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Ljubljana, 5. 12. 2018
ZAPISNIK
2. izredne 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
z 9. členom Poslovnikom je bila sklicana 2. izredna seja tretjega mandata Sveta zavoda,
ki je bila izvedena
v sredo, 5. decembra 2018, ob 12. uri, na naslovu
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana, (sejna soba v 3. nadstropju)
Prisotni člani sveta:
1. Dr. Peter Skoberne, predsednik (MOP)
2. Antonija Benetič, namestnica predsednika (predst. lokalne skupnosti Črnomelj)
3. Andrej Piano (MGRT)
4. Alenka Pavlovec (MIZŠ)
5. Snežana Čanak (MGRT)
6. Iztok Črnič (predst. lokalne skupnosti Črnomelj)
7. Matija Koce (predst. lokalne skupnosti Črnomelj)
8. Tončka Jankovič (predstavnica zaposlenih v JZ KP Kolpa)
Ostali prisotni:
 Boris Grabrijan, direktor JZ KP Kolpa
 Alojz Marn, skrbnik JZ KP Kolpa
 Mag. Margita Adamič, zapisnikarica
Odsotnost opravičili:
 Danilo Breščak (MK)
 Ervina Jarc (MF)
 Jože Kregar (MKGP)
Dnevni red:
1. Obravnava predloga člana sveta KP Kolpa Matije Koceta, podaja predloga (mnenja)
Vladi RS za predčasno razrešitev direktorja JZ KP Kolpa Borisa Grabrijana iz
krivdnih razlogov (32., 34. člen Statuta JZ KP Kolpa).
Pričetek seje: ob 12.00 uri
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Predsednik Sveta JZKPK, dr. Peter Skoberne, je uvodoma pozdravil prisotne na seji in
predlagal dnevni red:
1. Obravnava predloga člana sveta KP Kolpa Matije Koceta, podaja predloga (mnenja)
Vladi RS za predčasno razrešitev direktorja JZ KP Kolpa Borisa Grabrijana iz
krivdnih razlogov (32., 34. člen Statuta JZ KP Kolpa).
Poročevalec: dr. Peter Skoberne
Predsednik sveta dr. Skoberne je preveril sklepčnost sveta zavoda JZ KP Kolpa, svet
zavoda je bil sklepčen. Izredna seja sveta je bila sklicana na predlog člana sveta g. Matije
Koceta, ki je podal predlog (mnenje) Vladi RS za odpoklic direktorja JZ KP Kolpa iz
krivdnih razlogov. Gradivo je predlagatelj poslal članom sveta skupaj s pobudo. Glede na
vsebino predloga g. Koceta je Ministrstvo za okolje in prostor pozvalo direktorja JZ KP
Kolpa Borisa Grabrijana, da poda odgovore na očitke in ga povabili na razgovor k
generalni direktorici Direktorata za okolje mag. Tanji Bolte. Sestanek je potekal 28. 11.
2018, ob prisotnosti vodje Sektorja za ohranjanje narave dr. Marije Markeš in Alojza
Marna, skrbnika pogodbe za Krajinski park Kolpa. Predsednik sveta zavoda je po
sestanku od ministrstva prejel dokument z naslovom »Odziv MOP na dopis Matije
Koceta za sklic izredne seje JZ KP Kolpa za obravnavo predloga za odpoklic direktorja JZ
KP Kolpa«. Predsednik sveta je predlagal, da vsebino tega dokumenta predstavi članom
sveta. Ker je bil sestanek izveden teden pred izredno sejo sveta, dokumenta ni mogel
pravočasno poslati članom sveta, na seji pa je bil ta dokument razdeljen članom sveta in
bo priložen zapisniku te izredne seje. Predsednik je člane sveta vprašal, ali se strinjajo s
predlogom, da poroča o vsebini omenjenega dokumenta, ali ima kateri član kakšen drug
predlog.
Član sveta Matija Koce je menil, da ni v redu, da pokličejo na sestanek samo direktorja,
ne pa tudi njega, ki je pobudo podal, da je to pristransko, ni demokratično, da ni imel
možnosti nič parirati.
Predsednik sveta dr. Skoberne je nadaljeval, da je bil predlog g. Koceta zelo jasen in da
je bilo treba hitro odreagirati. G. Koce je v predlogu navedel svoja stališča, direktorja
Borisa Grabrijana pa so poklicali na ministrstvo, zaradi navedb o domnevnih kršitvah v
predlogu g. Koceta, da se lahko izjasni o tem precej obremenilnem dokumentu.
