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: 4.1.1/4-2011-HTO
Datum: 04.03.2011

VABILO

Vabimo vas na 4. redno sejo Sveta Javnega zavoda Kozjanski park, ki bo:

v ponedeljek, 14. marca 2011 ob 10.00 uri
na sedežu Kozjanskega parka v Podsredi

Za 4. redno sejo predlagamo naslednji dnevni red:
1. Sprejem predlaganega dnevnega reda 4. redne seje,
2. Obravnava in potrditev zapisnika 3. redne seje in obravnava poročila o
realizaciji sklepov,
3. Obravnava in potrditev poročila o delu za leto 2010,
4. Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Pravilnika o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Kozjanski park,
5. Predstavitev problematike obnove dvorca Kozje,
6. Razno.

Zaradi pomembnosti seje, vas prosimo, da se seje zanesljivo udeležite. Seja bo
predvidoma trajala do 13.30 ure.

Predsednica Sveta JZKP
mag. Jelka Kremesec Jevšenak l.r.

Vabljeni:
- člani Sveta Javnega zavoda Kozjanski park;
- dr. Katarina Zeiler Groznik, Ministrstvo za okolje in prostor;
- Mladen Berginc, Ministrstvo za okolje in prostor;
- Mag. Teo Hrvoje Oršanič, Kozjanski park

ZAPISNIK
4. redna seja Sveta Javnega zavoda Kozjanski park je potekala v ponedeljek, 14. marca
2011, v prostorih uprave Kozjanskega parka, Podsreda 45 in je trajala od 10.00 do 12.45
ure.
4. redne seje so se udeležili:
mag. Jelka Kremesec Jevšenak, Ministrstvo za okolje in prostor
ga. Danica Cerar, Ministrstvo za šolstvo in šport
g.Jožef Pregrad, Občina Bistrica ob Sotli
g.Roman Gradišek, Občina Kozje
g.Peter Misija, Občina Podčetrtek
ga. Tina Simončič, Občina Krško
ga.Tatjana Zalokar, Kozjanski park
ga.Mojca Kunst, Kozjanski park
mag. Valerija Slemenšek, Kozjanski park
ga.Barbara Ploštajner, Kozjanski park
ga.Lucija Zorenč, Kozjanski park

Vabljeni:
Mag. Teo Hrvoje Oršanič, Kozjanski park
Dr. Katarina Groznik Zeiler, Ministrstvo za okolje in prostor
Mladen Berginc, Ministrstvo za okolje in prostor
Opravičili so se:
ga.Tea Pirih, Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
ga.Barbara Mlakar, Ministrstvo za kulturo
g.Tomi Rumpf, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdove in prehrano
Mladen Berginc, Ministrstvo za okolje in prostor
Občina Brežice
Sejo Sveta javnega zavoda Kozjanski park (v nadaljevanju: Svet) je vodila predsednica sveta
zavoda mag. Jelka Kremesec Jevšenak.
Na seji je bilo prisotnih 11 članov sveta. Seja je bila sklepčna.
Za 4. sejo Sveta je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Sprejem predlaganega dnevnega reda 4. redne seje,
2. Obravnava in potrditev zapisnika 3. redne seje in obravnava poročila o realizaciji
sklepov,
3. Obravnava in potrditev poročila o delu za leto 2010,
4. Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Kozjanski park,
5. Predstavitev problematike obnove dvorca Kozje,
6. Razno
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Sklep
K 1. točki- Sprejem predlaganega dnevnega reda 4. redne seje
Sklep
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K 2. točki – Obravnava in potrditev zapisnika 3. redne seje in obravnava poročila o
realizaciji sklepov

