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Na podlagi 9. člena Poslovnika o delu Sveta javnega zavoda Kozjanski park 
sklicujem:  
 
 

7. KORESPONDENČNO SEJO SVETA JZ KP 
za dne, 21. september 2017 z naslednjima točkama: 

 
 

1. Potrditev spremembe Kataloga sistemiziranih delovnih mest v Javnem zavodu 
Kozjanski park zaradi odprave plačnih anomalij do 26. plačnega razreda 
 
 
2. Potrditev spremembe finančnega načrta Javnega zavoda Kozjanski park za leto 
2017 

 
 
Prilagamo gradivo in utemeljitev spremembe Kataloga sistemiziranih delovnih mest v 
JZ Kozjanski park in spremembo finančnega načrta za leto 2017 ter izjavo o 
glasovanju. 
 
 
 
 
Vljudno Vas prosimo, da izpolnjeno glasovalno izjavo vrnete v roku treh delovnih 
dni (do vključno torka, 26. septembra 2017). 
- po fax-u št.: 03/ 800 71 08 
- po e-mail-u: kozjanski-park@kp.gov.si 
 
 
 
 
 
Lepo pozdravljeni! 
 
 

Predsednica sveta KP 
                                                                                     Mag. Nives Nared l.r. 
 
 
 
Podsreda, 21. september 2017 
  

mailto:Kozjanski-park@kp.gov.si
mailto:kozjanski-park@kp.gov.si


 

Kozjanski park 
Podsreda 45 
Si-3257 Podsreda 
Slovenija 
 
T +386 3 800 71 00 
F +386 3 800 71 08 
Kozjanski-park@kp.gov.si 
 
 
 

 

Številka: 4.1.1/7-2017 
Datum: 27.9.2017 
 
 

Zapisnik 7. korespondenčne seje Sveta Javnega zavoda Kozjanski park 
 
7. korespondenčna seja je potekala od 21.9. do 26.9.2017. Na korespondenčni seji 
se je glasovalo za naslednja sklepa:  
 
- Potrdi se sprememba Kataloga sistemiziranih delovnih mest v Javnem zavodu 

Kozjanski park zaradi odprave plačnih anomalij do 26. plačnega razreda v skladu 
s sprejetim Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – 
tarifni del (Ur. l. RS, št. 46/2017 z dne 29.8.2017). 

 
 
- Potrdi se sprememba finančnega načrta Javnega zavoda Kozjanski park za leto 

2017 v skladu z obrazložitvijo. 
 

 
12 članov Sveta Javnega zavoda Kozjanski park je glasovalo za sprejetje obeh 
sklepov, 3 člani Sveta glasovnice niso oddali. 
 
 
Sklep 1  
Svet Javnega zavoda Kozjanski park sprejme spremembo Kataloga sistemiziranih 
delovnih mest v Javnem zavodu Kozjanski park zaradi odprave plačnih anomalij do 
26. plačnega razreda v skladu s sprejetim Aneksom št. 2 h Kolektivni pogodbi za 
dejavnost okolja in prostora – tarifni del (Ur. l. RS, št. 46/2017 z dne 29.8.2017). 
 
 

Sklep 2 
Svet Javnega zavoda Kozjanski park sprejme spremembo finančnega načrta 
Javnega zavoda Kozjanski park za leto 2017 v skladu z obrazložitvijo. 
 
 
Zapisala      Predsednica Sveta JZ KP 
mag. Valerija Slemenšek l.r.      mag. Nives Nared l.r. 
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