivnosti, vendar je ključnega pomena za umeščanje naravovarstvenih vsebin v strateške 
dokumente in tako za zagotavljanje virov financiranja ohranjanja narave. Za izvajanje te naloge 
nimamo dovolj kadrov.

Načrtovani aktivnosti:

sodelovanje v akcijski skupini EUSALP in pri podpornem projektu AlpGov (javna služba, 
Tina Trampuš);

sodelovanje pri sprejemanju strateških dokumentov s področja regionalnega razvoja za 
novo finančno perspektivo 2021–2026 (LIFE-IP NATURA.SI, Vesna Juran);

5.17 Sodelovanje pri sprejemanju predpisov
Zavod bo glede na potrebe ministrstev sodeloval pri sprejemanju predpisov.

Načrtovane aktivnosti:

strokovna podpora MOP v medresorski obravnavi predpisov s področja kmetijstva (javna 
služba, Mateja Žvikart);

sodelovanje z MOP pri pripravi spremembe ZON in ostalih predpisov (javna služba, Vesna 
Juran);

sodelovanje z MOP pri pripravi sprememb ZVPJ (javna služba, Mina Dobravc).

5.18 Zagotavljanje enotnosti strokovnih metod in 
postopkov

5.18.1 Zagotavljanje enotnosti strokovnih metod in optimalnega 
delovanja Zavoda
Zagotavljanje enotnosti strokovnih metod zagotavljamo z delovanjem Strokovnega sveta 
Zavoda, delovanjem Skupine za strokovno pomoč in delovnimi skupinami, ki pokrivajo ožja 
strokovna področja. V letu 2020 bomo nadaljevali delavnice za poenotenje metod dela in 
uvajanje strokovnih novosti. Redno spremljamo sodno prakso in jo prenašamo v delo Zavoda.

V letu 2020 načrtujemo delavnico za zagotovitev usklajenega pristopa k izvajanju naloge 
strokovnega nadzora v zavarovanih območjih.
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Načrtovane aktivnosti:

delo strokovnega sveta Zavoda (javna služba, Martina Kačičnik Jančar);

delo predstavnice delavcev v svetu Zavoda (javna služba, Sonja Rozman);

delo skupine za strokovno pomoč (javna služba, Metod Rogelj);

spremljanje sodne prakse in prenos v delo Zavoda  (javna služba, Tina Klemenčič);

zagotavljanje enotnih izhodišč pri izvajanju ukrepov varstva narave  (javna služba).

5.18.2 Strokovni nadzor na področju ohranjanja doktrine varstva 
narave 
Strokovni nadzor na področju ohranjanja narave izvajamo na področju doktrine varstva narave 
prek članstva v strokovnih svetih upravljavcev zavarovanih območij in drugih organizacij. 
Izvajamo pa tudi nadzor različnih izvedbenih del na terenu, kjer še posebej izstopajo projektne 
aktivnosti.

Načrtovane aktivnosti:

sodelovanje predstavnikov Zavoda v strokovnih svetih oziroma odborih upravljavcev 
zavarovanih območij (javna služba);
izvajanje strokovnega nadzora pri upravljanju zavarovanih območij glede doseganja 
varstvenih ciljev  (javna služba);
izvedba delavnice za poenotenje dela v svetih in odborih upravljavcev zavarovanih območij 
(javna služba);
sodelovanje v strokovnih svetih OE ZGS  (javna služba);
potrditev ustreznosti izvedenega omilitvenega ali izravnalnega ukrepa oziroma vmesnih 
faz izvajanja teh ukrepov, če je tako določeno v predpisu ali konkretnem pravnem aktu, in 
zagotavljanje ustreznosti načrtovanja ter izvedbe omilitvenih in izravnalnih ukrepov  (javna 
služba, vodje OE);
nadzor pri izvajanju posegov v naravo, kjer se pričakuje odkritje naravnih vrednot  (javna 
služba, vodje OE);
strokovni nadzor pri izvajanju posegov na naravnih vrednotah  (javna služba, vodje OE);
izvajanje strokovnega nadzora pri izgradnji HE Brežice (javna služba, Barbara Kink);
izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper 
(javna služba, Klavdij Bajc);
strokovno spremljanje izvajanja koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski in 
Predjamski jamski sistem (javna služba, Martina Stupar);
naravovarstveni nadzor nad deli za ureditev dveh zapor starega kanala in zasutje kanala na 
Cerkniškem jezeru (LIFE STRŽEN, Matic Kozina);
nadzor izvajalcev ureditve infrastrukture za usmerjanje obiskovalcev na Cerkniškem jezeru  
(LIFE STRŽEN, Matic Kozina);
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izvajanje strokovnega nadzora nad potekom obnove meandra Brje (VIPava, Jana Laganis);
izvajanje strokovnega nadzora nad potekom obnove meandra Dolenje (VIPava, Jana 
Laganis);
izvajanje strokovnega nadzora nad potekom izdelave ribjih stez na štirih pregradah na 
Vipavi (VIPava, Jana Laganis);
izvajanje strokovnega nadzora nad potekom obnove vtoka v Novakovo Mlinščico (VIPava, 
Jana Laganis);
izvajanje strokovnega nadzora nad odstranjevanje zarasti na traviščih za strašničinega 
mravljiščarja (VIPava, Jana Laganis);
izvajanje nadzora nad gospodarjenjem s suhimi kraškimi travišči, ki so vključena v 
projektne aktivnosti (Za Kras, Jana Laganis);
izvajanje strokovnega nadzora nad aktivnostjo ohranjanja dvoživk na črni točki povoza v 
Kosezah (Zgodbe mokrišč);
strokovni nadzor nad izvedbo revitalizacije na Planiku (Zgodbe mokrišč);
nadzor nad izvedbo odstranjevanja zarasti na rastiščih alpske možine (VrH Julijcev, Davor 
Krepfl);
strokovni nadzor nad izvajanjem del pri renaturaciji Stržena (Kras.Re.Vita, Jana Laganis);
vzpostavitev nadzora nad gospodarjenjem z zemljišči, na katerih uspeva travniška morska 
čebulica (Kras.Re.Vita, Jana Laganis).
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6 PREGLED PROJEKTOV

V letu 2020 bomo nadaljevali angažirano delo pri projektih, ki so financirani iz različnih finančnih 
mehanizmov. V letu 2019 smo izvajali 26 projektov, od 21 potekajočih v januarju 2020 se jih bo 
med letom zaključilo 5. Vzpostavljena delovna skupina (t. i. projektna pisarna) bo zagotavljala 
učinkovito podporo pri načrtovanju novih projektnih idej, prijavi in izvajanju projektov ter 
izvajanju poprojektnih aktivnosti. V letu 2020 bomo še naprej povezovali projektne rezultate 
z dejavnostjo javne službe in skrbeli za prenos znanja. Prav tako bomo projektom še naprej 
zagotavljali podporo javne službe na področju kadrov, javnih naročil, prava ipd., pri tem pa ima 
Zavod zaradi premajhnih kapacitet vse večje težave. V letu 2020 pričakujemo, da bomo začeli 
izvajati 9 novih projektov, kar kaže tudi na to, da je Zavod na področju prijavljanja projektov 
zelo uspešen in zaželen projektni partner. Hkrati pa za Zavod to pomeni morebitne težave, saj 
se z vsakim novim projektom povečuje vrednost sofinanciranja. Pri kohezijskih projektih, kjer 
sofinanciranje ni potrebno, pa se srečujemo z drugimi težavami, saj je pri njih zaradi zahtevnosti 
prijav in izvajanja potrebno ogromno podpore sodelavcev javne službe.
 Ure, načrtovane za projektno delo, ki bodo pokrite iz zunanjih virov, predstavljajo 31 % 
vseh načrtovanih delovnih ur Zavoda v letu 2020.

6.1 Potekajoči projekti
Potekajoči projekti nadgrajujejo dejavnost javne službe ohranjanja narave in s tem prispevajo k 
strateškim usmeritvam Zavoda ter letnim ciljem. Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru projektov, 
pripomorejo k večjemu obsegu in h kakovostnejšim rezultatom izvedenih nalog s področja 
varstva biotske raznovrstnosti ter varstva naravnih vrednot in nalog s področij informiranja, 
izobraževanja in ozaveščanja. 

Načrtovane aktivnosti:

vodenje projektov (projekti, vodje/koordinatorji projektov);

administracija projektov (projekti, vodje/koordinatorji projektov);

priprava in dopolnjevanje smernic/strategije prijavljanja in izvajanja projektov (javna 
služba, Tjaša Djokić);

spremljanje, nadzor, koordinacija, podpora pri izvajanju projektov (javna služba, Tjaša 
Djokić);

povezovanje projektov in javne službe (javna služba, Tjaša Djokić, skupina SSP).

V nadaljevanju sledijo kratki opisi vsakega od projektov, ki jih bomo izvajali v letu 2020 in za 
katere smo pridobili sredstva evropskih skladov ter nacionalna sredstva, kjer je to relevantno. 

Podrobnejše vsebine posameznih projektov so dostopne na spletni strani ZRSVN, pod 
zavihkom Projekti (https://zrsvn-varstvonarave.si/potekajoci-projekti/).

Vsi projekti v tem poglavju nadgrajujejo prioritetne naloge javne službe in s tem 
prispevajo k uresničevanju ciljev Zavoda. 

	 V okviru programa LIFE2 v letu 2020 nadaljujemo izvajanje naslednjih projektov:

2  Vse projekte, ki se izvajajo s prispevkom finančnega instrumenta Evropske skupnosti, LIFE, sofinancira tudi 
Ministrstvo za okolje in prostor RS.
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6.1.1 LIFE ARTEMIS
Awareness raising, training and measures on invasive alien species in forests
 Trajanje projekta: 7. 7. 2016–31. 10. 2020 (52 mesecev)
 Vodja projektne skupine na ZRSVN: Judita Malovrh
Nosilec projekta je Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje 
kot partner. Projektna partnerja sta še Zavod Symbiosis in Zavod za Gozdove Slovenije. Glavni 
cilj projekta je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko 
raznovrstnost s povečanjem osveščenosti javnosti in z vzpostavitvijo učinkovitega sistema za 
zgodnje obveščanje ter hitro odzivanje na invazivne tujerodne vrste v gozdovih. Projekt je 
komunikacijske narave, sodi v prednostno področje »okoljsko upravljanje in informacije« ter 
načrtuje številne aktivnosti osveščanja in komuniciranja z različnimi ciljnimi skupinami. 
 Za leto 2020 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v predhodnih vsebinskih 
poglavjih, poudarek pa bo na zaključevanju projektnih vsebin. 
 Skupna vrednost projekta je 1,091.953,00 €,  Zavodov del je 233.475 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 27 %. 

6.1.2 LIFE Lynx
Preventing the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population through reinforcement 
and long-term conservation
 Trajanje projekta: 1. 7. 2017–31. 3. 2024 (81 mesecev)
 Vodja projektne skupine na ZRSVN: Judita Malovrh
Nosilec projekta je Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje 
kot partner. Projektni partnerji so še Združenje za ohranjanje biološke raznovrstnosti v Romuniji, 
Univerza v Ljubljani (Biotehniška fakulteta), Tehnična univerza v Zvolenu na Slovaškem, 
nekomercialna zasebna organizacija iz Italije Progetto Lince Italia, Karlovška univerza uporabnih 
znanosti na Hrvaškem, Lovska zveza Slovenije, Fakulteta za veterinarsko medicino Univerze v 
Zagrebu, nacionalna gozdarska služba iz Italije Arma dei carabinieri – Comando Unità Tutela 
Forestale, Ambientale e Agroalimentare in Društvo BIOM – Hrvaška. Cilj projekta je preprečiti 
izumrtje dinarsko-jugovzhodne alpske populacije risa ter dolgoročno ohranjanje in upravljanje 
populacije v okviru mednarodnega sodelovanja. Projekt sodi v prednostno področje »narava 
in biotska raznovrstnost«. 
 Za leto 2020 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v predhodnih vsebinskih 
poglavjih. 

Skupna vrednost projekta je 6,829.377,00 €,  Zavodov del je 80.793,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 12 %. 

6.1.3 LIFE STRŽEN
Improvement of Natura 2000 statuses with renaturation of Stržen‘s riverbed on intermittent 
Cerknica Lake
 Trajanje projekta: 1. 9. 2017–31. 8. 2022 (60 mesecev)
 Vodja projektne skupine na ZRSVN: Matic Kozina
Nosilec projekta je Notranjski regijski park, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot 
partner. Projektni partnerji so še Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Družba 
Hidrotehnik, d. d., in Zavod za ribištvo Slovenije. Cilj projekta je izboljšati stanje prednostnega 
habitatnega tipa presihajoča jezera (HT 3180*) z obnovitvijo/revitalizacijo stare struge Stržena. 



Program dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2020 

55

Ostali cilji so še zmanjšanje pritiska obiskovalcev na območje revitalizacije, vzpostavitev mirne 
cone – gnezditvenega habitata za bobnarico (Botaurus stellaris) ter pozitivna sprememba 
vedenja ključnih deležnikov. Projekt sodi v prednostno področje »narava in biotska 
raznovrstnost«.
          Za leto 2020 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v predhodnih vsebinskih 
poglavjih.
 Skupna vrednost projekta je 3,863.24,00 €,  Zavodov del je 242.334,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 4,3 %. 

6.1.4 LIFE TO GRASSLANDS
LIFE conservation and management of dry grasslands in eastern Slovenia
 Trajanje projekta: 1. 11. 2015–31. 10. 2020 (60 mesecev)
 Vodja projekta: dr. Nika Debeljak
Nosilec projekta je Zavod RS za varstvo narave. Projektni partnerji so še PRJ HALO Podeželsko 
razvojno jedro, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Krajevna skupnost Dobovec in Društvo Gorjanske 
košenice. Glavna cilja projekta, ki poteka zlasti na območju vzhodne Slovenije, sta revitalizacija 
zaraščajočih in zaraščenih suhih travnikov ter vzpostavitev ustrezne rabe na revitaliziranih 
površinah, ob tem pa tudi ustvariti pogoje za večjo vrstno pestrost na podlagi specifičnih 
mikrohabitatov, vezanih na različne travniške strukture. Projekt je namenjen tudi povezovanju 
in ozaveščanju deležnikov, ki naj bi med projektom v trajnostni kmetijski rabi prepoznali 
razvojno priložnost. Ob koncu projekta pričakujemo izboljšanje stanja prednostnih tarčnih 
habitatov projektnih območij. V letu 2020 bodo projektne aktivnosti usmerjene predvsem v 
zaključevanje. Projekt sodi v prednostno področje »narava in biotska raznovrstnost«.
 Za leto 2020 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v predhodnih vsebinskih 
poglavjih, poudarek pa bo na zaključevanju projektnih vsebin.

Skupna vrednost projekta je 3,898.579,00 €,  Zavodov del je 2,872.688,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 4 %. 

6.1.5 LIFE-IP NATURA.SI
LIFE integrated project for enhanced management of Natura 2000 in Slovenia
 Trajanje projekta: 5. 9. 2018–31. 12. 2026 (100 mesecev)
 Vodja projektne skupine na ZRSVN: Denis Žitnik
Nosilec projekta je Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Projektni partnerji so še Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Zavod za ribištvo Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Kmetijsko gozdarski 
zavod Ljubljana, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Direkcija za vode RS, Štirna, zavod za 
trajnostne rešitve, Nacionalni inštitut za biologijo, Univerza v Ljubljani, Center za kartografijo 
favne in flore. 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. Poudarek bo na povečanju zmogljivosti ključnih 
akterjev, vzpostavitvi nacionalnega sistema spremljanja, na ozaveščanju ter na konkretnih 
aktivnostih na šestih podprojektnih območjih. 
  Za leto 2020 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v predhodnih vsebinskih 
poglavjih.
 Skupna vrednost projekta je 17,007.204,00 €,  Zavodov del je 2,519.608,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 17 %. 
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	 V okviru programa Interreg Mediteran v letu 2020 nadaljujemo izvajanje projekta:

6.1.6 PHAROS4MPAs
Blue Economy and Marine Conservation: Safeguarding Mediterranean MPAs in order to 
achieve Good Environmental Status
 Trajanje projekta: 1. 2. 2018–31. 1. 2020 (24 mesecev)
 Vodja projektne skupine na ZRSVN: mag. Robert Turk
Nosilec projekta je WWF Francija, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. 
Projektni partnerji so še Priority Actions Programme Regional Activity Centre (PAP/RAC), 
Regional Development Funds for North Aegean Region – Grčija, Regional Agency of the 
Administration of Protected Areas in Albania – Albanija, National Research Council – Institute 
of Marine Sciences (Ancona) – Italija, WWF Mediterranean, University of Girona – Institute of 
Aquatic Ecology at the Faculty of Sciences – Španija. Glavni cilj projekta je z ozaveščanjem in s 
krepitvijo zmogljivosti mreže MedPAN ter z izdelavo priporočil o sodelovanju med upravljavci 
morskih ZO in pomorskim sektorjem izboljšati učinkovitost upravljanja morskih ZO. Projekt 
bo prispeval k ohranjanju morske biotske raznovrstnosti in naravnih ekosistemov. Zavod ima 
ključno vlogo pri pripravi vsebin in izvedbi delavnic z upravljavci morskih zavarovanih območij 
ter združenjem MedPAN. Projekt sodi v tematsko področje »ohranjanje in promocija naravnih 
in kulturnih virov v Mediteranu« in prednostno naložbo »ohranjanje biotske raznovrstnosti«. 
Projekt je bil podaljšan za 6 mesecev.
 Za leto 2020 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v predhodnih vsebinskih 
poglavjih, poudarek pa bo na zaključevanju projektnih vsebin.
 Skupna vrednost projekta je 1,179.496,57 €,  Zavodov del je 75.400,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %. 

