ZAPISNIK
Konstitutivne seje Sveta Javnega zavoda
Krajinski park Kolpa (JZ KP Kolpa)
z dne 23. junij 2015

Javni zavod
KRAJINSKI PARK KOLPA
Adlešiči 16, 8341 Adlešiči
tel.: +386 (0)7 3565 240
fax: +386 (0)7 3565 241
e-mail: info@kp-kolpa.si
www.kp-kolpa.si

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) je
predsednik Sveta Javnega zavoda Krajinski park Kolpa člane povabil na konstitutivno
sejo tretjega mandata, v
torek, 23. junija 2015, ob 10. uri,
Šokčev dvor, Žuniči 2
Prisotni člani sveta:
 Dr. Peter Skoberne (MOP)
 Danilo Breščak (MK)
 Andrej Piano (MGRT)
 Antonija Benetič (LS)
 Iztok Črnič (LS)
 Matija Koce (LS)
 Tončka Jankovič (JZ KPK)
Ostali prisotni:
 Boris Grabrijan, direktor JZ KPK
Odsotnost opravičili:
 Ervina Jarc (MF)
 Alenka Pavlovec (MŠŠ)
 Snežana Čanak (MGRT)
 Jože Kregar (MKGP)
Predsednik Sveta JZ KPK, dr. Peter Skoberne, je uvodoma pozdravil prisotne na
konstitutivni seji 3. mandata Sveta javnega zavoda Krajinski park Kolpa in po
ugotovljeni sklepčnosti predlagal, da seja poteka po predvidenem dnevnem redu:
1.
2.
3.
4.
5.

Konstituiranje Sveta
Predstavitev delovanja JZ KP Kolpa
Obravnava in potrditev Programa dela in finančnega načrta za leto 2015
Seznanitev s pomembnejšimi akti JZ KP Kolpa
Razno.

Ad1: Konstituiranje sveta
Predsednik Sveta je ugotovil, da je imenovani svet ustanovljen in lahko izvaja naloge,
predvidene v statutu. Predsednik je predlagal tudi, da se svetniki predstavijo, da praviloma
seje potekajo na območju parka in tudi, da si po formalnem sestanku svetniki ogledajo del
parka ali sestanejo s prebivalci, saj mora Svet živeti s parkom. Predsednik sveta je predlagal,
da se za namestnico predsednika Sveta izvoli gospod Antonijo Benetič.
Soglasno je sprejet:
Sklep 1: Na konstitutivni seji Sveta JZ KP Kolpa je formiran imenovani svet, ki lahko izvaja
naloge, predvidene v statutu.
Soglasno je sprejet:
Sklep 2: Za namestnico predsednika Sveta JZ KPK se imenuje predstavnica lokalne skupnosti
gospa Antonija Benetič.
Ad2: Predstavitev delovanja JZ KP Kolpa
Direktor JZ KP Kolpa je podrobneje predstavil skoraj 8 letno delo javnega zavoda in naredil
uvod k tretji točki seje.
Soglasno je bil sprejet:
Sklep 3: Svet JZ KP Kolpa se je seznanil z delovanjem zavoda.
Ad3: Obravnava in potrditev Programa dela in finančnega načrta za leto 2015
Svet je obravnaval predloženi Program dela in finančni načrt za leto 2015, ki ga zaradi
poteka mandata ni mogel potrditi prejšnji svet (ga pa je obravnaval in dokončno uskladil),
ker do izteka mandata niso bila posredovana proračunska izhodišča za pripravo programa.
Edina sprememba od že obravnavanega programa na predhodnih dveh sejah je povečanje
proračuna na podlagi pridobljenih sredstev iz SKZG, za ohranitev biotske raznovrstnosti, v
višini 15.000 €. Dodatno dodeljena sredstva ustrezajo v rebalansu odvzetemu delu
proračunskih sredstev.
Program dela zavoda je skladno z navodili ministrstva razdeljen na uvodno predstavitev, tri
prioritetne točke dela, druge naloge ter kadrovski in finančni načrt. Nabor aktivnosti izhaja
iz osnutka pet letnega Načrta upravljana, žal pa zaradi znatno okrnjenih finančnih možnosti
ne sledi načrtovani dinamiki.
K razpravi sta ste prijavila gospod Matija Koce in gospod Andrej Piano.
Matija Koce je opozoril da je KS Stari trg ob Kolpi silno nezadovoljna z delom parka. Program
so pregledali, finančnega načrtna pa ne bodo potrdili (utemeljitev je priložena zapisniku).
Ponovil je pripombe, ki so jih že poslali na ministrstvo in jih je obravnaval tudi prejšnji svet
kot tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Člani so se seznanili s pomisleki v KS Stari trg,
predsednik pa je predlagal, da se omenjena problematika obravnava kot informacija in
pobuda za samostojno točko na naslednji seji, saj se manjše zadeve v Programu še lahko
popravijo, za večje spremembe pa ni več možnosti.
Andreja Piano je zanimalo, ali mora program po potrditvi na Svetu še na vlado? Predsednik
je pojasnil, da ga potrdi minister .
V nadaljnji razpravi je gospa Antonija Benetič soglašala s predlogom Programa kot tudi
pobudo, da se izpostavljena problematika umesti kot točka na naslednji seji. Gospod Piano
predlaga, da se odgovor pripravi pisno, gospod Koce pa, da ga pripravi nekdo drug, ne
direktor.

