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Številka: 4.1.1/8-2017-KP 
Datum: 13.3.2017 
 

 
VABILO 

 
 

Vabimo vas na 8. sejo Sveta Javnega zavoda Kozjanski park, ki bo: 
 

v sredo, 22. marca 2017, ob 10.00 uri 
na sedežu Kozjanskega parka v Podsredi 

 
 
Za 8. sejo predlagamo naslednji dnevni red: 

 
1. Sprejem predlaganega dnevnega reda 8. seje Sveta JZ KP 
2. Seznanitev z zapisnikom 7. redne seje, 6. korespondenčne seje, ter obravnava 

poročila o realizaciji sklepov 
3. Obravnava in potrditev Poročila o delu JZ KP za leto 2016 
4. Razno (ocena uspešnosti dela direktorja parka in določitev dopusta direktorju) 
 
Zaradi pomembnosti seje vas prosimo, da se seje zanesljivo udeležite. Seja bo 
predvidoma trajala do 13.00 ure. 
 
 
 
                                            Predsednica sveta JZ KP 
            mag. Nives Nared l.r. 
 
 
Vabljeni: 
- člani sveta Javnega zavoda Kozjanski park 
- mag. Teo Hrvoje Oršanič, Kozjanski park 
 
 
Priloge:  
- zapisnik 7. redne seje Sveta JZ KP 
- zapisnik 6. Korespondenčne seje  
- poročilo o realizaciji sklepov 
- Poročilo o delu JZ KP za leto 2016 
- Program dela 2017 s spremembami 
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ZAPISNIK 

 
 

8. seje Sveta Javnega zavoda Kozjanski park, ki je bila v sredo, 22.3.2017, v prostorih 
Kozjanskega parka, Podsreda 45 in je trajala od 10.00 do 12.15 ure. 
 
8. redne seje so se udeležili:  
ga. Danica Cerar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
ga. Tea Pirih, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ga. Anka Aškerc, Ministrstvo za kulturo 
mag. Darija Štraus Trunk, Občina Podčetrtek 
g. Roman Gradišek, Občina Kozje 
g. Bojan Pregrad, Občina Bistrica ob Sotli 
ga. Tatjana Kotnik, Kozjanski park 
ga. Mojca Kunst, Kozjanski park 
mag. Valerija Slemenšek, Kozjanski park 
ga. Barbara Ploštajner, Kozjanski park 
g. Dušan Klenovšek, Kozjanski park 
 
Opravičili so se: 
g. Peter Skrivalnik, Občina Brežice 
mag. Nives Nared, Ministrstvo za okolje in prostor 
mag. Bogdan Pungartnik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
g. Gregor Ban, Občina Krško  
 
Vabljeni: 
mag. Teo Hrvoje Oršanič, Kozjanski park (prisoten) 
Martina Krivec, finančnica (prisotna) 
 
Sejo Sveta Javnega zavoda Kozjanski park (v nadaljevanju: Svet) je vodila namestnica 
predsednice Sveta mag. Valerija Slemenšek. 
 
Na seji  je bilo prisotnih 11 članov Sveta JZ KP. Seja je bila sklepčna. 
 
Za 8. sejo Sveta je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 
1. Sprejem predlaganega dnevnega reda 8. seje Sveta JZ KP 
2. Seznanitev z zapisnikom 7. redne seje, 6. korespondenčne seje, ter obravnava 

poročila o realizaciji sklepov 
3. Obravnava in potrditev Poročila o delu JZ KP za leto 2016 
4. Razno (ocena uspešnosti dela direktorja parka in določitev dopusta direktorju) 
 
 
K 1. točki – Sprejem predlaganega dnevnega reda 8. seje Sveta JZ KP 
Točka 4. Razno (ocena uspešnosti dela direktorja parka in določitev dopusta direktorju) se 
umakne in nadomesti z Oceno uspešnosti dela direktorja parka. Točka 5. pa se glasi: 
Razno (določitev dopusta direktorju) 
 
SKLEP 

Svet je sprejel dnevni red 8. redne seje, ki se glasi: 
1. Sprejem predlaganega dnevnega reda 8. seje Sveta JZ KP 
2. Seznanitev z zapisnikom 7. redne seje, 6. korespondenčne seje, ter obravnava 

poročila o realizaciji sklepov 
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3. Obravnava in potrditev Poročila o delu JZ KP za leto 2016 
4. Oceno uspešnosti dela direktorja parka 
5. Razno (določitev dopusta direktorju) 
 

Sklep je bil soglasno sprejet.  
 
 
K 2. točki – Seznanitev z zapisnikom 7. redne seje in 6. korespondenčne seje ter 
obravnava poročila o realizaciji sklepov 
 
Direktor mag. Teo Hrvoje Oršanič je podal poročilo o realizaciji sklepov. 
 
Sklep  
Svet zavoda se je seznanil z zapisnikom 7. redne seje in 6. korespondenčne seje ter 
sprejel poročilo o realizaciji sklepov. 
 
Glasovanje: sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 3. točki - Obravnava in potrditev Poročila o delu JZ KP za leto 2016 
 
Direktor mag. Teo Hrvoje Oršanič je izčrpno predstavil Poročilo o delu JZ KP za leto 2016. 
 
V finančnem delu poročila je prišlo do tipkarske napake in sicer na straneh: 103, 111 in 
116. Po pogodbi za leto 2016 smo imeli od MOP odobreno 547.145,35 €, porabili pa smo 
546.656,88 €. Razlika torej znaša 488,47 € in ne 448,47 € kot je navedeno na omenjenih 
straneh. 
 
Sklep 1 
Svet JZ KP je soglasno sprejel Poročilo o delu JZ KP za leto 2016 usklajen z vsemi 
pripombami in izrekel pohvalo za opravljeno delo kolektivu zavoda na čelu z direktorjem 
mag. Teom Hrvojem Oršaničem. 
 
 

Sklep 2 
Svet zavod JZ KP je soglasno sprejel sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki iz 
poslovanja v letu 2016 v znesku 18.318,74 € nameni za nakup osnovnih sredstev in 
investicij. 
 
K 4. točki - Oceno uspešnosti dela direktorja parka 
 
Svet zavoda JZ KP je izrekel pohvalo za opravljeno delo in soglasno ocenil delo direktorja 
mag. Tea Hrvoja Oršaniča kot odlično. 
 
K 5. točki - Razno 
 
Pod točko razno je Svet JZ KP soglasno sprejel Sklep o določitvi letnega dopusta za leto 
2017 za direktorja mag. Tea Hrvoja Oršaniča. 
 
Seja je bila snemana. 
 
 
Zapisala      Namestnica predsednice Sveta JZ KP 
Natalija Penič       mag. Valerija Slemenšek  