	 V okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška v letu 2020 nadaljujemo izvajanje 
naslednjih projektov:

6.1.7 CLAUSTRA +
Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum/Prekogranična 
destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum 
 Trajanje projekta: 1. 8. 2017–31. 1. 2020 (30 mesecev)
 Vodja projektne skupine na ZRSVN: Tjaša Djokić
Projekt se izvaja v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Vodilni partner projekta je 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ZRSVN v projektu sodeluje kot projekti partner. 
Projektni partnerji so še Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Narodni muzej 
Slovenije, Hrvatski restauratorski zavod, Primorsko-goranska županija, Pomorski i povijesni 
muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka in Turistička zajednica Kvarnera. 
Glavni cilj projekta je vzpostavitev čezmejne destinacije kulturnega in zelenega turizma Claustra 
Alpium Iulinarum (gre za poznorimski obrambni sistem), ki predstavlja povezovalni element 
med naravno in kulturno dediščino. Zavod bo sodeloval zlasti pri aktivnostih, ki so povezane z 
interpretacijo in s predstavitvijo naravne dediščine na projektnem območju s poudarkom na 
doživljanju narave. Projekt sodi v prednostno os »ohranjanje in trajnostna raba naravnih ter 
kulturnih virov« in prednostno naložbo »ohranjanje, varstvo, promocija in razvijanje naravne 
ter kulturne dediščine«.
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 Za leto 2020 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v predhodnih vsebinskih 
poglavjih, poudarek pa bo na zaključevanju projektnih vsebin.
 Skupna vrednost projekta je 1,779.988,15 €,  Zavodov del je 136.026,25 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %. 

6.1.8 LIKE
Living on the Karst Edge
 Trajanje projekta: 1. 9. 2017–29. 2. 2020 (30 mesecev)
 Vodja projektne skupine na ZRSVN: Tina Trampuš
Vodilni partner je Istarska županija, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. 
Projektni partnerji so še Prirodoslovni muzej Rijeka, Javna Ustanova Natura Histrica in Udruga 
Biom, Univerza na Primorskem/Università del Litorale, Mestna občina Koper – Comune città 
di Capodistria ter Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.  Projekt je usmerjen 
v območje kraškega roba, niza strmih sten in apnenčastih pobočij, kjer je dolga interakcija 
človeka z naravo ustvarila biološke, kulturne in estetske vrednote, vzdrževanje tega odnosa 
pa je nujno za ohranjanje območij. Glavni cilj projekta je vzpostaviti mehanizem upravljanja in 
nadzora območij Natura 2000 z namenom zmanjšanja pritiskov na ohranjaje biotske pestrosti. 
Projekt sodi v prednostno os »ohranjanje in trajnostna raba naravnih ter kulturnih virov« in 
prednostno naložbo »varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje 
ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami«.
 Za leto 2020 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v predhodnih vsebinskih 
poglavjih, poudarek pa bo na zaključevanju projektnih vsebin.
 Skupna vrednost projekta je 1,528.377,29 €,  Zavodov del je 234.483,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %. 

6.1.9 VEZI NARAVE

VEZI NARAVE/VEZE PRIRODE
 Trajanje projekta: 1. 9. 2018 - 28. 02. 2021 (30 mesecev)
 Vodja projektne skupine na ZRSVN: Gregor Kalan
Nosilec projekta je Občina Grosuplje, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. 
Projektni partnerji so še Občina Rogaška Slatina, Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, 
Grad Vrbovsko, Udruga Hyla in Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 
Krapinsko-zagorske županije. Glavni cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti tarčnih vrst 
(vidre, rogača, hrastovega kozlička, travniškega postavneža, močvirskega cekinčka, dvoživk) ter 
zagotoviti trajnost ohranjanja in obnove le-teh na območjih Natura 2000 Sotla, Kolpa, NP Risnjak, 
Radensko polje in kanjon Kamačnik. Projekt sodi v prednostno os »ohranjanje in trajnostna 
raba naravnih ter kulturnih virov« in prednostno naložbo »varovanje in obnavljanje biotske 
raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 
in zelenimi infrastrukturami«.
 Za leto 2020 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v predhodnih vsebinskih 
poglavjih.
 Skupna vrednost projekta je 2,553.908,00 €,  Zavodov del je 230.000,00 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %. 

	 V okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija v letu 2020 nadaljujemo izvajanje 
naslednjega projekta:
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6.1.10 NaKult
Naravno-kulturno doživetje Karavanke/Natur-Kulturerlebnis Karawanken
 Trajanje projekta: 1. 5. 2018–30. 4. 2021 (36 mesecev)
 Vodja projektne skupine na ZRSVN: mag. Mojca Bedjanič
Nosilec projekta je Delovna skupnost Geopark Karavanke (ARGE Geopark Karawanken), Zavod 
RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. Projektni partnerji so še Občina Črna 
na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Ravne na Koroškem, Občina Dravograd, RRA Koroška, 
regionalna razvojna agencija za Koroško, d. o. o., in Društvo Kulturni dom Pliberk/Bleiburg. 
Cilj projekta je pripraviti skupno strategijo upravljanja vrednot, dediščine in poti ter zagotoviti 
celovito doživetje naravne in kulturne dediščine, ki bo vključevala skupne standarde kakovosti 
(za ponudnike, programe …). Z namenom dviga ozaveščenosti o pomenu geološke in kulturne 
dediščine je cilj projekta pripraviti vsebinsko in programsko povezano pot s številnimi krajšimi 
različicami in z interpretacijskimi ter aktivno-raziskovalnimi točkami. Projekt sodi v prednostno 
os »varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov« ter prednostno naložbo »varstvo, 
spodbujanje in razvoj kulturne ter naravne dediščine«.
 Za leto 2020 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v predhodnih vsebinskih 
poglavjih.
 Skupna vrednost projekta je 1,910.979,49 €,  Zavodov del je 201.164,30 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %. 

6.1.11 BANAP
Balance for Nature and People
 Trajanje projekta: 1. 8. 2019–31. 7. 2022 (36 mesecev)
 Vodja projektne skupine na ZRSVN: Martin Vernik
Nosilec projekta je Kärntner Biosphärenparkfonds Nockberge, Zavod RS za varstvo narave pri 
projektu sodeluje kot partner. Projektni partnerji so še Regionalmanagement Burgenland, 
Naturschutzbund Österreich, Landesgruppe Steiermark in Občina Črna na Koroškem. Cilja 
projekta sta čezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti v projektnih regijah in priprava Priročnika 
in akcijskega načrta za biotsko raznovrstnost. V okviru projekta bo pripravljen tudi predlog rešitev 
za ohranjanje biotske raznovrstnosti v projektnih regijah in širše (priprava izobraževalnih vsebin, 
pilotne akcije, vzdrževanje traviščnih površin). Projekt sodi v prednostno os »varstvo okolja in 
spodbujanje učinkovite rabe virov« ter prednostno naložbo »varstvo, spodbujanje in razvoj 
kulturne ter naravne dediščine«.
 Za leto 2020 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v predhodnih vsebinskih 
poglavjih.
 Skupna vrednost projekta je 673.110,09 €,  Zavodov del je 179.018,71 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 15 %.

	 V okviru programa Interreg Območje Alp v letu 2020 načrtujemo izvajanje projekta:

6.1.12 AlpGov 2
Enhancing the Governance Mechanisms of the European Strategy for the Alpine Region
 Predvideno trajanje projekta: 1. 1. 2020–30. 6. 2022 (30 mesecev)
 Vodja projektne skupine na ZRSVN: Tina Trampuš
Nosilec projekta je REGLOM – Regione Lombardia, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
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sodeluje kot partner. Projektni partnerji so še Commissariat général à l’égalité des territoires, 
AURA – Région Auvergne Rhône-Alpes, PAT – Provincia autonoma di Trento, AdTL – Amt der 
Tiroler Landesregierung, PACA – Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, RAVA – Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, SAB – Schweizer Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete, AKL – Amt 
der Kärntner Landesregierung, PSAC – Permanent Secretariat of the Alpine Convention, StMUV – 
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, BMNT – Bundesministerium 
für Nachhaltigkeit und Tourismus, ACC – Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima in AURA-
EE Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement. Glavni cilj projekta bo nadaljevanje podpore 
izvajanju rednih aktivnosti akcijskih skupin in učinkovitemu ter uspešnemu izvajanju EUSALP s 
poudarkom na sistematičnem transnacionalnem pristopu, s preizkušanjem ustreznih struktur 
in mehanizmov upravljanja na ravneh akcijskih skupin ter strategije. Projekt sodi v tematsko 
področje »dobro upravljani alpski prostor« s poudarkom na transnacionalnem pristopu 
upravljanja. 
 Skupna vrednost projekta je ocenjena na 2,823.076,80 €, Zavodov del je 88.756,80 €. 
Delež sofinanciranja Zavoda bo 15 %. 

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

6.1.13 ZA KRAS
Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov 
ter vrst na območju Nature 2000 »Kras«
 Trajanje projekta: 1. 11. 2016–31. 8. 2021 
 Vodja projektne skupine na ZRSVN: dr. Jana Laganis
Vodilni partner je Javni zavod Park Škocjanske jame, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Projektni partnerji so še Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije, Elektro Primorska, d. d., Občina Divača in Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. 
Aktivnosti v okviru projekta bodo usmerjene v varstvo biotske raznovrstnosti treh habitatnih 
tipov in dvaindvajsetih rastlinskih ter živalskih vrst, kot to izhaja iz PUN 2015-20.
 Za leto 2020 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v predhodnih vsebinskih 
poglavjih.
 Skupna vrednost projekta je 3,189.527,95 €,  Zavodov del je 271.719,88 €. 

6.1.14 KRAS.RE.VITA
Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na 
Cerkniškem jezeru in Planinskem polju
 Trajanje projekta: 1. 10. 2017–30. 10. 2021 
 Vodja projektne skupine na ZRSVN: dr. Jana Laganis
Vodilni partner je Javni zavod Notranjski regijski park, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Projektni partnerji so še Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije, Javni Zavod Znanje Postojna, Občina Postojna in Občina Logatec. Aktivnosti v okviru 
projekta bodo usmerjene v varstvo biotske raznovrstnosti štirih habitatnih tipov in osmih 
rastlinskih ter živalskih vrst, kot to izhaja iz PUN 2015-20.
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 Za leto 2020 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v predhodnih vsebinskih 
poglavjih.

Skupna vrednost projekta je 4,895.204,00  €,  Zavodov del je 130.407,00 €. 

6.1.15 VIPava
Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski 
dolini
 Trajanje projekta: 1. 10. 2017–30. 10. 2021 
 Vodja projektne skupine na ZRSVN: dr. Jana Laganis
Vodilni partner je Zavod za ribištvo Slovenije, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot 
partner. Projektni partnerji so še Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Direkcija 
Republike Slovenije za vode, Občina Ajdovščina, Občina Miren Kostanjevica in Mestna občina 
Nova Gorica. Aktivnosti v okviru projekta bodo usmerjene v varstvo biotske raznovrstnosti 
desetih živalskih vrst, kot to izhaja iz PUN 2015-20.
 Za leto 2020 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v predhodnih vsebinskih 
poglavjih, pri čemer na tem mestu izpostavljamo izdelavo publikacije o tujerodnih vrstah ter 
vzpostavitev učne poti in mobilne aplikacije.
 Skupna vrednost projekta je 3,337.144 €,  Zavodov del je 116.172 €. 

6.1.16 Mala barja – Marja
Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem
 Trajanje projekta: 1. 11. 2017–30. 11. 2021
 Vodja projekta: Jasna Mulej
Vodilni partner je Zavod RS za varstvo narave. Projektni partnerji so še Občina Bled, Občina 
Logatec, Občina Trzin in Zavod za kulturo in turizem Velike Lašče (Zavod PARNAS). Aktivnosti v 
okviru projekta bodo usmerjene v varstvo biotske raznovrstnosti treh habitatnih tipov in dveh 
rastlinskih ter živalskih vrst, kot to izhaja iz PUN 2015-20. Poleg navedenega bodo aktivnosti 
projekta vplivale na ohranjanje in izboljšanje ohranitvenega stanja še  treh habitatnih  tipov in 
štirih rastlinskih ter živalskih vrst.
 Za leto 2020 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v predhodnih vsebinskih 
poglavjih, pri čemer na tem mestu izpostavljamo izdelavo zloženke projekta Mala barja – Marja.
 Skupna vrednost projekta je 1,965.834,31 €,  Zavodov del je 1,380.178,38 €. 

6.1.17 PoLJUBA
Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja
 Trajanje projekta: 1. 1. 2018–31. 12. 2021
 Vodja projektne skupine na ZRSVN: Primož Glogovčan
Vodilni partner je Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Zavod RS za varstvo narave pri 
projektu sodeluje kot partner. Projektna partnerja sta še Društvo za opazovanje in proučevanje 
ptic Slovenije ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Aktivnosti v okviru 
projekta bodo usmerjene v varstvo biotske raznovrstnosti treh habitatnih tipov in osmih 
rastlinskih ter živalskih vrst, kot to izhaja iz PUN 2015-20.
 Za leto 2020 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v predhodnih vsebinskih 
poglavjih.
 Skupna vrednost projekta je 4,126.451,00 €, Zavodov del je 373.161,00 €. 
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6.1.18 VrH Julijcev
Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku
 Predvideno trajanje projekta: 1. 2. 2019–31. 01. 2023
 Vodja projektne skupine na ZRSVN: Davor Krepfl
Vodilni partner je Javni zavod Triglavski narodni park, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 
sodeluje kot partner. Projektni partnerji so še Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za 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.
 Za leto 2020 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v predhodnih vsebinskih 
poglavjih.

Skupna vrednost projekta je 3,689.249,87 €, Zavodov del je 151.643,70 €. 

6.1.19 zaDravo
Drava – Natura 2000, reka prihodnosti; Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih 
tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave 
 Predvideno trajanje projekta: 1. 6. 2019–31. 03. 2023
 Vodja projektne skupine na ZRSVN: Simon Veberič
Vodilni partner je Mariborska razvojna agencija, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje 
kot partner. Projektni partnerji so še Direkcija Republike Slovenije za vode, Znanstveno-
raziskovalno središče Bistra Ptuj, Občina Starše, Občina Duplek in Občina Središče ob Dravi. 
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. Komplementarno s 
projektom zaDravo se v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo izvaja projekt Grad Borl.
 Za leto 2020 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v predhodnih vsebinskih 
poglavjih.

Skupna vrednost projekta je 6,221.498,76 €, Zavodov del je 848.363,84 €. 

	 V okviru PRP in ukrepa »Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER« bomo v 
letu 2020 izvajali projekt:

6.1.20 Zgodbe mokrišč
 Trajanje projekta: 1. 1. 2019–30. 10. 2021 (34 mesecev)
 Predvideni vodja projektne skupine na ZRSVN: mag. Andreja Škvarč
Nosilec projekta je občina Mengeš, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot 
partner. Projektni partnerji so še Občina Trzin, Občina Medvode, Občina Vodice in OŠ Mengeš. 
Glavni cilji projekta so izboljšanje stanja in dolgoročna ohranitev lokalnih mokrišč v občinah 
Trzin, Medvode, Mengeš in Vodice ter povečanje ozaveščenosti o biotski raznovrstnosti in 
ekosistemskih storitvah mokrišč med lokalnim prebivalstvom. 
 Za leto 2020 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v predhodnih vsebinskih 
poglavjih.

Skupna vrednost projekta je 133.220,33 €, Zavodov del je 48.458,33 €. Delež 
sofinanciranja Zavoda je 25 %. 
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	 V okviru PRP 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« bomo v letu 2020 izvajali projekt:

6.1.21 Prenova VTR
Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR
 Trajanje projekta: 22. 10. 2019–22. 10. 2020 (12 mesecev)
 Predvideni vodja projektne skupine na ZRSVN: Nastja Kosor
Nosilec projekta je Zavod RS za varstvo. Projektni partnerji so še Kmetijsko gozdarski zavod 
Ljubljana, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Javni zavod krajinski park Ljubljansko barje, 
Notranjski regijski park, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ter kmetje Bergoč 
Andrej, Benčan Jernej, Gornik Martin, Petkovšek Matej, Mulec Francelj, Mrzlikar Anton, Blažon 
Jožef. Glavni cilj projekta je vzpostavitev dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR. 
 Za leto 2020 načrtovane projektne aktivnosti so navedene v predhodnih vsebinskih 
poglavjih.
 Skupna vrednost projekta je 44.790,30 €,  Zavodov del je 18.313,00 €. 

6.2 Oddane projektne prijave
V letu 2020 načrtujemo izvajanje spodaj navedenih projektov, če bodo že oddane projektne 
prijave odobrene. 

Načrtovani aktivnosti:

koordinacija projektnih prijav (javna služba, Tjaša Djokić, vodje OE in odsekov);

ustvarjanje zbirke znanja (javna služba, Tjaša Djokić, skupina SSP).

	 V okviru programa Interreg Podonavje v letu 2020 v primeru odobritve načrtujemo 
izvajanje projekta:

lifelineMDD 

Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor 
through cross-sectoral cooperation
 Predvideno trajanje projekta: 1. 6. 2020–30. 11. 2022 (36 mesecev)
 Nosilec projekta je World Wide Fund for Nature Austria – WWF Austria, Zavod RS za 
varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. Projektni partnerji so še University of Natural 
Resources and Life Sciences Vienna, Regional Management SO, Office of the Styrian Government 
– Department 14 Water Management, Resources and Sustainability, Municipality of Velika 
Polana, WWF Adria – Association for the protection of nature and conservation of biological 
diversity, Public institution for management of protected parts of nature in Varaždin County, 
World Wide Fund for Nature Hungary, Pomgrad – water managing company, World Wide Fund 
for Nature Adria – Serbia, Institute for Nature Conservation of Vojvodina Province. 
Glavni cilj projekta je usklajeno upravljanje bodočega Čezmejnega biosfernega območja Mura-
Drava-Donava. Projekt sodi v tematsko področje »odgovorna regija na področju okolja in 
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kulture« ter prednostno naložbo »spodbujanje obnove in upravljanja ekoloških koridorjev«. 
 Predvidena skupna vrednost projekta je 3,113.313,37 €,  Zavodov del je 88.756,80 €. 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« v letu 2020 v primeru odobritve načrtujemo izvajanje projekta:

Natura Mura

Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri
 Predvideno trajanje projekta: 1. 1. 2020–30. 9. 2023 (45 mesecev)
 Zavod RS za varstvo narave je nosilec projekta. Projektni partnerji so Direkcija RS za vode, 
Zavod za gozdove Slovenije, Slovenski državni gozdovi, Občina Velika Polana in Razvojni center 
Murska Sobota. Glavni cilj projekta Natura Mura je izboljšanje ohranitvenega stanja treh ciljnih 
kvalifikacijskih habitatnih tipov ter 13 ciljnih kvalifikacijskih rastlinskih in živalskih vrst območja 
Natura 2000 Mura, skladno s Prilogo 6.4 PUN. 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.
 Skupna vrednost projekta je ocenjena na 5,452.055,89 €,  Zavodov del je 863.968,72 €. 

