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Številka: 013-0001/2020-15
Datum: 24.9.2021
ZAPISNIK 8. SEJE SVETA ZAVODA RS ZA VARSTVO NARAVE, z dne 24.9.2021
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;
− Matej Demšar, predstavnik sindikata (točka 3)
− Metod Rogelj (točka 7)
− Tončka Lesjak, računovodstvo (točka 2)
Tanja Ivezić, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, se seje ni mogla udeležiti.
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 9. uri.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta Zavoda, z dne 22.2.2021
2. Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2020
3. Informacija o pripravi sprememb Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
Zavodu RS za varstvo narave
4. Informacija o pripravi strategije zavoda glede projektov
5. Razpis volitev predstavnika delavcev v Svetu Zavoda RS za varstvo narave
6. Letna ocena direktorja za leto 2020
7. Mnenje Sveta k razrešitvi dosedanjega vodje Območne enote Kranj in imenovanju novega vodje
Območne enote Kranj
8. 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 7. seje Sveta Zavoda, z dne 22.2.2021 ni bilo pripomb.
Člani Sveta so soglasno sprejeli spodnji sklep.
Sklep številka 2
Potrdi se zapisnik 7. seje Sveta Zavoda RS za varstvo narave, z dne 22.2.2021.
2. točka
Direktor je predstavil Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2020.
Uvodoma je izpostavil zaznamovanost leta 2020 z epidemijo bolezni COVID-19 in hitro ter uspešno
prilagoditev Zavoda na delo na domu.
Direktor je v nadaljevanju izpostavil nekaj ključnih tem:
-

sprejem Pravilnika o opravljanju dela na domu
100. obletnica Spomenice Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov 1920 in obeležitev
jubileja z novinarsko konferenco
priprava predloga spremembe Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu RS za
varstvo narave na podlagi analize obremenitev ter kriterijev za zasedbo delovnih mest
priprava prenove t.i. Poslovnega portala in v celoti uveden informacijski sistem za vodenje pošte
Odos
začetek izvajanja LIFE projekta z naslovom Naravovarstveni informacijski sistem in akronimom LIFE
NarcIS veznega na informacijski sistem varstva narave
težave pri odkupih naravovarstveno pomembnih zemljišč v okviru projektov za naravo iz naslova
kohezije in v okviru proračunskih sredstev zlasti v delu, ko gre za upravljanje v prihodnje
potek mandata strokovnemu svetu in konstituiranje novega strokovnega sveta
uveljavitev postopka prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave na primeru
HE Mokrice
spopadanje s problematiko vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju
priprava strokovnih izhodišč za regijski park Pohorje
urejanje prometa na Mangartsko sedlo
sodelovanje pri pripravi prostorskih dokumentov (NEPN, SPRS...)
nadaljevanje ukvarjanja s problematiko VE
cesta ob Mestinjščici
uspešno sodelovanje z DRSV
povečano število vlog za izdajo strokovnih mnenj
naloge CITES
dograditev NV Atlasa na temo invazivnih tujerodnih vrst
aktivnosti povezane z v letu 2021 razglašenim 5 državnim Biosfernim območjem Mura (UNESCO)
odprtje Bobrovega centra
izobraževanje v okviru KATIS
priprava novega koncepta programa dela za leto 2021

Predsednik Sveta je prisotne seznanil s pozitivnim mnenjem na Poročilo, ki ga je podal Strokovni svet.
Člani Sveta so podali vprašanja in predloge, ki jih Zavod upošteva pri pripravi končne verzije.
Člani Sveta so soglasno sprejeli spodnje sklepe.
Sklep številka 3
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V poročilo se doda realizacija ciljev NPVO in NPVN. Poročilo naj se lektorira in oblikuje, zakonodaja in
strokovni izrazi naj se navedejo enotno in korektno.
Sklep številka 4
Svet Zavoda sprejme Poročilo o izvrševanju letnega programa dela Zavoda RS za varstvo narave za leto 2020,
s podanimi spremembami in dopolnitvami, ki ga Zavod pošlje v potrditev na Ministrstvo za okolje in prostor.
3. točka
Direktor je članom Sveta predstavil dogajanje v zvezi s pripravo sprememb Pravilnika o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu RS za varstvo narave. V razpravi je bilo izpostavljeno, da je nujno
celovito reševanje sistemizacije, za kar je Zavod pripravil temeljito analizo obremenitev in kriterije za zasedbo
posameznih delovnih mest. Optimalna sistemizacija bo omogočila normalno delo Zavoda in enako plačilo za
enako delo, česar sedanja sistemizacija ne omogoča.
Sklep številka 5
Svet Zavoda se seznani z aktivnostmi zavoda in izzivi s katerimi se sooča pri pripravi sprememb Pravilnika o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Zavodu RS za varstvo narave. Svet Zavoda podpira
prizadevanja za čim prejšnjo uvedbo celostnih sprememb, vključno s kadrovsko popolnitvijo akta ter
uskladitvijo delovnih mest z zahtevnostjo nalog).