Član sveta g. Koce je menil, da običajno druga stranka pojasni, če je kaj potrebno,
opozori na laži, neresnice. Da to ni demokratično.
Predsednik sveta dr. Skoberne je g. Kocetu odgovoril, da lahko takoj prekinejo sejo, da
bodo nadaljevali z zaslišanji in bodo to reševali z rednimi sejami, če g. Koce misli, da bo
to bolje.
Član sveta g. Koce je nadaljeval, da je to totalno pristransko. Dodal je, da vemo, kakšne
komunikativne sposobnosti ima direktor in vztrajal, da bi moral gradivo dobiti prej.
Predsednik sveta dr. Skoberne se je strinjal in dodal, da se dejansko po glavnih
sklopih stvari rešujejo zlasti v okviru poročila in programa dela in da je tam pravo
mesto, kjer se rešitve lahko najdejo. Vprašal je g. Koceta, če je isti predlog naslovil tudi
na organe pregona.
Član sveta g. Koce je odvrnil, da jim svojega predloga še ni poslal, da je le predsedniku
sveta zaupal osnutek. Potem, ko se je pa odločil, pa je predlog poslal na Vlado in
Računsko sodišče. Na sodišče tega predloga še ni poslal, ker je čakal današnje obravnave.
Nadaljeval je, da nima pravice vpogleda v revizijsko poročilo, čeprav je član najvišjega
organa JZ KP Kolpa.
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Predsednik sveta dr. Skoberne je člane sveta vprašal, ali lahko to sejo nadaljujejo ali jo
zaključijo.
Član sveta g. Koce je predlagal, da bi članom sveta predstavil še eno prilogo, če dovolijo,
in da potem gre drugam. Nadaljeval je, da bi bilo krivično prevaliti vso krivdo za številne
nepravilnosti in domnevne nezakonitosti zgolj na direktorja javnega zavoda, ki je po
statutu prvi odgovoren za zakonito in strokovno delo zavoda. Ne smemo pa zanemariti
obveznosti, ki jih ima svet kot upravljalec. Dolžan je vestno in odgovorno opravljati svoje
delo, konkretno sprejemanje letnih planov in letnih poročil o delovanju zavoda, ki jih
predloži v potrditev ustanovitelju, t. j. vladi. Skrbnik je posebej tu odgovoren. Vse
anomalije, ki jih v svoji argumentaciji navaja, so sestavni del programov in poročil,
katerim je svet z dvigom večine rok dal formalno pravno veljavo, zato pričakuje, da bo
današnja obravnava tudi iz te plati samokritična. Pripravil je karto ozemlja Krajinskega
parka Kolpa z označenimi objekti in investicijami ter Šašljevo (kmetijsko, živinorejsko)
učno potjo (Priloga 1 k zapisniku) in jo razdelil članom sveta ter predstavil njeno
vsebino. Predstavil je krajevne skupnosti na območju KP Kolpa, število naselij in število
prebivalcem za vsako krajevno skupnost ter odvedeno turistično takso za vsako
krajevno skupnost kot pokazatelj obsega turizma. Poudaril je, da je območje Krajevne
skupnosti Stari trg območje z veliko ekološko, biotsko in krajinsko vrednostjo in da
ljudje radi obiskujejo te kraje, kar kaže 13.000 EUR turistične takse. (Ni navedeno
obdobje za podatki o turistični taksi). Na karti je označil objekte in investicije ter
Šašljevo (kmetijsko, živinorejsko) učno pot ter predstavil svoje videnje uravnoteženosti
razporeditve objektov in investicij na območju KP Kolpa. Dodal je še, da je svet leta 2017
glasoval za ureditev objekta v Grdunih v center za doživljanje biodiverzitete, in je ta
objekt sedaj urejen. Poudaril je, da Stari trg zelo turistično napreduje in vprašal, zakaj ne
bi tam postavili en center za doživljanje biotske raznovrstnosti ali pa informativni center
za turiste. Dodal je, da je mislil, da se bodo na seji sveta pogovorili. Edino še upa, da bo
kakšen odgovoren tožilec to zadevo vzel resno. On da se zelo trudi, vendar da je to
njegov zadnji sestanek s svetom. G. Koce je izjavil, da ima pomembnejše opravke in
zapustil sejo ob 12:19 uri.
