Uprava:
Kozjanski park
Podsreda 45
Si-3257 Podsreda
Slovenija
Tel.: +386 3 800 71 00
Fax: +386 3 800 71 08
Kozjanski-park@kp.gov.si

Številka: 4.1.1/1-2018-KP
Datum: 6.4.2018

VABILO

Vabimo vas na 1. sejo Sveta Javnega zavoda Kozjanski park, ki bo:

v četrtek, 19. aprila 2018, ob 10.00 uri
na sedežu Kozjanskega parka v Podsredi

Za 1. sejo predlagamo naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konstituiranje sveta javnega zavoda z izvolitvijo predsednika in namestnika
Sprejem predlaganega dnevnega reda 1. seje Sveta JZ KP
Seznanitev z zapisnikom 9. redne seje in obravnava poročila o realizaciji sklepov
Obravnava in potrditev Poročila o delu JZ KP za leto 2017
Oceno uspešnosti dela direktorja mag. Tea Hrvoja Oršaniča
Seznanitev z letnim poročilom notranje revizije za leto 2017 in odzivnim poročilom
Obravnava predloga ustanovitelja in izdaja mnenja o kandidatu za direktorja zavoda
za naslednje mandatno obdobje 2018-2022
8. Razno
Zaradi pomembnosti seje vas prosimo, da se seje zanesljivo udeležite. Seja bo
predvidoma trajala do 12.00 ure.

Predstavnica MOP v Svetu JZ KP
mag. Nives Nared

Vabljeni:
- člani sveta Javnega zavoda Kozjanski park
- mag. Valerija Slemenšek, v.d. direktorice Kozjanski park
Priloge: Novim članom sveta zavoda so gradivu za sejo priloženi tudi splošni akti
zavoda.

ZAPISNIK
1. konstitutivne seje Sveta Javnega zavoda Kozjanski park, kije bila v četrtek,
19.4.2018, v prostorih Kozjanskega parka, Podsreda 45, in je trajala od 10. do 12.45
ure.
1. redne seje so se udeležili:
mag. Nives Nared, Ministrstvo za okolje in prostor
ga. Andreja Mihelčič Koželj, Ministrstvo za kulturo
ga. Danica Cerar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
ga. Gabrijela Jerič Jevšenak, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
g. Roman Gradišek, Občina Kozje
mag. Darija Straus Trunk, Občina Podčetrtek
ga. lvanka Kraljič, Občina Krško
g. Anton Zorko, Občina Brežice
g. Dušan Berkovič, Občina Bistrica ob Sotli
ga. Mojca Kunst, Kozjanski park
ga. Barbara Ploštajner, Kozjanski park
ga. Martina Krivec, Kozjanski park
g. Boštjan Kunej, Kozjanski park
g. Anton Preskar, Kozjanski park
Opravičili so se:
mag. Bogdan Pungartnik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vabljeni:
Mag. Valerija Slemenšek, v.d. direktorice Kozjanski park (prisotna)
Sejo Sveta javnega zavoda Kozjanski park (v nadaljevanju: Svet) je do konstituiranja
vodila v.d. direktorice JZ KP mag. Valerija Slemenšek, po izvolitvi pa predsednica
Sveta mag. Nives Nared.
Na seji je bilo prisotnih 14 članov Sveta. Seja je bila sklepčna.
Za 1. sejo Sveta je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Konstituiranje sveta javnega zavoda z izvolitvijo predsednika in namestnika
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda 1. seje Sveta JZ KP
3. Seznanitev z zapisnikom 9. redne seje in obravnava poročila o realizaciji sklepov
4. Obravnava in potrditev Poročila o delu JZ KP za leto 2017
5. Oceno uspešnosti dela direktorja mag. Tea Hrvoja Oršaniča
6. Seznanitev z letnim poročilom notranje revizije za leto 2017 in odzivnim poročilom
7. Obravnava predloga ustanovitelja in izdaja mnenja o kandidatu za direktorja
zavoda za naslednje mandatno obdobje 2018-2022
8. Razno
K 1. točki - konstituiranje Sveta javnega zavoda z izvolitvijo predsednika in
namestnika
V.d. direktorice Kozjanskega parka je predlagala za predsednico mag. Nives Nared,
predstavnico Ministrstva za okolje in prostor, ki je s predlogom soglašala, za
namestnico predsednice Sveta pa ga. Barbaro Ploštajner, predstavnico zaposlenih
JZ Kozjanski park, ki je s predlogom soglašala.

