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Seznam kratic in okrajšav 

 

EZR Enotni zakladniški račun 

GERK   Grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva 

HT Habitatni tip 

JZ KPG Javni zavod Krajinski park Goričko 

KBZ KPG kolektivna blagovna znamka Krajinski park Goričko 

KGZSZMS Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - zavod Murska Sobota   

KOPOP kmetijsko okoljsko podnebno plačilo 

KMG-MID Kmetijsko gospodarstvo  

KPG Krajinski park Goričko 

KUD Kulturno umetniško društvo 

LAS Lokalna akcijska skupina 

MK Ministrstvo za kulturo 

MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

MOP Ministrstvo za okolje in prostor 

NN Naravovarstveni nadzornik 

NUG Načrt upravljanja za Goričko 

NV Naravna vrednota 

NVO Nevladna organizacija  

OPN Občinski prostorski načrt 

PDM Polna delovna moč 

PMMS Pomurski muzej Murska Sobota 

PRP Program razvoja podeželja 

PUN Program upravljanja z območji Natura 2000 za obdobje 2015-2020 

RS Republika Slovenija 

SKZG Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS 

TD Turistično društvo 

UE Upravna enota 

Zavod Javni zavod Krajinski park Goričko 

ZGS Zavod za gozdove Slovenije 

ZO Zavarovano območje 

ZON Zakon o ohranjanju narave 

ZPFOLERD Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 

ZRSVN Zavod RS za varstvo narave 

ZVKD Zavod za varstvo kulturne dediščine 
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Seznam predpisov, ki so podlaga za delovanje zavoda 

 

- Uredba o Krajinskem parku Goričko (Ur.l. RS, 101/2003). S 46. členom ZON-C (Ur.l. RS, 46/2014) so 
prenehale veljati določbe v prvem in tretjem odstavku 17. člena Uredbe o Krajinskem parku Goričko), 

- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (Ur.l. RS, 3/2004 in 50/2005), 
- Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko (Ur.l. RS, 6/2005). Statut je bil na 5. seji Sveta zavoda 

28.1.2016 spremenjen in dopolnjen.  Vlade RS je dala soglasje s sklepom 12.4.2016.  
- Začasne upravljavske smernice v Krajinskem parku Goričko (Sklep ministra za okolje in prostor z dne 

12.11.2005), 
- Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, 96/2004 - uradno prečiščeno besedilo, 61/2006 – Zdru-1, 8/2010 – 

ZSKZ-B in ZON-C 46/2014),  
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur.l. RS, 49/2004, 110/2004, 59/2007, 

43/2008, 8/2012, 33/2013, 35/2013 – popr., 39/2013 – odl. US, 3/2014 in 21/2016), 
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur.l RS, 48/2004, 33/2013, 99/2013), 
- Uredba o habitatnih tipih (Ur.l RS, 112/2003, 36/2009 in 33/2013),  
- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur.l. RS, 46/2004, 110/2004, 115/2007, 36/2009 in 

15/2014), 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, 46/2004, 109/2004, 84/2005,115/2007, 

32/2008 – odl. US, 96/2008, 36/2009, 102/2011, 15/2014 in 64/2016), 
- Uredba o varstvu samoniklih gliv (Ur.l. RS, 57/1998, 56/1999 – ZON, 41/2004 – ZVO-1 in 58/11),  
- Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv (Ur.l. RS, 58/2011), 
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur.l. RS, 111/2004, 70/2006, 58/2009, 93/2010 in 

23/2015), 
- Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Ur.l. RS, 117/2002 in 53/2005), 
- Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Ur.l. 

RS, 41/2015) 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS, 40/2012,  96/2012 – ZPIZ-2, 104/2012 – 

ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 – odl. US, 46/2013 – ZIPRS1314-A, 56/2013 – ZŠtip-1, 63/2013 – ZOsn-
I, 63/2013 – ZJAKRS-A, 99/2013 – ZUPJS-C, 99/2013 – ZSVarPre-C, 101/2013 – ZIPRS1415, 101/2013 – 
ZDavNepr, 107/2013 – odl. US, 85/2014, 95/2014, 24/2015 – odl. US, 90/2015, 102/2015 in 63/2016 – 
ZDoh-2R), 

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, 43/2011, 60/2011 – ZTP-D, 63/2013 in 
90/2014 – ZDU-1I), 

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, 24/2006 – ur. pr. b., 105/2006 – ZUS-
1, 126/2007, 65/2008, 8/2010 in 82/2013), 

in drugi zakonski predpisi, ki so merodajni za delovanje zavoda. 
Za upravljanje gradu Grad: 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, 7/1999; 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 

32/16), 
- Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (Ur.l. RS, 3/2004) – prenos v upravljanje 

nepremičnine kulturnega spomenika državnega pomena gradu Grad (Ur.l. RS, 81/99 in 55/02), 
- Odlok o razglasitvi gradu Grad za kulturni spomenik državnega pomena (Ur.l. RS, 81/99-3823, sprememba 

Ur.l. RS, 55/2002-2690) 
- Varnostna študija Grad Goričko (JZ KPG 2012). 
Notranji akti Javnega zavoda Krajinski park Goričko: 
- Poslovnik o delu Sveta JZKPG (8.7.2004), 
- Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti JZKPG (14.3.2006), 
- Merila za določanje letnega dopusta zaposlenih JZKPG (30.11.2006), 
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (14.3.2006), 
- Pravilnik o delovnem času JZKPG (31.3.2016), 
- Pravilnik o uporabi službenega vozila (8.3.2013), 
- Pravilnik o javnem naročanju za zaposlene v JZ KPG (april 2016), 
- Pravilnik o uporabi in dodeljevanju osebne varovalne opreme (oktober 2014), 
- Pravilnik o prepovedi mobinga, spolnega in drugega nadlegovanja in trpinčenja v delovnem razmerju in na 

delovnem mestu (september 2014). 
- Pravilnik o računovodstvu JZ KPG (januar 2018) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-4926
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1711
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1299
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-2689
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-2655
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2723
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4131
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1367
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1. UVOD 
 

Izvajanje javne službe in poslovanje zavoda je potekalo po sprejetem programu dela in finančnem 

načrtu za leto 2017, ki je bil potrjen s sklepom sveta zavoda na 6. redni seji, 19. januarja 2017 in 

potrjen s sklepom št.: 35602-6/2017 ministrice za okolje in prostor, ge. Irene Majcen, dne 27.2.2017. 

Pogodba o celoletnem financiranju MOP-a je bila podpisana 24.3. 2017, v višini 338.706,00 EUR, od 

tega 265.506,00 EUR za pokrivanje stroškov dela, 68.000,00 EUR za materialne stroške in 5.000,00 

EUR za investicije. Za sofinanciranje programskih stroškov in zaposlitve enega delavca za obdobje 8 

mesecev so Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG), Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG) podpisali pogodbo 10.4.2016 v višini 30.000,00 EUR.  

 

Glavni poudarki opravljenega dela v letu 2017 so bili: 

 

 dopolnjen osnutek Načrta upravljanja Krajinskega parka Goričko, NUG, 2017-2021 je bil oddan 

29. septembra na MOP v pregled in dopolnitve, 

 vključitev v KOPOP ukrepe in izvajanje košnje z obnovo travnikov za izboljšanje ohranitvenega 

stanja Natura 2000 habitatov ob pomoči treh delavcev iz programa javnih del in enega delavca 

sofinanciranega iz sredstev SKZG, 

 v oktobru so bili na MOP oddani projektni dokumenti za začetek izvedbe projekta Vzdrževanje 

kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem z akronimom "Gorička krajina", ki bo 

sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 

2014-2020 s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije in je predviden 

v PUN 2015-2020. Vloga projekta je bila potrjena v decembru, 

 začetek priprave vloge za drug projekt po PUN 2015-2020: Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev 

stoječih vod in potokov na Goričkem, 

 v novembru je JZ KPG prevzel električno vozilo za opravljanje naravovarstvenega nadzora 

financiranega iz Sklada za podnebne spremembe, 

 predsedovanje Skupnosti naravnih parkov Slovenije (SNPS) in izvedba več aktivnosti za delovanje 

(skupna spletna stran, logotip, razstava) ter pričetek izvajanja skupne aktivnosti za učence 

osnovnih šol - spoznavanje naravnih parkov na spletu (sodeluje skoraj 400 učencev iz cele 

Slovenije), 

 tekoče izvajanje aktivnosti v dveh projektih v dveh čezmejnih programih sodelovanja Slovenije z 

1. Madžarsko-Green Exercise in 2. z Avstrijo-321go, 

 pričetek projekta LIFE NATURAVIVA, 

 čezmejno sodelovanje v Trideželnem pri izvedbi četrtega kviza "Človek in narava" za otroke 

osnovnih šol v KPG in mednarodnega natečaja v likovnem ustvarjanju za učence v šolah 

Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség, 

 postavitev neprometne signalizacije za označitev Trideželne kolesarske povezave L919 in obnova 

dotrajanih 14 pojasnjevalnih tabel, 

 tekoče upravljanje Središča za obiskovalce gradu in KPG ob pomoči dveh delavcev iz programa 

javnih del pri vodenju v razstavnih prostorih gradu.   

 povečan obisk gradu za 4,5 % v primerjavi z letom 2016. 
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PRIKAZ ŠTEVILA UR IN PROGRAMSKIH STROŠKOV PO PRIORITETAH 

  

Program 2017 Izvedba indeks 

skupaj ure 
skupaj vsi 
stroški v € skupaj ure 

skupaj vsi stroški 
v €  

delež  % delež % delež  % delež %  

PRIORITETA I 14.597 53 271.757 54 14.035 51 262.133 51 96,4 

PRIORITETA II 9.844 35 177.773 30 10.064 37 191.845 37 107,9 

PRIORITETA III 3.359 12 58.773 11 3.359 12 58.488 12 99,5 

SKUPAJ I+II+III 27.800 100 508.303 100 27.459 100 512.466 100 100,08 

 

Odstopanje od sprejetega programa dela v 2017 je bilo samo v tem, da se bo oprema za 

naravovarstvena nadzornika, namesto v letu 2017 nabavila v 2018. 

