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POROČILO O POSLOVANJU DOPPS V LETU 2016 
 
 
OSNOVNI PODATKI  
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je neprofitna nevladna naravovarstvena 
organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1979 ter deluje na lokalni, regionalni, nacionalni in 
mednarodni ravni. Naše osnovno poslanstvo je delovanje za varstvo ptic in njihovih življenjskih okolij. 
S tem prispevamo k ohranjanju narave in dobrobiti celotne družbe. Društvo združuje približno 1000 
članov iz vse Slovenije, ki nam pomagajo pri ohranjanju ogroženih populacij ptic v Sloveniji. Društvo 
razpolaga s pisarno, kjer je bilo ob koncu leta 2016 zaposlenih 23 profesionalnih kadrov različnih 
znanj in profilov, pomoč pri raziskavah in monitoringih pa nam nudi več kot 400 aktivnih 
prostovoljcev po vseh Sloveniji. DOPPS je polnopravni partner svetovne zveze za varstvo ptic BirdLife 
International. Zakoniti zastopnik društva je predsednik Rudolf Tekavčič. 
 
Z odločbo Ministrstva RS za okolje in prostor št. 01410‐8/2006 z dne 11.09.2006 DOPPS razpolaga s 
statusom društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave za nedoločen čas. Prav 
tako je društvo z odločbo Ministrstva RS za okolje in prostor št. 01410‐2/2009‐8 z dne 31.08.2009 
pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja. Leta 2013 smo 
pridobili še status društva, ki deluje v javnem interesu raziskovalne dejavnosti – odločba MKO št. 215‐
14/2013 z dne 20.9.2013.  
 
Društvo DOPPS je ustanovljeno v skladu z zakonom o društvih. Najvišji organ društva je Zbor članov. 
Temeljni organi društva so v skladu s statutom predsednik, podpredsednik, upravni odbor in nadzorni 
odbor. Znotraj društva deluje pisarna društva, ki je profesionalni delovni organ društva. Pisarno 
sestavljajo vsi zaposleni na društvu, ki jih vodi direktor pisarne. Za namene uresničevanja osnovnega 
poslanstva in regionalnega delovanja znotraj društva delujejo podružnice društva in regionalne 
sekcije. Posebno mesto ima mladinska sekcija DOPPS, ki deluje nacionalno. 
 
POSLOVANJE IN URESNIČEVANJE CILJEV V LETU 2016 
Poslovanje DOPPS je v letu 2016 potekalo na področju vseh petih vsebinsko‐organizacijskih sklopov 
osnovne nepridobitne dejavnosti, ki so določeni v temeljnih listinah DOPPS in notranji organizaciji 
pisarne DOPPS: (1) varstveno ornitološke vsebine, (2) naravni rezervati, (3) periodika, (4) 
izobraževanje in članstvo in (5) splošne vsebine. Kot dopolnilno dejavnost za doseganje ciljev 
osnovne dejavnosti je pisarna društva opravljala tudi pridobitno dejavnost v skladu s 4a. členom 
statuta. 
 
Operativne cilje delovanja DOPPS za leto 2016 je pripravil direktor v obliki letnega poslovnega načrta, 
s katerim je bil seznanjen Upravni odbor (UO) društva na seji 5.7.2016. Poročilo o poslovanju in 
uresničevanju proračuna je bilo predstavljeno UO na sejah 19.1.2017 in 16.3.2017 in je bilo dalje 
predstavljeno Nadzornemu odboru na seji 17.3.2017. Letno poročilo o delu DOPPS za leto 2016 bo 
sprejeto na Zboru članov, ki bo 7.4.2017 v Ljubljani. 
 

