Priloga 1
ZAPISNIK
3. seje Sveta Javnega zavoda Krajinski park Kolpa (JZ KP Kolpa)
z dne 11. april 2016
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 tretja seja tretjega mandata Sveta zavoda,
v torek, 11. aprila 2016, ob 10. uri (MOP, Dunajska 47, Ljubljana).
Prisotni člani sveta:
1. Alenka Pavlovec
2. Andrej Piano
3. Danilo Breščak
4. Jože Kregar
5. Peter Skoberne, predsednik
6. Snežana Čanak
7. Antonija Benetič, namestnica predsednika
8. Iztok Črnič
9. Matija Koce
10. Tončka Jankovič
Ostali prisotni:
 Boris Grabrijan, direktor JZ KPK
 Andrej Rade, predstavnik Sveta KS Stari trg
Odsotnost opravičili:
 Ervina Jarc
Predsednik Sveta JZKPK, dr. Peter Skoberne, je uvodoma pozdravil prisotne na 3. seji in
po ugotovljeni sklepčnosti predlagal potrditev dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta JZKPK z dne 11. 8. 2015
Poročevalec: dr. Peter Skoberne
2. Problematika KS Stari trg
Pobudnik in poročevalec: Matija Koce; gradivo: elektronska pošta pobudnika
Matije Koceta, za sklic izredne seje Sveta z dne 3. 3. 2016
3. Postopek izdaje mnenja Sveta JZKPK o kandidatu za direktorja na 2. seji
Sveta
Pobudnik in poročevalec: Matija Koce; gradivo kot pri 2. točki
4. Obravnava in potrditev Poročila o izvajanju programa dela in finančnega
načrta JZKPK za leto 2015
Poročevalec: Boris Grabrijan
5. Obravnava in potrditev Programa dela in finančnega načrta JZKPK za leto
2016
Poročevalec: Boris Grabrijan
6. Sejnine in potni stroški članov sveta
Poročevalec: Boris Grabrijan
7. Razno
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Pripomb na dnevni red ni bilo. Predsednik je prisotne pozval k poteku seje po
poslovniku: po razlagi se vsak prijavi k razpravi, ki naj bi bila do pet minut, potem pa so
možne na to razpravo replike in sprejetje sklepa. Dodal je, da je objavljen razpis za
direktorja in je do začetka aprila prišlo deset prijav. Po predlogu ministrice bo predlog
kandidata/ke prišel na sejo sveta. V tem času je mandat v. d. direktorju Grabrijanu
potekel, zato je vlada do zaključka razpisa in potrditve direktorja, podaljšala za šest
mesecev mandat vršilcu dolžnosti, Borisu Grabrijanu. Spomnil je, da se seja snema in
člane pozval k morebitnim predlogom.

Ad1: Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta JZKPK z dne 11. 8. 2015, Poročevalec:
dr. Peter Skoberne
Predsednik je, tudi na pripombo člana sveta predlagal, da osnutek zapisnika zaokroži v
mnenja teden po seji, člani sveta bi nanj dali pripombe, potrdi pa se na naslednji seji,
skupaj z gradivom. V. d. direktor je predlagal vsaj 10 dnevni rok, saj seja traja več ur in je
za jasen zapis potrebnega kar nekaj dela. Po seji bo najprej treba narediti nekaj
popravkov pred oddajo na ministrstvo, potem pa bi sledil zapisnik. Člani so se strinjali,
da je za neformalno potrditev zapisnika rok prejema lahko tudi daljši, oz,. v primernem
roku po seji. Predsednik je prisotne pozval k pripombam na zapisnik. Koce je povedal, da
ima nekaj pripomb, ki pa bodo obravnavane v sklopu dnevnega reda, ostalih pripomb ni
bilo.
Sklep: Zapisnik 2. seje se sprejme v zapisani obliki.
Ad2: Problematika KS Stari trg, Pobudnik in poročevalec: Matija Koce; gradivo:
elektronska pošta pobudnika Matije Koceta, za sklic izredne seje Sveta z dne 3. 3. 2016
Predsednik je povzel, da se 2. in 3. točka dnevnega reda nanašata na problematiko KS
Stari trg: predstavnik lokalne skupnosti, iz KS Stari trg, Matija Koce, je 3. 3. 2016 dal
pobudo za izredno sejo. Po poslovniku (9. člen) se jo skliče v 7 dneh po prejemu zahteve.
Glede na to, da je bila, zaradi potrditve programa dela, že predvidena redna seja, se je
predsednik odločil, da se predlagani točki za izredno sejo obravnavata na redni seji.
Koce je obširno in podrobno predstavil zgodovinski pregled stanja ter problematike, ki
jo vidi kot predstavnik KS Stari trg, od razglasitve zavarovanega območja Krajinski park
Kolpa, do danes. S problematiko je seznanjeno Ministrstvu, obravnavana je bila na Svetu
KP Kolpa v prejšnjem mandatu, pri Komisiji za preprečevanje korupcije, o svojih
pogledih je Koce seznanil tudi člane Občinskega sveta Občine Črnomelj, ter javnost
preko nekaterih medijev. Glede na to, da pobudnik točke za izredno sejo ni vnaprej
posredoval gradiva, ampak na seji točko podrobno predstavil, je njegova predstavitev
priložena z zapisom magnetograma (od 00:07:00, do 02:10:20) – Priloga 2.
K razpravi so se prijavili:
-