 

Do manjšega odstopanja je prišlo tudi pri realizaciji delovnih ur. Opravljenih je bilo več delovnih ur od 

načrtovanih za vzdrževanje grajskega parka in gradu kot posledica opravljanja večjega obsega del, ki 

so nastala zaradi vremenskih nevšečnosti. V drugem polletju je bilo več od načrtovanih ur, 

opravljenih na novem delovnem mestu naravovarstveni nadzornik III. Do nove zaposlitve je prišlo 

zaradi delne upokojitve delavca na delovnem mestu "visoki naravovarstveni svetnik", ki je zaposlen 

za polovični delovni čas. JZ KPG je zaposlil osebo, ki je delno prevzela njegovo delo. Zaradi razlike v 

plačnih razredih (42 plačni razred visokega NV svetnika in 29 plačni razred NV nadzornika) je bilo 

možno za čas enega leta zaposliti osebo za polni delovni čas, 40 ur na teden. Na ta način je bilo v 

drugi polovici 2017 opravljenih več delovnih ur, ki so bile razvrščene in porabljene za delo na nalogah 

večinoma v prvi prioriteti. 
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2. IZVAJANJE PROGRAMA DELA V LETU 2017 
 

Program dela se je izvajal po prioritetah zastavljenih v programu dela in finančnem načrtu za leto 

2017 in sicer: 

 

1. Varstvene, upravljavske in nadzorne naloge 

2. Naloge urejanja obiska in ozaveščanje javnosti 

3. Razvojne naloge (trajnostni model razvoja) 

 

 

2.1. VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE 
Glavne prioritete, cilji in ključne naloge v 2017 

 

Cilji:  

 

1. Ohranjati naravne vrednote, s poudarkom na lastnostih, na osnovi katerih so bile 

razglašene.  

2. Ohranjanje ugodnega stanja Natura 2000 habitatnih tipov (življenjskih prostorov) vrst 

ter rastišč zavarovanih vrst. 

3. Spodbujati naravi prijazno kmetovanje z namenom izboljšanja stanja habitatnih tipov in 

vrst območja Natura 2000. 

 

- Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje naravnih vrednot v KPG, kvalifikacijskih 

habitatnih tipov in vrst na območju Natura 2000 Goričko ter ohranjati ugodno in/ali izboljšati 

ohranitveno stanje zavarovanih vrst živali in nahajališč zavarovanih vrst rastlin. 

 

Za izboljšanje stanja travniških NV in življenjskih okolij na travnikih je najpomembnejša izvedba 

ukrepa košnje z odstranitvijo biomase. JZ KPG je z redno zaposlenimi delavci in zaposlenimi v 

programu javnih del ter z lastnimi sredstvi in opremo s košnjo ohranjal ugodno stanje na 39 ha 

zemljišč v lasti RS in v upravljanju JZ KPG. JZ KPG je v sodelovanju z ZRSVN posodobil območja NV in 

pripravil predlog novih naravnih vrednot državnega pomena, ki bodo vključena v varstvena območja 

NUG. Na ostalih NV in delih območja Natura 2000 Goričko je pregledal stanje na terenu in pripravil 

seznam parcel naravovarstveno pomembnih zemljišč primernih za izboljšanje stanja ohranjenosti vrst 

in HT, ki so navedena v PUN 2015-2020. Nakup zemljišč je predviden v projektu Gorička krajina 

odkupil  

 

- Opravljanje naravovarstvenega nadzora na območju KPG. 

 

JZ KPG je nadaljeval z neposrednim naravovarstvenim nadzorom na območju KPG. Za hitrejše in 

učinkovitejše ukrepanje ob nespoštovanju določil Zakona o ohranjanju narave in drugih pravnih 

predpisov, ki jih nadzorujejo nadzorniki v KPG, je en NN uspešno opravil izpit iz Zakona o upravnem 

postopku, en NN se je udeležil strokovnega izobraževanja za nadzornike v Gotenici. Na terenu je bilo 

ugotovljenih devet kršitev, ki so bile posredovane v obravnavo na inšpektorat R Slovenije. 

 

- Spodbujati naravi prijazno kmetovanje z namenom izboljšanja stanja habitatnih tipov in vrst 

območja Natura 2000. 
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JZ KPG je izvedel vse aktivnosti, ki jih je načrtoval za spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja z 

namenom izboljšanja stanja habitatov in vrst območja Natura 2000. Poleg že uveljavljenih akcij NAJ 

travnik, NAJ sadovnjak in NAJ "ograček z brajdo" je opravil več individualnih razgovorov s kmeti. V 

sodelovanju z drugimi inštitucijami na področju kmetovanja in varstva narave ter mladimi kmetijskimi 

prevzemniki na Goričkem, je spodbujal pripravo novih in izboljšanih kmetijskih ukrepov v naslednjih 

letih na območju Natura 2000 Goričko. Pomemben korak JZ KPG za spodbujanje naravi prijaznega 

kmetovanja v prihodnje je bil dosežen z odobritvijo projekta Gorička krajina. 

 

- Dokončanje Načrta upravljanja za območje Goričko 2017-2021 - NUG in sprejem na Vladi RS. 

 

JZ KPG je konec meseca septembra oddal NUG na MOP. Pred tem se je ekipa, ki v JZ KPG pripravlja 

NUG, srečala s predstavniki MOP in v osnutek NUG prvič vključila ožja območja varstva. Gre za več 

fragmentiranih območij na celotnem območju KPG z naravovarstveno pomembnimi travniki in 

naravne vrednote potencialno primerne za izboljšanje stanja ohranjenosti Natura 2000 HT in vrst ter 

drugih zavarovanih vrst rastlin in živali.  

 

- Spremljanje stanja v naravi in krajini (dnevni in nočni metulji, vodne, obvodne in ptice 

kulturne krajine, posegi v vodne ekosisteme, NV). 

 

JZ KPG je v letu 2017 spremljal stanje v naravi in krajini, saj je večino zbranih podatkov (metulji 

mravljiščarji, ptice kulturne krajine, netopirji) in dognanja vključil v oddano vlogo projekta Gorička 

krajina. 

 

- Odkup travniških površin travniških HT v okviru projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za 

ptice in metulje na Goričkem. 

 

Zaradi zamika začetka izvajanja projekta za sedem mesecev (načrtovano v maju, pričetek v decembru 

2017) se odkup travniških habitatov še ni pričel. Zaposleni na projektu so opravili poizvedovanje pri 

lastnikih travniških površin, ki bi jih JZ KPG nameraval odkupiti v last R Slovenije. Pripravilo se je 

razpisno dokumentacijo za izbor najugodnejšega sodnega cenilca, ki bo ocenil vrednost zemljišč za 

odkup. 

 

Oddaja Vloge za dodelitev sredstev za izvedbo projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in 

metulje na Goričkem ter začetek izvajanja in priprava Vloge za dodelitev sredstev za izvedbo projekta 

Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov (oboje sofinancirano iz ESRR; izhodišče 

PUN 2015-2020). 

 

Vloga za dodelitev sredstev za izvedbo projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na 

Goričkem je bila uspešno oddana in JZ KPG je decembra prejel Odločitev o podpori projekta s strani 

MOP. Projektne aktivnosti so se pričele 1. decembra 2017.  

 

Z namenom pripraviti Vlogo za dodelitev sredstev za izvedbo projekta Ureditev, obnovitev oz. 

vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem je bilo opravljenih več razgovorov s potencialnimi 

projektnimi partnerji. Na tej osnovi je bil pripravljen nabor ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti 

ciljnih gozdnih habitatov in varovanih vrst v območju Natura 2000.  



 

 

Letno poročilo o poslovanju  2017.  Javni zavod Krajinski park Goričko.  

10 

 

- Začetek izvajanja aktivnosti v projektu BIODIVERSITY – ART OF LIFE (Life+ program) v drugi 

polovici leta in ForLife (Interreg V-A Slovenija-Hrvaška). 

 

Projekt BIODIVERSITY – ART OF LIFE (Life+ program) z akronimom LIFE NATURAVIVA je bil odobren in 

se je začel izvajati 1. septembra.  

 

Projekt ForLife ni bil odobren. 
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2.2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI 
 

Cilja:  

 

4. Usmerjanje obiskovalcev v parku s kakovostno interpretacijo narave, kulturne krajine in 

kulturne dediščine ter strokovnim vodenjem. 

5. Krepitev vloge upravljavca pri izvajanju in povezovanju na področju ozaveščanja, 

izobraževanja, usposabljanja in interpretacije za lokalno prebivalstvo in različne 

interesne skupine. 

 

Glavne prioritete, cilji in ključne naloge v 2017 

 

- Upravljanje s parkovno infrastrukturo za obiskovanje.  

