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UPORABLJENE KRATICE IN
OKRAJŠAVE
ARSO
CITES
CPVO
DRSV
ENCA
EU
EUSALP
FTE
GGE
GGN
HT
KP
LJ
MB
MedPAN
MOP
NM
NPVO
NS
NUV
NV
NVA
ObmE/OE
OsrE
PRP
PUN
RGN
RS

Agencija Republike Slovenije za okolje
Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in
rastlinskimi vrstami (The Convention on International Trade in Endangered
Species Fauna and Flora)
celovita presoja vplivov na okolje
Direkcija RS za vode
Združenje direktorjev evropskih naravovarstvenih organizacij (European
network of The Heads of European Nature Conservation Agencies)
Evropska unija (Evropska skupnost, ES)
Strategija EU za Alpsko regijo (EU Strategy for the Alpine Region)
angl. full-time equivalent (efektivna letna kvota delovnih ur polno
zaposlenega delavca, 1.700 ur)
gozdno gospodarska enota
gozdno gospodarski načrti
habitatni tip
krajinski park
Ljubljana
Maribor
Združenja upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij (The
Network of Managers of Marine Protected Areas in the Mediterranean)
Ministrstvo za okolje in prostor
Novo mesto
Nacionalni program varstva okolja
naravovarstvene smernice; naravni spomenik
načrt upravljanja vode
naravna vrednota
Naravovarstveni atlas (www.naravovarstveni-atlas.si)
območna enota
Osrednja enota (ZRSVN)
Program razvoja podeželja
Program upravljanja območij Natura 2000
ribiško-gojitveni načrt
Republika Slovenija
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ZON

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zavod za gozdove Slovenije
Zakon o ohranjanju narave

ZRSVN/
zavod

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

ZZRS

Zavod za ribištvo Slovenije

ZDIJZ
ZGS

5

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2020

PROJEKTI, KI SMO JIH IZVAJALI V LETU 2020
(AKRONIMI IN NASLOVI PROJEKTOV)
Št. AKRONIM
1

CLAUSTRA +

2

KRAS.RE.VITA

3

LIFE ARTEMIS

4

LIFE-IP NATURA.
SI

5

LIFE Lynx

6

LIFE STRŽEN

7

LIFE TO
GRASSLANDS

8

LIKE

9

Mala barja –
Marja

10

NaKult

11

PHAROS4MPAs

12

PoLJUBA

13

VEZI NARAVE

14

VIPava

15

VrH Julijcev

16

ZA KRAS

17

ZGODBE
MOKRIŠČ

NASLOV PROJEKTA
Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra
Alpium Iuliarum/Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog
turizma Claustra Alpium Iuliarum
Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč
in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju
Awareness Raising, Training and Measures on Invasive alien
Species in forests
LIFE integrated project for enhanced management of Natura
2000 in Slovenia/LIFE integrirani projekt za okrepljeno
upravljanje Nature 2000 v Sloveniji
Preventing the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population
through reinforcement and long-term conservation/Reševanje
risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem
Improvement of Natura 2000 statuses with renaturation of
Stržen's riverbed on intermittent Cerknica Lake/Izboljšanje stanja
območij Natura 2000 na presihajočem Cerkniškem jezeru z
renaturacijo struge Stržena
Conversation and managment of dry grasslands in Eastern
Slovenia
Living on the Karst Edge
Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji
Sloveniji in na Gorenjskem
Geološko pohodno doživetje v Geoparku Karavanke/Geologisches
Wandererlebnis im Geopark Karawanken
Blue Economy and Marine Conservation: Safeguarding
Mediterranean MPAs in order to achieve Good Environmental
Status
Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju
Ljubljanskega barja
VEZI NARAVE/VEZE PRIRODE
Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst
in habitatov v Vipavski dolini
Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem
parku
Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za
ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature
2000 »Kras«
Zgodbe naših mokrišč

6

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2020

18

BANAP

19

AlpGov 2

20

zaDravo

21

Prenova VTR

Balance for Nature and People/Ravnovesje za naravo in ljudi
Enhancing the Governance Mechanisms of the European Strategy
for the Alpine Region
Drava – Natura 2000, reka prihodnosti; Izboljšanje stanja
ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu
reke Drave
Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR

22

POHORKA

23

PIVKA.KRAS.
PRESIHA

POHORKA: VIZIJA POHORJE 2030 – 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

24

NATURA MURA

Obnova mokrotnih habitatov ob Muri – Natura Mura

25

LifelineMDD

Varstvo in obnova ekološke povezljivosti rečnega koridorja MuraDrava-Donava z medsektorskim sodelovanjem
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UVODNI
DEL

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2020

1 UVOD
Poročilo za leto 2020 sledi programu dela. Sestavljeno je iz štirih delov:
1. Uvodnega dela
2. Poročila o delu, tj. vsebinskega dela
3. Računovodskega poročila
4. Zaključnega dela
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2 IZKAZNICA ZAVODA
Ime: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Kratica: ZRSVN
Poslovni naslov: Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Kontaktni podatki: telefonska št. 01 2309 500,
			
e-naslov: zrsvn.oe@zrsvn.si, www.zrsvn-varstvonarave.si
Matična in davčna številka: 1684884, 53845285
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Datum vpisa v sodni register: 14. 12. 2001
Namen ustanovitve
Zavod je bil ustanovljen za opravljanje dejavnosti javne službe ohranjanja narave in je strokovna
organizacija, pristojna za ohranjanje narave v Republiki Sloveniji. Izvaja tudi naloge na podlagi
javnega pooblastila. Podrobnosti so opredeljene v Zakonu o ohranjanju narave (ZON, gl. pogl. Viri
in literatura), v poglavju 7.2.1 ZON, Zavod za varstvo narave.
Dejavnost
Zavod za varstvo narave spremlja stanje ohranjenosti narave, pripravlja strokovne predloge ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti, evidentira in vrednoti dele narave, spremlja stanje naravnih vrednot, pripravlja strokovne predloge za zavarovanje, daje strokovna mnenja in soglasja
s področja ohranjanja narave, pripravlja naravovarstvene smernice, skrbi za enotnost strokovnih
metod in postopkov na področju ohranjanja narave, sodeluje pri pripravi izobraževalnih programov o ohranjanju narave na vseh ravneh izobraževanja ter ozavešča javnost o pomenu ohranjene
narave.
Organi Zavoda
Svet zavoda
5. mandat, ustanovna seja z dne 11. 1. 2018
Člani:
•
•
•
•
•

dr. Martin Batič, predsednik, predstavnik MOP
dr. Tanja Mihalič, podpredsednica, predstavnica Univerze v Ljubljani
mag. Robert Bolješić, član, predstavnik MOP
Tanja Ivezić, članica, predstavnica MOP
Sonja Rozman, članica, predstavnica delavcev ZRSVN

Strokovni svet zavoda
Ustanovljen 22. 6. 2016
Konec leta 2020 je bil izvoljen nov Strokovni svet zavoda.
2. mandat, konstitutivna seja: 26. 1. 2021
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Člani:
•
•
•
•
•
•
•

Martina Stupar, predsednica, predstavnica ZRSVN
mag. Jana Vidic, podpredsednica, predstavnica MOP
mag. Urška Mavri, članica, predstavnica MOP
mag. Jelka Kremesec Jevšenak, članica, ki jo je imenoval direktor ZRSVN
Aleksander Koren, predstavnik ZRSVN
David Fučka, predstavnik ZRSVN
Andrej Grmovšek, predstavnik ZRSVN

Direktor zavoda
Mandat od 22. 1. 2018 do 21. 1. 2022: mag. Teo Hrvoje Oršanič
Organizacija Zavoda
Zavod ima organizacijske enote, območne enote, ki jih je sedem (v Ljubljani, Mariboru, Celju,
Novem mestu, Novi Gorici, Kranju in OE Piran v Izoli), s katerimi pokriva celotno območje države,
ter Osrednjo enoto v Ljubljani, ki skrbi za poslovanje oziroma administrativno-organizacijsko delovanje zavoda ter za enotnost in razvoj metod strokovnega dela. Organizacijska struktura in shema
matrične organiziranosti zavoda sta podani v Prilogi 19.2.
Kolegij direktorja sestavljajo direktor in vodje območnih enot ter vodje odsekov. Sestaja se
mesečno in obravnava ključna strokovna ter poslovna vprašanja, povezana z delom zavoda.
Članica kolegija je tudi sodelavka za stike z javnostjo.
Odseke Osrednje enote vodijo (2020):
• mag. Martina Kačičnik Jančar, Odsek za biotsko raznovrstnost
• Vesna Juran, Odsek za naravne vrednote in ukrepe varstva
• dr. Mirjam Dular, Tjaša Novak (od 1. 5. 2020), Odsek za splošne zadeve
Območne enote vodijo:
• Metod Rogelj, OE Kranj
• Tanja Košar Starič, OE Celje
• Alja Grošelj, OE Ljubljana
• Simona Kaligarič, OE Maribor
• Klavdij Bajc, OE Nova Gorica
• Barbara Kink, OE Novo mesto
• mag. Robert Turk, OE Piran
Območne enote pokrivajo ozemlje RS, kot
prikazuje slika v nadaljevanju. Na njej so
narisane tudi meje slovenskih občin. Števila
v oklepaju pri imenih območnih enot v
legendi se nanašajo na število občin na
teritoriju območne enote.

17

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2020

3 POROČILO DIREKTORJA ZAVODA
Leto 2020, zaznamovano z epidemijo virusa
sars-cov-2, je bilo tudi za Zavod RS za varstvo
narave predvsem izziv pri prilagajanju
organizacije in dela na nove razmere. V tem
smislu je zavod, skladno s predpisi in z navodili
pristojnih služb, izvedel vse potrebno za zaščito
zdravja zaposlenih in omogočanje izvajanja
s programom dela določenih nalog. Zavod je
opravil vsa potrebna organizacijska opravila
za omogočanje dela od doma, sprejel interna
navodila za organizacijo dela v razmerah
razglašene epidemije, navodila za postopke
v primeru pojava okužbe, nabavil dovolj
sredstev za preprečevanje širjenja okužbe
in intenziviral pretok informacij do vsakega
zaposlenega. Odstotek okuženih sodelavcev
je bil v letu 2020 bistveno nižji od državnega
povprečja.
Med letom je na osnovi nekaterih pozitivnih
izkušenj z delom od doma zavod sprejel pravilnik o delu od doma.
V skladu z možnostmi smo v letu 2020 ustrezno obeležili stoletnico Spomenice, prvega javnega
programa varstva narave na Slovenskem, ki ga je pripravil Prirodoslovni odsek Muzejskega
društva.
Leto 2020 je zaznamovala tudi priprava predloga enega od osnovnih aktov organizacije – nove
sistemizacije zavoda in oddaja predloga na ministrstvo. Nova sistemizacija in z njo kadrovska
okrepitev zavoda sta nujni, saj se s spremembami predpisov zavodu nalagajo nove naloge,
nekatere starejše pa postajajo zahtevnejše za izvajanje, a zavod s kadrovskimi možnostmi ne sledi
povečanju. Zavod RS za varstvo narave, kot eden od nosilcev urejanja prostora, je eden manjših
javnih zavodov s področja varstva narave v državi. Težave kadrovske podhranjenosti se kažejo
v prekomernih in neenakomernih obremenitvah zaposlenih, zamujanju rokov, zmanjševanju
obsega terenskih opravil, opuščanju določenih delovnih nalog in obremenjevanju nekaterih
sodelavcev z nalogami, ki so zahtevnejše od zahtevnosti nalog na sistemiziranem delovnem
mestu – pri strokovnem nazivu.
Konec leta 2019 je vzdrževalec programja poslovnega portala zavoda iz poslovnih razlogov
odpovedal sodelovanje. V letu 2020 nam je uspelo najti podjetje, ki je začelo pripravo novega
poslovnega portala zavoda, saj se prejšnjega, brez znanja izdelovalca, ne da več vzdrževati.
Nov poslovni portal bo pripravljen za uporabo v letu 2021. V letu 2020 smo testirali uporabo
oblačne aplikacije za službeno pošto – sistem Odos ter z izdelovalcem aplikacije podpisali
dogovore o sodelovanju. Aplikacija bo v delo zavoda uvedena v letu 2021.
V letu 2020 smo zmanjšali število projektov in z interno prerazporeditvijo predvideli sodelavko
za koordinacijo opravil v povezavi s projekti. V letu 2020 smo začeli urejanje za zavod povsem
nove naloge – nakup in upravljanje naravovarstveno pomembnih površin, kupljenih skozi
projekte. Ureditev te kompleksne in nove naloge je predvidena v letu 2021. V letu 2020 smo
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Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda
Poročilo
RS zao varstvo
izvrševanju
narave
letnega
za leto
programa
2020 dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2018

se tudi zelo potrudili za pripravo in potrditev projekta NarcIS, skozi katerega se bo izgradil nov
državni naravovarstveni informacijski sistem.
Z uporabo spletnih aplikacij za video sestanke smo ostali v stiku tudi z organizacijami s področja
varstva narave v tujini, doma pa smo nadaljevali krepitev stikov s številnimi deležniki varstva
narave, pripravili pa smo tudi del slovesnosti ob 50-letnici Morske biološke postaje v Piranu.
Spremenjen način življenja med epidemijo je prinesel tudi povečanje obsega komunikacijskih
aktivnosti.
V letu 2020 se je iztekel prvi mandat Strokovnemu svetu zavoda in izvoljeni so bili novi člani.
Kljub vsem spremembam, težavam in prilagoditvam delovanja je zavod v letu 2020 deloval
skladno z zastavljenimi nalogami po sprejetem Programu dela in finančnem načrtu zavoda za
leto 2020. S tem so sodelavci potrdili visoko stopnjo motiviranosti za delo in s tem je zavod v
letu 2020 več kot upravičil zaupanje izvajanja javnih nalog varovanja naše narave – naše edine
možnosti za zdravo sedanjost in bodočnost, za obstoj.

mag. Teo Hrvoje Oršanič
direktor
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4 VLOGA ZAVODA V DRUŽBI
Trajnostno, zeleno, ciklično, naravi prijazno … so izrazi, ki so v družbi postali stalnica. Verjamemo,
da tudi zaradi aktivnosti, ki jih Zavod RS za varstvo narave izvaja skladno s svojimi zakonsko
predpisanimi nalogami, kamor spadata tudi naloga ozaveščanja javnosti o pomenu ohranjene
narave in s tem povezanega dela z mladimi ter drugimi ciljnimi javnostmi ter sodelovanje z
mediji. Ti so marsikdaj naš glas pa tudi naši vodniki o miselnosti družbe o naravovarstvu, naši
spodbujevalci, kritiki in ocenjevalci.
V zavodu si prizadevamo, da s svojimi dejanji družbo izobražujemo, jo povabimo k
sodelovanju in tako ozaveščamo, da ohranjena narava v sedanjem času ni samoumevna dobrina in
da lahko vsak posameznik z znanjem ter ozaveščenostjo prispeva znaten delež. Družbo obveščamo
o pomenu mokrišč, travišč, poplavnih gozdov, mejic, o posebnostih posameznih rastlinskih
in živalskih vrst ter vplivu ohranjanja biotske pestrosti na prihajajoče klimatske spremembe. V
družbo vnašamo razumevanje, da je ohranjanje narave tesno povezano z drugimi panogami –
s kmetijstvom, z gozdarstvom, infrastrukturo, gospodarstvom, s turizmom in šolstvom. S temi
panogami želimo krepiti dialog s skupnim ciljem iskanja okolja za najprimernejše poti razvoja.
Naravovarstvo ni le strokovno delo in ukvarjanje z naravo, ampak v veliki meri tudi z družbo.
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5

CILJI DELOVANJA ZAVODA

Upoštevaje možnosti, ki jih ima zavod za svoje delovanje, so bile 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 iz izhodišč MOP za leto 2020.

Delovanje zavoda vodita dva strateška cilja: ohranjati slovensko naravo in v ta namen zagotoviti
karseda dobre pogoje za delo sodelavcev .
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 resornega ministrstva.

5.1 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 spoštovanju in upoštevanju.
D) Delovati poslovno odlično in družbeno odgovorno ter deliti izkušnje in dobre prakse z drugimi
organizacijami.

5.2 Letni cilji
Cilji delovanja zavoda, ki sledijo strateškim usmeritvam (v oklepaju na koncu vsakega cilja je navedeno, h katerim strateškim usmeritvam cilj prispeva), 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 spremembah zakonodaje in predpisov
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ter pri 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)

5.3 Kazalniki izvedbe letnih ciljev
Kazalniki, s katerimi smo merili uresničevanje ciljev v letu 2020, so podani v spodnji tabeli. Za
vsakega od njih sta navedeni pričakovana in dosežena vrednost.
Kazalnik

Pričakovana
2020
Število izdelanih strokovnih podlag za 6
zavarovanje
Število izdelanih naravovarstvenih smernic
610
Število izdelanih strokovnih mnenj
6200
Delež terensko pregledanih naravnih vrednot 7 %
Število vnosov podatkov v interni del Sporo- 500
čiVrsto
Število vnosov podatkov v javni del Sporoči- 300
Vrsto
V rokih pripravljena kakovostna program in 4
poročilo
Doseganje rokov pri pripravi izdelkov (mnen- 95 %
ja, smernice)
Št. prispevkov na mednarodnih strokovnih 15
srečanjih
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5.4 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 [gl. Viri] ter na novo oblikovali poglavja, kar pomeni tudi spremembo v kazalu programa.
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:
6. Zbiranje podatkov o naravi
6.2 Vrednotenje delov narave
6.3 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:
• Naloge vezane na neposredne ukrepe varstva v poglavjih:
6.4 Naloge vezane na zavarovana območja
6.5 Naloge vezane na pogodbeno varstvo in skrbništvo ter druge ukrepe varstva (npr. začasno
zavarovanje)
• Naloge vezane na posredne ukrepe varstva so vključene v poglavja:
6.6 Naravovarstvene smernice in mnenja v postopkih priprave planov, načrtov in programov
6.7 Strokovna mnenja in soglasja
6.8 Naloge vezane na mednarodne konvencije ter direktive in uredbe EU strokovno sodelovanje
6.9 Strokovno sodelovanje
6.10 Komunikacija in ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja narave
6.11 Naravovarstvene akcije in sorodne projektne aktivnosti
Poglavje 6.11 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 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:
6.12 Vodenje podatkov o predmetih in ukrepih varstva
6.13 Spremljanje stanja ohranjenosti narave in izvajanja ukrepov varstva
6.14 Poročanje o ohranjenosti narave in izvajanju ukrepov varstva
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6.15 Priprava strokovnih podlag in razvoj ukrepov za programe ter načrte varstva
6.16 Sodelovanje pri sprejemanju programov in načrtov varstva
6.17 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:
6.18 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.
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5.5 Razporeditev nalog glede na prioriteto ministrstva
Skladno z Izhodišči (gl. poglavje Viri) smo realizacijo delovnih nalog razdelili v tri prioritete. Tabela prikazuje realizirano razdelitev ur po prioritetah (Delež ur) ter izhodiščne vrednosti MOP in v
programu dela načrtovano razdelitev ur za leto 2020.

Prioriteta

Izhodišče MOP

prioriteta 1 75,0 %
prioriteta 2 15,0 %
prioriteta 3 10,0 %

Načrtovano v programu dela za leto
2020
88,6 %
6,6 %
4,8 %

Realizacija
2020
85,3 %
8,3 %
6,4 %

Iz realizacije opravljenih ur v letu 2020 v primerjavi z izhodišči MOP se jasno kažejo posledice
povečevanja števila vlog ob enakem kadrovskem stanju. Povečuje se obseg dela na prvi prioriteti
in zato zmanjšuje pri ostalih dveh, ki sta tudi izrednega pomena za uveljavljanje naravovarstvene
misli v družbi.
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6 IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE OHRANJANJA
NARAVE
6.1 Zbiranje podatkov o naravi
Za sistematično zbiranje in pregled podatkov o naravi zaradi obsega drugih prednostnih nalog
nismo imeli razpoložljivega časa oziroma kadra. Podatke smo zbirali priložnostno ob izvajanju
drugih nalog, predvsem spremljanja stanja narave, terenskega preverjanja ustreznosti posegov v
naravo in ob izvajanju projektnih aktivnosti. Odzivali smo se na obvestila javnosti, strokovnjakov
in upravljavcev zavarovanih območij o posebnostih v naravi. Ponovno se je potrdilo, da je povezava z različnimi strokovnjaki na terenu zelo pomembna za izmenjavo informacij o naravi.
Podatke smo uporabili za vrednotenje delov narave ter pripravo predlogov naravnih vrednot, podatke o pojavljanju ogroženih in zavarovanih vrst pa smo vnesli tudi v zbir Sporoči vrsto.
Izvedli smo spodaj naštete naloge iz programa dela; nekatere od njih posebej komentiramo:
• priprava projektne naloge za razpis kartiranja morskih habitatnih tipov Natura 2000 (javna
služba, Robert Turk);
Sodelovali smo pri pripravi projektne naloge in razpisa kartiranja morskih habitatnih tipov. Poseben poudarek je bil na kartiranju podvodnega grebena med piransko punto in Fieso ter peščenih
sipin na južni strani punte. Podatke kartiranja bomo uporabili pri pripravi predloga nadgradnje
zavarovanja piranske punte.
• pregled opravljenih kartiranj traviščnih habitatnih tipov z daljinskim zaznavanjem (LIFE-IP
NATURA.SI, Darja Erjavec);
Tesno smo sodelovali z izvajalcem kartiranja traviščnih habitatnih tipov z daljinskim zaznavanjem.
Razvita je bila metodologija daljinskega zaznavanja intenzivnih in ekstenzivnih travišč. Zaradi izpada terenskega kartiranja negozdnih habitatnih tipov v letu 2020 učni vzorci za izvedbo razvite
metode zaznavanja niso bili povsem ustrezni, kar se za zdaj kaže v še preveliki napaki določitve. Z
izvajalcem načrtujemo nadaljnje sodelovanje in prijavo nadaljevalnega projekta Evropski vesoljski
agenciji. Podatki kartiranja so namreč zelo potrebni ne le za varstvo narave, temveč tudi za izvajanje skupne kmetijske politike.
• pregled opravljenih kartiranj lesnih elementov krajine z daljinskim zaznavanjem (javna
služba, Darja Erjavec);
Spremljali smo izvajanje naloge kartiranja lesnih elementov krajine z daljinskim zaznavanjem, ki
se je zelo uspešno zaključila. Pridobili smo podatke za celotno Slovenijo, ki so za obvodno drevnino 99-odstotno natančni. Tudi ostali tipi lesnih elementov so kartirani z visoko stopnjo natančnosti, ki omogoča nadaljnjo uporabo.
• 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);
• pridobivanje podatkov o naravi za izvedbo projekta NaKult (NaKult, Mojca Bedjanič);
• evidentiranje delov narave za pripravo Strokovnih podlag za vzpostavitev poti in doživljajsko
raziskovalnih točk, investicij, opreme in tiskanih vodnikov kot tudi za pripravo programa
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usposabljanja interpretatorjev Geoparka Karavanke (NaKult, Mojca Bedjanič);
V okviru projekta NaKult, DS Strokovne podlage za doživetje Geoparka Karavanke se za potrebe vzpostavitve poti in doživljajsko raziskovalnih točk, opreme, tiskanih vodnikov in za pripravo
programa usposabljanja interpretatorjev izdelujejo strokovne podlage. V okviru terenskih ogledov smo pridobili nove podatke in na podlagi le-teh smo predlagali novo geološko naravno vrednoto v občini Prevalje.
• evidentiranje delov narave za potrebe ohranjanja naravnih vrednot (javna služba, vodje OE);
Rezultata terenskih preverjanj sta bila predlog novih naravnih vrednot (npr. Negonjski slap, drevesne in zoološke NV na širšem območju Boča, geološka naravna vrednota v občini Prevalje) in
dopolnitev zbira obstoječih naravnih vrednot ali zavarovanih območij.
• evidentiranje delov narave za potrebe ohranjanja biotske raznovrstnosti (javna služba, vodje
OE);
V nadaljevanju posebej poudarjamo nekatera sistematična evidentiranja.
V zadnjem letu izvajanja projekta LIFE TO GRASSLANDS so bili na projektnem območju
Haloze v sklopu izvedbe nadzora izvajanja ukrepov na površinah, vključenih v projekt, zbrani novi
podatki o zavarovanih kukavičevkah ekstenzivnih travišč, ki so bili vneseni v zbirko podatkov Sporoči vrsto.
Poiskali smo vse razpoložljive podatke o lepem čeveljcu na Gorjancih ter podatke o pojavljanju močvirske logarice zunaj Krakovskega gozda na ekstenzivnih travnikih ob reki Krki. Za obe
vrsti smo potrdili nekaj nahajališč. V okviru projektov Za Kras in LIFE-IP NATURA.SI smo pridobili
podatke o nahajališčih zavarovane rastline Marchesettijeva smetlika v porečju Dragonje ter metulja kraški zmrzlikar pri Podgorju.
Pregledali smo mrtvico Savinje v bližini Podvinske struge, ki je prerasla z vodno škarjico in
je potencialni habitat kačjega pastirja zelena deva.
Potrdili smo nekaj nahajališč invazivne tujerodne rastline sirska svilnica.
Od posameznih društev smo pridobili podatke o stanju morja.
Podatke o zavarovanih vrstah smo zbirali tudi v svojem prostem času in jih vnašali v zbirko
podatkov Sporoči vrsto.
Dveh načrtovanih nalog nismo izvedli:
• priprava projektne naloge za razpis kartiranja negozdnih habitatnih tipov za MOP (javna
služba, Martina Kačičnik Jančar);
Zavod pripravlja projektne naloge za kartiranje negozdnih habitatnih tipov, ki ga razpisuje MOP. V
letu 2020 kartiranje ni bilo razpisano, zato tudi projektne naloge zanj nismo pripravljali. V državi
se še vedno soočamo s pomanjkanjem strokovnjakov za terensko kartiranje negozdnih habitatnih
tipov.
• pregled opravljenih terenskih kartiranj habitatnih tipov (javna služba, Darja Erjavec);
V letu 2020 ni bilo novih terenskih kartiranj habitatnih tipov zaradi izpada javnega razpisa MOP
in dinamike projektov. Večino kartiranj negozdnih habitatnih tipov pridobimo iz razpisov MOP,
zberemo pa tudi kartiranja, ki se izvedejo v okviru projektov, lastnih in tudi zunanjih.
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ReNPVO2030
Številka ukrepa

Cilj/Posebni cilj

Vrsta ukrepa

Ukrep

28

1/5

Načrtno spremljanje (monitoring)

Izvajanje načrtnega spremljanja (monitoringa) v obsegu, ki omogoča ugotavljanje stanja ohranjenosti
vseh evropsko pomembnih vrst ter vrst in habitatnih
tipov, ki so ključni kot kazalniki stanja (skupaj z endemičnimi vrstami).

30

1,2/20, 3

Informacijski
sistem in zbirke
podatkov

Urejanje, dopolnjevanje in redno vzdrževanje:
podatkovne zbirke o biotski raznovrstnosti, naravnih
vrednotah in krajinskih značilnostih, pomembnih za
ohranjanje biotske raznovrstnosti.

ReNPVO2030 poglavje 10
Cilji: 1.1, 1.3, 4.1
Ukrepi: 1.1.1 , 1.3.1, 4.1.2

6.2 Vrednotenje delov narave
V letu 2020 je zavod intenzivno dopolnjeval podatke o naravnih vrednotah v Naravovarstvenem
atlasu. Dopolnjevanje je temeljilo na spremljanju stanja NV in vrednotenju po obstoječih
metodologijah vrednotenja hidrološke, drevesne, geološke in delno tudi že geomorfološke zvrsti.
Prav tako se je vrednotilo dele narave, ki zadostijo merilom vrednotenja za zoološko, botanično in
ekosistemsko zvrst, zlasti na podlagi podatkov, pridobljenih v okviru različnih projektnih aktivnosti.
Velik delež je odpadel na dopolnjevanje podatkov za potrebe sprememb Pravilnika o določitvi in
varstvu naravnih vrednot. S pregledom vnesenih podatkov v zbirko naravnih vrednot pri Osrednji
enoti je bila zagotovljena enotnost vrednotenja. V letu 2020 je skupina za geomorfološke naravne
vrednote po dveh letih zamrznitve svojega delovanja ponovno začela svoje delo. Nadaljevala se je
priprava meril vrednotenja za geomorfološke naravne oblike.
ReNPVO2030
Številka ukrepa

Cilj/Posebni cilj

Vrsta ukrepa

Ukrep

25

2/14

Vrednotenje
naravnih
vrednot

Izpopolnjevanje vrednotenja naravnih vrednot, opredelitev meril za evidentiranje in vrednotenje krajinskih vrednot.

26

2/14

Vrednotenje
naravnih vrednot

Izpopolnjevanje vrednotenja naravnih vrednot, prevrednotenje določenih zvrsti, opredelitev razmerja
med naravnimi vrednotami zvrsti žive narave in ekološko pomembnimi območji, redno spremljanje stanja naravnih vrednot.

30

1,2/20, 3

Informacijski
Urejanje, dopolnjevanje in redno vzdrževanje:
sistem in zbirke
podatkovne zbirke o biotski raznovrstnosti, naravnih
podatkov
vrednotah in krajinskih značilnostih, pomembnih za
ohranjanje biotske raznovrstnosti.
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6.3 Dodelitev varstvenega statusa delom narave
Zavod je pripravil skoraj 1.200 predlogov sprememb podatkov obstoječih naravnih vrednot (spremembe atributivnih podatkov, spremembe grafike), na podlagi evidentiranja in vrednotenja delov
narave lani in v preteklih letih je pripravil tudi 140 predlogov za nove naravne vrednote. Skoraj
160 naravnih vrednot je predlaganih za izbris iz registra naravnih vrednot. Pripravili smo tudi prenovljeni seznam vseh jam (13.659), ki so bile registrirane v katastru jam do 31. 4. 2019.
ReNPVO2030
Številka ukrepa

Cilj/Posebni cilj

Vrsta ukrepa

Ukrep

25

2/14

Vrednotenje
naravnih vrednot

Izpopolnjevanje vrednotenja naravnih vrednot, opredelitev meril za evidentiranje in vrednotenje krajinskih vrednot.

26

2/14

Vrednotenje
naravnih vrednot

Izpopolnjevanje vrednotenja naravnih vrednot, prevrednotenje določenih zvrsti, opredelitev razmerja
med naravnimi vrednotami zvrsti žive narave in ekološko pomembnimi območji, redno spremljanje stanja naravnih vrednot.

30

1,2/20, 3

Informacijski
Urejanje, dopolnjevanje in redno vzdrževanje:
sistem in zbirke
podatkovne zbirke o biotski raznovrstnosti, naravnih
podatkov
vrednotah in krajinskih značilnostih, pomembnih za
ohranjanje biotske raznovrstnosti.