Sklep
Svet zavoda se je konstituiral z izvolitvijo predsednice Sveta in njene namestnice. Za
predsednico je bila izvoljena mag. Nives Nared. Za namestnico pa je bila izvoljena
ga. Barbara Ploštajner.
Glasovanje: Sklep je bil sprejet soglasno.
K 2. točki- sprejem predlaganega dnevnega reda 1. seje Sveta JZ KP
Sklep
Sprejem predlaganega dnevnega reda 1. seje Sveta JZ KP.
Glasovanje: Sklep je bil sprejet soglasno
K 3. točki - seznanitev z zapisnikom 9. redne seje in obravnava poročila o
realizaciji sklepov
V.d. direktorja mag. Valerija Slemenšek je podala poročilo o realizaciji sklepov.
Sklep
Svet zavoda se je seznanil z zapisnikom 10. redne seje in obravnaval poročilo o
realizaciji sklepov.
K 4. točki- obravnava in potrditev Poročila o delu JZ KP za leto 2017
V.d direktorice mag. Valerija Slemenšek je predstavila Poročilo o delu JZ KP za leto
2017.
Sklep 1
Svet zavoda sprejme Poročilo o delu JZ KP za leto 2017.
Glasovanie: Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 2
Presežek prihodkov nad odhodki na tržni dejavnosti znaša 795,97 eur in bo
namenjen za nakup osnovnih sredstev.
Glasovanje: Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 3
Članica sveta, predstavnica Ministrstva za kulturo, pridobi dodatne informacije glede
upravljanja in programa gradu Pišece po predhodni uskladitvi s Sektorjem za varstvo
narave na MOP.
Glasovanje : Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep 4
JZ Kozjanski park pridobi predračun za izgraditev in ureditev sanitarijev za invalide in
predlog za zagotovitev sredstev posreduje pristojnemu ministrstvu.
Glasovanje: Sklep je bil soglasno sprejet.
K 5. točki - ocena uspešnosti dela direktorja mag. Tea Hrvoja Oršaniča

Svet zavoda JZ KP je izrekel pohvalo za opravljeno delo in soglasno ocenil delo
direktorja mag. Tea Hrvoja Oršaniča kot odlično.
K 6. todki - Seznanitev z letnim poročilom notranie revizije za leto 2017 in
odzivnim poročilom
V.d. direktorice mag. Valerija Slemenšek je predstavila letno poročilo notranje revizije
za leto 2017 in odzivno poročilo.
Sklep
Svet zavoda se je seznanil z letnim poročilom notranje revizije za leto 2017 in
odzivnim poročilom.
K 7. točki - Obravnava predloga ustanovitelja in izdaja mnenja o kandidatu za
direktorja zavoda za naslednje mandatno obdobje 2018-2022
Predsednica sveta JZ KP, ki je predstavnica Ministrstva za okolje in prostor mag.
Nives Nared, je obrazložila predlog ministrstva, da se za direktorja JZ KP predlaga
kandidatka mag. Valerija Slemenšek.
Podpredsednica Sveta Barbara Ploštajner je podala informacijo, da je na kolegiju
zaposlenih večina sodelavcev, razen ene, izrazila podporo h kandidaturi mag.
Valerije Slemenšek za direktorico.
Sklep 1
Obravnava točke se prekine in se Ministrstvo za okolje in prostor pozove, da predloži
dodatno dokumentacijo (vizije razvoja parka) o ostalih kandidatih, ki so formalno
izpolnjevali pogoje.
Glasovanie : ZA: 6 članov
PROTI: 7 članov
Sklep 2
Svet zavoda daje pozitivno mnenje k imenovanju mag. Valerije Slemenšek za
direktorico JZ Kozjanski park.
ZA: 7 članov
VZDRŽANI: 6 članov
PROTI: 0 članov
Član sveta zavoda Roman Gradišek, predstavnik Občine Kozje, je zaradi nujnih
službenih obveznosti moral predčasno zapustiti sejo, vendar se je opredelil do točke
7. Podal je pozitivno mnenje Občine Kozje k imenovanju mag. Valerije Slemenšek za
direktorico JZ Kozjanski park, vendar se glasovanja k tej točki zaradi predčasnega
odhoda iz seje ni udeležil.
K 8. točki - razno
Predstavnik Občine Brežice, g. Anton Zarko, je podal predlog, da si člani sveta JZ
Kozjanski park ob naslednji seji ogledajo objekte in nepremičnine v lasti JZ KP.
Predstavnica MOP, mag. Nives Nared, je podala informacijo, da je Vlada RS
19.4.2018 sprejela Odlok o Programu porabe sredstev Sklad za podnebne

spremembe letu 2018, v katerem namenja nepovratna sredstva ukrepe trajnostne
mobilnosti v območjih, pomembnih za varovanje narave (zavarovana območja) za
nakup avtobusov in minibusov za namene obiska parkov, pri čemer bo 80 % nakupa
sofinancirano iz državnih sredstev, občine pa bodo morale sofinancirati 20 % iz
občinskih proračunov. Javni poziv bo predvidoma junija meseca objavil Ekološko
razvojni sklad RS.
Seja je bila snemana.
Zapisala
Barbara Ploštajner

Predsednica Sveta JZ KP
mag. Nives Nared

