
 

 

ZAPISNIK  

1. izredne dopisne seje Sveta Javnega zavoda Krajinski park Kolpa 

(JZ KP Kolpa), ki se je pričela  v torek, 26. septembra  2017, ob 

12. uri 

 

Na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski 

park Kolpa št.: 00719 – 77/2006/8, z dne 14. 9. 2006 (Uradni list RS, št. 98/2006) in v 

skladu s Poslovnikom je bila sklicana prva izredna dopisna seja tretjega mandata Sveta 

zavoda,  

  

Dopisna seja sveta zavoda je bila sklicana za torek, 26. septembra  2017, s pričetkom ob 12. 

uri z eno točko dnevnega reda: 

1. SPREJEM SPREMEMB PRAVILNIKA O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN 

SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V JAVNEM ZAVODU KRAJINSKI 

PARK KOLPA – KATALOGA DELOVNIH MEST 

 

Razlog za sklic izredne seje je bil omejen rok za sprejem sprememb pravilnika, ki je posledica 

odločitve Vlade RS. 

Vabilu za sejo so bila priložena gradiva, obrazložitev in glasovnica. 

V skladu s poslovniškimi določili je čas za podajo obrazložitev, razprave, replik oz. predlogov 

k točki tekel do četrtka  28. septembra 2017, do 12. ure. 

Člani sveta so bili pozvani, da od četrtka 28. septembra od 12. ure do petka 29. septembra 

2017 do 12. ure glasujejo z oddajo priložene glasovnice. 

Glasovanja se je udeležilo 10 od 11 članov sveta (dr. Peter Skoberne, Antonija Benetič, Alenka 

Pavlovec, Danilo Breščak, Iztok Črnič, Snežana Čanak, Ervina Jarc, Jože Kregar, Andrej Piano, 

Tončka Jankovič)  in vsi so glasovali ZA predlog sklepa: 

SPREJME SE PREDLOG AKTA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O NOTRANJI 

ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST JAVNEGA ZAVODA 

KRAJINSKI PARK KOLPA – KATALOGA DELOVNIH MEST. 

Predsednik sveta zavoda je po zaključku seje 29. septembra ugotovil: da je glede na udeležbo 

in rezultat glasovanja sprejet  Akt o spremembah pravilnika o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Krajinski park Kolpa - katalog delovnih mest 

in naložil poslovodstvu zavoda za objavo tega  akta na oglasni deski ter pripravi aneksov k 

pogodbam o delu za tiste delavce, katerim so se spremenili izhodiščni količniki.  

 

Zapisal: Boris Grabrijan    

 

Predsednik Sveta JZ KP Kolpa: dr. Peter Skoberne  