6.4 Naloge vezane na zavarovana območja
Področje dela na zavarovanih območjih je obsežno, a žal zaradi kadrovske podhranjenosti za
to področje ne moremo zaposliti sodelavca za koordinacijo dela. Zavod na tem področju lahko
opravlja zgolj najbolj pereče naloge, pa še te v skrčenem obsegu. Skladno s predpisi je naloga
zavoda v Strokovnih svetih zavarovanih območij z upravljavcem izvajanje strokovnega nadzora.
Območna enota Celje
Kabinetno smo pregledali vseh 184 poligonov in točk zavarovanih območij na OE CE. Pregledali
smo odstopanja med zarisom in stanjem na terenu, do katerega je prišlo zaradi slabših grafičnih
podlag pri vrisu NV ali ZO. Ugotovili smo, da je za 40 % ZO treba uskladiti grafiko s stanjem na
terenu. Do odstopanj je prišlo predvsem v primeru točkovnih in poligonskih zarisov ZO v gozdu.
Ugotavljali smo tudi razlike med parcelami, zapisanimi v odloku, in veljavnim katastrom. Napačni
zapisi so tudi posledica sprememb v katastru, ki v aktih niso bili ažurirani.
S Kozjanski parkom sodelujemo pri pripravi smernic in mnenj na območju parka. Sodelovali smo pri
ozaveščanju priobalnih lastnikov o pomenu obvodne vegetacije. S tem namenom sta bili s kolegi
iz Kozjanskega parka izvedeni dve delavnici z lastniki, za kateri ocenjujemo, da sta bili pretežno
uspešni. S Kozjanskim parkom poteka stalna izmenjava o poteku aktivnosti in rezultatih študij pri
različnih projektih (Vezi narave, LIFE Amphicon). Sodelujemo pri izvajanju naravovarstvenih akcij.
Občina Žalec je pristopila k načrtu upravljanja za ZO Krajinski park Ribnik Vrbje z zaledjem. Izveden
je bil sestanek z izvajalcem ribogojske dejavnosti, ki je prepoznana kot pomemben dejavnik
ogrožanja. Z leti se je stanje ribnika s stališča doseganja ciljev zavarovanega območja bistveno
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poslabšalo. Na to kažejo tudi študije vrst oz. skupin, ki jih naroča Občina Žalec kot upravljavec
zavarovanega območja. Na to poslabšanje smo upravljavca zavarovanega območja ves čas
opozarjali. V upravljavskem načrtu naj bi se razčistila tudi možnost in sprejemljiv način izvajanja
ribogojske dejavnosti ob hkratnem doseganju ciljev zavarovanega območja.
Redno se udeležujemo sestankov Odbora za upravljanje KP Logarska dolina, kjer je v obravnavi
tudi sprememba akta o zavarovanju. Na sestanku prebivalcev in članov Odbora je bila izražena
podpora prebivalcev za nadaljevanje postopkov ureditve pravnih podlag za upravljanje območja.
Obravnavali smo krčitev gozda v krajinskem parku, kjer smo z lastnikom in ZGS na terenu dosegli
dogovor o obsegu krčitve, ki ne bo bistveno vplivala na cilje zavarovanega območja. Pripravili smo
usmeritve za pot po Logarski dolini, ki vključuje tudi različne objekte.
Druge aktivnosti:
Z Občino Trbovlje smo se uskladili o spremembi akta o zavarovanju, do katerega bo prišlo
zaradi posodobitve in priprave posebnega akta za varovanje kulturne dediščine. Akt se v delu,
ki obravnava naravo, v celoti ohranja. Iz seznama ZO se izbrišejo zavarovana drevesa, ki so bila
poškodovana in uničena zaradi udarov strele, vetroloma, in ZO, ki nimajo podlage v ustreznih
naravovarstvenih statusih po ZON.
Na KP Golte smo v komunikaciji z Občino Mozirje obravnavali obratovanje nelegalnega objekta
Žlajferjeva koča.
Sodelovali smo pri pripravi planinske karte, ki sega na območje naravnega rezervata Smrekovec
- Komen in KP Golte. Predlagali smo umik vrisa določenih tras pohodniških poti in označevanja
nelegalnih objektov na karti.
V zvezi z zavarovanimi mestnimi gozdovi Rogaška Slatina (1952) so bili izvedeni terenski ogledi in
komunikacija z občino Rogaška Slatina.
S TOD Ponikva je bil pred posegi na območju naravnega spomenik Drevored na Ponikvi izveden
skupni terenski ogled drevoreda (nadomestne sadike, rekonstrukcija pešpoti, obnova ceste).
Na zavarovanem območju NS Donačka gora je bila v okviru projekta LIFE Travišča izvedena
prostovoljna delovna akcija odstranjevanja zarasti za izboljšanje razmer za rast zavarovane vrste
navadni kosmatinec (Pulsatilla nigricans). Lastnik se je obvezal, da bo travnik po čiščenju redno
vzdrževal na prilagojen način.
Obravnavali smo problematiko poteka gozdne ceste na NS Rastišče velikonočnice na Boču v območju
KP Boč - Plešivec. Rešitve bodo obravnavane v okviru projekta IP LIFE. Z Občine Rogaška Slatina
smo prejeli vlogo za izdajo predhodnega mnenja na pobudo za spremembo akta o zavarovanju KP
Boč - Plešivec, ki bi omogočila gradnjo vetrnih elektrarn na območju Plešivca. Na območju parka
smo obravnavali predlog trase za downhill kolesarsko progo, ki smo jo z usklajevanjem umestili v
območje zunaj parka.
Na območju NS Igla smo preprečili gradnjo plezalne poti. Predlagali smo pohodniško pot po
soteski, ki bo imela najmanjši vpliv na ZO.
Z ekipo RTV Slovenija smo sodelovali pri snemalnem dnevu za pripravo dokumentarne oddaje o
Kumu v seriji Krajinski parki Slovenije. Ob zaključku projekta LIFE Travišča izpostavljamo bistveni
premik pri dojemanju zavarovanega območja med prebivalci krajinskega parka, za kar so zaslužni
sodelavci pri projektu, ki so si pridobili zaupanje domačinov pri izvajanju aktivnosti za ohranjanje
narave.
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Območna enota Kranj
Zaključili smo pripravo strokovnega predloga za zavarovanje Tunjiškega gričevja (vključno z
grafičnim delom z območji izjemnih lokalitet, ki imajo tudi velik mednarodni paleontološki in
geološki pomen) in začeli pripravo strokovnega predloga za pripravo novega odloka o zavarovanju
kanjona Kokre v Kranju (izdelan je besedilni del strokovnih podlag, varstveni režimi in usmeritve
ter grafični del so nastavljeni za nadaljnjo obravnavo).
Z občino Trzin smo dorekli način trajnega zavarovanja območja Blatnic, ki bo po načrtih razglašeno
v letu 2021.
Sodelovali smo v medobčinski v skupini za spremembo odloka Udin boršt; dopolnili in uskladili
smo mejo predlaganega območja zavarovanja.
S predstavniki občine Tržič smo sodelovali pri 2. fazi urejanja območja Dovžanove soteske po
ujmah 2018.
S predstavniki JZTNP smo se dogovarjali in usklajevali o zahtevnejših skupnih vsebinah (prostorske
smernice, zahtevni posegi, izvedba javnih dogodkov), aktivno sodelovali na njihovih dogodkih in
delavnicah, sodelovali v strokovnem svetu ter v skupnem projektu Vrh Julijcev. Sproti smo izvajali
naloge ZRSVN iz Načrta upravljanja TNP.
Na območju Naravnega rezervata glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju smo med
celotnim letom spremljali stanje obiska ob pomoči števcev, ki smo jih namestili leto prej. Med
letom smo sodelovali z lastniki, Mestno občino Kranj in Ministrstvom za okolje in prostor pri
usmerjanju razvoja območja. Izvedli smo vse načrtovane naravovarstvene akcije.
V NR Zelenci smo MOP in Občini Kranjska Gora nudili strokovno pomoč pri upravljavskih nalogah.
Sodelovali smo pri zapletu s kritino novega objekta pri vstopu v rezervat.
Z Občino Preddvor smo iskali rešitve za ohranitev mokrotnih travnikov Blata pri Preddvoru. Izveden
je bil sestanek z lastniki zemljišč. Raziskuje se možnosti zavarovanja in/ali pogodbenega varstva.
Z MOP smo nadaljevali aktivnosti za zavarovanje Češeniških in Prevojskih gmajn.
Območna enota Ljubljana
Sodelovali smo z vsemi štirimi upravljavci širših zavarovanih območij pri upravljanju in v okviru
postopkov priprave strokovnih mnenj in naravovarstvenih smernic ter aktivnosti v okviru projektov.
V sodelovanju z Osrednjo enoto smo izvedli izobraževanje o spremljanju stanja NV za predstavnike
zavarovanih območij na območju OE Ljubljana.
Strokovni predlog za zavarovanje drevesnih in oblikovanih naravnih vrednot v Mestni občini
Ljubljana je v zaključni fazi; trenutno v pregledu pri vodji enote.
Strokovnega predloga za zavarovanje Planinskega polja zaradi razmer, povezanih s covidom 19,
in dodatnih dogovorov na MOP, povezanih s spremembo statusa Notranjskega regijskega parka,
nismo pripravili.
Podali smo nove predloge za spremembo Uredbe o KP Ljubljansko barje; med drugim strokovni
predlog za novo ožje zavarovano območje za kritično ogroženi vrsti metulja barjanskega okarčka
(Coenonympha oedippus) in kobilico temno šaševko (Zeuneriana marmorata).
Aktivnosti, povezanih s pripravo in sprejemom načrta upravljanja Krajinskega parka Ljubljansko
barje, ni bilo. Osnutek načrta je v obravnavi na MOP.
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Območna enota Maribor
V prvi polovici leta smo intenzivno pripravljali strokovni predlog za novelacijo zavarovanja KP Rački
ribnik ter pri tem sodelovali z MOP, občinami in s ključnimi deležniki. Aktivnosti so sovpadale s
pripravo projekta LIFE. Zaradi neuspele prijave LIFE projekta na istem območju so aktivnosti v
drugi polovici leta zastale.
V začetku leta smo oddali strokovni predlog za zavarovanje RP Pohorje. Z MOP in občinami smo
sodelovali pri pripravi osnutka akta o zavarovanju RP Pohorje, ki je bil poslan občinam v pripombe.
Z Občino Poljčane smo sodelovali pri pripravi odloka o zavarovanju Krajinskega parka Boč in
ukrepov varstva naravnih vrednot na območju Občine Poljčane.
Začeli smo pripravo strokovnega predloga za novelacijo Odloka o razglasitvi in zavarovanju naravnih
območij in spomenikov narave v Občini Ptuj ter Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti v Občini
Ormož. Za pripravo gradiva smo začeli pregled stanja zavarovanih vsebin narave.
Z Javnim zavodom Krajinski park Goričko smo sodelovali predvsem v okviru postopkov priprave
nekaterih strokovnih mnenj za posege na zavarovanem območju ter v okviru spremljanja stanja
na terenu. Naš predstavnik kot predsednik strokovnega sveta KP Goričko pomaga pri pripravi in
izvedbi sej strokovnega sveta KP Goričko.
Z Občino Središče ob Dravi smo sodelovali pri pripravi načrta upravljanja KP Središče ob Dravi.
Na območju Geoparka Karavanke smo sodelovali pri pripravi izhodišč strategije za usmerjanje
obiska na območju nastajajoče geo pohodne poti (naravne vrednote, Natura2000) ter pri
interpretaciji narave (izbor lokacij, priprava strokovnih izhodišč in vsebin, sodelovanje pri izvedbi,
objave, predstavitve) na območju naravnih vrednot in Natura 2000 območjih.
Na več lokacijah Biosfernega območja Mura (Veržej, Apače, Trate, Murska Sobota) smo pripravili
dogodek Mura festival, ki je namenjen promociji in ozaveščanju o UNESCO Biosfernem območju
Mura.
S Skupno službo varstva okolja Skupne občinske uprave Maribor smo sodelovali pri označevanju
zavarovanega območja KP Drava
Območna enota Nova Gorica
S predstavniki JZTNP in RPŠJ smo dobro sodelovali pri obravnavi različnih zadev, ki so se večinoma
nanašale na prostorske ureditve. Sproti smo izvajali naloge ZRSVN iz Načrta upravljanja TNP. Na
območju Mangartskega sedla smo sodelovali pri usmerjanju načrtovanih posegov in pri iskanju
rešitev v zvezi z umirjanjem motornega prometa in usmerjanjem obiska.
Sodelovali smo z MOP pri aktivnostih v zvezi z načrtovano vzpostavitvijo KP Soča.
Na zavarovanih območjih brez upravljavca smo zainteresiranim lastnikom zemljišč dajali pojasnila
v zvezi s pravili ravnanja ter prodajo nepremičnin.
Na območju KP Beka – soteska Glinščice z dolino Griža, s ponornimi jamami in z arheološkimi
lokalitetami Lorencom in grad nad Botačem – smo izvajali redni strokovni nadzor (vsaj trikrat
mesečno – geograf, biolog, geolog) na področju ohranjanja narave v zvezi z gradnjo drugega tira
železniške proge Divača–Koper. V okviru nadzora so potekla redna usklajevanja z izvajalcem del.
Pogosto smo spremljali stanje na močno obremenjenih zavarovanih območjih zaradi posegov in

34

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2020

dejavnosti v Posočju (npr. reka Soča, reka Nadiža, TNP, KP Južni obronki Trnovskega Gozda itd.)
Z Občino Idrija sodelujemo pri pripravi načrta upravljanja KP Zgornja Idrijca.
Sodelovali smo pri usmerjanju vzdrževalnih in sanacijskih posegov v Rafutskem parku na Pristavi.
Začeli smo pripravljati strokovne podlage za zavarovanje Posočja na območju med Triglavskim
narodnim parkom in državno mejo z Italijo.
Območna enota Novo mesto
Sodelovanje z Javnim zavodom RP Kozjanski park in Krajinski park Kolpa je potekalo predvsem
v okviru postopkov priprave strokovnih mnenj za posege na zavarovanih območjih ter v okviru
spremljanja stanja na terenu ter intervencij. S Kozjanskim parkom smo sodelovali pri aktivnostih v
okviru projekta LIFE AMPHICON na območju Jovsov. Za območje naravnega spomenika Krupa smo
na pobudo Občine Semič nadaljevali izdelavo Strokovnih podlag za novelacijo/spremembo odloka
o razglasitvi reke Krupe za naravni spomenik. Z upravljavcem Krajinskega parka Lahinja (RIC Bela
krajina) smo nadaljevali intenzivno sodelovanje, predvsem v okviru usklajevanja načrtovanih
aktivnosti na območju parka in pri usmerjanju upravljavca parka pri komunikaciji z deležniki ter pri
oblikovanju projektnih idej. Vsebinsko smo pomagali pri izdelavi Vodnika po učni poti Nerajski lugi
ter pri izdelavi informativnih tablic na leseni poti mimo rastišča navadne rezike. Z upravljavcem
smo v začetku leta podrobno pregledali celotno zavarovano območje in podali predloge potrebnih
aktivnosti za izboljšanje stanja.
Območna enota Piran
Sodelovanje z naravnim rezervatom Škocjanski zatok je potekalo prek dopisnih sej odbora
naravnega rezervata, zaradi covid razmer. Sodelovali smo tudi s KP Strunjan in Sečoveljske soline
prek svojih zastopnikov v svetih oziroma odborih parka. V odboru KPSS smo opravljali naloge
predsedovanja. Z omenjenima zavarovanima območjema smo sodelovali tudi pri pripravi
strokovnih mnenj za gradbene posege, vezane na ta območja. Med zahtevnejšimi vlogami v zvezi
s Krajinskim parkom Strunjan velja omeniti rekonstrukcijo Hotela Laguna in Sanacijo solinskega
nasipa in povezovalne pešpoti v pretočni laguni Stjuže.
Za morsko zavarovano območje Rta Madona v Piranu smo začeli pogovore in usklajevanja z
deležniki (predvsem ribiči) in pripravo osnutka strokovnih podlag za prenovo odloka ter povečanje
območja.
ReNPVO2030
Številka ukrepa

Cilj/Posebni cilj

11

2/16

Vrsta ukrepa

Ukrep
Vzpostavitev poenotenega upravljanja zavarovanih
območij.

6.5 Naloge vezane na pogodbeno varstvo, skrbništvo in druge
ukrepe varstva
Pogodbeno varstvo in skrbništvo se je odvijalo predvsem v okviru projektnih aktivnosti. V letu
2020 smo izvedli naslednje projektne aktivnosti:
• V projektu LIFE TO GRASSLANDS smo na območju Kuma sodelovali pri pripravi sporazumov
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za upravljanje suhih travišč. Poleg tega smo na dveh območjih Natura 2000 v Halozah
sodelovali pri pripravi sporazumov in vključitvi 100 kmetij z okoli 283 ha travnikov v ukrep
varstva ekstenzivnih travišč.
• V projektu Mala barja – Marja so intenzivno potekali odkupi zemljišč in priprava
metodologije za dolgoročno pogodbeno in skrbniško varstvo ter prilagojeno kmetijsko
prakso vlažnih travišč, vključenih v projekt. Gre za nove pristope pri delu zavoda in področje
odkupov sistemsko ni dobro urejeno, zato se pri izvajanju te naloge srečujemo s številnimi
težavami. Potreben je bistveno večji vložek dela od načrtovanega.
• Sklenitev pogodbenega varstva za travniško morsko čebulico na Planinskem polju v projektu
Kras.Re.Vita ni bila izvedena zaradi zapletov v zvezi z državnimi pomočmi in naknadnega
odstopa kmetov od načrtovanih aktivnosti – na razpis se ni nihče prijavil.
V okviru javne službe smo na področju pogodbenega varstva in skrbništva izvedli naslednje aktivnosti:
• Z Društvom za varstvo okolja Bled, ki izvaja skrbništvo za območje naravne vrednote Bled –
povirje na vznožju Višc, smo pripravili celotno vsebino in koordinirali izvedbo informativne
table (OE KR).
• V okviru zagotavljanja dolgoročnega varstva nadomestnih habitatov, ki so bili zgrajeni v
okviru HE Brežice, smo preverjali najprimernejše možnosti ukrepov (OE NM).

ReNPVO2030
Številka ukrepa

Cilj/Posebni cilj

Vrsta ukrepa

Ukrep

5

2/16

Priprava in
posodobitev
zakonodaje

Novelacija aktov zavarovanih območij.

8

2/16

Upravljanje
zavarovanih
območij

Zagotovitev upravljanja državnih zavarovanih
območij, kjer to še ni vzpostavljeno.

12

2/17

Ustanovitev
novih
zavarovanih
območij

Določitev prednostnih območij za vzpostavitev
zavarovalnih območij zaradi ohranjanja biotske
raznovrstnosti, krajine in naravnih vrednot z
upoštevanjem interesa ključnih deležnikov
(naravovarstveni NVO, občine).

13

2/17

Ustanovitev novih zavarovanih območij, zlasti
na naravnih vrednotah velikega državnega ali
mednarodnega pomena, ki so neposredno ogrožene.

14

2/17

Podpora ustanavljanju občinskih zavarovanih
območij.

36

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2020

6.6 Naravovarstvene smernice in mnenja v postopkih priprave
planov, načrtov in programov
V letu 2020 smo izdelali 623 izdelkov vrste naravovarstvene smernice.

Naravovarstvene smernice smo 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,
pri težjih postopkih in zadevah se vključujejo tudi predstavniki Osrednje enote. Pri Osrednji enoti potekata usklajevanje in priprava smernic v postopkih strateških dokumentov. Poleg priprave
naravovarstvenih smernic zavod pripravlja mnenja v postopkih celovite presoje vplivov na okolje.
Na predlog ministra smo na podlagi pregleda postopkov pripravili predlog optimizacije postopkov v zvezi s prostorsko in z gradbeno zakonodajo. Obseg dela ZRSVN se še vedno povečuje.
Izpostavljamo pomen pregleda OPN po njegovi objavi, ker smo v primeru OPN Rogaška Slatina
ugotovili nekatere neskladnosti in zahtevali sestanek.
Predvsem zaradi zahtevnega postopka usklajevanja interesa ohranjanja narave z nosilci
urejanja prostora in ostalimi pripravljavci so bila mnenja vsebinsko in časovno zahtevna.
Na področju prostora smo obravnavali nekaj programov drugih sektorjev v postopku celovite
presoje vplivov na okolje (npr. strateški načrti na področju energetike) in nekatere kompleksne
primere. Izdelali smo mnenja v postopku CPVO za Celovit nacionalni energetski in podnebni načrt
Republike Slovenije do leta 2030 s pogledom do 2050 ter mnenja v postopku priprave Strategije
prostorskega razvoja Slovenije 2050.
Veliko aktivnosti je bilo namenjenih sodelovanju pri oblikovanju Pomorskega prostorskega
plana Slovenije. V tem primeru sicer nismo izdelovali smernic, pač pa izdelovalcem plana posredovali ustrezne strokovne podlage s področja ohranjanja narave, predloge za vključitev novih
naravovarstvenih vsebin v plan ter sodelovali pri njegovem oblikovanju.
Za državnega nosilca urejanja prostora smo pripravljali naravovarstvene smernice in mnenja v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov ter sodelovali na koordinacijskih sestankih,
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ki jih skliče MOP – Direktorat za prostor, graditev in stanovanja. Pri vlogah občin smo pripravili
mnenja in konkretne smernice za občinske prostorske načrte, večinoma za njihove spremembe in
dopolnitve. Pripravili smo več mnenj o verjetnosti pomembnih vplivov in s tem povezanim CPVO.
Pripravljena so bila številna mnenja o ustreznosti elaboratov lokacijskih preveritev na
podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora, ki za namen izvajanja gradenj omogočajo prilagoditev in določitev območij stavbnih zemljišč za namen izvajanja gradenj in individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev ter začasno rabo prostora za namen smotrne rabe zemljišč
in objektov.
Sodelovali smo v postopkih sprejemanja prostorskih načrtov DPN, OPN in OPPN.
Državni prostorski načrti (DPN)
V letu 2020 smo obravnavali državne prostorske načrte, ki so se nanašali na državne ceste, železnice, plinovode, daljnovode … V postopku priprave smo v zakonskih rokih pripravili smernice in
izdali naravovarstvena mnenja k predlogom DPN.
Od DPN omenjamo pripravo smernic in mnenj pri pripravi DPN za polje vetrnih elektrarn
Rogatec, zaključek našega dela postopka za DPN za prenosni plinovod M1A/1 interkonekcija Rogatec, izdajo dopolnjenih naravovarstvenih smernic za DPN za HE Renke, HE Trbovlje, HE Suhadol
na srednji Savi, DPN za cesto Hrastnik–Zidani Most, DPN za državno cesto Podgora–Letuš – povezava na severni del tretje razvojne osi.
Omeniti velja pripravo smernic in mnenj ter usklajevanja pri pripravi DPN za polje vetrnih
elektrarn Mislinja, DPN za glavno cesto Ptuj–Markovci, DPN za prenosni plinovod R15/1 Lendava–Ljutomer, DPN za VE Ojstrica.
Pripravili smo dopolnitev NS za DPN daljnovod 2 x 110 KV Brestanica–Hudo, odsek Brestanica–Družinska vas ter za cestno povezavo od Krškega do Brežic.
Občinski prostorski načrti (OPN)
Veliko časa smo potrebovali za usklajevanje ureditev v posameznih OPN; obsežna in zahtevna so
bila usklajevanja v spodaj navedenih OPN.
Med prostorskimi načrti občin izstopajo:
• SD OPN Občine Sevnica št. 6 – izdaja mnenja k pobudi na spremembo namenske rabe za
širitev kamnoloma Červivec na območje NV Červivec – nahajališče navadnega kosmatinca.
• Nadzor nad zakonitostjo Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina
z usklajevanjem za odpravo nezakonitosti (Ministrstvo za infrastrukturo, MOP – Sektor za
prostorsko načrtovanje, ZRSVN, Občina Rogaška Slatina, Direkcija RS za vode).
• SD OPN Občine Šmarje pri Ješah št. 1 – mnenje o obveznosti presoje sprejemljivosti vplivov
plana na varovana območja, kjer med pobude ni bila umeščena gradnja ceste v dolini
Mestinjščice, ki je obstala v fazi gradnje zaradi izvedenega inšpekcijskega postopka.
• SD OPN Slovenske Konjice št. 2 – mnenje o neustreznosti okoljskega poročila in
nesprejemljivosti vplivov plana na naravo zaradi umeščanja širitve gospodarske cone na
območju Natura 2000.
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• Izdano 1. mnenje k osnutku OPN Kozje.
• OPN MO Celje – ponovna preučitev pobude za spremembo namembnosti prostora za
proizvodno dejavnost na območju Volček.
• Med zahtevnejšimi pobudami, ki jih je bilo treba usklajevati tudi z upravljavcem
zavarovanega območja TNP, je bil OPN Bohinj.
• Med OPN izstopa postopek sprejemanja OPN Poljčane
Omeniti velja nadaljevanje usklajevanj pri pripravi OPN Občine Idrija in Cerkno, ki se nanašajo na
umeščanje kolesarske povezave G2 Kalce–Modrej po dolini Idrijce, ki bi lahko imela pomembne
vplive zlasti na naravno vrednoto Idrijca s pritoki.
Med smernicami za OPPN bi izpostavili OPPN Dolenjci v Občini Črnomelj, kjer smo reševali
in se opredeljevali do dejanskega stanja in sanacije površin že izvedenega območja za turizem
(Glamping).
Z izdajo naravovarstvenih mnenj smo zaključili sodelovanje pri pripravi nekaterih občinskih prostorskih načrtov.
Izpostaviti velja tudi pripravo ponovnega mnenja o sprejemljivosti vplivov in ustreznosti
okoljskega poročila za spremembe ter dopolnitve OPN Občine Vipava.
Izdelali smo štiri prva mnenja za spremembe in dopolnitve OPN (Renče - Vogrsko, Pivka,
Divača, Tolmin), naravovarstvene smernice za pripravo OPPN (PR-33 v Prestranku, zaselka Strane
na Planini pri Ajdovščini, Krvavi Potok, Grad Prestranek, za del prostorske enote Hum 05 – gospodarska cona na Humu), naravovarstvena mnenja za spremembe in dopolnitve OPPN (Bedink, za
območje OP 16 Rikidence v Opatjem selu in za preselitev kmetije na Brdih, Sabonje).
Pripravili smo prva mnenja za Spremembe in dopolnitve OPN 1 Občine Krško, kjer bi izpostavili velikost občine za pregled stanja na terenu in številne pobude za opredelitev do širitve
obstoječih površin za izkoriščanje mineralnih surovin znotraj območij ohranjanja narave ali novih.
V spremembah in dopolnitvah OPN 2 Mestne občine Novo mesto je bilo podanih več pobud za
turizem in rekreacijo na območju Gorjancev in številne predvidene trase infrastrukture, speljane
prek reke Krke. V mnenju za Spremembe in dopolnitve OPN 3 Črnomelj bi izpostavili urejanje območja Adria znotraj TRIS Kanižarica na večjih površinah naravnih vrednot Mlaka in Križanji potok,
rekreacijskih površin ob reki Kolpi in urejanje kmetijskega gospodarstva na plitvem kraškem terenu v zaledju naravne vrednote Jelševnik. Izdelali smo tudi prvo mnenje za SD OPN 2 Občine Mirna
Peč. Z drugim mnenjem smo po več usklajevanjih pozitivno zaključili postopek OPN 1 Šentrupert
in OPPN za Športno rekreacijski center Češča vas.
Podali smo tudi mnenja v postopku izdelave OPN za štiri obalne občine. V primeru Ankarana je postopek zaključen (OPN sprejet), za OPN Občine Izola smo izdali drugo mnenje in mnenje o
sprejemljivosti OP, v primeru OPN Občine Piran in MO Koper pa šele mnenja o ustreznosti okoljskega poročila. Usklajevanje še poteka.
Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
V postopku priprave OPPN, kjer sodelujemo v različnih fazah opažamo, da občine velikokrat ravnajo v nasprotju s sprejetimi OPN, ko načrtujejo na naslednjih ravneh (OPPN, pobude), kar podaljša postopke zaradi potrebnih usklajevanj.
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Med kompleksnejšimi OPPN bi izpostavili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPPN za sanacijo kamnoloma Plesko – izdaja naravovarstvenih smernic;
spremembe in dopolnitve OPPN Zazidalnega načrta industrijske cone Tovarne kemičnih
izdelkov Hrastnik – usklajevanje in izdaja naravovarstvenega mnenja;
OPPN kamnolom Liboje – mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in o sprejemljivosti
vplivov izvedbe plana na naravo;
OPPN Kozarca;
OPPN južna razbremenila cesta Bled;
OPPN južna povezovalna cesta Mengeš;
OPPN hotel in vila Zlatorog v Bohinju;
OPPN kanjon Kokre v Kranju;
OPPN na območju občine Izola.

Na področju urejanja voda smo sodelovali pri pripravi letnih programov vzdrževalnih del urejanja
voda, za katere smo na podlagi dogovorjenega protokola med ZRSVN in DRSV v letu 2020 pripravili naravovarstvene smernice. Na področju upravljanja voda smo pripravili naravovarstvene
smernice za letne programe GJS urejanja voda za leto 2020.
Sodelovali smo pri izhodiščih v postopku priprave novega načrta upravljanja voda (NUV).
Poudariti moramo, da na področju urejanja voda manjkajo podrobnejši načrti urejanja
voda na ravni porečij, kar v veliki meri onemogoča celovito načrtovanje in doseganje naravovarstvenih ciljev na vodah. Na podlagi letnih in sanacijskih programih se načrtujejo ter izvajajo samo
vzdrževanja ter obnove regulacij vodotokov na nekoč projektirano stanje.
V okviru upravljanja voda smo v letu 2020 za osem letnih programov vzdrževalnih del
urejanja voda izvedli več usklajevalnih sestankov in terenskih ogledov s predstavniki DRSV in koncesionarjev, na podlagi katerih smo pripravili naravovarstvene smernice za območja jadranskih
rek z morjem, Soče, Savinje, Drave, Mure ter zgornje, srednje in spodnje Save. Ob koncu leta smo
na podlagi uspešnega dogovora z DRSV prejeli novih osem letnih programov za leto 2021 in zanje
pripravili nove naravovarstvene smernice.
Pripravili smo naravovarstvene smernice za Program dela javne službe na območju Savinje za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 in Program dela javne službe na območju Savinje za
obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, letne programe vzdrževalnih vodnogospodarskih del na
porečju Drave in porečju Mure. Pregledali smo programe dela javne vodarske službe za leto 2020
in leto 2021 ter pripravili NS (na območju Soče in jadranskih rek z morjem), imeli usklajevalne
sestanke in terene (VGP Drava, Hidrotehnik).
Pripravili smo naravovarstvene smernice za programe s področja upravljanja voda za zgornjo Savo in del srednje Save.
Poleg letnih programov urejanja voda smo v okviru priprave naravovarstvenih smernic obravnavali še sanacijske programe odprave posledic neurij s poplavami, in sicer:
•
•
•

na območju jadranskih rek z morjem za sanacijski program odprave posledic neurja s
poplavami med 12. in 14. novembrom 2019;
na območju Drave, jadranskih rek z morjem, srednje in zgornje Save za sanacijski program
odprave posledic neurja s poplavami med 14. in 20. novembrom 2019;
na območju Savinje, Drave, Mure, srednje in zgornje Save za sanacijski program odprave
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•
•
•

posledic na vodni infrastrukturi zaradi poplav med 2. in 4. julijem 2019;
na območju Savinje, Drave, srednje in zgornje Save za sanacijski program odprave posledic
na vodni infrastrukturi zaradi poplav med 7. in 8. julijem 2019;
na območju Savinje in spodnje Save za sanacijski program odprave posledic na vodni
infrastrukturi zaradi poplav med 24. in 26. avgustom 2019;
na območju Savinje, Drave, srednje in zgornje Save za sanacijski program odprave posledic
na vodni infrastrukturi zaradi poplav med 22. in 23. junijem 2019.

Na področju ribištva smo nadaljevali sodelovanje z Zavodom za ribištvo Slovenije in ribiškimi družinami pri usklajevanju RGN z naravovarstvenimi smernicami, kjer smo uskladili večino od 67 načrtov. Za nekatere usklajene RGN smo že izdali strokovna mnenja v postopku CPVO. Obenem smo
sodelovali na delavnicah za pripravo Nacionalnega strateškega načrta in Operativnega programa
ukrepov za razvoj akvakulture v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–2030.
Izvedli smo terenski sestanek z RD Radeče in RD Sevnica, kjer smo obravnavali mirne cone
z omejenim dostopom ljudi na območju akumulacijskih bazenov HE Vrhovo in HE Arto-Blanca.
Nadaljevali smo usklajevanje ribiškogojitvenih načrtov ter uskladili tržiškega, bohinjskega, jeseniškega, blejskega, bistriškega. Usklajevanje je potekalo tudi za kranjski RGN, a bomo aktivnosti
še nadaljevali.
Na podlagi predhodnih usklajevanj z Zavodom za ribištvo Slovenije smo izdali tudi končne
naravovarstvene smernice za ribiškogojitvene načrte za Dravograjski ribiški okoliš in Ruški ribiški
okoliš. Za ribiškogojitvene načrte za Sladkovrški, Radgonski, Ljutomerski, Soboški in Ptujski ribiški
okoliš, za katere smo v predhodnem postopku že izdelali osnutke naravovarstvenih smernic, so
potekala nadaljnja usklajevanja, saj so ribiške družine in zveze podale več pripomb, kar otežuje
zagotavljanje javnega interesa varstva narave.
Na področju gozdarstva smo izdelali 14 naravovarstvenih smernic za gozdnogospodarske načrte
gozdnogospodarskih območij ter tako pripravili dobre osnove za naslednje 10-letno načrtovalsko
obdobje. V slopu izdelave smernic smo posodobili upravljavske cone za kompleksna območja Natura 2000. Med procesom izdelave smernic smo izvedli številne sestanke ter usklajevanja med
območnimi enotami, ki so zaradi epidemije covida 19 potekali na daljavo. Usklajevanje smernic z
ZGS ter njihova implementacija v načrte bosta potekala v letu 2021.
V sklopu rednih postopkov smo izdelali 16 naravovarstvenih smernic za gozdnogospodarske načrte gozdnogospodarskih enot, v katere vključujemo tudi ukrepe/rezultate številnih projektnih aktivnosti. V postopkih priprave NS po potrebi sodelujemo z upravljavci zavarovanih območij. Za še boljše upravljanje oz. doseganje ciljev območij Natura 2000 smo z v sodelovanju z
DOPPS izvedli delavnico na temo varstva gozdnih kur.
V sklopu javnih razgrnitev ter drugih usklajevanj dobro sodelujemo z ZGS in tako skrbimo
za ustrezno implementacijo smernic v gozdnogospodarske načrte. Za naravovarstvene smernice,
ki so bile izdelane v letu 2019, smo podali strokovna mnenja. Za gozdnogospodarske načrte presoja sprejemljivosti in CPVO nista potrebna, zato smo po pregledu predlogov načrtov podali tudi
pozitivna naravovarstvena mnenja. Za GGN GGE Šentjernej pa smo ocenili, da je zaradi vpliva na
varovana območja, naravne vrednote in biotsko raznovrstnost treba izvesti celovito presojo sprejemljivosti vplivov na okolje.
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Na področju upravljanja divjadi smo začeli izdelavo naravovarstvenih smernic za 10-letne lovskoupravljavske načrte lovskoupravljavskih območij. To je edini sistemski instrument za vstopanje v načrtovanje za upravljanje divjadi. Poudarki naravovarstvenih smernic bodo 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 krmišč/lovskih objektov v habitatih gozdnih kur. Končne različice smernic bodo oddane marca 2021.
Tako kot vsako leto smo pregledali letne lovskoupravljavske načrte in pripravili mnenja ter
sodelovali pri njihovem sprejemanju.
Na področju izkoriščanje mineralnih surovin smo pripravili naravovarstvene smernice in mnenja
za podelitev več rudarskih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin.
Pripravili smo naravovarstvene smernice za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin
za kamnoloma Mali Medvejk in Razdrto 2, opravili nekaj usklajevanj in izdali večje število naravovarstvenih mnenj.
Pripravili smo tudi smernice pred izdajo koncesije za odvzem naplavin iz Tolminke in Bače ter
reke Soče.
ReNPVO2030
Številka ukrepa

Cilj/Posebni cilj

Vrsta ukrepa

Ukrep

15

2/11

Izdelava
smernic in
študij

Izpopolnjevanje in nadgrajevanje naravovarstvenih
smernic.

6.7 Strokovna mnenja in soglasja
V letu 2020 smo izdelali 6382 izdelkov vrste strokovna mnenja, kar pomeni 3,9-odstotno povečanje
v primerjavi z letom 2019.

Število vlog in s tem poraba časa za pripravo strokovnih mnenj s presojami vplivov načrtovanih
posegov na varovana območja v postopkih pridobivanja naravovarstvenega soglasja, gradbenega
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dovoljenja ter dovoljenja za posege v naravo iz leta v leto naraščata. V letu 2020 smo izdelali 6382
mnenj, soglasij in prijav inšpekcijam. Prevladovala so mnenja v postopkih naravovarstvenega
soglasja za enostavne objekte različnih namembnosti, največ za kmetijske namene. Ti objekti so
na nekaterih območjih NATURA 2000 poseben problem zaradi vse večjih kumulativnih vplivov
vseh posegov in dejavnosti, ki vse bolj ogrožajo doseganje varstvenih ciljev varovanih območij.
Pripravili smo večje število mnenj s presojami vplivov načrtovanih posegov na varovana območja
za linijske objekte (elektrovode, vodovode, kanalizacije, gozdne prometnice). Opažamo porast
predvsem kolesarskih poti in rekonstrukcije številnih cest, kar je posledica evropske politike in
financiranja prek projektov. Pri zadnjih je bil poudarek na zagotavljanju ustreznih študij in ukrepov
za dvoživke.
Za objekte, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje (nezahtevni, manj zahtevni
in zahtevni objekti po predpisih, ki urejajo graditev) se presoja sprejemljivosti izvede v postopku
pridobitve gradbenega dovoljenja, ki ga vodijo upravne enote (oz. MOP, če gre za objekte
državnega pomena). Zavod v okviru tega postopka kot pristojen mnenjedajalec izda pogoje in
strokovno mnenje. Takih postopkov je približno 70 %.
V okviru možnosti zaradi covida 19 pri pripravi mnenj sodelujemo z zavarovanimi območji,
ZVKDS, MOP, ARSO, upravnimi enotami in občinami, lokalnimi nevladnimi društvi in s projektanti.
Veliko vlog sprejemamo po e-pošti, kar povečuje obremenitev oz. zasedenost računalniškega
prostora. Velik delež odgovorov je namenjen vlogam za posege na območjih brez naravovarstvenega
statusa ter mnenjem v zvezi z vzdrževalnimi deli v javno korist. Težavo predstavlja tudi nepoznavanje
osnov sistema varstva narave in gradbene zakonodaje pri projektantih.
Zahtevnejša mnenja s presojami so se nanašala na gradnjo različnih komunalnih in
prometnih infrastrukturnih objektov, vetrnih elektrarn, gozdnih prometnic ter na sanacijskovzdrževalne posege na vodotokih. Med njimi je bilo nekaj vlog za legalizacijo.
Z načrtovanjem gradnje vetrnih elektrarn in merilnih mest za merjenje zraka se povečuje
pritisk na varovano območje Natura 2000 Pohorje. Pripravili smo več strokovnih mnenj za
postavitev vetrnih elektrarn, v katerih je bil večinoma ocenjen vpliv na varovana območja kot
bistven.
Zahtevna so tudi mnenja na zavarovanih območjih, predvsem tam, kjer jih je treba uskladiti
z upravljavcem, mnogokrat pa se usklajujemo tudi z investitorji in s projektanti.
Pripravili smo večje število strokovnih mnenj v zvezi s sanacijskimi in z vzdrževalnimi deli na
vodotokih. Izpostavljamo dolgoletno sodelovanje in usklajevanja s pristojnimi vodnogospodarskimi
službami, ki zagotavlja poenostavitve postopkov, saj projektna dokumentacija delno že pred
oddajo v mnenje vsebuje potrebne ukrepe za omilitev vplivov na naravo. Po drugi strani
vodnogospodarske službe zaprosijo za ta mnenja predvsem ob zaključku leta, ko se jim zelo mudi
z izvedbo zaradi črpanja sredstev, zato pritiskajo na zavod za prednostno obravnavo njihovih vlog.
S koncesionarji in z ZRRS skozi vse leto sodelujemo v postopkih za urejanje vodotokov
(Sava Dolinka …), kjer je precejšnja zmeda glede vrst posegov in pridobivanja mnenj ter soglasij.
Med drugimi zahtevnejšimi izstopajo postopki za sanacijo poškodb na vodotokih po ujmi
2018 na Tržiški Bistrici in v Dovžanovi soteski, ureditev na Vršiški cesti in postopki za ureditev na
odsekih daljinske kolesarske poti Bled–Bohinjska Bistrica.

