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ZAPISNIK 

6. seje Sveta Javnega zavoda Krajinski park Kolpa (JZ KP Kolpa) 
 

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 šesta seja tretjega mandata Sveta zavoda, 
 

v petek, 2. marca 2018, ob 11. uri, na naslovu 
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana, (sejna soba v 3. nadstropju) 
 
Prisotni člani sveta: 

1. Dr. Peter Skoberne, predsednik 
2. Andrej Piano  
3. Antonija Benetič, namestnica predsednika 
4. Alenka Pavlovec  
5. Danilo Breščak 
6. Iztok Črnič 
7. Jože Kregar 
8. Snežana Čanak 
9. Tončka Jankovič  

Ostali prisotni:  
 Boris Grabrijan, direktor JZ KPK 

Odsotni: 
 Ervina Jarc 
 Matija Koce (opravičil – pisne pripombe/predloge so del zapisnika) 

 
Predsednik Sveta JZKPK, dr. Peter Skoberne, je uvodoma pozdravil prisotne na seji in 
predlagal dnevni red: 
 

1. Pregled pripomb in potrditev zapisnika 5. redne seje Sveta JZKPK z dne 30. 3. 2017, 
Poročevalec: dr. Peter Skoberne 

2. Potrditev zapisnika 1. izredne dopisne seje Sveta JZKPK z dne 19. 9. 2017, 
Poročevalec: dr. Peter Skoberne 

3. Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Krajinski 
park Kolpa za leto 2018, Poročevalec: Boris Grabrijan, direktor 

4. Obravnava in sprejem Letnega poročila JZ KP Kolpa o izvajanju programa dela in 
realizaciji finančnega načrta za leto 2017, Poročevalec: Boris Grabrijan, direktor 

5. Obravnava in potrditev cenikov za opravljanje drugih nalog javne službe JZ KP Kolpa, 
Poročevalec: Boris Grabrijan, direktor 

6. Informacija o poslovnih prostorih JZ KP Kolpa, Poročevalec: Boris Grabrijan, direktor 
7. Razno  

 

Na predlog ni bilo pripomb, soglasno je bil sprejet: 

Sklep 1: Svet JZ KP Kolpa je potrdil predlagan dnevni red 6. redne seje v 3. 
mandatu, za dne 2. 3. 2018. 
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Ad1: Potrditev zapisnika 5. redne seje Sveta JZKPK z dne 30. 3. 2017 

Poročevalec: dr. Peter Skoberne 

 

Člani so se strinjali s predsednikovim predlogom, da se zaradi kompleksnosti pripomb 

Matije Koceta, le te zapisniku priložijo kot priloga. Drugih pripomb člani niso podali.  

 

Soglasno je bil sprejet:  

Sklep 2: Svet JZ KP Kolpa potrjuje zapisnik 5. redne seje JZKPK, z dne 30. 3. 2017  

skupaj s prilogo. 

 

 
Ad 2: Potrditev zapisnika 1. izredne dopisne seje Sveta JZKPK z dne 19. 9. 2017 

Poročevalec: dr. Peter Skoberne 

 

Izredna korespondenčna seja se je nanašala na spremembe pravilnika o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v JZ KP Kolpa. Razlog za sklic je posledica 

odločitve Vlade RS, čemur je botroval omejen rok za sprejem sprememb pravilnika. 

Zapisnik 1. izredne dopisne seje so svetniki potrdili  in soglasno sprejeli:  

 

Sklep 3: Svet JZ KP Kolpa sprejme zapisnik 1. izredne dopisne seje, z dne 19. 9. 

2017  

 

 

Ad3: Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda 
Krajinski park Kolpa za leto 2018 

Poročevalec: Boris Grabrijan, direktor 

 

Direktor JZ KP Kolpa je predstavil predlog Programa dela in finančni načrt za leto 2018. 

Struktura gradiva in finančna izhodišča sledijo navodilom ministrstva. V Programu so 

izpostavljene najpomembnejših aktivnosti po krajevnih skupnostih, naloge pa 

prednostno razvrščene v 3 prioritete programa in materialne stroške poslovanja zavoda.  

