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ZAPIS SKLEPOV 3. 4. in 5. SEJE SVETA ZAVODA RS ZA VARSTVO NARAVE 
 

1. 3. seja z dne 11.4.2018 
 
Sklep številka 1 
Sprejme se predlagani dnevni red. 
 
Sklep številka 2 
Potrdi se zapisnik 2. seje Sveta Zavoda RS za varstvo narave z dne 1.2.2018. 
 
Sklep številka 3 
Svet Zavoda sprejme Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2017, 
ki ga Zavod pošlje v potrditev na Ministrstvo za okolje in prostor. 
 
Sklep številka 4 
Svet Zavoda se seznani s problematiko kadrovske podhranjenosti in predlaga, da se nemudoma pristopi k 
reševanju  v okviru spremembe sistemizacije in pri tem podpira direktorja.  
 
Sklep številka 5 
Svet Zavoda nalaga direktorju, da do naslednje seje pripravi kratko pojasnilo o odgovornosti članov sveta in 
tudi predlog reševanja te problematike v skladu z zakonodajo.  
 
Sklep številka 6 
Svet Zavoda meni, da je transparentnost dela Sveta ustrezno urejena v poslovniku. Distribuira se samo 
sprejete sklepe.   
 
Sklep številka 7 
Svet nalaga Zavodu, da do naslednje seje pripravi predlog ocene za direktorja. 
 
 

2. 4. seja z dne 9.1.2019 
 
Sklep številka 1 
Sprejme se predlagani dnevni red. 
 
Sklep številka 2 
Potrdi se zapisnik 2. seje Sveta Zavoda RS za varstvo narave z dne 1.2.2018. 
 
Sklep številka 3 
Svet Zavoda sprejme Program dela in finančni načrt Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave za leto 
2019 s podanimi pripombami in dopolnitvami ter pri tem smiselno vključi pripombe strokovnega sveta. 
Dopolnjen Program dela in finančni načrt Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave za leto 2019 Zavod 
pošlje v soglasje na Ministrstvo za okolje in prostor. 
 



 

 
Sklep številka 4 
Sprejme se Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu RS za varstvo narave s 
predlagano dopolnitvijo, da se v 8. členu črta besedilo »iz poslovnih razlogov«.  
 
Sklep številka 5 
Do naslednje seje se pripravi nov predlog sistemizacije, ki vključuje najnujnejše spremembe in dopolnitve 
sprejetega pravilnika.  
 
Sklep številka 6 
Do konca leta 2019 se pripravi predlog celovitih rešitev in nov predlog pravilnika o sistemizaciji.   
 
Sklep številka 7 
Svet Zavoda se seznani z odgovornostjo članov Sveta in povračilom stroškov. 
 
Sklep številka 8 
Točka se ponovno obravnava na eni izmed naslednjih sej. 
 

3. 5. seja z dne 22.5.2019 
 
Sklep številka 1 
Sprejme se predlagani dnevni red. 
 
Sklep številka 2 
Potrdi se zapisnik 4. seje Sveta Zavoda RS za varstvo narave z dne 9.1.2019. 
 
Sklep številka 3 
Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2018 vsebuje poslovno in 
finančno poročilo na način kot je to pojasnjeno v Zakonu o računovodstvu in Pravilniku o sestavljanju letnih 
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
 
Sklep številka 4 
Svet Zavoda sprejme Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2018, 
s podanimi spremembami in dopolnitvami, ki ga zavod pošlje v potrditev na Ministrstvo za okolje in prostor. 
 
Sklep številka 5 
Svet zavoda potrdi predlog letne ocene delovne uspešnosti mag. Tea Hrvoja Oršaniča za leto 2018. 
 
Sklep številka 6 
Svet Zavoda sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v Zavodu RS za varstvo narave s podanimi spremembami in dopolnitvami. 
 
Sklep številka 7 
Rebalans programa in finančnega načrta Svet Zavoda sprejme na dopisni seji v čim krajšem času po prejemu 
izhodišč s strani MOP.  
 