Predsednik sveta dr. Skoberne se je zahvalil g. Kocetu. Preveril je, ali je svet še vedno
sklepčen, svet zavoda je bil še vedno sklepčen. Članom sveta se je opravičil, ker ni mogel
pravočasno poslati gradivo, ne glede na vse ne bi mogel ujeti rokov. Poslovnik omogoča,
da se nujna gradiva posredujejo neposredno na sejo. Predsednik je razdelil gradivo –
Odziv MOP na dopis Matije Koceta za sklic izredne seje JZ KP Kolpa za obravnavo
predloga za odpoklic direktorja JZ KP Kolpa (Priloga 2 k zapisniku). Pojasnil je, da bodo
na ministrstvu verjetno izvedli revizijo statutov vseh javnih zavodov, da odločijo, koliko
članov sveta je potrebnih za sklic izredne seje. Obremenilno za poslovanje sveta zavoda
je, če en član lahko predlaga sklic seje. Predsednik jo mora sklicati. Ta sklic izredne seje
je pomemben instrument.
Pisanje g. Koceta so na ministrstvu z vso resnostjo pregledali. Skoraj isto zadevo je poslal
na tri naslove, med njimi na Vlado RS in Računsko sodišče. Zato so se odločili, da
generalna direktorica Direktorata za okolje opravi razgovor z direktorjem JZ KP Kolpa.
Primerjali so očitke s programi in poročili JZ KP Kolpa, koliko se ujemajo in razlikujejo.
Odločili so se, da obravnavajo zadeve po letu 2015, kar se je zgodilo v mandatu sedanje
sestave sveta zavoda, in da ne obravnavajo stvari, ki so jih že razložili na preteklih sejah
sveta in so že sprejeli sklepe, npr. kar zadeva izvolitev direktorja, sprejemanje programa
dela in podobno.
Glede projektov in delovanja na območju Starega trga je bil na tem sestanku narejen
pregled projektov, ki so se nanašali na Stari trg in največkrat je bila omenjena obnova
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naravne vrednote Peč, ki je uvrščena v program za leto 2018 in bo tudi v letnem
programu dela 2019. Je pa potrebno upoštevati postopke in potrebna sredstva. Tudi na
območju Starega trga so se aktivnosti izvajale in tudi pri monitoringih ni bil Stari trg
nikoli izvzet. Program je tisti, ki veže javni zavod glede aktivnosti, zato so dobili
priporočilo vodstva direktorata, da pri pripravi programa za leto 2019 še posebej
preverijo potrebe za Krajevno skupnost Stari trg in da izvedejo aktivno posvetovanje s
člani krajevne skupnosti in potem presodijo, kako se jih da vključiti v program za leto
2019. Dejstvo je tudi slaba odzivnost glede predlogov za program dela, z izjemo Peči.
Kar se tiče projektov, so skrbno pregledali financiranje, ker gredo nekateri projekti tudi
čez mejo parka. Pri financiranju gre za projektna sredstva, gre za projektni namen, ki
mora biti skladen s cilji parka, lahko pa tudi presega te cilje. Projektna logika je odvisna
od vsake projektne sheme. Pregledali so očitane investicije s stališča, ali so skladne s
programom, ali so bila javna sredstva ustrezno namenjena in da niso v nasprotju s cilji
parka nasploh. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Stalno in tudi na seji se izpostavljajo
Grduni, zato je svetu zavoda prav za Grdune naročili izredno zunanjo revizijo, da te
stvari preveri. Revizija je dostopna, kot velja za vse akte. Ta dokument na vpogled in na
najavo lahko vsakdo dobi na upravi parka. Financiranje naših zavarovanih območjih je
zelo skromno, zato se projekti financirajo iz več virov. Tudi Grduni so tak primer.
Primerjali so usklajenost s programi in s poročili in niso ugotovili nepravilnosti,
revizijsko poročilo jih tudi ni, imelo je dve priporočili: ločeno vodenje računovodskih
evidenc in ureditev cenika storitev. Tudi s sklepom sveta je bilo javnemu zavodu
naloženo, da to uredi. Pri poročilu za leto 2018 mora svet preveriti, ali sta ta dva sklepa
izvedena. Kar se tiče očitkov glede suma ponareditve listine v povezavi s programom za
leto 2018 so to tudi že obravnavali na seji – v dobri veri, da bi spremni dopis pomagal
poiskati glavne stvari, ga je lahko kdo narobe razumel. V roku je bilo na razpolago vsem
članom celotno gradivo, ki je bilo potem sprejeto na seji sveta.
