ZAPISNIK
4. seje Sveta Javnega zavoda Krajinski park Kolpa (JZ KP Kolpa)
z dne 3. avgust 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 sredo, 3. avgusta 2016, ob 10. uri
(sejna soba MOP, Dunajska 47, Ljubljana).
Prisotni člani sveta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dr. Peter Skoberne, predsednik
Antonija Benetič, namestnica predsednika
Alenka Pavlovec
Andrej Piano
Snežana Čanak
Iztok Črnič
Matija Koce
Tončka Jankovič

Ostali prisotni:
 Boris Grabrijan, v. d. direktor JZ KPK
Odsotnost opravičili:
 Ervina Jarc
 Danilo Breščak
 Jože Kregar
Predsednik Sveta JZKPK, dr. Peter Skoberne, je uvodoma pozdravil prisotne na 4. seji in
po ugotovljeni sklepčnosti predlagal potrditev dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta JZKPK z dne 11. 4. 2016
Poročevalec: dr. Peter Skoberne
2. Mnenje Sveta JZKPK o kandidatu za direktorja
Poročevalec: dr. Peter Skoberne
3. Poročilo o monitoringih v Krajinskem parku Kolpa
Poročevalec: Boris Grabrijan, v. d. direktorja
4. Razno
Opomba: med krajšo odsotnostjo predsedujočega pri 2. točki, je Boris Grabrijan podal
poročilo o monitoringih (k 3. točki). Sklepi si sledijo po zaporedju sprejetja.

Ad1: Potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta JZKPK z dne 11. 4. 2016 (poročevalec:
dr. Peter Skoberne)
Predlogi dopolnitev k zapisniku:
- Matija Koce je pripomnil, da je zapis »Problematika KS Stari trg ob Kolpi«
neustrezen, saj meni, da gre za problematiko vodenja Krajinskega parka Kolpa
glede KS Stari trg ob Kolpi, ne pa za problematičnost KS Stari trg v KPK, kakor bi
se lahko razumelo iz naslova točke dnevnega reda
- Boris Grabrijan meni, da je navedba ustrezno zapisana, na podlagi poimenovanja
2. točke dnevnega reda Vabila na 3. sejo Sveta, ki je bila kot taka obravnavana in
na predlog dnevnega reda nihče ni imel pripomb
- Predsednik je predlagal, da se zapis ustrezno popravi, da se izognemo
dvoumnosti
Sklep 1: Svet JZ KP Kolpa sprejme zapisnik 3. seje, s predlaganimi popravki

Ad2: Mnenje Sveta JZKPK o kandidatu za direktorja, poročevalec: dr. Peter Skoberne
Predsednik je članom sveta predstavil pojasnilo Sekretariata MOP, v povezavi z javnim
natečajem za prosto delovno mesto direktorja JZ KP Kolpa (ki je bilo tudi priloga Vabilu
na sejo): rok za prijavo je bil 16. 3. 2016, prispelo je 10 vlog, razpisna komisija je
pregledala in preverila pogoje. Ugotovila je, da 5 kandidatov izpolnjuje vse zahtevane
kriterije in jih povabila na razgovor. Komisija je soglasno odločila, da je najprimernejši
kandidat za zasedbo prostega delovnega mesta Boris Grabrijan in Svet zavoda pozvala k
izdaji mnenja. Predsednik je pojasnil, da mnenje Sveta ni obvezujoče in ministrica lahko
na podlagi poročila razpisne komisije in mnenja Sveta Vladi v potrditev predloži tudi
drugačen predlog. Končno odločitev sprejme Vlada. Svetnike je pozval k razpravi.
Matija Koce je med drugim opozoril, da je seznanjen s poenotenjem pogojev za
direktorje javnih zavodov na področju ohranjanja narave, ki jih je Vlada sprejela na 44.
seji in svetnike pozval, da temu odloku sledijo ter ustrezno glasujejo proti. Članom je
razkril, da ga Boris Grabrijan zasebno toži, njegova dejanja pa označil za zgrešena, kot
obrekovanje in žaljenje, predvsem v očitanju neuspešne kandidature njegovega
(Kocetovega) sina na mesto vodnika v zavarovanem območju leta 2010 in nato na mesto
direktorja JZ KPK leta 2015. Izjavil je, da se je njegov sin leta 2015 na mesto direktorja
Javnega zavoda prijavil »proforma«, saj ga to sploh ni zanimalo, vizijo vodenja parka pa
je napisal namesto njega, zato je prav zadovoljen, da je sin, ko se je sam upokojil, prevzel
njegovo podjetje, ki zdaj zelo uspešno posluje.
Svetniki so v razpravi poudarili, da zasebne tožbe in zasebne zadeve niso stvar Sveta in
se je treba po poslovniku držati dnevnega reda in časovnih omejitev. Ker glede
omenjenega sklepa Vlade na 44. seji ni imel gospod Koce na razpolago podrobnosti, je
predsednik skušal med sejo pridobiti ustrezne informacije in predlagal nadaljevanje pri
3. točki.