43

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2020

S koncesionarjem za izvajanje vzdrževalnih del na vodotokih na območju Savinje smo izvedli
več terenskih sestankov z neposrednimi izvajalci del pred izvajanjem del in med njim z namenom
razumevanja, usklajevanja in upoštevanja naravovarstvenih pogojev. Pri izvajanju vzdrževalnih del
na vodotokih 2. reda, kjer je odgovornost lastnika priobalnega zemljišča, izpostavljamo problem
odstranjevanja obrežne vegetacije, ki povzroči erozijske procese na brežinah in zato zahteve po
togih utrditvah brežin ter struge.
Veliko vsebin je bilo povezanih tudi z vodnogospodarskimi deli na vodotokih, posebej na
Dragonji in Rižani.
Pripravili smo večje število mnenj v postopku podelitve vodnih dovoljenj. Povečuje se
obseg postopkov za izdajo vodnih dovoljenj za namakanje ter za komercialne ribnike, vključno z
neposredno rabo vode zaradi umeščanja namakalnih sistemov in ribogojstva.
Izdali smo tudi več soglasij oz. nesoglasij na podlagi aktov o zavarovanju zavarovanih
območij ( Krajinski park Ljutomerski ribniki in Jeruzalemske gorice, Krajinski park LjutomerskoOrmoške gorice, Krajinski park Boč - Donačka gora, Krajinski park Šturmovci, NS Maribor – mestni
park).
V postopku ugotavljanja okoljske škode smo pripravili mnenji v zvezi z onesnaženjem
Lisjakove struge in potoka Kopica.
Pripravili smo tudi več mnenj v integralnih postopkih izdaje gradbenega dovoljenj. Po
zahtevnosti izstopata mnenji za gradnjo glavne ceste Hajdina–Ormož, odsek Markovci–Gorišnica,
in nadgradnjo vodovodnega sistema B.
Pripravili smo številna mnenja v postopku presoje sprejemljivosti izvedbe programov
rednih vzdrževalnih del na hidromelioracijskih sistemih na podlagi člena 44a Pravilnika o presoji
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.
Dali smo večje število strokovnih mnenj za posege gradnje gozdnih vlak.
Med mnenji izpostavljamo še naslednja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izdano mnenje v okviru postopka PVO za državno cesto Velenje–Šentrupert;
mnenje za gradnjo Planinski dom Okrešelj, Logarska dolina;
kolesarska povezava skozi Hudo luknjo (DRSI) – neustreznost vodnogospodarskih ureditev,
po usklajevalnem sestanku izvedeni popravki projekta;
obnova obstoječe pešpoti proti Erjavčevi jami v soteski Savinje v Lučah;
gradnja Turistične brvi Celje;
ureditev plezališča v soteski Savinje pri Igli in Viderna peč v Svibnem pri Radečah;
prijave na pristojne inšpekcije; izpostavljamo gradnjo ceste za namene dostopa lastnikov
parcel v dolini Mestinjščice ter zasipavanje travnikov s pomembnimi strukturami za mravljiščarje na Volčekah;
mnenja na tehničnih pregledih v postopkih izdaje uporabnih dovoljenj;
mnenja za sanacijo drevesnih naravnih vrednot;
postavitev vetrnice na Svibnem, pri kateri smo ugotovili, da smo podobno vlogo obravnavali
že 2017, ko sta bili načrtovani dve vetrni elektrarni. Obravnavana vloga ni usklajena s prostorskimi akti. Izpostavljamo, da takšne vloge povzročajo le nepotrebno dodatno obremenitev.
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Zahtevnejša so bila mnenja v zvezi s posegi na vodotokih in ob njih (npr. ureditev reke Vipave
v Vipavi na območju izvirov, sečnja ob vodotoku Hubelj …), gradnjo gozdnih vlak (Kozjak), z
ureditvijo državne ceste Ajševica–Nova Gorica, umeščanjem vetrnih elektrarn – izdali smo dve
pozitivni mnenji za vetrni elektrarni na Kanalskem Vrhu, gradnjo kolesarskih povezav (Ladra–
Kamno, Postojna–Hruševje, Komen–Sežana, Idrija–Spodnja Idrija ), gradnjo infrastrukturnih in
ostalih objektov v TNP (pešpot in razgledišče ob trdnjavi Kluže, nadomestna gradnja brvi čez korita
Soče, gradnja vodovoda do Poštarskega doma na Vršiču …), urejanjem prometa na državni cesti
Strmec–Mangart, nivelacijo terena na območju Sežane, gradnjo motokros proge pri Divači, gradnjo
obvoznice Hrpelj in Kozine, gradnjo kablovoda Kobarid–Bovec. V veliko primerih sta bila potrebna
preverjanje stanja v naravi ter usklajevanje z načrtovalci posegov kot npr. za različne prostorske
ureditve v TNP, v RPŠJ, pri posegih na reki Soči s pritoki, na reki Vipavi in ob njej, Idrijci s pritoki,
na Reki (Veliki vodi) in njenih pritokih itd. V posebej zahtevnih primerih smo se posvetovali tudi
z zunanjimi strokovnjaki. V številnih primerih smo pred postopki pridobivanja dovoljenj svetovali
in usmerjali posege v naravi z namenom čim manjšega vpliva na varovana območja in zato, da bi
se izognili zapletom v samih postopkih (npr. vzdrževalni posegi na vodotokih Natura 2000 Dolina
Vipave, Dolina Branice, Dolina Reke, Soča z Volarjo, Reka, Julijske Alpe, Nadiža s pritoki, Idrijca s
pritoki, rekonstrukcija ceste Ajdovščina–Predmeja, itd.).
Od kompleksnejših strokovnih mnenj po členu 105a ZON bi izpostavili gradnjo brvi na
Temenici v Prečni in Loka–Kandija v Novem mestu, kjer smo preverjali upoštevanje pogojev iz
predhodnih mnenj. V postopku naravovarstvenega soglasja smo podajali mnenje in se terensko
usklajevali za izvedbo poti Od mlina do mlina na brežini reke Krke v Novem mestu. Izdelali smo
tudi obširno predhodno mnenje za izvedbo številnih vstopno-izstopnih mest na reki za čolnarjenje
skozi mestno jedro Novega mesta.
Med zahtevnejšimi mnenji v postopku pridobitve gradbenega dovoljenj, ki so zahtevala
več usklajevanj zaradi nelegalnih posegov investitorjev, izpostavljamo mHE Zajec v Praprečah pri
Žužemberku in MHE Brežna pri Zagradcu. Med več strokovnimi mnenji v postopkih izdaje vodnega
dovoljenja za neposredno rabo vode smo se negativno opredelili v primeru mHE Vehovec v
Žužemberku. Ponovno smo obravnavali mHE Stare Žage, tokrat v okviru vloge za povečanje letne
potencialne proizvodnje energije in s tem povezane vloge za spremembo Qes. Veliko časa smo
porabili za usklajevanje v primeru popravila jezov na Težki vodi (Makov jez in jez Štine) in Dobličici
(Doltarjev jez) ter za usklajevanje in iskanje rešitev za nepravilno izvedeno sanacijo zdrsa dela
brežine ob reki Krupi.
Povečalo se je število vlog oz. pobud za rekreativno rabo na vzhodnem delu Kočevskega
roga (več vlog na širšem območju smučišča Gače (kolesarski park, tekaška prireditev, treking
kolesarske proge, hladilna postaja), planinska in turnokolesarska pot v okolici Mirne gore).
Zaradi nedovoljenih posegov na območjih naravnih vrednot in območjih Natura 2000
smo na pristojne inšpekcijske službe naslovili več prijav: obnova mHE Zajec na Krki v Praprečah,
urejanje ribnika v Kostanjevici na Krki, priprava rekreativne trase prek glinokopov v Zalogu,
uničenje mrtvice ob Podturnščici, uničenje in nasipavanje brežine ob Sušici v Metliki in brežin reke
Krke, zasipavanje vrtače in trasiranje dostopne poti na območju Sredgore, prekomerno čiščenje
obrežne vegetacije.
Nadaljevala so se dela na območju HE Brežice, kjer smo veliko sodelovali s komunikacijo
in podrobnejšimi navodili pri končnih načrtovanjih ter sami izvedbi posameznih infrastrukturnih
ureditev, vezanih na omilitvene ukrepe. Najzahtevnejša so bila strokovna mnenja in usklajevanja
v postopku presoje sprejemljivosti posega v okviru presoje vplivov na okolje in izdaje

45

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2020

okoljevarstvenega soglasja za poseg HE Mokrice ter v okviru postopka prevlade drugega javnega
interesa nad ohranjanjem narave.
Med zahtevnejšimi in kompleksnejšimi postopki presoje sprejemljivosti posegov velja v
preteklem letu izpostaviti predvsem podaljšanje koncesije za kamnoloma Črni kal in Črnotiče ter s
tem povezano spremembo ravnanja z viški materiala pri gradnji drugega tira ter posege na območju
koprskega pristanišča – urejanje Ankaranskega obrobnega kanala ter gradnja premostitvenega
objekta prek kanala, ki povezuje Škocjanski zatok z morjem. Ob navedenem velja omeniti tudi
sanacijo klifa pod piranskim župniščem (NV Piranski klif), sanaciji in ureditvi ribiških pristanišč
Seča (KP Sečoveljske soline) in Izola, nadomestno gradnjo hotela Laguna, urejanje območja pod
Belvederom, sanacijo čelnih nasipov Strunjanskih solin (vse na območju KP Strunjan). Intenzivno
smo se ukvarjali z oblikovanjem mnenja v pritožbenem postopku v zvezi z graditvijo umetnega
podvodnega grebena ter s poseganjem v morje med izlivom Badaševice in Žusterno. V drugi
polovici leta smo spremljali sanacijo brežine pod piranskim župniščem, za katero smo predhodno
izdali mnenje.

6.8 Naloge vezane na mednarodne konvencije ter direktive in
uredbe EU
Obveznosti mednarodnih konvencij smo tudi v letu 2020 v veliki meri izvajali prek nalog, povezanih z območji Natura 2000, in prek izvajanja ukrepov za ohranjanje vrst ter habitatnih tipov. Glede
na kadrovske zmožnosti smo se trudili spremljati mednarodno dogajanje v zvezi s konvencijami.
V krepkem tisku je podan seznam konvencij, ki jih sledimo. V običajnem tisku so k nekaterim pripisane konkretne izvedene aktivnosti.
•
•
•
•
•
•
•

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)

Ob redni izmenjavi mnenj in podpori regionalnemu centru za zavarovana območja (SPA RAC) pri
različnih aktivnostih in organizaciji strokovnih srečanj je bil pomemben del aktivnosti namenjen
procesu oblikovanja novega strateškega akcijskega načrta za biotsko raznovrstnost v Sredozemlju
(SAP BIO Post 2020), v okviru katerega smo regionalnemu centru SPA/RAC posredovali ključne nacionalne prioritete v zvezi z ohranjanjem morske biotske raznovrstnosti v obdobju po letu 2020.
Ne neposredno vezano na Barcelonsko konvencijo, vsekakor pa vsebinsko komplementarno, je bilo tudi v preteklem letu sodelovanje v upravnem odboru združenja upravljavcev sredozemskih morskih zavarovanih območij – MedPAN ter na delavnicah, namenjenih oblikovanju že
omenjenega strateškega načrta post 2020.
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ReNPVO2030
Številka ukrepa

Cilj/Posebni cilj
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48

1/25–31

Mednarodna
dejavnost

Učinkovito vodenje delovnih skupin Sveta EU in koordinacija ter zastopanje EU v organih mednarodnih
organizacij v času predsedovanja Svetu EU (2021).

Konvencija o varstvu Alp (Alpska konvencija)

•

ZRSVN vodi akcijsko skupino 7 (ekološka povezanost in zelena infrastruktura)1 EUSALP (Strategija
EU za Alpsko regijo) skupaj z Bavarskim ministrstvom za okolje in varstvo potrošnikov. Vodenje poteka na podlagi sklepa Vlade RS od januarja 2016, ko se je Strategija tudi začela izvajati. Vodenje
in delo v akcijski skupini se izvajata v skladu z akcijskim načrtom EUSALP in s posameznimi (triletnimi) delovnimi načrti, ki jih pripravi in sprejme vsaka od devetih skupin, z vednostjo Izvršilnega
odbora. Program se usklajuje tudi z izvajanjem aktivnosti podpornih projektov in obratno ter s
programom vsakoletnega predsedovanja (rotira na letni ravni, razen Francije, ki bo predsedovanje iz 2020 zaradi močno spremenjenih razmer delovanja na mednarodni ravni nadaljevala tudi v
2021).
Ker aktivnosti EUSALP2 niso podprte s posebnim finančnim mehanizmom, ki bi bil namenjen izvajanju makroregionalnih strategij (vsaka MRS ima tudi svoje posebnosti), je bil v obdobju 2016–
2019 temu namenjen projekt AlpGov (Interreg za območje Alp), v 2020 pa pripravljeno njegovo
nadaljevanje. S 1. 1. 2020 smo začeli izvajati projekt AlpGov 2 – Krepitev mehanizmov upravljanja
Strategije EU za Alpsko regijo (Enhancing the Governance Mechanisms of the EUSALP)3. Njegov
namen je podpora učinkovitemu izvajanju in izboljšavi upravljavskih struktur ter mehanizmov
Strategije EU za Alpsko regijo (EUSALP). Projekt bo omogočil krepitev akcijskih skupin EUSALP z
oblikovanjem strukturiranega izobraževalnega procesa za razvoj novih znanj in njihovo izmenjavo med člani akcijskih skupin in izvršilnega odbora ter drugimi akterji (EUSALP Learning Environment). Medtem ko je bilo prvo obdobje EUSALP (in projekt AlpGov) namenjeno predvsem
vzpostavitvi dela skupin in celotne strukture, je v novem obdobju (in s projektom AlpGov2)4 večji
poudarek na izmenjavi izkušenj, povezovanju in oblikovanju skupnih strateških pristopov.
1

www.alpine-region.eu/action-group-7

2

www.alpine-region.eu

3

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

4

https://zrsvn-varstvonarave.si/projekti/alpgov2/
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M e d n a r o d n a Učinkovito vodenje delovnih skupin Sveta EU in kodejavnost
ordinacija ter zastopanje EU v organih mednarodnih
organizacij v času predsedovanja Svetu EU (2021).

• Konvencija CITES in uredba EU 338/97
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, so potekale skladno s kadrovskimi zmožnostmi, ki so bile omejene tudi zaradi epidemije covida 19. Zavod je kot strokovni organ izvajanja
konvencije v državi izvajal predvsem naslednje naloge:
– sodelovanje z upravnim organom pri pripravi poročil, osveščanju in usposabljanju ter pri
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–
–
–
–
–
–

drugih nalogah, povezanih z izvajanjem konvencije CITES in uredbe EU 338/97;
mednarodno sodelovanje s strokovnimi organi za izvajanje konvencije CITES drugih držav ter
sodelovanje v skupini Scientific Review Group za spremljanje dela konvencije CITES;
priprava 28 strokovnih mnenj o vplivu uvoza, izvoza, ponovnega izvoza in vnosa iz morja na
stanje ohranjenosti vrst v naravi;
dve strokovni determinaciji zadržanih osebkov;
17 strokovnih mnenj o gojitvi;
2 strokovni mnenji o zadrževanju osebkov v ujetništvu;
priprava stališč in sodelovanje v strokovnih organih konvencije.
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48

1/25–31

Mednarodna
dejavnost

Učinkovito vodenje delovnih skupin Sveta EU
in koordinacija ter zastopanje EU v organih
mednarodnih organizacij v času predsedovanja
Svetu EU (2021).

Uredba (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih
tujerodnih vrst
– Z MOP smo pripravili strokovno stališče o zastavljenih vprašanjih na temo implementacije
Uredbe (EU) 1143/2014, pripravili recenzijo presoje tveganja za sirsko svilnico ter se udeležili
enega sestanka Znanstvenega foruma, ki je potekal na daljavo v obliki video konference; z
MOP smo med letom sodelovali pri pripravi stališč za sestanke Odbora iz 27. člena Uredbe
(EU) št. 1143/2014.
– Začeli smo pripravo strokovnih podlag za akcijski načrt prioritetnih poti vnosa in širjenja
invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Evropsko unijo.
– Do faze usklajevanja z zunanjimi deležniki smo pripravili strokovne podlage za obvladovanje
zahodne račje zeli in žlezave nedotike ter začeli pripravo strokovnih podlag za obvladovanje
velikega pajesena.
– Nadgradili smo naravovarstveni atlas za vpis območij, kjer so se izvajale aktivnosti za
obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst.
– Začeli smo pisati priporočila za omejevanje širjenja invazivnih tujerodnih vrst pri izvajanju
gradbenih del in vzdrževanju zelenih površin ob infrastrukturnih objektih.
– Sodelovali smo pri usmerjanju kmetijske politike pri obvladovanju ITV na kmetijskih
zemljiščih.
– Udeležili smo se mednarodne konference NEOBIOTA 2020 v Vodicah na Hrvaškem, ki je
bila zaradi covida 19 prestavljena na splet in je potekala kot video konferenca, ter na njej
sodelovali s predavanjem in posterjem.
– Kot nosilci smo pripravili akcijski načrt za upravljanje tujerodnih vrst v Krajinskem parku
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (LIFE ARTEMIS).
– Objavili smo več prispevkov v različnih medijih, povezanih z invazivnimi tujerodnimi vrstami,
in tako prispevali k ozaveščanju širše javnosti o tej problematiki.
– Z Razvojno agencijo Sora smo podpisali pogodbo kot zunanji izvajalci za izvedbo nekaterih
nalog za projekt Alptrees (Alpine Space) in izvedli več aktivnosti.
OE Kranj sodeluje pri projektu Alptrees kot podizvajalec projektnega partnerja Razvojne agencije
Sora, d. o. o. V letu 2020 smo izvedli Alptrees nacionalno delavnico z deležniki in s predstavniki
v Sloveniji, ki je potekala v živo, ter eno od dveh Gorenjskih regijskih delavnic, ki je potekala v
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spletnem okolju. Tema delavnic je bila trajnostna raba in upravljanje tujerodnih drevesnih vrst
(TDV) v urbanih, semiurbanih in gozdnih ekosistemih alpskega prostora. Za oba dogodka smo pripravili poročilo z rezultati delavnic. V sklopu projekta smo izvedli popise in kartiranje TDV na štirih
pilotnih območjih v občinah Kranj, Naklo, Škofja Loka in Preddvor. Udeležili smo se tudi Alptrees
spletinarja.
– Izvedli smo več akcij obvladovanja ITV na terenu v okviru javne službe in tudi v okviru
projektov PoLJUBA, MARJA in LIFE ARTEMIS.
V letu 2020 smo kljub težavam s financiranjem izvedli nekaj akcij obvladovanja ITV na terenu.
Prednost smo dali območjem, na katerih smo ITV odstranjevali v letu 2019, da smo zagotovili
kontinuiteto, ki je pri obvladovanju ITV zelo pomembna. Prekinitev aktivnosti za celo leto namreč
ves predhodno vloženi čas izniči. Tako smo odstranjevali žlezavo nedotiko na Blatnicah v Trzinu,
navadno barvilnico za gradom Jable v občini Mengeš in ponovili izlov okrasne gizdavke iz Lotusovega ribnika v Šmarjeških Toplicah. S povezovanjem z Občino Domžale smo zagotovili odstranitev sirske svilnice v Domžalah, na novoodkritih lokacijah ob Gradiškem jezeru in Podnartu smo z
odstranitvijo plodov preprečili nadaljnje širjenje na večje razdalje, v Preddvoru pa smo odstranili
cele rastline na zelo majhnem rastišču. Za odstranitev ob Gradiškem jezeru smo se dogovorili z
DRI, lastnik v Podnartu pa nam izkopa rastlin ni dovolil. Z namenom preizkušanja metod odstranjevanja smo izvedli tudi odstranjevanje velikega pajesena v Kranju, na območju naravne vrednote, ki je bila zahtevna zaradi potrebe po delni zapori precej prometne ceste in pridobivanja vseh
potrebnih dovoljenj.
– Sodelovali smo pri izdelavi knjižice o tujerodnih vrstah organizmov v Vipavski dolini. V
projektu VIPava se bo nadaljevalo tudi v letu 2021, naloga še ni povsem zaključena.
– Izvajali smo strokovni nadzor nad aktivnostjo odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin ob
Hraškem bajerju (Zgodbe mokrišč).
Neizvedene oziroma nedokončane so ostale naslednje načrtovane aktivnosti:
– Priprava seznama invazivnih tujerodnih vrst, pomembnih za Slovenijo, za katere je treba
pripraviti ocene tveganja. Aktivnost se zaradi kompleksnosti naloge nadaljuje v letu 2021.
– Izmenjava izkušenj o obvladovanju invazivnih tujerodnih vrst z upravljavci zavarovanih
območij. Že sklicana delavnica je bila odpovedana zaradi epidemije covida 19.
– Dopolnitev strokovnih podlag za obvladovanje sirske svilnice. Naloga je prestavljena na leto
2021 zaradi pomanjkanja razpoložljivih podatkov.
– Spremljanje pojavljanja orjaškega dežena na lokacijah, identificiranih v letu 2019, ni potekalo
sistematično, pregledali smo le nekatere lokacije, za katere so bila zagotovljena sredstva za
odstranjevanje rastline.
ReNPVO2030
Številka ukrepa

Cilj/Posebni cilj

Vrsta ukrepa

Ukrep

7

1/3

Priprava in
Priprava operativnega programa za ITV, ki so uvrščene
posodobitev
na državni seznam in seznam EU.
programov in
akcijskih načrtov
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22

1/3

Ravnanje z
invazivnimi
tujerodnimi
vrstami

Vzpostavitev in izvajanje sistema spremljanja invazivnih
tujerodnih vrst (ITV), vključno z informacijskim
sistemom in s stalnim načrtnim spremljanjem
(monitoringom) pojavljanja v naravi.
Vzpostavitev sistema za zgodnje odkrivanje invazivnih
tujerodnih vrst, hiter odziv ter njihovo obvladovanje.
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1/ 25–31

Mednarodna
dejavnost

Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter okrepljeno
sodelovanje v organih odločanja o mednarodnih
sporazumih.

ReNPVO2030 poglavje 10
Cilji: 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
Ukrepi: 3.1.2,3.3.1, 3.3.3, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1

• Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine
Načrtovane aktivnosti v okviru Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine
glede vpisa Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine zaradi epidemije covida 19 niso bile
izvedene.
ReNPVO2030
Številka ukrepa

Cilj/Posebni cilj

Vrsta ukrepa

Ukrep

48

1/25–31

Mednarodna
dejavnost

Učinkovito vodenje delovnih skupin Sveta EU in koordinacija ter zastopanje EU v organih mednarodnih organizacij v
času predsedovanja Svetu EU (2021).

• Drugo mednarodno sodelovanje
MOP smo nudili strokovno pomoč pri izvajanju mednarodnih sporazumov in delu v mednarodnih
delovnih telesih, povezanih z ohranjanjem biotske raznovrstnosti.
Zagotovili smo strokovno podporo pri pripravi gradiva ter sodelovali pri pripravi kandidature
za Petdeželno biosferno območje Mura-Drava-Donava.
Bienalno srečanje evropske zveze za ohranjanje geološke dediščine ProGEO je odpadlo
zaradi epidemije covida 19.
Sodelovali smo na sestankih upravnega odbora združenja Parki Dinarskega loka v okviru
WWF in odločali o zadevah s področja urejanja delovanja združenja, skladno s Poslovnikom
upravnega odbora.
Sodelovali smo pri delu v Združenju evropskih naravovarstvenih organizacij (ENCA), kjer
smo razpravljali o Novi kmetijski politiki in ohranjanju biodiverzitete ter sprejemali priporočila.
S Scottish Nature (Scotish Natural Heritage) smo se dogovarjali o možnosti ponovne
obuditve sodelovanja z obiskom Scottish Nature v Sloveniji, a je epidemija prekrižala načrte.
Z WWF Adria in z The Nature Conservancy smo sodelovali pri pripravi posveta o
odstranjevanju odsluženih rečnih barier.
ReNPVO2030
Številka ukrepa

Cilj/Posebni cilj

Vrsta ukrepa

Ukrep
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1/25–31

Mednarodna
dejavnost

Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter okrepljeno
sodelovanje v organih odločanja o mednarodnih sporazumih.
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6.9 Strokovno sodelovanje z ministrstvi, inšpekcijskimi službami,
lokalnimi skupnostmi in drugimi deležniki
Zavod je strokovno sodeloval z velikim številom deležnikov na državni in lokalni ravni. Sodelovali
smo z državnimi institucijami, kot so ZGS, DRSV, ZZRS, KGZS, IZRK, ZVKDS, Slovenska vojska, kot
tudi z lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami, kot so Slovensko geološko društvo,
Društvo gorjanske košenice, Društvo Proteus, Zavod Svibno in asociacija ProGEO. Sodelovanje je
potekalo v neformalnih postopkih, ki so se običajno zaključili brez pisnih izdelkov. S strokovnim
sodelovanjem, svetovanjem, z usmerjanjem in s posredovanjem strokovnih informacij nam je
uspelo preprečiti številne negativne vplive na naravo. Neformalno sodelovanje je mnogokrat
časovno zamudno, vendar pa na tak način pridemo do bistveno boljših rezultatov za naravo.
Izvedli smo spodaj naštete naloge iz programa dela; nekatere od njih posebej komentiramo:
• strokovna podpora MKGP pri vprašanjih s področja varstva narave (javna služba, LIFE-IP
NATURA.SI, Mateja Žvikart, Vesna Juran);
Zavod je MKGP med letom pojasnjeval strokovne vsebine varstva narave. Aktivno smo se vključevali
v izobraževanja za kmetijske svetovalce in kmete. Skrbeli smo za izmenjavo znanj, pridobljenih pri
projektih.
• strokovna podpora MOP pri vprašanjih s področja varstva narave (javna služba, LIFE-IP
NATURA.SI, Martina Kačičnik Jančar, Vesna Juran);
Z MOP – Sektorjem za ohranjanje narave tesno neformalno sodelujemo, izmenjujemo podatke in
znanje ter se posvetujemo pred različnimi odločitvami.
Za MOP smo pripravljali različne podatke, ki jih je od Slovenije zahtevala Evropska
komisija, na primer podatke za anketo o morski direktivi, o indeksu ptic kmetijske krajine za
potrebe OECD, podatke o grožnjah in pritiskih na območja Natura 2000. Pripravljali smo tudi
podatke za posodobitev spletne strani MOP, analizo rabe tal na Ljubljanskem barju, podatke o
conah in monitoringih za vrste, vključene v travniški pisni opomin. Izvedli smo analizo prednostnih
projektnih območij za PUN po kohezijskih regijah. Pripravili smo podatke in besedilo okoljskih
kazalnikov NB11 in NB12 za ARSO.
V sodelovanju s sektorjem za CPVO smo za posamezne projekte, ki se bodo financirali iz
EU, preverjali podatke za izjavo organa, pristojnega za spremljanje območij Natura 2000 (MOP), o
verjetnosti pomembnih vplivov posameznih projektov na Natura območja.
• 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);
Zaradi epidemije covida 19 so bila sredstva podnebnega sklada omejena in zato tudi delovanje
skupin praktično ustavljeno.
• 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 z okoljskimi, gozdarskimi, s kmetijskimi, z gradbenimi in s tržnimi inšpekcijskimi
službami je bilo v letošnjem letu bolj intenzivno, kar se kaže tudi v večjem številu prijav in mnenj
za sanacijo posegov ter številu skupnih terenskih ogledov. Posebej izpostavljamo problematiko
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polivanja gnojevke na Kočevskem, umeščanje daljnovoda na habitat barjanskega okarčka na
Ljubljanskem barju, gradnjo MHE Brežna na Krki in posege na Drenikovem vrhu v KP Tivoli, Rožnik
in Šišenski hrib, posege v vodotoke in obrežno zarast potoka Peklača, reke Dravinje, Turniške
studenčnice, Črnega potoka ter posege na območju kmetijskih zemljišč (predvsem travišč) na
območju Dravinjske doline in Haloz. Ponovno smo prijavili posege na območju gramoznice Krapje.
Z inšpektorji smo sodelovali pri skupnih terenskih ogledih in pripravljali usmeritve
za sanacije po nedovoljenih posegih ali usmerjali izvedbo inšpekcijsko določenih posegov
na kmetijskih zemljiščih. Vedno več težav je tudi z usmerjanjem dejavnosti v naravi, ki so del
turističnega trženja. Številne so nezakonite tudi z vidika trženja.
Izvedli smo tudi komunikacijo s policijo in kriminalistično službo zaradi postopkov,
povezanih s sumom izvedbe kaznivega dejanja na območju Natura 2000 Drava, ter pričanje na
sodišču v primeru posegov na naravnem spomeniku na območju MO Ptuj.
• 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 );
Kljub oteženim razmeram za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi so bila izvedena številna
usklajevanja po telefonu in kasneje tudi prek video povezav ter na terenu. Izpostavljamo
pomen razumevanja varstvenih usmeritev pri lokalnih skupnostih, ki ga lahko dosežemo le s
pojasnjevanjem in razlaganjem.
Intenzivna komunikacija je potekala z občinami Mozirje, Solčava, Rogaška Slatina, Kozje,
Žalec, Trbovlje, Slovenske Konjice, Šentjur ter s priobalnimi občinami.
Intenzivno je bilo sodelovanje s projektanti in z investitorji pri usmerjanju posegov.
Izpostavljamo številne čistilne naprave na območju krasa, pri katerih smo s strokovnim
sodelovanjem dosegli nadstandardno čiščenja odpadnih voda. Za nekatere potencialne investitorje
oziroma občine smo pripravili predhodna strokovna mnenja v zvezi z nameravanimi posegi in s
spremembami prostorskih aktov.
Na nas se obračajo številne lokalne iniciative, ki naslavljajo predvsem okoljsko
problematiko (npr. smrad in izcejanje onesnaženih voda z odlagališč odpadkov, hrup pri izvajanju
del v kamnolomih ali na streliščih), opozarjajo pa tudi na vožnjo v naravnem okolju in pretirano
nabiralništvo.
Pri prijavi projektov smo vzpostavili tvorno sodelovanje z Razvojnim centrom Novo mesto
in z Inštitutom Urbanzero. S Partnerstvom za Pohorje, torej vključenimi občinami, z Mariborsko
razvojno agencijo, ki usmerja aktivnosti Partnerstva, ter s številnimi ključnimi deležniki smo
sodelovali pri številnih aktivnostih in strokovnih skupinah Partnerstva: pripravi Strategije razvoja
Pohorja, aktivnostih za zavarovanje RP Pohorje, aktivnostih vzpostavitve Destinacije Pohorje 365,
aktivnostih vzpostavitve kolesarskih poti, CGP Pohorje in drugih.
• 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);
Številnim deležnikom, predvsem lastnikom drevesnih naravnih vrednot, smo svetovali pri
načrtovanju posegov in ukrepov na naravnih vrednotah. Različnim deležnikom smo svetovali tudi
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ob vprašanjih, ki se nanašajo na zavarovane vrste in invazivne tujerodne vrste, predvsem glede
škode, ki jo te vrste povzročajo ljudem.
• sodelovanje pri aktivnostih projektov, v katere nismo vključeni kot partnerji (javna služba,
vodje OE);
• mreženje projektov (javna služba, projekti, vodje OE, vodje projektov).
ReNPVO2030 poglavje 10
Cilji: 1.3, 6.1, 7.2
Ukrepi: 1.3.5, 7.2.1

6.10 Komunikacija in ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja
narave
Komunikacija, odnosi in ozaveščanje javnosti so v letu 2020 potekali kot sestavni del izvajanja
strokovnih nalog ter podpora direktorju pri predstavljanju dela zavoda navzven. Z dolgoročnim
delom na področju komunikacije in ozaveščanja vplivamo na ravnanje in odločanje širše javnosti
ter tudi tako zagotavljamo ustreznejše varovanje narave. V letu 2020 se je tudi zaradi epidemioloških razmer in s tem povezanega večjega obiska narave povečalo zanimanje za varstvo narave
pri splošni javnosti.
Komunikacijske aktivnosti so potekale na ravni zavoda kot interna komunikacija, z deležniki na ravni države ter lokalnih skupnosti, komunikacija na ravni ciljnih javnosti ter medijev pa
kot zunanja – eksterna. Za vse naštete so bila uporabljena razpoložljiva komunikacijska orodja. Ta
so se v letu 2020 spremenila in prilagodila razmeram, saj smo nekatere predvidene dogodke in
srečanja v živo predstavili prek video načina, aktivnejši kot običajno pa smo bili tudi na področju
obveščanja prek spletne strani ZRSVN in Facebook omrežja.
V letu 2020 smo usmerjeno komunicirali o pomembnih naravovarstvenih strokovnih vsebinah, obeležili smo okoljsko pomembne dni, predstavili v naravi izvedene akcije ter redno in
uspešno komunicirali z mediji. Ob številnih odprtjih, predstavitvah, svečanih dogodkih, na novinarskih konferencah, v intervjujih, oddajah smo kot gostje ali pobudniki predstavljali posamezne
vsebine ali postopke na temo naravovarstva.
Ozaveščanje javnosti je potekalo tako na področju javne službe kot projektov, večkrat sta
se obe vsebini prepletali, saj so projekti večinoma zasnovani tako, da v komunikacijskem smislu
predstavljajo nadgradnjo vsebin javne službe, posebej tam, kjer je zavod tudi vodilni partner.
Na področju interne komunikacije smo izdali dve interni glasili N-vestnik in izvedli video
Zaključno srečanje za vse zaposlene. Tudi sicer smo zaposleni poleg ustaljene e-pošte in telefonov
medsebojno komunicirali prek video klicev. Organizirali smo enotno obveščanje vseh zaposlenih
o obolelih za covidom 19 ter ostalih informacijah, ki so bile pomembne za vse zaposlene. Predvidena športni dan in strokovna ekskurzija za vse zaposlene sta odpadla.
Na področju eksterne komunikacije smo v začetku leta in skozi vse leto izvedli številne
aktivnosti obeleževanja 100 let Spomenice.
S sodelavci Kozjanskega parka smo pripravili delavnice za priobalne lastnike v Kozjanskem
parku o ravnanju z obrežno vegetacijo.
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Opravili smo številne komunikacijske aktivnosti z različnimi civilnimi iniciativami, ki so se
vključevale v načrtovanje ali izvajanje konkretnih posegov v naravo.
Med letom smo celostno predstavljali okoljsko pomembne dni. Aktivnosti so potekale na
različnih območjih, pripravili smo jih kot samostojne, v sklopu drugih dogodkov izvajali predstavitve, interpretacije, razstave. Dogodke smo predstavili na spletni strani zavoda in Facebook strani, pripravili sporočila za medije ter jim jih posredovali.
Sodelovali ali izvedli smo komunikacijske aktivnosti na temo ohranjanja dvoživk na območju Slovenije. Na povabilo župana Mestno občine Kranj smo se udeležili srečanja županov
»spodnje« Gorenjske, kjer je bila obravnavana tematika povozov dvoživk. Z MO Kranj pa smo
organizirali zaporo ceste v času prehajanja dvoživk. Pri tem smo sodelovali še z lokalnimi društvi,
prebivalci in mediji.
Za občino Brežice smo pripravili strokovne podlage za interpretacijo narave na širšem območju HE Brežice.
Izvedli smo delavnico na dogodku Dan za Savinjo 2020 v organizaciji občine, Krajevne
skupnosti Rečica in Osnovne šole. Dogodek je bil zaradi razmer v letu 2020 okrnjen.
Na več lokacijah Biosfernega območja Mura (Veržej, Apače, Trate, Murska Sobota) smo pripravili dogodek Mura festival, namenjen promociji in ozaveščanju o UNESCO Biosfernem območju
Mura. Sodelovali smo tudi z UNESCO pisarno v Benetkah pri izvedbi MAB – Summer University
(Hybrid Asterousia University 2020), kjer smo predstavili ozaveščevalne aktivnosti na MAB MURA.
Z MO Celje smo sodelovali pri naravovarstvenih vsebinah za Bobrov center, vodili po centru obiskovalce in sodelovali ob odprtju. Vsebine smo predstavili tudi medijem, ki so o njih pisali.
S predavanji, predstavitvami, z vodenimi pohodi smo ob predstavitvi bobra in njegovega
habitata predstavili pomen in prizadevanja za varstvo narave.
vrst.

Skozi vse leto smo izvajali komunikacijo s področja preprečevanja invazivnih tujerodnih
Izvajali smo komunikacijo z župniki za izvedbo potrebnih ukrepov za varstvo netopirjev.