	 V okviru Evropskega socialnega sklada v letu 2020 v primeru odobritve načrtujemo 
izvajanje projekta:

VPLIV POŽAROV NA KRASU NA PRIMERU EVROPSKO OGROŽENE VRSTE METULJA BARJANSKI 
OKARČEK (Coenonympha oedippus)
 Predvideno trajanje projekta: 4 mesece
V sklopu projekta bo Zavod RS za varstvo narave sodeloval z Univerzo na Primorskem. Ciljna 
vsebina bo podajanje znanja študentom Univerze na Primorskem, in sicer je glavni cilj, da bodo 
študentje pridobili znanja iz ocenjevanja populacijskih parametrov s standardno metodo lova, 
označevanja in ponovnega ulova ter transektnega monitoringa in popisovanja habitatov (npr. 
popis habitatnih krp, vegetacije, hranilnih rastlin) ter se naučili podati smernice za ohranitev 
barjanskega okarčka. 
 Skupna vrednost projekta je ocenjena na 18.944,00 €,  Zavodov del je 960,00 €.  

	 Poleg prej navedenih projektov bomo sodelovali pri pripravi projektnih prijavnic za 
naslednje projekte (navedeni so predvideni naslovi projektov), ki jih bomo začeli izvajati 
takoj po potrditvi posredniškega organa, MOP, in organa upravljanja, SVRK:

• upravljanje vodotokov in poplavnih gozdov (Krakovski gozd);
• izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje 

mirnih con na Pohorju;
• izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča 

jezera;
• dežela gozdov in rjavega medveda. 
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6.3 Projektne ideje in prijave novih projektov
Če bomo med letom 2020 pridobili zaprosilo za sodelovanje pri kateremkoli drugem projektu, 
ki se bo šele začel pripravljati, se bomo za sodelovanje odločali selektivno. Prednost bodo imeli 
projekti, ki bodo skladni s prioritetami programa dela Zavoda in vsebinsko usklajeni s strategijo 
Zavoda o projektnih vsebinah, ki jo pripravlja Skupina za strokovno pomoč (SPP). Cilj Zavoda je 
tudi enakomerna obremenitev organizacijskih enot s projekti, upoštevaje specifike.

Načrtovane aktivnosti:

vrednotenje projektnih idej (javna služba, direktor, skupina SSP);

spremljanje projektnih razpisov (javna služba, vodje OE in odsekov);

priprava projektnih prijav (javna služba, vodje OE in odsekov).

6.4 Poprojektne aktivnosti
Aktivnosti bomo izvajali skladno z obveznostmi, zapisanimi v projektih, ki so se zaključili in za 
katere je predpisan način o izvajanju poprojektnih aktivnosti.
 Za projekt »Ljudje za barje – LJUBA« (obdobje izvajanja 2014–2016), katerega nosilec 
je bil Zavod, bomo v letu 2020 nadaljevali izvajanje poprojektne aktivnosti v okviru projekta 
»Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja –  PoLJUBA«. 
Projekt PoLJUBA  nadaljuje in nadgrajuje aktivnosti projekta LJUBA. 
 Za projekt »Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN« 
(obdobje izvajanja 2011–2015), katerega nosilec je bil Zavod, bomo v letu 2020 izvajali 
naslednje poprojektne aktivnosti: spremljanje izvajanja trajnostnega upravljanja pilotnih 
območij, spremljanje obiska na treh lokacijah – pohorskih barjih – prek digitalnih IR-senzorjev 
ter spremljanje nivoja talne vode prek digitalnih piezometrov.
 Za projekt »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko – LIFE KOČEVSKO« (obdobje 
izvajanja 2014–2019) bomo izvajanje poprojektnih aktivnosti zagotavljali prek sistemov 
gozdnogospodarskega, lovsko upravljavskega, ribiškogojitvenega in prostorskega načrtovanja. 
Na izbranem projektnem območju bomo izvajali naravovarstveni nadzor. Pozorni bomo zlasti 
na motnje na Reškem jezeru, polivanje gnojevke na Kočevskem polju ter na onesnaževanje 
jam. 
 V okviru izvajanja poprojektnih aktivnosti za projekt »Alpine Ecosystem Services – 
mapping, maintenance and management – AlpES« (obdobje izvajanja 2015–2018), bomo 
nadaljevali razvoj tematike ekosistemskih storitev ter njihovega vključevanja v procese 
odločanja. 
 V okviru izvajanja poprojektnih aktivnosti za projekt »Blue Economy and marine 
Conservation – PHAROS4MPAs« (obdobje izvajanja 2018–2019) bomo nadaljevali sodelovanje 
s posameznimi pomorskimi sektorji in se vključevali v proces priprave pomorskega prostorskega 
načrta.   
 V okviru izvajanja poprojektnih aktivnosti za projekt Institutionelle Zusammenarbeit - 
EVTZ Geopark Karawanken/Institucionalno sodelovanje – EZTS Geopark Karavanke – EufutuR 
(obdobje izvajanja 2016–2018) bomo nadaljevali sodelovanje pri nadaljnjem razvoju Geoparka 
Karavanke (kar vključuje tudi razvoj novih projektov, implementacije festivala GEO, varstva, 
popularizacije in izobraževanja na temo GEO ter ostale naravne dediščine).
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Za projekt »coop MDD« (obdobje izvajanja 2017–2019) bomo v letu 2020 nadaljevali 
izvajanje poprojektne aktivnosti v okviru projekta »lifeline MDD«. Projekt lifelineMDD  nadaljuje 
in nadgrajuje aktivnosti projekta coop MDD.

Za projekt »Enjoyheritage« bomo v letu 2020 v okviru projekta Pohorka nadaljevali 
aktivnosti vzpostavitve interpretacijskega centra Trije kralji, izvajali se bodo izobraževalni 
programi in povezovanje s projektnimi partnerji.
 V okviru izvajanja poprojektnih aktivnosti za projekt Claustra+ bomo aktivno sodelovali 
pri oblikovanju programa dela konzorcija za leto 2020 in aktivnosti znotraj Delovne skupine 
za področje raziskav, ohranjanja in razvoja (DS1). Še naprej bomo skrbeli za profil projekta na 
družabnem omrežju Twitter, skladno s finančnimi zmožnostmi bomo organizirali vodenja na 
terenu za šolske oziroma druge zainteresirane skupine, na sedežu ZRSVN pa bomo pripravili 
razstavo, ki je nastala v okviru projekta.

Načrtovane aktivnosti:

pregled nad izvajanjem poprojektnih aktivnosti (javna služba, vodje OE in odsekov);

povezovanje poprojektnih aktivnosti in javne službe (javna služba, vodje projektov, vodje 
OE in odsekov);

administrativne poprojektne aktivnosti neposredno po zaključku projekta (javna služba, 
vodje/koordinatorji projektov).
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POSLOVANJE
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7 POSLOVANJE

V poglavju so na kratko opisani organizacija Zavoda ter podane naloge s področja vodenja 
človeških virov in dela, administrativne in informacijske podpore, kadrovskih zadev, vključno z 
izobraževanjem delavcev in notranjo komunikacijo ter finančno načrtovanje. 

7.1 Vodenje, organizacija in administracija
Organizacijska struktura Zavoda je podana v Prilogi 2. Na začetku leta načrtujemo sprejem 
novega pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Skladno s pričujočim 
preoblikovanim programom dela Zavoda bomo prilagodili tudi poročanje, kar vključuje 
spremembe in dopolnitve v informacijskem sistemu Poslovni portal ZRSVN. Poročilo za leto 
2019 bo že vsebovalo nastavke preoblikovanega poročila, kakršno bomo med letom razvili za 
poročanje od 2020 dalje. V začetku leta bomo v delo vpeljali standardizirano in certificirano 
aplikacijo za vodenje prejete in oddane pošte, ki smo jo nabavili v letu 2019, kar bo velik zalogaj, 
saj bomo s tem postopno poskušali uveljavljati digitalno poslovanje.   
 Z letom 2020 direktor v upravljanje Zavoda vpeljuje načela CAF3. Po predstavitvi sistema 
MJU v decembru bo direktor v začetku leta imenoval delovno skupino, katere vodja se bo 
ustrezno izobrazil, skupina pa bo pripravila predloge za izboljšave. 

Načrtovane aktivnosti:

vodenje Zavoda ali organizacijskih enot (javna služba, direktor, vodje OE in odsekov);

organigram in sistemizacija delovnih mest (javna služba, direktor, dr. Mirjam Dular, Alma Mevc);

strateško načrtovanje (javna služba, direktor, vodje OE in odsekov);

načrtovanje razvoja in nadzor nad delovanjem IS Zavoda (javna služba, dr. Mirjam Dular, Alojz Kordiš, 
Skupina za informatiko);

skrb za družbeno odgovorno delovanje (javna služba, direktor);

mednarodno sodelovanje (javna služba, direktor, vodje OE in odsekov, Tjaša Djokić);

načrtovanje in poročanje o delu Zavoda (javna služba, dr. Mirjam Dular, Skupina za pripravo programa 
dela in poročanje o opravljenem delu, vodje OE in odsekov);

administracija in razvoj Poslovnega portala ZRSVN (javna služba, Uroš Žunkovič, dr. Mirjam Dular, 
Alojz Kordiš);

izvedba sej sveta Zavoda (javna služba, direktor, Tjaša Djokić);

izvedba kolegijev direktorja in zapisnikov (javna služba, direktor, dr. Mirjam Dular, Mateja Kocjan);

koordinacija tajništva direktorja (javna služba, Maja Pust, Mateja Kocjan);

vodenje prihodne in odhodne pošte (javna služba, Maja Pust, tajnice OE);

vodenje arhiva (javna služba, Maja Pust, tajnice OE);

telefonija  (javna služba, Primož Pevec);

najem poslovnih prostorov (javna služba, direktor, Primož Pevec, dr. Mirjam Dular, Alma Mevc);

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Assessment_Framework
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varovanje delovnih sredstev in podatkov (javna služba, direktor, Primož Pevec, dr. Mirjam Dular, 
vodje OE);

nabava in vzdrževanje službenih vozil (javna služba, Primož Pevec, vodje OE);

nabava in vodenje evidence knjižničnega gradiva (javna služba, direktor, Primož Pevec, tajnice OE);

izvajanje notranje revizije (javna služba, direktor).

7.1.1 Informatika in elektronski sistemi
V osnovno opremo informacijskega sistema Zavoda bomo letos investirali v skladu z možnostmi 
in upoštevaje dejstvo, da so investicije trenutno ustavljene. Na Zavodu je nujno potrebno 
vzpostaviti nov sistem za vodenje dokumentarnega in arhivskega gradiva, ker se dosedanji 
ponudnik storitve za vodenje pošte poslavlja od slovenskega tržišča in aplikacije ne posodablja 
več. V skladu z možnostmi bomo poskušali vpeljati tudi načrtovane izboljšave za zagotavljanje 
varnosti podatkov in sredstev. Strošek vpeljave novega sistema v Zavod in za zagotavljanje 
varnosti podatkov in sredstev ocenjujemo na 15.000 EUR. Za potrebe prehoda na brezpapirno 
poslovanje bomo uvedli kvalificirana digitalna potrdila za podpisnike. Vzdrževali bomo 
obstoječe podatkovne zbirke.

Načrtovane aktivnosti:

vzdrževanje tiskalnikov in sistema skeniranja dokumentov (javna služba, Alojz Kordiš, Primož Pevec);
vzdrževanje predstavnostne tehnologije (projektorji, platna, televizije) (javna služba, Alojz Kordiš);
upravljanje kvalificiranih digitalnih potrdil (javna služba, Alojz Kordiš);
izvajanje ukrepov za varnost v omrežjih (javna služba, Alojz Kordiš);
vzdrževanje licenc GIS (javna služba, mag. Matej Petkovšek, Alojz Kordiš);
razvoj in delovanje Naravovarstvenega atlasa (NVA) (javna služba, dr. Mirjam Dular, mag. Matej 
Petkovšek, Uroš Žunkovič, Mina Dobravc);
promocija mobilnega vnosa podatkov (javna služba, Uroš Žunkovič, mag. Matej Petkovšek, Mina 
Dobravc);
razvoj internih GIS-aplikacij (javna služba, Uroš Žunkovič, mag. Matej Petkovšek, Mina Dobravc);
delo s podatki in informatizacija delovnih procesov (javna služba, dr. Mirjam Dular, Uroš Žunkovič).

7.2 Pravna podpora
Spremljali bomo zakonodajo in po potrebi uskladili ter prilagodili interne akte Zavoda.
  V letu 2020 bomo pripravljali interno navodilo, t. i. »politiko Zavoda«, podrejeno 
Pravilniku o varovanju osebnih podatkov in ravnanju z informacijskim sistemom ali njegovimi 
deli, v katerem bomo podrobneje opredelil ravnanje s posameznimi zbirkami podatkov in 
druge ukrepe za varovanje podatkov ter opreme Zavoda. 
 Pregledali in po potrebi ažurirali (uskladitve s spremembami zakonodaje) bomo notranje 
pravilnike, predvsem pravilnik o delovnem času (na pobudo sindikata), pravilnik o dopustih in 
dokončali v prejšnjem letu zastavljeno dopolnitev internih pravil na področju javnega naročanja. 
Pripravili bomo posodobljeno navodilo za oddajo javnih naročil, ki bo nadomestilo sedanja 
pravilnik in protokol o oddaji evidenčnih javnih naročil. Pripravili bomo predlog pravilnika o 
delu na domu.
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 Izvedene bodo interne volitve članov strokovnega sveta ter postopek imenovanja 
novega strokovnega sveta, katerega mandat se bo iztekel.

Za odpravo pomanjkljivosti bomo delavcem pripravili anekse k pogodbam o zaposlitvi, 
po sprejemu novega pravilnika o sistemizaciji pa bo treba pripraviti nove pogodbe o zaposlitvi. 
V letu 2020 bomo izvedli strokovne izpite s področja varstva narave za nekatere zaposlene ter 
ustrezno dopolnili postopek izvajanja strokovnih izpitov. 

Pravno podporo bo treba nuditi tudi projektom.

Načrtovane aktivnosti:

spremljanje novosti zakonodaje (javna služba, Alma Mevc);

pravno svetovanje in interpretacije zakonodaje  (javna služba, projekti, Nina A. Kavčnik, Alma Mevc);

interni pravilniki in priprava različnih internih dokumentov (sklepi, pooblastila …) (javna služba, Alma 
Mevc, Primož Pevec);

izvajanje Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov 2016/679 (javna služba, direktor, Nina A. 
Kavčnik, Alma Mevc);

izvajanje ZIntPK, vključno z načrtom integritete (javna služba, direktor, Nina A. Kavčnik);

priprava odgovorov na zahtevke po ZDIJZ (javna služba, Nina A. Kavčnik).

7.3 Kadri
V Zavodu bo konec leta 2020 73 delavcev zaposlenih za nedoločen čas in direktor, ki je zaposlen 
za določen čas, za obdobje trajanja mandata. Skupaj je to 72,5 FTE, saj administrativni kader v 
treh območnih enotah zaposlujemo le za polovični delovni čas. Tri območne enote od sedmih 
nimajo zaposlenega delavca za opravljanje administrativnih del. Skladno z izhodišči MOP in 
s kadrovskim načrtom za leto 2020 ima Zavod iz državnega proračuna za opravljanje nalog 
javne službe ohranjanja narave zagotovljenih sredstev za 68 zaposlenih, izraženo v ekvivalentu 
polnega delovnega časa (FTE – full time equivalent). V času od 1. 10. 2019 do 30. 09. 2020 
enemu delavcu mirujejo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja (suspenz pogodbe o 
zaposlitvi zaradi izobraževanja in opravljanja prostovoljnega dela). Tako kot v preteklih letih 
tudi v letu 2020 načrtujemo sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje na področju programa 
javnih del in morebitnih drugih programov, ki bodo za Zavod ustrezni.  

Načrtovane aktivnosti:

izvajanje kadrovske politike (načrtovanje kadrov, zaposlovanje, ocenjevanje, napredovanje) (javna 
služba, direktor, dr. Mirjam Dular, Tjaša Djokić, Alma Mevc, Kaja Otoničar, vodje OE in odsekov);

vodenje IS za kadrovsko podporo, evidenco prisotnosti in odsotnosti na delovnem mestu (KadRIS) 
(javna služba, Tjaša Djokić, Kaja Otoničar, Maja Pust);

izvajanje strokovnih in pripravniških izpitov (javna služba, direktor, Nina A. Kavčnik, vodje OE in 
odsekov);

vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, vključno z izpolnjevanjem invalidskih kvot 
(javna služba, Kaja Otoničar, Primož Pevec);

izvajanje nalog zdravja in varnosti na delovnem mestu (javna služba, projekti, Primož Pevec);

sindikalne aktivnosti (javna služba, Matej Demšar, člani Glosa).
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7.3.1 Kadrovski načrt
Skladno z izhodišči MOP in s kadrovskim načrtom za leto 2020 ima Zavod iz državnega 
proračuna zagotovljenih sredstev za 68 zaposlenih. Glede na obseg, tako strokovnih kot tudi 
administrativnih nalog, ki se z leti povečuje, bomo nadaljevali pogajanja z MOP za pridobitev 
dodatnih finančnih sredstev za kadre. Skladno s tem bomo lahko izvedli tudi dodatno 
zaposlovanje za opravljanje nalog javne službe.

