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: 4.1.1/6-2011-HTO
Datum: 06.12.2011

VABILO

Vabimo vas na 6. redno sejo Sveta Javnega zavoda Kozjanski park, ki bo:
v četrtek, 15. decembra 2011, ob 10.00 uri
na sedežu Kozjanskega parka v Podsredi

Za 6. redno sejo predlagamo naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprejem predlaganega dnevnega reda 6. redne seje
Potrditev zapisnika prejšnje seje in poročilo o realizaciji sklepov
Predlog spremembe sistemizacije
Poročilo o podeželskem dvorcu Kozje
Program dela in finančni načrt javnega zavoda Kozjanski park za leto 2012
Prodaja nepremičnin – predlog odprodaje nepremičnine (obrazložitev bo
podana na seji)
7. Pravilnik o kolektivni blagovni znamki
8. Razno

Seja bo predvidoma trajala do 14.00 ure.
Po seji nas naš član Sveta, Jožef Pregrad vabi na kosilo.

Predsednica Sveta JZ KP
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
6. redna seja Sveta Javnega zavoda Kozjanski park, je bila v četrtek, 15. decembra 2011, v
prostorih uprave Kozjanskega parka, Podsreda 45 in je trajala od 10.05 do 12.10 ure.
6. 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. Roman Gradišek, Občina Kozje
ga.Tatjana Zalokar, Kozjanski park
ga. Mojca Kunst, Kozjanski park
mag. Valerija Slemenšek, Kozjanski park
ga. Lucija Zorenč, Kozjanski park
g. Peter Misija, Občina Podčetrtek
ga. Tina Simončič, Občina Krško
ga. Barbara Ploštajner, 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 Skrivalnik, Občina Brežice
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 6. sejo Sveta je bil predlagan naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprejem predlaganega dnevnega reda 6. redne seje
Potrditev zapisnika prejšnje seje in poročilo o realizaciji sklepov
Predlog spremembe sistemizacije
Poročilo o podeželskem dvorcu Kozje
Program dela in finančni načrt javnega zavoda Kozjanski park za leto 2012
Prodaja nepremičnin – predlog odprodaje nepremičnine (obrazložitev bo podana na
seji)
7. Pravilnik o kolektivni blagovni znamki
8. Razno

1

K 1. točki - Sprejem predlaganega dnevnega reda 6. redne seje
Točka 3. Predlog spremembe sistemizacije se umakne s predlaganega dnevnega reda in se
druge točke ustrezno preštevilčijo.
SKLEP
Svet je sprejel dnevni red 6. redne seje, ki se glasi:
1. Sprejem dnevnega reda 6. redne seje
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje in poročilo o realizaciji sklepov
3. Poročilo o podeželskem dvorcu Kozje
4. Program dela in finančni načrt javnega zavoda Kozjanski park za leto 2012
5. Prodaja nepremičnin – predlog odprodaje nepremičnine (obrazložitev bo podana na seji)
6. Pravilnik o kolektivni blagovni znamki
7. Razno
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 2. točki – Potrditev zapisnika prejšnje seje in poročilo o realizaciji sklepov