Danilo Breščak, ki je s pojasnil vlogo Zavoda za varstvo Kulturne dediščine okrog
ustanavljanja parka (od leta 1986) in zavrnil očitke, da bi zavarovanje potekalo
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-

-

-

kako drugače kot na strokovnih osnovah (1995). Meni, da še vedno ni
primernega režima varovanja kulturnih spomenikov in znamenitosti na območju
reke Kolpe oziroma Krajinskega parka, saj razglasitev teh spomenikov še danes ni
pripeljana do izvedbe - kulturna dediščina je varovana samo skozi Občinski odlok
Boris Grabrijan, ki je pojasnil da je Koce na vsa vprašanja že nekajkrat dobil
odgovore, tako pisne, kakor ustne. Obsežna dokumentacija je bila pripravljena v
prejšnji sestavi Sveta in z ekipo na ministrstvu. Pojasnil je, da bi sprememba
Občinskega odloka v delu, ki ureja kulturne spomenike bistveno pripomogla k
urejanju situacije na terenu, za kar je na sejah občinskega Sveta že trikrat
neuspešno podal pobudo (v parku bi iz 42 kulturnih spomenikov prišli na 26, kar
bi rešilo veliko zadev tudi v Starem trgu)
Alenka Pavlovec, ki meni da, glede na večkrat slišano, vse ne more biti negativno
in bi bilo dobro, da KS Stari trg pripravi nabor stvari, ki pa se jim zdijo v redu nabor konstruktivnih predlogov in ne le kritik, kje so točke, kjer se vidijo, kako bi
lahko sodelovali in kakšen bi lahko bil prispevek njih samih? Meni, da ima park
pozitivno vlogo
Tončka Jankovič, ki je posredovala podatke o plačani najemnini Občini Črnomelj,
stroških komunalnih storitev in elektrike, povrnjeni Osnovni šoli Loka ter
stroških čiščenja

Svet se je po obravnavi problematike dogovoril, da se bo po potrditvi direktorja
(postopek izbire še poteka), problematiki KS Stari trg posvetil na posebni seji. Osnova za
razpravo bo dopolnjena tabela problemov in odprtih vprašanj, ki jo je pripravil že Svet v
prejšnji sestavi. V primeru, da v okviru obstoječih meja Krajinskega parka zadev ni
mogoče zadovoljivo rešiti, bo Svet predlagal iskanje drugačnih rešitev. Svet JZ KP Kolpa
je z enim glasom proti sprejel naslednji
Sklep1: Svet Javnega zavoda Krajinski park Kolpa se je seznanil s problematiko
KS Stari trg in sklenil, da se nadaljuje s pregledom in reševanjem problemov na to
temo, ko bo pričel mandat novemu direktorju.

