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Zadeva: Imenovanje clana v Svet JZ Kozjanski park

Obcina Podcetrtek je due 26. 01. 2022 prejela poziv s strani JZ Kozjanski park za imenovanje 
clana v Svet JZ Kozjanski park, saj dosedanjim clanom dne 16. 03. 2022 potece mandat.

V skladu s 14. clenom Statuta Javnega zavoda Kozjanski park, Svet JZ sestavlja 15 clanov, in 
sicer:

Vlada RS imenuje 5 clanov,
- Obcine na obmocju parka imenujejo 5 clanov,
- Zaposleni v zavodu imenujejo 5 Clanov.

Obcina Podcetrtek v Svet JZ imenuje enega clana. Mandatna doba clanov sveta je stiri leta in 
so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

Svet zavoda ima pristojnosti, da sprejema statut v soglasju z ustanoviteljem, sprejema splosne 
akte zavoda iz syoje pristojnosti, sprejema letni program dela zavoda, sprejema letni program 
varstva in razvoja Kozjanskega parka, sprejema upravljavski nacrt, doloca financni nacrt in 
sprejema zakljucni racun zavoda, sprejema akt o organizaciji in sistematizaciji zavoda in druge 
splosne akte, predlaga ustanovitelju spremembo dejavnosti, s soglasjem ustanovitelja odloca o 
nakupu in prodaji nepremicnin, daje ustanovitelju in direktoiju zavoda predloge in mnenja o 
posameznih vprasanjih poslovanja zavoda, sprejema poslovnik o delu sveta zavoda, daje 
ustanovitelju mnenje o kandidatu za direktoija zavoda, imenuje strokovni svet zavoda, imenuje 
in razresuje clane disciplinske komisije, odloca o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski 
organ, odloca o drugih zadevah in sprejema druge akte za katere je pooblascen s splosnimi akti 
zavoda in zakonom. Poleg tega ima svet zavoda se pristojnosti, da spremlja uresnicevanje 
petletnega in letnega programa varstva in razvoja Kozjanskega parka, predlaga Vladi RS nacin 
delitve stroskoy javne sluzbe in lastne dejavnosti, predlaga Vladi RS nacin pokrivanja 
primanjkljaja, ki morebiti nastane pri opravljanju javne sluzbe in ga ni mogoce pokriti iz drugih 
razpolozljivih sredstev zavoda, daje ustanovitelju in direktoiju predloge in mnenja o 
posameznih vprasanjih, odloca kot pritozbeni organ o pritozbah delavcev ter o zahtevah za 
varstvo pravic delavcev zoper sklepe in disciplinske ukrepe, ki jih je na prvi stopnji izrekel 
direktor, opravlja druge naloge, dolocene z zakonom. statutom in splosnimi akti.

Ze dvakrat zaporedoma je bila s strani Obcine Podcetrtek imenovana ga. Darija Straus Trunk.



Obcina Podcetrtek je pozvala obcinske svetnike in predsednike svetov krajevnih skupnosti, da 
podajo morebitne predloge in strani svetnice ge. Nade Kodrin prejela predlog za ponovno 
imenovanje ge. Darije Straus Trunk. Navedeni predlog je obravnavala komisija za mandatna 
vprasanja, volitve in imenovanja na svoji 9. dopisni seji in sprejela sklep, da se predlagano 
kandidatko imenuje v Svet JZ Kozjanski park za naslednje 4-letno mandatno obdobje.

Pripravila: Katja Mlakerp
visja svetovama I

Priloga:
Dopis St. 4.1/3-2022-VS, z dne 24. 01. 2022
Zapisnik 9. dopisne seje Komisije za mandatan vprasanja, volitve in imenovanja, z dne 
28. 02. 2022 (prilozen k tocki 1) 
predlog sklepa
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Zadeva: imenovanje cJana v Svet J2 Kozjanski park

Na podlagi 20. clena Zakona o Spominskem parku Trebce (Ur I. SRS, st. 1/81) in 14. clena 
Statute Javnega zavoda Kozjanski park, Svet JZ Kozjanski park sestavlja 15 clanov in sicer: 

Vlada RS imenuje 5 clanov 
Obcine na obmocju parka imenujejo 5 clanov in 
Zaposleni v zavodu imenujejo 5 clanov

Mandatna doba clanov sveta je stiri leta in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

Glede na to, da 16. marca 2022 sedanjim clanom Sveta JZ Kozjanski park potece mandat 
prosimo, da imenujete predstavnika obcine Podcetrtek v Svet JZ Kozjanski park.

vas

S spostovanjem.

Direktorica: 
Mojca Kunst



PREDLOG SKLEPA:

Obcinski svet Obcine Podcetrtek kot predstavnico Obcine Podcetrtek v Svet JZ Kozjanski 
park imenuje mag. Darijo Straus Trunk, stanujoco > la 4-letno
mandatno obdobje.


