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Številka: 013-0001/2020-13
Datum: 22.2.2021
ZAPISNIK 7. SEJE SVETA ZAVODA RS ZA VARSTVO NARAVE, z dne 22.2.2021
Prisotni:
− dr. Martin Batič, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor;
− dr. Tanja Mihalič, predstavnica Univerze v Ljubljani;
− mag. Robert Bolješić, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor;
− Sonja Rozman, predstavnica delavcev Zavoda RS za varstvo narave;
− mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Zavoda RS za varstvo narave;
− Tjaša Novak, Zavod RS za varstvo narave;
− mag. Martina Kačičnik Jančar (točka 3)
− Vesna Juran (točka 3)
− mag. Barbara Vidmar (točka 4)
Sejo je vodil dr. Martin Batič, predsednik Sveta. Zapisnik pisala Tjaša Novak. Seja je potekala na daljavo s
pomočjo videokonferenčnega programa GoToMeeting. Seja se je pričela ob 10. uri.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 6. seje Sveta Zavoda, z dne 18.6.2020
Potrditev zapisnika 3. korespondenčne seje Sveta Zavoda, z dne 30.10.2020
Program dela in finančni načrt Zavoda RS za varstvo narave za leto 2021
Mnenje Sveta k imenovanju vodje Območne enota Piran
Razno

Člani Sveta so glasovali o predlaganem dnevnem redu in soglasno sprejeli spodnji sklep.
Sklep številka 1
Sprejme se predlagani dnevni red.

1. točka
Na zapisnik 6. seje Sveta Zavoda, z dne 18.6.2020 ni bilo pripomb.
Člani Sveta so soglasno sprejeli spodnji sklep.
Sklep številka 2
Potrdi se zapisnik 6. seje Sveta Zavoda RS za varstvo narave, z dne 18.6.2020.
2. točka
Na zapisnik 3. korespondenčne seje Sveta Zavoda RS za varstvo narave, z dne 30.10.2020 ni bilo pripomb.
Člani Sveta so soglasno sprejeli spodnji sklep.
Sklep številka 3
Potrdi se zapisnik 3. korespondenčne seje Sveta Zavoda RS za varstvo narave, z dne 30.10.2020.
3. točka
Direktor je predstavil Program dela za leto 2021. Uvodoma je izpostavil spremenjeno strukturo programa pri
čemer je poudaril, da se je tekom leta oblikovala delovna skupina za pripravo in je program prilagojen
operativi in bolj podrobno razdelan kar se tiče zakonskih obveznosti.
Direktor je v nadaljevanju izpostavil nekaj ključnih tem:
- leto 2021 je slavnostno, saj je minilo 20 let od 1. konstitutivne seje Sveta ZRSVN (ker so se prve
zaposlitve izvedle 2002 bo tudi leto 2022 tudi namenjeno obeležitvi 20. letnice ZRSVN)
- leto 2021 bo zaznamovala tudi epidemija covid-19, poudaril je, da so dobro pripravljeni (delo od
doma in oddaljeni dostopi)
- težava z zaposlitvijo analitika VII/2 (1) za področje informatike se vleče v leto 2021 (na objavljen razpis
se ne prijavijo ustrezni kandidati, razpis smo ponovili 3x v letu 2020, kader iščemo tudi v tujini)
- nadaljevanje s prizadevanji za sprejem nove sistemizacije
- predsedovanje Svetu EU z obremenitvijo 2 FTE (sodelavci s specifičnimi znanji in za katere
nadomestna zaposlitev ni ustrezna rešitev)
- vzpostavitev novega Poslovnega portala (orodje za upravljanje z delom in ključnimi izdelki) in sistema
za vodenje pošte Odos
- priprava naravovarstvenega manifesta (odmev na 100. letnico Spomenice, ki je temeljni
naravovarstveni dokument, ki si zasluži nadaljevanje)
- koordinacija projektne pisarne v letošnjem letu še ne bo vzpostavljena
- odpiranje internega Pravilnika o delovnem času
- delo povezano z ITV (predvsem preventivno delovanje)
- intenzivno delo na LIFE IP-NATURA.SI
- intenzivno delo na LIFE NarcIS (obogatitev baze podatkov in vzpostavitve enotnega okna vseh
naravovarstveno relevantnih podatkov za delo)
- pričakujemo povečanje števila vlog
- prevlada javne koristi nad koristjo ohranjanja narave (postopek prvič izveden v 2020) in delo v zvezi
s HE Mokrice se bo nadaljevalo v 2021
- imenovanje skupine za informatizacijo postopkov (prenos podatkov v NVA, prilaganje Odosu… s
ciljem, da se naše delo racionalizira)
- priprava programa upravljanja Nature 2000 za prihodnje obdobje
- obnova voznega parka (nakup 1 električnega vozila)
- problematika vrste bober
- delo z velikimi zvermi
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delo na ZO je zaradi pomankanja kadra v minimalnem obsegu, pripravile se bodo strokovne podlage
za nekatera prednostna ZO (Notranjski regijski park, Logarska dolina, TNP, Kozjanski park, Pohorje,
UNESCO gozdna rezervata Krokar in Ždrocle, Posočje)
problematične zadeve, kjer se postopki vlečejo: cesta Ptuj-Ormož, gramoznica Kraplje
uspešno sodelovanje z Direkcijo za vode (vezano na letne programe vzdrževanja vodotokov)
sodelovanje z okoljsko inšpekcijo
tiskovna konferenca v maju
porast vlog IJZ
delo na mednarodnih projektih (število projektov se je znižalo) s pomočjo katerih se uresničujejo
naravovarstveni cilji
upravljanje z naravovarstveno pomembami površinami
popolna elektronska obdelava dokumentov