Ad3: Postopek izdaje mnenja Sveta JZKPK o kandidatu za direktorja na 2. seji
Sveta Pobudnik in poročevalec: Matija Koce; gradivo kot pri 2. točki
Predsednik je povzel, da je tudi druga točka bila podana kot pobuda za izredno sejo.
Koce je v svoji predstavitvi obširno predstavil videnje o izdaji menja o kandidatu za
direktorja, pri čemer meni, da je Svet podal svoje mnenje na osnovi javne listine, z lažno
vsebino, ki jo je izdala predsednica natečajne komisije ga. Irena Del Fabro, ter da so bili
člani sveta zavedeni tudi s strani predsednika Sveta. Zaradi obširne Kocetove
predstavitve, za katero člani niso prijeli prilog, je zapisniku priložen dobesedni zapis
magnetograma (od 02:10:40 do 02:26:10), kot Priloga3.
Predsednik je članom Sveta prebral pojasnilo (Priloga 4), ki ga je pripravil sekretariat
Ministrstva za okolje in prostor, glede postopka, ki pojasnjuje ozadje listine - Poziva
kabineta za pridobitev mnenja Sveta zavoda za kandidata direktorja KP Kolpa in vprašal,
ali je kakšna pripomba glede na zakonitost tega postopka?
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Koce na podlagi zapisa: 'Komisija je med prijavljenimi kandidati preverila izpolnjevanje
razpisanih pogojev in na razgovor povabila vse kandidate, ki so jih izpolnjevali. Po
opravljenih razgovorih se je, kot najprimernejši med kandidati, izkazal Boris Grabrijan.'…
meni, da je bil postopek izbire in odločanja 100 % nekorekten, ki naj ga razišče tožilstvo,
hkrati pa člane Sveta s podajo dotičnega predloga pozval k demokratičnemu postopku.
Pavlovčeva meni, da je bilo korektno povedano, da samo 2 izpolnjujeta pogoje in enako
kot predsednik in Benetičeva meni, da na podlagi zapisanega 'vsi, ki izpolnjujejo pogoje'…
pomeni, da gre za dva predlagana, 'ki izpolnjujejo pogoje'.
Predsednik je člane Sveta pozval k dvigu rok, če menijo, da je bil postopek glede
imenovanja, glede mnenja za kandidata direktorja, na drugi seji sveta korekten. Rezultat
glasovanja je bil: eden je proti, vsi ostali za.

Sklep2: Člani Sveta JZ KP Kolpa menijo, da je bil postopek glede imenovanja oz.
mnenja za kandidata direktorja, na 2. seji Sveta, korekten.

Ad4: Obravnava in potrditev Poročila o izvajanju programa dela in finančnega
načrta JZKPK za leto 2015
Poročevalec: Boris Grabrijan (2:26:20, ob 12:31 uri)
V.d. direktorja, Boris Grabrijan je Svetu predstavil poročilo za leto 2015, ki je bilo tudi
priloga h gradivu za sejo.
Pripombe je podal Koce, ki meni, da je program poln megle, besedičenja, demagogije.
Pogreša spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja, da program 2016 ne predvideva nič
novega.
Seji se je pri tej točki pridružil tudi Alojz Marn, skrbnik pogodbe za KP Kolpa, ki je
povedal, da bo poročilo dopolnjeno z manjšimi popravki pri osebni izkaznico, razdelitvi
sredstev SKZG, »ocene« pri predračunskih bilancah se zamenjajo z dejansko realizacijo
2015. Sicer pa meni, da so pričakovanja ljudi velika in med njimi marsikaj, kar morda v
parkovi pristojnosti.
Predsednik je Svetu predlagal svetu, da sprejme Poročilo o delu JZ KP Kolpa za leto
2015. Eden je bil proti, ostali za (vzdržanih ni bilo).