V letu 2018 je najpomembnejši - 1. prioriteti, namenjen višji delež sredstev (70 %), 

posebej so opredeljene posebej obveznosti glede Nature 2000 (PUN za območje, ki ga 

pokriva JZ KP Kolpa). Operativni cilji izvajanja nalog javne službe ohranjanja narave so v 

preglednicah opredeljeni z nalogami in aktivnostmi za izvedbo, za katere so zastavljeni 

kazalniki doseganja za tekoče leto. Opredeljen je načrtovani način izvedbe (z 

zaposlenimi ali zunanjimi izvajalci), število potrebnih ur za izvedbo posameznih 

sklopov, termin izvedbe ter potrebna finančna sredstva po virih financiranja. 

 

Direktor je izpostavil pričetek aktivnosti na projektu Kolpa e-bike, za katerega je zavod 

(po več kot  letu dni od oddaje prijavnice) prejel pogodbo. Električna kolesa bodo 

nabavljena v tem mesecu, projekt pa zaključen do avgusta letos.  
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Med drugimi načrtovanimi projekti se bo zavod kot partner v projektu pridružil 

projektni ideji in pripravi projekta s Kulturnim društvom Stari trg, Občino Črnomelj, RIC 

Bela krajina, RC Novo mesto, z nazivom Čredniške poti, v okviru katere bodo poleg 

številnih drugih aktivnosti potekale tudi ureditve na NV Peč in vaški znamenitosti 

Korita. KP Kolpa in Občina Črnomelj se uskladita glede razdelitve investicije na NV. KP 

Kolpa bo iz nabora ureditev (pripravi KD Stari trg)  izbral še ostale NV znotraj meja 

parka.  

 

V skladu z navodilom ministrice je posebno poglavje v programu namenjeno sodilom oz. 

določitvi ključa za razporejanje posrednih stroškov JZ KP Kolpa na dejavnost javne 

službe in tržno dejavnost. Zavod tržno dejavnost izvaja v rokodelskem centru Šokčevega 

dvora, neposredno ob izvajanju javne službe. Predlog načina izračunavanja deleža 

posrednih stroškov na tržno dejavnost temelji na sorazmernem deležu kvadrature, ki se 

uporablja za tržno dejavnost, glede na površino nepremičnine, v kateri se izvaja.  

Alenko Pavlovec je zanimalo ali zavod prihodke od  lastnih  izdelkov vodi kot druge 

prihodke javne službe, ali tržno dejavnost – glede tega bi lahko bila dilema. Oba s 

predsednikom svetujeta, da zavod v tej smeri spremlja dejavnosti, če bi bilo treba morda 

še kaj vključiti med sodila. Pri tem lahko pomaga presoja ali gre za osnovno poslanstvo 

javnega zavoda, ali za storitev, ki jo lahko naredi kdo drug.  

Predstavnika lokalne skupnosti, Antonija Benetič in Iztok Črnič menita, da je program 

korekten glede na sredstva. Vse KS na območju parka so bile pozvane k podajanju pobud 

za program dela. KS Vinica in zavod sta se usklajevala, kaj narediti in planirati skupaj, 

prav tako KS Adlešiči, ostali dve KS nista podali pobud.  

 

Snežana Čanak je predlagala več sodelovanja z RIC Bela krajina na programu Pokolpje 

2020, saj ga Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdatno financira. Glede na 

številne aktivnosti zavoda, bi v povezavi z RIC Bela krajina na tem področju lahko 

naredili kaj več. V letošnjem letu bodo šli na vsaj dva sejma, ki jih ministrstvo financira 

in za park to ne bi predstavljalo nobenega stroška. Še nikoli niso bila porabljena 

sredstva, ki jih RICu namenja ministrstvo, zato možnosti sodelovanja obstajajo. 

 

Direktor je potrdil, da je dosedanje sodelovanje temeljilo predvsem na predstavitvah na 

sejmih, kar je bilo bolj sistematično ob pridobitvi nagrade EDEN. Poročilo RIC Bela 

krajina bo kmalu obravnavano na občinskem svetu, kjer se lahko postavi vprašanje na to 

temo, dobrodošlo pa je, če predlog pride tudi iz ministrstva.  Za park je to pomembna 

dodana vrednost v prostoru. 

 

Predsednika je, glede električnih koles, zanimalo, kako bo po vzpostavitvi organizirano  

vzdrževanje, ukvarjanje s tem naprej. 

