Dodatno gradivo:

O partnerjih
Gozdarski inštitut Slovenije
www.gozdis.si
Gozdarski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod nacionalnega pomena s področja temeljnega
in aplikativnega raziskovanja gozdov, gozdne krajine, gozdnega ekosistema, ekologije divjadi, lovstva,
zdravja gozda, gospodarjenja z gozdovi, rabe dobrin in storitev gozdov. Znanstvena spoznanja
omenjenih področij raziskovanja omogočajo raziskovanje gozdne biodiverzitete, njenih vlog in
njenega upravljanja v povezavi s spremenljivimi klimatskimi pogoji. Inštitut v okviru raziskovalnega
programa in komplementarnih raziskav izvaja tudi javne službe v interesu države, gozdarsko in
okoljsko javno službo ter službo za varstvo rastlin. Z namenom poglabljanja znanj ter zavedanja o
pomenu gozda v okolju in ravnanju z njim prenaša znanstvena spoznanja v vse pore trajnostnega
razvoja družbe.
V projektu Inštitut kot vodilni partner skrbi za vzpostavitev institucionalnega okvirja za zgodnje
odkrivanje invazivnih tujerodnih vrst (ITV) in hiter odziv na njihov pojav, razvoj programa
usposabljanja za zgodnje odkrivanje in hiter odziv na pojav ITV, razvoj informacijskega sistema za
zbiranje podatkov o ITV ter aktiviranje in poučevanje prostovoljcev pri obvladovanju ITV. Meril bo
učinkovitost projektnih aktivnosti ter organiziral mednarodno konferenco na temo zgodnjega
odkrivanja in hitrega odziva na ITV z namenom delitve informacij, predstavitve rezultatov projekta,
prenosa znanj in spodbujanja sodelovanja na nacionalni in mednarodni ravni.

Zavod RS za varstvo narave
www.zrsvn.si
Zavod RS za varstvo narave je strokovna institucija, ustanovljena na podlagi Zakona o ohranjanju
narave. Sedem območnih enot zagotavlja kakovostno pokritost terena na območju celotne Slovenije,
Osrednja enota pa skrbi za koordinacijo in enotno delovanje Zavoda navzven in navznoter. Zavod
namenja posebno skrb naravovarstveno najvrednejšim delom narave ter najbolj ogroženim
območjem in vrstam. Preko naravovarstvenih smernic ima pomemben vpliv na načrtovanje in
urejanje prostora ter rabo naravnih dobrin. Pripravlja strokovne podlage s področja ohranjanja
narave za resorno ministrstvo in druge državne institucije, mnenja o sprejemljivosti posegov v
naravo, mnenja na osnovi občinskih aktov ter druga mnenja in soglasja. Sodeluje pri upravljanju
zavarovanih območij, spremlja stanje ohranjenosti narave, skrbi za varstvo vrst in njihovih habitatov
ter naravnih vrednot. Skrbi tudi za izvajanje različnih mednarodnih konvencij ter evropskih direktiv,
kot je NATURA 2000 z Direktivo o pticah in Direktivo o habitatih. Z naravovarstvenimi akcijami in
intervencijami izvaja aktivnosti za izboljšanje stanja v naravi.
V projektu bo Zavod vodil aktivnosti osveščanja javnosti, organiziral delavnice usposabljanja za
prostovoljce ter akcije popisa in odstranjevanja ITV. Organiziral bo posvetovalni sestanek z namenom
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pridobitve konsenza pri upravljanju z ITV na pilotnem območju in pomagal pri razvoju akcijskega
načrta za dolgoročno upravljanje z ITV na pilotnem območju. Preko medijev, prisotnostjo na sejmih in
sodelovanja pri organizaciji mednarodne konference na temo zgodnjega odkrivanja in hitrega odziva
na ITV bo skrbel za osveščanje in širjenje rezultatov projekta.

Zavod Symbiosis
www.zavod-symbiosis.si
Zavod Symbiosis je zasebni zavod, ki deluje na področju varstva narave in se prvenstveno ukvarja z
raziskovalnim delom na področju biologije. Izvaja izobraževanja na različnih stopnjah, v preteklih letih
pa je izdal več publikacij, med katerimi sta tudi priročnika za določanje dvoživk ter sladkovodnih rib.
Zavod že več let deluje na področju ozaveščanja o tujerodnih vrstah in je na to temo izdal več
poljudnih publikacij.
Zavod bo v projektu razvil platformo, na kateri bodo lahko skupine, ki se ukvarjajo z obvladovanjem
ITV, sodelovale med seboj, izmenjale znanje in obveščale o svojih aktivnostih. Sodeloval bo pri
osveščevalnih aktivnostih, aktiviranju prostovoljcev pri obvladovanju ITV, razvoju sistema zgodnjega
odkrivanja in hitrega odziva na pojav ITV, razvoju akcijskega načrta za dolgoročno upravljanje z ITV in
merjenju učinkovitosti projektnih aktivnosti. Organiziral bo posvetovalni sestanek z oblikovalci
politike.

Zavod za gozdove Slovenije
www.zgs.si
Zavod za gozdove Slovenije je javni zavod, ki ga je ustanovila Republika Slovenija z Zakonom o
gozdovih in opravlja javno gozdarsko službo v vseh gozdovih Slovenije, ne glede na lastništvo.
Poslanstvo Zavoda je ohranjanje in sonaravni razvoj slovenskih gozdov in vseh njihovih funkcij za
njihovo trajnostno in kakovostno gospodarjenje ter rabo pa tudi ohranjanje narave v gozdnem
prostoru v dobro sedanjega in prihodnjih rodov. Glavne aktivnosti Zavoda so gozdnogospodarsko
načrtovanje, gojenje in varstvo gozdov, gozdna tehnika in razvoj podeželja, nadzor nad gozdnimi
živalmi in lovstvom, izobraževanje in usposabljanje lastnikov gozdov za delo v gozdu, popularizacija
gozdov in druga dela z javnostmi na področju gozdarstva.
Na državnem nivoju je Zavod organiziran s sedežem na Centralni enoti v Ljubljani, na regionalni ravni
v 14 območnih enotah, na lokalnem nivoju v 69 krajevnih enotah in 396 gozdnih revirjih. V sestavi
ZGS je 10 lovišč s posebnim namenom, ki trajnostno gospodarijo z divjadjo, izvajajo varstvo redkih in
ogroženih živalskih vrst, ter opravljajo tudi dejavnosti lovskega turizma.
V projektu bo Zavod vodil aktivnosti, povezane z izobraževanjem strokovnjakov, lastnikov gozdov in
prostovoljcev o sistemu zgodnjega odkrivanja in hitrega odziva na pojav ITV. Na konkretnem primeru
bo Zavod predstavil uporabo sistema zgodnjega odkrivanja in hitrega odziva na pojav ITV ter osveščal
o problematiki izbrane invazivne vrste (Eutypella parasitica – javorov rak).
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