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ZAPISNIK 9. IZREDNE SEJE SVETA ZAVODA RS ZA VARSTVO NARAVE, z dne 03.12.2021
Prisotni:
 dr. Martin Batič, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor;
 Tanja Ivezić, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor;
 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;
 Primož Pevec, Zavod RS za varstvo narave;
 Martina Stupar, predsednica Strokovnega sveta Zavoda RS za varstvo narave,
 Judita Malovrh, Zavod RS za varstvo narave (točka 2).
Tanja Mihalič, predstavnica Univerze v Ljubljani, mag. Suzana Zupanc Hrastar in Breda Ogorelec
predstavnici Ministrstva za okolje in prostor, se seje niso mogle udeležiti.
Sejo je vodil dr. Martin Batič, predsednik Sveta. Zapisnik pisal Primož Pevec. Seja je potekala na daljavo s
pomočjo videokonferenčnega programa GoToMeeting. Seja se je pričela ob 9. uri.
Dnevni red:
1. Mnenje Sveta Zavoda h kandidatu za direktorja Zavoda
2. Razno – popravek rebalansa za leto 2021
Člani Sveta so glasovali o predlaganem dnevnem redu in soglasno sprejeli spodnji sklep.
Sklep številka 1
Sprejme se predlagani dnevni red.

1. točka
Predsednik Sveta je prisotne seznanil, da na podlagi 16. člena Statuta Zavoda RS za varstvo narave (v
nadaljevanju Zavod) direktorja imenuje in razrešuje Vlada RS po predhodnem mnenju Sveta Zavoda.
Predsedujoči je pozval direktorja k predstavitvi ponovne kandidature za mesto direktorja Zavoda. V
nadaljevanju je direktor zgoščeno predstavil zamisel razvoja in delovanja Zavoda z vizijo strokovnega
delovanja Zavoda. Poudaril je ohranjanje strokovne ravni dela in krepitev neodvisnosti Zavoda kot
institucije, ohranitev teritorialne organiziranosti Zavoda, nujnost po kadrovski okrepitvi Zavoda, pomen
vzdrževanja dobre strokovne komunikacije z drugimi organizacijami s področja rabe naravnih virov. Ob
predstavitvi vizije je pozornost namenil posodobitvi predpisov s področja opravljanja pripravništva in
specializaciji sodelavcev za posamezna strokovna področja in podal idejo o vzpostavitvi Inštituta za varstvo
narave. Direktor je opozoril na pospešitev digitalizacije delovanja Zavoda in napovedal ustanovitev Odseka
za informatiko, ki je predviden v predlogu nove sistematizacije. Meni, da si mora Zavod prizadevati za
nenehno posodabljanje in obnavljanje baz javno dostopnih naravovarstveno pomembnih podatkov, kakor
tudi prizadevanju, po zaposlitvi specialistov s področja računalništva, prava, zoologije, ihtiologije,
ornitologije ipd.. Predstavitev je direktor sklenil s trditvijo o nizki stopnji obolevnosti s korona virusom, ki je
rezultat dobre skrbi za zaposlene, pozivom k nujni obnovi dotrajanega voznega parka, vzpostavitvi
enotnega sistema MS 365 in premislek v smeri nakupa nepremičnin za potrebe dela Zavoda.
V nadaljevanju je predsednik Sveta odprl razpravo in seznanil člane Sveta o pozitivnem mnenju glede
imenovanja direktorja, ki mu ga je zaradi odsotnosti sporočila ga. Mihalič. Član sveta g. Bolješić je v razpravi
poudaril skrb direktorja za zaposlene, avtonomnost Zavoda, izkušenost, strokovnost in managerske
sposobnosti direktorja. Dodal je tudi, da predstavljena vizija zasleduje usmeritve NPVO/NPVN, kar je ključno
tudi za doseganje strateških ciljev EU in Agende 2030. Meni, da za delovanje Zavoda ne bi bilo dobro, če bi
spreminjal smer delovanja, saj je bilo v tem mandatu nastavljenih veliko dobrih idej za katere je potrebna
kontinuiteta vodenja in zaključil, da nima pripomb na dosedanje delo direktorja. Zanimalo ga je mnenje
zaposlenih o direktorjevem delu ter mnenje Strokovnega sveta o ideji ustanovitve Inštituta za varstvo
narave, kar je predsednik Sveta upošteval.
