1. Pripombe k zapisniku 5. seje Sveta z dne 30.3.2017

Stari trg/Kolpi 9.9. 2017

Pod točko 2. Razgovor o vlogi KS Stari trg ob Kolpi je razpravljala predsednica KS Stari trg ob Kolpi
Renata Butala, ki je navedla razloge, ki so ustvarili konfliktno stanje. Med drugim tudi omalovažujoč
odnos vodstva JZ, češ da smo najmanjši del krajinskega parka, kar je s podatki povsem demantirala.
KS Stari trg je namreč po številu vasi in prebivalstva, ki živijo v parku celo večja v primerjavi s KS
Adlešiči, Uredba o KP Kolpa pa zahteva od upravljavca , da poleg varstva narave na območju parka
izvaja tudi razvojne usmeritve prebivalstva (Glej 6. In 7. člen Uredbe o JZ KP Kolpa).
O zanemarjanju območja KS Stari trg sem diskutiral tudi jaz, predstavnik lokalne skupnosti v Svetu
JZ KP Kolpa. Dejal sem, da sta celo direktor in njegova poslovna sekretarka za svojo zasebno
dejavnost pridobila v sklopu JZ KP Kolpa več, kot pa KS Stari trg ob Kolpi v vseh desetih letih obstoja
parka, tega zapisnik ne navaja.
Svojo trditev sem argumentiral z dokumenti, ki so jih objavili na spletu sami uslužbenci JZ KP Kolpa,
a sem bil s strani obeh prisotnih direktorja in sekretarke JZ KP Kolpa verbalno grobo napaden in
prekinjen , na kar se prisotna mediatorka kljub mojemu pozivu ni odzvala. Tudi tega zapisnik ne
navaja.
Dokumenti s katerimi sem argumentiral svoje mnenje so: Ko je atrakcija krava s teletom – avtorja
Petruna, Grabrijan, Naj večer v Metliki s Tonijem Gašperšičem – avtorji Tončka Jankovič, Igor
Gaaršak , Boris Grabrijan , Ekološko etnološka doživetja ob Kolpi – Kolpa eko – etno. – za
omenjeno publikacijo piše, da je za njeno vsebino odgovoren nosilec projekta Javni zavod
Krajinski park Kolpa, zanj direktor Grabrijan. – Citat iz publikacije 9 - Šotorišče Stari pod – Jankoviči
Adlešiči je bogatejše za inovativno ponudbo moderne turistične novosti tudi v svetovnem merilu –
glamping premične lesene hiške. Citat 10 - Za izboljšanje turistične ponudbe ob Kolpi – Stari pod,
na lokaciji Gorenjci pri Adlešičih 15, je obnovljen električni vod, v skladu z navodili elektro
soglasodajalca in distributerja.
Pod točko 5. Je direktor JZ KP Kolpa predstavil poročilo o opravljeni finančni reviziji poslovanja v
zvezi s projektom CDB Grduni. Ker je bila omenjena predstavitev vidno konfuzna - nejasna, je
predsednik Sveta na koncu predlagal, naj prejmejo svetniki omenjeno revizijo v vpogled kot prilogo
k zapisniku, kar pa je direktor JZ kategorično zavrnil. Tega v zapisniku ni. Naj poudarim, da Zakon o
dostopu do informacij javnega značaja navaja , da ni prav nobene omejitve do dostopa, če gre za
podatke o porabi javnih sredstev. Se moram kot član Sveta - najvišjega organa upravljanja zadovoljiti zgolj z direktorjevo interpretacijo revizije ? Sploh pa zahtevam , da kot enakopraven
državljan prejmem kopijo izvirnega teksta revizije na vpogled, za naslednji sestanek Sveta JZ KP
Kolpa pa predlagam, da poteka v prostorih rekonstruiranega skednja v Grdunih, za kar je bilo
porabljenih enormnih cca 100.000,00 EUR davkoplačevalskega denarja.
Tudi v zvezi z objavami v mesečniku Belokranjcu, ki sem jih na seji predstavil in problematiziral, ni v
zapisniku niti besede, razen sklepa, da se za mesečnik Belokranjec pripravi prispevek o izviru Peč.
Sam sem pripravil polemičen prispevek , ki je tudi v zvezi z izvirom Peč in ga poslal na uredništvo
Belokranjca, a ga je urednica zavrnila, češ da žali direktorja. Razumljivo – JZ KP Kolpa je po višini
nakazil - dotacij omenjenemu zasebnemu glasilu na drugem mestu v občini , takoj za Občino
Črnomelj. Omenjeni članek je na vpogled v prilogi!