 

V letu 2017 je bilo pregledano stanje parkovne infrastrukture, 12 počivališč, 33 lokacij tabel. 

pripravljen je bil načrt za zamenjavo dotrajanih tabel in pripravljene nove vsebine za namestitev 14 

tabel za zamenjavo na obstoječih mestih. Za označitev so bile določene tri nove lokacije na območju 

naravnih vrednot. Na novo je bilo določenih 30 lokacij za postavitev info stebričkov v projektu 

GreenExercise. 

 

- Upravljanje središča za obiskovalce gradu Grad in KPG ter ohranjanje kulturnega spomenika. 

 

V središču za obiskovalce so bile celo leto na voljo informacije o gradu in KPG namenjene krepitvi 

zavedanja o pomenu ohranjanja narave in kulturne dediščine. Oblikovanih je bilo pet novih 

programov vodenja ter na gradu izvedenih 13 javnih dogodkov. Grad si je ogledalo 22.152 

obiskovalcev, oddanih je bilo 122 nočitev. JZ KPG je skrbel za vzdrževanje gradu, grajskega dvorišča in 

grajskega parka. Izvedenih je bilo 10 kulturno-umetniških in 2 naravoslovno-umetniški prireditvi. 

Največji dogodek je bil Grajski bazar, 13. oktobra, ki je bi tudi mednarodni in je privabil preko 1.000 

obiskovalcev. Častni gost je bil g. Peter Misja, predsednik Zveze turističnih društev Slovenije.. 

 

- Informiranje obiskovalcev in promocija ponudbe na gradu Grad in v KPG. 

 

Informiranje različnih ciljnih skupin je potekalo s pomočjo medijev, lokalne televizije, preko radia in s 

pisanjem člankov v različna glasila in lokalne časopise in preko svetovnega spleta. V letu 2017 so bili 

osveženi podatki s ponudbo in zanimivostmi v KPG ter natisnjen nov čezmejni zemljevid v projektu 

GreenExercise. 

 

- Spremljanje stanja obiska v gradu in v KPG. 

 

Ob koncu leta je JZ KPG zaprosil druge ponudnike turističnih storitev za podatke o zabeleženem 

številu obiskovalcev v drugih krajih na območju KPG. Ocena števila obiskovalcev se giblje med 

100.000 in 400.000. Podrobnosti so opisane v Prilogi 2 (na str.20).  

 

- Ozaveščanje različnih ciljnih skupin otrok in mladine preko mreže šol v KPG, drugih 

zavarovanih območjih narave v Sloveniji ter sodelovanje z  mrežo šol v Trideželnem parku 

Goričko-Raab-Őrség 
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JZ KPG se je posebej trudil ozaveščati otroke in mladino z izvajanjem aktivnosti, ki dopolnjujejo učne 

vsebine na vseh stopnjah izobraževanja z naravoslovnimi in tehniškimi dnevi, kvizom za osnovnošolce 

goričkih šol Narava in človek v KPG in v Trideželnem parku. K ozaveščanju se uvrščajo tudi javna 

predavanja za študijske in druge skupine.  

 

V 2017 je JZ KPG navdušil druge upravljavce naravnih parkov Slovenije za izvedbo skupne, 

vseslovenske aktivnosti s kvizom preko spletne strani Skupnosti naravnih parkov, ki je bila za ta 

namen dopolnjena z zavihkom Za šolarje: https://www.naravniparkislovenije.si/slo/solarji. Odzvali so 

se vsi člani Skupnosti, v kvizu, ki se bo zaključil 7. maja se je prijavilo preko 400 učencev.  

 

Javnost je bila o dogajanju v KPG obveščena s 13-timi e-novičniki in enim tiskanim, ki so ga po pošti 

prejela vsa gospodinjstva ob koncu leta.  

  

https://www.naravniparkislovenije.si/slo/solarji
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2.3. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA) 
 

Cilja:  6. Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri trajnostnem razvoju dejavnosti v KPG. 

7. Razvoj kulturno turistične ponudbe.  

 

Glavne prioritete, cilji in ključne naloge v 2017 

 

- Krepitev kakovosti ponudnikov storitev in izdelkov s kolektivno blagovno zanamko KPG.  

 

JZ KPG je pripravil letno srečanje imetnikov pravice do uporabe KBZ KPG. Med letom je zavod 

nagovoril 4 nove ponudnike in jih povabil k prijavi na javni poziv v 2018. 

 

- S promocijo blagovne znamke krepiti prepoznavnost KPG. 

 

JZ KPG je za promocijo blagovne znamke povabil ponudnike (79) k oblikovanju skupnega kataloga, ki 

bo v elektronski verziji predstavljen v 2018. JZ KPG se je predstavljal na šestih sejmih skupaj s 

ponudniki, pri čemer je stroške treh sejmov pokril MOP neposredno. Vsi imetniki kolektivne blagovne 

znamke so dobili priložnost za lastno promocijo na Grajskem bazarju, saj postaja grad čedalje bolj 

prepoznavno predstavitveno okno Goričkega.  

 

- Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. 

 

JZ KPG je večkrat svetoval pri razvojnih nalogah in odločitvah v parkovnih občinah, ki so to želele z 

namenom usmerjati razvoj na naravi prijazen način. JZ KPG je aktivno vključen tudi v aktivnostih LAS 

Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh na območju KPG.  

 

Pomembna razvojna naloga JZ KPG v 2017 je bila priprava zasnove rabe grajskih prostorov za 

nadaljnji razvoj dejavnosti v gradu, ki postaja pomembno predstavitveno in učno središče ne samo v 

občini Grad temveč na celotnem območju Krajinskega parka Goričko. 
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3. IZVAJANJE PRIDOBLJENIH PROJEKTOV V 2017 
 

V letu 2017 sta se intenzivno izvajala pridobljenega projekta (GreenExercise - SI-HU in 321go - SI-AT), 

oddana so bila poročila in pridobljena certifikata.  

 

Po odobritvi projekta Biodiverziteta, umetnost življenja ali krajše LIFE NATURAVIVA, ki ga sofinancira 

program LIFE je JZ KPG pričel z izvajanjem 1. septembrom 2017. V okviru projekta je bilo v 2017 že 

izvedenih nekaj komunikacijskih aktivnostih in ena delavnica za ciljne skupine otrok, sestanek 

usmerjevalnega odbora in srečanje z monitorjem.  

 

V letu 2017 je JZ KPG uspešno pridobil finančna sredstva iz Operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in s 1.12.2017 pričel z izvajanjem projekta 

Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem ali krajše Gorička krajina. Vrednost 

projekta, ki bo trajal do 30.11.2021 je 1.785.353,00 EUR. V projektu kot partnerja sodelujeta Društvo 

za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – zavod 

Murska Sobota.  

 

JZ KPG je bil povabljen k sodelovanju v mednarodnem projektu Pegasus, ki je Goričko obravnaval kot 

pilotno regijo. Rezultati so bili javno predstavljeni na Gradu, Domžalah in na Dunaju. Več na spletu: 

http://pegasus.ieep.eu/. 

 

JZ KPG je pridružen strateški partner pri prijavi projekta Supporting Danube Region’s ecological 

Connectivity by linking Natura 2000 areas along the Green Belt - D2C - DaRe to Connect, ki je bil 

prijavljen na Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020. Rezultat prijave bo znan v 2018.  

 

Projekt ForLife, ki ga je Občina Šalovci prijavila s hrvaškimi partnerji na program Interreg V-A SLO-HR, 

v katerega bi bil JZ KPG vključen kot pridruženi partner, ni bil potrjen. 

 

Na posvetovalnem sestanku JZ KPG s projektno ekipo ZRC SAZU, ki je v 2017 pričela s štiriletnim 

raziskovalnim projektom Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji - izzivi sodelovanja in 

trajnostnega razvoja, ki bo trajal do 31.05.2020, je bila raziskovalcem obljubljena pomoč pri iskanju 

potrebnih virov in informacij. 

 

  

http://pegasus.ieep.eu/
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4. IZVAJANJE UKREPOV PO PUN 2015-2020 NA OBMOČJU NATURA 2000 

GORIČKO V LETU 2017 
 

V skladu s cilji in ukrepi Programa  upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020 so 

varstveni ukrepi za JZKPG razdeljeni na obnovo habitatov, komunikacijske aktivnosti, odkupe zemljišč 

in na upravljanje zavarovanega območja. 

 

V letu 2017 je JZ KPG s posrednimi komunikacijskimi aktivnostmi uspel, da je bilo obnovljenih 2,8 ha 

travnikov s prevladujočo stožko (HT 6410), 2,21 ha polnaravnih suhih travišč in grmiščnih faz na 

karbonatnih tleh (HT 6210) in 7,28 ha nižinskih ekstenzivno gojenih travnikov (HT 6510).  Varstveni 

ukrep načrtovanih odkupov zemljišč v projektu Gorička krajina v 2017 ni bil izveden.  

 

JZ KPG je za hribskega urha in velikega pupka, v okviru varstvenih ukrepov obnove, ob Ledavskem 

jezeru postavil 2.600 m varovalnih ograj za dvoživke in obnovil habitat ob Kačovi mlaki pri Gradu in 

Šandor-Pankerjevi mlaki v Kančevcih.  

 

Ostale varstvene ukrepe predvidene v PUN želi JZ KPG izpeljati v projektu Ureditev, obnovitev oz 

vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem, Priloga PUN 6.4 Načrtovani projekti. 

 

Za namene ohranjanja in obnove habitata za puščavnika, temnega in strašničinega mravljiščarja je JZ 

KPG v letu 2017 je s košnjo obnovil 23,5 ha habitata za obe vrsti mravljiščarjev. JZ KPG je uspešno 

pripravil in oddal projektno nalogo ter Vlogo za izvedbo projekta Gorička krajina za izvedbo 

neposrednih varstvenih ukrepov na terenu v naslednjih 4 letih.  

