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: 4.1.1/5-2011-HTO
Datum: 15.06.2011

VABILO

Vabimo vas na 5. redno sejo Sveta Javnega zavoda Kozjanski park, ki bo:
v četrtek, 23. junija 2011, ob 10.00 uri
na sedežu Kozjanskega parka v Podsredi

Za 5. redno sejo predlagamo naslednji dnevni red:
1. Terenski ogled izbranih nepremičnin Kozjanskega parka (priporočamo
primerno obutev)
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda 5. redne seje
3. Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje in obravnava poročila o
realizaciji sklepov,
4. Seznanitev z osnutkom polletnega poročila za 2011(gradivo bo poslano v
petek,17.6.2011)
5. Problematika Kozjanke
6. Razno

Seja bo predvidoma trajala do 14.00 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
5. redna seja Sveta Javnega zavoda Kozjanski park, je bila v četrtek, 23. junija 2011, v
prostorih uprave Kozjanskega parka, Podsreda 45 in je trajala od 10.00 do 14.40 ure.
5. redne seje so se udeležili:
mag. Jelka Kremesec Jevšenak, Ministrstvo za okolje in prostor
ga. Barbara Mlakar, Ministrstvo za kulturo
ga.Tea Pirih, Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
ga. Danica Cerar, Ministrstvo za šolstvo in šport
g. Jožef Pregrad, Občina Bistrica ob Sotli
g. Peter Skrivalnik, Občina Brežice
g. Roman Gradišek, Občina Kozje
ga.Tatjana Zalokar, Kozjanski park
ga. Mojca Kunst, Kozjanski park
mag. Valerija Slemenšek, 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:
g.Tomi Rumf, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdove in prehrano
g. Mladen Berginc, Ministrstvo za okolje in prostor
g. Peter Misija, Občina Podčetrtek
ga. Tina Simončič, Občina Krško
ga. Barbara Ploštajner, Kozjanski park

Sejo Sveta javnega zavoda Kozjanski park (v nadaljevanju: Svet) je vodila predsednica sveta
mag. Jelka Kremesec Jevšenak.
Na seji je bilo prisotnih 12 članov Sveta. Seja je bila sklepčna.

Za 5. sejo Sveta je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Terenski ogled izbranih nepremičnin Kozjanskega parka
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda 5. redne seje
3. Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje in obravnava poročila o realizaciji
sklepov
4. Seznanitev z osnutkom polletnega poročila za leto 2011
5. Problematika Kozjanke
6. Razno
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K 1. točki - Terenski ogled izbranih nepremičnin Kozjanskega parka
Člani Sveta Javnega zavoda Kozjanski park so si najprej ogledali Grmovškovo domačijo v
Podsredi, Trebeže, Lurško jamo v Zagorju, Fiketovo domačijo v Lesičnem in Kozjanko v
Kozjem. Nato se je seja nadaljevala na upravi Kozjanskega parka.
K 2. točki - Sprejem predlaganega dnevnega reda 5. redne seje
Sklep
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K 3. točki – obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje in obravnava poročila o
realizaciji sklepov
Poročilo o realizaciji sklepov je predstavil direktor Kozjanskega parka, mag. Teo Hrvoje
Oršanič. Pripomb na poročilo ni bilo. Dodano je bilo pojasnilo, da smo zamenjali službeni
avto, razliko v ceni pa plačujemo z lizingom.
Sklep
Zapisnik in poročilo o realizaciji sklepov sta bila soglasno sprejeta.
K 4. točki – Seznanitev z osnutkom polletnega poročila za leto 2011
Polletno poročilo o delu 2011 je predstavil direktor Kozjanskega parka, mag.Teo Hrvoje
Oršanič. Finančni del poročila je predstavila Mirica Miklič. Obvestila je svetnike, da smo
pristopili k enotnem zakladniškem računu.
Sklep 1
Svet je seznanil s polletnim poročilom in sprejema naslednja priporočila glede njegove
končne izvedbe:
- dopolniti polletno poročilo z manjkajočimi kazalniki
- oceniti uspešnost dela
- prikazati, kaj se je izvedlo in ni bilo v programu dela.
Popravljeno in dopolnjeno je potrebno do konca julija poslati na MOP.
Sklep 2
Finančno poročilo je bilo vzeto na znanje, svet pa priporoča racionalizacijo porabe sredstev.
Sklep 3
Direktor Kozjanskega parka naj pripravi gradivo o usmeritvah za pripravo projektov.
K 5. točki – Problematika Kozjanke
Sklep:
Svetniki so si Kozjanko ogledali in se seznanili s problematiko. Direktor mag. Teo Hrvoje
Oršanič bo do septembra pripravil pregled problematike Kozjanke, Svet JZ KP pa bo to
obravnaval na naslednji seji.
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K 6. točki
Ni bilo zadev.

Seja je bila snemana.

Zapisala
Natalija Penič
tajništvo

Predsednica Sveta JZKP
mag. Jelka Kremesec Jevšenak
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