Z naravovarstvenimi vsebinami smo sodelovali pri Tednu vseživljenjskega učenja in sodelovali z Univerzo za tretje življenjsko obdobje.
Vključevali smo se v program KATIS z delavnico Vpliv človeka na naravo, medtem ko je bilo
izobraževanje z naslovom Od korenin do krošenj zaradi epidemije prestavljeno.
Na več osnovnih šolah smo sodelovali na naravoslovnih dnevih ter pri izvedbi skupnega
izobraževalnega dogodka za javnost Vse živo v Stražunu, v sklopu katerega smo izvedli promocijo
učne poti Netopirja Boromirja.
Študentom Univerze v Novi Gorici smo predstavili problematiko obremenjevanja kmetijstva in vpliva na naravo, na dogodku Parada učenja 2020 v Kranju pa smo sodelovali s predstavo
o žabici. Za udeležence programa Turistični vodnik turističnega območja Bela krajina smo izvedli
predavanje na temo Narava Bele krajine.
Sodelovali smo pri urejanju izobraževalne knjižice za učitelje Bodi vez z naravo.
V sklopu Dni evropske kulturne dediščine (DEKD) smo sodelovali z izvedbo interpretativnih
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vodenj na območjih Bistriškega vintgarja in Geoparka Karavanke ter interpretativnih vodenj ob
Dravi.
Tekom celega leta smo proaktivno sodelovali z mediji. Odgovarjali smo na zastavljena vprašanja, pripravljali sporočila za medije, pripravljali novinarske konference. Redno smo pripravljali
članke za lokalne časopise, sodelovali v radijskih in televizijskih oddajah. Tako smo za lokalne časopise pripravili članke o štorkljah in dvoživkah. Redno smo objavljali v Dolenjskem listu o zanimivih
naravnih vrednotah. Objavljali smo v reviji Konkrecija, Doživljanje narave (zbornik) in Fostering
Heritage Communities.
Sodelovali smo z Radiem Slovenija pri pripravi reportaže Dobro jutro se v gorah začne zgodaj – Smrekovec in s TV Slovenija pri oddajah Naravni parki – Geopark Karavanke, 1.,2. in 3. Del.
Sodelovali smo tudi v oddaji Alpe-Donava-Jadran ter Oddajah o živalih in ljudeh – predstavitev
Črnega jezera na Pohorju in Stražuna, v oddaji Slovenski vodni krog ter oddaji Male sive celice v
sklopu oddaj o pomenu dreves, gozdne dediščine in biodiverzitete.
Pripravili smo več pisnih prispevkov oz. sodelovali z novinarji pri objavah o posegih v drevesne in oblikovane naravne vrednote, predvsem drevoreda pinij ob regionalni cesti v Strunjanu.
Sodelovali smo tudi pri objavah v zvezi s poseganjem v morje, z zasipavanjem pri izlivu Badaševice
ter s pripravo pomorskega prostorskega načrta in tudi pri pripravi prve v seriji oddaj Na sončni
strani s predstavitvijo reke Dragonje ter Ušesa Istre.
Sodelovali smo tudi pri novinarskih prispevkih v povezavi z Mangartskim sedlom, izdanim
mnenjem o čistilni napravi podjetja Eternit v Anhovem, pri prispevku o Naturi 2000 in drugem tiru
Divača–Koper.
Sodelovali smo tudi pri pripravi prispevkov in z uredniškim delom pri nastanku tematske
trojne številke Proteus – POHORJE, strokovno pregledali leposlovno knjigo Velikan Goltan ter ob
koncu leta začeli pripravo knjige in kasneje izdajo (360 strani) člankov enega od zaposlenih.
V letu 2020 smo pripravili 237 objav.

OE Celje

2

sodelovanje pri
novinarskem
prispevku
4

OE Kranj

1

9

0

0

0

1

OE Ljubljana

5

1

0

0

0

0

OE Maribor

3

37

0

0

1

2

OE Nova Gorica

0

4

0

0

0

0

OE Novo mesto

26

21

0

0

0

0

OE Piran

7

17

0

0

2

0

Osrednja enota

2

72

0

13

6

1

46

165

0

13

9

4

Območne enote

Skupaj

avtorski
prispevek

intervju

sporočilo
za javnost

tiskovna
konferenca

0

0

0

0

publikacija SKUPAJ

Za potrebe zavoda in projektov smo kot komunikacijska pomoč oblikovali in izdali:
•
•
•
•
•

Poročilo o delu ZRSVN (157 strani),
Program dela 2020 (125 strani),
Zbirka kolumn iz Primorskih novic (355 strani),
Table, Machova učna pot (16x),
Logotip, vabilo, plakat za poletni tabor v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS,
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•
•
•
•
•
•

Orhideje, določevalni ključ, LIFE TO GRASSLANDS,
Table v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS (52x),
Brošura dobre prakse v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS (4 strani),
Zaključna brošura projekta LIFE TO GRASSLANDS v slovenščini in angleščini (24 strani),
Majice za projekt LIFE TO GRASSLANDS,
Brošura (Ne)vidne vezi v okviru projekta Vezi narave (20 strani).

V okviru projekta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

LIFE Artemis smo izvedli več delavnic za lastnike zemljišč, lokalno prebivalstvo in kmete na
Radenskem polju;
Vezi narave smo izdali koledar, brošuro in knjižico Dnevni metulji;
Vezi narave smo sodelovali pri pripravi kratkih filmov o ciljnih živalskih vrstah;
pripravili smo vsebine za interpretacijo Planinskega polja v sklopu projekta KrasReVita;
Marja, pripravili knjižico Mala Barja – veliko življenja;
Marja, izvedli komunikacije z deležniki;
Zgodbe naših mokrišč sodelovali pri načrtovanju in izvedbi opazovalnice za ptice v Hrašah;
Poljuba, izvajali celostno komunikacijo (deležniki, izobraževanje, mediji);
LIFE STRŽEN pripravljali vsebine za spletno stran, blog in ostale medije;
NaKult in ob sodelovanju projekta BANAP izvedli dvodnevno strokovno usposabljanje za
geointerpretatorje Geoparka Karavanke;
NaKult sodelovali pri pripravi vsebin za vodnike, interpretacijske poti in točke Geoparka Karavanke;
LAS Črni močeril pripravili predstavitve za strokovno in laično javnost;
LAS Črni močeril smo za KGZS zavod Novo mesto pripravili predstavitev o varstvu podzemskih
ekosistemov glede na problematiko gnojenja;
kohezijskih projektov Za Kras, Kras.re.vita in VIPava smo pripravili in izdali zloženko o preprečevanju
krivolova jamskih živali;
kohezijskih projektov Za Kras, Kras.re.vita in VIPava smo izvedli predavanje o travniški morski čebulici,
sodelovali pri izvedbi dogodka ob noči netopirjev ter pri pripravi vsebin za učno pot in aplikacijo ter
pri dopolnjevanju vsebin za knjižico o tujerodnih invazivnih vrstah;
kohezijskih projektov Za Kras, Kras.re.vita in VIPava smo sodelovali z mediji – pripravljali članke,
sporočila za medije in odgovarjali na novinarska vprašanja;
LIFE TO GRASSLANDS na območju Haloz vzpostavili interpretacijski poligon Raziskovalnica na
travniku, na štirih kmetijah pa postavili interpretacijske table za izobraževanje o pomenu suhih travišč
in travniških sadovnjakov ter njihovih ekosistemskih storitev, tudi njihovega ohranjanja s kupovanjem
lokalnih haloških izdelkov (skladno s projektno prijavnico);
LIFE TO GRASSLANDS na območju Haloz vzpostavili interpretacijski poligon Raziskovalnica na travniku
(skladno s projektno prijavnico);
LIFE TO GRASSLANDS na štirih kmetijah postavili interpretacijske table za izobraževanje o pomenu
suhih travišč in travniških sadovnjakov ter njihovih ekosistemskih storitev (skladno s projektno
prijavnico);
LIFE TO GRASSLANDS na območju Miklavža na Gorjancih izvedli večdnevni naravoslovni tabor za
otroke in več naravoslovnih dni in ostalih ozaveščevalnih aktivnosti na temo suhih travišč (skladno s
projektno prijavnico);
LIFE TO GRASSLANDS na območju Miklavža v skednju postavili interpretacijsko vsebino na temo
nastanka in razvoja travišč na Gorjancih v projektu;
LIFE TO GRASSLANDS izvedli zaključno prireditev z novinarsko konferenco ob zaključku projekta
(skladno s projektno prijavnico);
LIFE TO GRASSLANDS izvedli osem izobraževanj kmetov za prepoznavanje indikatorskih rastlin
oziroma samoocenjevanje ustreznosti upravljanja suhih travišč je bilo izvedeno v letu 2019 (dodatna
aktivnost).
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•
•
•
•
•
•

Zgodbe naših mokrišč priprava brošure z naslovom Zgodbe naših mokrišč, kjer predstavljamo namen
projekta, projektne aktivnosti in lokalna mokrišča;
Zgodbe naših mokrišč priprava promocijskega materiala (kazalke, magnetki, karte Črni Peter) na temo
mokrišč;
Zgodbe naših mokrišč izvedba dogodkov o mokriščih za lokalno prebivalstvo – dogodek o mesojedih
rastlinah v Trzinu, dogodek o Hraških mlakah v Medvodah, odprtje fotografske in likovne razstave na
temo mokrišč v Trzinu in Vodicah;
Zgodbe naših mokrišč sodelovanje pri scenariju pred snemanjem dokumentarnega filma;
Zgodbe naših mokrišč izvajanje osnovnošolskega programa Mladi naravovarstvenik,
Zgodbe naših mokrišč priprava vsebin za objave v medijih – Odsev, Mengšan, Sotočje, spletne strani
občin.

Št. ukrepa

Cilj/Posebni cilj

Vrsta ukrepa

Ukrep

37

1, 2/21

Ozaveščanje

Izvajanje rednega ozaveščanja in ozaveščevalnih
kampanj za ohranjanje narave in odzivanje na aktualne grožnje ter pritiske na naravo, tudi v povezavi s
pobudami na evropski in svetovni ravni ter z uporabo
sodobnih informacijskih tehnologij.

38

1, 2/21

Ozaveščanje

Promocija primerov dobre prakse ohranjanja narave,
kjer javni zavodi, zlasti upravljavci ZO, delujejo kot
vzor.

39

1, 2/21

Ozaveščanje

Spodbujanje ozaveščevalnih dejavnosti, ki potekajo
z neposredno komunikacijo in vključujejo lokalne
deležnike.
Spodbujanje ozaveščanja, ki omogoča spremembo
obnašanja na območjih, kjer naravo neposredno
ogrožajo lokalne dejavnosti (npr. rekreacija).

48

1/25–31

Mednarodna dejavnost

Prizadevanje za vidnejše mesto Slovenije v organih
mednarodnih organizacij.
Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter okrepljeno
sodelovanje v organih odločanja o mednarodnih
sporazumih.
Okrepitev zmogljivosti za vodenje politike, pripravo
stališč, zastopanje v mednarodnih organizacijah,
delovanje kontaktnih točk, usklajevanje, poročanje in
posredovanje informacij.
Uresničevanje zaveze o uradni razvojni pomoči (0,33
% BDP), ki zajema prispevke v GEF in ratificirane
programe v mednarodnih sporazumih.
Zavzemanje za večjo učinkovitost mednarodnih sporazumov (zmanjšanje upravnih bremen, uskladitev
ciklov, upoštevanje mandata pogodbenic, preglednost in strokovnost v procesih odločanja).
Učinkovito vodenje delovnih skupin Sveta EU in koordinacija ter zastopanje EU v organih mednarodnih
organizacij v času predsedovanja Svetu EU (2021).

33

1,2/10

Vzgoja in izobraževanje

Priprava predlogov za dopolnitev programov za osnovne in srednje šole s temeljnimi in z aplikativnimi
vsebinami s področja varstva narave; usposabljanje
učiteljskega kadra.
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34

1,2/10

Vzgoja in izobraževanje

Vključitev temeljnih znanj o ohranjanju narave v
učne/študijske programe poklicev, ki zadevajo poseganje v naravo.

35

1,2/10

Vzgoja in izobraževanje

Usposabljanja za zaposlene na delovnih mestih, ki
zadevajo poseganje v naravo.

36

1,2/10

Vzgoja in izobraževanje

Usposabljanje služb, ki delujejo na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti in upravljanja sestavin
biotske raznovrstnosti za kakovostno opravljanje
nalog.

6.11 Naravovarstvene akcije in sorodne projektne aktivnosti
6.11.1 Naravovarstvene akcije – javna služba
V preglednici je pregled realizacije naravovarstvenih akcij v letu 2020. Obsega s programom dela
za leto 2020 predvidene akcije kot tudi tiste, ki smo jih izvedli dodatno. Za akcije, ki v programu
dela niso bile predvidene, a smo jih v letu 2020 izvedli, je v zadnjem stolpcu preglednice navedeno »Dodatno realizirano«.
OBMOČNA ENOTA
Celje
Celje
Celje
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj

NARAVOVARSTVENA AKCIJA
Mestna občina Celje – izvajanje letnega načrta urejanja
zavarovanih dreves
Sanacija Gašperjevega kostanja
Boletina – štetje velikonočnic
Bobovek – Analiza vode v Ledvički in Krokodilnici
Bobovek – Analiza možnosti ureditve kotanje za
dvoživke
Bobovek – Zapora ceste v času prehajanja dvoživk
Bobovek – Ribolovni dnevi na Ledvički in Krokodilnici
Ureditev info točke na naravni vrednoti Dedkov pruh z
občino Kamnik
Sanacija NV 5116, Pristava na Javorniškem Rovtu –
jeseni

Kranj

Revitalizacija habitata Loeselove grezovke na Planiku
Mlaka – popis dvoživk

Kranj

Obnova table v Dovžanovi soteski

REALIZACIJA
Realizirano
Ni realizirano1
Realizirano
Realizirano
Realizirano
Realizirano
Realizirano
Realizirano
Ni realizirano2
Dodatno
realizirano3
Dodatno
realizirano4
Dodatno
realizirano5

1
Zaradi neaktivnosti partnerja (Tanin, d. d.) pri zbiranju ponudb, neugodnih vremenskih razmer in razmer, povezanih z epidemijo
covida 19, NV-akcija ni bila izvedena in je prestavljena v leto 2021. Finančnih posledic za ZRSVN ni bilo.
2
NV 5116 je bila sanirana s sredstvi NV-akcij 2019, in sicer namesto NV 4946, kjer lastnica ni dovolila sanacije. Porabilo se je 3.500
evrov, ki jih je ZRSVN dobil naknadno od MOP. Namesto te NV-akcije smo izvedli tri druge.
3
NV-akcija financirana s sredstvi, namenjenimi NV-akciji sanacija NV 5116.
4
NV-akcija financirana s sredstvi, namenjenimi NV-akciji sanacija NV 5116.
5
NV-akcija financirana s sredstvi, namenjenimi NV-akciji sanacija NV 5116.
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Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Novo mesto

Žiri – permsko-triasna meja – geološki steber
Drevesna NV Podjelovo Brdo – lipa pri Črtu
Koseze pri Vodicah – pomagajmo dvoživkam čez cesto
Meritve zasedimentiranosti rovov Željnskih jam
Željnske jame – informativna tabla
Sanacija drevesa NV 3975 Lošc – lipa

Ni realizirano6
Ni realizirano7
Realizirano
Realizirano
Realizirano
Dodatno
realizirano8
Sanacija drevesa NV 8872 (Ljubljana Šentvid –
Dodatno
rdečelistna bukev)
realizirano9
Kadice – prestavitev poti
Dodatno
realizirano10
Prostovoljna akcija čiščenja rastišč kuštravega jegliča na Ni
Smrekovcu
realizirano11
Izdelava 5 podstavkov za gnezda bele štorklje
Realizirano
Postavitev in odstranitev ograj za dvoživke v Lutvercih Realizirano
Nakup dodatnega podstavka za gnezdo štorklje
Dodatno
realizirano12
Izdelava 9 podstavkov za gnezda bele štorklje
Dodatno
realizirano13
NV 4551, Zadlog – lipa pri hiši št. 11
Realizirano
Čiščenje jame (Vilenica oz. Dimnice)
Ni
realizirano14
Bergevčeva jama – zaprtje jame
Realizirano
Sanacija Kal - Koritnica – lipa pri hiši št. 65
Dodatno
realizirano15
NV 4553; Zadlog – lipa pri hiši št. 35
Dodatno
realizirano16
zatočišče netopirjev Vinica: periodično čiščenje
Realizirano

6
N-akcija ni bila izvedena, saj občina, s katero je bilo predvideno sodelovanje, svojih aktivnosti zaradi razmer v povezavi z epidemijo
covida 19 ni izvedla. Namesto te akcije sta bili izvedeni NV-akciji: sanacija NV 4553- Zadlog – lipa pri hiši št. 35 in sanacija drevesa NV 8872 (Ljubljana Šentvid – rdečelistna bukev).
7
NV-akcija ni bila izvedena, ker se je drevo tik pred izvedbo akcije (v maju 2020) razklalo in poškodovalo do te mere, da izvedba
ukrepov ni bila več smiselna. Drevo je bilo odstranjeno in predlagano za izbris iz registra NV. Namesto te NV-akcije je bila izvedena na NV 3975
Lošc – lipa (sanacija drevesa).
8
NV-akcija financirana s sredstvi od neizvedene NV-akcije drevesna NV Podjelovo Brdo – lipa pri Črtu.
9
NV-akcija financirana z delom sredstev od neizvedene NV-akcije Žiri – permsko-triasna meja – geološki steber.
10
NV-akcija financirana s sredstvi od neizvedene NVakcije Čiščenje profila gube – Mirna.
11
NV-akcija ni bila izvedena zaradi nedogovora z lastniki zemljišč (akcija bi potekala na državnih in zasebnih zemljiščih) ter ZGS. S sredstvi od te NV-akcije se je kupil dodaten podstavek za gnezdo štorklje.
12
NV-akcija je bila financirana s sredstvi od neizvedene NV-akcije Prostovoljna akcija čiščenja rastišč kuštravega jegliča na Smrekovcu.
13
Ker je teden dni pred iztekom roka za končanje NV-akcij ostal denar (cca 4.000 evrov), smo izvedli nakup dodatnih 9 podstavkov za
gnezda štorkelj. Denar je ostal, ker so dodatna sredstva za intervencijo, za katera smo zaprosili MOP, prišla kasneje, in sicer po tem, ko smo jih
sami že prerazporedili med NV-akcijami za leto 2020, da smo intervencijo lahko pravočasno izpeljali.
14
Zaradi epidemiološke situacije v državi je bila NV-akcija odpovedana, saj ni bilo mogoče zagotoviti potrebnih ukrepov po navodilih
Nijz. Del sredstev je bil porabljen za NV-akcijo zaprtje Bergevčeve jame, kjer smo potrebovali dodatna sredstva, del sredstev pa za NV-akcijo
Sanacija drevesa Kal - Koritnica – lipa pri hiši št.65. Zaradi velikega zanimanja med upravljavci jam nameravamo NV-akcijo izpeljati v letu 2021.
15
NV-akcijo smo financirali s sredstvi od neizvedene NV-akcije čiščenje jame (Vilenica ali Dimnice).
16
Na MOP smo poslali dopis za sredstva za intervencijo. Ker dolgo časa ni bilo odgovora, smo vzeli del sredstev od neizvedene NV-akcije Žiri – permsko-triasna meja – geološki steber, del sredstev smo vzeli od NV-akcije Zadlog – lipa pri hiši št.11, kjer je nekaj sredstev ostalo.
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Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto

Čiščenje profila gube – Mirna
Brezova Reber – lipa 1
Zagozdac – lipa 1 – sanacija
Zagozdac – lipa 2 – sanacija
Prevoz podstavka za gnezdo štorklje

Novo mesto

Štetje srednjega detla v Dobrovi

Novo mesto

Štetje kosca v Jovsih

Piran
Piran
Piran

Sanacija hrasta pri Škrljevcu
Zaprtje plezalne stene v Ospu zaradi uharice
Dodatna tabla pri plezalni steni zaradi uharice

Ni
realizirano17
Realizirano
Realizirano
Realizirano
Dodatno
realizirano18
Dodatno
realizirano19
Dodatno
realizirano20
Realizirano
Intervencija
Intervencija

6.12 Vodenje podatkov o predmetih in ukrepih varstva
V letu 2020 smo se zaradi epidemije covida 19 najprej soočili s problemi zagotavljanja dostopnosti
do že zbranih podatkov. Z zelo organiziranim delovanjem sodelavcev, ki pokrivajo področje
informatike oziroma jim je to področje bliže in se nanj malce bolj ljubiteljsko spoznajo, smo z
izrednimi napori v kratkem času zagotovili ustrezno dostopnost do podatkov na daljavo in tako
omogočili delovne procese, odvisne od podatkov.
V okviru projekta IP-LIFE NATURA.SI smo se soočali z izredno velikimi količinami podatkov
pri pripravi PUN 2022-27, ki smo jih morali zaradi nezadostne informatizacije delovnega procesa
ob zamujanju projekta NarcIS ročno sestavljati. Poraba časa je bila zaradi tega večja, potrebni so
bili tudi zelo veliki napori, da ni prihajalo do tehničnih napak pri upravljanju podatkov.
Izvedli smo spodaj naštete naloge iz programa dela; nekatere od njih posebej komentiramo:
• vodenje podatkov o naravnih vrednotah v Naravovarstvenem atlasu – dopolnjevanje
podatkov o naravnih vrednotah v Naravovarstvenem atlasu ter priprava predloga sprememb
Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (javna služba, Mina Dobravc);
V letu 2020 je zavod intenzivno dopolnjeval podatke o naravnih vrednotah v Naravovarstvenem
atlasu. Dopolnjevanje je temeljilo na spremljanju stanja NV in obstoječih metodologijah
vrednotenja hidrološke, drevesne, geološke in delno tudi že geomorfološke zvrsti. Prav tako se je
vrednotilo dele narave, ki zadostijo merilom vrednotenja za zoološko, botanično in ekosistemsko
zvrst, zlasti na podlagi podatkov, pridobljenih v okviru različnih projektnih aktivnosti. Velik delež
je odpadel na dopolnjevanje podatkov za potrebe sprememb Pravilnika o določitvi in varstvu
naravnih vrednot.
Zavod je pripravil skoraj 1.200 predlogov sprememb podatkov obstoječih naravnih vrednot
17
18
19
20

NV-akcija ni bila izvedena zaradi prioritet pri drugih nalogah ZRSVN in zaradi neugodnih epidemioloških razmer zaradi covida 19.
NV-akcija je bila financirana z delom sredstev od NV-akcije Izdelava 5 podstavkov za gnezda bele štorklje.
NV-akcija je bila izvedena, a za ZRSVN ni imela finančnih posledic.
NV-akcija je bila izvedena, a za ZRSVN ni imela finančnih posledic.
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(spremembe atributivnih podatkov, grafike), na podlagi evidentiranja in vrednotenja delov narave
lani in v preteklih letih je pripravil tudi 140 predlogov za nove naravne vrednote. Skoraj 160
naravnih vrednot je predlaganih za izbris iz registra. Pripravili smo tudi prenovljeni seznam vseh
jam (13.659), ki so bile registrirane v katastru jam do 31. 4. 2019.
• vodenje podatkov s področja biotske raznovrstnosti, vključno s profilom Sporoči vrsto (javna
služba, Matej Petkovšek);
V profil Sporoči vrsto smo zaposleni vnesli 791 novih podatkov, 467 podatkov je bilo vnesenih
prek javnosti dostopnega profila aplikacije. To je skupaj 1.258 novih podatkov o pojavljanju vrst.
• posodobitev podatkovne zbirke SDF (LIFE-IP NATURA.SI, Matej Petkovšek);
Na delavnicah, ki smo jih z zunanjimi strokovnjaki za vrste izvedli v okviru projekta IP-LIFE NATURA.
SI, smo izvedli popolno revizijo podatkov SDF. Podatke smo z vsemi pojasnili vnesli v evropski
portal.
• izdelava profila za vodenje podatkov o elementih krajine v Naravovarstvenem atlasu (javna
služba, Matej Petkovšek, Darja Erjavec);
Izdelan je bil nov profil za vodenje podatkov o elementih krajine v Naravovarstvenem atlasu, ki
omogoča pregledovanje podatkov s satelitskimi slikami v časovni vrsti kot podloženo informacijo.
• izdelava prilagoditev v profilu Naravne vrednote v naravovarstvenem atlasu (javna služba,
Mina Dobravc);
• zamenjava koordinatnega sistema (javna služba, Matej Petkovšek);
Zamenjavo koordinatnega sistema smo izvedli ob koncu leta 2020 in v januarju 2021. Zahtevala
je obsežno predpripravo podatkov v novih koordinatah. Pripraviti smo morali vse lastne podatke
kot tudi podatke drugih organizacij, ki jih uporabljamo v delovnem procesu kot pomožne podatke.
Zamenjava je bila opravljena v Naravovarstvenem atlasu in tudi na vseh mestih za delo z Desktop
GIS-aplikacijami. Posebno pozornost smo namenili tudi organizaciji dela, da ne bi pri odprtih
zadevah prišlo do napak pri geolokaciji podatkov.
• posodobitev con vrst in habitatnih tipov območij Natura 2000 (LIFE-IP NATURA.SI, Matej
Petkovšek).
Na delavnicah z zunanjimi strokovnjaki za vrste in habitatne tipe smo pregledali razpoložljive
nove podatke in pripravili navodila za posodobitev posameznih con. Posodobitev bo precej
obsežnejša od pričakovanja. Risanje novih con se je začelo z zamikom (zaradi epidemije covida 19
smo delavnice projekta IP-LIFE NATURA.SI izvajali prek videa, kar nam je vzelo več časa, kot smo
načrtovali) in se bo nadaljevalo v letu 2021.

ReNPVO2030
Številka ukrepa

Cilj/Posebni cilj

Vrsta ukrepa

Ukrep

30

1,2/20, 3

Informacijski
Urejanje, dopolnjevanje in redno vzdrževanje:
sistem in zbirke
podatkovne zbirke o biotski raznovrstnosti, naravnih
podatkov
vrednotah in krajinskih značilnostih, pomembnih za
ohranjanje biotske raznovrstnosti.

ReNPVO2030 poglavje 10
Cilji: 4.3
Ukrepi: 4.3.1
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6.13 Spremljanje stanja ohranjenosti narave in izvedbe ukrepov
varstva
V letu 2020 je bilo na terenu pregledanih 567 NV (10,7 % vseh NV brez jam), kar je več kot smo
načrtovali v programu dela za leto 2020. Razlog je predvsem v omejitvi pisarniškega dela zaradi
epidemije covida 19.
Spremljanje stanja biotske raznovrstnosti smo izvajali predvsem v sklopu terenskih ogledov,
namenjenih pripravi strokovnih mnenj in naravovarstvenih smernic, ter skupaj s spremljanjem
stanja narave po izvedenih posegih na območjih Natura 2000 in ekološko pomembnih območjih.
Podatke o najdbah ogroženih vrst smo vnašali v zbir Sporoči vrsto.
Izvedli smo spodaj naštete naloge iz programa dela na področju spremljanja stanja narave;
nekatere od njih posebej komentiramo:
• spremljanje stanja naravnih vrednot – terensko preverjanje stanja NV, ki so v registru
naravnih vrednot (javna služba, Mina Dobravc);
V letu 2020 je bilo na terenu pregledanih 567 NV (10,7 % vseh NV brez jam), kar je več kot smo
načrtovali v programu dela za leto 2020. Pregledovali smo NV, ki bodo predmet sprememb
Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot ter NV in jih je treba pregledovati pogosteje kot
na 10 let, predvsem drevesa.
Razen OE Nova Gorica (4,6 %) so vse ostale OE pregledale več NV, kot je bilo načrtovano.
Izstopajo OE Piran (45 %), Novo mesto (12,1 %), OE Ljubljana (11,5 %), OE Maribor (11,0 %) in OE
Kranj (10,9 %). OE Celje jih je pregledala 8,2 %.
• spremljanje stanja narave na zavarovanih območjih (javna služba, vodje OE);
• spremljanje stanja biotske raznovrstnosti (javna služba);
Opravljen je bil podroben pregled stanja bobra na območju Dobličice s pritoki, Kolpe, na pritokih
Krke in Save. Manj podrobno smo spremljali podatke o širjenju bobra v Posotelju, ob Dravinji, v
porečjih Drave in Mure. Posebno pozornost smo namenili tudi črnim točkam s povozi bobra in
vidre, kjer bo v bodoče verjetno treba izvesti ukrepe za zmanjšanje povozov živali.
Izvedli smo štetje velikonočnic na Boletini.
Ogledali smo si nahajališča potočnega škržka (Unio crassus) v Savinji, kar nam je dalo
popolnoma nova spoznanja o pojavljanju te vrste.
Na Gorjancih smo v sodelovanju z botanikom Koscem izvedli delni pregled rastišč lepega
čeveljca in nekaterih drugih ogroženih vrst. Spremljali smo stanje ekstenzivnih suhih travišč na
območju Gorjancev in tudi na drugih območjih suhih travišč.
Spremljali smo stanje močvirske sklednice na območju Gornjega kala, kala Krivače,
glinokopov Zalog ter na območju ribnikov Prilozje.
Izvedli smo popis kosca v Jovsih, srednjega detla v Dobravi in belohrbtega detla v Kočevskem
rogu. Ob reki Krki smo spremljali razširjenost močvirske logarice.
Spremljali smo stanje nahajališč ogroženih rastlinskih vrst, kot so travniška morska čebulica,
alpski glavinec, dvocvetni žafran, rebrinčevolistna hladnikija in košutnik, ter usmerjali posege na
teh območjih.
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Spremljali smo stanje čebelarja, breguljk in vodomca na območju spodnje Save.
V spomladanskem času smo pregledali nekaj znanih, a že precej časa nepreverjenih rastišč
divjega petelina v zaledju Storžiča in na robu Velike Planine.
Na desetih lokacijah narcisnih travnikov smo v sodelovanju z razvojno agencijo RAGOR
vzpostavili monitoring cvetenja narcis in stanja gorskih gojenih travnikov.
• pregled strokovne ustreznosti izvedenih monitoringov rakov, metuljev, ptic, netopirjev,
hroščev in velikih zveri (javna služba, Martina Kačičnik Jančar);
• poleg načrtovanih nalog smo že v letu 2020 v okviru javne službe pripravili tudi projektne
naloge za razpis monitoringov metuljev in ptic;
• razvoj metode za spremljanje stanja naravnih vrednot (semafor) (javna služba, Mina
Dobravc);
Naloga ni bila izvedena. Delo od doma in sestanki le prek video konferenc zaradi epidemije za to
razvojno in izrazito timsko nalogo niso omogočali primernih delovnih pogojev za izvedbo. Poleg
tega smo več časa, kot je bilo načrtovano, porabili za spremembe pravilnika o naravnih vrednotah
in predloge novih naravnih vrednot, kjer je bilo obdelanih zelo veliko podatkov.
• priprava študije izvedljivosti izdelave monitoring sheme (LIFE-IP NATURA.SI, Matej
Petkovšek);
Zavod je kot nosilec naloge pripravil pregled izvajanja monitoringov vrst Nature 2000 in podal
usmeritve za pripravo monitoring sheme. Pripravljen je bil tudi pregled možnosti kartiranja
negozdnih habitatnih tipov z daljinskim zaznavanjem. Študija izvedljivosti monitoring sheme
pripravljena v sodelovanju z MOP ter Gozdarskim inštitutom in ZGS bo zaključena po ureditvi
komentarjev partnerjev projekta IP-LIFE NATURA.SI, ki se še zbirajo.
• sodelovanje pri zaključnem monitoringu vpliva ukrepov za ohranjanje suhih travišč na stanje
ohranjenosti (LIFE TO GRASSLANDS, Nika Debeljak);
• 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).
V okviru projekta NaKult smo opravili več terenskih ogledov za pripravo strokovnih podlag za
vzpostavitve poti in doživljajsko raziskovalnih točk, opreme, tiskanih vodnikov. Za pripravo
programa usposabljanja interpretatorjev smo na območju Geoparka Karavanke (občine Črna na
Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd) spremljali stanje na območjih Natura
2000 in 33 naravnih vrednotah.
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• V projektih smo poleg zgoraj načrtovanih izvedli še naslednja spremljanja stanja biotske
raznovrstnosti:
Na delavnicah za pripravo PUN 2022-27 (IP-LIFE NATURA.SI) smo od strokovnjakov za vrste pridobili
nove informacije o pojavljanju in stanju vrst območij Natura 2000. V okviru priprav na delavnice
smo pregledovali strokovne članke ter zbirali nove podatke iz literature o vrstah območij Natura
2000.
Stanje narave na varovanem območju Volčeke, Dravinjska dolina in Ličenca pri Poljčanah
smo spremljali v okviru IP-LIFE NATURA.SI ter glede na ugotovitve terenskih ogledov podali
precejšnje število inšpekcijskih prijav zaradi nedovoljenih posegov, predvsem uničenja travišč in
mokrišč.
Stanje narave v varovanem območju Natura 2000 Drava smo spremljali v sklopu aktivnosti
projekta zaDravo, kjer smo spremljali stanje ohranjenosti narave na večini območij načrtovanih
izvedbenih ukrepov za izboljšanje stanja varovanih vrst (iztoka Bele in Miklavškega potoka, Grad
Borl, mrtvi rokav Muretinci, mrtvi rokav Struga, struga Drave pri Slovenji vasi, pri Trčovi, Šturmovci).
Stanje narave v varovanem območju Natura 2000 Mura smo spremljali v sklopu aktivnosti
projekta Natura Mura, kjer smo opazovali stanje ohranjenosti narave na večini območij načrtovanih
izvedbenih ukrepov za izboljšanje stanja varovanih vrst (mrtvice in stranski rokavi Zaton, Podkova,
Dokležovje, Lukačeva struga, Besnica, Gornja Bistrica, Alter graba, Dokležovje, struga Mure v
Petanjcih, Moti, Konjišču, Dokležovju, travišča v Veliki Polani).
Stanje habitatnih tipov barjanski gozdovi, prehodna in visoka barja na Pohorju smo
spremljali v sklopu aktivnosti projekta Pohorka.
Sodelovali smo pri izvedbi popisa hroščev v Posotelju ob projektu Vezi narave.
Izvedli smo spodaj naštete naloge iz programa dela na področju spremljanja izvajanja ukrepov;
nekatere od njih posebej komentiramo:
• priprava podatkov o izvedbi ukrepov PUN 2015–2020 (LIFE-IP NATURA.SI, Matej Petkovšek);
Zbrali smo lastne in uredili podatke vseh partnerjev (več kot 15.000 zapisov) o izvedenosti ukrepov
PUN 2015–2020. Podatki so služili za pripravo poročila o izvajanju PUN 2015–2020.
• priprava socioekonomske študije in ocene vpliva projekta na delovanje ekosistemov
Cerkniškega jezera (LIFE STRŽEN, Matic Kozina);
Naloge zaradi visokega vodostaja v drugi polovici leta na Cerkniškem jezeru še ni bilo mogoče
izvesti.
• spremljanje kakovosti in učinka aktivnosti na izboljšanje stanja travniške morske čebulice na
Planinskem polju (Kras.Re.Vita, Jana Laganis);
Monitoringa zaradi pomladne poplavljenosti Planinskega polja ni bilo mogoče izvesti.
• spremljanje izvajanja omilitvenih in izravnalnih ukrepov PC Komenda, Plastenka, Rudno polje
(javna služba; Metod Rogelj).
• Poleg zgoraj načrtovanih smo izvedli še naslednja spremljanja učinkov izvedenih ukrepov:
Spremljali smo stanje na gradbišču drugega tira in podali usmeritve predvsem pri pojavljanju
invazivnih rastlinskih vrst.
Spremljali smo stanje zasedenosti prestavljenega gnezda štorkelj v Šentjurju.
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Preverjali smo funkcionalnost omilitvenih ukrepov na območju izgradnje HE Brežice, s
poudarkom na nadomestnih habitatih.
V okviru projekta Vezi narave smo spremljali stanje po izvedenih projektnih aktivnostih.
Vključili smo se v akcijo ZGS OE Novo mesto, ki je z izvedbo popisa obiskovalcev na ključnih
turističnih točkah Kočevskega roga poskušala ugotovitvi njihovo obremenjenost in opremljenost
za obisk javnosti.