 

Za namene obnove habitata za vidro je JZ KPG začel pripravljati projektno nalogo Ureditev, obnovitev 

oz vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem. Drugih ukrepov varstva za to vrst ni bilo 

izvedenih.  

 

S komunikacijskimi aktivnostmi je JZ KPG ohranjal habitat za navadnega netopirja v cerkvi v Kobilju, v 

stari osnovni šoli v Kančevcih in v Stanjevcih ob kulturnem domu v akciji Mednarodna noč netopirjev 

in »Vgasnimo posvejte«. Za izvedbo dodatnih komunikacijskih aktivnosti in izvedbo naravovarstvenih 

ukrepov za ohranjanje habitata za navadnega netopirja v prihodnje, je JZ KPG v decembru pričel z 

izvajanjem projekta Gorička krajina.  

 

Za ohranjanje habitata za belorepca na Ledavskem jezeru se je JZ KPG na terenu dogovarjal z Ribiško 

in Lovsko družino o tem, da naj bosta območji običajnega počivališča belorepca na drevesih in habitat 

za čapljico, izvzeti iz ribolovnega in lovnega območja na severnem delu jezera. Podrobnejši ukrepi za 

ohranjanje habitatnih tipov in habitatov drugih vrst niso bili izvedeni. 
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Tabela 1: Izvajanje ukrepov po PUN 2015-2020 na območju Goričko ID SI3000221 v letu 2017 (direktiva EU o varovanju habitatov), kjer je odgovorni 

nosilec JZ KPG. Izsek iz PUN. 
EU 

koda 

Ime vrste/HT/znanstveno ime Takso-

nomska 

skupina 

Tip podrobnejšega 

varstvenega cilja 

Podrobnej

ši 

varstveni 

cilj 

Vrednos

t 

podrobn

ejšega 

varstven

ega cilja 

(številčn

a) 

Eno

ta 

Vrednost 

podrobnejšega 

varstvenega 

cilja (besedna) 

Varstve

ni ukrep 

Podrobnejše 

varstvene 

usmeritve 

Sektor Vir finan-

ciranja 

Poročilo o izvajanju ukrepov v 2017  

3130 Oligotrofne do mezotrofne 

stoječe vode z amfibijskimi 

združbami razredov 

Litorelletea uniflorae in/ali 

Isoëto-Nanojuncetea 

sladke 

celinske 

vode 

Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi 

habitatnega tipa 

se obnovi 

na 

    poloji 

minimalno 

zaraščeni s 

trajnicami in 

lesnimi 

vrstami 

obnovit

ev 

oblikovanje 

novih polojev 

ob sanaciji 

(poglobitvi) 

zadrževalnika 

varstvo 

narave 

projekt Sestanek za pripravo LIFE-okolje 

projekta vodilni partner DRSV. 

6410 Travniki s prevladujočo 

stožko (Molinia spp.) na 

karbonatnih, šotnih ali 

glineno-muljastih tleh 

(Molinion caeruleae) 

grmišča 

in 

travišča 

Velikost 

habitatnega tipa 

se obnovi 

na več 

kot 

80 ha   komuni

kacijsk

e 

aktivno

sti 

  varstvo 

narave 

redno 

delo 

Akcija NAJ travnik - 1ha 

(komunikacija z lastniki parcel).                                                                               

Izvajanje KOPOP operacije 

Traviščni habitati metuljev na 7 ha 

(tudi OOTT ), izvajanje samo OOTT 

še na dodatnih 1,53 ha, od tega 

pokošeno do 15.6. 2017 1,8 ha 

(komunikacija s KGZ in lokalnimi 

prebivalci). 

Promoviranje ogleda 

dokumentarnih filmov Gorički 

travniki in Upkač na socialnih 

omrežjih in spletni strani KPG.  

6410 Travniki s prevladujočo 

stožko (Molinia spp.) na 

karbonatnih, šotnih ali 

glineno-muljastih tleh 

(Molinion caeruleae) 

grmišča 

in 

travišča 

Velikost 

habitatnega tipa 

se obnovi 

na več 

kot 

80 ha   odkupit

i 

zemljiš

ča 

  varstvo 

narave 

projekt Uspešno pridobljen projekt 

Gorička krajina z začetkom 

izvajanja 1.12.2017. Odkup je 

predviden v 2018. 
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6210 Polnaravna suha travišča in 

grmiščne faze na 

karbonatnih tleh (Festuco-

Brometalia) (*pomembna 

rastišča kukavičevk) 

grmišča 

in 

travišča 

Velikost 

habitatnega tipa 

se obnovi 

na 

230 ha   komuni

kacijsk

e 

aktivno

sti 

  varstvo 

narave 

redno 

delo 

Akcija NAJ travnik - 0,5 ha 

(komunikacija z lastniki parcel).                                                                                                                          

Izvajanje KOPOP operacije 

Traviščni habitati metuljev na 1,04  

ha in KOPOP operacije 

Visokodebelni travniški sadovnjaki  

na 1,04 ha (tudi OOTT ), izvajanje 

samo OOTT  še na dodatnih 1,71 

ha. Od tega pokošeno do 15.6. 

0,20 ha (komunikacija s KGZ in 

lokalnim prebivalstvom). 

Promoviranje ogleda filmov 

Gorički travniki in Upkač na 

socialnih omrežjih in spletni strani 

KPG.   

6210 Polnaravna suha travišča in 

grmiščne faze na 

karbonatnih tleh (Festuco-

Brometalia) (*pomembna 

rastišča kukavičevk) 

grmišča 

in 

travišča 

Velikost 

habitatnega tipa 

se obnovi 

na 

230 ha   odkupit

i 

zemljiš

ča 

  varstvo 

narave 

projekt Uspešno pridobljen projekt 

Gorička krajina z začetkom 

izvajanja 1.12.2017. Odkup je 

predviden v 2018. 

6510 Nižinski ekstenzivno gojeni 

travniki (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

grmišča 

in 

travišča 

Velikost 

habitatnega tipa 

se obnovi 

na 

4.650 ha   komuni

kacijsk

e 

aktivno

sti 

  varstvo 

narave 

redno 

delo 

Akcija NAJ travnik- 3,5 ha 

(komunikacija z lastniki parcel).                                                                                                                          

Izvajanje KOPOP operacije 

Traviščni habitati metuljev na 8,09  

ha (tudi OOTT ), izvajanje samo 

OOTT še na dodatnih 3,78 ha, od 

tega pokošeno do 15.6. 2017- 4,72 

ha (komunikacija s KGZS-ZMS in 

lokalnim prebivalstvom).     

Promoviranje ogleda filmov 

Gorički travniki in Upkač na 

socialnih omrežjih in spletni strani 

KPG.                                                                                     
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6510 Nižinski ekstenzivno gojeni 

travniki (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

grmišča 

in 

travišča 

Velikost 

habitatnega tipa 

se obnovi 

na 

4.650 ha   odkupit

i del 

zemljiš

č 

  varstvo 

narave 

projekt Uspešno pridobljen projekt 

Gorička krajina z začetkom 

izvajanja 1.12.2017. Odkup je 

predviden v 2018. 

1193 hribski urh/ 

Bombina variegata 

dvoživke Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

se obnovi 

na 

    mlinščice, 

mlake 

obnovit

ev 

vzdrževati 

mlinščice in 

mlake 

varstvo 

narave 

projekt Pripravljanje vloge za projekt v 

okviru Operativnega programa 

Evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014-2020.  

1167 veliki pupek / 

Triturus carnifex 

dvoživke Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

se obnovi 

na 

    mreža 

stoječih vod 

v različnih 

sukcesijskih 

stopnjah 

obnovit

ev 

obnoviti in 

vzpostaviti 

nove mlake 

varstvo 

narave 

projekt Pripravljanje vloge za projekt v 

okviru Operativnega programa 

Evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014-2020.  

1193 hribski urh / 

Bombina variegata 

dvoživke Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

se obnovi 

na 

    mreža 

stoječih vod 

v različnih 

sukcesijskih 

stopnjah 

obnovit

ev 

obnoviti in 

vzpostaviti 

nove mlake 

varstvo 

narave 

projekt Pripravljanje vloge za projekt v 

okviru Operativnega programa 

Evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014-2020.  

1167 veliki pupek / 

Triturus carnifex 

dvoživke Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

se obnovi 

na 

    prehodnost 

koridorjev 

obnovit

ev 

postaviti 

varovalne 

ograje in 

podhode 

varstvo 

narave 

redno 

delo, 

projekt 

Postavljene začasne varovalne 

ograje (1800 m), spremljanje 

migracije in prenos dvoživk ob 

Ledavskem jezeru od 1.3. do 

5.4.2017. 

1167 veliki pupek / 

Triturus carnifex 

dvoživke Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

se obnovi 

na 

    mlinščice, 

mlake 

obnovit

ev 

vzdrževati 

mlinščice in 

mlake 

varstvo 

narave 

projekt Pripravljanje vloge za projekt v 

okviru Operativnega programa 

Evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014-2020.  

1167 veliki pupek / 

Triturus carnifex 

dvoživke Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

se obnovi 

na 

    mreža 

stoječih vod 

komuni

kacijsk

e 

aktivno

sti 

  varstvo 

narave 

redno 

delo 

Predstavitev akcije "Pozor 

dvoživke na cesti" preko javnih 

občil. Sodelovanje z občino 

Rogašovci pri postavitvi začasnih 

varovalnih ograj.                                                                                                                          

Sodelovanje z OŠ (OŠ I MS, OŠ 

Fokovci, OŠ Cankova), s 
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prostovoljci in s Herpetološkim 

društvom pri izvedbi akcije. 