Glede na potrebe delovnega procesa in v primeru potrditev prijavljenih projektov, 
financiranih iz EU sredstev, bomo za določen čas zaposlovali nove delavce oziroma sklenili nove 
pogodbe o zaposlitvi z delavci, ki jim zaradi izteka projektov, v letu 2020, poteče pogodba o 
zaposlitvi.

V letu 2020 ni predvidena nobena upokojitev.

V nadaljevanju je preglednica (Tabela 1a), ki prikazuje število zaposlenih za mesec januar 2020 
in mesec januar 2021 po posameznih virih financiranja, skladno z Uredbo o načinu priprave 
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega 
izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20) in glede na znane podatke v času priprave 
finančnega načrta. V preglednici z naslovom Tabela 1b je organigram vezan na število zaposlenih 
meseca januarja 2020.

Tabela 1a: KADROVSKI NAČRT – TABELARNI DEL (zaposleni po virih financiranja)

VIR FINANCIRANJA
ŠTEVILO ZAPOSLENIH

jan. 20 jan. 21

1. Državni proračun 68 68

2. Proračun občin 0 0

3. ZZZS IN SPIZ 0 0

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

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 0,06 0,5

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

7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi 
sofinanciranja iz državnega proračuna 39,94 36,75

8. Namenska sredstva 0 0

9. Sredstva iz sistema javnih del 5 5

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

   

Skupno število zaposlenih (od 1. do 10. točke) 113 110,25

Skupaj število zaposlenih pod točkami 1., 2., 3., 4. 68 68

Skupaj število zaposlenih pod točkami 5., 6., 7., 8., 9., 10. 45 42,25
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Tabela 1b: KADROVSKI NAČRT – ORGANIGRAM (zaposleni po virih financiranja)

Delovno mesto Državni 
proračun Projekti EU Tržna 

dejavnost Javna dela

1. Osrednja enota
direktor 1 0 0
visoki naravovarstveni svetnik 1 0 0
naravovarstveni svetnik 0,9 0,1 0
1.1. Odsek za splošne zadeve
visoki naravovarstveni svetnik 1 0 0
višji naravovarstveni svetovalec 1 0 0
naravovarstveni svetnik 0,75 0,25 0
strokovni sodelavec jn 1 0 0
informatik 1 0 0
strokovni sodelavec jn 0,1 0,9 0
naravovarstveni svetovalec 0,5 0,5 0
strokovni sodelavec 1 0 0
strokovni sodelavec 0,5 0,5 0
strokovni sodelavec 0 1 0
analitik 1 0 0
naravovarstveni svetovalec 0 1 0
strokovni sodelavec 0 1 0
javna dela VII TR 0 1
javna dela VI TR 0 1
1.2. Odsek za naravne vrednote in ukrepe varstva
višji naravovarstni svetovalec/svetnik 0,7 0,3 0
višji naravovarstveni svetovalec 1 0 0
naravovarstveni svetnik 1 0 0
višji naravovarstveni svetovalec 0,9 0,1 0
naravovarstveni svetovalec 0 1 0
1.3. Odsek za biodiverziteto
visoki naravovarstveni svetnik 1 0 0
višji naravovarstni svetovalec/svetnik 0,53 0,47 0
visoki naravovarstveni svetnik 0 1 0
naravovarstveni svetnik 1 0 0
naravovarstveni svetnik 0 1 0
višji naravovarstveni svetovalec 0 1 0
naravovarstveni svetovalec 0 1 0
naravovarstveni svetovalec 0 1 0
naravovarstveni svetovalec 0 1 0
2. Območna enota Celje
naravovarstveni svetnik 1 0 0
višji naravovarstveni svetovalec 1 0 0
visoki naravovarstveni svetnik 1 0 0
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višji naravovarstveni svetovalec 1 0 0
naravovarstveni svetnik 0,9 0,1 0
naravovarstveni svetovalec 0,75 0,25 0
poslovni sekretar 0,5 0,25 0
naravovarstveni svetovalec 0 1 0
naravovarstveni svetovalec 0 1 0
naravovarstveni svetovalec 0,25 0,75 0
strokovni sodelavec 0 1 0
3. Območna enota Kranj
poslovni sekretar 0,5 0,25 0
visoki naravovarstveni svetnik 0,85 0,15 0
naravovarstveni svetnik 0,35 0,65 0
naravovarstveni svetnik 1 0 0
naravovarstveni svetnik 0,4 0,6 0
višji naravovarstveni svetovalec 0,7 0,3 0
naravovarstveni svetovalec 1 0 0
naravovarstveni svetovalec 0,25 0,75 0
naravovarstveni svetovalec 0 1 0
naravovarstveni svetovalec 0 1 0
javna dela VII TR 0 1
4. Območna enota Ljubljana
naravovarstveni svetnik 1 0 0
naravovarstveni svetovalec 1 0 0
naravovarstveni svetnik 1 0 0
višji naravovarstveni svetovalec 1 0 0
naravovarstveni svetnik 1 0 0
višji naravovarstveni svetovalec 0,83 0,17 0
naravovarstveni svetovalec 1 0 0
višji naravovarstveni svetovalec 0,95 0,05 0
strokovni sodelavec 0,5 0,5 0
višji naravovarstveni svetovalec 0,06 0,94 0
naravovarstveni svetovalec 0,12 0,88 0
višji naravovarstveni svetovalec 0,2 0,8 0
naravovarstveni svetovalec 0 1 0
naravovarstveni svetovalec 0 1 0
naravovarstveni svetovalec 1 0 0
naravovarstveni svetovalec 0 1 0
5. Območna enota Maribor
naravovarstveni svetnik 1 0 0
naravovarstveni svetnik 0,6 0,4 0
naravovarstveni svetnik 0,65 0,35 0
naravovarstveni svetnik 1 0 0
visoki naravovarstveni svetnik 0,9 0,1 0
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višji naravovarstveni svetovalec 1 0 0
poslovni sekretar 1 0 0
višji naravovarstveni svetovalec 1 0 0
višji naravovarstveni svetovalec 1 0 0
višji naravovarstveni svetovalec 1 0 0
naravovarstveni svetovalec 0,5 0,5 0
naravovarstveni svetovalec 0,5 0,5 0
naravovarstveni svetovalec 1 0 0
naravovarstveni svetovalec 0 1 0
naravovarstveni svetovalec 0 1 0
naravovarstveni svetovalec 0,25 0,75 0
naravovarstveni svetovalec 1 0 0
naravovarstveni svetovalec 0 1 0
strokovni sodelavec 0,25 0,75 0
6. Območna enota Nova Gorica
naravovarstveni svetnik 1 0 0
naravovarstveni svetnik 1 0 0
višji naravovarstveni svetovalec 1 0 0
naravovarstveni svetnik 1 0 0
visoki naravovarstveni svetnik 1 0 0
višji naravovarstveni svetovalec 1 0 0
višji naravovarstveni svetovalec 0,7 0,3 0
poslovni sekretar 0,5 0 0
naravovarstveni svetovalec 0,3 0,7 0
naravovarstveni svetovalec 1 0 0
naravovarstveni svetovalec 0,44 0,5 0,06
javna dela VII TR 0 1
7. Območna enota Novo mesto
visoki naravovarstveni svetnik 0,98 0,02 0
naravovarstveni svetnik 1 0 0
naravovarstveni svetnik 0,89 0,11 0
višji naravovarstveni svetovalec 1 0 0
višji naravovarstveni svetovalec 1 0 0
naravovarstveni svetnik 1 0 0
strokovni sodelavec 0 1 0
naravovarstveni svetovalec 0,7 0,3 0
javna dela VI TR 0 1
8. Območna enota Piran
visoki naravovarstveni svetnik 0,25 0,75 0
višji naravovarstveni svetovalec 0,6 0,4 0
naravovarstveni svetovalec 1 0 0
strokovni sodelavec 0 1 0
Skupaj 68 39,94 0,06 5
Skupaj Zavod 113
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V nadaljevanju sledijo preglednice (Tabela 2, 3 in 4), skladno s predlogo v prejetih izhodiščih.

Tabela 2: KADROVSKI NAČRT

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

Št. zap. na dan 30. 9. 2020   2,5 65,5   68
Št. zap. na dan 31. 12. 2020 
(a + b)   2,5 65,5   68

        
a) Št. zap. za določen čas        
b) Št. zap. za nedoločen čas        
Št. zap. s krajšim delovnim 
časom   3   3

Št. napredovanj v plačne 
razrede    9   9

Število premestitev        
Število upokojitev        
Št. nadomestnih zaposlenih 
zaradi upokojitve        

Št. odpovedi pogodb o 
zaposlitvi        

2. Št. zap., ki so financirani 
iz drugih virov, navedite vir: 
tržna dej., projektno delo itd.

  2,5 40,5   42,5

3. Skupaj število zaposlenih 
na dan 31. 12. 2020 (1+2)   5 108   113

*Delavci, ki bodo zaposleni prek javnih del (predvidoma 5 zaposlitev) so vključeni v to tabelo.

Tabela 3: NAČRT STROŠKOV DELA

STROŠKI DELA ( € )

Plače in dodatki 3,038.318

Povračila zaposlenim - prehrana in prevoz 194.827

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 39.141

Drugi izdatki zaposlenim (regres, jubilejne nagrade,…) 81.471

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 489.499

SKUPAJ 3,843.256

Tabela prikazuje stroške za redno dejavnost, vključno s projekti. Podrobnejša razdelitev je v 
finančnem delu programa.
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Tabela 4a: Sistemiziranost delovnih mest (DM) I

Plačna 
podsku-
pina

Šifra del. 
mesta

Tarifni 
razred

Stopnja strok. 
izobrazbe

Potrebna 
dolžina del. 
izkušenj

ime delovnega  
mesta

plačni 
razred

št. napredovalnih 
razredov

število 
del. 
mest

B1 B017390 VII/2 univerzitetna, 
druga st.

10 let + 
drugi pogoji

direktor 56 0 1

I1 I017141 VII/2 univerzitetna, 
druga st.

8 let visoki 
naravovarstveni 
svetnik

42 10 13

I1 I017044 VII/2 univerzitetna, 
druga st.

5 let naravovarstveni 
svetnik

39 10 32

I1 I017144 VII/2 univerzitetna, 
druga st.

4 leta višji 
naravovarstveni 
svetovalec

36 10 21

I1 I017045 VII/2 univerzitetna, 
druga st.

2 leti naravovarstveni 
svetovalec

35 10 50

J1 J017004 VII/2 univerzitetna, 
druga st.

5 let analitik VII/2 (I) 40 10 1

J1 J017134 VII/1 visoka 
strokovna,  
prva st.

8 mes. strokovni 
sodelavec (javna 
naročila, kakovost, 
varno delo) VII/1

31 10 2

J1 J017025 VII/1 visoka 
strokovna,  
prva st.

8 mes. informatik VII/1 30 10 1

J1 J017135 VII/1 visoka 
strokovna,  
prva st.

8 mes. strokovni 
sodelavec VII/1

30 10 6

J2 J026004 VI višja 
strokovna,  
višješolska 
(prejšnja)

6 mes. poslovni sekretar 
VI

23 10 5
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Tabela 4b: Sistemiziranost delovnih mest II

Naziv oziroma 
ime DM

Št. 
sistemiziranih 
DM po 
veljavnem 
pravilniku

Št. 
zasedenih 
DM na dan 
31. 12. 
2019

Predvideno 
št. zasedenih 
DM 
na dan
31. 12. 2020

Predvideno 
št. zasede-
nih DM na 
dan 
31. 12. 2021

Št. 
sistemiziranih 
DM po 
veljavnem 
pravilniku 
(Odsek za 
koordinacijo 
projektnih 
aktivnosti)

Št. zasedenih 
DM na dan 
31. 12. 2019 
(Odsek za 
koordinacijo 
projektnih 
aktivnosti)

Predvideno št. 
zasedenih DM 
na dan 31. 12. 
2020 (Odsek 
za koordinaci-
jo projektnih 
aktivnosti)

Predvideno št. 
zasedenih DM 
na dan 31. 12. 
2021 (Odsek 
za koordinacijo 
projektnih 
aktivnosti)

Direktor 1 1 1 1 0 0 0 0

Visoki 
naravovarstveni 
svetnik

9 9 9 9 4 1 1 1

Naravovarstveni 
svetnik

23 22 22 22 9 3 3 3

Višji 
naravovarstveni 
svetovalec

23 20 20 20 9 2 2 2

Naravovarstveni 
svetovalec

12 9,4 9,5 9,5 27 24,6 24,5 25,5

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

Strokovni 
sodelavec 
(javna naročila, 
kakovost, varno 
delo) VII/1

1 1 1 1 1 1 1 1

Informatik VII/1 1 1 1 1 0 0 0 0

Strokovni 
sodelavec VII/1

1 1 1 1 5 8 8 4,25

Poslovni sekretar 3 2,5 2,5 2,5 2 0,5 0,5 0,5

Skupaj 75 67,9 68 68 57 40,1 40 37,25
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7.3.2 Izobraževanje delavcev Zavoda
Izobraževanje zaposlenih zajema pridobivanje strokovnih znanj s področja dela Zavoda 
in pridobivanje vseh ostalih strokovnih splošnih znanj, ki so podpora delovanju Zavoda in 
pripomorejo k boljši delovni uspešnosti zaposlenih. Izobraževanja bodo potekala v organizaciji 
Zavoda ali pa se bodo delavci udeležili izobraževanj zunanjih izvajalcev. Pri strokovnem 
izobraževanju v organizaciji Zavoda bo tako kot tudi v preteklosti poudarek na internih delavnicah 
in skupinskih usposabljanjih, zlasti z namenom razvijanja enotnih metodoloških pristopov s 
področja našega dela. Izobraževanja, ki jih bodo izvedli zunanji izvajalci, bodo usmerjena v 
skupinsko pridobivanje znanj z naslednjih področij: zdravje na delovnem mestu, medsebojni 
odnosi, obvladovanje konfliktov, računalniška pismenost vključno z nadgradnjo poznavanja 
dela z orodji GIS. Zaposleni, ki opravljajo naloge vodenja, se bodo udeležili predvidoma enega  
usposabljanja s področja vodenja, zaposleni, ki opravljajo naloge poslovanja, pa izobraževanj 
s področja prava (poudarek bo na delovnopravni zakonodaji), arhiviranja, informatike, financ, 
kadrov ter javnega naročanja, skladno z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. V okviru projektov 
se bodo zaposleni glede na potrebe udeležili izobraževanj s področja projektnega dela. Med 
izobraževanji izbiramo cenovno ugodnejša.

Če se bodo v Zavodu (novi) delavci usposabljali za delo, jim bomo omogočili tudi 
opravljanje strokovnega izpita s področja varstva narave. Zavod omogoča tudi opravljanje 
obvezne študentske prakse na dodiplomskem in podiplomskem študiju, in sicer glede na 
zmožnosti in potrebe (največ 10 študentov letno). Kot doslej se bomo trudili, da bodo vsi 
sodelavci izobraževanju lahko posvetili vsaj 5 delovnih dni oziroma zakonsko predpisanih 40 
delovnih ur letno.

V letu 2020 bomo več časa namenili analizi dosedanjih izobraževanj in usposabljanj ter 
ugotavljanju potreb po izobraževanjih in usposabljanjih v prihodnje.

 Aktivnosti:

analiza, priprava in izvajanje programa izobraževanja delavcev (javna služba, Tjaša Djokić);

izobraževanje delavcev (javna služba, projekti, direktor, vodje OE in odsekov);

pregled obstoječih in manjkajočih znanj – analiza vrzeli v znanju, predlog sheme izobraževanj (LIFE-
IP NATURA.SI, Denis Žitnik).

7.3.3 Interna komunikacija
V sklopu komunikacije izvajamo tudi interno komunikacijo, ki je namenjena vsem zaposlenim ter 
dobrim in spoštljivim odnosom med njimi. Specifika Zavoda, ki omogoča lokalno obvladovanje 
terena, je pogojena z zaposlenimi, ki se osebno ne srečujemo na dnevni ravni, ampak le ob 
zato posebej pripravljenih dogodkih. 

Načrtovane aktivnosti:

pridobivanje in upravljanje fotografskega gradiva (javna služba, Mateja Kocjan, Sandra Anzulović);
urejanje internega glasila N-vestnik (javna služba, Mateja Kocjan, Sandra Anzulović);
CGP  – kontrola uporabe in posredovanje (javna služba, Mateja Kocjan, Sandra Anzulović);
urejanje spletne strani in objave na družabnih omrežjih (javna služba, Mateja Kocjan);
organizacija strokovnih srečanj  (javna služba, Mateja Kocjan, območne enote in odseki).
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7.4 Finančni načrt 

7.4.1 Spremljanje financ
V okviru nalog finančno-računovodske narave bo tudi v letu 2020 delo potekalo po ustaljenih 
postopkih pri Osrednji enoti Zavoda, in sicer v sodelovanju z zunanjim računovodskim servisom. 
 Finančne podrobnosti o realizaciji in načrtovanju so podrobno zajete v naslednjih 
poglavjih, spodaj pa so naštete poglavitne aktivnosti.