Ad3: Poročilo o monitoringih v Krajinskem parku Kolpa. Poročevalec: Boris
Grabrijan, v. d. direktorja
Grabrijan je predstavil opravljene monitoringe (seznam monitoringov je bil priloga
vabilu), za to porabljena finančna sredstva, izvajalce ter rezultate. Pojasnil je, da so
nekateri monitoringi izvedeni v sodelovanju z DOPPS (zimski popis ptičev), s pomočjo
dijakov in študentov (popis lastovic, prehodna mesta divjadi čez reko Kolpo, kataster
invazivnih rastlin), v sodelovanju z ZRSVN (opazovanje gnezdenja kolonije sivih čapelj v
Hrastovi lozi), nekateri so opravljeni v sklopu projektov IPA in LEADER, nekatere pa je v
skladu s Načrtom upravljanja oz. letnimi programi dela plačal JZ KP Kolpa.
Koce je pripomnil, da ga zanima, v katerem delu se izdatki prekrivajo s poročili in
predlagal, da se svetnike pošlje v računovodsko izobraževanje, da bi znali brali izkaze.
Posebej je izpostavil kolekcijski nasad Kalce kot tudi, da so monitoringi zahtevali velike
finančne vložke.
Predsednik je pripomnil, da je vsebinski del zlasti stvar strokovnega sveta in programa
dela. Že zahtevani reviziji za gradbene zadeve, lahko svetniki dodajo še nadaljnje revizije
(npr. za monitoringe), če se izkaže to za potrebno.

Sklep 2: Svet se je seznanil s poročilom o opravljenih monitoringih, pri čemer
priporoča, da so rezultati čim bolj javno dostopni.

… nadaljevanje k 2. točki:
Ker predsednik sveta med sejo ni uspel dobiti izvirnega sklepa Vlade in s tem ni bilo
mogoče preveriti natančne vsebine sklepa, so člani sveta v razpravi opozorili, da bi
utegnila odločitev podpreti nelegalno stanje, če bi se izkazalo, da je Vlada sprejela sklep
o poenotenju meril za direktorje javnih zavodov s področja ohranjanja narave, ni pa bil
ustrezno spremenjen ustanovni akt. Vsebinskih pomislekov glede ustreznosti kandidata
(razen enega svetnika) ni bilo. Zato je Svet JZ KP Kolpa k 2. točki dnevnega reda sprejel
3 sklepe:
-

s 5 glasovi za, enim glasom proti in z enim vzdržanim glasom je sprejel
Sklep 3: Svet zavoda daje pozitivno mnenje kandidatu Borisu Grabrijanu za
imenovanje na mesto direktorja Javnega zavoda Krajinski park Kolpa

-

s 6 glasovi za in enim glasom proti je sprejel
Sklep 4: Sekretariatu MOP se poda pobuda, da preveri pravne posledice
sklepa Vlade, ki predpisuje enotne pogoje za direktorje JZ s področja
ohranjanja narave in to, v kolikor je to potrebno, upošteva pri nadaljnjem
postopku imenovanja direktorja JZ KPK

-

s 6 glasovi za in enim vzdržanim glasom je sprejel
Sklep 5: Svet JZ KPK na naslednji seji obravnava morebitna odprta
vprašanja glede poenotenja meril za direktorje javnih zavodov s področja
ohranjanja narave

Ad4: Razno
Pod razno je Matija Koce pripomnil, da v skladu s 15. členom Statuta Svet obravnava in
sklepa o pobudah Strokovnega Sveta in naj bo vodstvo previdno pri poročanju.
Grabrijan ga je dopolnil, da Svet zavoda daje pripombe na program dela, ki ga
predhodno pregleda in potrdi Strokovni Svet, Svet zavoda pa potrdi končni program
dela, ki se ga predloži ministru.
Antonijo Benetič je zanimalo, ali so kandidature za direktorja JZ KP Kolpa javno vidne,
za Svet zavoda, ali le razpisni komisiji. Predsednik je pojasnil, da je razpisni postopek v
pristojnosti MOP in ne Sveta, ki samo daje mnenje k predlaganemu kandidatu. Zato ni
nikakršne potrebe, da bi bili svetniki seznanjeni z vsemi kandidati, poleg tega gre tudi za
varstvo osebnih podatkov.
Benetičeva je povzela, da so bile zadeve v zvezi z izstopom KS Stari trg obravnavane tudi
na občinskem svetu Občine Črnomelj, ki je pobudo g. Koceta zavrnil. Pojasnila je tudi, da
se je po preverjanju izkazalo, da težave, ki so jih imeli v Vinici s Šengenfestom, niso bile
povezane s KP Kolpa, kot je bilo predstavljeno. Ugotavlja, da številni problemi nastanejo
na občinskem oddelku za okolje in prostor, kar povzroča več ovir kot pomoči. Zanimalo
jo je, kolikokrat so iz Starega trga prišli v park s svojimi idejami in pobudami in
predlagali potrebne aktivnosti, oziroma vprašali, kje nam lahko pomagate? Treba je
sodelovati, ne pa si nasprotovati.
Matija Koce meni, da se mora park v skladu s svojo vizijo ukvarjati s krajani in izpostavil
problem, da KS Stari trg ni dobila nobenega denarja od parka.
Ga. Pavlovec razloži, da JZ KP Kolpa ne nakazuje denarja krajevnim skupnostim, niti ni
njihov servis, pač pa skrbi za upravljanje parka.
Pod točko Razno Svet ni sprejel nobenega sklepa.

Seja je bila zaključena ob 11:43 uri.

Zapisala: Tončka Jankovič
/zapisniku je priložen dobesedni zapis seje po tonskem posnetku/

Predsednik Sveta: dr. Peter Skoberne