1167 veliki pupek / 

Triturus carnifex 

dvoživke Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

ohrani se     brez 

tujerodnih 

vrst v mlakah 

komuni

kacijsk

e 

aktivno

sti 

  varstvo 

narave 

redno 

delo 

 

1084 Puščavnik / 

 Osmoderma eremita 

hrošči Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

ohrani se     stara drevesa 

v mejicah 

(prednostno 

glavate vrbe) 

komuni

kacijsk

e 

aktivno

sti 

  varstvo 

narave 

redno 

delo 

Uspešno pridobljen projekt 

Gorička krajina z začetkom 

izvajanja 1.12.2017. V okviru 

projekta bo zasajenih 50 novih 

dreves vrbe, sklenjeno bo 

pogodbeno varstvo za obstoječe 

vrbe za izboljšanje stanja 

ohranjenosti puščavnika in 

postavljena bo pojasnjevalna 

tabla.  

1355 vidra / 

Lutra lutra 

sesalci Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

se obnovi 

na 

    mlinščice, 

mlake 

obnovit

ev 

vzdrževati 

mlinščice in 

mlake 

varstvo 

narave 

projekt Pripravljanje vloge za projekt v 

okviru Operativnega programa 

Evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014-2020.  

1061 temni mravljiščar/ 

Maculinea nausithous 

metulji Velikost habitata se obnovi 

na 

2.770 ha   obnovit

ev 

obnoviti 

habitat 

varstvo 

narave 

redno 

delo, 

projekt 

Izvajanje KOPOP ukrepa Traviščni 

habitati metuljev na 15,72 ha, 

pozna košnja (1. po 20.8.) še na 

dodatnih 7,75 ha travnikov z 

zdravilno strašnico. 

Uspešno pridobljen projekt 

Gorička krajina z začetkom 

izvajanja 1.12.2017.  

1059 strašničin mravljiščar / 

Maculinea teleius 

metulji Velikost habitata se obnovi 

na 

2.770 ha   obnovit

ev 

obnoviti 

habitat 

varstvo 

narave 

redno 

delo, 

projekt 

Izvajanje KOPOP ukrepa Traviščni 

habitati metuljev na 15,72 ha, 

pozna košnja (1. po 20.8.) še na 

dodatnih 7,75 ha travnikov z 

zdravilno strašnico. 

Uspešno pridobljen projekt 
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Gorička krajina z začetkom 

izvajanja 1.12.2017.  

1324 navadni netopir / 

Myotis myotis 

sesalci 

(netopirji

) 

Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

ohrani se     ekološkim 

zahtevam 

vrste 

primerno 

razsvetljevan

je objekta 

(cerkve, 

grad) 

komuni

kacijsk

e 

aktivno

sti 

  varstvo 

narave 

redno 

delo 

Pregled prezimovališč, počivališč 

in kotišč (grad Grad, cerkev 

Kobilje, cerkev Grad, stara šola 

Kančevci) in komunikacija z 

upravniki stavb glede 

osvetljevanja in primernega stanja 

stavb za izpolnjevanje ekoloških 

zahtev netopirjev. 

V Stanjevcih je bila 15.9.2017 

izvedena akcija »Vgasnimo 

posvejte« v okviru 19. 

mednarodne noči netopirjev in ki 

je namenjena opozarjanju vpliva 

svetlobnega onesnaževanja na živa 

bitja in zdravje ljudi.                                                                        

Uspešno pridobljen projekt 

Gorička krajina z začetkom 

izvajanja 1.12.2017. V okviru 

projekta bodo med drugim 

izvedene aktivnosti zamenjave 

svetil za osvetljevanje štirih 

cerkva.  

27. oktobra so zaposleni v JZ KPG 

izvedli akcijo čiščenja netopirskega 

gvana v cerkvi v Kobilju in katere 

namen je bil predvsem 

ozaveščevalen. O akciji je bila 

objavljena novica na spletni strani 

KPG in na družbenem omrežju ter 

v lokalnem častniku Pomurski 

Vestnik.  
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Tabela 2: Izvajanje ukrepov po PUN 2015-2020 na območju Goričko ID SI5000009  v 2017 (direktiva EU o varstvu ptic), kjer je odgovorni nosilec JZ KPG. 
EU 

koda 

Ime vrste/HT/ 

znanstveno ime 

Tip podrobnejšega 

varstvenega cilja 

Podrobnejši 

varstveni cilj 

Vrednost 

podrobnej

šega 

varstvene

ga cilja 

(številčna) 

Eno

ta 

Vrednost 

podrobnejše

ga 

varstvenega 

cilja 

(besedna) 

Varstveni 

ukrep 

Podrobnejše 

varstvene 

usmeritve 

Sektorski 

ukrep 

Sektor Vir 

financiranj

a 

Poročilo o izvajanju ukrepov v letu 

2017  

A031 bela štorklja / 

Ciconia ciconia 

Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

izbo

ljša 

se 

    dimniki, na 

katerih ni 

mogoče 

graditi 

gnezd 

obnovitev prestaviti 

ogrožena 

gnezda 

  varstvo 

narave 

proračun

ska 

sredstva 

 Priprava in objava prispevka za 

občinsko glasilo občine Hodoš.  

A075 Belorepec/ 

Haliaeetus albicilla 

Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

ohr

ani 

se 

    ekološkim 

zahtevam 

vrste 

prilagojena 

turistično 

rekreativna 

raba 

upravljanje 

zavarovanih 

območij 

usmerjati 

obisk 

  varstvo 

narave 

redno 

delo, 

projekt 

Komunikacija z ribiči in lovci na 

območju pojavljanja belorepca 

(območje počivališča belorepca na 

Ledavskem jezeru je izvzeto iz 

območja, kjer je dovoljen ribolov). 

A295 bičja trstnica / 

Acrocephalus 

schoenobaenus 

Velikost habitata se 

obn

ovi 

na 

34 ha   odkupiti del 

zemljišča 

  

  varstvo 

narave 

projekt   

A295 bičja trstnica/ 

Acrocephalus 

schoenobaenus 

Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

se 

obn

ovi 

na 

    visoko 

steblikovje 

obnovitev kositi 

enkrat na 

tri leta 

  varstvo 

narave 

redno 

delo 

  

A022 čapljica/ 

Ixobrychus minutus 

Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

ohr

ani 

se 

    obrežna 

lesna 

vegetacija 

komunikacijs

ke aktivnosti 

    varstvo 

narave 

redno 

delo 

Komunikacija z ribiči in lovci na 

območju pojavljanja čapljice- 

Ledavsko jezero, Hodoško jezero, 

Križevsko jezero, Kobiljanska 

gramoznica. Večji del 

gnezditvenega območja na 

Ledavskem in Hodoškem jezeru je 
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izvzet iz območje, kjer je dovoljen 

ribolov.  

A022 čapljica / 

Ixobrychus minutus 

Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

ohr

ani 

se 

    ekološkim 

zahtevam 

vrste 

prilagojena 

turistično 

rekreativna 

raba 

upravljanje 

zavarovanih 

območij 

usmerjati 

obisk 

  varstvo 

narave 

redno 

delo 

Komunikacija z ribiči in lovci na 

območju pojavljanja belorepca 

(območje počivališča belorepca na 

Ledavskem jezeru je izvzeto iz 

območja, kjer je dovoljen ribolov). 

A232 Smrdokavra /  

Upupa epops 

Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

se 

obn

ovi 

na 

    brez 

biocidov za 

bramorja in 

polže 

komunikacijs

ke aktivnosti 

    varstvo 

narave 

redno 

delo 

Komunikacija z lastniki / 

upravljavci dreves/ el. drogov, na 

katerih so nameščene gnezdilnice 

za smrdokavro oziroma 

komunikacija z lastniki dreves, kjer 

so naravna gnezdišča (dupla). 

Pregled stanja in zasedenosti 

gnezdilnic (180) v sodelovanju z 

DOPPS in prostovoljci. Prispevek o 

uspešnosti gnezdenja in pomenu 

gnezdilnic  na spletni strani KPG in 

v novičniku KPG.    

Promoviranje ogleda filma Upkač 

na socialnih omrežjih in spletni 

strani KPG.          

A232 Smrdokavra/  

Upupa epops 

Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

se 

obn

ovi 

na 

    gnezdilnice 

v 

intenzivnih 

sadovnjakih 

zagotoviti 

doseganje 

varstvenega 

cilja z 

izvajanjem 

PRP 

  M16: 

sodelova

nje 

kmetijs

tvo 

projekt   
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A214 veliki skovik /  

Otus scops 

Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

ohr

ani 

se 

    gnezdilnice obnovitev obnavljati 

gnezdilnice 

  varstvo 

narave 

redno 

delo, 

projekt 

Komunikacija z lastniki/upravljavci 

dreves/el. drogov, na katerih so 

nameščene gnezdilnice za 

smrdokavro oziroma komunikacija 

z lastniki dreves, kjer so naravna 

gnezdišča (dupla). Pregled stanja 

in zasedenosti gnezdilnic (180) v 

sodelovanju z DOPPS in 

prostovoljci. Prispevek o 

uspešnosti gnezdenja in pomenu 

gnezdilnic  na spletni strani KPG in 

v novičniku KPG. 