 

Direktor zavoda je pojasnil, da je čas trajanja projekta tudi učenje.  Na mestih, kjer bodo 

kolesa in polnilnice (Adlešiči, Vinica, Stari trg) so sklenjeni okvirni dogovori. Izmenjava 
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bo tekla, šlo bo za preproste polnilne postaje. Tržni viški v začetku niso predvideni, v 

začetku bo ovrednoteno le delo. V dveh letih bo ugotovljeno, kako delo teče. Ta čas ne bo 

kartic, namen pa je ljudi pripraviti, da avtomobile parkirajo in teren raziskujejo s 

kolesom (domet električnih koles je 70 km, enostavno kolesarjenje po hribovitem 

terenu). V poskusu zavod sodeluje s Hotelom Bela krajina in Občino Metlika. Pokrit bo 

obkolpski del Črnomaljske in Metliške občine, po preteku projekta se s partnerji 

dogovori za ustrezen prevzem. Parterji bodo potem skrbeli tudi za vdrževanje sistema. 

 

Dodatnih pripomb ni bilo, zato je predsednik predlagal potrditev predlaganega Progama. 

Pripombe redakcijske narave bodo vključene v končno besedilo, v primeru, da bodo pa 

bistvene vsebinske spremembe, bo Svet o teh glasoval.  

Svetniki so na Program dela in finančni načrt za leto 2018 podali pozitivno mnenje 

soglasno sprejeli:  

 

Sklep 4: Svet JZ KP Kolpa je sprejel predlagan Program dela JZ KP Kolpa in 

finančni načrt za leto 2018. 

 

 

Ad4: Obravnava in sprejem letnega Poročila JZ KP Kolpa o izvajanju programa 
dela in realizaciji finančnega načrta za leto 2017        

Poročevalec: Boris Grabrijan, direktor 

 

Predsednik je uvodoma pojasnil, da je Poročilo uvrščeno na isto sejo, ker je pripravljeno 

in pravočasno predloženo, sicer bi bilo obravnavano na dodatni seji. Direktor je 

predstavil gradivo, ki sledu strukturi programa za leto 2017. Od polletnega poročila 

sektorju za ohranjanje narave so nastale konkretnejše spremembe po zastoju na 

projektih (začelo se izvajanje enega od načrtovanih). Bistveno neizvedeno po programu 

je monitoring dvoživk, načrtovan z ZRSVN. Zaradi prevelikih obveznosti ZRSVN v tistem 

kratkem času, ko  ga je možno izvajati, tega ni bilo mogoče narediti.  

 

Ne glede na neizvedbo projektov je v prvi prioriteti programa dosežena visoka stopnja 

realizacije 138 %, čemur je najbolj botrovala nabava električnih avtomobilov za 

naravovarstvenih nadzor. Celoten postopek je vodil SON (Sektor za ohranjanje narave), 

denarni tok pa potekal preko JZ KP Kolpa. 

Čeprav je finančna realizacija na drugi prioriteti 32 %, na tretji  27 % in je za materialne 

stroške zavoda, porabljeno skoraj 10 % manj od načrtovanega, je skupna realizacija zelo 

blizu načrtovanega – 91 %. Ključen problem so bili prav projekti, pri čemer se aktivnosti 

zamikajo v leto 2018.  Manjši porabi sredstev, načrtovanih za plače, botruje večkrat 

neuspešno izvedeni razpis za Naravovarstvenega nadzornika.    

Prihodki po denarnem toku so realizirani v  93 %, DPJS 105%, pri donacijah pa žal ni 

bilo donatorja. Računovodskemu poročilu sledijo bilance, celoten dokument pa je 

priloga letnemu poročilu (AJPES). 
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Predsednik je predlagal, da se na podlagi seznama urejanih parcel pripravi grafična 

karta, kar bo ustrezno služilo tudi ob pripravah na nadaljnja spremljanja stanja in 

prispevalo k preglednosti opravljenega dela.  

 

Direktor je pojasnil, da so posegi s strojno mehanizacijo opravljeni za odpravljanje in 

preprečevanje zaraščanja predvsem na kmetijskih površinah. Pretežni del tovrstnih 

aktivnosti je opravljen s sredstvi SKZG, pri čemer se več kot tretjina porabi za zunanje 

izvajalce, ki opravijo najzahtevnejša dela. Zavod s svojo mehanizacijo opravlja nadaljnja 

vzdrževanja in preprostejše zadeve. Z učenci izdelujejo ptičje valilnice in jih nameščajo v 

okolje, izvajajo predavanja o pomenu ptičev v naravnem okolju in podobno. Zavod 

spodbuja obnovo visokodebelnih travniških sadovnjakov z nakupom sadik za 

nadomestne zasaditve na območju parka. Seznam sadik je objavljen na spletni strani, k 

podajanju vlog so deležniki v parku pozvani tudi preko medijev (mesečnik Belokranjec). 