Predsednik sveta je na podlagi 23. člena Statuta Zavoda, ki določa, da Svet Zavoda daje mnenje k
imenovanju direktorja po predhodnem posvetovanju s Strokovnim svetom, dal besedo Martini Stupar,
predsednici Strokovnega sveta Zavoda, ki je v razpravi navedla, da je Strokovni svet dne 02.12.2021
razpravljal o predlogu za imenovanje direktorja in podal svoje pozitivno mnenje. Strokovni svet je pozitivno
ocenil dosedanje delo, ki ga je kandidat opravil v prvem mandatu. V nadaljevanju je izpostavila, da je na
Zavodu potrebno razvijati strokovnost, tudi tako, da se kadrovsko okrepi in uredi področje napredovanj
zaposlenih.
Predsedujoči je v nadaljevanju razprave besedo namenil predstavnici delavcev v Svetu Zavoda ga. Sonji
Rozman, ki je dejala, da je se v zvezi s predlogom za imenovanje direktorja posvetovala s sodelavci in
pridobila tudi mnenje sindikata. Strinjajo se, da direktor naravovarstvo čuti kot poslanstvo, ima dober
odnos do sodelavcev, vsakemu zaposlenemu nudi možnost razvoja, izrazila pa je željo po večjem
sodelovanju z Območnimi enotami ter skrb zaradi zaporednih odhodov zaposlenih na Osrednji enoti,
vendar je mnenja, da direktor težave rešuje v pravo smer. Razpravo je zaključila z ugotovitvijo, da zaposleni
izrekajo podporo sedanjemu direktorju tudi v naprej.
Predsedujoči je k razpravi pozval še ga. Tanjo Ivezič, ki je delila mnenje predhodnih razpravljalcev in
zaključila, da na delo sedanjega direktorja nima nikakršnih pripomb in soglaša k imenovanju Tea Hrvoja
Oršaniča za direktorja tudi v prihodnje, pohvalila je njegove bogate delovne izkušnje in strokovnost ter
napredek v Zavodu v času zadnjega mandata, pri čemer je izpostavila predvsem pohvale predhodnic glede
vzpostavljenega dobrega odnosa direktorja do zaposlenih.
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Sklep številka 2
Svet Zavoda soglasno podaja pozitivno mnenje k imenovanju mag. Tea Hrvoja Oršaniča za direktorja, po
predhodnem posvetovanju s strokovnim Svetom Zavoda.
Člani Sveta so soglasno sprejeli zgornji sklep.
2. točka - RAZNO - popravek rebalansa za leto 2021
Direktor je na kratko pojasnil popravke finančne službe MOP v rebalansu programa dela in finančnega
načrta in poudaril da gre večinoma za popravke zaradi zaokroževanja decimalk oziroma napak v seštevanju
postavk v tabeli. Podrobnejša pojasnila članom sveta v zvezi s tem je podala ga. Judita Malovrh, zaposlena v
Odseku za splošne zadeve v ZRSVN.
Sklep številka 3
V skladu s popravki finančne službe Ministrstva za okolje in prostor je Svet Zavoda potrdil rebalans
programa dela in finančni načrt ZRSVN za leto 2021.
Člani Sveta so soglasno sprejeli zgornji sklep.
Predsednik Sveta se je zahvalil za pripravo gradiv in članom Sveta za hiter odziv in utemeljil, da je seja kot
izredna skladna s Poslovnikom. Direktorju je čestital k pozitivnemu mnenju Sveta in mu zaželel vse dobro
tudi v prihodnje. Za dobro delo in sodelovanje se je predsedujoči zahvalil tudi članom Sveta in vsem
sodelujočim zaželel vesele prihajajoče praznike.
Seja se je končala ob 11.30 uri.
Zapisnik pripravil:
Primož Pevec
dr. Martin Batič
predsednik Sveta Zavoda RS za varstvo narave
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