A229 Vodomec/  

Alcedo atthis 

Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

se 

obn

ovi 

na 

    naravna 

hidromorfo

logija voda 

vključiti 

varstveni cilj 

v načrte 

urejanja 

prostora in 

izvajanje 

posegov 

zagotoviti 

prostor za 

naravno 

rečno 

dinamiko; 

odkup 

zemljišč 

  prostor projekt   

A229 Vodomec/  

Alcedo atthis 

Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

ohr

ani 

se 

    stene 

primerne 

za 

gnezdišča 

obnovitev čistiti 

stene 

  varstvo 

narave 

redno 

delo 

  

A229 Vodomec/  

Alcedo atthis 

Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

ohr

ani 

se 

    stene 

primerne 

za 

gnezdišča 

spremljati 

stanje 

    varstvo 

narave 

redno 

delo 

Pregled stanja sten in popis svežih 

gnezdilnih rovov na Veliki Krki od 

cestnega nadvoza nad železniško 

progo v Šalovcih do meje z R. 

Madžarsko (5,2 km). Sodelovanje z 

ZRSVN pri ogledu terena pred 

izdajo mnenja pri dovoljenju za 

poseg v naravo.  

A229 Vodomec/  

Alcedo atthis 

Specifične 

lastnosti, 

strukture, 

procesi habitata 

ohr

ani 

se 

    stene 

primerne 

za 

gnezdišča 

odkupiti 

zemljišča 

    upravlj

anje 

voda 

projekt   
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5. PODROBNI PREGLED IZVAJANJA AKTIVNOSTI JZ KPG V LETU 2017 
 

Za vsako aktivnost je bil zadolžen eden izmed delavcev JZ KPGa, ki  je sam ali v sodelovanju z drugimi 

sodelavci poskrbel za njeno izvedbo. Indikatorji/kazalniki kažejo realizacijo nalog v letu 2017. 

 

Legenda 

 1. operativni cilj  Aktivnosti financira 

 1.1. naloga  MOP Ministrstvo za okolje in prostor 

 1.1.a aktivnosti za izvedbo  LS Lastna sredstva 

 

 

 SKZG Sredstva Sklada kmetijskih 

zemljišč in gozdov 

 projektne aktivnosti  PS Projektna sredstva 

 realizacija v letu 2017    
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5.1. VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE 

  Cilj/Naloga/Aktivnost Kazalnik 

Plan 2017 
(ure) 

Programski 
materialni 
stroški /Vir 
financiranja 

Območje 
izvajanja/ 
Obdobje 
izvajanja Real. 

(ure) 

Real.  
Programa -
materi.str. 

 1. 
Cilj: Ohranjati naravne vrednote, še posebej lastnosti, zaradi katerih so bile razglašene za 

naravne vrednote. GD 

 1.1. Naloga: Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje naravnih vrednot v KPG. KM 

1.1.a. 

Spremljanje stanja na naravnih 
vrednotah (NV) državnega 
pomena, odkup naravovarstveno 
najpomembnejših zemljišč na 
naravnih vrednotah. 

25 pregledanih NV,   
izboljšanje stanja na 0,5 ha 
površine 

190 MOP 
Območje 
KPG/ 
Celo leto 

real. 

V letu 2017 je bilo pregledanih in 
ocenjeno stanje ohranjenosti 35 
NV. 
Določene so bile parcele za odkup, 
z lastnikom je bil sklenjen dogovor 
za začetek postopka odkupa v 
juliju 2017, ki se je realiziral v 
decembru na območju NV Kobilje-
ekstenzivni travniki za pridobitev  
0,11 ha travnik, v državno last.     

- 35 pregledanih NV 
- 0,11 ha NV Kobilje za 

nakup v državno last 
310   

1.1.b. 
Naravovarstveno-okoljevarstvena 
akcija. 

Izvedena vsaj ena delovna 
akcija 

126 MOP 

Območje 
KPG/ 
II. III. 
četrtletje 

real. 

Izvedene so bile naslednje delovne 
akcije: čiščenja peščene stene za 
čebelarje ob NV v Pertoči, čistilna 
akcija obrežja NV reke Ledave nad 
Ledavskim jezerom in akcija 
čiščenja netopirskega gvana v 
cerkvi v Kobilju, kjer je porodniška 
kolonija navadnega netopirja.  

Izvedene 3 delovne akcije 
98 

 
  

1.1.c. 
Aktualizacija območij NV, priprava 
novih predlogov NV. 

Pripravljen seznam novih in 
popravljenih območij NV 

110 MOP 

Sedež JZ 
KPG/ 
 II. III. IV. 
četrtletje 

real. 

Pripravljeni so bili osnutki 
predlogov štirih novih NV (Dolenci, 
Ženavlje in Kančevci) in osnutek 
spremembe meja na petih NV.  

4 novi predlogi NV 
5 posodobitev meja NV 

138   

1.1.d. 

Odkup travniških površin in/ali 
sklepanje pogodbenega ali 
skrbniškega varstva z 
lastniki/koristniki travniških 
površin na območju naravnih 
vrednot. 

Opravljena cenitev parcel 
za vsaj 5 ha travniških 
površin na NV 

72 
Projekt 
kohezijske 
politike 

Območje 
KPG/ 
IV. 
četrtletje 

real. 
Projekt Gorička krajina se je pričel 
v decembru in se odkupi niso 
izvedli. 

- Iskanje primernih parcel 
za odkup, 

- priprava razpisne 
dokumentacije za 

10   
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sodnega cenilca zemljišč 

 2. 
Cilj: Ohranjanje ugodnega stanja Natura 2000 habitatnih tipov (življenjskih prostorov) in vrst ter 

rastišč zavarovanih vrst. KM 

 2.1. 
Naloga: Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov Natura 

2000 Goričko. GD+KM 

2.1.a.   

Prilagojena raba naravovarstveno 
pomembnih habitatnih tipov v 
neposrednem upravljanju JZ KPG  
(košnja travnikov, odstranjevanje 
pokošene biomase, redčenje 
drevesne in grmovne zarasti, nega 
sadovnjaka.... ). 
Priprava načrta (GERK-i, 
neposredna plačila, KOPOP, načrt 
košnje...) za rabo površin v 
upravljanju JZ KPG, 
Udeležba na KOPOP predavanjih. 

Izboljšano stanje habitatov 
na vsaj 30 ha površin 
 
 

4.200 
12.500 
SKZG, MOP, 
LS  

Območje 
KPG/ 
II. III. IV. 
četrtletje 

real. 

Vrisani so bili novi GERKI  (k.o. 
Motvarjevci-1,21 ha), pripravljena 
nova Zbirna vloga za uveljavljanje 
osnovnih in OMD plačil na 23,8 ha 
travnikov in na 1,05 ha 
sadovnjakov.  KOPOP operacija 
MET se uveljavlja na 15,72 ha, 
KOPOP operacija KRA_VTSA na 
1,05 ha. 
Pripravljen je bil načrt košnje in 
ostalih opravil na travnikih in 
sadovnjakih za leto 2017. 
V letu 2017 je bila košnja in 
odstranitev pokošene biomase 
izvedena na  37,22 ha travnikov 
vseh treh travniških Natura 2000 
HT, od tega je bila košnja in 
odstranitev biomase opravljena 
dvakrat (1. do 15. junija in po 15. 
septembru) na 8 ha travnikih. To 
pomeni, da je bilo košnja izvedena 
na skupno 45,22 ha. 
Iz 10,7 ha travnikov travniških HT 
je bilo seno oddano v RIS Dvorec 
Rakičan (za prehrano konj).  
V sadovnjakih (1,04 ha) so bila 
opravljena različna dela: obkos, 
okop, sanacijska in spomladanska 
rez, varstvo rastlin in košnja in 
odvoz  biomase.  

- 1 zbirna vloga za OMD in 
KOPOP 

- 1 načrt košnje 
- 37,22 ha travniškim 

habitatom primernih NV 
ukrepov 

- 1,5 ha urejenih 
travniških sadovnjakov 

- odvoz biomase 46 ha 

4.129 13.568  
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2.2. 
Naloga: Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje kvalifikacijskih vrst na območju Natura 

2000 Goričko. GD + KM 

2.2.a. 
Izboljšati ohranitveno stanje 
velikega skovika  

Vsaj 1 ha novih travniških 
visokodebelnih 
sadovnjakov, 
vsaj 3 ha obnovljenih 
sadovnjakov z rezjo, 
vsaj 150 kom postavljenih 
lovnih prež,   
vsaj 0,3 ha zasajenih mejic,  

695 
Projekt 
kohezijske 
politike 

Območje 
KPG/ 
IV. 
četrtletje 

real. 

Z izvedbo projekta Gorička krajina 
se je pričelo v decembru, sedem 
mesecev kasneje kot načrtovano, 
zato se je za izboljšanje 
ohranitvenega stanja velikega 
skovika pripravila razpisna 
dokumentacija za izbor zunanjega 
izvajalca za obrezovanje 950 
sadnih (habitatnih) dreves v 
visokodebelnih sadovnjakih, 
popisano je bilo večino 
sadovnjakov, kjer se v. skovik 
pojavlja in opravljeni so bili 
razgovori z lastniki teh 
sadovnjakov. Pripravljena je bila 
razpisna dokumentacija za nakup 
lesenih okroglic za lovne preže za 
velikega skovika. 

Uvajalna in pripravljalna 
dela 

458   

2.2.b. 

Spremljanje stanja počivališč, 
kotišč in prezimovališč netopirjev 
na gradu Grad, v cerkvah Grad in 
Kobilje, v stari šoli v Kančevcih ter 
v objektih na drugih lokacijah. 