Predsednik Sveta je prisotne seznanil s pozitivnim mnenjem na Program dela in finančni načrt za leto 2021,
ki ga je podal Strokovni svet.

Člani Sveta so podali vprašanja in predloge, ki jih Zavod upošteva pri pripravi končne verzije Programa dela
in finančnega načrta Zavoda RS za varstvo narave za leto 2021 (zlasti vključitev ReNPVO ter NPvN z navedbo
ciljev/ukrepov, na katere se program navezuje). Člani sveta so predlagali večji poudarek na predsedovanju
Svetu EU vključno z izzivi in priložnostmi (globalizacija), ki jih ta projekt odpira ob upoštevanju omejenih virov
Zavoda.. Strinjali so se, da naj Zavod pri tem upošteva tudi pisne predloge MOP. V strateških usmeritvah naj
izpostavi vse strateške dokumente, ki so pomembni z vidika varstva narave.
Člani Sveta so soglasno sprejeli spodnje sklepe.
Sklep številka 4
Zavod naj v Programu dela 2021 dodatno izpostavi predsedovanje Svetu EU z izzivi in priložnostmi.
Sklep številka 5
V zvezi s sklepom št. 3, 1. redne seje Strokovnega sveta, z dne 19.2.2021, glede dela na projektih, naj se temu
posveti točka na eni od naslednjih sej Sveta zavoda.
Sklep številka 6
Svet Zavoda sprejme Program dela in finančni načrt Zavoda RS za varstvo narave za leto 2021, s podanimi
spremembami in dopolnitvami, ki ga Zavod pošlje v potrditev na Ministrstvo za okolje in prostor.
4. točka
Direktor je članom Sveta predstavil sodelavko, ki jo predlaga za imenovanje nove vodje Območne enote Piran.
Poudaril je, da sodelavka izpolnjuje pogoje za vodjo enote. Predstavila se je tudi kandidatka. Svet je v razpravi
obravnaval predlog in podal svoje mnenje k imenovanju vodje Območne enote Piran.
Člani Sveta so soglasno sprejeli spodnji sklep.
Sklep številka 7
Svet Zavoda je podal pozitivno mnenje k imenovanju mag. Barbare Vidmar za vodjo Območne enote Piran.
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5. točka - RAZNO
Ni bilo obravnavanih tem.
Seja se je končala ob 13.15 uri.
Zapisnik pripravila:
Tjaša Novak
dr. Martin Batič
predsednik Sveta Zavoda RS za varstvo narave
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