SKLEP
K sklepu številka 3 v zapisniku 5. redne seje se sprejme dopolnilni sklep, da se pripravi dopis
za MOP, v katerem se navede problematika o usmeritvah za pripravo in izvedbo projektov.
Izpostavijo naj se naslednji kriteriji, ki so pomembni za odločitev o pripravi projekta:
- ciljna usmeritev projekta v podpiranje ciljev in namenov Kozjanskega parka v
najširšem smislu (kakršna koli pridobitev za park, upravljavca oz. prebivalcev parka);
- zadostna nosilna kapaciteta upravljavca za izvedbo projekta (kadri in materialna
sredstva).
- zagotovitev potrebnih ustreznih sredstev za lastno udeležbo (upravljavec, MOP ali
RS).
Namen dopisa je da se opozori na problematiko projektov, ki je enaka pri vseh upravljavcih
zavarovanih območjih oz. izvajalcih javne službe in zaprosi za ustrezna navodila oz. enotno
ureditev področja.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 3. točki –Poročilo o podeželskem dvorcu Kozje
SKLEP
1. Svet se je seznanil z gradivom »Poročilo o podeželskem dvorcu Kozje«.
2. Gradivo naj se preoblikuje tako, da vsebinsko podpira usmeritve sveta zavoda sprejete k
tej točki, ki so navedene v nadaljevanju. Pri oblikovanju gradiva naj se upoštevajo tudi
pripombe, ki jih bodo posredovali svetniki do konca leta oziroma v najkrajšem možnem času.
3. Gradivo naj se dopolni v januarju 2012 in naj se svetnikom posreduje do sredine februarja
2012.
4. Usmeritve sveta za oblikovanje gradiva so:
 gradivo mora izhajati iz vizije razvoja Kozjanskega regijskega parka in upravljanja z
njim. Sestavni del gradiva so pogoji za izvajanje javne službe skladno s potrjeno
vizijo. To so primeroma lahko: zagotovitev informacijskega centra, pogoji za
ozaveščanje in izobraževanje, zagotovitev ustreznih poslovnih prostorov, zagotovitev
sredstev za nakup naravovarstveno pomembnih zemljišč in drugo;
 za doseganje zastavljenih ciljev Kozjanskega regijskega parka razpolaga upravljavec
z vrsto nepremičnin, ki vse niso niti potrebne, niti ustrezne za doseganje ciljev parka;
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svet podpira predlog ureditve informacijskega centra na gradu Podsreda, pri čemer je
treba predhodno preveriti možnosti vlaganja javnih sredstev v lastnino lokalne
skupnosti in formalno pravno urediti ustrezno pogodbo na način dolgotrajnejšega
pogodbenega razmerja z soglasjem lastnika k ureditvi prostorov za potrebe parka;
 svet na podlagi podatkov, s katerimi je seznanjen, ocenjuje, da je Dvorec Kozje glede
na svojo velikost, prostorsko umestitev in druge lastnosti ter finančna sredstva, ki so
potrebna za njegovo usposobitev za funkcije, ki naj bi jih opravljal, neprimeren na
doseganje ciljev Kozjanskega regijskega parka;
 upravljavec parka naj skupaj z resornim ministrstvom in občino, kjer se Dvorec Kozje
nahaja, poišče najprimernejšo rešitev za čim hitrejšo razbremenitev plačevanja
stroškov; nepremičnine; svet priporoča, da se pri izboru najprimernejše rešitve
upoštevajo potrebe lokalnih prebivalcev in lokalnih skupnosti na tem območju;
 stališče sveta je, da naj se sredstva vložena v Dvorec Kozje vrnejo v Kozjanski
regijski park za namene ohranjanja narave.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 4. točki – Program dela s finančnim načrtom javnega zavoda Kozjanski park za leto
2012
Sklep
Svet je potrdil program dela in finančni načrt javnega zavoda Kozjanski park za leto 2012 s
tem, da se preveri kako je s prioriteto 3. Pri finančnem delu programa dela se dodata dva
odstavka na strani 50.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 5. točki – Prodaja nepremičnin– predlog odprodaje nepremičnine
Sklep
Pripravi se predlog za prodajo. Seznam vseh nepremičnin. Mop spelje vse postopke.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 6. točki Pravilnik o kolektivni blagovni znamki
Sklep
Svet je pravilnik obravnaval in idejo podpira. Besedilo pravilnika pa naj se popravi tako, da o
podelitvi in odvzemu blagovne znamke odloča direktor in ne svet zavoda. Pri oblikovanju
novega besedila naj se upoštevajo tudi pripombe svetnikov, ki naj se posredujejo do konca
decembra. Če bo to potrebno, se bo pravilnik sprejel na korespondenčni seji.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 7. Točki Razno
Ni bilo razprave.

Seja je bila snemana.

Zapisala
Natalija Penič
tajništvo

Predsednica Sveta JZKP
mag. Jelka Kremesec Jevšenak
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