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Kdo smo mi, o podjetju: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je 
neprofitna nevladna organizacija, ustanovljena leta 1979. Zaposluje 22 ljudi in združuje več kot 1000 
članov. Deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave in varstva okolja. Je slovenska 
stanovska ornitološka organizacija, v tem okviru izdajamo znanstveno revijo Acrocephalus in 
poljudno Svet ptic, organiziramo različne oblike druženja ornitologov in ljubiteljev ptic (kongresi, 
predavanja, ekskurzije), izvajamo lastno znanstveno-raziskovalno delo ter smo aktivni na področju 
izobraževanja ciljnih skupin (učitelji, mladi) in širše javnosti. Upravljamo s 3 naravnimi rezervati 
skupne površine več kot 200 ha. 

 

Vizija in poslanstvo podjetja: Poslanstvo DOPPS je varovanje ptic in njihovih habitatov z 
raziskovalno, izobraževalno in publicistično dejavnostjo. DOPPS je naravovarstvena organizacija. Z 
varstvom ptic si ne prizadevamo le za njihovo ohranitev, temveč za varstvo celotne narave. Naravo 
razumemo v smislu virov in dobrin, ki jih potrebujemo vsi za kvalitetno življenje, zato se zavzemamo 
za njihovo trajnostno rabo. 

 

Poslovno področje, proizvod: Ornitologija in naravovarstvo. S široko skupino usposobljenih 
terenskih ornitologov smo edini, ki lahko izvajamo obsežne inventarizacijne na nivoju celotne SLO 
(npr. izvedba nacionalnega ornitološkega atlasa), naši produkti so ocene populacijskih procesov in 
parametrov ptic na različnih prostorskih in časovnih nivojih, specialne ekološke študije, študije 
potencialnih vplivov različnih investicij. Tudi različni izvedeni dogodki (kongresi, konference) in  drugi 
produkti (monografije, razstave, brošure). 

 

Ključne stranke: Različne nacionalne in tuje vladne in nevladne organizacije (ministrstva, 
agencije, zavodi, inštituti, podjetja, fakultete, šole, društva). 

Kaj nudimo: Produktivno in fleksibilno delovno okolje, dinamično delo, sodelovanje pri 
najpomembnejših odločitvah na področju varstva narave v SLO, možnost napredovanja in 
osebnega razvoja. 

 

Kaj pričakujemo: Veliko osebno motiviranost za opravljanje dela, ustrezna strokovna, 
jezikovna in tehnična znanja, sposobnost dela v skupini, prevzemanje odgovornosti in 
prispevek k razvoju organizacije. Močno zaželene in velikokrat odločilne predhodne izkušnje 
s prostovoljnim delom v organizaciji. 