Vsaj 5 pregledanih 
nahajališč z netopirji 
 

30 
100 
MOP 

Območje 
KPG/ 
Celo leto 

real. 

Pregledana so bila navedena 
nahajališča netopirjev, spremljano 
je bilo dogajanje v OŠ Šalovci, 
kamor so se netopirji začasno 
naselili v telovadnico (pomoč pri 
pravilnem preprečevanju).  

5 pregledanih bivališč 
netopirjev 

33 128  

2.2.c. 

Spremljanje splošnega stanja v 
naravi, pomembnih krajinskih 
členov  (vodotoki, mejice, travniki, 
gozdni rob, komasirana območja ) 
in priprava predloga območij z 
mejicami  

Vsaj 10 pregledanih ožjih 
krajinsko pestrih in za 
naravo pomembnih 
območij in pripravljen 
predlog območji z mejicami 

156 MOP 

Območje 
KPG/ 
II. III. IV. 
četrtletje 

real. 

Največ pozornosti je bilo 
usmerjene na potencialno 
komasacijsko območje v k.o. 
Motovilci, ki je bilo strokovno 
pregledano skupaj s 
predstavnikom ZRSVN OE Maribor. 
Na tem območju je bil izveden 
popis metuljev mravljiščarjev 
zaradi pridobitve podatkov o 
stanju mravljiščarjev pred 
komasacijo. Opravljenih je bilo več 
ogledov z namenom spremljanja 

- Velika Krka, 

- Lukaj potok, 

- Ratkovski potok, 

- Kobiljski potok, 

- Čebiš potok 

191   
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splošnega stanja na območju 
celotnega KPG – s poudarkom na 
območjih za pripravo nabora 
ukrepov v kohezijskih projektih, 
spremljanja stanja potokov, 
spremljanja stanja travnikov, 
vključenih v projekt Gorički 
travniki in za namene priprave 
grafičnega sloja z območji mejic. 
Opravljen je bil ogled naravnih 
vrednot Velika Krka, Lukaj potok 
(k.o. Motovilci in k.o. Kuzma), 
Ratkovski in Kobiljski potoka, na 
delih potokov, kjer so bili 
načrtovani vodnogospodarski 
posegi. Ogledi so bili opravljeni 
skupaj z ZRSVN, DRSV in VGP 
Mura. 

2.2.d. 

Aktivno sodelovati z Direkcijo za 
vode in ZRSVN pri načrtovanju 
vodnogospodarskih ukrepov, še 
posebej na območjih varstveno 
pomembnih vrst. 

Vsaj 2 delovni srečanji za 
analizo stanja in pregled 
načrtovanih posegov  

46 MOP 
Območje 
KPG/ 
Celo leto 

real. 

Z Direkcijo za vode je bilo 
vzpostavljeno sodelovanje pri  
terenskih ogledih pod 2.2.c in 
posebej na delovnih razgovorih za 
pripravo projekta po PUN in LIFE 
za Ledavsko jezero. 

- delovno srečanja s 
terenskimi ogledi,  

- posvet za pripravo 
prijave LIFE projekta za 
Ledavsko jezero na 
povabilo DRSV 

28   

2.2.e. 

Kot pridruženi partner zagotoviti 
sodelovanje pri aktivnostih 
projekta ForLife za izboljšanje 
ohranitvenega stanja potočnega 
piškurja, jelševca in vidre. 

Vsaj 3 terenski delovni 
ogledi (v primeru odobritve 
projekta) 

80 

Projekt 
ForLife; 2017-
2020 
(prijava 
14.11.2016) 

Območje 
KPG/ 
III. IV. 
četrtletje 

 
Ni aktivnosti Projekt ni bil odobren. 

  
 

2.3. 
Naloga: Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje zavarovanih vrst živali in nahajališč 

zavarovanih vrst rastlin.  KM 

2.3.a.  
Izvajanje NV ukrepov za varstvo 
zavarovanih vrst dvoživk in ptic. 

Postavljenih 2500 m mrež,  
prenesenih 6.000-10.000 
primerkov dvoživk čez 
ceste na dveh lokacijah, 
postavljena varovalna 
ograja ob Kačovi in Šandor 
Pankerjevi mlaki, 
20 novih nameščenih ali/in 
popravljenih gnezdilnic za 
ptice sekundarne duplarje,  
izdelava 1 podstavka za 
gnezdo bele štorklje, 1 
akcija stabilizacije gnezda v 
G. Petrovcih. 

632 
1.450 

SKZG, MOP, LS 

Območje 
KPG/ 
Celo leto 

real. 

Postavljenih je bilo 2.600 m 
varovalnih mrež za dvoživke. Pri 
postavljanju so sodelovali 
zaposleni pri Občini Rogašovci. Kot 
izredno koristen ukrep so se 

- postavljenih 2.600 m 
varovalnih mrež za 
dvoživke,  

- obnovljena ograja pri 2 
mlakah, 

713 1.523  
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izkazale povratne mreže, kar pa je 
podaljšalo akcijo za cca 30 dni (od 
konca februarja do konca aprila). 
Na jezersko stran je bilo 
prenesenih cca 5.400 primerkov 
različnih vrst dvoživk. 
Ob Kačevi in Šandor-Pankerjevi 
mlaki  je bila obnovljena ograja. 
Ob obeh mlakah je bila izvedena 
košnja (2x) brežin in okolice. 
Popravljenih je bilo 20 gnezdilnic 
za smrdokavro. Izdelan je bil 1 
podstavek za gnezdo bele štorklje.    

- izvedena košnja brežin 
2x 

- 20 gnezdilnic 
obnovljenih,  

- 1 podstavek za belo 
štorkljo, 

- 2 gnezdo stabilizirano 
 

2.3.b. 

Spremljanje stanja nahajališč in 
rastišč zavarovanih vrst  (metulji, 
vodne in ptice kulturne krajine, 
grmičasti dišeči volčin, gorski 
narcis, rumena maslenica, sibirska 
perunika, močvirski svišč). 

Pregled stanja nahajališč 
zavarovanih vrst rastlin in 
živali na vsaj 40 lokacijah, 
vsaj 8 transektnih 
pregledov za metulje,  
vsaj en pregled gnezdilnic 
na 100 lokacijah, 
vsaj  8 pregledov ptic na L. 
jezera, in 1-2x pregleda ptic 
na Veliki Krki. 

418 MOP 
Območje 

KPG/ 
Celo leto 

real. 

Pregledana so bila vsa znana 
nahajališča grmičastega dišečega 
volčina (42), gorskega narcisa (50, 
odkrita so bila tri nova 
nahajališča), rumene maslenice (3) 
in deloma močvirskega svišča (6). 
Opravljenih je bilo 8 transektnih 
pregledov dnevnih metuljev 
(Čepinci, Kobilje) in 9 pregledov 
ptic na Ledavskem jezeru.  
Na Veliki Krki so bili pregledani 
gnezdilni rovi vodomcev.  
V okviru spremljanja stanja ptic 
kulturne krajine je bilo na obhodih 
popisanih in vnesenih v Novi 
ornitološki atlas gnezdilk Slovenije 
(NOAGS) vsaj 1.500 podatkov o 
pojavljanju ptic v kmetijski kulturni 
krajini Goričkega. V sodelovanju z 
DOPPS je bilo preglednih cca 200 
gnezdilnic za ptice sekundarne 
duplarje, od tega je bilo v 30 
potrjeno gnezdenje N2000 vrst 
(smrdokavre ali veliki skovik).   

Pregledanih 101 lokalitet 
zavarovanih vrst: 
 
- 42 lokalitet dišečega 

volčina, 
- 50 lokalitet gorskega 

narcisa, 
- 3 nove lokalitete rumene 

maslenice, 
- 6 lokalitet močvirskega 

svišča, 
 
- 8 transektov dnevnih 

metuljev, 
- 9 pregledov ptic na 

Led.jezeru, 
- gnezdilni rovi vodomca 

na V. Krki, 
- 1.500 vnesenih podatkov 

ptic, 
- 200 gnezdilnic 

pregledanih 
 

481   
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2.4. 
Naloga: Zagotavljanje znanstvenih podatkov o vrstah in habitatnih tipih in njihovo vključevanje v 

upravljavske naloge. 

2.4.a.   

Sodelovanje z raziskovalnimi 
inštitucijami, ki izvajajo raziskave 
ali monitoring na območju KPG kot 
del študijskega ali delovnega 
programa. 

Pregled in vključitev v vsaj 2 
raziskavi 

56 MOP 
Območje 
KPG/ 
Celo leto 

real. 

Opravljen je bil skupen ogled 
terena s predstavnico Inštituta 
Lutra pri spremljanju stanja 
populacije bobra in vidre na 
Goričkem. Opravljen je bil 
sestanek z ZRC SAZU, ki na 
območju KPG pričenja z izvajanjem 
projekta na temo: Zavarovana 
območja ob slovensko-madžarski 
meji. Izzivi sodelovanja in 
trajnostnega razvoja.  

- inštitut Lutra 
- ZRC SAZU 
- projekt ZRSC SAZU bo 

trajal do 31.05.2020 

38   

2.4.b.   

Sodelovanje z različnimi 
organizacijami na razpisih za 
projekte. 
(priprava prijavnice projekta: 
Ureditev, obnovitev oz. 
vzpostavitev stoječih vod in 
potokov) 

Oddana vsaj ena prijavnica 
projekta 

876 MOP 
Območje 
KPG/ 
Celo leto 

real. 

