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Na podlagi 9. člena Poslovnika o delu Sveta javnega zavoda Kozjanski park 
sklicujem:  
 
 

2. KORESPONDENČNO SEJO SVETA  
za dne, 10. september 2015 z naslednjo točko: 

 
 

 
Sprememba Programa dela in finančnega načrta JZ Kozjanski park za leto 2015: 
 

1. Zaposlitev dodatnega delavca za pomoč v računovodstvu do 31.12.2015 
2. Sprememba pri načrtovanih investicijah 

 
 
Prilagamo gradivo in glasovalno izjavo. 
 
 
Vljudno Vas prosimo, da izpolnjeno glasovalno izjavo vrnete v roku treh delovnih 
dni (do vključno srede, 16. septembra 2015). 
- po fax-u št.: 03/ 800 71 08 
- po e-mail-u: kozjanski-park@kp.gov.si 
 
 
 
 
Lepo pozdravljeni! 
 
 

Predsednica sveta KP 
                                                                                     Mag. Nives Nared l.r. 
 
 
 
Podsreda, 10. september 2015 
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Številka: 4.1.1/2-2015 
Datum: 17.09.2015 
 
 

Zapisnik 2. Korespondenčne seje Javnega zavoda Kozjanski park 
 
 
2. Korespondenčna seja je potekala od 11. do 16.09.2015. Na korespondenčni seji 
se je glasovalo za naslednja sklepa:  
 

- Sprejme se sprememba Programa dela in finančnega načrta JZ KP za leto 
2015 – dovoli se dodatna zaposlitev Strokovnega sodelavca V za pomoč v 
računovodstvu do 31.12.2015. 

 
14 članov Sveta Javnega zavoda Kozjanski park je glasovalo za sprejetje sklepa, 1 
član Sveta glasovnice ni oddal. 
 
 
Sklep 1 
Svet Javnega zavoda Kozjanski park sprejme spremembo Programa dela in 
finančnega načrta JZ KP za leto 2015 – dovoli se dodatna zaposlitev Strokovnega 
sodelavca V za pomoč v računovodstvu do 31.12.2015. 
 
 

- Sprejme se sprememba Programa dela in finančnega načrta JZ KP za leto 
2015 v poglavju investicij in sicer: 

 5.000,00 € za investicijske namene in sicer za osebno vozilo, stresalnik za 

sadje kot dopolnitev linije za proizvodnjo soka, dve ročni blagajni, nova 

računalnika za grafične in računovodske obdelave, opremo za naravovarstven 

nadzor (daljnogled, fotoaparat, službene oznake,…).  

 
14 članov Sveta Javnega zavoda Kozjanski park je glasovalo za sprejetje sklepa, 1 
član Sveta glasovnice ni oddal. 
 
Sklep 2 
Svet Javnega zavoda Kozjanski park sprejme spremembo Programa dela in 
finančnega načrta JZ KP za leto 2015 v poglavju investicij. 
 
Podsreda, 17.09.2015 
 
Zapisala      Predsednica Sveta JZ KP 
mag. Valerija Slemenšek l.r.   mag. Nives Nared l.r. 
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