Načrtovane aktivnosti:

priprava finančnega načrta JS in spremljanje njegovega izvajanja, poročila, zahtevki (javna služba, 
Tatjana Keršmanc, Anja Trdin, Tjaša Djokić);

priprava finančnega načrta za projekte in spremljanje njegovega izvajanja, zadolževanje, poročila 
(projekti, Tatjana Keršmanc, Anja Trdin);

priprava podatkov za izplačila plač (javna služba, Tatjana Keršmanc, Anja Trdin, Maja Pust);

priprava podatkov za izplačila plač (projekti, Tatjana Keršmanc, Anja Trdin, Maja Pust);

izvajanje javnih naročil, inventura (javna služba, Primož Pevec, vodje OE in oddelkov);

izvajanje javnih naročil  (projekti, Primož Pevec, vodje OE in oddelkov,  vodje/koordinatorji projektov);

nadzor investicijskih nabav (javna služba, Tatjana Keršmanc, Anja Trdin, Primož Pevec);

nadzor investicijskih nabav (projekti, Tatjana Keršmanc, Anja Trdin, vodje/koordinatorji projektov);

materialni stroški – nabava in kontrola (javna služba, Tatjana Keršmanc, Anja Trdin, Primož Pevec, 
Tjaša Djokić);

materialni stroški – nabava in kontrola (projekti, Tatjana Keršmanc, Anja Trdin, Primož Pevec, Tjaša 
Djokić, vodje/koordinatorji projektov);

kontrola potnih nalogov (javna služba, Tatjana Keršmanc, Anja Trdin);

kontrola potnih nalogov (projekti, Tatjana Keršmanc, Anja Trdin, vodje/koordinatorji projektov);

izvajanje plačilnega prometa in izdajanje računov (javna služba, Tatjana Keršmanc, Anja Trdin, Tjaša 
Djokić);

izvajanje plačilnega prometa in izdajanje računov (projekti, Tatjana Keršmanc, Anja Trdin, Primož 
Pevec, Tjaša Djokić, vodje/koordinatorji projektov);

gotovinska blagajna (javna služba, Tatjana Keršmanc, Anja Trdin).

7.4.2 Obrazložitve finančnega načrta

7.4.2.1      Povzetek ciljev in nalog Zavoda RS za varstvo narave

Zavod RS za varstvo narave (v nadaljevanju Zavod) opravlja naloge na podlagi Zakona o ohranjanju 
narave, na podlagi javnega pooblastila ter druge naloge. Delovanje Zavoda sloni tudi na vrsti drugih 
zakonskih in podzakonskih predpisov ter na programsko-političnih dokumentih s področja varstva 
okolja in varstva narave. Podroben pregled nalog je predstavljen v predhodnih poglavjih Programa 
dela Zavoda.
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7.4.3 Zakonske in druge podlage
Podlage finančnemu načrtu so v Prilogi 1.

7.4.4 Uskladitev odhodkov z razpoložljivimi sredstvi
Glede na obseg del in nalog, ki jih Zavodu neposredno predpisujejo ZON in drugi predpisi, 
posredno pa tudi resorno ministrstvo, mora ustanovitelj zagotoviti potrebna sredstva za njihovo 
izvajanje. Zavod se bo v letu 2020 financiral iz različnih virov. Ministrstvo za okolje in prostor 
je za opravljanje redne dejavnosti javne službe ohranjanja narave, ki jo opravlja Zavod, v letu 
2020 zagotovilo 3,195.326 €. Znesek vključuje tudi sredstva za izvajanje akcij in intervencij. 
 Zavod je finančni načrt pripravil skladno s prejetimi izhodišči. 
 Zavod bo tudi v letu 2020 nadaljeval delo pri projektih. Sodeloval bo tudi pri prijavljanju 
na razpise za projekte v skladu z razpoložljivimi kapacitetami. Sredstva za izvajanje projektov 
so večinoma zagotovljena iz finančnih instrumentov EU, drugih financerjev, kot je MOP, v 
manjši meri pa v obliki sofinanciranja prijavitelja in partnerjev. Pri izvajanju projektov EU je 
treba zagotavljati prehodne vire financiranja, kar ima Zavod urejeno pri Zakladnici enotnega 
zakladniškega računa države. 

Za izračun plač za zaposlene za leto 2020 so bili upoštevani plačni razredi (vključno 
z napredovanji) za sistemizirana delovna mesta na podlagi pravilnika o sistemizaciji, plača 
direktorja pa na podlagi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju. 

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

Stroški storitev so stroški v zvezi z opravljanjem dejavnosti, vzdrževanja in najemnin, 
intelektualnih storitev oziroma zunanjih izvajalcev (izobraževanje, računovodske, notarske, 
zdravstvene storitve in podobno), stroški povračil v zvezi z delom, storitev fizičnih oseb, 
reprezentance in drugi stroški (požarna varnost, poštne storitve, telekomunikacijske storitve 
in podobno). 

Izračun stroškov materiala in stroškov storitev za leto 2020 je narejen na podlagi ocene 
realizacije v letu 2019, najnujnejših nalog in dejanskih tržnih cen ter razpoložljivih sredstev za 
stroške materiala in storitev. 

Tudi v letu 2020 si bomo tako kot v preteklih letih prizadevali za racionalizacijo stroškov, 
pri čemer smo bili do zdaj zelo uspešni. 

Stroški investicij so načrtovani na podlagi razpoložljivih sredstevin bodo namenjeni 
odkupu gozda s starimi hrasti in kolonijo sive čaplje pri Žihlavi na območju Območne enote 
Maribor. Redna sredstva za obnavljanje najnujnejše opreme zavoda, ki so bila s prvimi izhodišči 
dodeljena v znesku 35.000 EUR, so z zadnjimi izhodišči odvzeta, kar lahko povzroči resne težave 
pri delovanju zavoda.

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

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

Sestavni del finančnega načrta Zavoda so tudi predračunski računovodski izkazi (kot 
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priloga), ki vsebujejo podatke o realizaciji leta 2018 (R-1), oceni realizacije za leto 2019 (R), 
planirane podatke za leto 2020 (R+1) ter prikazane indekse rasti. 

7.4.5 Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020 

7.4.5.1       Prihodki

TABELA ŠTEVILKA 1 – PRIKAZ VSEH PRIHODKOV ZAVODA V LETU 2020 (V EVRIH)

VRSTA PRIHODKA Ocena real. 
2019 Plan 2020

INDEKS 
(proračun 

2020/ 
ocena 
real. 

2019)

Prihodki iz sredstev javnih financ 4,744.869 6,289.571 1,33

Proračun RS – redna dejavnost (proračunska postavka 153243 Zavod 
RS za varstvo narave, ukrep: 2511-11-0047) 2,952.514 3,145.326 1,07

Proračuna RS – redna dejavnost (proračunska postavka 153242 
Zavarovana območja, ukrep: 2511-11-0025) 26.780 30.000 1,12

Proračun RS – Sklad za podnebne spremembe (proračunska postavka 
559, projekt: 2511-11-0005 90.000 0 X

Proračun RS – Sklad za podnebne spremembe (proračunska postavka 
559, projekt: 2550-17-0036) 200.000 0 X

Proračun RS – mednarodni projekt LIFE – za projekt LIFE TO 
GRASSLANDS 174.865 174.865 1,00

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

Proračun občin – mednarodni projekt LIFE – za projekt LIFE ARTEMIS 2.163 2.163 1,00

Proračun RS – mednarodni projekt LIFE – za projekt LIFE STRŽEN 8.369 13.945 1,67

Proračun RS – mednarodni projekt LIFE – za projekt  LIFE LYNX 1.212 3.913 3,23

Proračun RS – mednarodni projekt LIFE – za projekt  LIFE KOČEVSKO 8.038 0 X

Proračun RS – mednarodni projekt LIFE – za projekt  LIFE-IP NATURA.SI 52.312 108.000 2,06

Proračun RS – kohezijski projekti 71.182 238.596 3,35

Prihodki za projekt AlpGov 35.633 0 X

Prihodki za projekt ENJOYHERITAGE 15.043 0 X

Prihodki za projekt EUfuturR 19.387 0 X

Prihodki za projekt coop MDD 59.927 0 X

Prihodki za projekt Danube GeoTour 9.935 0 X

Prihodki za projekt LIFE TO GRASSLANDS 309.183 864.110 2,79

Prihodki za projekt LIFE ARTEMIS 27.692 43.182 1,56

Prihodki za projekt LIKE 60.587 13.419 0,22
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Prihodki za projekt LIFE STRŽEN 16.028 54.957 3,43

Prihodki za projekt LIFE LYNX 4.961 9.031 1,82

Prihodki za projekt CLAUSTRA+ 34.146 19.066 0,56

Prihodki za projekt KRAS.RE.VITA 16.735 20.736 1,24

Prihodki za projekt MALA BARJA – MARJA 194.827 399.251 2,05

Prihodki za projekt VIPava 9.159 11.881 1,30

Prihodki za projekt ZA KRAS 11.477 120.518 10,50

Prihodki za projekt Auerspergova železarna Dvor 4.620 0 X

Prihodki za projekt Grad Borl 3.800 0 X

Prihodki za projekt POLJUBA 27.035 97.774 3,62

Prihodki za projekt PHAROS4MPAS 11.972 6.037 0,50

Prihodki za projekt NAKULT 46.348 39.355 0,85

Prihodki za projekt VEZI NARAVE 44.063 101.865 2,31

Prihodki za projekt VRH JULIJCEV 25.493 34.915 1,37

Prihodki za projekt LIFE-IP NATURA.SI 96.837 285.302 2,95

Prihodki za projekt BANAP 11.094 88.151 7,95

Prihodki za projekt ZADRAVO 0 254.377 X

Prihodki za projekt ZGODBE MOKRIŠČ 15.462 21.707 1,40

Prihodki za projekt PRENOVA VTR 0 18.313 X

Prihodki za projekt ALPGOV2 0 35.389 X

Prihodki za projekt ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA 3.036 1.444 0,48

Prihodki za projekt BIOBLITZ 9.700  0,00

Prihodki javna dela 28.870 27.600 0,96

Prihodki OSTALI JAVNI PROJEKTI 0 0 X

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 20.000 29.500 X

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 20.000 29.500 X

SKUPAJ PRIHODKI brez investicij 4,764.869 6,319.071 1,33

Prihodki za investicije 200.298 69.064 0,34

Sredstva za investicije redna dejavnost (proračunska postavka 
153243) 47.500 0 0,00

Sredstva za investicije redna dejavnost (proračunska postavka 
160373) 0 20.000 X

Sredstva za investicije ohranjanja narave 19-22 (ukrep 2550-19-
0014) 68.000 0 X

Sredstva za investicije trajnostne mobilnosti na območjih ohranjanja 
narave (ukrep 2550-17-0010) 40.000 0 X

Sredstva za investicije projekti 44.798 49.064 1,10

Sredstva za investicije ostali javni projekti 0 0 x

SKUPAJ PRIHODKI z investicijami 4,965.167 6,388.135 1,29
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Prihodki iz sredstev javnih financ

Prihodki iz proračuna RS

TABELA ŠTEVILKA 2 – PRIKAZ PRIHODKOV IZ PRORAČUNA RS – REDNA DEJAVNOST (V EVRIH)

PRIHODKI Ocena 
real. 2019

Plan 2020 INDEKS 
(skupaj 
2020/ 

ocena real. 
2019)

SKUPAJ
Proračunska 

postavka 
153243

Proračunska 
postavka 
153242

Proračunska 
postavka 
160373

Sredstva za plače, druge 
izdatke zaposlenim in 
prispevke 2.414.908 2.618.220 2.618.220 0 0 1,08
Sredstva za izdatke za blago in 
storitve 537.606 527.106 527.106 0 0 0,98
Investicijski transferji javnim 
zavodom 47.500 20.000 0 0 20.000 0,42
SKUPAJ (plače, mat., 
investicije) 3.000.014 3.165.326 3.145.326 0 20.000 1,06
Stroški akcij 26.780 30.000 0 30.000 0 1,12
SKUPAJ VSI PRIHODKI 3.026.794 3.195.326 3.145.326 30.000 20.000 1,06

Prihodki, prikazani v Tabeli številka 2, vključujejo sredstva iz proračuna RS namenjena za 
izvajanje redne dejavnosti ohranjanja narave, sredstva za akcije in intervencije. Prihodki za 
izvajanje projektov so prikazani v Tabeli številka 3. Prihodki vključujejo tudi določena sredstva 
za lastne udeležbe pri projektih, financiranih iz proračuna EU.

Prihodki iz proračuna EU

V nadaljevanju so opisani projekti, financirani iz proračuna EU, pri katerih bo Zavod v letu 2020 
sodeloval. Izvajanje projektov pomeni tudi pridobivanje dodatnih sredstev in s tem zmanjšanje 
zahtev do proračuna RS. Z izvajanjem projektov se lahko določene naloge izvajajo na višji 
kvalitativni in kvantitativni ravni, prav tako pa se naloge izvedejo prej, kot če bi bile financirane 
samo iz proračuna RS. 

Pri izvajanju projektov, financiranih s finančnimi instrumenti EU, se pojavlja problem 
prehodnega financiranja, saj je večina teh projektov financirana po sistemu povračil stroškov 
(čakanje tudi več kot eno leto), kar pomeni, da mora Zavod sredstva zalagati. Svet Zavoda je 
na podlagi mnenja finančne službe Zavoda s sklepom dovolil zagotavljanje prehodnih virov 
financiranja projektov. Zavod ima urejen sistem zadolževanja in se zadolžuje pri Ministrstvu za 
finance, Zakladnici enotnega zakladniškega računa države. Na podlagi pripravljene projekcije 
denarnega toka za leto 2020 se bo Zavod v letu 2020 moral zadolževati, in sicer postopoma, 
glede na dejanske potrebe. Ob koncu leta 2020 predvidevamo cca 1,075.000 € zadolžitve.

V poglavju 6.1 so našteti vsi potekajoči projekti s kratkim opisom, ki jih bomo izvajali v 
letu 2020. V nadaljevanju so prikazani prihodki po virih financiranja.

Načrtovani projekti

Zavod je kot prijavitelj oziroma partner vključen v prijavljene projekte, ki so opisani v 6. 
poglavju Oddane projektne prijave. Za navedene projekte ni nujno, da bodo potrjeni in tako 
prešli v dejansko izvedbo, zato tudi prihodkov od njih ne moremo šteti za zanesljive vire in niso 
vključeni med prihodke za leto 2020. 
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TABELA ŠTEVILKA 3 – PRIKAZ PRIHODKOV PROJEKTOV PO VIRIH FINANCIRANJA (V €)

PROJEKT
PLAN PRIHODKOV

EU Proračun RS 
(MOP, občine)

Lastna 
udeležba Skupaj

LIFE TO GRASSLANDS 897.541 174.865 39.245 1.111.651

LIFE ARTEMIS 43.182 6.548 15.211 64.942

LIKE 13.419 0 2.860 16.279

LIFE STRŽEN 54.957 13.945 2.236 71.139

LIFE LYNX 9.031 3.913 1.542 14.485

CLAUSTRA+ 19.066 0 289 19.355

KRAS.RE.VITA 20.736 5.184 0 25.920

MALA BARJA – MARJA 399.251 99.813 0 499.064

VIPava 11.881 2.970 0 14.852

ZA KRAS 120.518 30.129 0 150.647

POLJUBA 97.774 24.443 0 122.217

PHAROS4MPAS 6.037 0 0 6.037

NAKULT 39.355 0 12.191 51.546

VEZI NARAVE 101.865 0 17.424 119.288

VRH JULIJCEV 34.915 8.729 0 43.644

LIFE-IP NATURA.SI 285.302 108.000 51.698 445.000

BANAP 88.151 0 10.395 98.546

ZADRAVO 269.310 67.327 0 336.637

ZGODBE MOKRIŠČ 21.707 0 6.608 28.315

PRENOVA VTR 18.313 0 0 18.313

ALPGOV2 36.089 0 5.325 41.414

ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA 1.444 0 0 1.444

SKUPAJ 2,589.842 545.867 165.025 3,300.734

Tabela številka 3 prikazuje predvidene prihodke v letu 2020 za projekte po virih financiranja.

TABELA ŠTEVILKA 4 – PRIKAZ VIŠINE LASTNE UDELEŽBE (V EVRIH)

PROJEKT  Delež ZRSVN pri 
projektu 

 Sofinanciranje 
ZRSVN 

 Že 
realizirano 

 Lastna 
udeležba v letu 

2019 
 Preostanek 

LIFE TO GRASSALNDS 2,872.688 157.430 118.185 39.245 0

LIFE ARTEMIS 233.475 62.811 47.600 15.211 0

LIKE 234.483 35.172 32.312 2.860 0

LIFE STRŽEN 242.334 10.500 4.536 2.236 3.727
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LIFE LYNX 80.793 9.695 3.142 1.542 5.011

CLAUSTRA+ 136.026 20.404 20.114 289 0

KRAS.RE.VITA 130.407 0 0 0 0

MALA BARJA – MARJA 1,384.805 0 0 0 0

VIPAVA 116.172 0 0 0 0

ZA KRAS 271.720 0 0 0 0

DVOR 42.800 0 0 0 0

GRAD BORL 43.060 0 0 0 0

POLJUBA 432.404 0 0 0 0

PHAROS4MPAS 75.400 11.310 12.000 0 0

NAKULT 201.164 30.175 13.000 12.191 4.294

VEZI NARAVE 230.000 34.500 14.172 17.424 2.904

VRH JULIJCEV 151.644 0 0 0 0

LIFE-IP NATURA.SI 2,519.608 418.887 57.000 51.698 310.189

BANAP 179.019 26.853 0 10.395 16.458

ZADRAVO  848.363 0 0 0 0

Zgodbe mokrišč 48.458 12.115 0 6.608 5.507

PRENOVA VTR  18.313 0 0 0 0

ALPGOV2 88.757 13.314 0 5.325 7.988

SKUPAJ 9,715.218 843.165 322.062 165.025 356.078 

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

Drugi prihodki 

MOP oziroma Sektor za ohranjanje narave je ob pripravi Izhodišč za pripravo finančnega 
načrta in programa dela za leto 2020 z namenom poenotenja in omogočanja primerjave 
računovodskih evidenc pripravil tudi predlog enotnih izhodišč za razmejitev dejavnosti javnih 
zavodov na področju ohranjanja narave.

Zavod je predlagana izhodišča upošteval pri pripravi finančnega načrta za leto 2020 in 
opravil razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost, upošteval ključe in sodila za 
dejavnosti, ki se izvajajo v okviru Zavoda in jih vključil v finančni načrt ter izkaze. Ključe in sodila 
ima Zavod določene v 83. členu Pravilnika o računovodstvu.

Druge prihodke za izvajanje javne službe sestavljajo nejavni prihodki za izvajanje 
nalog na podlagi javnega pooblastila ter prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (tržna 
dejavnost). 