Gospod Danilo Breščak je menil, da bi na področju KD pri 42 spomenikih morda treba
razdelat, kaj na katerem objektu je prioriteta, opredeliti posege za izboljšavo stanja, saj bi
bilo primerno poudarjat tudi to pestrost v parku. V KS Stari trg je morda to dodatna
vsebina, ki bi na tem koncu poudarila vsebinske kvalitete.
Predsednik je predlagani program dal na glasovanje s predlogom, da ga svet potrdi.
S šestimi glasovi za in enim proti je bil sprejet:
Sklep 4: Svet KP sprejema Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park
Kolpa za leto 2015.
Ad4: Seznanitev s pomembnejšimi akti JZ KP Kolpa
Akti JZKPK so bili svetnikom predloženi skupaj z vabilom, na seji so bile podane le manjše
pojasnitve:
- Uredba o Krajinskem parku Kolpa
- Sklep o ustanovitvi JZ KP Kolpa
- Poslovnik o delu sveta zavoda
- Statut JZ KP Kolpa.
Soglasno je bil sprejet:
Sklep 5: Svet JZ KP Kolpa se je seznanil s pomembnejšimi akti JZ KP Kolpa.
Ad5: Razno
Pod točko razno je predsednik člane pozval k podajanju pobud za obravnavo na naslednjih
sejah sveta.
Matija Koce je svetnike seznanil, da je spomladi posnel požgane Vrhovske vrtače in jih
obiskal tudi na dan seje. Moti ga s polivinilom pokrit stog na Marindolskih steljnikih,
nered v kleti Šokčevega dvora, med drugim meni, da bi zaposleni v parku lahko več del
opravili in uredili sami, brez velikih sredstev in nadur.
Direktor je pojasnil da so opazovana zemljišča v zasebni lasti oz. v lasti Občine Črnomelj in
na obdelavo zemlje nima vpliva. Opravljeni bodo še dodatni pogovori z inšpekcijskimi
službami. Na zemljišču Občine Črnomelj je bil postavljen stog s praprotjo, ki je imel tudi
pokrivalo iz PVCja. Stoga tam ni več od leta 2013 (zapisnik 2. Seje Sveta; Sklep 1), težko pa
bi lastniku prepovedali uporabo materialov, ki so v prosti prodaji. Pojasnil je tudi, da je v
klet umaknjenih nekaj rekvizitov zaradi prireditve na dvoru, sicer pa je velik del rekvizitov
v Šokčevem dvoru njegova zasebna last in bi bil muzej brez vseh teh rekvizitov znatno
siromašnejši. Vsaj nekateri zaposleni so zelo motivirani za dobrobit zavarovanega
območja in so v dela vložili veliko truda. Nadure v vseh letih obstoja zavoda še nikoli niso
bile izplačane, čeprav večina gostov ŠD obišče konec tedna ali ob popoldnevih. V času kar
ŠD upravlja KP Kolpa, se je obisk izjemno povečal. Kljub vsem težavam in omejitvam so
javni uslužbenci zelo angažirani in predani delu. Doseženi rezultati dokazujejo nasprotno,
torej, da je narejenega zelo veliko dela.
Soglasno je bil sprejet:
Sklep 6: Na naslednji seji Sveta JZ KP Kolpa se v dnevni red umesti točka pregleda pobud s
strani KS Stari trg in obrazložitev direktorja o njihovem reševanju.
Seja je bila zaključena ob 12.30 uri
Zapisala:
Tončka Jankovič

Predsednik Sveta:
dr. Peter Skoberne