ReNPVO2030
Številka ukrepa

Cilj/Posebni cilj

Vrsta ukrepa

Ukrep

28

1/5

Načrtno
spremljanje
(monitoring)

Izvajanje načrtnega spremljanja (monitoringa) v
obsegu, ki omogoča ugotavljanje stanja ohranjenosti
vseh evropsko pomembnih vrst ter vrst in habitatnih
tipov, ki so ključni kot kazalniki stanja (skupaj z
endemičnimi vrstami).

ReNPVO2030 poglavje 10
Cilji: 1.1, 1.3, 4.1,
Ukrepi: 1.1.1 ,1.3.3, 4.1.1

6.14 Poročanje o ohranjenosti narave in izvajanju ukrepov
varstva
Poročanju o stanju narave smo se lahko posvetili predvsem pri projektih. Kot smo navedli že v
programu dela, pogrešamo kapacitete za redno pripravo poročil o stanju narave in zadostnosti
ukrepov, ki jih izvajamo.
Izvedli smo spodaj naštete naloge iz programa dela; nekatere od njih posebej komentiramo:
• priprava projektne naloge za obnovitev rdečih seznamov rastlinskih in živalskih vrst (javna
služba, Damjan Vrček);
Naloga zaradi odsotnosti sodelavcev ob epidemiji covida 19 še ni dokončana.
• priprava letnega poročila o stanju jam (javna služba, Mina Dobravc);
Letno poročilo o stanju jam je bilo zaradi daljše bolniške odsotnosti v letu 2020 pripravljeno v
januarju 2021.
• priprava strokovnega mnenja o režimu vstopa v jame na podlagi prejetega poročila o stanju
podzemnih jam v letu 2020 ter podatkov monitoringa netopirjev in jamskih hroščev (javna
služba, Mina Dobravc);
Pripravili smo strokovni predlog režimov vstopa v jame za novoodkrite jame v letu 2019, kot to
zahteva 10. člen Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št.2/04).
• 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);
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Udeležili smo se obeh video srečanj skupine za poročanje pri Evropski komisiji. Nov način dela
prek video konferenc je v tem primeru olajšal naše sodelovanje. Evropski okoljski agenciji smo
posredovali dodatne podatke o izvedbi poročanja po Natura direktivah.
• pregled in analiza primerov dobrih praks izvajanja varstvenih ukrepov na območjih Natura
2000 (LIFE-IP NATURA.SI, Martina Kačičnik Jančar);
S projektnimi partnerji IP-LIFE NATURA.SI smo usklajevali poglede na ustrezne ukrepe upravljanja
naravnih virov na območjih Natura 2000. Naloga se je žal zaključila z ločenimi poročili o izvajanju
ukrepov za področji upravljanja voda in kmetijstva. Pripravljeni pa sta bili skupni poročili za gozdarstvo in ribištvo ter nabor dobrih praks v kmetijstvu.
• sodelovanje pri pripravi poročila o učinkih izvedenih ukrepov za izboljšanje stanja bazičnih
nizkih barij na Cerkniškem jezeru se nadaljuje v letu 2021 (KRAS.RE.VITA, Jana Laganis);
• sodelovanje pri pripravi poročila o učinkih izvedenih ukrepov za izboljšanje stanja visokih
steblikovij na Cerkniškem jezeru se nadaljuje v letu 2021 (KRAS.RE.VITA, Jana Laganis);
• sodelovanje pri pripravi poročila o učinkih izvedenih ukrepov za izboljšanje stanja modrih
stožkovij na Cerkniškem jezeru se nadaljuje v letu 2021 (KRAS.RE.VITA, Jana Laganis).
• Pripravljali smo poročila o spremljanju stanja narave na območju gradbišča drugega tira
proge Divača–Koper.

ReNPVO2030
Številka ukrepa

Cilj/Posebni cilj

Vrsta ukrepa

Ukrep

28

1/5

Načrtno
spremljanje
(monitoring)

Izvajanje načrtnega spremljanja (monitoringa) v
obsegu, ki omogoča ugotavljanje stanja ohranjenosti
vseh evropsko pomembnih vrst ter vrst in habitatnih
tipov, ki so ključni kot kazalniki stanja (skupaj z
endemičnimi vrstami).

ReNPVO2030 poglavje 10
Cilj: 4.3
Ukrepi: /

6.15 Priprava strokovnih podlag in predlogov ukrepov za programe in načrte varstva
Izvedli smo spodaj naštete naloge iz programa dela; nekatere od njih posebej komentiramo:
• sodelovanje pri razvoju urejanja rabe naravnih vrednot (javna služba, Mina Dobravc);
• priprava strokovnih podlag v zvezi z rabo naravnih vrednot in drugih delov narave:
opredelitev nosilne zmogljivosti najbolj obremenjenih naravnih vrednot zunaj
zavarovanih območij in na 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 – sodelovanje z MOP pri razvojnih
nalogah v zvezi z vzpostavitvijo mehanizmov varstva in pogojev rabe naravnih
vrednot (javna služba, Mina Dobravc);
Zavod je v letu 2020 sodeloval z MOP pri reševanju problematike urejanja varstva in rabe narav-
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nih vrednot. Imeli smo sestanke z MOP in upravljavci zavarovanih območij. Na nekaj konkretnih
primerih naravnih vrednot smo preverili metodologijo za izračun nosilne zmogljivosti naravne
vrednote za namen obiskovanja, ki jo je pripravil Triglavski narodni park.
• vključevanje v pripravo naravovarstveno pomembnih ukrepov skupne kmetijske politike
(LIFE-IP NATURA.SI, Mateja Žvikart, Prenova VTR, Nastja Kosor);
V okviru projekta LIFE-IP NATURA.Si smo na delavnicah s strokovnjaki za vrste in s kmetijskimi
svetovalci podrobno pregledali in dopolnili obstoječe predloge in predloge novih naravovarstveno
pomembnih ukrepov skupne kmetijske politike. Projektno smo izvedli celovito prenovo in preoblikovanje ukrepa za ohranjanje ptic vlažnih travnikov v semirezultatski ukrep. Sodelovali smo
v delovnih skupinah MKGP, namenjenih pripravi nove skupne politike, in se vključevali v pripravo
dokumentov s podajanjem pripomb. Varstvu narave namenjene ukrepe smo sooblikovali s podajanjem informacij in z udeležbo na delavnicah različnih projektov v podporo razvoja ukrepov
skupne kmetijske politike. Pretok spoznanj in informacij na tem področju smo organizirali tudi
znotraj zavoda z aktivnim delovanjem skupine za kmetijstvo. Nova spoznanja in predloge smo
strnili v dopolnitvi naravovarstvenih smernic za skupno kmetijsko politiko, ki smo jih posredovali
na MKGP.
• priprava strokovnih podlag za PUN 2021-26 (LIFE-IP NATURA.SI, Martina Kačičnik Jančar);
Leto 2020 je bilo zaznamovano s pripravo Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje
2022–2027. Kljub epidemiji covida 19 smo s hitro in z dobro organizacijo dela prek video povezav
uspešno izvedli več kot 80 delavnic. Tak način dela je sicer zahteval več časa, predvsem zaradi
počasnejšega poteka sestankov in uvajanja sodelujočih partnerjev v uporabo video tehnologije. V
spomladanskem času smo morali izvesti veliko testnih srečanj in preizkusa opreme s sodelujočimi,
da smo zagotovili nemoten potek delavnic.
Delavnice so poleg logističnih naporov zahtevale tudi zelo velik strokovni angažma. V delo
so bili poleg organizatorjev in voditeljev delavnic vključeni tudi člani skupine za floro in favno.
Zbrane podatke smo uredili in po taksonomskih skupinah uskladili s sodelujočimi na delavnicah.
• 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);
V projektu so bile izdelane strokovne usmeritve za ohranjanje suhih kraških travišč, ki smo jih
uporabili za pripravo novega ukrepa KOPOP.
• 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);
Partner projekta pri izvajanju naloge še ni potreboval našega sodelovanja.
• strokovne podlage za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega stanja proteusa (javna služba,
Barbara Kink);
V letu 2020 smo začeli pripravo strokovnih podlag za zagotavljanje ugodnega hranitvenega stanja
proteusa, nalogo bomo nadaljevali v letu 2021.
• priprava predloga onesnaženih jam za čiščenje, kot to zahteva 13. člen zakona o varstvu
podzemnih jam (javna služba, Mina Dobravc).
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Poleg v programu načrtovanih nalog smo izvedli še naslednji nalogi:
• Pripravili smo naravovarstvene usmeritve za pripravo odloka o plovbi z motornimi plovili na
Blejskem jezeru.
• Izdelali smo Strokovne podlage za varstvo primorske podusti na območju Brd za namene
priprave Odredbe o varstvu te vrste.
ReNPVO2030 poglavje 10
Cilji: 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5
Ukrepi: 1.1.2, 1.1.3, 1.3.4, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.4.1

6.16 Sodelovanje pri sprejemanju programov in načrtov varstva
Sprejemanje strateških dokumentov za naslednjo finančno perspektivo se je rahlo zamaknilo.
Izvedli smo spodnjo nalogo iz programa dela:
• Strategija EU za Alpsko regijo (EUSALP) – vodenje akcijske skupine 7 za ekološko povezanost
in zeleno infrastrukturo;
ZRSVN vodi akcijsko skupino 7 (ekološka povezanost in zelena infrastruktura)21 EUSALP skupaj z
Bavarskim ministrstvom za okolje in varstvo potrošnikov. Vodenje poteka na podlagi sklepa Vlade
RS od januarja 2016, ko se je Strategija tudi začela izvajati. Vodenje in delo v akcijski skupini se
izvajata v skladu z akcijskim načrtom EUSALP in s posameznimi (triletnimi) delovnimi načrti, ki jih
pripravi in sprejme vsaka od devetih skupin, z vednostjo Izvršilnega odbora. Program se usklajuje
tudi z izvajanjem aktivnosti podpornih projektov in obratno ter s programom vsakoletnega predsedovanja (rotira na letni ravni, razen Francije, ki bo predsedovanje iz 2020 zaradi močno spremenjenih razmer delovanja na mednarodni ravni nadaljevala tudi v 2021).
Ker aktivnosti EUSALP22 niso podprte s posebnim finančnim mehanizmom, ki bi bil namenjen izvajanju makroregionalnih strategij (vsaka MRS ima tudi svoje posebnosti), je bil v obdobju
2016–2019 temu namenjen projekt AlpGov (Interreg za območje Alp), v 2020 pa pripravljeno
njegovo nadaljevanje. S 1. 1. 2020 smo začeli izvajati projekt AlpGov 2 – Krepitev mehanizmov
upravljanja Strategije EU za Alpsko regijo (Enhancing the Governance Mechanisms of the EUSALP)23. Njegov namen je podpora učinkovitemu izvajanju in izboljšavi upravljavskih struktur ter mehanizmov Strategije EU za Alpsko regijo (EUSALP). Projekt bo omogočil krepitev EUSALP akcijskih
skupin z oblikovanjem strukturiranega izobraževalnega procesa za razvoj novih znanj in njihovo
izmenjavo med člani akcijskih skupin in izvršilnega odbora ter drugimi akterji (EUSALP Learning
Environment). Medtem ko je bilo prvo obdobje EUSALP (in projekt AlpGov) namenjeno predvsem
vzpostavitvi dela skupin in celotne strukture, je v novem obdobju (in s projektom AlpGov2)24 večji
poudarek na izmenjavi izkušenj, povezovanju in oblikovanju skupnih strateških pristopov.
• S podajanjem predlogov in pripomb smo sodelovali pri nastajanju Regionalnih razvojnih
programov za Gorenjsko, Posavje in jugovzhodno Slovenijo, Severno Primorsko (Goriško)
regijo.
• Sodelovali smo pri pripravi Občinskega programa varstva okolja Mestne občine Maribor in
21
22
23
24

www.alpine-region.eu/action-group-7
www.alpine-region.eu
www.alpine-space.eu/projects/alpgov/en/home
https://zrsvn-varstvonarave.si/projekti/alpgov2/
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pripravi Strategije za Pohorje, ki jo je sprejelo Partnerstvo za Pohorje.
• Sodelovali smo pri nastanku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in Nacionalni
strategiji za izstop iz premoga v skladu z načeli pravičnega prehoda.
• Z naravovarstvenimi vsebinami smo se vključevali v pripravo Pomorskega prostorskega plana
Slovenije.
ReNPVO2030 poglavje 10
Cilji: 8.1
Ukrepi: 8.1.1

6.17 Sodelovanje pri sprejemanju predpisov
Zavod je v letu 2020 sodeloval v postopkih sprejemanja predpisov, in sicer pri pripravi gradiv pred
začetkom uradnih postopkov sprejemanja predpisov, v medresorskem usklajevanju ali pa je podal
pripombe k osnutkom predpisov.
Sodelovali smo pri naslednjih predpisih:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

z MOP pri pripravi spremembe ZON in ostalih predpisov;
Zakon o ohranjanju narave (gojitev zavarovanih vrst);
Zakon o kmetijstvu;
Zakon o zaščiti živali;
pregled in spremljanje v zvezi z Interventnimi zakoni za izvedbo pomembnih investicij za
zagon gospodarstva po epidemiji korona virusa, kar zadeva dela ohranjanja narave;
pregledali in podali smo pripombe na predlog GZ-1;
pregledali in podali smo pripombe na predlog ZureP-3;
pregledali in podali smo pripombe na predlog ZVO-2;
pregledali in podali smo pripombe na novelo Zakona o vodah;
pregledali in podali smo pripombe na predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o kmetijskih zemljiščih;
Uredba o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih;
Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020;
Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom;
Uredba o brezpilotnih letalnikih;
Odredba o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske
podusti v Goriških brdih;
Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot;
Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih;
z MKGP in ZGS pri sprejemanju novelacije Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s
posebnim namenom;
priprava Odredbe o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat
primorske podusti v Goriških brdih (Uradni list RS, št. 103/20);
z MOP v zvezi s pripravo zakonodaje o rabi NV in spremembami Pravilnika o označevanju
zavarovanih območij naravnih vrednot;
Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Brežice
na reki Savi.
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6.18 Zagotavljanje enotnosti strokovnih metod in postopkov
6.18.1 Zagotavljanje enotnosti strokovnih metod in optimalnega
delovanja zavoda
Zagotavljanje enotnosti strokovnih metod smo dosegali z delovanjem Strokovnega sveta zavoda, delovanjem Skupine za strokovno pomoč in delovnimi skupinami, ki pokrivajo ožja strokovna
področja. Delo je bilo zaradi epidemije covida 19 oteženo. Delavnic za poenotenje metod dela in
uvajanje strokovnih novosti nismo mogli izvesti v želenem obsegu. Tovrstne delavnice so interaktivne in vključujoče in jih je prek video sestankov težko izvajati. Potekale so naslednje aktivnosti:
• delo Strokovnega sveta zavoda (javna služba, Martina Kačičnik Jančar);
Strokovni svet se je do izteka svojega mandata v letu 2020 sestal trikrat. Obravnaval je program in
poročilo o delu zavoda. Eno sejo je namenil strokovnemu delovanju zavoda v razmerah epidemije
covida 19 in odzivu na Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida 19 in omilitev
njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ter spremembe zakonodaje na področju
graditve in presoj vplivov na okolje.
• delo predstavnice delavcev v Svetu zavoda (javna služba, Sonja Rozman);
• v zmanjšanem obsegu delo Skupine za strokovno pomoč (javna služba, Metod Rogelj);
• v zmanjšanem obsegu spremljanje sodne prakse in prenos v delo zavoda (javna služba, Tina
Klemenčič);
• zagotavljanje enotnih izhodišč pri izvajanju ukrepov varstva narave (javna služba).
V letu 2020 so bile aktivne predvsem skupina za hidrološke in skupina za geomorfološke naravne
vrednote, skupina za kmetijstvo, skupina za floro in favno.

6.18.2 Strokovni nadzor na področju ohranjanja doktrine varstva narave
Strokovni nadzor na področju ohranjanja narave smo izvajali na področju doktrine varstva narave
prek članstva v strokovnih svetih upravljavcev zavarovanih območij in drugih organizacij.
Izvajali pa smo tudi nadzor različnih izvedbenih del na terenu, kjer še posebej izstopajo
projektne aktivnosti.
Izvedene 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);
• sodelovanje v svetih ZGS in OE ZGS (javna služba);
• 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);
• strokovni nadzor nad izvajanjem vodnogospodarskih del in ureditev (javna služba);
• naravovarstveni nadzor nad deli za ureditev dveh zapor starega kanala in zasutje kanala na
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•
•
•
•
•
•
•
•

Cerkniškem jezeru (LIFE STRŽEN, Matic Kozina);
nadzor izvajalcev ureditve infrastrukture za usmerjanje obiskovalcev na Cerkniškem jezeru
(LIFE STRŽEN, Matic Kozina);
izvajanje strokovnega nadzora nad potekom obnove meandra Brje (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);
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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7

PREGLED PROJEKTOV

7.1 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.
Izvedene aktivnosti:
•
•
•
•
•

vodenje projektov (projekti, vodje/koordinatorji projektov);
administracija projektov (projekti, vodje/koordinatorji projektov);
priprava in dopolnjevanje smernic/strategije prijavljanja in izvajanja projektov (javna služba);
spremljanje, nadzor, koordinacija, podpora pri izvajanju projektov (javna služba);
povezovanje projektov in javne službe, projekt integracije (javna služba).

V nadaljevanju sledijo kratki opisi vsakega od projektov, ki so potekali v letu 2020.
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.
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V okviru programa LIFE smo v letu 2020 nadaljevali izvajanje naslednjih projektov:

7.1.1 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.
Skupna vrednost projekta je 1,091.953,00 EUR, zavodov del je 233.475 EUR. Delež sofinanciranja
zavoda je 27 %.
V letu 2020 smo nadaljevali aktivnosti ozaveščanja splošne in zainteresirane javnosti o problematiki tujerodnih vrst in pomenu zgodnjega obveščanja ter hitrega odzivanja na tujerodne vrste v
gozdovih, in sicer smo postavili potujočo razstavo na 6 lokacijah po Sloveniji, organizirali 11 predavanj za splošno javnost ter izvedli 5 vodenih sprehodov. Na vlakih Slovenskih železnic smo ob
pomoči plakatov izvedli ozaveščevalno kampanjo, ob projektnih dogodkih pa razdeljevali promocijski material (brošure, zloženke, letake). V tiskanih in spletnih medijih smo objavili članke, sodelovali z novinarji z odgovori na vprašanja in intervjujih ter ob pomembnih projektnih dogodkih in
mednarodnih dneh, povezanih z naravovarstvom, poslali sporočila za javnost.
Pripravili smo akcije odstranjevanja tujerodnih rastlin v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski
hrib in ob reki Nadiži ter akcijski načrt za obvladovanje invazivnih tujerodnih rastlin na območju
Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Organizirali smo strokovni posvet v Državnem
svetu RS na temo medsektorskih izzivov in priložnosti pri upravljanju invazivnih tujerodnih vrst v
gozdovih. Izvajali smo aktivnosti za promocijo uporabe spletne in mobilne aplikacije za sporočanje
opažanj tujerodnih vrst ter pripravili predlog sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja
na tujerodne vrste v gozdovih.
Problematiko tujerodnih vrst in aktivnosti projekta smo predstavljali na spletni strani projekta,
Facebooku ter v spletni izvedbi sejma Agra. Organizirali smo tudi novinarsko konferenco ob koncu
projekta, a zaradi ukrepov v zvezi s covidom 19 ni bilo udeležencev, so pa o projektu poročali različni spletni, tiskani in radijski mediji. Ob koncu projekta smo pripravili poljudno poročilo z rezultati projekta. Pripravili smo načrt za nadaljevanje aktivnosti tudi po zaključku projekta.
Iz ReNPVO20-30 (10. poglavje Resolucije) projekt zasleduje:
Cilji: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2
Ukrepi: 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.6.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2
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7.1.2 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: Nina Jankovič
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«.
Skupna vrednost projekta je 6,829.377,00 EUR, zavodov del je 80.793,00 EUR. Delež sofinanciranja zavoda je 12 %.
OE Novo mesto
Z dodatno interpretacijsko opremo načrtujemo opremiti krajši del trase že obstoječe pohodne
poti v Kočevju. Pot bo tematska in poimenovana kot Risova pot. V Kočevju je bila organizirana
delavnica za lokalno javnost z namenom, da se še v fazi načrtovanja pridobi ideje in želje lokalnih deležnikov. Z namenom ozaveščanja javnosti o problematiki risa v Sloveniji smo izbrali različne lokacije za umeščanje posameznih informativnih tabel (Loški Potok, Mala Gora, Strma Reber,
Mirna gora, Snežnik). Udeležili smo se spletnih dogodkov v okviru lokalnih posvetovalnih skupin
(Kočevsko, Pivško, Loški Potok), kjer smo prebivalcem s Kočevja pojasnili napredek pri snovanju
tematske učne poti.
V projektu zasledujemo naslednje cilje iz ReNPVO:
1.3 Zagotoviti izboljšanje stanja vrst z Rdečega seznama v RS in kvalifikacijskih vrst območij
Natura 2000.
1.3.3 Pripraviti in izvajati akcijske načrte za zagotavljanje ugodnega stanja najbolj ogroženih
skupin/vrst.
1.3.6 Prepoznati in ohranjati ter po potrebi znova vzpostaviti ekološke povezave, ki omogočajo
gensko izmenjavo med populacijami.
6.5. Turizem uporabiti kot promotor in ozaveščevalec o BR.
6.5.1 Vključevati vsebine BR v načrte turizma in sodelovati pri identifikaciji potencialnih območij
za njegov razvoj.
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7.1.3 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: Judita Lea Krek
Nosilec projekta je Notranjski regijski park, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot
partner. Projektni partnerji so še Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Družba
Hidrotehnik, d. d., in Zavod za ribištvo Slovenije. Cilj projekta je izboljšati stanje prednostnega
habitatnega tipa presihajoča jezera (HT 3180*) z obnovitvijo/revitalizacijo stare struge Stržena.
Ostali cilji so še zmanjšanje pritiska obiskovalcev na območje revitalizacije, vzpostavitev mirne
cone – gnezditvenega habitata za bobnarico (Botaurus stellaris) ter pozitivna sprememba vedenja
ključnih deležnikov. Projekt sodi v prednostno področje »narava in biotska raznovrstnost«.
Skupna vrednost projekta je 3,863.24,00 EUR, zavodov del je 242.334,00 EUR. Delež sofinanciranja zavoda je 4,3 %.
V začetku januarja 2020 smo oddali vmesno poročilo (mid-term report) projekta. Sodelovali smo
pri rednih koordinacijskih sestankih z vodilnim partnerjem. Junija smo imeli redni obisk monitorja
projekta. Sodelovali smo pri promociji projekta in ozaveščanju širše javnost s pripravo spletne
vsebine in se udeležili več dogodkov mreženja, med drugim komunikacijskega treninga. Zaradi
epidemioloških razmer je bilo sodelovanje na naravoslovnem taboru prestavljeno na leto 2021. V
sklopu izdelave projektov za preusmerjanje obiskovalcev Cerkniškega jezera je bila v sodelovanju
s projektom KRAS.RE.VITA odprta učna pot Drvošec. Sodelujemo tudi pri pripravi rezultatov o
preusmerjanju obiska na Cerkniškem jezeru. Odlov rib pred zaključkom vzpostavitve okljuka je bil
zaradi visokega vodostaja prestavljen v leto 2021.
Iz ReNPVO20-30 (10. poglavje Resolucije) projekt zasleduje:
Cilji: 1.1, 1.3, 2.5, 4.1, 4.2.,6.5, 7.1, 9.3  
Ukrepi: 1.1.1, 1.3.3, 1.3.5, 2.5.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 6.5.1, 6.5.2, 7.1.2 , 9.3.2

7.1.4 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. Glavni cilja projekta je bil izboljšanje ohranitvenega stanja dveh prioritetnih habitatnih
tipov vrstno pestrih travišč v vzhodni Sloveniji z vzpostavitvijo primerne trajnostne rabe na pro-
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jektnih podobmočjih (PPO) Haloze, Gorjanci, Kum in Pohorje. Primerno dolgoročno rabo suhih
travišč smo v projektu zagotovili s ponovnim vključevanjem ekstenzivne paše in košnje v upravljanje, z oživitvijo visokodebelnih travniških sadovnjakov, s predlogom rezultatsko usmerjenega
ukrepa za upravljanja suhih travišč v državno kmetijsko in okoljsko politiko, z vzpostavitvijo mreže
med lastniki suhih travišč in potencialnimi uporabniki teh površin, izboljšanjem ekonomske upravičenosti kmetovanja (prek izobraževanja o predelavi mleka, mesa, sadja in pomenu znamčenja
produktov, spodbujanja pridelave in predelave izdelkov s travišč z dodano vrednostjo, s pripravo
sistema za kolektivno blagovno znamko produktov s suhih travišč) in izboljšanjem poznavanja ter
ozaveščanjem javnosti o pomenu ohranjanja suhih travišč.
Skupna vrednost projekta je 3,898.579,00 EUR, zavodov del je 2,872.688,00 EUR. Delež sofinanciranja zavoda je 4 %.
Projekt prispeva k doseganju ciljev EU na področju Direktive o habitatih 92/43/EEC in Strategije
EU za biotsko raznovrstnost ter k implementaciji PAF – Prioritized Action Frameworks.
Iz ReNPVO20-30 (10. poglavje Resolucije) projekt zasleduje:
Cilji: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.2, 4.1, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 10.1, 11.1, 11.2
Ukrepi: 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.5, 1.4.2, 1.4.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 3.2.1, 3.2.2, 4.1.1, 4.1.2,
6.1.3, 7.1.1, 7.2.1, 8.1.2, 10.1.1, 11.1.1, 11.2.1

7.1.5 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, ozaveščanju ter konkretnih aktivnostih na šestih podprojektnih območjih.
Skupna vrednost projekta je 17,007.204,00 EUR, zavodov del je 2,519.608,00 EUR. Delež sofinanciranja zavoda je 17 %.
Za pilotna območja smo pripravili analizo stanja z vidika varstva narave. Analiza obsega naslednja
območja Natura 2000: Dravinja s pritoki, Boč-Haloze-Donačka gora, Volčeke, Ličenca pri Poljčanah, Slovenska Istra in Kamniško-Savinjske Alpe/Grintovci. Aktivno smo sodelovali z drugimi partnerji na delavnicah za pripravo izvedbenih načrtov za konkretne aktivnosti za rastline ter vode in
travišča Štajerske. Pripravili smo Predlog prioritetnih območij za izvajanje ukrepov na traviščih
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Štajerske. Precej aktivnosti ter komunikacije je bilo vezanih na nelegalne posege na območju Dravinjske doline. Komunicirali smo z upravljavcem zemljišča v zvezi z omejitvijo paše na nahajališču
močvirskega mečka na Kamniškem vrhu. Pridobili smo ponudbe za nabavo pašne opreme ter
pripravili Dogovor/Sporazum/Soglasje o sodelovanju, vendar se na koncu kmetovalec ni odločil
za sodelovanje. Aktivnost bomo nadaljevali še naprej, s ciljem vključiti lastnika v projekt v prihodnjem letu. Pripravili ter izvedli smo javna naročila za daljinsko zaznavanje travišč ter krajinskih struktur, popis negozdnih habitatnih tipov, popis rastišč divjega petelina ter popis teritorijev
gozdnega jereba. Za popis divjega petelina smo pripravili končno poročilo, za daljinsko zaznavanje
smo pripravili predstavitev rezultatov za strokovno javnost. Sodelovali smo pri pripravi Poročila
o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) za leto 2019, aktivno smo
sodelovali pri pripravi sektorskih analiz PUN (kmetijstvo, ribištvo, vodarstvo, gozdarstvo). Za sektor upravljanje voda smo pripravili interno analizo. Sodelovali smo pri pripravi PAF 2021–2027. V
okviru pripravniške naloge smo analizirali možnosti spremljanja ciljev PUN 2000 za sektor gozdarstvo. Velik obseg dela je predstavljala izvedba delavnic z zunanjimi strokovnjaki za pripravo novega PUN – cca 85 delavnic z vsemi pripadajočimi aktivnostmi (posodobitev SDF, priprava conacije,
priprava tabel z ocenami ohranitvenega stanja vseh vrst in habitatnih tipov na območje natančno
itd.). Organizirali in izvedli smo več delavnic, namenjenih iskanju rešitev za boljše in učinkovitejše
izvajanje ukrepov, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja ptic in metuljev v kmetijski krajini.
Aktivno smo sodelovali pri pripravi dokumenta Dobre prakse s področja kmetijstva ter nato tudi
pripravili in izvedli predstavitev za projektne partnerje (poudarek na kmetijsko svetovalni službi
in MKGP). Pripravili smo dokumenta Revizija ukrepov SKP 2014–2020 in predlogi za spremembe
za SKP po 2020. Pripravili smo dokument Vrzeli v znanju (knowledge gaps), potrebe po raziskavah (research needs) ter predlogi za izboljšave (knowledge improvements) v zvezi z upravljanjem
območij Natura 2000 v gozdnem prostoru. Pripravili smo nabor tabelaričnih in grafičnih podatkov za prostorsko/časovno umestitev monitoringov ter na koncu v sodelovanju s partnerji Študijo izvedljivosti za novo monitoring shemo. Sodelovali smo v komunikacijski skupini projekta ter
se udeležili vseh komunikacijskih delavnic. Objavili smo nekaj različnih medijskih prispevkov ter
aktivno sodelovali pri snemanju videa Živim z Naturo. Sproti smo urejali/spremljali finančno-administrativne zadeve. V letu 2020 smo na MOP oddali tri finančna poročila, ki so bila podlaga za
črpanje sofinancerskih sredstev (počrpanih je bilo 100 % sofinancerskih sredstev MOP). Na MOP
smo oddali 12 mesečnih vsebinskih poročil. Aktivno smo sodelovali na vseh partnerskih srečanjih
ter obiskih kontrolorjev projekta.
Cilj/Podcilj/Ukrep ReNPVO20-30, v katerega spada projekt:
Projekt prispeva k doseganju ciljev EU na področju Direktive o pticah 2009/147/EC, Direktive o
habitatih 92/43/EEC in Strategije EU za biotsko raznovrstnost ter k implementaciji PAF – Prioritized Action Frameworks.
Iz ReNPVO20-30 (10. poglavje Resolucije) projekt zasleduje:
Cilji: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 4.1, 6.1, 8.1, 11.1
Ukrepi: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.4, 2.1.1, 2.1.2, 4.1.1, 4.1.2, 6.1.3, 8.1.2, 11.1.1
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V okviru programa Interreg Mediteran v letu 2020 nadaljujemo izvajanje projekta:

7.1.6 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 zaščitenih območij in
pomorskim sektorjem izboljšati učinkovitost upravljanja. 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 na tematsko področje »ohranjanje in promocija naravnih in kulturnih virov v Mediteranu« in
prednostno naložbo »ohranjanje biotske raznovrstnosti«.
Projekt je bil podaljšan za 6 mesecev.
Skupna vrednost projekta je 1,179.496,57 EUR, zavodov del je 75.400,00 EUR. Delež sofinanciranja zavoda je 15 %.
OE Piran
Konec januarja smo uspešno zaključili projekt PHAROS4MPAs, kar je bilo povezano z aktivnim
sodelovanje z mediji.
Cilj/Podcilj/Ukrep ReNPVO20-30, v katerega spada: Projekt v okviru programa Interreg Mediteran
sodi na tematsko področje »ohranjanje in promocija naravnih in kulturnih virov v Mediteranu« in
prednostno naložbo »ohranjanje biotske raznovrstnosti«.
Iz ReNPVO20-30 (10. poglavje Resolucije) projekt zasleduje:
Cilji: 1.1, 8.1, 9.2
Ukrepi: 1.1.1, 8.1.1, 8.1.2, 9.2.1
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V okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška v letu 2020 nadaljujemo izvajanje naslednjih
projektov:

7.1.7 CLAUSTRA+
Čezmejna destinacija kulturnega in zelenega turizma Claustra Alpium Iuliarum/Prekogranična
destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum
Trajanje projekta: 1. 9. 2017–29. 2. 2020 (30 mesecev)
Vodja projektne skupine na ZRSVN: Tjaša Djokić (Novak)
Projekt se izvaja v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Vodilni partner projekta je
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ZRSVN sodeluje kot projektni partner. Glavni cilj
projekta je vzpostavitev čezmejne destinacije kulturnega in zelenega turizma, Claustra Alpium
Iulinarum (gre za poznorimski obrambni sistem), ki predstavlja povezovalni element med naravno
in kulturno dediščino. Zavod bo sodeloval zlasti pri aktivnostih, ki so povezane z interpretacijo
in s prezentacijo naravne dediščine na projektnem območju s poudarkom na doživljanju narave.
Projekt sodi v prednostno os »ohranjanje in trajnostna raba naravnih ter kulturnih virov« in prednostno naložbo »ohranjanje, varstvo, promocija in razvijanje naravne ter kulturne dediščine«.
Projektne aktivnosti v letu 2020 so potekale skladno s projektno časovnico. Usmerjene so bile v
izvedbo zaključnih aktivnosti, saj se je projekt konec januarja tudi uspešno zaključil. Zaživela je
mobilna aplikacija po vzpostavljeni turistični destinaciji, ki potovanje po poteh Claustre dodatno
obogati, in odprta je bila nova mobilna razstava. Vse informacije o dogajanju pri projektu in poprojektnih aktivnostih so dostopne na spletni strani projekta https://claustra.org/sl/.
V letu 2020 smo uspešno izvedli terensko novinarsko konferenco in novinarje popeljali po novi
tematski poti, kjer smo predstavili uporabo t. i. otroškega toolkita. V ta namen smo se podali po
Smaragdni dogodivščini ob Ajdovskem zidu, po kateri nas na poučen in zabaven način popelje
Rimljan, deček Julijan. Orodje je namenjeno tako spoznavanju in opazovanju bogastva kulturne dediščine kot tudi spoznavanju naravne dediščine in opazovanju narave ob poti. Pozornost
usmerjamo na rastline in živali, ki jih srečamo, na brezstropo kraško jamo, ki se nahaja ob poti, in
na posebnega deževnika, ki je tudi eden izmed glavnih junakov te poti.
Skupna vrednost projekta je 1,779.988,15 EUR, zavodov del je 122.677,78 EUR. Delež sofinanciranja zavoda je 15 %.
Iz ReNPVO20-30 (10. poglavje Resolucije) projekt zasleduje:
Cilji: 6.1, 6.5, 6.6
Ukrepi: 6.1.1., 6.5.1, 6.6.2
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7.1.8 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 Reka, 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«.
Skupna vrednost projekta je 1,528.377,29 EUR, zavodov del je 234.483,00 EUR. Delež sofinanciranja zavoda je 15 %.
V letu 2020 smo pripravili enega od ključnih končnih rezultatov projekta – Smernice za skupno
upravljanje območja Natura 2000, za skupno projektno območje kraškega roba v Sloveniji in na
Hrvaškem. ZRSVN je koordiniral pripravo skupnega izdelka vseh projektnih partnerjev (100 ss), ki
vključuje rezultate posameznih študij, razprav in usklajenih usmeritev. Smernice so bile predane
v uporabo MO Koper (še v fazi priprave prvega OPN) in drugim pomembnim deležnikom. Za drugo polovico projektnega obdobja smo pripravili analizo obiska (števci) na plezališčih na kraškem
robu. Ob zaključku projekta (februar) smo se udeležili skupne zaključne konference za medije v
Buzetu, v marcu pa pripravili in oddali končno poročilo projektnega partnerja.
Cilj/Podcilj/Ukrep ReNPVO20-30, v katerega spada projekt:
Programa Interreg Slovenija-Hrvaška 2014–2020
Glavni cilj projekta je vzpostaviti mehanizem upravljanja in nadzora območij Natura 2000 z namenom zmanjšanja pritiskov na ohranjaje biotske pestrosti.
(Podrobni državni cilj 9: Do leta 2030 se bodo obstoječa Natura 2000 območja in zaščitena območja ohranjala z učinkovitim upravljanjem in dobro povezanim sistemom.)
Prednostna os: ohranjanje in trajnostna raba naravnih ter kulturnih virov.
Naziv prednostne naložbe: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami.
Iz ReNPVO20-30 (10. poglavje Resolucije) projekt zasleduje:
Cilji: 1.1, 1.2
Podcilj/Ukrepi: 1.1.2, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.3
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7.1.9 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 njihovega ohranjanja in obnove 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«.
Skupna vrednost projekta je 2,553.908,00 EUR, zavodov del je 230.000,00 EUR. Delež sofinanciranja zavoda je 15 %.
Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Evropski sklad za regionalni razvoj. Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov.
2.2. Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti ter spodbujanje ekosistemskih storitev.
Ukrepi ReNPVO20-30, ki jih projekt zasleduje:
19 (cilj 2/11, 12), 20 (cilj 2/12), 21 (cilj 2/12), 21 (cilj 2/11), 28 (cilj 1/5), 33 (cilj 1,2/10), 37 (cilj
1,2/21), 38 (cilj 1,2/21), 39 (cilj 1,2/21), 46 (cilj 1,2/9) in 47 (cilj 1,2/9) tabele 1 ReNPVO20-30.
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V okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija v letu 2020 nadaljujemo izvajanje naslednjega
projekta:

