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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: 4.1.1/6-2019-KP 
Datum: 17. 9. 2019 

 
VABILO 

 
Vabimo vas na 6. sejo Sveta Javnega zavoda Kozjanski park, ki bo: 

 
v četrtek, 26. septembra 2019, ob 10.00 uri 
na sedežu Kozjanskega parka v Podsredi 

 
Za 6. sejo predlagamo naslednji dnevni red: 

 
1. Sprejem predlaganega dnevnega reda 6. seje Sveta JZ KP 
2. Seznanitev z zapisnikom 5. redne seje in obravnava poročila o realizaciji sklepov 
3.   Potrditev rebalansa Programa dela Javnega zavoda Kozjanski park za leto   
      2019 
4.   Sprejem spremembe pravilnika o kolektivni blagovni znamki »Sožitje – Kozjanski  
      park« 
5.   Ocena uspešnosti dela mag. Valerije Slemenšek, ki je bila v.d. direktorice od 22. 1. 
      do 21. 12. 2018 
6.   Razno 
 
Zaradi pomembnosti seje vas prosimo, da se seje zanesljivo udeležite. Seja bo 
predvidoma trajala do 11.00 ure. 
 
 
                                              Predsednica Svet JZ KP 
              mag. Nives Nared l.r. 
 
 
 
Vabljeni: 
- člani Sveta Javnega zavoda Kozjanski park 
- Mojca Kunst, direktorica 
 
 
Priloge: 
-  Zapisnik 5. seje Sveta JZ KP in poročilo o realizaciji sklepov 
-  Rebalans Programa dela JZ KP za leto 2019 
-     Pravilnik o kolektivni blagovni znamki »Sožitje – Kozjanski park« z označenimi  
      spremembami 
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ZAPISNIK 
 

6. seje Sveta Javnega zavoda Kozjanski park, ki je bila v četrtek, 26. 9. 2019, v 
prostorih Kozjanskega parka, Podsreda 45, in je trajala od 10. do 11. ure. 
 
6. redne seje so se udeležili: 
ga. Danica Cerar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
ga. Gabrijela Jerič Jevšenak, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
mag. Bogdan Pungartnik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
mag. Darija Straus Trunk, Občina Podčetrtek 
g. Roman Gradišek, Občina Kozje 
g. Andrej Avšič, Občina Brežice 
ga. Barbara Ploštajner, Kozjanski park 
ga. Martina Krivec, Kozjanski park 
g. Boštjan Kunej, Kozjanski park 
g. Anton Preskar, Kozjanski park 
ga. Natalija Penič, Kozjanski park 
 
Opravičili so se: 
mag. Nives Nared, Ministrstvo za okolje in prostor 
ga. Andreja Mihelčič Koželj, Ministrstvo za kulturo 
g. Dušan Berkovič, Občina Bistrica ob Sotli 
ga. lvanka Kraljić, Občina Krško 
 
Vabljeni: 
Mojca Kunst, direktorica Kozjanskega parka (prisotna) 
 
 
Sejo Sveta Javnega zavoda Kozjanski park (v nadaljevanju: Svet) je vodila 
namestnica predsednice Sveta Barbara Ploštajner. 
 
 
Na seji je bilo prisotnih 11 članov Sveta. Seja je bila sklepčna. 
 
Za 6. sejo Sveta je bil predlagan naslednji dnevni red: 
1. Sprejem predlaganega dnevnega reda 6. seje Sveta JZ KP 
2. Seznanitev z zapisnikom 5. redne seje in obravnava poročila o realizaciji sklepov 
3.   Potrditev rebalansa Programa dela Javnega zavoda Kozjanski park za leto   
      2019 
4.   Sprejem spremembe pravilnika o kolektivni blagovni znamki »Sožitje – Kozjanski  
      park« 
5.   Ocena uspešnosti dela mag. Valerije Slemenšek, ki je bila v.d. direktorice od 22.   
      1. do 21. 12. 2018 
6.   Razno 
 
 
K 1. točki - sprejem predlaganega dnevnega reda 6. seje Sveta JZ KP 
 
Sklep 
Sprejem predlaganega dnevnega reda 6. seje Sveta JZ KP. 
 