Sklep
Zapisnik je bil soglasno sprejet.
K 3. točki – Obravnava in potrditev poročila o delu za leto 2010
Sklep
Svet JZ KP je obravnaval in potrdil poročilo in finančno poročilo za leto 2010 pri čemer se
upoštevajo naslednje dopolnitve.
Pri poročilu se dopolni:
- Stran 4 – med viri se naštejejo tudi projekti
- Stran 10 – pri prioriteti 4 – dvorec Kozje se popravi dejanska in ocenjena vrednost
projekta ter potrebno je navesti razloge za spremembo zneska,
- Stran 17 – pri monitoringu obiska navesti, zakaj je manj obiskovalcev v primerjavi z
lanskim letom,
- Stran 18 - doda se, da imamo naravovarstvenega nadzornika,
- Stran 34 – pri naravoslovnih in kulturnih dnevih dodati komentar v primerjavi s
preteklim letom
- Stran 57 – med naštetimi dopisati sodelovanje z ZVKDS.
K 4. točki – Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Pravilnika o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Kozjanski park
Na 4. redni seji sveta JZ KP je bila predstavnica sindikata JZ KP ga. Valerija Slemenšek in je
predstavila spremembe in dopolnitve Pravilnik.
V pravilniku se opravijo naslednji popravki v besedilu:
 Številka delovnega mesta 6: iz točke 3 – posebni pogoji se črta: lovsko čuvajski izpit in
izpit za preglednika divjačine
 Številka delovnega mesta 7: iz točke 3 – posebni pogoji se črta: potrdilo za vodenje in
odločanje v prekrškovnem postopku, lovsko čuvajski izpit in izpit za preglednika divjačine
 Številka delovnega mesta 8: črta se cela vrstica D. vrsta zaposlitve
 Številka delovnega mesta 9: v točki D. ostane samo projektno financiranje brez
procentualne razčlenitve
 Številka delovnega mesta 10: spremeni se naziv delovnega mesta, ki se glasi
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V; spremeni se opis delovnega mesta, ki sedaj
vsebuje: - priprava analiz, informacij in drugih podatkov s področja dela, - opravljanje
administrativno-tehničnih nalog z delovnega področja;
vrsta zaposlitve- zaposlitev za določen čas, projektno financiranje, plačni razred
delovnega mesta je 18, plačna skupina J, plačna podskupina J1, tarifni razred V.
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Številka delovnega mesta 16: pri projektni zaposlitvi se črta ime projekta, v točki D.
ostane samo projektno financiranje brez procentualne razčlenitve
Številka delovnega mesta 17: pri projektni zaposlitvi se črta ime projekta, v točki D.
ostane samo projektno financiranje brez procentualne razčlenitve
Številka delovnega mesta 18: črta se cela vrstica D. vrsta zaposlitve
Številka delovnega mesta 25: črta se cela vrstica D. vrsta zaposlitve
Številka delovnega mesta 26: v točki D. ostane samo projektno financiranje brez
procentualne razčlenitve
Številka delovnega mesta 27: v točki D. ostane samo projektno financiranje brez
procentualne razčlenitve

Sklep
Svet JZ KP je sprejel Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem
zavodu Kozjanski park s popravki, ki so navedeni.

K 5. točki - Predstavitev problematike obnove dvorca Kozje
Sklep
Svet JZ KP se je seznanil s problematiko in nalaga zavodu, da pripravi utemeljeno vsebinsko
in finančno gradivo, ki bo osnova za odločanja sveta o tej problematiki. Zavod pripravi
podrobno analizo v skladu z navodili MOP-a do konca meseca junija letos in gradivo se
obravnava na naslednji seji.
K 6. točki - Razno
-

Kozjanski park letos praznuje 30-letnico. Vsi prisotni so bili povabljeni, da se dogodka
udeležijo.
Direktor Kozjanskega parka mag. Teo Hrvoje Oršanič je seznanil Svet Javnega
zavoda Kozjanski park, da bomo zamenjali stari avtomobil Toyota RAW 4 za novega,
ki bo cenejšega razreda in manj potrošen.

Seja je bila snemana.

Zapisala
Natalija Penič
tajništvo

Predsednica Sveta JZKP
mag. Jelka Kremesec Jevšenak
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