
 

 
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: 4.1.1/2-2014-KP 
Datum: 09.09.2014 
 

 
VABILO 

 
 

Vabimo vas na 2. sejo Sveta Javnega zavoda Kozjanski park, ki bo: 
 
 
 

v četrtek, 18. septembra 2014, ob 10.00 uri 
na sedežu Kozjanskega parka v Podsredi 

 
 
Za 2. sejo predlagamo naslednji dnevni red: 

 
1. Sprejem predlaganega dnevnega reda 2. seje Sveta JZ KP 
2. Seznanitev z zapisnikom 1. redne seje in obravnava poročila o realizaciji sklepov 
3. Seznanitev s polletnim poročilom o delu JZ KP za leto 2014 
4. Predlog menjave nepremičnine 
5. Razno 
 
Zaradi pomembnosti seje vas prosimo, da se seje zanesljivo udeležite. Seja bo 
predvidoma trajala do 13.00 ure. 
 
 
                                            Predsednica sveta JZ KP 
            mag. Nives Nared  
 
 
Vabljeni: 
- člani sveta Javnega zavoda Kozjanski park 
- Breda Ogorelec, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
- mag. Teo Hrvoje Oršanič, Kozjanski park 
 
 
Priloge:  
- zapisnik 1. redne seje Sveta JZ KP in poročilo o realizaciji sklepov 
- polletno poročilo o delu JZ KP za leto 2014 
- obrazložitev predloga menjave nepremičnine 
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ZAPISNIK 
 
 
2. seje Sveta Javnega zavoda Kozjanski park, ki je bila v četrtek, 18.09.2014, v prostorih 
Kozjanskega parka, Podsreda 45, in je trajala od 10.00 do 13.00 ure. 
 
2. redne seje so se udeležili:  
mag. Nives Nared, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
ga. Danica Cerar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
ga. Anka Aškerc, Ministrstvo za kulturo 
g. Roman Gradišek, Občina Kozje 
g. Gregor Ban, Občina Krško  
mag. Bogdan Pungartnik, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
mag. Darija Štraus Trunk, Občina Podčetrtek 
g. Peter Skrivalnik, Občina Brežice 
ga. Mojca Kunst, Kozjanski park 
mag. Valerija Slemenšek, Kozjanski park 
ga. Barbara Ploštajner, Kozjanski park 
g. Dušan Klenovšek, Kozjanski park 
 
Vabljeni: 
mag. Teo Hrvoje Oršanič, Kozjanski park  
 
Opravičili so se: 
ga. Tatjana Zalokar, Kozjanski park 
ga. Tea Pirih, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
g. Bojan Pregrad, Občina Bistrica ob Sotli 
 
Sejo Sveta javnega zavoda Kozjanski park (v nadaljevanju: Svet) je vodila predsednica 
Sveta mag. Nives Nared. 
 
Na seji  je bilo prisotnih 12 članov Sveta. Seja je bila sklepčna. 
 
 
Za 2. sejo Sveta je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Sprejem predlaganega dnevnega reda 2. seje Sveta JZ KP 
2. Seznanitev z zapisnikom 1. redne seje in obravnava poročila o realizaciji sklepov 
3. Seznanitev s polletnim poročilom o delu JZ KP za leto 2014 
4. Predlog menjave nepremičnine 
5. Razno 
 
 
K 1. točki – Sprejem predlaganega dnevnega reda 2. seje Sveta JZ KP 
Direktor Kozjanskega parka je predlagal da se tretja točka dnevnega reda dopolni s 
predlogom rebalansa Programa dela in finančnega načrta JZ KP za leto 2014. Rebalans je 
povezan z vsebino polletnega poročila samo v delu odprave ¾ plačnih nesorazmerij. 
Sredstva za odpravo ¾ plačnih nesorazmerij smo uspešno rešili skozi finančno predčasno 
zaključen projekt HISTCAPE. Rebalans proračuna zavoda je potreben za podaljšanje 
pogodbe o financiranju delovanja zavoda. 
 
Sklep  
Svet zavoda se strinja z dopolnitvijo tretje točke in sprejema dnevni red.  
 
Glasovanje: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
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K 2. točki – Seznanitev z zapisnikom 1. redne seje in obravnava poročila o realizaciji 
sklepov 
 
Direktor mag. Teo Hrvoje Oršanič je podal poročilo o realizaciji sklepov. 
 
Sklep  
Svet zavoda se je seznanil z zapisnikom 1. redne seje in obravnaval poročilo o realizaciji 
sklepov. 
 
Glasovanje: sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 3. točki – Seznanitev s Polletnim poročilom o delu JZ KP za leto 2014 in rebalansom 
Programa dela in finančnega načrta JZ KP za leto 2014 
 
Direktor mag. Teo Hrvoje Oršanič je izčrpno predstavil Polletno poročilo o delu JZ KP za leto 
2014 in rebalans Programa dela in finančnega načrta JZ KP za leto 2014. 
 
Sklep 1 
Svet zavoda se seznani s Polletnim  poročilom o delu JZ KP za leto 2014.  
 
Glasovanje: sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep 2 
Svet zavoda sprejme rebalans Programa dela in finančnega načrta JZ KP za leto 2014 
 
Glasovanje: sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 4. točki – Predlog menjave nepremičnine 
Direktor Kozjanskega parka mag. Teo Hrvoje Oršanič je predstavil možnost menjave 
nepremičnin, ki bo razbremenila zavod stroškov vzdrževanja za potrebe delovanja zavoda 
nepotrebne nepremičnine v naselju Bistrica ob Sotli in prinesla bistven pospešek pri razvoju 
dobre parkovne prakse – visokodebelnih travniških sadovnjakov, možnost ustrezne lokacije 
info centra v Podsredi in možnost razvoja še kakšne dobre parkovne prakse. 
 
Sklep 
Svet zavoda se strinja z menjavo nepremičnin v višini vrednosti stare upravne stavbe 
Kozjanskega parka.  
 
Glasovanje: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 5. točki - Razno 
Pod točko razno je direktor Kozjanskega parka izpostavil vprašanje menjave članov sveta JZ 
KP zaradi vzpostavitve Ministrstva za okolje in prostor. 
 
Seja je bila snemana. 
 
 
 
Zapisala       Predsednica Sveta JZ KP 
mag. Valerija Slemenšek     mag. Nives Nared  
 
 