V letu 2020 bo Zavod še naprej izvajal strokovni nadzor, ki sodi pod tržno dejavnost, in 
sicer gre za izvajanje strokovnega nadzora gradnje drugega tira Divača–Koper, ki je po obsegu 
bistveno večji, kot ga predvideva zakonodaja. Zavod bo to storitev zaračunal skladno s cenikom 
Zavoda, ki ga je sprejel Svet Zavoda na 15. seji dne 16. 9. 2008. 
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Stroški materiala in storitev se razvrščajo po izvirnih vrstah, kar je opredeljeno s kontnim 
načrtom Zavoda. 

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

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

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

• »število ljudi, ki delajo pri nalogi/število ljudi, ki delajo v celotnem Zavodu ali območni 
enoti Zavoda«;

• »število ur, porabljenih za nalogo oziroma v obdobju poročanja za poročilo/število vseh 
opravljenih ur v celotnem Zavodu ali območni enoti znotraj obdobja poročanja«;

• »površina poslovnih prostorov, ki jo uporabljajo zaposleni med delom pri posamezni nalogi 
v Zavodu ali območni enoti Zavoda«;

• drugi ključi, določeni s pravili projektov. 

Splošni stroški, katerih delitev je težje izvedljiva, se izjemoma lahko delijo po sodilu razmerja 
med prihodki iz poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe MOP, in tistimi, 
doseženimi pri projektih in na trgu. Delitev oziroma prenos splošnih stroškov po tem sodilu 
se opravi glede na določila projekta, najkasneje pa ob zaključku obračunskega obdobja, tj. 
poslovnega in davčnega leta.

7.4.5.2       Odhodki

TABELA ŠTEVILKA 5 – OCENA REALIZACIJE ODHODKOV PO VIRIH FINANCIRANJA V LETU 2019 
(V EVRIH)

VRSTA ODHODKA

Sredstva državnega 
proračuna  (MOP) 

Ostala 
sredstva 

državnega 
proračuna

Občine 
Sredstva 
EU, druga 
sredstva

Ostala sredstva

SKUPAJ

Redna 
dejavnost

Projekti in 
drugo Projekti EU

Druga 
dejavnost  

javne 
službe

Prodaja 
blaga in 

storitev na 
trgu

Odhodki za plače in druge 
stroške zaposlenih skupaj s 
prispevki 2,414.908 274.525 0 1.735 617.787 28.870 15.000 3,352.825

Odhodki za stroške 
materiala in storitev 536.406 335.838 0 428 506.392 0 5.000 1,384.064

Odhodki financiranja 1.200 0 0 0  0 0 1.200

Investicije 47.500 108.868 0 0 43.930 0 0 200.298

SKUPAJ 3,000.014 719.231 0 2.163 1,168.108 28.870 20.000 4,938.387

Odhodki za akcije 26.780 0 0 0 0 0 0 26.780

SKUPAJ VSI ODHODKI 3,026.794 719.231 0 2.163 1,168.108 28.870 20.000 4,965.167
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TABELA ŠTEVILKA 6 – ODHODKI PO VIRIH FINANCIRANJA ZA LETO 2020 (V EVRIH)

VRSTA ODHODKA

Sredstva državnega 
proračuna  (MOP) 

Ostala 
sredstva 

državnega 
proračuna

Občine 
Sredstva 
EU, druga 
sredstva

Ostala sredstva

SKUPAJ
Redna 

dejavnost
Projekti 
in drugo EU projekti

Druga 
dejavnost  

javne 
službe

Prodaja 
blaga in 
storitev 
na trgu

Odhodki za plače in druge 
stroške zaposlenih skupaj s 
prispevki 2,618.220 204.288 0 1.426 963.723 27.600 28.000 3,843.256

Odhodki za stroške materiala 
in storitev 525.906 336.430 0 737 1,580.042 0 1.500 2,444.614

Odhodki financiranja 1.200 0 0 0 0 0 0 1.200

Investicije -osnovna sredstva 0 2.987 0 0 46.077 0 0 49.064

SKUPAJ 3,145.326 543.704 0 2.163 2,589.842 27.600 29.500 6,338.135

Odhodki za akcije 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000

Investicije - nakup nepremičnin 20.000 20.000

SKUPAJ VSI ODHODKI 3,175.326 563.704 0 2.163 2,589.842 27.600 29.500 6.388.135

Zavod ima za leto 2020 iz Proračuna RS za plače zagotovljenih 2,618.220 €. Finančni načrt je 
pripravljen na podlagi prejetih predhodnih izhodišč za pripravo programa dela in finančnega 
načrta Zavoda RS za varstvo narave za leto 2020. Zavod se zaradi sprememb gradbene in 
prostorske zakonodaje in zato povečanega obseg nalog poskuša dolgoročno dogovoriti za 
kadrovsko okrepitev, ki pa ni vključena v ta finančni načrt, in sicer delna kadrovska okrepitev 
za leto 2020. 

Odhodki iz sredstev javnih financ 

Odhodki, financirani iz proračuna RS

TABELA ŠTEVILKA 8 – PRIKAZ ODHODKOV IZ PRORAČUNA RS – REDNA DEJAVNOST (V EVRIH)

ODHODKI Ocena real. 
2019

Plan 2020 INDEKS 
(skupaj 2020/ 

ocena real. 
2019)

SKUPAJ
Proračunska 

postavka 
153243

Proračunska 
postavka 
153242

Proračunska 
postavka 
160373

Plače in drugi izdatki 
zaposlenim ter prispevki 2,414.908 2,618.220 2,618.220 0 0 1,08
Stroški materiala in 
stroški storitev 536.406 525.906 525.906 0 0 0,98
Drugi stroški in finančni 
odhodki 1.200 1.200 1.200 0 0 1,00
Nakup osnovnih sredstev 47.500 0 0 0 0 X
SKUPAJ 3,000.014 3,145.326 3,145.326 0 0 1,05
Nakup nepremičnin 0 20.000 0 20.000 X
Stroški akcij 26.780 30.000 0 30.000 0 1,12
SKUPAJ VSI ODHODKI 3,026.794 3,195.326 3,145.326 30.000 20.000 1,06
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Odhodki iz proračuna RS v Tabeli številka 8 prikazujejo odhodke za izvajanje redne dejavnosti 
javne službe ohranjanja narave z učinkom projektov glede na proračun.

V nadaljevanju so opisani in prikazani odhodki naslednjih skupin:
• odhodki za plače,
• investicijski odhodki,
• odhodki za stroške materiala, 
• odhodki za stroške storitev.

Odhodki za plače in druge stroške dela  

Zavod že vrsto let sistematično izvaja ukrepe za izboljšanje organizacije, učinkovito 
upravljanje, racionalno rabo virov in tudi ukrepe za izboljšanje kakovosti dela tako na strokovnem 
kot tudi poslovnem področju. Treba je opozoriti, da ima Zavod na podlagi zakonodaje in 
mednarodnih obveznosti države vsako leto več obveznih nalog, povečuje se obseg nalog s 
področja invazivnih tujerodnih vrst in veča se obseg nalog, vezanih na kmetijski sektor. Zavod 
si zato prizadeva zagotoviti dodatna sredstva za zaposlitve dodatnih kadrov. 

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

Za izračun plač so bili za zaposlene upoštevani podatki, ki izhajajo iz Pravilnika o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Za izračun plače direktorja je bila upoštevana Uredba 
o plačah direktorjev v javnem sektorju. 

TABELA ŠTEVILKA 9 – NAČRT STROŠKOV DELA (V EVRIH)

Načrtovani stroški dela SKUPAJ FN 
2020 (1)

Sredstva 
MOP 2020 

– redna 
dejavnost 

(2)

Drugi viri 
sredstev 
2020 (3)

Skupaj 
sredstva 

2020       
(4=2+3)

Tržna 
dejavnost 

2020 
(5=1–4)

Delež 
MOP 
v %

a) Plače in dodatki 3,033.518 2,069.003 940.398 3,009.401 24.117 68,20

b) Regres za letni dopust 76.471 61.783 14.688 76.471 0 80,79

c) Povračila in nadomestila 194.827 120.206 74.621 194.827 0 61,70

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

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

f) Drugi izdatki (odpr., jub. n., 
solid. p.  itd.) 5.000 5.000 0 5.000 0 0,00

SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f) 3,314.617 2,259.292 1,031.207 3,290.500 24.117 68,16

g) Skupaj bruto plače 
(a+d+e) 3,038.318 2.072.303 941.898 3,014.201 24.117 68,21

h) Skupaj drugi osebni 
prejemki (b+c+f) 276.298 186.989 89.309 276.298 0 67,68

i) Skupaj prispevki, davek, 
premije pokojninskega 
zavarovanja (j+k) 528.640 358.927 165.830 524.757 3.883 67,90

SKUPAJ 2. (g+h+i) 3,843.256 2,618.220 1,197.037 3,815.256 28.000 68,13



Program dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2020 

90

j) Prispevki 489.499 333.967 151.649 485.617 3.883 68,23

k) Premije pokojninskega 
zavarovanja 39.141 24.960 14.181 39.141 0 63,77

Struktura virov financiranja 
str. dela v % 100,00 68,13 31,15  0,73 68,13

Investicije 

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

Investicije v letu 2020 zajemajo:
• investicije na področju informatike, kjer se bo nadaljevalo najnujnejše redno obnavljanje 

računalniške strojne in programske opreme;
• pisarniško pohištvo in opremo (stoli, omare, mize);
• drugo opremo (multifunkcijska naprava, uničevalec dokumentov idr.).

Del investicij se bo financiralo iz EU sredstev in sicer za računalniško in programsko opremo, 
drugo opremo ter tehnično opremo.

TABELA ŠTEVILKA 10 – NAČRT INVESTICIJ (V  EVRIH)

Naziv investicije: rač. in prog. 
oprema Celotna vrednost 

invest. 1=2+3

Ocena real. Plan

2019 2020

Viri financiranja: 2 3

Proračun RS – red. dej. 26.984 26.984 0

Projekti 38.543 31.279 7.264

Tržna dejavnost 0   

SKUPAJ 65.527 58.263 7.264

Naziv investicije: pisar. 
pohištvo in oprema Celotna vrednost 

invest. 1=2+3

Ocena real. Plan

2019 2020

Viri financiranja: 2 3

Proračun RS – red. dej. 8.641 8.641 0

Tržna dejavnost 0   

SKUPAJ 8.641 8.641 0

Naziv investicije: druga oprema Celotna vrednost 
invest. 1=2+3

Ocena real. Plan

2019 2020

Viri financiranja: 2 3

Proračun RS – red. dej. 11.875 11.875 0

Projekti 10.470 4.541 5.929

Tržna dejavnost 0   

SKUPAJ 22.346 16.416 5.929
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Naziv investicije: tehnična 
oprema Celotna vrednost 

invest. 1=2+3

Ocena real. Plan

2019 2020

Viri financiranja: 2 3

Projekti 44.849 8.978 35.871

SKUPAJ 44.849 8.978 35.871

Naziv investicije: stvarno 
premoženje/nepremičnine Celotna vrednost 

invest. 1=2+3

Ocena real. Plan

2019 2020

Viri financiranja: 2 3

Proračun RS 20.000 0 20.000

SKUPAJ 20.000 0 20.000

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

Ocena real. Plan

2019 2020

Viri financiranja: 2 3

Proračun RS – red. dej. 47.500 47.500 0

Proračun RS 20.000 0 20.000

Projekti 93.862 44.798 49.064

Tržna dejavnost 0 0 0

SKUPAJ 161.362 92.298 69.064

Odhodki za stroške materiala

Natančen pregled vseh načrtovanih stroškov materiala je prikazan v Tabeli številka 11 na kontu 
skupine 460. Stroški za leto 2020 so načrtovani na podlagi ocenjene realizacije v letu 2019, 
obsega predvidenih nalog v Programu dela 2020 in dejanskih tržnih cen ter razpoložljivih 
sredstev. 

Odhodki za stroške storitev 

Natančen pregled vseh načrtovanih stroškov storitev je prikazan v Tabeli številka 11 na kontu 
skupine 461. Stroški za leto 2020 so načrtovani na podlagi ocenjene realizacije v letu 2019 in 
z upoštevanjem prihrankov stroškov, ki se bodo pokrili v okviru opravljanja projektov, obsega 
predvidenih nalog v programu dela in dejanskih tržnih cen ter razpoložljivih sredstev.

Opozoriti je treba, da za Zavod stroški najemnin za poslovne prostore predstavljajo 
pretežen del stroškov storitev. V letu 2019 smo MOP opozorili na povišanje najemnin na dveh 
enotah v letu 2020.

Zavod ima v upravljanju samo poslovni prostor v Novi Gorici na Delpinovi 16, za vse 
ostale enote pa so poslovni prostori najeti. 

*Projekcija odhodkov za stroške materiala in storitev po petih mesecih zato kaže na možen 
primanjkljaj ob koncu leta. Omeniti je potrebno tudi sprejete finančne obveznosti (dve javni naročili 
iz leta 2019) v okviru izvajanja aktivnosti Sklada za podnebne spremembe, kjer ni bil realiziran prenos 
sredstev iz leta 2019 v 2020.
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TABELA ŠTEVILKA 11 – PRIKAZ PREDVIDENIH STROŠKOV, FINANCIRANIH IZ PRORAČUNA RS – 
REDNA DEJAVNOST (V EVRIH)

KONTO VRSTA STROŠKA
Ocena real.               

2019                
(1)

INDEKS           
(skupaj 

20/ocena 
real.19)

SKUPAJ 
PP 153243 
in 153242  

(2=3+4)

Fiksni              
(3)

Programski 
(4)

4601
Stroški pomožnega 
materiala 540 540 540 0 1,00

4602 Stroški energije 28.811 28.811 28.811 0 1,00

4604
Drobni inventar in 
zaščitna sredstva 12.673 4.723 4.723 0 0,37

4605 Stroški literature 7.037 7.037 7.037 0 1,00

4606
Stroški pisarniškega 
materiala 6.431 6.431 6.431 0 1,00

460 Stroški materiala 55.493 47.542 47.542 0 0,86

4610
Str. storitev v zvezi z 
oprav. dejavnosti 23.736 23.736 23.736 0 1,00

4611
Stroški vzdrževanja in 
najemnine 292.597 292.597 292.597 0 1,00

4612

Stroški zavarovalnih 
premij in plačilnega 
prometa 7.263 7.263 7.263 0 1,00

4613
Stroški intelektualnih 
storitev 67.468 66.919 66.919 0 0,99

4614
Stroški komunalnih 
storitev 29.623 29.623 29.623 0 1,00

4615
Stroški povračil v zvezi z 
delom 21.409 21.409 21.409 0 1,00

4616
Stroški storitev fizičnih 
oseb 7.570 5.570 5.570 0 0,74

4617 Stroški reprezentance 389 389 389 0 1,00

4619 Druge storitve 28.350 28.350 28.350 0 1,00

461 Stroški storitev 478.405 475.855 475.855 0 0,99

464 Plače zaposlenih 2,414.908 2,618.220 2,618.220 0 1,08

464 Stroški dela 2,414.908 2,618.220 2,618.220 0 1,08

465 Drugi stroški 2.508 2.508 2.508 0 1,00

467 Finančni odhodki 1.200 1.200 1.200 0 1,00

SKUPAJ STROŠKI 2,952.514 3,145.326 3,145.326 0 1,07

Investicije 47.500 0 0 0 X

SKUPAJ STROŠKI in 
INVESTICIJE 3,000.014 3,145.326 3,145.326 0 1,05

Akcije 26.780 30.000 30.000 0 1,12

SKUPAJ VSI STROŠKI 3,026.794 3,175.326 3,175.326 0 1,05

Odhodki, financirani iz proračuna EU

Skupni odhodki projektov, ki so financirani iz proračuna EU, so prikazani v Tabeli številka 12.
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TABELA ŠTEVILKA 12 – PRIKAZ ODHODKOV PROJEKTOV PO VIRIH FINANCIRANJA (V EVRIH)

PROJEKT
PLAN ODHODKOV

EU Proračun RS 
(MOP, občine) Lastna udeležba Skupaj

LIFE TO GRASSLANDS 897.541 174.865 39.245 1,111.651

LIFE ARTEMIS 43.182 6.548 15.211 64.942

LIKE 13.419 0 2.860 16.279

LIFE STRŽEN 54.957 13.945 2.236 71.139

LIFE LYNX 9.031 3.913 1.542 14.485

CLAUSTRA+ 19.066 0 289 19.355

KRAS.RE.VITA 20.736 5.184 0 25.920

MALA BARJA – MARJA 399.251 99.813 0 499.064

VIPava 11.881 2.970 0 14.852

ZA KRAS 120.518 30.129 0 150.647

POLJUBA 97.774 24.443 0 122.217

PHAROS4MPAS 6.037 0 0 6.037

NAKULT 39.355 0 12.191 51.546

VEZI NARAVE 101.865 0 17.424 119.288

VRH JULIJCEV 34.915 8.729 0 43.644

LIFE-IP NATURA.SI 285.302 108.000 51.698 445.000

BANAP 88.151 0 10.395 98.546

ZADRAVO 269.310 67.327 0 336.637

ZGODBE MOKRIŠČ 21.707 0 6.608 28.315

PRENOVA VTR 18.313 0 0 18.313

ALPGOV2 36.089 0 5.325 41.414

ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA 1.444 0 0 1.444

SKUPAJ 2,589.842 545.867 165.025 3,300.734

Pri nekaterih projektih so zaradi izvajanja projektnih aktivnosti za določen čas zaposleni dodatni 
sodelavci. Prikaz stanja zaposlenih pri projektih je razviden iz Kadrovskega načrta – poglavje 
7.3.1. Plače zaposlenih na projektih so določene na podlagi pravilnika o sistemizaciji.

Drugi odhodki 

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu

Trenutno ima Zavod sklenjeno pogodbo o strokovnem nadzoru pri gradnji drugega tira 
železniške proge Divača–Koper.