Enako se objavlja tudi poziv lastnikom in uporabnikom kmetijskih površin za ureditve  - 

košnjo, mulčenje, posek. 

 

Predsednik predlaga, da se poročilo o porabi sredstev SKZG, enako kot grafični del, doda 

kot priloga.  

 

Soglasno je bil sprejet:  

 

Sklep 5: Svet JZ KP Kolpa je sprejel in potrdil predloženo Letno poročilo JZ KP 

Kolpa o izvajanju programa dela in realizaciji finančnega načrta za leto 2017  

 

 

 

Ad 5: Obravnava in potrditev cenikov za opravljanje drugih nalog javne službe JZ 
KP Kolpa  

Poročevalec: Boris Grabrijan, direktor 

 

Gradivo k tej točki je bilo članom sveta predloženo na seji. V preteklih mandatih je Svet 

odločil, da na cenik ne bo podajal mnenja, pri čemer so svetniki bili mnenja, da se zadevo 

dopusti v urejanje direktorju . 

Po napotilu SON je predmet potrjevanja cenik za storitve izvajanja javne službe 

ohranjanja narave v okviru  javne službe, za zunanje naročnike, ne pa tudi cenik za tržno 

dejavnost.   

Predsednik je pojasnil da Svet lahko na cenik zelo hitro vpliva, in ima možnost, da se 

zadeva reši z dopisno sejo.  

Andrej Piano je pripomnil, da je cenik  potrebno opremiti s formalno pravno podlago za 

sprejem, ga ustrezno objaviti in navesti, od kdaj velja.  

 

Svetniki so soglasno sprejeli: 
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Sklep 5: Svet JZ KP Kolpa je sprejel in potrdil predloženi cenik izvajanja storitev 
javne službe ohranjanja narave, za  zunanje naročnike, z upoštevanjem podanih 
dopolnitev (navedba pravne podlage, objava in  pričetek veljave).  

 

Ad 6: Informacija o poslovnih prostorih JZ KP Kolpa 
Poročevalec: Boris Grabrijan, direktor 

 

Zaradi ugotovljenih potreb najemodajalca (Občina Črnomelj), predvsem pa uporabnika 

prostorov v Osnovni šoli Adlešiči (podružnična šola OŠ Loka), na naslovu Adlešiči 16, ki 

se jim obeta več domačih učencev ter posledično večje potrebe po prostorih, ob sanaciji 

matične šole ter vrtca, se direktor zaveda, da je zavod tudi prerasel okvire prostorov, v 

katerih deluje. Z delom v sedanjih poslovnih prostorih sta pričela dva 2 (2007), zdaj so v 

zavodu 4 zaposleni javni uslužbenci, letno pa se zvrsti še vsaj 2 - 5 prostovoljcev, dijakov 

in študentov. Od sklenitve pogodbe do danes se je v šoli spremenil sistem izvajanja 

malice (učenci več ne jedo v učilnicah), dodatno že nekaj let  učencem strežejo tudi 

kosilo. »Sejno soba« v prostorih jedilnice (za katere tretjino zavod plačuje najemnino) je 

tako postala v dopoldanskem času neuporabna za sestanke in seje. 56 m2 pisarniških 

površin pa je zavodu za normalno delo premalo. Nerodna situacija glede uporabe 

toaletnih prostorov je načeloma urejena (1 skupen WC za ženske in moške). Doslej 

občasno nemogoče delovne razmere so z energetsko sanacijo od minule jeseni urejene 

(neustrezna  temperatura v poslovnih prostorih).   

Šokčev dvor in Grduni nista po svoji namembnosti in funkcionalnosti primerna za 

poslovne prostore uprave JZ.  

Zavod je avgusta 2017 objavil javni poziv za zbiranje ponudb za poslovnih prostor, pri 

čemer so bile specificirane potrebe; od cenovnih, do površinskih (vsaj 100 m2 

poslovnega prostora), ogrevanje/hlajenje, sanitarije, skupni prostori, čajna kuhinja, sejni 

prostor, parkirišče za službene avtomobile, avtomobile zaposlenih in obiskovalce ter 

posebno parkirišče za strojni park zavoda.  