4. točka
Direktor je članom Sveta podal informacije o pripravi strategije zavoda glede projektov .
Sklep številka 6
Svet Zavoda se seznani z informacijo o pripravi strategije zavoda glede projektov. Predlog strategije bo
pripravljen do konca leta 2021 in obravnavan na eni od prihodnjih seji Sveta.
5. točka
Predstavnici delavcev v svetu poteče mandat 11.1.2022. Razpis volitev predstavnika delavcev v Svetu Zavoda
RS za varstvo narave bo izveden skladno s Statutom zavoda.
Sklep številka 7
Določi se dan, čas in kraj volitev predstavnika delavcev v Svetu Zavoda RS za varstvo narave: volitve bodo
potekale dopisno od 18.10.2021 do 22.10.2021. Vsak volilni upravičenec po pošti prejme glasovnico v kuverti
z naslovom volilne komisije in jo izpolnjeno po pošti pošlje na naslov volilne komisije. Za pravočasne se bodo
štele tiste glasovnice, ki bodo na naslov volilne komisije (Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000
Ljubljana) poslane oziroma dostavljene skladno z Navodili delavcem Zavoda RS za varstvo narave za izvedbo
volitev, ki jih bo pripravila volilna komisija. Volilna komisija bo dne 08.11.2021 ob 9. uri, v prostorih Zavoda
RS za varstvo narave, Osrednja enota, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, opravila odpiranje in preštevanje
glasovnic, nato pa bo opravila razglasitev izida volitev ter objavila rezultate volitev.
Sklep številka 8
Določi se volilna komisija, ki bo opravila vsa dejanja v zvezi z izvedbo volitev predstavnika delavcev v Svetu
Zavoda RS za varstvo narave in sicer volilna komisija v naslednji sestavi:
- Alma Mevc – predsednica volilne komisije, Osrednja enota,
- Anamarija Nina Kavčnik, Osrednja enota,
- Gregor Kalan, Območna enota Celje.
6. točka
Predsednik Sveta je predstavil predlog letne ocene direktorja za leto 2020. Pravna podlaga za obravnavo te
točke dnevnega reda izhaja iz Statuta ZRSVN, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Uredbe o
napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti
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direktorjev s področja okolja in prostora. Svet je pristojen za sprejem letnega poročila in zaključnega računa
zavoda, kar je tudi osnova za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja in določitev njegove letne ocene.
Člani Sveta so soglasno sprejeli spodnji sklep.
Sklep številka 9
Svet zavoda potrdi predlog letne ocene delovne uspešnosti direktorja Zavoda mag. Tea Hrvoja Oršaniča za
leto 2020.
7. točka
Direktor je članom Sveta navedel razloge za zamenjavo vodje območne enote Kranj in pohvalil delo
dosedanjega vodje ter predstavil sodelavko, ki jo predlaga za vodenje Območne enote Kranj. Poudaril je, da
gre za osebne razloge za zamenjavo ter da sodelavka, ki jo predlaga za novega vodjo izpolnjuje pogoje za
vodjo enote. Dosedanji vodja Območne enote Kranj, Metod Rogelj, je v nadaljevanju predstavil argumente
svoji odločitvi, predstavila se je tudi kandidatka. Svet je v razpravi obravnaval predlog in podal svoje mnenje
k razrešitvi in imenovanju vodje Območne enote Kranj.
Predsednik sveta je prebral mnenje zaposlenih v Območni enoti Kranj o predlogu vodje, sodelavci OE Kranj
imenovanje podpirajo.
Člani Sveta so soglasno sprejeli spodnja sklepa.
Sklep številka 10
Svet Zavoda podaja pozitivno mnenje k razrešitvi Metoda Roglja z mesta vodje Območne enote Kranj.
Sklep številka 11
Svet Zavoda podaja pozitivno mnenje k imenovanju Sonje Rozman za vodjo Območne enote Kranj.
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8. točka - RAZNO
Predsednik Sveta se je vsem prisotnim, še posebej pa članom Sveta zahvalil za uspešno delo v času trajanja
mandata. Predlagal je, da se nerealiziran sklep prve seje, ki pravi, da direktor članom sveta predstavi vse
območne vodje, prenese oziroma realizira v prihodnjem mandatu.
Sledile so zahvale ostalih članov sveta. Dr. Mihalič je predlagala, da se v novem mandatu skladno z Uredbo
o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih
svetnikom izplačujejo sejnine.
Seja se je končala ob 11.45 uri.
Zapisnik pripravila:
Tjaša Novak
dr. Martin Batič
predsednik Sveta Zavoda RS za varstvo narave
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