Zavod ločeno izkazuje stroške, ki se nanašajo na javno službo, financirano iz proračuna 
RS in ločeno financirano iz drugih virov, in na stroške, ki se nanašajo na opravljanje tržne 
dejavnosti. Več o sodilih in ključih je zapisano v poglavju Drugi prihodki.
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TABELA ŠTEVILKA 13 – PRIKAZ VSEH PREDVIDENIH STROŠKOV OZIROMA ODHODKOV ZA 
LETO 2020 PO VRSTAH DEJAVNOSTI (V EVRIH)

KONTO VRSTA STROŠKA

PLAN  
(Redna dej. 
z last. udel.)            

(1)

PLAN    
(Projekti, 

drugi str. JS)                    
(2)

PLAN 
(Lastna 

udeležba)             
(3)

PLAN           
(Tržna 

dejavnost) 
(4)

SKUPAJ 
2020 

(5=1+2+4)

4601 Stroški pomožnega materiala 540 1.580 0 0 2.120

4602 Stroški energije 28.811 0 0 0 28.811

4604 Drobni inventar in zaščitna sredstva 4.723 2.740 0 0 7.463

4605 Stroški literature 7.037 2.640 0 0 9.677

4606 Stroški pisarniškega materiala 6.431 5.010 0 1.500 12.942

460 Stroški materiala 47.542 11.970 0 1.500 61.013

4610 Str. storitev v zvezi z oprav. dejavnosti 23.736 1,785.636 5.325 0 1,809.372

4611 Stroški vzdrževanja in najemnine 292.597 5.100 0 0 297.697

4612
Stroški zavarovalnih premij in 
plačilnega prometa 7.263 1.422 0 0 8.685

4613 Stroški intelektualnih storitev 66.919 13.000 0 0 79.919

4614 Stroški komunalnih storitev 29.623 0 0 0 29.623

4615 Stroški povračil v zvezi z delom 21.409 96.530 0 0 117.939

4616 Stroški storitev fizičnih oseb 5.570 3.550 0 0 9.120

4617 Stroški reprezentance 389 0 0 0 389

4619 Druge storitve 28.350 0 0 0 28.350

461 Stroški storitev 475.855 1,905.238 5.325 0 2,381.094

4640 Plače zaposlenih 2,618.220 1,197.037 159.699 28.000 3,843.256

464 Stroški dela 2,618.220 1,197.037 159.699 28.000 3,843.256

465 Drugi stroški 2.508 0 0 0 2.508

467 Finančni odhodki 1.200 0 0 0 1.200

 SKUPAJ STROŠKI 3,145.326 3,114.245 165.025 29.500 6,289.071

 Investicije 0 69.064 0 0 69.064

 SKUPAJ STROŠKI in INVESTICIJE 3,145.326 3,183.309 165.025 29.500 6,358,135

 Stroški akcij 30.000    30.000

 SKUPAJ VSI STROŠKI 3,175,326 3,183.309 165.025 29.500 6,388.135

Prikaz vseh prihodkov in odhodkov bo razviden tudi iz priloge na strani 103 (Predračunski izkaz 
prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov za leto 2020).
Opomba: Kontni načrt in uvrstitev stroškov v konte in podkonte sta narejena skladno z 
veljavnimi predpisi za javne zavode.
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7.4.6. Načrt denarnih tokov za leto 2020
TABELA ŠTEVILKA 14 – PLANSKI IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO NAČELU DENARNEGA TOKA (V EVRIH)

 NAZIV KONTA Oznaka 
za AOP

ZNESEK INDEKS RASTI

Realizacija za 
preteklo leto 

(R-1)

Ocena 
realizacije 
za tekoče 
leto  – R

Plan za 
prihodnje 
leto (R+1)

(R+1)/
(R-1) (R+1)/R

1 2 3 4 5 6 7 8

 I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 401 3.259.827 4.599.369 5.176.713 1,59 1,13

 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 402 3.259.827 4.567.716 5.156.713 1,58 1,13

 A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 403 2.768.772 3.462.198 4.515.913 1,63 1,30

 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 404 2.649.476 3.090.619 3.198.313 1,21 1,03

del 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 2.614.476 3.043.119 3.195.326 1,22 1,05

del 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 35.000 47.500 2.987 0,09 0,06

 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  
(408+409) 407 0 0 0   

del 
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 0 0 0   

del 
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 0   

 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 410 0 0 0   

del 
7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo 
porabo 411 0 0 0   

del 
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0 0   

 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 413 50.334 28.102 27.600 0,55 0,98

del 
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 50.334 28.102 27.600 0,55 0,98

del 
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 0   

del 
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 0   

del 
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 0   

del 
740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 0   

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 419 68.962 343.477 1.290.000 18,71 3,76

 B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 420 491.055 1.105.518 640.800 1,30 0,58

del 
7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne 
službe 421 2.657 0 0   

del 
7102 Prejete obresti 422 0 0 0   

del 
7100 

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 423 0 0 0   

del 
7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 0 0 0   

72 Kapitalski prihodki 425 0 0 0   
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730 Prejete donacije iz domačih virov 426 1.000 0 0   

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 0   

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 0   

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 0   

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 487.398 1.105.518 1.286.000 2,64 1,16

 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(432+433+434+435+436) 431 0 31.653 20.000  0,63

del 
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 0 31.653 20.000  0,63

del 
7102 Prejete obresti 433 0 0 0   

del 
7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 0 0 0   

del 
7100 

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 435 0 0 0   

del 
7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0 0   

 II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 437 4.468.862 4.820.269 5.821.843 1,30 1,21

 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 4.468.862 4.788.669 5.792.343 1,30 1,21

 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 439 2.575.256 2.832.858 3.271.667 1,27 1,15

del 
4000 Plače in dodatki 440 2.313.966 2.554.701 2.957.906 1,28 1,16

del 
4001 Regres za letni dopust 441 85.897 97.537 108.270 1,26 1,11

del 
4002 Povračila in nadomestila 442 175.393 180.620 200.490 1,14 1,11

del 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0  5.000   

del 
4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0 0   

del 
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 0   

del 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 0 0 0   

 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 447 414.062 455.184 524.976 1,27 1,15

del 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 208.388 210.206 252.525 1,21 1,20

del 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 166.946 203.142 225.900 1,35 1,11

del 
4012 Prispevek za zaposlovanje 450 2.794 3.273 3.640 1,30 1,11

del 
4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 2.354 2.616 2.910 1,24 1,11

del 
4015

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU 452 33.580 35.947 40.000 1,19 1,11

 C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 453 1.398.419 1.392.349 1.821.500 1,30 1,31

del 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 886.167 846.241 1.221.500 1,38 1,44

del 
4021 Posebni material in storitve 455 19.049 28.492 30.000 1,57 1,05

del 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 63.462 70.655 75.000 1,18 1,06

del 
4023 Prevozni stroški in storitve 457 44.075 50.851 70.000 1,59 1,38
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del 
4024 Izdatki za službena potovanja 458 65.754 67.375 80.000 1,22 1,19

del 
4025 Tekoče vzdrževanje 459 65.523 84.340 85.000 1,30 1,01

del 
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 189.225 198.763 200.000 1,06 1,01

del 
4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 0   

del 
4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 0   

del 
4029 Drugi operativni odhodki 463 65.164 45.632 60.000 0,92 1,31

403 D. Plačila domačih obresti 464 3 877 1.200 400,00 1,37

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 0   

410 F. Subvencije 466 0 0 0   

411 G. Transferji posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 0   

412 H. Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 0   

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 0   

 J. Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 470 81.122 107.401 173.000 2,13 1,61

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 0   

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 0   

4202 Nakup opreme 473 70.704 63.901 153.000 2,16 2,39

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0 0   

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 0   

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 0   

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 20.000   

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 10.418 43.500 0 0,00 0,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor, investicijski inženiring 479 0 0 0   

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 0   

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

481 0 31.600 29.500  0,93

del 
400

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 482 0 23.000 24.000  1,04

del 
401

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 483 0 3.700 4.000  1,08

del 
402

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu 484 0 4.900 1.500  0,31

 III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 485 0 0 0   

 III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 486 1.209.035 220.900 645.130 0,53 2,92

Planski izkazi prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebujejo podatke o prihodkih 
in odhodkih v planskem obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ter realizaciji v predhodnem 
obračunskem obdobju za 2019 in 2018.

Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka:
• da bo poslovni dogodek nastal;
• da bo prišlo do prejema ali izplačila denarja.

Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu in enotnim 
kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Glede 
na kontni načrt in stroškovna mesta ločeno spremljamo prihodke in odhodke po dejavnostih.

Osnova načrtovanja prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je finančni načrt, 
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pripravljen po načelu nastanka poslovnega dogodka, z upoštevanjem pogodbeno dogovorjenih 
rokov plačil, tako na strani prihodkov kot odhodkov s tem, da so v denarnem toku zajeti tudi 
odlivi, ki jih kot vodilni partner potem prenakažemo ostalim partnerjem projekta. 
  Presežek odhodkov nad prihodki je razviden iz izkazov v tabelah 14 in 16, iz zadnje 
pa je tudi razvidno, da se bomo v letu 2020 morali zadolževati. Zadolževanje bo potrebno za 
premostitveno financiranje izvajanja projektov EU, kjer financiranje v pretežni meri poteka 
po sistemu nastalih in plačanih stroških, predhodno revidiranih in potrjenih pri evropskih 
institucijah. To lahko povzroča tudi večmesečne zamike plačil.

V letu 2020 tako načrtujemo po načelu denarnega toka presežek odhodkov nad prihodki 
v vrednosti 645.130 €. Primanjkljaj bomo morali v celoti pokriti z zadolževanjem, postopno 
glede na potrebe. 
Tudi v letu 2019 smo se morali zadolževati. Na koncu leta 2019 smo bili zadolženi 730.000 €, 
za kar smo od Ministrstva za finance, Enotne zakladnice države, dobili tudi odobreno vlogo za 
čezletno zadolžitev. Odplačilo tega dolga bomo opravili predvidoma v prvi polovici leta 2020, in 
sicer iz tekočih projektnih prilivov in denarnih sredstev na poslovnem računu. Ker bomo tekoče 
projektne prilive uporabili tudi za vračilo zadolžitve iz leta 2019, bo v letu 2020 potrebna večja 
zadolžitev kot znaša primanjkljaj za leto 2020. Na koncu leta 2020 predvidevamo zadolžitev 
v vrednosti 1,075.000 € (645 plus 430 tisoč evrov). Pri začetnem dolgu leta 2020, ki znaša 
730.000 €, bomo pokrili 300.000 € s porabo denarnih sredstev s poslovnega računa, 430.000 
€ pa bomo porabili iz tekočih prilivov. Zadolževanje in vračanje posojil je razvidno iz tabele 
številka 16. 

TABELA ŠTEVILKA 15 – PLANSKI IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB (V EVRIH)

 NAZIV KONTA Oznaka 
za AOP

ZNESEK

Realizacija 
za preteklo 
leto (R-1)

Realizacija 
za tekoče 
leto  – R

Plan za 
prihodnje 
leto (R+1)

1 2 3 4 5 6

750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 500 2,770.000 0 0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti 
države ali občin 503 0 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od zasebnih podjetij 505 0 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil – iz tujine 507 0 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil – državnemu proračunu 508 2,770.000 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 0

440 V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) 512 1,870.000 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 0
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4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 0

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali 
občin 515 0 0 0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 0

4404 Dana posojila zasebnim podjetjem 517 0 0 0

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 0

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 1,870.000 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 0

 
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(500-512) 524 900.000 0 0

 
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
(512-500) 525 0 0 0

TABELA ŠTEVILKA 16 – PLANSKI IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 
(V EVRIH)

 NAZIV KONTA Oznaka za 
AOP

ZNESEK

Realizacija 
za preteklo 
leto (R-1)

Realizacija 
za tekoče 
leto  - R

Plan za 
prihodnje 
leto (R+1)

1 2 3 4 5 6

50 VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559) 550 270.000 1,331.900 1,075.130

500 Domače zadolževanje 
(552+553+554+555+556+557+558) 551 270.000 1,331.900 1,075.130

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 270.000 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 1,331.900 1,075.130

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(561+569) 560 0 870.130 730.000

550 Odplačila domačega dolga 
(562+563+564+565+566+567+568) 561 0 870.130 730.000

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 0

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 0

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 0
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del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 870.130 730.000

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 570 270.000 461.770 345.130

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 571 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(485+524+570)-(486+525+571) 572 0 240.870 0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(486+525+571)-(485+524+570) 573 39.035 300.000

7.4.7 Dinamika prihodkov in odhodkov – po načelu denarnega 
toka

TABELA ŠTEVILKA 17 – DINAMIKA PRIHODKOV 2020 (V EVRIH) 

DINAMIKA 
PRIHODKOV 
2020

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december Skupaj 2020

Sredstva 
državnega 
prorač. – red. 
dej. (MOP)

264.610 264.610 264.610 264.610 264.610 264.610 264.611 264.611 264.611 264.611 264.611 264.611 3,175.326

Ostala 
sredstva 
državnega 
proračuna

0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0 2.163 22.163

Sredstva 
povrnjena 
iz projektov 
(EU) 

181.955 159.188 213.305 202.407 129.482 129.635 157.410 161.352 158.168 233.727 99.526 105.469 1.931.624

Druga 
dejavnost 
javne službe

2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 27.600

Sredstva 
prodaje blaga 
in storitev na 
trgu

1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.667 1.666 1.666 1.666 1.666 20.000

TABELA ŠTEVILKA 18 – DINAMIKA ODHODKOV 2020 (V EVRIH) 

DINAMIKA 
ODHODKOV 
2020

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december SKUPAJ

Plače in 
drugi izdatki 
zaposlenim

312.656 312.656 312.132 312.132 312.132 390.143 312.132 312.132 312.132 312.132 312.132 312.133 3.824.643

Izdatki za 
blago in 
storitve 
(tudi iz 
projektov)

178.827 151.079 192.079 198.247 117.924 107.787 152.066 156.044 148.872 247.031 86.514 87.730 1.824.200

Izdatki za 
investicije 0 52.668 33.431 8.369 0 0 0 0 6.564 51.968 20.000 0 173.000

5,176.713

5,821.843



Program dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2020 

101

7.4.8 Priloge k finančnem načrtu:

7.4.8.1       Predračunska bilanca stanja na dan 31. 12. 2020

NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka 
za AOP

ZNESEK INDEKS RASTI

Realizacija za 
preteklo leto 

(R-1)

Ocena 
realizacije 
za tekoče 
leto  – R

Plan za 
prihodnje 
leto (R+1)

(R+1)/
(R-1) (R+1)/R

1 2 3 4 5 6 7 8

SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 001 281.920 300.266 344.237 1,22 1,15

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 002 108.680 152.210 167.210 1,54 1,10

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 95.945 110.808 130.671 1,36 1,18

02 NEPREMIČNINE 004 72.185 72.185 92.185 1,28 1,28

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 49.323 51.489 53.655 1,09 1,04

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 948.859 1.021.274 1.163.274 1,23 1,14

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 007 702.536 783.106 894.106 1,27 1,14

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 0

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 0

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

012 1.115.817 1.340.362 1.497.190 1,34 1,12

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 013 46 0 0

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 110.556 352.915 52.915 0,48 0,15

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 0 6.165 0

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 017 243.153 328.674 300.000 1,23 0,91

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 282.154 224.057 544.275 1,93 2,43

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 479.908 428.551 600.000 1,25 1,40

C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 023 0 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 0
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34 PROIZVODI 028 0 0 0   

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 0   

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 0   

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 0   

 I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 032 1.397.737 1.640.628 1.841.427 1,32 1,12

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033      

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV       

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

034 1.115.692 1.339.833 1.496.686 1,34 1,12

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 398.099 16 16 0,00 1,00

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 228.524 254.341 279.775 1,22 1,10

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 75.427 235.252 70.000 0,93 0,30

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 41.101 42.632 46.895 1,14 1,10

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 039  0 0   

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 299.777 730.448 1.075.000 3,59 1,47

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 0   

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 0   

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 72.764 77.144 25.000 0,34 0,32

 
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-
053+054+055+056+057+058-059)

044 282.045 300.795 344.741 1,22 1,15

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 0   

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 0   

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 93.394 114.326 165.272 1,77 1,45

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 0   

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 0   

9410
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050
0

0 0   

9411 SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 051 0 0 0   

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 0   

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 0   

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 0   

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 0   

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 056 188.651 186.469 179.469 0,95 0,96

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 0   

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 0   

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 0   

 I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 060 1.397.737 1.640.628 1.841.427 1,32 1,12

99 PASIVNI KONTI ZUNAJBILANČNE EVIDENCE 061      
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7.4.8.2 Predračunski izkazi prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od  
   1. 1. do 31. 12. 2020

 NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka 
za AOP

ZNESEK INDEKS RASTI

Realizacija za 
preteklo leto 

(R-1)

Ocena realizacije 
za tekoče leto  – R

Plan za 
prihodnje 
leto (R+1)

(R+1)/
(R-1) (R+1)/R

1 2 3 4 5 6 7 8

 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA  
(861+862-863+864) 860 4,013.576 4,764.869 6,319.071 1,57 1,33

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 4,013.576 4,764.869 6,319.071 1,57 1,33

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0 0   

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 0 0   

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 0 0 0   

 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 867 0 0 0   

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 0   

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0 0   

 D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 870 4,013.576 4,764.869 6,319.071 1,57 1,33

 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 871 1,006.919 1,410.844 2,472.106 2,46 1,75

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA 872 0 0 0   

460 STROŠKI MATERIALA 873 60.001 80.758 91.013 1,52 1,13

461 STROŠKI STORITEV 874 946.918 1,330.086 2,381.094 2,51 1,79

 F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 875 3,004.648 3,352.825 3,843.256 1,28 1,15

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 2,321.309 2,590.301 3,038.318 1,31 1,17

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 376.808 420.472 489.499 1,30 1,16

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 306.531 342.052 315.439 1,03 0,92

462 G) AMORTIZACIJA 879 0 0 0   

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 0   

465 J) DRUGI STROŠKI 881 1.983  2.508 1,26  

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 26 1.200 1.200 46,15 1,00

468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 0 0   

 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 884 0 0 0   

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 0   

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 0 0   

 N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 4,013.576 4,764.869 6,319.071 1,57 1,33