Kljub obsežnemu poizvedovanju (po telefonu, na terenu), so na naslov zavoda v roku 

prispele le 3 pisne ponudbe:  

- Pekarna Judnič, Boris Judnič s. p., Dolenjci 8a, Adlešiči 

- Incudo d.o.o. , Adlešiči 3a 

- Müller Branko, Industrijska  cona, Majer 31, Črnomelj  

Na podlagi primerjave ponudb in  terenskega ogleda komisije v sestavi Anita Golobič 

Prosenjak (predsednica), Matjaž Željko (član) in Tončka Jankovič (članica) je 

ugotovljeno, da razpisu najbolj ustreza ponudba podjetja Incudo. Prostori gospoda 

Müllerja precej presegajo površino, ki jo zavod potrebuje (170 m2) in so tudi precej 

dragi, kar bi pomenilo nadstandard, ki si JZ KP Kolpa ne more privoščiti. Poleg tega 

prostori niso na območju Krajinskega parka Kolpa, ampak v mestu Črnomelj. Gospod 
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Judnič ob ogledu komisije prostorov še ni imel urejenih, pokazal je prostorno podstrešje 

nad poslovnim prostorom, ki bi ga ob uspešni izbiri na razpisu ustrezno uredil. 

Razpisnim pogojem najugodnejša je ponudba podjetja Incudo, ki nudi 126 m2 

pisarniških prostorov, dodatno še souporabo čajne kuhinje in toaletnih prostorov, v 

prostorih nekdanje tovarne Tonosa, Adlešiči.  

Komisija je ugotovila, da, v skladu s ponudbo, dvojna kvadratura ne poviša sedanjega 

stroška najemnine, materialni stroški ostanejo v dosedanjih okvirjih, hkrati pa so v ceni 

zagotovljena parkirišča za uslužbence, kot tudi vso parkovno mehanizacijo (dva 

traktorja, samohodna kosilnica, samohodni mulčer, gozdni mulčer, komunalni mulčer, 

drobilec lesa, prikolice, raft, kanuji, razstavni boksi, cisterna za gorivo…) . 

Dosedanja najemna pogodba z Občino Črnomelj nima posebnih rokov,  nihče (Občina ali 

OŠ Loka) ni nikoli rekel naj zavod gre iz prostorov, vendar pa so potrebe šole danes 

večje, kot ob ustanovitvi zavoda. Javni poziv je bil objavljen v mesečniku Belokranjec, ki 

doseže vsaj 9.150 naslovov, oziroma ga prejme vsako gospodinjstvo v Beli krajini. Glede 

na razprave na preteklih sejah sveta zavoda je bila pričakovana tudi ponudba za 

poslovne prostore iz Starega trga, a ker odgovora na to ni bilo, se smatra, da ustreznih 

poslovnih prostorov nima na voljo ne Krajevna skupnost, kot tudi ne zasebni sektor. Še 

pred objavo razpisa za poslovne prostore je glede na razpravo na 5. seji sveta JZ KP 

Kolpa direktor s posebnim dopisom pozval Svet Krajevne skupnosti Stari trg k 

predstavitvi ponudbe za poslovne prostore zavoda. Razpisni rok je potekel, komisija je 

opravila  ponudb in naredila primerjavo prejetih ponudb, direktor pa v izogib kakršnim 

koli pomislekom, z odločitvijo oziroma sklepom o izbiri čakal do seznanitve članov sveta 

o zadevi, saj je v preteklosti bilo več pripomb glede sedeža, predvsem s strani Starega 

trga.  

Svet se je seznanil s postopkom izbora novih poslovnih prostorov zavoda., Ko bo 

postopek zaključen, bo treba spremeniti v statutu naslov sedeža zavoda ter pridobiti 

soglasje za spremembo statuta pri ustanovitelju – Vladi RS.  

Direktor zavoda bo zaključil javni poziv, izdal sklep o izbiri in pričel s formalnostmi 

(ureditev dokumentacije, selitev). Soglasno je bil sprejet: 

Sklep 6: Svet JZ KP Kolpa se je seznanil z informacijo o javnem razpisu za selitev 
zavoda v ustreznejše poslovne prostore.   

Ad 7: Razno  

Pod razno svetniki niso razpravljali in ni bil sprejet noben sklep. 

Seja je bila zaključena ob 13:07  uri.   

Seja je avdio posneta, posnetek se hrani na sedežu zavoda.  

Zapisala:         Predsednik Sveta 
Tončka Jankovič       dr. Peter Skoberne  