(1) Varstveno ornitološke vsebine 
Ta sklop zajema področje varstva ptic, strokovnega in znanstvenega dela, izvajanje monitoringov in 
obvladovanje ornitoloških podatkov. 
V letu 2016 smo v okviru projekta SIMARINE‐NATURA (LIFE10NAT/SI/141) izdali priročnik o varstvu 
sredozemskega vranjeka in drugih morskih ptic v slovenskem morju ter pripravili končno poročilo 
projekta za Evropsko komisijo. Komisija je poročilo potrdila in s tem smo projekt uspešno zaključili. 
V okviru projekta LIVEDRAVA (LIFE11NAT/SI/882) so bile ključne aktivnosti in dosežki v letu 2016 
naslednji: (1) izdelali smo 220 metrov sten za breguljko, kjer je gnezdilo 656 parov, (2) pripravili smo 
gnezdilne otoke na Ptujskem jezeru, kjer je gnezdilo 877 parov rečnih galebov, 85 p. navadnih čiger in 
13 p. črnoglavih galebov, (3) odstranili smo vegetacijo na štirih projektnih prodiščih na reki Dravi 
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(Starše, Vurberk, Borl, Mala vas), kjer je gnezdilo 20 parov malih deževnikov in 5 parov malih 
martincev, (4) uspešno smo opravili projektni nadzor s strani Evropske komisije 23. in 24.8.2016 v 
Ljubljani in na terenu na območjih izvajanja akcij, (5) dokončali in premierno predvajali 16.9.2016 v 
Mariboru smo dokumentarni film o Dravi, (6) 14.10.2016 smo otvorili ornitološko opazovalnico na 
Ptujskem jezeru. Prav tako smo v okviru projekta nadaljevali z izvajanjem raziskave malega deževnika 
na območju reke Drave med Mariborom in Zavrčem. Izvajali smo tudi monitoring vodnih ptic na 
projektnem območju. 
Z MKGP smo po izboru na javnem naročili podpisali triletno pogodbo o izvajanju monitoringa 
kvalifikacijskih vrst ptic na območjih Natura 2000. Izvedli smo popise v okviru Monitoringa populacij 
izbranih vrst ptic na območjih Natura 2000, popisali smo 17 kvalifikacijskih vrst ptic. Opravili smo 
januarsko štetje vodnih ptic (IWC), ki je leta 2016 potekalo 20. leto zapored. Sodelovalo je 251 
popisovalcev. Popisanih je bilo 421 popisnih odsekov na rekah in obalnem morju v skupni dolžini 
1402,8 km in 223 lokalitet (180 stoječih in 43 tekočih voda). Skupaj je bilo preštetih 52.713 vodnih 
ptic, ki so pripadale 55 vrstam. Poročilo smo objavili v reviji Acrocephalus (Božič, L. (2016): Rezultati 
januarskega štetja vodnih ptic leta 2016 v Sloveniji. – Acrocephalus 37 (170/171): 209‐219.). 
Izvedli smo monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske 
krajine (SIPKK/FBI) na 83 ploskvah in oddali poročilo na MKGP. Trend Slovenskega indeksa ptic 
kmetijske krajine je zmerni upad za obdobje 2008‐2016, prav tako trend travniških vrst. Trendi 
populacij 16 od 29 vrst so v upadu, 8 od 29 vrst pa stabilni ali v porastu. Izvedli smo tudi nekaj drugih, 
večjih popisov in študij v okviru različnih projektov ali naročil. Gugalnic, skupinskih popisov velike 
uharice se je v letu 2016 udeležilo preko 200 prostovoljcev, z intenzivnim delom na kmetijski politiki 
smo uspeli povišati nekatera naravovarstveno pomembna plačila za kmete, z GPS telemetrijo smo 
spremljali belo štorkljo in sploh prvič v Evropi belohrbtega detla, uspešno smo končali projekt Gorički 
travniki, na Ljubljanskem barju smo izvedli popis pokošenosti travnikov, ki je ključen za spremljanje 
populacije kosca, pripravili smo ornitološke vsebine za okoljsko poročilo za načrtovano 
hidroelektrarno Hrastje‐Mota na Muri in zaključili študijo potencialnih vplivov načrtovane vetrne 
elektrarne na Košenjaku. Nadaljevali smo tudi s pripravo Novega ornitološkega atlasa Slovenije, 
predviden izid atlasa pa smo zaradi velikega obsega dela iz leta 2016 prestavili na jesen/zimo 2017.  
Sodelovali smo tudi pri kmetijskih pobudah zveze BirdLife. 
V tem sklopu smo uresničili LPN 100 %. 
 