Priporočilo ministrstva predsedniku sveta in direktorju je, da se seje sklicujejo, ko je
gradivo usklajeno. Gradiva naj se pošiljajo pravočasno, transparentno in v obliki, kjer
svetniki vsako spremembo predloženega gradiva lahko sledijo. Vse spremembe, ki se v
dokumentih zgodijo po pošiljanju gradiva svetnikom v obravnavo morajo biti
opremljene s »sledi spremembam«, tudi vsa pojasnila morajo biti jasna in popolna do te
mere, da ne more prihajati do nejasnosti.
Glede suma mučenja živali so govorili z direktorjem. Zadeva je tudi pod veterinarskim
nadzorom, ki ni zasledil nobenih nepravilnosti. Razlogov, da bi tu odpirali zadevo, ni. To
je področje kmetijske in veterinarske inšpekcije. Vsak lahko te stvari, če jih opazi, tudi
prijavi.
Glede dogodka 20. 5 .2018 na Dnevu odprtih vrat v Žuničih so zadeve na tako osebni
ravni, da se do tega niso opredeljevali.
V pobudi ni utemeljenih razlogov, ki bi dali osnovo za nadaljevanje postopka za odpoklic
direktorja JZ KP Kolpa, lahko pa si s temi priporočili pomagajo pri boljšemu delu za
naprej. Predsednik sveta dr. Skoberne je člane sveta vprašal, ali ima kdo kakšno misel
glede postopka te seje, ali je svet zavoda na ustrezen način reagiral na predlog g. Koceta.
Ali se strinjajo z ugotovitvami in priporočili ministrstva, ali imajo še kakšen dodaten
ukrep ali kaj novega, da o tem poroča vodstvu direktorata?
Člani sveta so se strinjali, da je postopek seje popolnoma ustrezen. Primerno je, da je
zadevo pregledalo pristojno ministrstvo in svetu zavoda poslalo dokument, ki ga bodo
člani sveta pregledali in sprejeli kot nadaljnje navodilo.
Direktor JZ KP Kolpa g. Boris Grabrijan je pojasnil, da so navedbe na karti parka, ki jo
je v prvem delu seje sveta članom razdelil g. Koce zavajajoče in enostransko prikazujejo
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zadeve, nekatere pa so povsem neresnične. Prva investicija, ki so jo izvedli že 30 dni po
pričetku dela uprave po ustanovitvi JZ KP Kolpa, potem ko sta bila zaposlena prva dva
uslužbenca, je bil kal Močile v Starem trgu. Prva ureditev naravne vrednote je bila Lipa v
Močilah. Prva nepremičnina, ki jo je zavod kupil, je bila v Starem trgu. Nekdanjo vaško
tehtnico, ki je bila vaška sramota in nevarna voznikom in pešcem so uredili, da je v
funkciji tehtnice, z lepo urejeno okolico. Prvi projekt, ki ga je zavod izvajal je bil v Starem
trgu – postavitev oglarske kope in njen prižig ob vseslovenskem prižigu oglarskih kop.
Isti dan, ko so financirali opremo info točk na počivališčih poti in na vpadnicah v park, so
razdelili mize društvom, ki so bila pripravljena skrbeti zanje. Zagotovljene so bile mize
in klopi za tri lokacije v Starem trgu (Radenci, Sodevci, Močile) – največ od vseh KS na
območju parka. Samo v KS Stari trg sta bila dva kompleta ukradena in en zažgan, nikjer
drugje ni bilo tovrstnih problemov. Zavod je ponovno financiral ukradeno in uničeno
opremo in jo postavil na iste lokacije. Glede domnevnega mučenja živali je bila podana
anonimna prijava Agenciji za varno hrano OE Novo mesto. Inšpekcija si je
prezimovališče v Žuničih ogledala in je bila z videnim zadovoljna. Na prireditvi 20. 5.
2018 popoldne je g. Koce motil javno prireditev; medtem, ko sta direktor in vodnica
predstavljala vsebino prireditve in vodila goste po Šokčevem dvoru. Prireditve ni bilo
moč nadaljevati drugače, kot da je direktor poklical policijo, ki je z g. Kocetom opravila
razgovor.
