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Številka: 4.1.1/10-2013-HTO 
Datum: 04.12.2013 
 

 
VABILO 

 
 

Vabimo vas na 10. redno sejo Sveta Javnega zavoda Kozjanski park, ki bo: 
 
 

  v četrtek, 12. decembra 2013, ob 10.00 uri 
na sedežu Kozjanskega parka v Podsredi 

 
 

Za 10. redno sejo predlagamo naslednji dnevni red: 
 
1. Sprejem predlaganega dnevnega reda 10. redne seje Sveta JZ KP 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta in obravnava poročila o 

realizaciji sklepov 
3. Seznanitev s predlogom Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda 

Kozjanski park za leto 2014 
4. Aktualne informacije o prioritetah upravljanja zavarovanih območij v prihodnje 

(dr. Katarina Zeiler Groznik, MKO) 
5. Pregled opravljenega dela v zadnjih 3 letih 
6. Razno  

 
 

 
 
Seja bo predvidoma trajala do 13.00 ure. 
 
 
                                                Predsednica Sveta JZ KP 
            mag. Jelka Kremesec Jevšenak l.r. 
 
 
 
Vabljeni: 

- člani Sveta Javnega zavoda Kozjanski park; 
- dr. Katarina Zeiler Groznik, Ministrstvo za kmetijstvo in prostor; 
- Mag. Teo Hrvoje Oršanič, Kozjanski park 
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ZAPISNIK  

 
10. redna seja Sveta Javnega zavoda Kozjanski park, je bila v četrtek, 12. decembra  2013, 
v prostorih uprave Kozjanskega parka, Podsreda 45 in je trajala od 10.05 do 13.00 ure.  
 
 
10. redne seje so se udeležili:  
 
mag. Jelka Kremesec Jevšenak, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
ga. Tea Pirih, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ga. Danica Cerar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
g. Jožef Pregrad, Občina Bistrica ob Sotli 
g. Roman Gradišek, Občina Kozje 
ga. Tina Simončič, Občina Krško  
g. Peter Skrivalnik, Občina Brežice 
ga. Mojca Kunst, Kozjanski park 
mag. Valerija Slemenšek, Kozjanski park 
ga. Lucija Zorenč, Kozjanski park 
ga. Barbara Ploštajner, Kozjanski park 
 
 
Vabljeni: 
 
Mag. Teo Hrvoje Oršanič, Kozjanski park  
Dr. Katarina Groznik Zeiler, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
 
Opravičili so se: 
ga. Barbara Mlakar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
g. Tomi Rumf, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
g. Peter Misija, Občina Podčetrtek 
ga. Tatjana Zalokar, Kozjanski park 
 
 
Sejo Sveta javnega zavoda Kozjanski park (v nadaljevanju: Svet) je vodila predsednica sveta 
mag. Jelka Kremesec Jevšenak. 
 
 
Na seji  je bilo prisotnih 11 članov Sveta. Seja je bila sklepčna. 
 
Za 10. sejo Sveta je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 

 

1. Sprejem predlaganega dnevnega reda 10. redne seje Sveta JZ KP 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta in obravnava poročila o 

realizaciji sklepov 
3. Seznanitev s predlogom Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda 

Kozjanski park za leto 2014 
4. Aktualne informacije o prioritetah upravljanja zavarovanih območij v prihodnje (dr. 

Katarina Zeiler Groznik, MKO) 
5. Pregled opravljenega dela v zadnjih 3 letih 
6. Razno  
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K 1. točki - Sprejem dnevnega reda 10. redne seje 
 
Direktor JZ KP mag. Teo Hrvoje Oršanič je predlagal, da se točka tri in pet združita in se 
točka tri glasi seznanitev s predlogom Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda 
Kozjanski park za leto 2014 ter pregled opravljenega dela v zadnjih 3 letih.  
Točka 6. dnevnega reda je spremenjena v točko 5.  
Predlagani dnevi red za sejo je: 

1. Sprejem dnevnega reda 10. redne seje Sveta JZ KP 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta in obravnava poročila o 

realizaciji sklepov 
3. Seznanitev s predlogom Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda 

Kozjanski park za leto 2014 ter pregled opravljenega dela v zadnjih treh letih 
4. Aktualne informacije o prioritetah upravljanja zavarovanih območij v prihodnje (dr. 

Katarina Zeiler Groznik, MKO) 
5. Razno  

 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.  
 
 
 
K 2. točki – Obravnava in potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta Javnega zavoda 
Kozjanski park 
Na seji sveta je bila podana pripomba k 6. točki zapisnika 9. redne seje, da mora biti 
predlagana sprememba Statuta JZ KP na seji sveta zavoda izrecno sprejeta in besedilo 
spremembe člena statuta tudi navedeno v zapisniku. 
  
Zapisnik 6. točke 9. redne seje Sveta Javnega zavoda Kozjanski park se spremeni tako, da 
se glasi: 
Svet je sprejel spremembo Statuta JZ KP v naslednjem besedilu: 

»V Statutu javnega zavoda Kozjanski park se v 27. členu besedilo: »Strokovni svet 
zavoda šteje pet članov.«,  nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Strokovni svet 
zavoda šteje šest članov.«.  
 

SKLEP 
V zapisniku 9. redne seje se popravi 6. točka zapisnika. Predlagana sprememba zapisnika je 
bila sprejeta soglasno.. 
 
 
K 3. točki – Seznanitev s predlogom Programa dela in finančnega načrta Javnega 
zavoda Kozjanski park za leto 2014 in pregled opravljenega dela v zadnjih 3 letih 
 
Direktor mag. Teo Hrvoje Oršanič je izčrpno predstavil predlog Programa dela in finančnega 
načrta Javnega zavoda Kozjanski park za leto 2014 in pregled opravljenega dela v zadnjih 
treh letih. 
 
SKLEP 
Svet se je seznanil s predlogom Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda 
Kozjanski park za leto 2014 in s pregledom opravljenega dela v zadnjih 3 letih 
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K 4. točki – Aktualne informacije o prioritetah upravljanja zavarovanih območij v 
prihodnje (dr. Katarina Zeiler Groznik, MKO) 
  
dr. Katarina Zeiler Groznik je seznanila člane Sveta s prioritetami upravljanja zavarovanih 
območjih v prihodnje in Kozjanskega parka.  
 
 
 
 
 
K 5. Točki  - Razno 
 
Predsednica Sveta JZ KP ga. Jelka Kremsec Jevšenak se je zahvalila dosedanjemu svetu 
za sodelovanje in dobro opravljeno delo.  
 
 
 
Seja je bila snemana. 
 
 
 
 
Zapisala       Predsednica Sveta JZKP 
Natalija Penič       mag. Jelka Kremesec Jevšenak  
tajništvo 
 
 


