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Datum: 21.03.2012

VABILO

Vabimo vas na 7. redno sejo Sveta Javnega zavoda Kozjanski park, ki bo:
v četrtek, 29. marca 2012, ob 10.00 uri
na sedežu Kozjanskega parka v Podsredi

Za 7. redno sejo predlagamo naslednji dnevni red:
1. Sprejem predlaganega dnevnega reda 7. redne seje Sveta JZ KP
2. Obravnava in potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta in obravnava poročila o
realizaciji sklepov
3. Obravnava in potrditev poročila o delu JZ KP za leto 2011
4. Ocena delovne uspešnosti direktorja JZ KP za leto 2011
5. Sprejem pravilnika o kolektivni blagovni znamki »Sožitje – Kozjanski park«
6. Razno

Seja bo predvidoma trajala do 14.00 ure.

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
7. redna seja Sveta Javnega zavoda Kozjanski park, je bila v četrtek, 29. marca 2012, v
prostorih uprave Kozjanskega parka, Podsreda 45 in je trajala od 10.10 do 12.00 ure.
7. redne seje so se udeležili:
mag. Jelka Kremesec Jevšenak, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
ga. Barbara Mlakar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
ga. Tea Pirih, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
ga. Danica Cerar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo 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

Vabljeni:
Mag. Teo Hrvoje Oršanič, Kozjanski park
Dr. Katarina Groznik Zeiler, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Mladen Berginc, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Opravičili so se:
g. Tomi Rumf, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
g. Mladen Berginc, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
g. Peter Skrivalnik, Občina Brežice
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 7. sejo Sveta je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Sprejem predlaganega dnevnega reda 7. redne seje Sveta JZ KP
2. Obravnava in potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta in obravnava poročila o
realizaciji sklepov
3. Obravnava in potrditev poročila o delu JZ KP za leto 2011
4. Ocena delovne uspešnosti direktorja JZ KP za leto 2011
5. Sprejem pravilnika o kolektivni blagovni znamki »Sožitje – Kozjanski park«
6. Razno
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K 1. točki - Sprejem predlaganega dnevnega reda 7. redne seje
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.

K 2. točki – Obravnava in potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta in obravnava poročila
o realizaciji sklepov
Realizacijo sklepov je predstavil direktor JZ KP mag. Teo Hrvoje Oršanič in med tem omenil,
da je JZ Kozjanski park prodal nepremičnino.
SKLEP
Zapisnik 6. seje Sveta in obravnava poročila o realizaciji sklepov sta bila soglasno
potrjena.
K 3. točki – Obravnava in potrditev poročila o delu JZ KP za leto 2011
Direktor Kozjanskega parka mag. Teo Hrvoje Oršanič je predstavil vsebinski del poročila o
delu JZ KP za leto 2011, finančni del pa Mirica Miklič. V obravnavi poročila ni bilo nobenih
pripomb, poročilo pa so svetniki pohvalili.
SKLEP
Svet soglasno potrjuje poročilo o delu JZ KP za leto 2011.

K 4. točki – Ocena delovne uspešnosti direktorja JZ KP za leto 2011
Direktor JZ KP je želel, da kot javni uslužbenec pridobi oceno delovne uspešnosti. Oceno
delovne uspešnosti pripravi nadrejeni, se je postavilo vprašanje, kdo jo dejansko pripravi.

Sklep
Predsednica sveta bo zadevo glede ocene delovne uspešnosti direktorja JZ KP za leto 2011
preučila, oceno pa bo Svet sprejel na korespondenčni seji.
Sklep je bil soglasno sprejet.
K 5. točki – Sprejem pravilnika o kolektivni blagovni znamki »Sožitje – Kozjanski park«
Svetniki so pravilnik obravnavali pri tem so bile dane naslednje pripombe:
- pravilnik o blagovni je potrebno uskladiti in tehnično popraviti. Tak popravljen pravilnik
sprejema Svet končno mnenje pa da direktor.
- pri pripravi pravilnika o blagovni znamki se naj zgledujemo po pravilniku o kolektivni
blagovni znamki KP Strunjan.
Sklep
Svet je obravnaval predlog pravilnika, ki se popravi in ko bodo sprejete tehnične pripombe se
pravilnik o blagovni znamki sprejme na korespondenčni seji.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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K 6. točki - Razno
Ga. Jelka Kremesec Jevšenak je prosila predstavnico Ministrstva za kmetijstvo in okolje ga.
Katarino Groznik Zeiler, naj predstavi situacijo kriznega obdobja za parke in sicer je ga.
Katarina Groznik Zeiler povedala, da se bodo sredstva za zavarovana območja zmanjševala
(plače 8%, materialni stroški 30 % in postavka na investicijah za 15 %) in bo potrebno
razmisliti o izvedbi in spremembi programa za leto 2012 .
Po končani seji so si svetniki še ogledali dva filma in sicer o rastlinski čistilni napravi in
travniški sadovnjaki v KP.

Seja je bila snemana.

Zapisala
Natalija Penič
tajništvo

Predsednica Sveta JZKP
mag. Jelka Kremesec Jevšenak
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