Člani sveta so se strinjali, da se svet zavoda že nekaj časa ukvarja z enimi in istimi
temami, tudi tistimi, o katerih je svet že razpravljal in sprejel odločitve, in da bi bilo
treba s takšno prakso prenehati. Glede priporočil ministrstva o aktivnem posvetovanju s
člani krajevne skupnosti Stari trg glede predlogov za program 2019, so bili mnenja, da je
potrebno vse krajevne skupnosti v KP Kolpa obravnavati enakopravno. Redna priprava
programa parka poteka tako, da se izvede posvet z vsemi krajevnimi skupnostmi, le pri
programu za leto 2019 je bilo poudarjeno aktivno posvetovanje s Krajevno skupnostjo
Stari trg, ker iz Starega trga ni bilo odziva, kljub temu, da so bili povabljeni k
sodelovanju. Zaradi tega gre tukaj za bolj proaktivno vlogo od Starega trga pridobiti
predloge, medtem ko je potrebno z ostalimi krajevnimi skupnostmi tudi komunicirati.
Predlagali so, da je potrebno popraviti zapis priporočil ministrstva. Zapisati je treba tudi
postopek sodelovanja s krajevnimi skupnostmi, da ne bi bilo neenakopravnosti med
njimi. Zapisati bi bilo treba, katera krajevna skupnost se je odzvala in katera ne.
Glede dneva odprtih vrat bi bilo dobro pojasniti, kaj pomeni dan odprtih vrat, kaj bo
odprto. Pomembno je, da so stvari zapisane.
.
Glede revizijskega poročila, je treba preveriti in objaviti, kaj so informacije javnega
značaja.
Glede suma mučenja živali mora svet preveriti, ali je ob takem dogodku dolžan reagirati
državljan kot posameznik in to ni v pristojnosti sveta zavoda. Opozoriti je treba na
zakonske dolžnosti članov sveta, ne samo na pravice.
Do sedaj še ni bil realiziran sklep sveta zavoda o objavi članka v Belokranjcu o Peči.
Dogovorjeno je bilo, da bo g. Koce napisal članek o Peči. Dr. Skoberne je poslal
fotografijo, članek še ni napisan.
Vloga sveta zavoda ni, da ureja osebna razmerja. Vendar v primeru, ko svet dobi pisni
predlog člana, mora odreagirati. Pomembno je, da vse dogovore zapišemo.
Glede navedbe o strošku Pravilnika o alkoholiziranosti na delovnem mestu je iz
dokumentacije jasno razvidno, da so v omenjenem znesku celotni materialni stroški.
Priprava samega pravilnika ni imela nobenih finančnih posledic za zavod.
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Člani sveta so se dogovorili, da naj bo evidenca o vzdrževanju habitatov v poročilu
čimbolj natančna, da bo zadeva povsem transparentna in urejena. Številke parcel niso
osebni podatek, tako da se jih lahko navede v poročilu.
V prejšnjem mandatu je bila podana anonimna prijava na Komisijo za preprečevanje
korupcije, ki jo je ta odstopila svetu, svet jo je obravnaval in poročal na Komisijo za
preprečevanje korupcije. Zato je svet v tem mandatu ni ponovno obravnaval.
Z zapisnikom te izredne seje sveta zavoda bo seznanjeno tudi vodstvo Direktorata za
okolje.
V razpravi so poleg predsednika sveta dr. Petra Skoberneta sodelovali tudi namestnica
predsednika Antonija Benetič, ter člani sveta: Alenka Pavlovec, Andrej Piano, Snežana
Čanak in Tončka Jankovič ter direktor Boris Grabrijan.
Ugotovitve:
Sklep 1: Svet JZ KP Kolpa se je seznanil s predlogom (mnenjem) Vladi RS za
predčasno razrešitev direktorja JZ KP Kolpa Borisa Grabrijana iz krivdnih
razlogov
Sklep 2: Svet JZ KP Kolpa je sprejel priporočila MOP-a in dodatne utemeljitve, ki so
jih člani sveta podali na 2. izredni seji.
Sklep 3: Po pregledu gradiva člani sveta nimajo nobenega razloga, da bi predlagali
Vladi RS odpoklic direktorja JZ KP Kolpa iz krivdnih razlogov.

Seja je bila zaključena ob 13.10 uri.
Seja je avdio posneta, posnetek se hrani na sedežu zavoda.
Zapisniku je priloženo:
- Priloga 1: Karta ozemlja Krajinskega parka Kolpa z označenimi objekti in
investicijami ter Šašljevo (kmetijsko, živinorejsko) učno potjo – videnje g. Matije
Koceta
- Priloga 2: Odziv MOP na dopis Matije Koceta za sklic izredne seje JZ KP Kolpa za
obravnavo predloga za odpoklic direktorja JZ KP Kolpa

Zapisala:
mag. Margita Adamič

Predsednik Sveta
dr. Peter Skoberne
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