7.1.10 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«.
Skupna vrednost projekta je 1,910.979,49 EUR, zavodov del je 201.164,30 EUR. Delež sofinanciranja zavoda je 15 %.
V okviru projekta NaKult so se nadaljevale aktivnosti, priprava in izdelava strokovnih podlag s
področja ohranjanja narave in geologije za vzpostavitev poti ter doživljajsko raziskovalnih točk,
investicij, opreme in tiskanih vodnikov. Izvedeni so bili usposabljanje interpretatorjev geodediščine, komunikacijske aktivnosti in predstavitve vsebin projekta ter Geoparka Karavanke v različnih
medijih, aktivno sodelovanje pri e-marketingu in nastajajočih načrtih interpretacije za poti ter
točke na območju Geoparka Karavanke.
Prednostna os: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov.
Programski specifični cilj: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine.
Iz ReNPVO20-30 (10. poglavje Resolucije) projekt zasleduje:
Cilji:1.3, 3.2, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.5, 6.6, 7.1
Ukrepi: 1.3.1, 1.3.5, 3.2.1, 3.2.2, 4.2.1, 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 6.1.1, 6.5.1, 6.6.1, 7.1.1
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7.1.11 BANAP
Balance for Nature and People
Trajanje projekta: 1. 8. 2019–31. 7. 2022 (36 mesecev)
Vodja projektne skupine pri 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 ter 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«.
Skupna vrednost projekta je 673.110,09 EUR, zavodov del je 179.018,71 EUR. Delež sofinanciranja zavoda je 15 %.
Komunikacija z deležniki je zaradi zdravstvene situacije potekala večinoma prek video konferenc.
Nekatere predvidene delavnice so bile zaradi tega premaknjene v naslednja obdobja poročanja.
V letu 2020 so potekale pripravljalne aktivnosti in priprava strokovnih podlag za izvedbo čiščenja
travišč na Uršlji gori in Peci. Izbran je bil izvajalec del za označitev lesne biomase in nadzor ter
izvedbo čiščenje na Uršlji gori. Uspešno smo izvedli prvi del izobraževanja Raziskujmo svet travišč,
ki smo ga spomladi uspešno prijavili v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (KATIS).
Ukrepi: 1.1.3, 1.4.1, 2.1.3, 3.2.1, 3.6.1, 4.2.1, 5.1.1, 5.2.1, 6.5.2, 7.1.1, 10.1.1
Prednostna os: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov.
Programski specifični cilj: Doseganje trajnostnega razvoja naravne in kulturne dediščine.
Iz ReNPVO20-30 (10. poglavje Resolucije) projekt zasleduje:
Cilji: 1.1, 1.4, 2.1, 3.2, 3.6, 4.2, 5.1, 5.2, 6.5, 7.1, 10.1
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V okviru programa Interreg za območje Alp v letu 2020 načrtujemo izvajanje projekta:

7.1.12 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 pri ZRSVN: Tina Trampuš
Nosilec projekta je REGLOM – Regione Lombardia, Zavod RS za varstvo narave pri projektu 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 AURAEE 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 in preizkušanjem ustreznih struktur ter mehanizmov upravljanja na ravneh akcijskih skupin in strategije. Projekt sodi na tematsko področje »dobro upravljani alpski prostor« s poudarkom na transnacionalnem pristopu upravljanja.
Skupna vrednost projekta je ocenjena na 2,823.076,80 EUR, zavodov del je 88.756,80 EUR. Delež
sofinanciranja zavoda bo 15 %.
V letu 2020 je večina projektnih dogodkov potekala virtualno, razen konference ob zagonu projekta ter začetku predsedovanja Francije EUSALP, ki je bila februarja v Lyonu. ZRSVN je v vlogi vodje
akcijske skupine 7, skupaj z Bavarskim ministrstvom za okolje in varstvo potrošnikov, v letu 2020
pripravil dva sestanka AS7 (v aprilu in novembru), se udeležil štirih Odborov vodij akcijskih skupin
(BAGL), ki so bili občasno izvedeni skupaj z Izvršilnim odborom (EB), ter več sestankov projektne
skupine (PSG). V septembru smo skupaj s člani AS7 organizirali in izpeljali delavnico na temo zelene infrastrukture, ki se je odvijala v sklopu Tedna sredozemske obale 2020. Skozi vse leto smo
prisostvovali več kot 20 virtualnim dogodkom, delavnicam, sestankom in spletinarjem z aktivno
ali s pasivno udeležbo. V decembru smo se udeležili virtualnega letnega foruma, ki ga je pripravilo
francosko predsedstvo EUSALP. V letu 2020 smo v okviru dela AS7 pripravili nov delovni načrt
akcijske skupine za naslednja tri leta, v katerem prevladuje nadaljevanje izvajanja aktivnosti, ki že
potekajo.
Cilj/Podcilj/Ukrep ReNPVO20-30, v katerega spada projekt:
Program sodelovanja Interreg za območje Alp. Evropski sklad za regionalni razvoj. Prednostna os
4: Dobro upravljani alpski prostor.
Podcilj: Vzpostavitev večnivojskega in transnacionalnega načina upravljanja v alpskem prostoru.
Ukrepi ReNPVO20-30, ki jih projekt zasleduje:
48 (cilj 1/25-31) tabele 1 ReNPVO20-30.
Prav tako je skladen s ciljem 6.6 in z ukrepom 6.6.2 v poglavju 10 ReNPVO20-30.
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V okviru programa Interreg Mediteran v letu 2020 načrtujemo izvajanje projekta:

7.1.13 LifelineMDD
Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor
through cross-sectoral cooperation
Trajanje projekta: 1. 7. 2020–31. 12. 2022
Vodja projektne skupine pri ZRSVN: Monika Podgorelec
Nosilec projekta je Svetovni sklad za naravo iz Avstrije (WWF Austria, Austria), Zavod RS za varstvo
narave sodeluje kot partner. V projektu sodeluje tudi Universität für Bodenkultur Wien, poleg tega
pa še devet drugih vladnih in nevladnih organizacij, ki delujemo na področjih ohranjanja narave in
upravljanja voda, lokalne skupnosti in druge organizacije iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije. Projektna partnerja iz Slovenije sta še Pomgrad – vodno gospodarsko podjetje, d. d.,
in Občina Velika Polana. Pridružena partnerja iz Slovenije, od skupaj 17 v projekt vključenih, sta še
Ministrstvo za okolje in prostor in Direkcija Republike Slovenije za vode.
Vrednost projekta: 2,978.829,19 EUR, zavodov del je 250.960,00 EUR. Delež sofinanciranja zavoda je 15 %.
Glavni cilji projekta so razvoj integrativne medsektorske čezmejne strategije za renaturacijo ekološke povezljivosti rek znotraj nastajajočega petdržavnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava (TBR MDD), oblikovanje skupne baze informacij za TBR MDD ter usklajeno upravljanje tega
meddržavnega biosfernega območja. Predvidene so študije populacij rib in ptic rečnega koridorja
ter ocene hidromorfološkega stanja rek Mure, Drave in Donave na osnovi kartiranja objektov vodne infrastrukture. Pomemben del projekta je izdelava dveh študij transporta rečnih plavin.
Izvajanje projekta smo začeli v juliju 2020. Dosedanje delo je bilo usmerjeno v sestavo projektne
skupine in koordinacijo ter usklajevanje priprave konceptov izvedbe projektnih delovnih sklopov
in projektnih aktivnosti. Aktivno smo sodelovali na uvodnem srečanju projekta ter več partnerskih
sestankih in delavnicah. Izvedli smo več javnih naročil za nabavo opreme, javno naročilo za popis
ptic gnezdilk ob strugi reke Mure in naročilo za storitev oblikovanja predlogov platforme deležnikov v TBR MDD. Z ozaveščevalnimi dogodki o biosfernem rezervatu in pomenu ohranjene naravne
rečne dinamike smo v sklopu Mura Festivala sodelovali z osnovno šolo Krog, Bakovci in Apače.
Več o projektu je dostopno na http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/lifelinemdd,
Facebooku in Instagramu #lifelineMDD.
Cilji/posebni cilji ReNPVO20-30, ki jih projekt zasleduje in so skladni s Preglednico 1 ReNPVO20-30:
2/17 (ukrep 14), 1/5, 2/15 (ukrep 28 in 29), 1,2/10 (ukrep 33, 35, 36), 1, 2/21 (ukrep 37, 38, 39),
1,2/9 (ukrep 47), 1/25–31 (ukrep 48).
Prav tako je skladen s krovnim ciljem A – Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in njihovih habitatov
(cilji 1.3, 2.5, 3.2), krovnim ciljem B – Znanje, razumevanje in ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in njenem pomenu se bo povečalo na vseh ravneh družbe (cilji 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.6) in krovnim
ciljem C – Za ohranjanje biotske raznovrstnosti bodo izboljšani interdisciplinarno sodelovanje,
medsektorsko povezovanje in celosten pristop (cilj 10.2) v poglavju 10 ReNPVO20-30 (Strateški
načrt ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji).
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V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–
2020 in prednostne naložbe Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje
ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami, smo v
letu 2020 izvajali štiriletne projekte, ki so navedeni v naslednjih podpoglavjih.

7.1.14 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 pri ZRSVN: dr. Jana Laganis
Vodilni partner je Javni zavod Park Škocjanske jame, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner. Aktivnosti ZRSVN v okviru projekta so usmerjene predvsem v izboljšanje ohranjenosti suhih kraških travišč in izboljšanje stanja ohranjenosti jamskega hrošča drobnovratnika
(Leptodirus hochenwartii) z ukrepi varovanja podzemlja. V letu 2020 pogodb žal še vedno nismo
mogli skleniti zaradi dolgotrajnih pogajanj ob nedovoljenih državnih pomočeh in zato prilagajanj
projektnih aktivnosti ter dolgotrajne novelacije projektne naloge, ki ni bila končana vse do konca
leta 2020. Izkazalo se je, da do tega leta načrtovane projektne površine zaradi zapletov niso več
sprejemljive. Zunanji strokovnjaki zato v tem letu niso izvedli načrtovanih popisov. Veliko časa je
bilo posvečenega iskanju rešitev in načrtovanju novih ukrepov. Odločili smo se tudi, da s prenovo
projektne naloge opustimo izdelavo brošure o gospodarjenju s suhimi kraškimi travišči.
Tudi ukrepi za izboljšanje stanja drobnovratnika so bili v letu 2020 omejeni. Zunanji izvajalec je
nadaljeval čiščenje Divaške jame, a je bilo delo v velikem delu leta oteženo in omejeno zaradi
epidemije. Pripravljena je vsa potrebna dokumentacija za izvedbo razpisa za izvajalca gradbenih
del. Žal razpisa do potrditve novelacije projektne naloge ne moremo izvesti, ker nimamo na voljo
zadostnih sredstev. Pripravili in izdali smo zloženko o preprečevanju krivolova jamskih živali in
podpisali pogodbo z zunanjim izvajalcem za izvedbo izobraževanja jamarjev. Predavanja bodo
izvedena v začetku leta 2021, delavnice pa po izboljšanju epidemioloških razmer.
Izdajali smo tudi usmeritve in nadzorovali obnovo kalov ter nadzirali stanje že obnovljenih.
Skupna vrednost projekta je 3,189.527,95 EUR, zavodov del je 271.719,88 EUR.
Iz ReNPVO20-30 (10. poglavje Resolucije) projekt zasleduje:
Cilji: 1.1, 1.3, 2.1, 6.5, 10.1
Ukrepi: 1.1.2, 1.3.3, 2.1.1, 2.1.3, 6.5.2, 10.1.1
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7.1.15 KRAS.RE.VITA
Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na
Cerkniškem jezeru in Planinskem polju
Trajanje projekta: 1. 10. 2017–30. 9. 2022
Vodja projektne skupine pri ZRSVN: dr. Jana Laganis
Vodilni partner je Javni zavod Notranjski regijski park, Zavod RS za varstvo narave pri projektu
sodeluje kot partner. V okviru projekta ZRSVN vodi aktivnosti, povezane z izboljšanjem stanja travniške morske čebulice (Scilla litardierei), poleg tega pa prek svetovanja in sodelovanja soustvarjamo večino ostalih aktivnosti projekta za izboljšanje stanja ciljnih vrst in habitatnih tipov ter interpretacijo (učna pot). V letu 2020 smo veliko časa posvetili reševanju zapletov, povezanih z
nedovoljenimi državnimi pomočmi (priprava dokumentov za priglasitev itd.), ter komunikaciji z
zunanjimi izvajalci in kmeti, izbranimi v prvem javnem pozivu. Žal so dosedanji kmeti iz različnih
razlogov (npr. dolgotrajni postopki in spreminjanje pogojev) odstopili od podpisa pogodbe, zato
bo treba izvesti nov javni poziv. Potrebno dokumentacijo smo že začeli pripravljati. Monitoring
zaradi pomladne poplavljenosti ni bil izveden. Vzgojene sadike travniške morske čebulice so žal
propadle, tako da sajenje ni bilo mogoče. Izvedli smo eno predavanje o travniški morski čebulici,
drugo je žal odpadlo zaradi epidemije.
Sodelovali smo pri izvedbi dogodka ob noči netopirjev. Dogodek je bil izveden na prostem, z omejenim številom udeležencev.
Veliko časa je bilo posvečenega pripravi vsebin za informacijske table na učni poti.
V okviru projekta smo uspešno izvedli novelacijo projektne naloge.
Skupna vrednost projekta je 4,895.204,00 EUR, zavodov del je 130.407,18 EUR.
Iz ReNPVO20-30 (10. poglavje Resolucije) projekt zasleduje:
Cilji: 1.1, 1.3, 2.1, 6.5, 10.1
Ukrepi: 1.1.2, 1.3.3, 2.1.1, 2.1.4, 6.5.2, 10.1.1

7.1.16 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 pri ZRSVN: dr. Jana Laganis
Vodilni partner je Zavod za ribištvo Slovenije, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje
kot partner. ZRSVN v okviru projekta vodi aktivnosti za izboljšanje stanja metulja strašničinega
mravljiščarja (Phengaris teleius) na površini 2 ha: nadzorovali smo izvedbo ene košnje zunanjega
izvajalca ter pridobili novega izvajalca za odstranitev lesne biomase. Ta je izvedel večino del, za
zaključek del je potreben še en dan z dovolj suhim terenom, da bo mogoč dostop. Posejali smo
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lani nabrana semena zdravilne strašnice in nabrali nova. Monitioring letos ni bil načrtovan.
Veliko dela je bilo namenjenega nadzoru del v meandru pri Brjah, ki so bila uspešno izvedena in
zaključena. Prav tako zahtevno je bilo obsežno usklajevanje načrtov del za obnovo meandra pri
vasi Dolenje ter za izvedbo štirih pregrad na Vipavi in vtoka v Novakovo mlinščico.
Osebna komunikacija s kmeti, ki obdelujejo zemljišča, na katerih je bila opažena močvirska sklednica, letos zaradi epidemije ni bila izvedena.
Sodelovali smo pri pripravi vsebin za učno pot in aplikacijo ter pri dopolnjevanju vsebin za knjižico
o tujerodnih invazivnih vrstah.
Skupna vrednost projekta je 3,337.144 EUR, zavodov del je 116.172 EUR.
Iz ReNPVO20-30 (10. poglavje Resolucije) projekt zasleduje:
Cilji: 1.3, 2.1, 2.5, 3.2, 3.6, 6.5, 10.1
Ukrepi: 1.3.3, 2.1.4, 2.5.1, 3.2.1, 6.5.2, 10.1.1

7.1.17 Mala barja – Marja
Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem
Trajanje projekta: 1. 11. 2017–30. 11. 2021
Vodji projekta: Jasna Mulej, Primož Glogovčan
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 2015–2020. Poleg navedenega bodo aktivnosti projekta vplivale na ohranjanje in izboljšanje ohranitvenega stanja še treh habitatnih tipov in štirih rastlinskih
ter živalskih vrst.
Skupna vrednost projekta je 1,965.834,31 EUR, zavodov del je 1,380.178,38 EUR.
V letu 2020 smo nadaljevali izvedbo odstranjevanja lesne zarasti. Lesna zarast je bila odstranjena
na naslednjih območjih: Knej, Stržene luže, Podhom, Črna dolina in Brje.
Za izvedbo neposredne aktivnosti izboljšanja hidroloških razmer je zunanji izvajalec (EHO Projekt,
d. o. o.) nadaljeval dela. Hidrološka dela so bila v 2020 končana v Kneju, Kaplanovem, Strženih
lužah in Podhomu.
V 2020 smo na predvidenih območjih nadaljevali izvajanje aktivnosti odstranjevanja invazivnih
tujerodnih vrst (predvsem zlate rozge).
Na območju Jezerc pri Logatcu je bila postavljena interpretacijska točka s podestom in pokrito
razgledno ploščadjo, kjer je dostop primeren tudi za invalide.
Iz ReNPVO20-30 (10. poglavje Resolucije) projekt zasleduje:
Cilji: 1.1, 1.3, 2.1, 3.2, 3.6, 4.1, 6.6, 11.2
Ukrepi: 1.1.1, 1.3.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 3.2.1, 3.6.1, 4.1.2, 6.6.2, 11.2.1
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7.1.18 PoLJUBA
Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja
Trajanje projekta: 1. 1. 2018–31. 12. 2021, podaljšan do 30. 9. 2023
Vodja projektne skupine pri 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 2015–2020.
Skupna vrednost projekta je 4,126.451,00 EUR, zavodov del je 373.161,00 EUR.
– Na območju Strajanovega brega smo v letu 2020 nadaljevali aktivnosti revitalizacije
mokrotnih travnikov (varstveni cilj Izboljšanje stanja ohranjenosti HT 7230 bazična nizka
barja in vrste Loeselova grezovka).
– Odstranili smo 1,1 ha z lesno zarastjo zarasle površine.
– Za izvedbo neposredne aktivnosti izboljšanja hidroloških razmer je zunanji
izvajalec postavil 5 zadrževalnih lesenih pragov, izkopal nov krak potoka in stoječe
vodno telo.
– V mesecu marcu je zunanji izvajalec opravil košnjo lesnih predrastkov na površini
1,9 ha.
– V mesecu maju pa je opravil pregled pojavljanja zlate rozge in jo z ročnim
puljenjem odstranil na površini 3,1 ha.
V okviru izvajanja aktivnosti za vzpostavljanje (renaturacija, revitalizacija) in ohranjanje ugodnega
stanja strašničinega mravljiščarja smo v letu 2020 nadaljevali aktivnosti.
– Na 2 ha, kjer smo v letu 2019 odstranili lesno zarast, smo površino ponovno
travniško mulčili in nato posejali lokalni seneni drobir.
– Revitalizacija mokrotnih travnikov (prilagojena košnja) je potekala na skupno
19,5 ha: na 11 ha prek pogodb o skrbništvu s kmeti, na 8,5 ha pa prek izbranega
zunanjega izvajalca.
Iz ReNPVO20-30 (10. poglavje Resolucije) projekt zasleduje:
Cilji: 1.1, 1.3, 2.1, 3.2, 3.6, 4.1, 6.6
Ukrepi: 1.1.1, 1.3.3, 1.3.6, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 3.2.1, 3.6.1, 4.1.2, 6.6.2
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7.1.19 VrH Julijcev
Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku
Predvideno trajanje projekta: 1. 2. 2018–30. 11. 2022
Vodja projektne skupine pri 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 2015–2020.
Skupna vrednost projekta je 3,689.249,87 EUR, zavodov del je 151.643,70 EUR.
OE Kranj
Pripravili smo dokument Strokovna izhodišča za obnovo kalov ter pregledali Elaborat za obnovo
kalov na planinah v občinah Bohinj, Gorje in Tolmin ter se udeleževali tem povezanih sestankov.
Konec leta smo začeli pripravo strokovnega mnenja o obnovi kalov v okviru izdaje naravovarstvenega soglasja. Na Vitrancu smo v prvi polovici leta odpravljali težave zaradi nezanesljivega
delovanja števca. Iz tega razloga smo najmanj enkrat mesečno preverjali delovanje in poskušali
odpravljati težave. Zlasti v zimskem času števec skoraj ni deloval. Junija smo ga zamenjali z novejšim GIS (skupaj z GIS in s TNP), ki zagotavlja oddaljeno spremljanje delovanja števca in obiska poti.
Števec se je dobro izkazal. V jesenskem času smo ga še enkrat premaknili na dvignjeno lokacijo
zaradi snega. V povezavi s to nalogo smo, kolikor se je dalo, analizirali obisk poti Mojčin dom–Ciprnik. Na Pokljuki smo sodelovali pri umeščanju ukrepov za režime mirnih con za divjega petelina
na projektnih območjih (z DOPPS, ZGS in s TNP). Udeležili smo se delavnice o umirjanju prometa
na Pokljuki. Začeli smo pripravo informativnih tabel o kalih in območju Vitranc (s KGZS, TNP in z
ZVKD). Redno smo sodelovali v Strokovni skupini za pripravo tehnične rešitve čiščenja odpadnih
vod iz planinske koče pri Triglavskih jezerih.
Cilj/Podcilj/Ukrep ReNPVO20-30, v katerega spada projekt:
Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti, ter endemičnih vrst. Projekt je eden od prednostnih za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).
Iz ReNPVO20-30 (10. poglavje Resolucije) projekt zasleduje:
Cilji: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 6.1, 8.1
Ukrepi: 1.1.1, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.4, 1.3.6, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 6.1.2, 6.1.3, 8.1.2
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7.1.20 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 pri 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 2015–2020. Komplementarno s
projektom zaDravo se v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo izvaja projekt Grad Borl.
Skupna vrednost projekta je 6,221.498,76 EUR, zavodov del je 848.363,84 EUR.
Izvedli smo več javnih naročil za nabavo opreme ter storitve, ki se bodo izvajale v naslednjih letih.
Pripravili smo naravovarstvene strokovne podlage za izvedbo neposrednih ukrepov večine varstvenih ciljev projekta. Pripravili smo tudi strokovne podlage za pripravo interpretacijskih načrtov
za izvedbo informacijskih centrov, poligonov, učnih poti ter interpretacijskih točk. Več o projektu
je dostopno na spletni strani https://drava-natura.si/.
V okviru kohezijskega projekta Ministrstva za kulturo, ki je komplementaren projektu zaDravo z
nazivom BORL – informacijsko interpretacijski center območja Natura 2000 – Grad Borl, smo
pregledali, uskladili in dopolnili Osnutek izvedbenega scenarija v interpretacijskem središču Natura 2000 na Gradu Borl. Ta služi kot strokovna podlaga za pripravo vsebin v muzeju, ki izpostavlja
pomembne vrste, varovane v okviru omrežja Natura 2000, ob reki Dravi.
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2020.
Tematski cilj: 6. Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov.
Prednostna os: 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti.
Naziv prednostne naložbe: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami.
Iz ReNPVO20-30 (10. poglavje Resolucije) projekt zasleduje:
Cilji: 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.5, 3.2, 4.1, 6.1, 6.5, 6.6, 7.1
Ukrepi: 1.1.3, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6, 2.2.1, 2.2.2., 2.5.1, 3.2.1, 3.2.2, 4.1.1, 6.1.1, 6.1.3,
6.5.1, 6.6.2, 7.1.2
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7.1.21 Natura Mura
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri
Predvideno trajanje projekta: 1. 3. 2020–30. 11. 2023
Vodja projekta: Aleksander Koren
Vodilni partner je Zavod RS za varstvo narave. Partnerji projekta so še Direkcija RS za vode, Zavod
za gozdove Slovenije, Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Občina Velika Polana in Razvojni center
Murska Sobota. Aktivnosti v okviru projekta bodo usmerjene v varstvo biotske raznovrstnosti treh
habitatnih tipov in 12 živalskih vrst, kot to izhaja iz PUN 2015–2020.
Skupna vrednost projekta je 4,571.854,99 EUR, zavodov del je 728.161,06 EUR.
V letu 2020 smo začeli izvajanje projekta. Zaradi zamika pri potrjevanju, ki je bilo formalno zaključeno šele v novembru, so bile aktivnosti v letu 2020 omejene na predvsem na zagon dela
projektnega partnerstva in izvedbo pripravljalnih aktivnosti. Pri ZRSVN smo projektno ekipo vzpostavili v aprilu 2020. Izvajali smo koordinacijo projekta, organizirali uvodno srečanje projekta ter
več partnerskih sestankov. Izvedli smo več javnih naročil za nabavo opreme ter storitve, ki se bodo
izvajale v naslednjih letih. Pripravili smo naravovarstvene strokovne podlage za večino varstvenih
ciljev projekta. Več o projektu je dostopno na spletni strani https://natura-mura.eu/.
Cilj/Podcilj/Ukrep ReNPVO20-30, v katerega spada projekt:
Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov, varstvo in obnova biotske
raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in
zelenimi infrastrukturami.
Iz ReNPVO20-30 (10. poglavje Resolucije) projekt zasleduje:
17 (cilji 1, 2/1, 2, 11, 13, 22), 21 (cilj 2/11), 37 (cilja 1, 2/21), 38 (cilja 1, 2/21) in 39 (cilja 1, 2/21)
tabele 1 ReNPVO20-30.
Prav tako je skladen s krovnim ciljem A (cilji 1.1, 1.3, 2.2, 2.5) in krovnim ciljem B (cilj 4.2) v
poglavju 10 ReNPVO20-30.
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7.1.22 Pohorka
VIZIJA POHORJE 2030 – Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov
ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju
Predvideno trajanje projekta: 1. 9. 2019–30. 06. 2023
Vodja projektne skupine pri ZRSVN: Sebastjan Štruc
Vodilni partner je RRA Koroška, Zavod RS za varstvo narave pri projektu sodeluje kot partner.
Ostali projektni partnerji so še Zavod za gozdove, Občina Zreče, Občina Mislinja in RIC Slovenska
Bistrica.
Namena projekta sta izboljšanje stanja naravovarstveno visokovrednih območij ter iskanje rešitev
za trajnostni razvoj Pohorja in usmerjanje prostočasnih aktivnosti v naravi. Projekt zajema 12 varstvenih ciljev oziroma aktivnosti.
V letu 2020 so bile projektne aktivnosti usmerjene predvsem v pripravo dokumentacije za popis
stanja habitata in populacije vrste alpski kozliček in travniški postavnež (kasneje črtan iz projektnih aktivnosti), pregled na terenu ter pomoč projektnemu partnerju, Občini Zreče, pri pripravi
javnega naročila obnove brunčanih poti na Lovrenških jezerih in pregled potencialnih površin za
izvedbo projektnih aktivnosti. Projekt je zajemal tudi administrativne, koordinacijske in komunikacijske aktivnosti ter nabavo pisarniške opreme. Projektna ekipa se je začela oblikovati marca
2020. Več o projektu je dostopno na: https://www.pohorka.si/.
Skupna vrednost projekta je 2,182.741,55 EUR, zavodov del je 546.696,41 EUR.
V letu 2020 smo izvedli prve zaposlitve pri projektu ter začetne aktivnosti.
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2020.
Tematski cilj: 6. Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov.
Prednostna os: 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti.
Naziv prednostne naložbe: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami.
Iz ReNPVO20-30 (10. poglavje Resolucije) projekt zasleduje:
Cilji: 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 4.2, 6.1, 6.5, 6.6, 7.1, 10.1
Ukrepi: 1.1.1, 1.1.3, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.6, 2.2.1, 2.2.2, 4.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.5.2, 6.6.2,
7.1.2, 10.1.1
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7.1.23 PIVKA.KRAS.PRESIHA
Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera
Trajanje projekta: 1. 9. 2020–30. 9. 2023
Vodja projektne skupine v ZRSVN: Polona Vadnjal
Vodilni partner je Občina Pivka, Zavod RS za varstvo narave sodeluje kot partner. Aktivnosti v
okviru projekta so usmerjene v izboljšanje stanja dveh kvalifikacijskih habitatnih tipov in šestih
kvalifikacijskih vrst, kot to izhaja iz PUN2000.
Skupna vrednost projekta je 2,965.520,27 EUR, zavodov del je 91.246,00 EUR.
Cilj/Podcilj/Ukrep ReNPVO20-30, v katerega spada projekt:
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2020.
Tematski cilj: 6. Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov.
Prednostna os: 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti.
Naziv prednostne naložbe: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami
Iz ReNPVO20-30 (10. poglavje Resolucije) projekt zasleduje:
Cilji: 1.1, 1.2, 1.3, 3.2, 6.5, 6.6, 8.3, 10.1, 10.2
Ukrepi: 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.3.3, 3.2.1, 3.2.2, 6.5.2, 6.6.1, 8.3.2, 10.1.1, 10.2.1
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V okviru PRP in ukrepa Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER bomo v letu 2020
izvajali projekt:

7.1.24 Zgodbe mokrišč
Trajanje projekta: 1. 1. 2019–30. 10. 2021 (34 mesecev)
Predvidena vodja projektne skupine pri 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.
Skupna vrednost projekta je 133.220,33 EUR, zavodov del je 48.458,33 EUR. Delež sofinanciranja zavoda je 25 %.
Horizontalni cilji EU 1,2,4; tematski področji ukrepanja SLR T3 in T4; splošni in posebni razvojni
cilji SLR PC2 in PC2; ukrepa SLR U5 in U6.
Iz ReNPVO20-30 (10. poglavje Resolucije) projekt zasleduje:
Cilji: 3.2, 3.6, 4.2, 5.2, 6.1, 6.3, 6.6, 10.2
Ukrepi: 3.2.1, 3.2.2, 3.6.1, 4.2.2, 5.2.2, 5.2.3, 6.1.3, 6.3.1, 6.6.1, 6.6.2, 10.2.1
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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:

7.1.25 Prenova VTR
Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR
Trajanje projekta: 22. 10. 2019–31. 1. 2021 (15 mesecev)
Vodja projektne skupine pri 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 Andrej Bergoč, Jernej Benčan, Martin Gornik, Matej Petkovšek, Francelj Mulec, Anton Mrzlikar, Jožef Blažon.
Glavni cilj projekta je bil vzpostavitev dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR. Skupna vrednost
projekta je 39.098,97 EUR, zavodov del je 15.952,69 EUR.
V letu 2020 smo oblikovali metodologijo dvostopenjskega izvajanja ukrepa Habitati ptic vlažnih
ekstenzivnih travnikov (VTR) – izvajanje ukrepa z dvema mogočima datumoma košnje glede na
prisotnost ptiča kosca (Crex crex) v tekočem letu. Dvostopenjski ukrep smo preizkusili v praksi in
potrdili ustreznost izvajanja. Poleg dvostopenjskega ukrepa smo oblikovali predlog delno rezultatsko usmerjenega ukrepa, kjer bi kmetje ob uspešnem izvajanju ukrepa in doseganju pozitivnega
rezultata prejeli še dodatno plačilo.
V zaključni fazi projekta smo izvedli več dogodkov razširjanja rezultatov projekta za različne deležnike (kmete, kmetijske svetovalce, strokovnjake s področja kmetijstva, ohranjanja narave ...), oblikovali več pisnih prispevkov in zloženko o vsebini projekta ter izvedli video zaključno konferenco
projekta. Končni predlog sprememb ukrepa VTR smo posredovali organu upravljanja Programa
razvoja podeželja – MKGP. Projekt se je zaključil konec januarja 2021.
Iz ReNPVO20-30 (10. poglavje Resolucije) projekt zasleduje:
Cilji: 1.1, 2.1, 8.1, 10.1
Ukrepi: 1.1.2, 2.1.1, 8.1.1, 10.1.1
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7.2 Oddane projektne prijave
V letu 2020 smo oddali naslednje projektne prijave.
V okviru programa LIFE smo z vodilnim partnerjem ARSO sodelovali pri prijavi projekta LIFE
NarcIS LIFE NARCIS – NAtuRe Conservation Information System, šifra projekta LIFE19 GIE/
SI/000161, ki je bil odobren in se začenja 1. 1. 2021.
V okviru programa HORIZON 2020, The EU Framework Programme for Research and Innovation, smo konec leta 2020 sodelovali pri pripravi prijave projekta PROSAVE: Restoring biodiversitiy and ecosystem services (akronim: PROSAVE) (prijava v januarju 2021).
Predvideno trajanje projekta: 2021–2025 (48 mesecev)
Vodilni partner projekta je inštitut Idener iz Španije. Sodeluje še 37 drugih projektnih partnerjev,
med katerimi je tudi ZRSVN. Ostali partnerji projekta so UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION – UNESCO (Francija), KNEIA SL (Španija), BIOAZUL (Španija), FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN (Portugalska), UNIVERSIDADE DE AVEIRO (Portugalska),
BLUECOVER TECHNOLOGIES (Portugalska), FIC (Španija), STICHTING IHE DELFT INSTITUTE FOR
WATER EDUCATION (Nizozemska), UNIVERSIDADE DE EVORA (Portugalska), UNIVERSITAET FUER
BODENKULTUR WIEN (Avstrija), STICHTING WAGENINGEN RESEARCH (Nizozemska), UNIVERSITEIT
GENT (Belgija), STICHTING ISOCARP INSTITUTE CENTER OF URBAN EXCELLENCE (Nizozemska), STIFTUNG GLOBAL INFRASTRUCTURE BASEL (Švica), EUROMONTANA (Francija), SUSTENTEPOPEIA
UNIPESSOAL LDA (Portugalska), Algorithm Power Lda (Portugalska), MUNICIPIO DA MAIA (Portugalska), BASHKIA TIRANE (Albanija), OULUN YLIOPISTO (Finska), ITA-SUOMEN YLIOPISTO (Finska),
IIN MICROPOLIS OY (Finska), COMUNE DI STRIANO (Italija), UBATEC SA (Argentina), Municipalidad
de Pergamino (Argentina), AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DEINVESTIGACIONES CIENTIFICAS (Španija), UNIVERSITAT DE BARCELONA (Španija), ASSOCIACI LA SORELLONA (Španija), Departament de Territori i Sostenibilitat – Generalitat de Catalunya (Španija), CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE (Italija), MEDITERRANEAN INFORMATION OFFICE FOR ENVIRONMENT (Grčija),
CULTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT ASSOCIATION (Grčija), Decentralized Administration
of Crete (Grčija), PANEPISTIMIO KRITIS (Grčija), VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR, d. o. o.
(Slovenija), China Institute of Water Resources and Hydropower Research (Kitajska), TONGJI UNIVERSITY (Kitajska).
Cilj projekta PROSAVE je izboljšanje stanja biodiverzitete in ekosistemskih storitev v sladkovodnih ekosistemih. Celotni koncept PROSAVE razvija trdno in primerno strategijo za obnovo
biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev v sladkovodnih ekosistemih v velikem obsegu,
vključno z aktivnim prispevkom ključnih deležnikov (državljanov, industrije in kmetijcev) pri oblikovanju in izvajanju ter spremljanje (monitoringu) takšnih dejavnosti. Projekt se bo izvajal na 11
pilotnih območjih v 14 različnih državah po vsem svetu. V Sloveniji je cilj projekta izvajanje ukrepov PUN 2000, ki dopolnjujejo projekt Natura Mura in prispevajo k doseganju ciljev Biosfernega
območja Mura. Predvideni sta obnova dveh mrtvic reke Mure ter izvedba dveh širitev strug na
mejni Muri z Avstrijo.
Skupna vrednost projekta oziroma pilotnega območja v Sloveniji je ocenjena na
1,730.102,00 EUR, zavodov del je 1,401.207,00 EUR.
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7.3 Projektne ideje in prijave novih projektov
V letu 2020 smo sooblikovali naslednje projektne ideje:
•
•
•
•
•

priprava vsebin za projekt LIFE na temo preprečevanja vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst;
sodelovanje pri pripravi projekta za vzpostavitev naravovarstvenega centra na Zelenici;
sodelovanje pri prijavi Conservation and sustainable economic use of dry grasslands in the common
border area LIFE to Grasslands II, ki ni bil potrjen;
sodelovanje pri prijavi WELLBEING of aquatic invertebrates and pollinators by proficient and inclusive
eco-engineering” in akronim “LIFE – WELLBEING, ki ni bil potrjen;
projektni predlogi za RRP Posavje in JV Slovenija.