 O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 888 0 0 0   

 P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 889 0 0 0   

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 0   
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del 80
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(888-890)

891 0 0 0   

del 80
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(889+890) oz. (890-888)

892 0 0 0   

 Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 893 0 0 0   

 Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 894 101 108 99 0,98 0,92

 Število mesecev poslovanja 895 12 12 12 1,00 1,00

7.4.8.3 Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po  
   vrstah dejavnosti od 1. 1. do 31. 12. 2020

 NAZIV PODSKUPINE KONTOV Oznaka
za AOP

ZNESEK

Prihodki in 
odhodki za 

izvajanje javne 
službe

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu

1 2 3 4 5

 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(661+662-663+664) 660 6,289.571 29.500

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 6,289.571 29.500

 POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0

 ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 0 0

 Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(668+669) 667 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0

 D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 670 6,289.571 29.500

 E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(672+673+674) 671 2,470.607 1.500

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 89.513 1.500

461 STROŠKI STORITEV 674 2,381.094 0

 F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 675 3,815.256 28.000

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 3,018.849 24.117

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 489.995 3.883

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 306.412 0

462 G) AMORTIZACIJA 679 0 0

463 H) REZERVACIJE 680 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 2.508 0

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 1.200 0
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468 L) DRUGI ODHODKI 683 0 0

 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(685+686) 684 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 0 0

 N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683+684) 687 6,289.571 29.500

 O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(670-687) 688 0 0

 P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(687-670) 689 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 
(688-690) 691 0 0

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 
(689+690) oz. (690-688) 692 0 0

 Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega 
obdobja 693 0 0

7.4.8.4 Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po  
   načelu denarnega toka od 1. 1. do 31. 12. 2019

 NAZIV KONTA Oznaka 
za AOP

ZNESEK INDEKS RASTI

Realizacija za 
preteklo leto 

(R-1)

Ocena 
realizacije 
za tekoče 
leto  – R

Plan za 
prihodnje 
leto (R+1)

(R+1)/
(R-1) (R+1)/R

1 2 3 4 5 6 7 8

 I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 401 3.259.827 4.599.369 5.176.713 1,59 1,13

 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 402 3.259.827 4.567.716 5.156.713 1,58 1,13

 A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 403 2.768.772 3.462.198 4.515.913 1,63 1,30

 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 404 2.649.476 3.090.619 3.198.313 1,21 1,03

del 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 2.614.476 3.043.119 3.195.326 1,22 1,05

del 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 35.000 47.500 2.987 0,09 0,06

 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  
(408+409) 407 0 0 0   

del 
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 0 0 0   

del 
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 0   

 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 410 0 0 0   

del 
7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo 
porabo 411 0 0 0   
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del 
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0 0   

 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 413 50.334 28.102 27.600 0,55 0,98

del 
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 50.334 28.102 27.600 0,55 0,98

del 
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 0   

del 
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 0   

del 
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 0   

del 
740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 0   

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 419 68.962 343.477 1.290.000 18,71 3,76

 B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 420 491.055 1.105.518 640.800 1,30 0,58

del 
7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne 
službe 421 2.657 0 0   

del 
7102 Prejete obresti 422 0 0 0   

del 
7100 

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 423 0 0 0   

del 
7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 0 0 0   

72 Kapitalski prihodki 425 0 0 0   

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 1.000 0 0   

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 0   

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 0   

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 0   

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 487.398 1.105.518 1.286.000 2,64 1,16

 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(432+433+434+435+436) 431 0 31.653 20.000  0,63

del 
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 0 31.653 20.000  0,63

del 
7102 Prejete obresti 433 0 0 0   

del 
7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 0 0 0   

del 
7100 

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 435 0 0 0   

del 
7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0 0   

 II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 437 4.468.862 4.820.269 5.821.843 1,30 1,21

 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 4.468.862 4.788.669 5.792.343 1,30 1,21
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 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 439 2.575.256 2.832.858 3.271.667 1,27 1,15

del 
4000 Plače in dodatki 440 2.313.966 2.554.701 2.957.906 1,28 1,16

del 
4001 Regres za letni dopust 441 85.897 97.537 108.270 1,26 1,11

del 
4002 Povračila in nadomestila 442 175.393 180.620 200.490 1,14 1,11

del 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0  5.000   

del 
4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0 0   

del 
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 0   

del 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 0 0 0   

 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 447 414.062 455.184 524.976 1,27 1,15

del 
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 208.388 210.206 252.525 1,21 1,20

del 
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 166.946 203.142 225.900 1,35 1,11

del 
4012 Prispevek za zaposlovanje 450 2.794 3.273 3.640 1,30 1,11

del 
4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 2.354 2.616 2.910 1,24 1,11

del 
4015

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU 452 33.580 35.947 40.000 1,19 1,11

 C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 453 1.398.419 1.392.349 1.821.500 1,30 1,31

del 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 886.167 846.241 1.221.500 1,38 1,44

del 
4021 Posebni material in storitve 455 19.049 28.492 30.000 1,57 1,05

del 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 63.462 70.655 75.000 1,18 1,06

del 
4023 Prevozni stroški in storitve 457 44.075 50.851 70.000 1,59 1,38

del 
4024 Izdatki za službena potovanja 458 65.754 67.375 80.000 1,22 1,19

del 
4025 Tekoče vzdrževanje 459 65.523 84.340 85.000 1,30 1,01

del 
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 189.225 198.763 200.000 1,06 1,01

del 
4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 0   

del 
4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 0   

del 
4029 Drugi operativni odhodki 463 65.164 45.632 60.000 0,92 1,31
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403 D. Plačila domačih obresti 464 3 877 1.200 400,00 1,37

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 0   

410 F. Subvencije 466 0 0 0   

411 G. Transferji posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 0   

412 H. Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 0   

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 0   

 J. Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 470 81.122 107.401 173.000 2,13 1,61

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 0   

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 0   

4202 Nakup opreme 473 70.704 63.901 153.000 2,16 2,39

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0 0   

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 0   

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 0   

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 20.000   

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 10.418 43.500 0 0,00 0,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor, investicijski inženiring 479 0 0 0   

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 0   

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

481 0 31.600 29.500  0,93

del 
400

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 482 0 23.000 24.000  1,04

del 
401

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 483 0 3.700 4.000  1,08

del 
402

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 484 0 4.900 1.500  0,31

 III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 485 0 0 0   

 III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 486 1.209.035 220.900 645.130 0,53 2,92
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7.4.8.5   Predračunski izkaz računov financiranja določenih uporabnikov od 1. 1.  
 do 31. 12. 2019

 NAZIV KONTA Oznaka za 
AOP

ZNESEK

Realizacija za 
preteklo leto 

(R-1)

Realizacija za 
tekoče leto  – R

Plan za prihodnje 
leto (R+1)

1 2 3 4 5 6

50 VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559) 550 270.000 1,331.900 1,075.130

500 Domače zadolževanje 
(552+553+554+555+556+557+558) 551 270.000 1,331.900 1,075.130

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 270.000 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 1,331.900 1,075.130

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(561+569) 560 0 870.130 730.000

550 Odplačila domačega dolga 
(562+563+564+565+566+567+568) 561 0 870.130 730.000

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 0

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 0

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 870.130 730.000

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 0

 IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 570 270.000 461.770 345.130

 IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 571 0 0  

 X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(485+524+570)-(486+525+571) 572 0 240.870 0

 X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(486+525+571)-(485+524+570) 573 39.035  300.000
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7.4.8.6   Predračunski izkaz računov finančnih terjatev in naložb določenih   
 uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2019

 NAZIV KONTA Oznaka 
za AOP

ZNESEK

Realizacija 
za 

preteklo 
leto (R-1)

Realizacija 
za tekoče 
leto  – R

Plan za prihodnje 
leto (R+1)

1 2 3 4 5 6

750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 500 2,770.000 0 0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v 
lasti države ali občin 503 0 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od zasebnih podjetij 505 0 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil – iz tujine 507 0 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil – državnemu proračunu 508 2,770.000 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 0

440 V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523) 512 1,870.000 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 0

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države 
ali občin 515 0 0 0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 0

4404 Dana posojila zasebnim podjetjem 517 0 0 0

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 0

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 1,870.000 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 0

 
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(500-512) 524 900.000 0 0

 
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
(512-500) 525 0 0 0
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PRILOGE
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9    Priloge 

9.1 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.

9.1.1  Zakon o ohranjanju narave
Zavod izvaja javno službo ohranjanja narave v skladu z ZON (gl. Poglavje Viri in literatura, zap. št. 
1). Zavod je 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 in izvaja ukrepe varstva naravnih vrednot državnega pomena;
11. sodeluje pri pripravi načrtov upravljanja zavarovanih območij tako, da spremlja pripravo 

načrta upravljanja, preverja njegovo skladnost s cilji in 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.



Program dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2020 

116

Strokovni nadzor iz 5. točke prejšnjega odstavka vključuje zlasti:
• sodelovanje predstavnikov organizacije, pristojne za ohranjanje narave, v strokovnih svetih 

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.

9.1.2 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.

9.1.3 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)
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•	 Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok – ZNRŠZ (Uradni list RS, št. 20/98, 110/02 – 
ZGO-1, 119/02 – ZON-A)

•	 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 prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 

84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16, 62/19)
•	 Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 

115/07, 36/09, 15/14)
•	 Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst (Uradni list RS, št. 98/02, 46/04, 39/08)
•	 Uredba o živalskem vrtu in živalskem vrtu podobnem prostoru (Uradni list RS, št. 37/03)
•	 Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 

št. 51/14, 57/15, 26/17)
•	 Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv (Uradni list RS, št. 58/11)
•	 Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98, 56/99 – ZON, 41/04 – ZVO-1, 

58/11)
•	 Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami (Uradni 

list RS, št. 39/08, 106/10, 78/12, 58/17)
•	 Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline (Uradni list RS, št. 29/01, 46/14 – ZON-C, 

48/18)
•	 Uredba o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03, 46/14 – ZON-C)
•	 Uredba o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 107/04, 114/04 – popr., 83/06, 

71/08, 77/10, 46/14 – ZON-C)
•	 Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08, 46/14 – ZON-C)
•	 Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 

56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15)
•	 Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09, 31/16)
•	 Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 

82/02, 42/10)
•	 Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 117/02, 

53/05)
•	 Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in pridobitvi pooblastila (Uradni list RS, št. 

43/02)
•	 Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
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območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11)
•	 Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 

93/10, 23/15,  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)

9.1.4 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)

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)

9.1.5 Najpomembnejši predpisi EU s področja varstva narave
• Direktiva Sveta o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst 

– Direktiva o habitatih (92/43/EEC)
• Direktiva Sveta o ohranjanju prosto živečih vrst ptic – Direktiva o pticah (2009/147/ES)
• Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju 

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

vodne politike – Vodna direktiva (2000/60/ES)
• Uredba Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in 

rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi
• Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za 

izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z 
zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

• Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o 
preprečevanju in obvladovanju vnosa ter širjenja invazivnih tujerodnih vrst 
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9.1.6 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, MP4  št. 15/92)
• Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališče močvirskih ptic 

(Ramsar) (Uradni list SFRJ, MP št. 9/77), velja na podlagi Akta o notifikaciji in nasledstva 
(Uradni list RS, št. 15/92)

• Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih 
življenjskih prostorov – Bernska konvencija (Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto 
živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Uradni 
list RS, št. 55/99, MP št. 17))

• Konvencija o varstvu Alp – Alpska konvencija (Uradni list RS, št. 19/95, MP št. 5) in protokoli
• Konvencija o mednarodni  trgovini z ogroženimi prosto živečimi  živalskimi in rastlinskimi 

vrstami (CITES) – Washingtonska konvencija (Zakon o ratifikaciji konvencije o mednarodni 
trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, spremembah 
konvencije ter dodatkov I, II, III in IV h konvenciji (Uradni list RS št. 110/99, MP št. 31))

• Konvencija o biološki raznovrstnosti, Rio de Janeiro, 1992 (Zakon o ratifikaciji konvencije o 
biološki raznovrstnosti (Uradni list RS, št. 30/96, MP št. 7))

• Konvencija za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja – Barcelonska 
konvencija (Uradni list RS, št. 102/02, MP št. 26)

• Zakon o ratifikaciji sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic 
(MOAEP) (Uradni list RS, št. 66/03, MP št. 16)

• Konvencija o varstvu selitvenih poti vrst prosto živečih živali – Bonnska konvencija (Zakon 
o ratifikaciji konvencije o varstvu selitvenih poti vrst prosto živečih živali (Uradni list RS, št. 
72/98, MP št. 18))

• Evropska konvencija o krajini (Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o krajini (Uradni list 
RS, št. 74/03, MP št. 19));

• Sporazum o varstvu netopirjev v Evropi (Zakon o ratifikaciji sporazuma o varstvu netopirjev 
v Evropi (Uradni list RS, št. 102/03, MP št. 22))

• Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega 
območja ob njem (ACCOBAMS) (Zakon o ratifikaciji sporazuma o ohranjanju kitov in delfinov 
Črnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega območja ob njem (Uradni list RS, št. 
82/06, MP št. 16))

• Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (https://www.google.si/search?q= 
SPREMENIMO+SVET%3A+AGENDA+ZA+TRAJNOSTNI+RAZVOJ+DO+LETA+2030&rls=com.
microsoft:sl&ie=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1&gws_rd=ssl) (25. 1. 2016)

9.1.7 Finančni načrt Zavoda temelji na predpisih

1. 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)

2. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 – ZIPRS2021 (Uradni 
list RS, št. 75/19)

3. Zakon za uravnoteženje javnih financ – ZUJF, (Uradni list RS št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 
– ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 – Odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13 – ZOPRZUJF, 56/13 
– ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 – ZUPJS-C, 

4  Mednarodne pogodbe
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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);

4. 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)

5. Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)
6. Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, (Uradni list RS, št. 80/18)
7. 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)

8. 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)

9. 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)

10. Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00)

11. 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)

12. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 75/19 
– ZUPPJS2021)

13. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja okolja in 
prostora (Uradni list RS, št. 28/06)

14. 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)

15. Statut Zavoda RS za varstvo narave, št. 8-IV-34/1-O-16/DK z dne 2. 2. 2016
16. Pravilnik o računovodstvu Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, št. 8-VI-509/1-O-11/

MD, TK z dne 15. 9. 2011
17. 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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9.2 Priloga 2: Organizacijska struktura Zavoda 

9.2.1 Organigram

Shemi na naslednjih dveh straneh prikazujeta matrično organiziranost ZRSVN. Na prvi shemi 
so navedene delovne skupine, ki delujejo znotraj Zavoda, na drugi pa potekajoči projekti s 
prikazom vključenosti organizacijskih enot v posamezen projekt. Enota, ki je v shemi pri 
posameznem projektu navedena prva, je enota, kjer poteka večina projektnih aktivnosti in 
kjer je tudi delovno mesto vodje projekta oziroma projekte skupine v Zavodu.
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9.2.2 Delovne skupine, ki delujejo v Zavodu
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9.2.3 Shema vključenosti organizacijskih enot Zavoda v potekajoče 
projekte 
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9.3 Priloga 3: Prikaz predvidene porabe delovnega časa za 
leto 2020
Na sliki je v odstotkih prikazana načrtovana poraba časa po nalogah za leto 2020, in sicer kot 
delež vseh načrtovanih delovnih ur:

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Zbiranje podatkov o naravi in evidentiranje delov narave

Vrednotenje delov narave

Opredelitev varstvenega statusa delov narave

Izvajanje neposrednih ukrepov varstva povezanih z zavarovanjem in
pogodbenim varstvom

Izvajanje posrednih ukrepov varstva

Programiranje in načrtovanje

Spremljanje stanja ohranjenosti narave in izvedenosti ukrepov
varstva

Zagotavljanje enotnosti strokovnih metod in postopkov na področju
ohranjanja narave

Poslovanje

Pregled projektov

Projekti zunanji

Projekti zunanji sofinanciranje

Sredstva za delovne ure, ki so zaobsežene v stolpcu »Projekti zunanji«, so iz zunanjih 
projektnih virov. 

V preglednici na naslednji strani je podana predvidena poraba časa za naloge po 
posameznih območnih enotah in za Zavod v celoti. V stolpcu »Skupaj« je pri kraticah območnih 
enot navedeno, kolikšen delež celotnega načrtovanega časa odpade na posamezne OE. 

Razrez po nalogah je podan, prvič za vse naloge (glej vrstico »Naloge skupaj (delež)« 
– ti podatki so prikazani na sliki zgoraj) ter drugič posebej za javno službo tako, da so izvzete 
podporne naloge ter tisti del projektnih ur, ki je krit iz zunanjih sredstev (glej spodnjo vrstico 
tabele »Naloge skupaj* (delež)«). Preglednica ne vključuje ur za morebitne zaposlitve prek 
javnih del. 
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CE 10585 6% 6,2 0 220 30 849 5753 40 1134 160 1549 849 6517 255

KR 10776 6% 6,3 96 258 80 707 7578 134 430 181 1313 0 3039 1445

LJ 15966 9% 9,4 180 360 150 1089 9587 40 2481 433 1646 0 8928 255

MB 19764 11% 11,6 0 260 50 914 13628 40 859 327 3568 118 9692 595

NG 15313 8% 9,0 200 440 64 200 8912 40 2485 1029 1903 40 2550 0

NM 9174 5% 5,4 280 699 80 500 5297 70 1309 180 420 340 4492 34

PI 5710 3% 3,4 100 590 20 600 3051 10 577 220 545 0 385 275

OsrE 35443 19% 20,8 280 160 160 687 7911 486 2118 502 20938 2201 21640 1055

ZRSVN 183885 100% 108,2 1135 2986 633 5547 61716 859 11393 3031 31882 3548 57242 3914

Naloge skupaj 
(delež) 100,0% 0,6% 1,6% 0,3% 3,0% 33,6% 0,5% 6,2% 1,6% 17,3% 1,9% 31,1% 2,1%

Naloge skupaj 
(delež)* 100,0% 90847,6 1,2% 3,3% 0,7% 6,1% 67,9% 0,9% 12,5% 3,3% 3,9%
* brez podpornih nalog in projektnih ur, financiranih iz zunanjih virov