Sklep3: Svet Javnega zavoda Krajinski park Kolpa sprejme poročilo o izvajanju
programa dela in finančnega načrta JZ KP Kolpa za leto 2015, z dopolnitvami,
podanimi na seji.
Ad5: Obravnava in potrditev Programa dela in finančnega načrta JZKPK za leto
2016, Poročevalec: Boris Grabrijan
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v. d. direktorja Boris Grabrijan je predstavil Program 2016, pri čemer je ponovil, da sledi
s strani Ministrstva predpisani formi, po kateri je lažja dolgoletna sledljivost aktivnosti.
Izstopajoča sprememba glede na pretekla leta je, zaradi spremembe območja Nature
2000, na področju, ki sega izven zavarovanega območja, kjer je v nekem vidu
pričakovana tudi obveznost JZ KP Kolpa. Meni, da bodo 3-4 zaposleni težko pokrili
Naturo 2000, ki sega od Sinjega vrha do Cerknice, reko Kolpo do Rakovca in bo dotična
zakonska določba bo morala dobiti še kaj mesenega, da bi jo bili sposobni izvesti.
Napovedal je popravke, ki so bile že ugotoviljene skupaj z Ministrstvom. Dodan bo še
komentar, ki ga je pripravil Zavod za varstvo narave - PUN Natura 2000, 2015 – 2020,
katerih nosilec oz. sodelujoči je javni zavod in se prednostno nanašajo na navadnega
škržka, frfotavčka Marindolske steljnike ter šest Natura območij (str. 12). Na strani 14 … se dopolni z 'letnimi varstvenimi cilji in oceno stanja naravnih vrednot'. Z Zavodom za
varstvo narave bo sodelovanje potekalo pri pripravi OPN, dvoživkah, delu v strokovnem
svetu).
Breščak je povedal, da je do njega iz ZVKD OE NM prišla pobuda v zvezi z možnostjo
kandidiranja na razpisu INTERREG, v zvezi s stavbo nekdanje šole na Preloki, za katero
je ZVKD je izdelal konzervatorski načrt, ki je pripravljen in možen oziroma zrel za
kandidaturo na razpisu in ga je zanimalo ali je s tem v zvezi predvidena kakšna koli
aktivnost.
Grabrijan je pojasnil, da je park imel ambicije v zvezi z OŠ Preloka, ki pa je v lasti Občine
Črnomelj. V proračunu 2016 so načrtovana sredstva za zagotovitev lastnega deleža
Občine, ni pa seznanjen s podrobnostmi, saj park k zadevi ni bil povabljen, bi pa park bil
pripravljen sodelovati.
Koce meni, da ni ravno korektno govoričenje, da so bili vsi krajevni sveti povabljeni k
podajanju pobud za dejavnosti in da KS Stari trg to ni storila, saj meni, da bi park moral
imeti dolgoročno vizijo razvoja in se temu prilagajati in ne delati po trenutnih nagibih,
da se v nekaterih stvareh pretirava (npr. čaplje v strogem rezervatu Hrastova loza)
Predsednik se je zahvalil za pripombe in dodal, da je vizija parka zajeta v Načrtu
upravljanja parka, ki je v procesu priprav. Predlagal je, da se s popravki od ZRSVN in
tehničnimi popravki, program za leto 2016 sprejme. Člani so odločitev sprejeli z eden
proti, ostali za.

Sklep 4: Svet Javnega zavoda Krajinski park Kolpa sprejme Program dela in
finančni načrt za leto 2016, s predlaganimi dopolnitvami na seji.
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Ad6: Sejnine in potni stroški članov sveta
Poročevalec: Boris Grabrijan
Predsednik je nadaljeval sejo s šesto točko, pri čemer je v. d. direktorja pozval k
predlogu ureditve sejnin in potnih stroškov. Po razpravi so člani sprejeli naslednji
Sklep 5: Članom Sveta Javnega zavoda Krajinski park Kolpa se na podlagi
zahtevkov povrnejo stroški kilometrin, o sejninah pa se bo svet odločal na eni od
naslednjih sej.

Ad7: Razno
Predsednik je prisotne pozval k pobudam pod točko Razno
Koce je pozval, da se v zvezi s Starim trgom enkrat končno odloči kako in kaj. Po vsem
kar sliši in se govori meni, da je najboljše, da se Stari trg izloči, saj je KS Stari trg že
kompletno v Naturi 2000 in se ne rabijo bati za naravo.
Grabrijan je povedal, da je bilo ponujeno, da gre park v občinske roke, s tem da Občina
Črnomelj za svoj park, ki ga opravlja (KP Lahinja) in površinsko obsega za 10 % KP
Kolpa, namenja 2.500 € letno, v primerjavi z vsaj 200.000 € ki jih KP Kolpa letno prejme
iz državnega proračuna.

Seja zaključena ob 13:32 uri, trajanje: 3:26:07
Zapisala: Tončka Jankovič
Predsednik Sveta, dr. Peter Skoberne