(2) Naravni rezervati 
DOPPS upravlja tri naravne rezervate: Škocjanski zatok, Iški morost in Ormoške lagune (v 
ustanavljanju). Upravljanje NR Škocjanski zatok (NRŠZ) sodi v sklop izvajanja javne službe in ga DOPPS 
izvaja na podlagi koncesijske pogodbe z Vlado RS. Med najpomembnejše dogodke v NRŠZ v letu 2016 
sodi otvoritev naravnega rezervata po izgradnji infrastrukture za obisk – centra za obiskovalce, 
opazovalnic in opazovališč, 2.3.2016. V letu 2016 smo izvajali redne aktivnosti upravljanja življenjskih 
okolij za ptice in druge varovane vrste (vzdrževanje vegetacije s košnjo in mulčanjem, dosajevanje 
avtohtonih grmovnic, odstranjevanje tujerodnih vrst, upravljanje vodnega režima, redna usmerjena 
paša travniških površin). Po naročilu DRSV je stekla priprava in I. faza izvedbe zamenjave praga na Ari 
z zaporničnim sistemom ter sanacija desnega brega Are v rezervatu. Izvajali smo redne popise ptic. 
Glavnina našega dela je bila namenjena vzpostavljanju obratovanja novega centra in razvoju s tem 
povezanih programov za obiskovalce. Izvedli smo 23 različnih dogodkov, po 3 predstavitve rezervata 
pedagoškim delavcem in turističnim delavcem, št. obiskovalcev je doseglo 3500 učencev in dijakov 
ter več kot 5.000 drugih obiskovalcev na vodenjih in dogodkih. Števila individualnih obiskovalcev ne 
moremo točno spremljati, po ocenah pa je preseglo 30.000 obiskovalcev. Skupaj z Zavodom za 
favnistiko Koper smo izdali knjigo »Doživeti Škocjanski zatok« in jo predstavili na tiskovni konferenci v 
rezervatu. NRŠZ je obiskal in si ogledal ameriški veleposlanik. Pripravili smo letno poročilo za 2015 ter 
letni program dela rezervata za 2017, ki ju je sprejel Odbor za naravni rezervat, MOP pa je 16.1.2017 
izdal sklep o soglasju k Letnemu programu dela NRŠZ za leto 2017. 
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Posebnost pri upravljanju Naravnega rezervata Iški Morost v letu 2016 je bilo nadaljevanje testiranje 
ukrepov za odpravljanje zlate rozge, kar je izkazalo odlične rezultate. Na izbranih delih parcel smo 
košnjo izvedli trikrat – v maju, avgustu in oktobru. Izvedli smo kartirne popise ptic in v skladu s 
kmetijsko‐okoljskimi ukrepi izvajali košnjo vlažnih travnikov in spravilo sena. 
V Ormoških lagunah smo v okviru projekta LIVEDRAVA izvajali upravljanje z območjem. Povečali smo 
čredo pašnih živali z nakupom 5 dodatnih vodnih bivolov iz Nežiderskega jezera. Pridobili smo vsa 
dovoljenja za izvedbo dodatnega sistema za dotok vode v Ormoške lagune, dela bomo izvedli v letu 
2017. Skupaj z MOP smo pripravili predlog vladne Uredbe o Naravnem rezervatu Ormoške lagune, ki 
je bil javno razgrnjen in je trenutno v medresorskem usklajevanju. Izvajali smo kartirne popise ptic in 
upravljali z območjem z reguliranjem vodnih gladin, usmerjanjem paše vodnih bivolov in košnjo 
vegetacije. Izvedli smo vodenja za skupine otrok in odraslih. V tem sklopu smo LPN uresničili 100 %. 
 

(3) Periodika 

DOPPS je izdajatelj 2 revij: strokovno‐znanstvene Acrocephalus in poljudne Svet ptic. V letu 2016 so 
izšle 4 številke Sveta ptic, letnik 22 (2016), revijo smo tudi oblikovno povsem prenovili. Pri izdajanju 
letnika 22 je sodelovalo 82 piscev, objavili smo 198 prispevkov in 182 fotografov, objavili smo 406 
fotografij. Redno so izšle tudi 4 številke (168/169 in 170/171) Acrocephalusa letnika 37. Poročila o 
izdajanju publikacij smo poslali na Agencijo RS za raziskovanje.  
V tem sklopu smo uresničili LPN 100 %. 
 

(4) Izobraževanje in članstvo 
Na področju izobraževanja in članstva smo izvedli večje število naravoslovnih dni za učence in dijake 
po Sloveniji, organizirali predavanja (27), izlete (45), akcije in druge dogodke za člane DOPPS in širšo 
javnost. Organizirali in izvedli smo 28. mladinski ornitološki raziskovalni tabor v Pomurju v Polani (28 
udeležencev, 5 mentorjev) ter 6. Pomurski ornitološki vikend. Izvedli smo številne aktivnosti v sklopu 
Zelene prestolnice MOL, organizirali dodatne izlete v sklopu Evropskega dneva opazovanja ptic, 
izvedli akcijo Pomlad prihaja, skupaj s člani izvedli sanacijo gnezd mestnih lastovk v Mariboru in 
organizirali t.i. »Ptičarijado«, tradicionalno ornitološko tekmovanje, namenjeno druženju članov.  
Ocenjujemo, da smo v tem sklopu uresničili zastavljene cilje v LPN 100%. 
 