Glasovanje: Sklep je bil sprejet soglasno 



 
 
K 2. točki - seznanitev z zapisnikom 5. redne seje in obravnava poročila o 
realizaciji sklepov 
Mojca Kunst, direktorica JZ Kozjanski park je podala poročilo o realizaciji sklepov. 
 
Sklep 
Svet zavoda se je seznanil z zapisnikom 5. redne seje in obravnaval poročilo o 
realizaciji sklepov. 
 
 
 
K 3. točki - Potrditev rebalansa Programa dela Javnega zavoda Kozjanski park 
za leto 2019 
 
Finančnica Martina Krivec je obrazložila spremembo finančnega načrta. 
2. rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2019 je pripravljen v skladu z 
navodili Ministrstva za okolje in prostor in je potreben zaradi prestavitve dela sredstev 
MOP v višini 13.000,00 € iz postavke plač na postavko investicij, zaradi: 

- nepredvidene napovedane daljše bolniške odsotnosti od meseca novembra 2019 
dalje, odsotnega delavca, bomo pokrivali s prerazporeditvijo dela med ostale 
delavce,  

- na nižjo porabo sredstev na masi za plače pa so vplivale tudi krajše bolniške in 
druge odsotnosti (boleznine, nege, spremstva, izredni dopusti) in  

- ob pripravi programa dela za 2019 predvidene večje mase za plače, ker ni bilo 
dokončno dogovorjeno kako se bodo pokrivala redna napredovanja in v kakšni 
višini bodo upoštevane stavkovne zahteve 

  

Znesek 13.000,00 € bomo namenili naslednjim investicijam:  
- ura za elektronsko vodenje prisotnosti 
- obnova Tončkine hiše 
 
Sklep  
Svet Javnega zavoda Kozjanski park se strinja s spremembo finančnega načrta 
Javnega zavoda Kozjanski park za leto 2019 in sicer se prenesejo sredstva v višini 
13.000,00 € iz postavke plač na postavko investicij. 
 
Glasovanie: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 4. točki - Sprejem spremembe Pravilnika o kolektivni blagovni znamki 
»Sožitje – Kozjanski park« 
 
Direktorica Mojca Kunst je predstavila nujnost spremembe Pravilnika o kolektivni 
blagovni znamki »Sožitje – Kozjanski park«, v katerega smo jasno zapisali, da je JZ 
KP upravljavec biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Dobitniki blagovne 
znamke »Sožitje-Kozjanski park« morajo imeti sedež svoje dejavnosti v  
zavarovanem območju Kozjanskega parka ali v biosfernem območju Kozjansko in 
Obsotelje. 
 
 



Sklep  

Svet JZ KP je soglasno sprejel spremembo Pravilnika o kolektivni blagovni znamki 

»Sožitje – Kozjanski park«.  

 
K 5. Točki - Ocena uspešnosti dela mag. Valerije Slemenšek, ki je bila v.d. 
direktorice od 22. 1. do 21. 12. 2018 
 
 
Sklep 
Svet JZ KP potrjujeo oceno uspešnosti dela mag. Valerije Slemenšek. 
 
 
Glasovanje: Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
 
K 6. točki – razno 
 
Svet JZ KP predlaga, da so člani Sveta JZ KP objavljeni na spletni strani 
Kozjanskega parka - www.kozjanski-park.si. 
 
Direktorica JZ KP Mojca Kunst je Svet JZ KP seznanila s potekom postopka prodaje 
dvorca v Kozjem v lasti JZ KP.  
 
 
Seja je bila snemana. 
 
 
Zapisala        Namestnica predsednice 
Barbara Ploštajner       Sveta JZ KP 
        Barbara Ploštajner 

http://www.kozjanski-park.si/