7.4 Poprojektne aktivnosti
Spremljali smo stanje kalov na območju Natura 2000 Gornji kal (projekt WETMAN).
Spremljalo se je stanje habitatnih tipov Pohorskih barij (prehodna barja, visoka barja,
barjanski gozdovi) po izvedenih aktivnostih v projektih WETMAN in SUPORT (izgradnja pregrad,
odstranjevanje zarasti). Večina pregrad deluje po pričakovanjih in zadržuje vodo na območju
mokrišč. Nekatere izmed pregrad so že v celoti preraščene s šotnimi mahovi, tako da jih skoraj ni
mogoče več opaziti.
Vzporedno se je na Pohorju na območju mokrišč in širše izvajalo spremljanje motenj zaradi
prostočasnih aktivnosti ob pomoči IR-kamer in z magnetometrskimi senzorji, ki so spremljali oz.
šteli promet na gozdnih cestah in brezpotjih. Na treh števcih so bile zamenjane baterije in preneseni podatki o vožnjah v naravnem prostoru. Monitoring obiskovalcev z IR-števci ni bil izveden,
ker vsi trije števci ne delujejo več zaradi vdora talne vode v naprave. Treba bo zamenjati/nadgraditi opremo in jo namestiti na druge lokacije. Monitoring stanja nivoja talne vode se izvaja od leta
2015 na treh lokacijah, kjer so bila izvedena hidrološka dela. Skupno se na lokacijah nahaja 19
digitalnih merilnikov, ki sekvenčno na 10 minut beležijo hidrološke parametre. Pri spremljavi smo
ugotovili, da jim bo treba zamenjati baterije.
Na območju Lovrenških jezer je bilo v letu 2020 izvedenih nekaj terenskih ogledov, s katerimi smo v sodelovanju z ZGS, s PD Lovrenc na Pohorju in z Občino Zreče določili lokacijo trase
in način izvedbe obnove ter izgradnje novih brunčanih poti v dolžini prek 500 metrov. Aktivnosti
potekajo v okviru projekta POHORKA.
Upravljanje tarčnih barjanskih površin je v celoti preneseno v sistem gozdnogospodarskega načrtovanja. V letu 2020 so bile izdelane naravovarstvene smernice za plan GGN GGE Ribnica
na Pohorju (2021–2030). V letu 2020 so bile izdelane strokovne podlage za zavarovanje dela območja Pohorja kot regijskega parka, ki vključuje tudi večino mokrišč na območju Pohorja. Zaradi
tega so bile v sklopu priprave zavarovanja izvedene številne komunikacijske aktivnosti s šestimi
občinami in z drugimi deležniki v prostoru.
Pregledali smo stanje obnovljenih vodnih virov v okviru projekta Viri življenja.
Spremljali smo stanje pokošenosti mokrotnih travnikov na območju Jovsov. Spremljali smo
stanje populacije srednjega detla v Dobravi in kosca v Jovsih (LIFE III). Kot projektni partner smo
sodelovali pri prijavi Conservation and sustainable economic use of dry grasslands in the common
border area LIFE to Grasslands II, ki ni bil potrjen.
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V okviru projekta LIKE postavljeni števci obiska še služijo svojemu namenu, tako da smo
iz njih pridobivali podatke in skrbeli za njihovo vzdrževanje (menjava baterij). Prav tako še poteka
sodelovanje z izvajalcem zaščitne ograje sodelovanje z uradnimi in neuradnimi partnerji projekta
(občine, plezalci in ostali deležniki). Potekala je tudi komunikacija z laično javnostjo v obliki telefonskih obrazložitev, ki so posledica postavljenih informativnih tabel.
V okviru projekta CLAUSTRA+ smo skladno z dogovorom o izvajanju poprojektnih aktivnosti v začetku leta 2020 sodelovali pri izvedbi vodenja po poti ob Ajdovskem zidu ter aktivnostih,
povezanih s srečanji ustanovljenega konzorcija Claustra in Delovne skupine za področje raziskav,
ohranjanja in razvoja. Zaradi epidemije covida 19 v prostorih ZRSVN nismo pripravili načrtovane
razstave.
Projekt PoLJUBA nadaljuje in nadgrajuje aktivnosti projekta LJUBA, to pomeni: nadaljnje
upravljanje in izboljšanje stanja bazičnega nizkega barja (HT 7230) in rastišča Loeselove grezovke v
Strajanovem bregu, upravljanje travnikov (HT 6510), ki predstavljajo habitat strašničinega mravljiščarja, izboljšanje stanja travnikov (HT 6410) in populacije barjanskega okarčka, tudi s ponovno
naselitvijo osebkov na Iški morost, in odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin, zlasti zlate
rozge, z večkratno košnjo projektnih površin po celotnem Ljubljanskem barju.
V okviru izvajanja poprojektnih aktivnosti za projekt Institucionalno sodelovanje – EZTS
Geopark Karavanke – EufutuR (obdobje izvajanja 2016–2018) smo nadaljevali sodelovanje pri
razvoju Geoparka Karavanke (razvoj novih projektnih idej, varstva, popularizacije in izobraževanja
na temo geološke ter ostale naravne dediščine).
Kot poprojektne aktivnosti projekta Enjoyheritage smo v letu 2020 v okviru projekta Pohorka nadaljevali aktivnosti vzpostavitve interpretacijskega centra Trije kralji ter sodelovali pri
razvoju novih izobraževalnih programov in njihovi izvedbi.
Za projekt coop MDD (obdobje izvajanja 2017–2019) smo v letu 2020 izvajali poprojektne
aktivnosti v okviru projektov lifeline MDD in Natura Mura. V sklopu aktivnosti projekta lifeline
MDD smo nadaljevali in nadgrajevali predvsem komunikacijske aktivnosti projekta coop MDD.
Tako smo v letu 2020 sodelovali pri izvedbi dogodkov v okviri festivala 365 dni z reko Muro in
izvedbi drugih promocijskih dogodkov, načrtovali aktivnosti nadaljnjega sodelovanja deležnikov
na območju Čezmejnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava ter izvedbe monitoringov rib,
ptic in rečnih struktur, ki se bodo izvajali v letu 2021. Realizacija strateških dokumentov, pripravljenih v sklopu projekta coop MDD, se je v letu 2020 začela z zagonom projekta Natura Mura.
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8

POSLOVANJE

8.1 Vodenje, organizacija in administracija
V letu 2020 smo pripravili predlog novega pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
in ga posredovali na MOP. Skladno s preoblikovanim programom dela zavoda smo prilagodili
tudi poročanje, kar vključuje spremembe in dopolnitve v informacijskem sistemu Poslovni portal
ZRSVN. V začetku leta smo v delo začeli vpeljevati standardizirano in certificirano aplikacijo za
vodenje prejete ter oddane pošte, ki smo jo nabavili že v letu 2019. Implementacija se je izkazala
kot precej večji zalogaj, kot smo sprva načrtovali, zato jo nadaljujemo tudi v letu 2021. Digitalno
poslovanje je nujno potrebno vpeljati tudi zaradi sprememb, ki jih je prinesla epidemija covida 19.
V letu 2020 načel Skupnega ocenjevalnega okvira v javnem sektorju nismo vpeljali, saj za
to ni bilo časa. Direktor je sicer imenoval delovno skupino za vpeljavo, vendar nadaljnjih aktivnosti v zvezi s tem nismo izvajali.
Delo zavoda v letu 2020 je zaznamovala epidemija ter z njo povezana skoraj dvomesečna
splošna karantena (prepoved gibanja in združevanja) v prvi polovici leta ter trimesečna splošna
karantena v drugi polovici leta. Zavod se je izjemno hitro organiziral tako v smislu zagotavljanja
pravne ustreznosti spremenjenega načina delovanja kot tudi tehnične izvedbe dela na domu.
Bili smo med prvimi organizacijami, ki so vsem delavcem zagotovile možnost opravljanja dela na
domu, tako da možnosti čakanja na delo doma ni uveljavljal nihče. V letu 2020 so bili izvedeni 4
kolegiji direktorja v prostorih ZRSVN ter kar 17 video kolegijev, ki so potekali na daljavo. Izvedeni
sta bili 2 seji Sveta zavoda, in sicer ena redna in ena korespondenčna.
Notranjo revizijo poslovanja, ki smo jo načrtovali ob koncu leta 2020, bomo izvedli v prvi
polovici leta 2021. Razlog za odstopanje od načrtovanega je tretja ponovitev javnega naročila za
izvedbo notranje revizije.
Na eni območni enoti in na Odseku za splošne zadeve pri Osrednji enoti je bil imenovan
novi vodja, na dveh OE pa tudi namestnik vodje.

8.1.1 Informatika in elektronski sistemi
Za leto 2020 so nam bila investicijska sredstva sprva ukinjena, ob koncu leta pa smo nato dobili
investicijsko pogodbo za nakup nujno potrebne opreme za Odos. V letu 2019 pridobljeni sistem
za vodenje dokumentarnega in arhivskega gradiva Odos smo v celoti vpeljali pri Osrednji enoti,
nadaljnje vpeljevanje pa sledi v letu 2021. Konec leta 2020 smo se priključili skupnemu javnemu
naročilu za MS 365, h kateremu nas je povabil MJU.
Za leto 2020 načrtovane aktivnosti so navedene in pojasnjene v nadaljevanju.
Izvedba načrtovanih aktivnosti:
• vzdrževanje tiskalnikov in sistema skeniranja dokumentov;
• vzdrževanje predstavnostne tehnologije (projektorji, platna, televizije);
• izvajanje ukrepov za varnost v omrežjih;
Naloge so potekale na ustaljeni način.
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• upravljanje kvalificiranih digitalnih potrdil;
Naloga je bila delno izvedena in se nadaljuje v leto 2021.
• vzdrževanje licenc GIS;
Spremljali smo zasedenost licenc ter podaljšali vzdrževanje.
• razvoj in delovanje Naravovarstvenega atlasa (NVA);
Izvedene so bile načrtovane manjše dopolnitve NVA, ki so potrebne za učinkovito delovanje atlasa in delo sodelavcev. Pripravljen je bil načrt nadgradnje NVA za potrebe projekta NarcIS.
• promocija mobilnega vnosa podatkov;
Naloga ni bila izvedena zaradi razmer epidemije ter zaradi prekinitve pogodbe o delu sodelavca.
• razvoj internih GIS-aplikacij;
Potrebe so bile zbrane in vključene v projekt NarcIS.
• delo s podatki in informatizacija delovnih procesov.
Konec leta je bila sklenjen dogovor z novim zunanjim izvajalcem za Poslovni portal ZRSVN.
Nadaljevale so se priprave za nadaljnjo vpeljavo Odosa, med drugim je bila sprejeta odločitev
za uvedbo e-podpisovanja, kar pomeni določene spremembe pri aplikaciji. Analiza podatkov za
potrebe načrtovanja in poročanja je potekala kot običajno.

8.2 Pravna podpora
Delo na področju pravnih in kadrovskih zadev je v letu 2020 potekalo na precej turbulenten način,
saj se je delovnopravna in druga zakonodaja spreminjala iz dneva v dan. Zavod je kljub spremembam zakonodaje uspešno izpolnjeval obveznosti, ki mu jih nalagajo spremenjeni predpisi.
V letu 2020 smo pripravili osnutek internega navodila, t. i. »politiko zavoda«, podrejeno
Pravilniku o varovanju osebnih podatkov in ravnanju z informacijskim sistemom ali njegovimi deli,
v katerem bomo podrobneje opredelili ravnanje s posameznimi zbirkami podatkov in druge ukrepe za varovanje podatkov ter opreme zavoda.
Tudi zaradi epidemije je posodobitev navodil za oddajo javnih naročil, ki bodo nadomestila
sedanja pravilnik in protokol o oddaji evidenčnih javnih naročil, še vedno v pripravi. Pripravili in
sprejeli smo Pravilnik o delu na domu.
Konec leta 2020 so bili izvedeni interne volitve članov Strokovnega sveta ter postopek
imenovanja novega, saj se bo mandat obstoječemu iztekel.
V letu 2020 smo izvedli 9 strokovnih izpitov s področja varstva narave za nekatere zaposlene. Pravno podporo je bilo treba nuditi tudi projektom. V letu 2020 sta delovno razmerje odpovedala dva sodelavca, zaposlena za nedoločen čas. V delo vodje smo uvajali novo sodelavko, saj se
je v januarju 2021 upokojil dolgoletni sodelavec zavoda, vodja OE Piran.
V letu 2020 se je močno povečalo število vlog za zahtevke po ZDIJZ.

8.3 Kadri
V zavodu je bilo konec leta 2020 zaposlenih 118 delavcev. 73 delavcev je bilo zaposlenih za nedoločen čas, ostali delavci in direktor pa za določen. 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
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narave zagotovljenih sredstev za 68 zaposlenih, izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa
(FTE – full time equivalent). V času od 1. 10. 2019 do 30. 03. 2021 enemu delavcu mirujejo pravice
in obveznosti iz delovnega razmerja (suspenz pogodbe o zaposlitvi zaradi izobraževanja in opravljanja prostovoljnega dela). V letu 2020 smo sodelovali z Zavodom RS za zaposlovanje na področju
programa javnih del, prek katerih so bile zaposlene 3 osebe. Štiri delavke so bile na porodniškem
dopustu, zaradi starševskega varstva so za krajši delovni čas zaposlene tri delavke.
Izvajali smo vse načrtovane aktivnosti in sicer:
• izvajanje kadrovske politike (načrtovanje kadrov, zaposlovanje, ocenjevanje, napredovanje),
• vodenje IS za kadrovsko podporo, evidenco prisotnosti in odsotnosti na delovnem mestu
(KadRIS),
• izvajanje strokovnih in pripravniških izpitov (strokovni izpit je opravilo 8 delavcev),
• vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, vključno z izpolnjevanjem invalidskih
kvot,
• izvajanje nalog zdravja in varnosti na delovnem mestu.

8.3.1 Kadrovski načrt
Skladno s kadrovskim načrtom za leto 2020 je imel zavod iz državnega proračuna zagotovljenih
sredstev za 68 zaposlenih. Glede na obseg, tako strokovnih kot tudi administrativnih nalog, ki se
z leti povečuje, smo nadaljevali pogajanja z MOP za pridobitev dodatnih finančnih sredstev za
kadre.
Glede na potrebe delovnega procesa in v primeru potrditev prijavljenih projektov, financiranih iz EU sredstev, smo za določen čas zaposlovali nove delavce oziroma sklenili nove pogodbe
o zaposlitvi z delavci, ki jim je zaradi izteka projektov v letu 2020 potekla pogodba o zaposlitvi.
Tabela: Število zaposlenih po posameznih virih financiranja
VIR FINANCIRANJA

ŠTEVILO ZAPOSLENIH
januar 2020 januar 2021
68
68
0
0
0
0

1. Državni proračun
2. Proračun občin
3. ZZZS in ZPIZ
4. Druga Javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer:
0
takse, pristojbine, RTV-prispevek)
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
0,06
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva
0
prejetih donacij

0

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

39,94

43,19

8. Namenska sredstva
9. Sredstva iz sistema javnih del

0
3

0
0
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10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za
odpravo posledic žleda
Skupno število zaposlenih (od 1. do 10. točke)
Skupaj število zaposlenih pod točkami 1., 2., 3., 4.
Skupaj število zaposlenih pod točkami 5., 6., 7., 8., 9., 10.

0

0

111
68

112,25
68

43

44,25

8.3.2 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 so potekala na daljavo v organizaciji zavoda ali
pa so se delavci udeležili izobraževanj zunanjih izvajalcev.
Aktivnosti:
• Analiza, priprava in izvajanje programa izobraževanja delavcev, ki so bili načrtovani za leto
2020, zaradi kadrovskih omejitev in prilagoditev delovnega procesa epidemije ter zaradi
fluktuacij niso bili izvedeni. Nalogo smo prestavili v prihodnje leto.
• Izobraževanje delavcev je potekalo skladno s potrebami, ki jih je narekovalo prilagajanje
epidemiji koronavirusne bolezni 19.

8.4 Finančne in računovodske zadeve
Zavod je v letu 2020 pripravil letno finančno poročilo in ob koncu leta izid poslovanja izkazuje
presežek prihodkov nad odhodki, in sicer v tržnem delu poslovanja.
Svet zavoda (5. mandat) je na 6. seji dne 18. 6. 2020 sprejel Program dela in finančni načrt za leto
2020. Na tretji korespondenčni seji 30. 10. 2020 pa je Svet zavoda sprejel Rebalans Programa dela
in finančnega načrta Zavoda RS za varstvo narave. Zavod je imel za financiranje redne dejavnosti
javne službe ohranjanja narave z MOP sklenjeno pogodbo z aneksi, na podlagi katere so se izstavljali mesečni zahtevki za nakazila sredstev. Z MOP je bila sklenjena tudi Pogodba za financiranje
investicij v višini 9.000 EUR.
Računovodstvo zavoda je v letu 2020 vodil zunanji računovodski servis, podjetje Certera
Računovodska družba, d. o. o, s katerim je sklenjena pogodba za 5 let in velja do konca leta 2022.
Komuniciranje z računovodskim servisom in nadzor nad njim potekata prek Osrednje enote, ki je
med drugim opravila naslednje računovodske naloge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

evidentiranje in revidiranje prejetih računov in dobropisov,
izstavljanje računov in zahtevkov,
vodenje gotovinske blagajne in dvigi gotovine,
spremljanje evidence prihodkov in stroškov posameznih projektov in akcij,
priprava podatkov za plače,
obračunavanje potnih nalogov,
posredovanje izplačilnih seznamov in administrativnih prepovedi bankam,
revidiranje in posredovanje zahtevkov za »refundacije« ZZZS,
določitev inventarnih številk novim osnovnim sredstvom,
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• redno spremljanje denarnega toka projektov in priprava podatkov za zadolževanje,
• redno spremljanje zakonodaje, vezano na ukrepe za zajezitev koronavirusne bolezni 19, in
sprotno prilagajanje poslovanja tem razmeram.
Skladno z določili ZJN-3 in Pravilnika o oddaji evidenčnih javnih naročil ZRSVN smo opravili naslednje število postopkov javnih naročil, o katerih se pri Osrednji enoti vodi enotna evidenca:
Preglednica: Pregled javnih naročil
Vrsta javnega naročila

število

Javna naročila z razpisom (nad 214.000 EUR)

0

Javna naročila male vrednosti

2

(od 40.000 do 214.000 EUR)
Evidenčna naročila do vrednosti 40.000 EUR*

697

Skupaj

699

* Mejne vrednosti so se spremenile v svežnju ukrepov za zajezitev koronavirusne bolezni 19.
Javna naročila smo, skladno s Programom dela, izvedli tako za potrebe izvajanja javne službe kot
izvajanja projektov.

8.4.1 Ocena poslovanja
Zavod uporablja za opravljanje dejavnosti premoženje, ki je v lasti ustanovitelja, to je Republika
Slovenija. Dejavnosti so financirane iz proračunskih sredstev RS, sredstev projektov, financiranih
iz EU, in drugih projektov ter v majhni meri iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu. Ustanovitelj zagotavlja sredstva za opravljanje javne službe ohranjanja narave, vendar zagotovljena
sredstva ne zadostujejo za opravljanje vseh nalog, določenih z zakoni ali drugimi predpisi.

8.4.2 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
Zavod nima zaposlenega računovodje, ampak računovodske zadeve izvaja zunanji računovodski
servis, ki opravlja naloge v skladu s pogodbo o vodenju računovodskih storitev.
Zavod na začetku koledarskega leta pripravi finančni načrt, ki je narejen na podlagi poročila preteklega leta in načrtovanih sprememb v prihodnjem letu ter izhodišč MOP. Izvajanje
finančnega načrta spremljamo mesečno po načelu nastanka poslovnega dogodka, zagotavljamo
pa tudi spremljanje po načelu denarnega toka. V finančnem načrtu in rednem mesečnem poročilu uporabljamo kontni načrt, ki ga predpisuje Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02 s spremembami). Mesečno spremljamo porabo vseh načrtovanih odhodkov in prihodkov, poročilo pa vsebuje pri posameznem kontu podatek o načrtovanih odhodkih (prihodkih) za tekoče leto, porabo sredstev in indeks porabe med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi. Na ta način natančno spremljamo stanje
in po potrebi tudi omejimo porabo sredstev na določenem kontu. Računovodski servis mesečno
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pripravi posebno poročilo o sredstvih za plače (bruto plače, prispevki delodajalca, davki, povračila
in nadomestila). Vse vrste poročil se pripravljajo ločeno za redno dejavnost in ločeno po posameznih projektih, s čimer se zagotavlja ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti. Vzpostavljena
so poslovno-izidna (stroškovna) mesta, za katera se ugotavljajo prihodki ter njim prisojeni neposredni in posredni stroški. Prihodki in odhodki se dosledno razporejajo na dejavnost javne službe
in tržno dejavnost na podlagi objektivno opravičenih sodil, ki temeljijo na načelih stroškovnega
računovodstva.
Posebno mesečno poročilo o sredstvih za plače, izpis bruto plač po zaposlenih s pripadajočimi plačnimi razredi, izpis premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
po zaposlenih in izpis realiziranih materialnih stroškov pošljemo vsak mesec skupaj z zahtevkom
za izplačilo sredstev za financiranje javne službe ohranjanja narave na MOP. O poslovanju redno
poročamo na sejah Sveta zavoda.
Podatki za izplačilo plač se pripravljajo pri Osrednji enoti na podlagi podatkov o prisotnosti
(delovne ure, bolniške odsotnosti, letni dopust in druge odsotnosti). Pri plačah se izplačujejo tudi
vsi stroški na podlagi potnih nalogov (dnevnice, kilometrine in podobno). Izplačila stroškov na
podlagi potnih nalogov za delavce na območnih enotah odobrijo vodje enot, za člane odsekov
vodje odsekov, za člane projektne skupine vodja projekta, za vodje enot, vodje projektov in preostale delavce Osrednje enote, ki niso vključeni v odseke ali projektne skupine, pa potne naloge
odobri direktor. Obračun potnih nalogov in končni pregled pred izplačilom se opravi pri Osrednji
enoti in se skupaj s podatki za plače posreduje računovodskemu servisu. V sklop podatkov za plače sodijo tudi višine povračil prevoza na delo in z dela, za kar sami vodimo evidenco, spremembe
podatkov pa redno posredujemo v računovodski servis.
Ker računovodski servis izvaja tudi plačilni promet, sta znotraj zavoda zagotovljena revidiranje in likvidiranje prejetih računov, ki ju opravlja pooblaščena oseba. Predhodno jih likvidira
ali parafira tudi zaposleni, ki je odgovoren za področje dela, na katero se račun nanaša, ali pa jih
likvidira oziroma odobri vodja projekta, če gre za listine, ki se nanašajo na projekt. V program
VASCO se pod opombe vsakega prejetega e-računa napiše številko konta ter stroškovno mesto, če
gre za strošek projekta.
Gotovinsko poslovanje opravljamo prek Nove Ljubljanske banke, d. d., podpisnik je direktor oziroma oseba, ki jo pooblasti. Gotovinska blagajna je pri Osrednji enoti, blagajniški dnevnik
Zzvoda pa vodi računovodski servis. Pred posameznim nakupom z gotovino morajo sodelavci pridobiti soglasje direktorja oziroma pooblaščene osebe.
Vsi dokumenti s finančnimi posledicami (naročilnice, pogodbe …) se izdajajo pri Osrednji
enoti, podpisuje pa jih direktor. Pri izvajanju javnih naročil se uporablja veljavni zakon o javnem
naročanju in Pravilnik o oddaji evidenčnih javnih naročil v zavodu, v pripravi pa je tudi novo navodilo z vsemi protokoli izvajanja javnih naročil, ki bo predvidoma uveljavljen v letu 2021 skupaj s
prehodom na sistem za vodenje pošte Odos.
Nakup osnovnih sredstev izvajamo po finančnem načrtu. Le v izjemnih primerih se nabavijo tudi druga sredstva, vendar se za nakup pridobi soglasje Sveta zavoda. V letu 2020 takih izjem ni
bilo. Evidenca opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev se vodi
v računovodskem servisu, inventarne številke za novo nabavljena sredstva pa določi sodelavec pri
Osrednji enoti.
Podrobnejše poslovanje na finančnem in računovodskem področju je določeno tudi s Pravilnikom o računovodstvu Zavoda RS za varstvo narave, ki omogoča še preglednejše in kakovost-
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nejše delovanje zavoda na finančnem področju.

8.4.3 Notranja revizija in druge vrste revizij
Skladno s 100. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) mora
zavod izvesti revizijo poslovodenja. Za leto 2020 v času priprave poročila redna notranja revizija
poslovanja s poudarkom na smotrnosti in zakonitosti poslovanja v letu 2020 ter pregledu ustreznosti črpanja evropskih sredstev za projekte, ki se financirajo na podlagi Operativnega programa
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 v okviru izbrane prednostne naložbe Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami. še ni izvedena. Verjetno tudi zaradi
pandemije koronavirusne bolezni 19 se na naše povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo notranje
revizije poslovanja, klub ponovljenemu razpisu, ni odzvalo nobeno podjetje. Razpis smo ponovili
in še ni zaključen. Poudarjamo, da so pretekle revizije pokazale, da zavod na poslovnem področju
deluje v skladu z obstoječo zakonodajo in internimi akti ter da se notranje kontrole izvajajo učinkovito. Za vsa področja doslej je bilo ugotovljeno, da gre za majhna ali neznatna tveganja.
V okviru dodatnih zunanjih kontrol in revizij, ki se izvajajo zaradi izvajanja projektov, se
preverijo vsi projektni stroški, ki so potrjeni tudi s finančno kontrolo pristojnih institucij (npr. SVRK
in najetih zunanjih revizorjev skupnih sekretariatov pri programih evropskega transnacionalnega
sodelovanja). Posredno tovrstna poročila kažejo tudi sliko poslovanja celotne institucije. V letu
2020 so bile v okviru projektov LIFE TO GRASSLANDS in Vezi narave izvedene t. i. kontrole na kraju
samem oziroma redni nadzorni obiski nacionalnih kontrolorjev, pri čemer ni bilo ugotovljenih
nepravilnosti, ugotovitve pa so pokazale na dobro izvajanje projektov in pravilno ter učinkovito
porabo sredstev.

8.4.4 Izjava o oceni notranjega nadzora
Zavod je tudi za leto 2020 izpolnil Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava je bila
izpolnjena na podlagi samoocenitve direktorja in vodje Odseka za splošne zadeve. Zavod je v letu
2020 izvajal notranje kontrole na ustaljeni način in jih po potrebi še dopolnjeval, predvsem pri
kontroli na področju javnih naročil in izvajanja projektov. Z vzpostavljenim sistemom notranjih
kontrol in njihovim rednim izvajanjem zavod obvladuje tveganja. Ugotavljamo, da večja ne obstajajo.

8.4.5 Investicijska vlaganja
Investicijska sredstva so bila namenjena nakupu osnovnih sredstev, predvsem računalniške,
programske in druge opreme s področja informatike, pisarniškega pohištva in opreme. Financirana so bila iz proračuna RS in projektov.
V letu 2020 so bile kupljene nujna računalniška in ustrezna programska oprema za vzpostavitev delovanja sistema za vodenje pošte ter oprema za potrebe projektov. Zavod upravlja
poslovne prostore, v katerih je Območna enota Nova Gorica.
Posebej je treba opozoriti na starost in iztrošenost voznega parka zavoda. Iz spodnje preglednice
– stolpec »1. REGISTR.« – je razvidno, da sta bili dve tretjini službenih avtomobilov nabavljenih v
letih 2010 in 2011. Stroški letnega vzdrževanja so zdaj že višji od vrednosti avtomobila. Zavod
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nujno potrebuje posodobitev voznega parka z avtomobili na klasično gorivo, ker se uporabljajo
predvsem za daljše terenske vožnje.
VOZNI PARK ZRSVN - SEPTEMBER 2021
ŠT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

REGISTR. OZNAKA
CE KU - 042
CE EP - 518
KR MR - 975
LJ 98 - VTT
LJ US - 585
LJ 18 - ZJM
LJ ER - 516
MB DK - 295
MB PZ - 493
GO CR - 047
GO CF - 045
NM HE - 275
KP MR - 489
LJ 510 - MR
LJ TD - 507

VOZILO
SUZUKI SX4
ZOE ZE 40
SUZUKI SX4
ŠKODA ENYAQ
SUZUKI SX4
ZOE ZE 41
ŠKODA YETI
SUZUKI SX4
SUZUKI VITARA
SUZUKI SX4
SUZUKI SX4
SUZUKI SX4
SUZUKI SX4
OPEL ASTRA
OCTAVIA TSI

112

OE
CE
CE
KR
OSR
LJ
LJ
MB
MB
MB
NG
NG
NM
PI
OSR
KR

1. REGIST.
11. 10. 2010
26. 10. 2017
13. 09. 2010
01. 09. 2021
20. 09. 2010
26. 10. 2017
21. 09. 2011
13. 09. 2010
25. 02. 2016
15. 07. 2013
13. 09. 2010
11. 10. 2010
13. 09. 2010
18. 07. 2016
31. 08. 2011

ŠT. KM
180.000
23.000
150.000
200
147.000
17.000
195.000
247.000
85.000
205.000
250.000
175.000
152.000
200.000
208.000

RAČUNOVODSKO
POROČILO

Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2020

9

RAČUNOVODSKO POROČILO

9.1 Računovodski izkazi
BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2020
Znesek v EUR

%

%

Naziv skupine kontov

Oznaka
za AOP

Tekočega
leta

Prejšnjega
leta

indeks

struktura

1

2

3

4

5=3/4*100

6

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

001

307.135

349.907

87,78

12,74

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

197.816

192.638

102,69

8,21

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

114.842

88.851

129,25

4,76

NEPREMIČNINE

004

72.185

72.185

100,00

2,99

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

005

53.654

51.488

104,21

2,23

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

1.014.774

985.193

103,00

42,09

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH
OSNOVNIH SREDSTEV

007

809.144

759.770

106,50

33,56

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

012

2.103.599

1.662.468

126,53

87,26

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

6

26

23,08

0,00

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

120.992

352.915

34,28

5,02

104,09

0,27

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

015

6.410

6.158

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

016

14.057

0

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

017

241.741

422.791

0,58
57,18

10,03

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

020

1.129.058

372.915

302,77

46,83

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

022

591.335

507.663

116,48

24,53

I. AKTIVA SKUPAJ
(001+012+023)

032

2.410.734

2.012.375

119,80

100,00

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

034

2.095.110

1.661.390

126,10

86,90

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035

91.613

217.075

42,20

3,80

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

036

260.651

250.671

103,98

10,81

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

037

152.676

317.612

48,07

6,33

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038

48.303

45.533

106,08

2,00

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

039

1.420.088

809.860

175,35

58,91

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

043

121.680

20.639

589,56

5,05

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059)

044

315.624

350.985

89,93

13,10
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DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

047

111.491

101.197

110,17

4,62

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056

196.408

248.833

78,93

8,15

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

058

7.726

955

819,27

0,32

I. PASIVA SKUPAJ
(034+044)

060

2.410.734

2.012.375

119,80

100,00

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH
SREDSTEV v letu 2020

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

1.250.017

900.109

79.618

0

44.860

29.481

107.012

307.135

0

0

0

0

0

0

0

0

192.638

88.851

5.178

0

0

0

25.991

82.974

C. Druga neopredmetena sredstva

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Zemljišča

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Zgradbe

72.185

51.488

0

0

0

0

2.166

18.531

F. Oprema

985.194

759.770

74.440

0

44.860

29.481

78.855

205.630

A. Dolgoročno odloženi stroški
B. Dolgoročne premoženjske
pravice

5

7

Amortizacija

6

Neodpisana
vrednost (31.12.)

4

Zmanjšanje
popravka vrednosti

3

Zmanjšanje
nabavne vrednosti

2

Naziv

Povečanje
popravka vrednosti

Povečanje nabavne
vrednosti

1

Nabavna vrednost
(1.1.)

Popravek vrednost
(1.1.)