(5) Splošne vsebine 
Med splošne vsebine sodi organizacija in optimizacija delovnih procesov ter druge aktivnosti, ki jih ne 
uvrščamo v katerega od prejšnjih sklopov. V tem segmentu smo leta 2016 opravili 4 redne seje 
Upravnega odbora (24.3., 23.6., 13.10, 15.12.2016), 1 izredno sejo (5.5.2016) in 3 korespondenčne 
seje (9.3., 14.3., 5.7.2016). V sklopu sodelovanja v delovnih telesih zveze BirdLife smo se udeležili 
delavnic skupine za habitate in skupine za kmetijstvo. Veliko dela smo vložili v pripravo novih 
projektnih idej in jih tudi prijavili na razpoložljive razpise. Med njimi posebej izpostavljamo prijavo na 
LIFE razpis EK, kjer smo en projekt prijavili kot vodilni partner, pri dveh pa sodelujemo kot partner. 
Dodatno smo prispevali k prijavi 2 projektov na shemo ADRION, 2 projektov na shemo Interreg SLO‐
ITA, 5 projektov na shemo Interreg SLO‐HR, 2 projektov na shemo Alpine space, intenzivno pa smo 
sodelovali tudi pri pripravi projektnih predlogov za kohezijska sredstva (8 projektov). 
Skrbeli smo za učinkovito finančno poslovanje društva in v zvezi s tem pripravili letno poročilo in 
realizacijo proračuna 2015, pripravili proračun 2016 s spremljanjem in zagotavljali optimalno 
poslovanje, skrbeli za obvladovanje denarnega toka in stroškov, zagotavljali pravočasne prilive in 
izplačilo terjatev, iskali načine financiranja dejavnosti društva (delo s potencialnimi naročniki, 
pogajanja, priprava ponudb, sledenje razpisom), poročali pristojnim državnim ustanovam o 
finančnem rezultatu za 2015, redno sodelovali z računovodskim servisom in izvajali nadzor nad 
delovanjem. Dodatno smo v letu 2016 izvedli zunanjo neodvisno finančno revizijo, ki je izkazala, da so 
računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resničen in pošten prikaz finančnega položaja 
DOPPS. Revizijo je opravilo podjetje Plus revizija d.o.o. z zaključkom 8.7.2016. Ocenjujemo, da smo v 
tem sklopu uresničili zastavljene cilje v LPN 100%. 
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LOČEN PRIKAZ ODHODKOV IN PRIHODKOV IZ OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE UPRAVLJANJA 
NARAVNEGA REZERVATA ŠKOCJANSKI ZATOK NA PODLAGI ZPFOLERD 

 
Del svoje osnovne dejavnosti je DOPPS v letu 2016 opravil kot dejavnost s pooblastilom v okviru 
opravljanja javne službe upravljanja naravnega rezervata Škocjanski zatok na podlagi določil Uredbe o 
Naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Ur.l.RS, št. 75/13), Uredbe o koncesiji za upravljanje naravnega 
rezervata Škocjanski zatok (Ur.l.RS, št.31/99), Odločbe o izbiri koncesionarja št. 636‐06/99‐4 za 
Škocjanski zatok ter koncesijske pogodbe podpisane med Vlado RS in DOPPS št. 252100‐50‐85/00, 
Uredbo o Načrtu upravljanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok za obdobje 2015–2024 (Ur.l.RS, št. 
102/15) ter Zakona o ohranjanju narave (Ur.l.RS, št. 96/04). 
 
Na podlagi Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 
(Ur.l. RS, št. 53/07) smo pripravili ločen prikaz odhodkov in prihodkov iz opravljanja dejavnosti javne 
službe upravljanja naravnega rezervata Škocjanski zatok.  
 
Odhodki   v eurih 
Materialni stroški   93.029 
Plače zaposlenih 168.061 
ODHODKI SKUPAJ 261.090 
  
Prihodki 
Proračun RS ‐ PP 153238   155.660 
Sklad kmet. zemljišč in gozdov RS    40.000 
Prihodki iz lastne dejavnosti    50.974 
Drugi prihodki izvajanja javne službe    14.456 
PRIHODKI SKUPAJ  261.090 
 
Obveznosti za plačilo iz naslova gradnje objektov         15.534 
Dolgoročne poslovne obveznosti – stanje 31.12.16             0 
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