Matija Koce, član Sveta JZ KP Kolpa

2. KRAJINSKI PARK KOLPA Sporna Šašljeva učna pot
V pretekli številki Belokranjca na svoji zakupljeni strani JZ KP Kolpa predstavlja življenje in delo
župnika Šašlja, ki je proslavil Belo krajino kot ornitolog in zbiralec narodnega blaga. V njegov spomin
so uredili 10 kilometrsko Šašljevo učno pot, ki pa s svojo umeščenostjo in vsebino poraja nekatere
pomisleke.
Omenjena učna pot je bila pravzaprav vzpostavljena leta 2011 kot Živinorejsko – sadjarska učna
pot. V takratnih spletnih publikacijah preberemo: Učna pot poteka od Pobrežja skozi Velika in Mala
sela do Adlešičev, na kateri se obiskovalec sreča s tradicionalno živinorejo, spozna avtohtone in
tradicionalne vrste in pasme, vzorčni nasad visoko debelnih sadnih dreves in vinogradništvo. Leta
2012 pa v poročilu o delu za leto 2011 brez vsakega pojasnila preberemo, da je pot preimenovana v
Šašljevo učno pot.
V spletnem prispevku z naslovom Ko je atrakcija krava s teletom nam avtorja Duška Petruna in Boris
Grabrijan s sliko in besedo tudi vsebinsko predstavita Šašljevo učno pot in zapišeta : Prva postaja
je bila v Velikih selih na kmetiji Vučji ogrizek – za starejše malce degustacije domačih dobrot, za
mlajše pa igra s psi, pestovanje kuncev, jagnjet in tudi pujskov .
Na spletni strani JZ KP Kolpa med NOVICAMI naletimo tudi na članek s podpisi Tončke Jankovič ,
Igorja Garšaka in Borisa Grabrijana - uslužbencev JZ KP Kolpa, ki so bili gostje na prireditvi
NAJvečera s Tonijem Gašparšičem . Ob zaključku pogostijo prisotne. Zapišejo : Ob čudovitem sivem
pinotu vinarja Jožeta Mavretiča je sledila pokušina belokranjskega jagenjčka na ražnju, ovčje
salame, ovčjih hrenovk, ovčje jaglene klobase in odlične jagnječje jetrne paštete, vse iz Ovčerejske
kmetije Vučji ogrizek.
Torej ne gre za običajno kmetijo, ampak za perspektivno in tržno usmerjeno živinorejsko
ekološko kmetijo, ki v letu 2016 njen lastnik Boris Grabrijan v Občini Črnomelj celo prednjači z
zneskom na seznamu prejemnikov evropskih sredstev za ekološko kmetovanje. Čemu so potem v
KP Kolpa povsem ustrezno ime spremenili v Šašljevo učno pot, ko pa ob njej ni nobene vsebine, ki
bi proslavila delo in življenje tega spoštovanega rojaka?
Vzrok verjetno tiči drugje, namreč Šašljeva učna pot ( Živinorejska – sadjarska) v celoti poteka izven
območja parka in prva postaja na njej je v Velikih selih na živinorejski -ekološki kmetiji v lasti
direktorja zavoda. Uredba o krajinskem parku pa je jasna . Parkovne meje so na državni topografski
karti do parcele natančno določene in znotraj teh meja veljajo za prebivalce nekatere omejitve pa
tudi ugodnosti, zato bi bilo prav, da ustrezna inšpekcijska služba oz. sodišče preveri legitimnost
investicijske dejavnost zavoda izven območja parka. Obstaja namreč upravičen sum , da je
upravljavec parka pri tem prekoračil svoja pooblastila , oziroma zlorabil uradne pravice.
Po drugi plati pa krajani KS Stari trg, ki so teritorialno in demografsko v celoti na območju parka,
že desetletje čakajo na ureditev razpadajočega izvira Peč s koriti, ki bi ga morali kot izjemno
naravno in kulturno vrednoto v JZ KP Kolpa po določilih Uredbe o Krajinskem parku Kolpa že
zdavnaj prednostno obravnavati.
Koce Matija, član Sveta JZ KP Kolpa