V evrih

9
(2-3+4-56+7-8)

8

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1. 1. do 31. 12. 2020
Znesek v EUR

Naziv podskupine konta

Oznaka
za AOP

Tekočega leta

1

2

3

%

%

Prejšnjega leta Indeks
4

5

Struktura
6

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

860

5.507.508

4.984.504

110,49

100,00

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

861

5.507.508

4.984.504

110,49

100,00
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B) FINANČNI PRIHODKI

865

2

0

C) DRUGI PRIHODKI

866

0

1.640

0,00

0,00

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

870

5.507.510

4.986.144

110,46

100,00

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

871

1.821.627

1.630.575

111,72

33,13

STROŠKI MATERIALA

873

68.771

81.215

84,68

1,25

STROŠKI STORITEV

874

1.752.856

1.549.360

113,13

31,88

F) STROŠKI DELA
(876+877+878)

875

3.668.179

3.350.937

109,47

66,72

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

876

2.859.347

2.601.718

109,90

52,01

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

877

458.409

424.006

108,11

8,34

DRUGI STROŠKI DELA

878

350.423

325.213

107,75

6,37

G) AMORTIZACIJA

879

0

0

0,00

H) REZERVACIJE

880

0

0

0,00

J) DRUGI STROŠKI

881

6.151

2.421

254,07

0,11

K) FINANČNI ODHODKI

882

1.706

1.032

165,31

0,03

L) DRUGI ODHODKI

883

187

0

0,00

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(885+886)

884

0

0

0,00

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

887

5.497.850

4.984.965

110,29

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-887)

888

9.660

1.179

819,34

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(887-870)

889

0

0

Davek od dohodka pravnih oseb

890

1.934

224

863,39

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

891

7.726

955

809,00

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja

893

0

0

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

894

114

108

Število mesecev poslovanja

895

12

12
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI od 1. 1. do 31. 12. 2020
Znesek v EUR
Naziv podskupine konta

Oznaka
za AOP

ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne
službe

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

1

2

3

4

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

660

5.467.293

40.215

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

661

5.467.293

40.215

B) FINANČNI PRIHODKI

665

2

0

C) DRUGI PRIHODKI

666

0

0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)

667

0

0

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

670

5.467.295

40.215

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

671

1.816.597

5.030

STROŠKI MATERIALA

673

68.122

649

STROŠKI STORITEV

674

1.748.475

4.381

F) STROŠKI DELA
(676+677+678)

675

3.642.654

25.525

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

676

2.837.361

21.986

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

677

454.870

3.539

DRUGI STROŠKI DELA

678

350.423

0

G) AMORTIZACIJA

679

0

0

H) REZERVACIJE

680

0

0

J) DRUGI STROŠKI

681

6.151

0

K) FINANČNI ODHODKI

682

1.706

0

L) DRUGI ODHODKI

683

187

0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(685+686)

684

0

0

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

687

5.467.295

30.555

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-687)

688

0

9.660

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(687-670)

689

0

0
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Davek od dohodka pravnih oseb

690

0

1.934

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

691

0

7.726

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

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA od 1. 1. do 31. 12. 2020
Znesek v EUR

Indeks

Naziv konta

Oznaka
za AOP

Tekočega leta

Prejšnjega
leta

v%

1

2

3

4

5=3/4*100

I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)

401

4.873.679

4.603.811

105,86

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

402

4.827.825

4.572.158

105,59

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

403

3.732.242

3.462.198

107,80

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

404

3.426.378

3.090.619

110,86

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

405

3.349.666

3.043.119

110,07

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

406

76.712

47.500

161,50

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

407

0

0

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

410

0

0

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

413

19.148

28.102

68,14

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo

414

19.148

28.102

68,14

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij

418

0

0

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

419

286.716

343.477

83,47

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

420

1.095.583

1.109.960

98,70

Prejete obresti

422

0

0

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih
držav

430

1.095.583

1.109.960

98,70

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

431

45.854

31.653

144,86
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Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

432

45.854

31.653

Prejete obresti

433

0

0

II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481)

437

5.775.603

4.821.452

119,79

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

438

5.745.048

4.790.881

119,92

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

439

3.129.266

2.831.923

110,50

Plače in dodatki

440

2.822.674

2.553.766

110,53

Regres za letni dopust

441

112.522

97.537

115,36

Povračila in nadomestila

442

194.070

180.620

107,45

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

447

497.920

455.061

109,42

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

448

246.633

229.548

107,44

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

449

201.807

183.674

109,87

Prispevek za zaposlovanje

450

3.757

3.276

114,68

Prispevek za starševsko varstvo

451

3.911

2.616

149,50

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
na podlagi ZKDPZJU

452

41.812

35.947

116,32

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

453

1.996.728

1.395.490

143,08

Pisarniški in splošni material in storitve

454

1.429.383

848.801

168,40

Posebni material in storitve

455

31.534

28.492

110,68

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

456

74.708

71.232

104,88

Prevozni stroški in storitve

457

39.164

50.851

77,02

Izdatki za službena potovanja

458

37.765

67.375

56,05

Tekoče vzdrževanje

459

155.008

84.344

183,78

Poslovne najemnine in zakupnine

460

205.071

198.763

103,17

Drugi operativni odhodki

463

24.095

45.632

52,80

D. Plačila domačih obresti

464

1.729

1.006

171,87

E. Plačila tujih obresti

465

0

0

F. Subvencije

466

0

0
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G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom

467

0

0

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

468

0

0

I. Drugi tekoči domači transferji

469

0

0

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

470

119.405

107.401

111,18

Nakup opreme

473

100.170

82.009

122,15

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

477

14.057

0

Nakup nematerialnega premoženja

478

5.178

25.392

20,39

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

481

30.555

30.571

99,95

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

482

21.986

23.765

92,51

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

483

3.539

3.826

92,50

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

484

5.030

2.980

168,79

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

485

0

0

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

486

901.924

217.641

414,41

IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB od 1. 1. do 31. 12. 2020
Znesek v EUR

Naziv konta

Oznaka
za AOP

Tekočega leta

Prejšnjega leta

2

3

4

5

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

500

0

0

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

512

0

0

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

524

0

0

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

525

0

0
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IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA od 1. 1. do 31. 12. 2020
Znesek v EUR

Naziv konta

Oznaka
za AOP

Tekočega leta

Prejšnjega leta

1

2

3

4

VII. ZADOLŽEVANJE
(551+559)

550

3.455.000

1.330.000

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

551

3.455.000

1.330.000

Najeti krediti pri državnem proračunu

554

3.455.000

1.330.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569)

560

2.785.000

870.000

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

561

2.785.000

870.000

Odplačila kreditov državnemu proračunu

564

2.785.000

870.000

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
(550-560)

570

670.000

460.000

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA
(560-550)

571

0

0

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

572

0

242.359

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

573

231.924

0
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10 PREDPISI IN PREDPOSTAVKE, UPORABLJENE
PRI SESTAVLJANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
Zavod Republike Slovenije za varstvo narave je javni zavod. Njegov ustanovitelj je Republika
Slovenija s pristojnim Ministrstvom za okolje in prostor, spada med posredne proračunske
uporabnike.
Letno računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter je sestavni del
letnega poročila.
Pri sestavi računovodskih izkazov za leto 2020 so bili upoštevani vsi veljavni predpisi25.
Pri sestavljanju računovodskih izkazov sta zajeti temeljni računovodski predpostavki – upoštevanje
nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja.
Zavod kot posredni proračunski uporabnik oziroma pravna oseba javnega prava ugotavlja
in razčlenjuje prihodke in odhodke tudi po načelu denarnega toka skladno s pravilnikom o
razčlenjevanju prihodkov in odhodkov ter jih prikazuje v tako imenovanih evidenčnih računovodskih
izkazih.
Pravila in postopki, ki so upoštevani pri sestavljanju računovodskih izkazov, so oblikovani
tako, da so zagotovljene kakovostne značilnosti računovodskih izkazov, predvsem razumljivost,
ustreznost, zanesljivost in primerljivost.
Oblika računovodskih izkazov je zakonsko predpisana s pravilnikom o sestavljanju letnih
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Uporabljena valuta je evro.
Poslovno leto traja 12 mesecev in pokriva obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12.
posameznega leta. Davčno obdobje je enako poslovnemu.
Zavod ni zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov.
Računovodske izkaze predstavljajo:
•

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020

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

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020

Obvezna priloga k izkazu prihodkov in odhodkov je:
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.
25
Zakon o javnih financah (ZJF), Zakon o računovodstvu (ZR), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb
javnega prava, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.
členu Zakona o računovodstvu, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Navodilo
o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih
in posrednih uporabnikov proračuna, Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov.
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Posebna vrsta obveznih predpisanih vrednostnih pojasnil, ki jih določa Pravilnik o sestavljanju
letnih poročil, pa so evidenčni izkazi:
– Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka;
– Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov;
– Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.
Računovodske izkaze, razkritja in pojasnila k njim, skladno s 6. členom Pravilnika o sestavljanju letnih
poročil, pripravi odgovorna oseba za računovodstvo. Za zavod opravlja računovodske storitve na
osnovi sklenjene pogodbe zunanji izvajalec – računovodski servis CERTERA Računovodska družba.
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11 RAČUNOVODSKE USMERITVE
Pri izkazovanju in vrednotenju posameznih bilančnih postavk so bila uporabljena določila Zakona
o računovodstvu in na njegovi podlagi izdani predpisi. Za vse, kar ni posebej določeno v zakonu ali
podzakonskih predpisih, pa se uporabljajo računovodski standardi.
Zakon o računovodstvu s podzakonskimi predpisi naroča izkazovanje in vrednotenje postavk in ne daje, v nasprotju z računovodskimi standardi, možnosti izbire med različnimi dovoljenimi načini vrednotenja, z izjemo za del dejavnosti, ko uporabniki enotnega kontnega načrta
pridobivajo del dohodka tudi na trgu in morajo določiti posebne računovodske usmeritve.
Zavod manjši del prihodkov ustvarja tudi v okviru tržne dejavnosti, pri čemer posebne računovodske usmeritve predstavljajo sodila za razmejevanje dejavnosti.
Ločeno izkazovanje je zagotovljeno predvsem s knjiženjem na ločena stroškovna mesta in
s sestavitvijo ustreznega kontnega načrta.
Prihodki iz poslovanja se evidentirajo ločeno za opravljanje javne službe, financirane iz
proračuna RS, drugih javnih virov in opravljanja tržne dejavnosti.
Finančni prihodki in prihodki od prevrednotenja se v izkazih upoštevajo kot prihodki javne
službe, razen tistih, ki se nanašajo neposredno na tržno dejavnost.
Izredni prihodki se evidentirajo ločeno iz opravljanja javne službe in opravljanja tržne dejavnosti.
Zavod ločeno izkazuje stroške, ki se nanašajo na javno službo, financirano iz proračuna RS
in financirano iz drugih virov, in na stroške, ki se nanašajo na opravljanje tržne dejavnosti.
Direktni stroški se razporejajo na stroškovna mesta neposredno, ob knjiženju knjigovodskih listin.
Delitev splošnih stroškov se določi s ključem delitve splošnih stroškov.
Splošni stroški, katerih delitev je težje izvedljiva, se izjemoma lahko delijo po sodilu razmerja med prihodki iz poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe, in tistimi,
doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu. Nekateri ključi so določeni s pravili projektov.
Delitev oziroma prenos splošnih stroškov po tem sodilu se opravi glede na določila projekta, najkasneje pa ob zaključku obračunskega obdobja – poslovnega in davčnega leta.
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12 INVENTURNI ELABORAT
Za popis osnovnih sredstev za leto 2020 so bile s sklepom direktorja imenovane popisne komisije
in centralna komisija. Ta je izvedla popis osnovnih sredstev pri Osrednji enoti in uskladila popise
osnovnih sredstev za vse organizacijske enote zavoda. Prav tako so posamezne komisije območnih
enot pripravile evidence nepopisnih in manjkajočih sredstev ter tistih, ki jih predlagajo za odpis.
S sklepom direktorja je bila imenovana tudi inventurna komisija za popis terjatev, aktivnih
časovnih razmejitev in denarnih sredstev, dolgoročnih virov sredstev in kratkoročnih obveznosti
ter pasivnih časovnih razmejitev zavoda na podlagi seznamov, pridobljenih od računovodskega
servisa Certera Računovodska družba, d. o. o., in drugih informacij. Popis smo opravili skladno s
področnimi predpisi.
Centralna inventurna komisija je ugotovila, da je delo inventurnih komisij potekalo brez
posebnosti, po popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev pa se dejanska stanja ujemajo s
stanji v poslovnih knjigah na dan 31. 12. 2020.
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13 POJASNILA IN RAZKRITJA K
RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2020
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil določa, katera pojasnila in razkritja morajo biti v računovodskem poročilu proračunskega uporabnika. Po tem pravilniku so pojasnila k izkazom tudi dopolnilni
računovodski izkazi oziroma preglednice k Bilanci stanja oziroma Izkazu prihodkov in odhodkov,
ki dodatno razčlenjujejo ali pojasnjujejo posamezne vrste podatkov o sredstvih, obveznostih do
virov sredstev ter prihodkih in odhodkih, izkazanih v bilanci stanja oziroma v izkazu prihodkov in
odhodkov.
Vsebinska razkritja, vključno s tistimi, ki so določena s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil in zadevajo naš zavod, so podana v nadaljevanju, pri posameznih postavkah računovodskih
izkazov.

13.1 Razkritja k bilanci stanja na dan 31. 12. 2020
Struktura sredstev in virov sredstev je razvidna iz bilance stanja, ki je prikazana na začetku računovodskega poročila. Bilančna vsota se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 20 %, pri čemer
so pri nekaterih postavkah stanj odstopanja večja, predvsem kot posledica izvajanja projektov,
kjer prihaja do zamikov plačil tako na strani sredstev kot na strani virov sredstev. Struktura posameznih postavk in sprememb je pojasnjena v razkritjih.

13.1.1 Neopredmetena sredstva
Neopredmetena sredstva, ki predstavljajo dolgoročne premoženjske pravice, se pripoznajo po knjigovodski vrednosti in se časovno amortizirajo skladno z Navodilom o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
V letu 2020 je bilo za 5.178 EUR novih vlaganj. Po obračunani amortizaciji v vrednosti
25.991 EUR znaša neodpisana knjigovodska vrednost 82.974 EUR.

13.1.2 Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo poslovni prostori v Novi Gorici in oprema, ki je razporejena po enotah zavoda. Dejansko nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva
sestavljajo njegova nakupna vrednost in vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njegovi
usposobitvi za nameravano uporabo. Opredmetena osnovna sredstva niso več predmet knjigovodskega evidentiranja, če so odtujena ali izničena, ker od njih ni več mogoče pričakovati koristi.
Pri tem nastali dobički povečujejo vir – dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju, izgube pa
ta vir zmanjšujejo. To velja za sredstva, ki so prejeta v upravljanje.
Pri ostalih osnovnih sredstvih, pridobljenih iz donacij in drugih virov, pa se izločitve evidentirajo iz vira dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, ki so oblikovane za kritje stroškov amortizacije in morebitne predčasne izločitve osnovnih sredstev.
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Popisna komisija je zastarelo in neuporabno opremo predlagala za odpis, izločena oprema
je bila že v celoti amortizirana v vrednosti 10.050 EUR.
Zavod je v letu 2020 brezplačno prenesel v uporabo in upravljanje del opreme, nabavljene
v okviru izvajanja projekta LIFE TO Grasslands, projektnim partnerjem, ker se lokacijsko oprema
nahaja in uporablja pri njih. Vrednost pogodbenih prenosov opreme je znašala po nabavni vrednosti 34.810 EUR, z odpisano vrednostjo 19.431 EUR in neodpisano vrednostjo 15.379 EUR.
Zavod ima v upravljanju poslovne prostore v Novi Gorici. Investicij, ki bi povečevale vrednost zgradbe, v letu 2020 ni bilo. Vrednost amortizacije znaša na letni ravni 2.166 EUR, neodpisana vrednost pa 18.531 EUR.
V letu 2020 so znašale investicije v nabave opredmetenih osnovnih sredstev – opreme
74.440 EUR. Viri financiranja so bila namenska sredstva ministrstva (MOP) in projektna sredstva.
Po obračunani amortizaciji v vrednosti 78.855 EUR znaša neodpisana vrednost opreme na dan 31.
12. 2020 205.630 EUR.
Odpisanost opreme in neopredmetenih dolgoročnih sredstev se je v letu 2020 še povečala
in znaša 76 %, kar kaže na potrebo po dodatnem investiranju.
Poslovno leto

Nabavna vrednost
v EUR

Popravek vrednosti
v EUR

Neodpisana
vrednost v EUR

Stopnja odpisanosti

1

2

3

4=2–3

5=3:2

31. 12. 2015

878.533

682.019

196.514

77,63

31. 12. 2016

870.480

687.787

182.693

79,01

31. 12. 2017

993.832

724.028

269.804

72,85

31. 12. 2018

1.057.539

798.481

259.058

75,50

31. 12. 2019

1.177.831

848.621

329.210

72,05

31. 12. 2020

1.212.590

923.968

288.604

76,19

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2020 sta
razvidna iz pojasnjevalne priloge k bilanci stanja.

13.1.3 Denarne postavke
Predstavljajo sredstva na podračunu pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila na dan 31. 12.
2020 in znašajo 120.992 EUR ter 6 EUR gotovine v blagajni.

13.1.4 Kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe
Terjatve do kupcev se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin oziroma izdanih
računov. Terjatve na tej postavki se nanašajo na opravljene storitve za trg. Zavod ima odprtih terjatev do kupcev za 6.410 EUR.
Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta – pretežni del terjatev je do Ministrstva za
okolje in prostor iz naslova izvajanja javne službe, in sicer v višini 238.204 EUR. Terjatve predstavljajo izdane zahtevke za pokrivanje stroškov, nastalih v decembru 2020, s poplačilom v letu 2021.
Preostala vrednost 3.537 EUR se nanaša na terjatve do drugih proračunskih uporabnikov.
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Druge kratkoročne terjatve predstavljajo 1.129.058 EUR. Pretežni del terjatev, v vrednosti
1.120.064 EUR, se nanaša na projekte, za katere so stroški nastali in bili plačani, poročila pa so
potrjena ali so v postopku potrditve in predvidevamo nakazila v letu 2021, polovico teh terjatev
se nanaša na projekt LIFE TO Grasslands, ki se je zaključil 31. 10. 2020. Preostali del predstavljajo
terjatve do države in delno do zaposlenih.

13.1.5 Aktivne časovne razmejitve
Med aktivnimi kratkoročnimi časovnimi razmejitvami, v vrednosti 591.335 EUR, so zajeti:
– kratkoročno odloženi odhodki v vrednosti 4.092 EUR, pretežni del iz naslova plačanih zavarovalnih premij, ki se nanašajo na leto 2021;
– kratkoročno vračunani prihodki v višini 587.242 EUR, ki predstavljajo vkalkulirane prihodke
za kritje nastalih stroškov pri izvajanju projektov, ki se sofinancirajo iz mednarodnih virov. Za
ta del opravljenih storitev vmesna ali končna poročila še niso bila oddana v pregled, zato jih
izkazujemo med vnaprej vračunanimi prihodki.

13.1.6 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme
Na tej postavki so prejeta in še neporabljena sredstva predujma za projekt LIFE IP NATURA v vrednosti 91.613 EUR.

13.1.7 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
V pretežni meri predstavljajo obveznost do zaposlenih, iz naslova plač in povračil stroškov v zvezi
z delom, obračunanih za december, izplačanih v januarju 2021, v skupni vrednosti 260.651 EUR.

13.1.8 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Obveznosti se nanašajo na opravljene storitve ali dobave blaga in znašajo 152.676 EUR, z zapadlostjo v letu 2021. Obveznosti do dobaviteljev poravnava zavod v 30 dneh po prejemu računa.

13.1.9 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja predstavljajo obveznosti do države, pretežni del iz
naslova prispevkov delodajalca od plač. Obveznost do države iz naslova davkov znaša 48.303 EUR.

13.1.10 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega
načrta
To so kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov v vrednosti 1.420.088 EUR. Od tega
predstavljajo finančne obveznosti iz naslova zadolžitve pri EZR za namen likvidnostnega financiranja projektov 1.400.027 EUR, 20.061 EUR pa so obveznosti do proračunskih uporabnikov iz
poslovanja.
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13.1.11 Pasivne časovne razmejitve
V kategorijo pasivnih časovnih razmejitev sodijo vnaprej vračunani odhodki oziroma stroški in
kratkoročno odloženi prihodki.
V zavodu predstavljajo vrednost pasivnih časovnih razmejitev kratkoročno odloženi prihodki projektov v vrednosti 79.275 EUR, katerih stroški izvajanja bodo nastali v letu 2021, ter
42.405 EUR iz naslova vnaprej vračunanih stroškov, ki se nanašajo na stroške poslovanja 2020.

13.1.12 Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
V okviru te postavke so zajeti viri sredstev za nakup osnovnih sredstev, katerih namen je nadomeščanje amortizacije v celotni amortizacijski dobi osnovnega sredstva. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so bile dodatno oblikovane v vrednosti 70.304 EUR za nabave v letu 2020 kot vir
za pokrivanje amortizacije osnovnih sredstev, ki so bila nabavljena iz namenskih projektnih virov.
Iz teh virov je bila v letu 2020 črpana obračunana amortizacija v vrednosti 44.632 EUR in neodpisana vrednost brezplačno prenesene opreme v vrednosti 15.378 EUR. Kumulativna vrednost
neporabljenih dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev znaša na 31. 12. 2020 111.491 EUR.

13.1.13 Dolgoročne obveznosti za neopredmetena in opredmetena
sredstva prejeta v upravljanje in preneseni presežek prihodkov iz preteklih let
Gibanje dolgoročnih obveznosti je bilo v letu 2020 naslednje:
Začetno stanje: 249.788 EUR
(+) povečanje za namenske investicije za ostala osnovna sredstva v vrednosti 9.000 EUR
(–) zmanjšanje za obračunano amortizacijo v višini 62.380 EUR
Dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju znašajo na dan 31. 12. 2020 196.408 EUR, stanja
so usklajena po 37. členu Zakona o računovodstvu.

13.1.14 Presežek prihodkov nad odhodki
Zavod je v letu 2020 realiziral presežek prihodkov nad odhodki v bruto vrednosti 9.660 EUR, po
odbitku davka od dohodka pravnih oseb pa znaša neto presežek 7.825 EUR, ki se nameni za investicije.

13.1.15 Zunajbilančna evidenca
V zunajbilančni evidenci je evidentirana pridobljena garancija v vrednosti 4.919 EUR od izvajalca
gradbenih del, izvedenih pri projektu LIFE WETMAN.
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13.2 Razkritja k izkazu prihodkov in odhodkov za obdobje 1. 1.
2020–31. 12. 2020
Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v tekočem in predhodnem
obračunskem obdobju. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo nastanka
poslovnega dogodka. Prihodki so razčlenjeni v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračunske
uporabnike in s slovenskimi računovodskimi standardi. Tako prihodki kot tudi odhodki so se v
primerjavi s preteklim letom povečali za 10 %, predvsem zaradi večjega obsega izvajanja projektov. Odstopanja so na nekaterih postavkah v primerjavi s preteklim letom tudi večja , na kar je v
veliki meri vplivala tudi covid situacija – manjši potni stroški in stroški goriva, omejitve študentskega in pogodbenega dela, večji stroški za zaščitna sredstva. Struktura posamičnih postavk in
sprememb je pojasnjena v razkritjih.
2020.

Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali od 1. januarja do 31. decembra

13.2.1 Prihodki iz poslovanja
Predstavljajo prihodke od opravljenih storitev v skupni vrednosti 5.507.508 EUR. Pripoznani so
v sorazmernem delu, če je bila storitev opravljena delno, in v celoti, če je bila dokončana. V letu
2020 je zavod realiziral:
V evrih
PRIHODKI
Prihodki redne dejavnosti –
Proračunske postavke MOP*
Prihodki projektov – domači in viri EU
Prihodki iz tržne dejavnosti

SKUPAJ

Realizacija
2020

Realizacija
2019

3.235.326

3.157.460

2.231.967

1.792.389

40.215

34.655

5.507.508

4.984.504

INDEKS
(2020/2019)

102,47

DELEŽ 2020
v%
58,75
41,25

124,52

110,49

100,00

V primerjavi s preteklim letom so prihodki iz poslovanja, gledano na ravni celotnega zavoda, večji
za 10,5 %, pretežni razlog je v večjem obsegu prihodkov iz projektnih dejavnosti.
*Aneks št. 3 k Pogodbi št. 2550-20-330010 o financiranju dejavnosti javne službe ohranjana narave (sredstva za stroške dela, materialne stroške ter na naravovarstvene akcije in intervencije
vezana postavka).

13.2.2 Stroški materiala in storitev
Stroški materiala in storitev znašajo 1.821.627 EUR, kar predstavlja 33,1 % vseh odhodkov.
Podrobnejšo razvrstitev prikazuje naslednja razpredelnica:
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V evrih
Vrsta stroška

Realizacija
2020

Stroški pomožnega materiala

Realizacija
2019

INDEKS
(2020/2019)

DELEŽ 2020
v%

2.185

5.442

40,15

0,12

Stroški energije

24.744

37.444

66,08

1,36

Drobni inventar in zaščitna sredstva

23.680

20.458

115,75

1,30

Stroški literature

10.864

9.399

115,59

0,60

7.298

8.472

86,14

0,40

68.771

81.215

84,68

3,78

1.203.735

979.594

122,88

66,08

356.159

330.977

107,61

19,55

Stroški zavar. premij

13.762

9.697

141,92

0,76

Stroški intelektualnih storitev

69.990

89.680

78,04

3,84

Stroški komunalnih storitev

35.540

32.468

109,46

1,95

Stroški povračil v zvezi z delom

33.868

63.429

53,40

1,86

8.308

13.926

59,66

0,46

31.494

29.590

106,43

1,73

Stroški storitev skupaj

1.752.856

1.549.360

113,13

96,22

SKUPAJ STROŠKI

1.821.627

1.630.575

111,72

100,00

Stroški pisarniškega materiala
Stroški materiala skupaj
Str. stor. v zvezi z oprav. dejavnosti
Stroški vzdrževanja in najemnine

Stroški storitev fizičnih oseb
Druge storitve

Skupaj stroški materiala in storitev so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 11,7 %, največji porast je pri stroških v zvezi z opravljanjem dejavnosti, kjer so zajeti partnerji in podizvajalci
projektov. Tudi porast ostalih stroškov storitev je predvsem posledica večjega obsega izvajanja
projektov v primerjavi s preteklim letom, upad nekaterih odhodkov pa je zaradi omejenega delovanja ob epidemiji (omejitev službenih potovanj, izobraževanj ...).

13.2.3 Stroški dela
Skupna vrednost stroškov dela znaša 3.668.179 EUR. V strukturi odhodkov predstavljajo delež
66,72 %.
V evrih
Vrsta stroška

Realizacija 2020

Plače zaposlenih
Povračila zaposlenim
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja
Drugi stroški zaposlenih (regres, jubilejne …)
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Stroški dela skupaj
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Realizacija 2019

INDEKS
(2020/2019)

2.859.347

2.601.718

109,90

181.315

177.300

102,26

45.515

39.759

114,48

123.593

108.154

114,28

458.409

424.006

108,11

3.668.179

3.350.937

109,47
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Zavod je obračunaval in izplačeval plače ter druge stroške dela za redno zaposlene delavce po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in skladno z določili Uredbe o plačah direktorjev v javnem
sektorju. Vsi prispevki in davki so bili obračunani skladno z veljavnimi predpisi.
Stroški dela so se v primerjavi s preteklim letom povečali zaradi večjega števila zaposlenih pri projektnih delih in zvišanja premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

13.2.4 Stroški amortizacije
ZRSVN kot javni zavod pri obračunavanju amortizacije opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev upošteva Zakon o računovodstvu, Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstvih ter Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Skupna vrednost
amortizacije znaša 107.012 EUR in je pokrita iz predhodno oblikovanih namenskih virov za pokrivanje amortizacije.
Zavod ima zelo veliko opreme že v celoti amortizirane, vendar se še vedno uporablja za opravljanje dejavnosti. Neuporabna oprema je bila na podlagi letnega popisa predlagana za odpis ter
izločena iz poslovnih knjig.

13.2.5 Drugi stroški in odhodki
Drugi poslovni odhodki znašajo 6.338 EUR, od tega predstavljajo stroški študentske prakse 1.260
EUR, preostali del 1.557 EUR stroške taks in dajatev, 3.521 EUR stroške za nadomestilo za stavbno
zemljišče.

13.2.6 Finančni odhodki
Finančni odhodki v vrednosti 1.706 EUR predstavljajo obresti za zadolžitev pri EZR.

13.2.7 Poslovni izid
Zavod je v letu 2020 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti v bruto vrednosti
9.660 EUR, po odbitku davka pa znaša presežek 7.825 EUR.

13.2.8 Davek od dohodka pravnih oseb
Pravni podlagi obdavčitve sta Zakon o davku od dohodka pravnih oseb ter Pravilnik o opredelitvi
pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Obračunani davek znaša 1.934 EUR.
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13.3 Razkritja k izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 			
V evrih
Prihodki in odhodki za
izvajanje javne službe in
projektov EU
PRIHODKI OD POSLOVANJA

Prihodki in odhodki od
prodaje blaga in storitev na
trgu

5.467.293

40.215

2

0

CELOTNI PRIHODKI

5.467.295

40.215

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

1.816.597

5.030

STROŠKI DELA

3.642.654

25.525

DRUGI STROŠKI

6.151

0

FINANČNI ODHODKI

1.706

0

187

0

5.467.295

30.555

PRESEŽEK PRIHODKOV nad odhodki

0

9.660

Davek od dohodka pravnih oseb

0

1.934

Presežek prihodkov po obdavčitvi

0

7.626

FINANČNI PRIHODKI

DRUGI ODHODKI
CELOTNI ODHODKI

Za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe MOP ter ostale javne službe,
financirane iz drugih virov, in za izvajanje tržne dejavnosti so bila za leto 2020 uporabljena naslednja sodila:
–
–
–
–

prihodki iz poslovanja so evidentirani ločeno po dejavnostih;
direktni poslovni odhodki so v izkazih poslovnega izida upoštevani po dejanskih podatkih;
splošni stroški so pripisani posameznim dejavnostim, upoštevaje projektna določila;
finančni odhodki so v celoti razporejeni na javno službo.
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13.4 Razkritja k izkazu prihodkov in odhodkov po načelu
denarnega toka
V evrih
Realizacija
2020

Realizacija
2019

Indeks
2020/2019

I. SKUPAJ PRIHODKI

4.873.679

4.603.811

105,86

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

4.827.825

4.572.158

105,59

Prihodki iz sredstev javnih financ

3.445.526

3.118.721

110,48

3.426.378

3.090.619

110,86

19.148

28.102

68,14

1.382.299

1.453.437

95,11

45.854

31.653

144,86

II. SKUPAJ ODHODKI

5.775.603

4.821.452

119,79

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

5.745.048

4.790.881

119,92

Plače in drugi izdatki zaposlenim

3.129.266

2.831.923

110,50

497.920

455.061

109,42

1.998.457

1.396.496

143,11

119.405

107.401

111,18

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

30.555

30.571

99,95

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

25.525

27.591

92,51

5.030

2.980

168,79

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

0

0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

901.924

217.641

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

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

Izdatki za material, storitve in investicije iz tržne dejavnosti

Zavod sestavlja izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka zaradi zagotavljanja podatkov o javnofinančnih prihodkih in odhodkih na ravni države.
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020 in v predhodnem obračunskem obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2019.
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Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka:
• da je poslovni dogodek nastal;
• da je prišlo do prejema ali izplačila denarja.
Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter z enotnim kontnim
načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
V primerjavi s predhodnim letom, gledano za zavod kot celoto, niso velika odstopanja na
strani prihodkov. K 5,9-odstotnem povečanju prihodkov so poleg projektnih prilivov prispevala
tudi nakazila iz Sklada za podnebne spremembe, ki so se nanašala na poslovanje leta 2019.
Večji, skoraj 20-odstotni, porast pa je na strani odhodkov, predvsem zaradi izvajanja in zaključevanja večjih projektov, kjer so morale obveznosti biti tudi plačane, kar predstavlja tudi enega izmed pogojev za izdelavo zaključnih poročil in izdajo zahtevkov. Tako je nastal presežek odhodkov
nad prihodki v vrednosti 901.924 EUR.

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

Realizacija 2020

Realizacija 2019

Prejeta vračila danih posojil

0

0

Dana posojila

0

0

PREJETA MINUS DANA POSOJILA

0

0

DANA MINUS PREJETA POSOJILA

0

0

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

13.6 Razkritja k izkazu računa financiranja
V evrih
POSTAVKA

Realizacija 2020

Realizacija 2019

Domače zadolževanje

3.455.000

1.330.000

Odplačila domačega dolga

2.785.000

870.000

670.000

460.000

NETO ODPLAČILO DOLGA

0

0

POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

0

242.359

MANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

231.924

0

NETO ZADOLŽEVANJE
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Zavod se je zadolževal vse leto, vendar so se iz projektnih prilivov posojila tudi vračala.
Zadolženost se je v primerjavi z letom 2019 povečala za 670.000 EUR. Po denarnem toku nastali
primanjkljaj v vrednosti 901.924 EUR se je tako pokril s sredstvi iz zadolževanja ter z zmanjšanjem
– porabo denarnih sredstev na računu.
Skupna zadolženost je na dan 31. 12. 2020 znašala 1.400.000 EUR. Čezletna zadolžitev je bila
odobrena pri Ministrstvu za finance, Enotni zakladnici države, kjer se zavod zadolžuje.
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14 DOGODKI PO KONCU POSLOVNEGA LETA
Po 1. 1. 2021 ni bilo računovodskih dogodkov, ki bi pomembno vplivali na stanje sredstev in
obveznosti zavoda na dan 31. 12. 2020.
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16 PRILOGE
16.1 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.

16.1.1 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.
2.
3.
4.

pripravlja naravovarstvene smernice;
upravlja podatkovno zbirko o naravnih vrednotah in sestavinah biotske raznovrstnosti;
daje mnenje iz 97., 104. in 153. člena tega zakona;
skrbi za enotnost strokovnih metod in postopkov na področju ohranjanja narave;
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5. izvaja strokovni nadzor na področju ohranjanja narave.
Strokovni nadzor iz 5. točke prejšnjega odstavka vključuje zlasti:
• sodelovanje predstavnikov organizacije, pristojne za ohranjanje narave, v strokovnih svetih
upravljavcev zavarovanih območij, če upravlja 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.

16.1.2 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.

16.1.3 Slovenski materialni predpisi
• Zakon o ohranjanju narave – ZON (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, 61/20 - ZIUZEOP-A,
82/20)
• Zakon o zaščiti živali – ZZZiv (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 –
ZNOrg, 92/20)
• 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, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 158/20,
152/20 - ZZUOOP)
• Gradbeni zakon – GZ (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 61/20, 65/20, 15/21 - ZDUOP)
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• Zakon o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20)
• 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, 82/20)
• Zakon o regijskem parku Škocjanske jame – ZRPSJ (Uradni list RS, št. 57/96, 7/99 – ZVKD,
110/02 – ZGO-1, 46/14 – ZON-C)
• Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok – ZNRŠZ (Uradni list RS, št. 20/98, 110/02 – ZGO1, 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, 49/20 - ZIUZEOP, 65/20, 65/20 - ZPKEPS1D, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 112/21 - ZIUPGT)
• Zakon o kmetijskih zemljiščih – ZKZ (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2, 58/12, 27/16, 27/17 –
ZKme-1D, 79/17, 80/20 - ZIUOOPE, 175/20 - ZZUOOP, 152/20)
• 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, 203/20 - ZIUPOPDVE)
• 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, 65/20, 97/20 - popr., 203/20 - ZIUPOPDVE)
• 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, 80/20 - ZIUOOPE, 105/20, 152/20 - ZZUOOP)
• 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)
• Uredba o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 107/04, 114/04 - popr., 83/06, 71/08,
77/10, 46/14)
• Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08, 46/14)
• 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, 191/20)
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• 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, ekološko pomembnih območij
in območij Natura 2000 (Uradni list RS, št. 145/21)
• Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in pridobitvi pooblastila (Uradni list RS, št. 43/02)
• Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana
območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11)
• Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09,
93/10, 23/15, 7/19)
• Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu (Uradni list RS, št.
90/01, 46/14)
• Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave za obdobje do
30. septembra 2019 (Uradni list RS, št. 74/18)

16.1.4 Programsko politični dokumenti
• Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 – ReNPVO20-30
(Uradni list RS, št. 31/20)
• 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)
• Program upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) (sprejet na 30. seji Vlade, dne
9. 4. 2015, dopolnjen na 38. seji Vlade dne 28. 5. 2015)
• Resolucija o nacionalnem gozdnem programu – ReNGP (Uradni list RS, št. 111/07)
• Strategija ohranjanja volka (Canis lupus) v Sloveniji in trajnostnega upravljanja z njim (sprejeta
na 45. seji Vlade RS, dne 24. 9. 2009)
• Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 (Uradni list
RS, št. 83/18)

16.1.5 Programsko politični dokumenti Evropske unije
• Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 Vrnimo naravo v naša življenja
• (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380)
(7. 10. 2021)
• Prenovljena strategija Evropske unije za trajnostni razvoj (http://register.
consilium.europa.eu/doc/srv?l=SL&f=ST%2010117%202006%20INIT)
(7. 10. 2021)

16.1.6 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/EGS)
• 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
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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

16.1.7 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, MP 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) (7. 10. 2021)
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16.1.8 Predpisi, na katerih temelji računovodsko poročilo
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, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP)
2. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 – ZIPRS2021 (Uradni
list RS, št. 75/19, 36/20 - ZIUJP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 133/20, 175/20 ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122)
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, 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, 174/20 - ZIPRS2122, 24/21)
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, 49/20 ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21
- ZNUPZ)
5. Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C, 114/06 - ZUE, 175/20)
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, 80/19, 3/20, 58/20, 58/20, 82/20, 97/20, 97/20, 160/20, 204/20, 3/21, 88/21)
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, 48/20, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20)
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)
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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, 175/20)
12. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 75/19 ZUPPJS2021, 116/21)
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-VI-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. Navodilo za oddajo javnih naročil Zavoda RS za varstvo narave št. 082-0018/2021-2 z dne 26.
5. 2021

16.2 Priloga 2: Organizacijska struktura zavoda
16.2.1 Organigram

Shemi na naslednjih dveh straneh prikazujeta matrično organiziranost ZRSVN. Na prvi 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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16.2.2 Delovne skupine, ki delujejo v zavodu
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16.2.3 Shema vključenosti organizacijskih enot zavoda v potekajoče
projekte
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16.3 Priloga 3: Primerjava med predvideno in realizirano porabo delovnega časa po nalogah
Spodnji graf prikazuje primerjavo med realizirano in predvideno porabo delovnega časa sodelavcev zavoda po nalogah za leto 2020, izraženo v odstotkih od celotnega števila opravljenih ur.
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17 DATUM IN KRAJ NASTANKA LETNEGA
POROČILA
Letno poročilo zavoda je izdelano na podlagi podatkov o opravljenem delu ter računovodskih
podatkov Zavoda RS za varstvo narave in v skladu z ustreznimi zakonskimi predpisi. Pri pripravi
poročila v koordinaciji Osrednje enote zavoda je posamezne dele besedila prispevalo prek dvajset
sodelavcev. Poročilo je nastajalo od januarja do marca 2020.
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18 ODGOVORNE OSEBE ZA SESTAVLJANJE
LETNEGA POROČILA
Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2020:
mag. Teo Hrvoje Oršanič, univ. dipl. inž. gozd., direktor
Računovodsko poročilo:
Tončka Lesjak, glavna računovodkinja izbranega zunanjega računovodskega servisa,
Certera Računovodska družba, d. o. o.
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