Predstavniki JZ KPG in treh 
naravovarstvenih organizacij so 
opravili 5 delovnih srečanj in se 
seznanili z možnostjo projektnega 
sodelovanja ter vsebino 
kohezijskega projekta Ureditev, 
obnovitev oz. vzpostavitev stoječih 
vod in potokov z namenom 
izboljšanja stanja ohranjenosti 
dveh gozdnih Natura 2000 HT in 
štirih Natura 2000 vrst. Pripravljen 
je prvi osnutek projektne naloge 
brez ocene potrebnih sredstev. 

- 5 delovnih srečanj 
- osnutek predlogov za 

izvajanje ukrepov pri 
prijavi vloge 

359   

2.5. Naloga: Zbiranje in hranjenje podatkov o stanju narave, rabi prostora v enotni podatkovni zbirki. 

2.5.a.   

Zbirati podatke o biotski 
raznovrstnosti v GIS, dopolnjevati 
lastne podatkovne zbirke za 
namene upravljanja parka 

Ažurirana podatkovna 
zbirka KPG 

146 MOP 
Sedež JZ 
KPG/ 
Celo leto 

real. 

Dopolnjena je bila podatkovna 
zbirka z rastišči gorskega narcisa, 
travniških orhidej in drugih 
redkih/zavarovanih rastlinskih in 
živalskih vrstah ter z zemljišči v 
lasti RS in parkovnih občin. 
Pripravljal in dopolnjeval se je 
grafični sloj z mejicami, ki bo v 
prihodnje podlaga za sklepanje 
kmetijsko-okoljsko-podnebnih 
plačil. Uredila se je podatkovna 
zbirka o pojasnjevalnih tablah in 
aktivnostih projekta Gorička 
krajina. Dopolnjena je bila zbirka 

GIS podatkovne zbirke (8): 
- gorski narcis, 
- travniške orhideje, 
- zemljišča v lasti RS, 
- mejice, 
- pojasnjevalne table, 
- gnezdilnice, 
- gnezda bele štorklje, 
- zemljišča primerna za 
odkup. 

146   
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podatkov o gnezdilnicah za 
velikega skovika in smrdokavro 
skupaj s podatki o uspešnosti 
gnezdenja teh dveh vrst in bele 
štorklje za leto 2017.  

2.6. Naloga: Opravljanje naravovarstvenega nadzora na območju KPG 

2.6.a. 

Izvajanje naravovarstvenega 
nadzora po letnem in mesečnem 
planu ter intervencijskega NN v 
sodelovanju s prostovoljnimi 
nadzorniki 

Vsaj 15 delovnih dni 
opravljenega neposrednega 
NN. 
Vsaj 2 delovna sestanka z 
občinami in medobčinsko 
inšpekcijo z namenom 
predstavitve opravljanja NN 
v KPG. 
Vsaj 10 intervencijskih 
ogledov terena NN. 

199 
600 
SKZG, MOP, 
LS  

Območje 
KPG/ 
Celo leto 

real. 

Izveden je bi sestanek na MOP 
glede službenih električnih vozil in 
uniform ter opreme za nadzornike. 
Izveden je bil sestanek z 
medobčinsko inšpekcijo za 
območje UE MS. (UE Lendava se 
vabilu ni odzvala). 
Kljub nepopolni opremi se je 
naravovarstveni nadzor deloma 
izvajal po programu, a so vse 
kršitve bile predane pristojnim 
inšpekcijskim službam. 
S 1.6.2017 je bila na delovno 
mesto naravovarstveni nadzornik 
zaposlena nova oseba za določen 
čas enega leta. Izvedenih je bilo 5 
dni splošnega naravovarstvenega 
nadzora in spremljanja splošnega 
stanja na območju KPG. NN je 
opravil obvezno usposabljanje v 
Gotenici.  

- 5 dni  naravovarstvenega 
nadzora in pripravljeni 
poročili o spremljanju 
splošnega stanja na 
območju KPG 

 
- 1 sestanek z 

medobčinsko inšpekcijo 

261 570  

2.6.b. 
Koordinacija prostovoljnih 
naravovarstvenih nadzornikov. 
 

Vsaj eno delovno srečanje, 
vsaj 2 izvedeni 
akciji,neposrednega 
nadzora  s prostovoljnimi 
NN 

64 
250  

SKZG, MOP, 
LS 

Območje 
KPG/ 

II. III. IV. 
četrtletje 

real. 

Naloga ni bila opravljena, ker 
javno naročilo MOP za nakup 
uniform za naravovarstvene in 
prostovoljne nadzornike ni bilo 
uspešno. 
Posledično niso bile podpisane 
pogodbe o prostovoljnem 
naravovarstvenem nadzoru in 
izvedene akcije. 

naloga ni bila opravljena in 
se prenese v 2018. 

 0  
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3.   
Cilj: Spodbujati naravi prijazno kmetovanje z namenom izboljšanja stanja habitatnih tipov in vrst 

območja Natura 2000. GD 

3.1. 
Naloga: Sodelovati s kmetovalci in lastniki habitatov o iskanju načinov ohranjanja ekosistemskih 
storitev na ekstenzivno rabljenih travnikov, v visokodebelnih sadovnjakih, živih mejah ter v vodnih in 
obvodnih habitatih na območju KPG. GD 

3.1.a. 

Izvajati akcije v kateri se izbira in 
nagrajuje lastnike zemljišč, ki 
izvajajo naravi prijazno 
gospodarjenje s travniki, 
visokodebelnimi sadovnjaki in 
vrtovi (akcije 7. NAJ travnik, 4. NAJ 
visokodebelni sadovnjak in 5. NAJ 
ograček na Goričkem). 

3 izvedene akcije 150 
550 
SKZG, MOP, 
LS 

Območje 
KPG/ 
II. III. 
četrtletje 

real. 

V akciji NAJ travnik je sodelovalo 
12 lastnikov s 14 travniki.  
Pripravljen je bil poziv za NAJ 
ograček.  
V akciji Naj sadovnjak so 
sodelovali štirje lastniki 
visokodebelnih sadovnjakov. 
Nagrade in priznanja za vse tri NAJ 
akcije in 5 zahval skrbnikom 
narave so bile podeljene na 
Grajskem bazarju, 13.10. 

- 3 akcije so bile izvedene, 
- 5 zahval skrbnikom narave 

142 167  

3.1.b. 

Izvajati svetovanja za naravi 
prijazno gospodarjenje na 
območjih varovanih habitatnih 
tipov in jih predstaviti 
upravljavcem zemljišč skozi stalno 
individualno svetovanje in javnimi 
predavanji. 

Vsaj 2 javni predavanji, 
vsaj 3 članki v lokalnih 
medijih 

86 MOP 
Območje 
KPG/ 
Celo leto 

real. 

11. januarja je bil na sedežu JZ KPG 
organiziran sestanek s 
predstavniki MOP, ZRSVN, 
kmetijskimi svetovalci iz KGZS-
zavod Murska Sobota in 
predstavnikom KGZS iz Murske 
Sobote na temo ukrepa mejic, 
conacije za metulje in habitate v 
KOPOP ter dobrobit živali. 
24. marca je bilo na gradu Grad 
organizirano srečanje mladih 
kmetov z naslovom Perspektive 
mladih kmetov na Goričkem, pod 
pokroviteljstvom ministra za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, mag. Židana, prof. dr. 
Emila Erjavca in JZ KPG. Srečanja 
se je udeležilo 52 kmetov iz 
Goričkega in ostalih delov 
Prekmurja ter drugih 
zainteresiranih oseb.  
Opravljena so bila štiri 
individualna svetovanja (osebno 
ali telefonsko).    

- predlog kmetijskih 
gospodarstev na 
Goričkem, ki bi bila 
upravičena uveljavljati 
ukrep dobrobit živali. 

- - pripravljen seznam 
mladih kmetov na 
Goričkem, ki se želijo v 
prihodnosti povezovati 
pri skupnih nalogah in 
ciljih. 

83   

3.1.c. 
Aktivno sodelovati v postopkih 
zložbe kmetijskih zemljišč. 

Vsaj 2 terenska dneva za  
ogled območij za 
komasacije,  

44 MOP 
Območje 
KPG/ 
Celo leto 
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sodelovanje na vsaj 3 
usklajevalnih sestankih 

real. 

Izveden sestanek (3x) in terenski 
ogled komasacijskega območja v 
k.o. Motovilci s predstavniki 
občine Grad, predstavniki 
komasacijskega odbora (lastniki), 
predstavnikom ZRSVN OE Maribor 
in predstavniki izvajalcev 
komasacijskega postopka. Drugih 
predlogov za komasacije na 
območju Krajinskega parka 
Goričko ni bilo.   

- 3 terenski dnevi  
- 2 usklajevalna sestanka 

29   

3.1.d. 
Projekt vzdrževanje kmetijske 
krajine za ptice in metulje na 
Goričkem 

Izvedene priprave in 
začetek izvajanja aktivnosti 
v letu 2017 

156 
Projekt 
kohezijske 
politike 

Območje 
KPG/ 
IV. 
četrtletje 

real. 

Po uskladitvi projektne naloge in 
Vloge za odobritev projekta 
Vzdrževanje kmetijske krajine za 
ptice in metulje na Goričkem, s 
strani MOP in SVRK, se je projekt z 
decembrom 2017 tudi uradno 
pričel. Za izvedbo aktivnosti so bile 
zaposlene tri osebe, četrta bo v 
2018. 

- potrjena projektna 
naloga s strani MOP 

- zamik pričetka za 7 
mesecev 

738   

3.1.e. 

Sodelovanje s prebivalci in 
obiskovalci območja Natura 2000 
Goričko o pomenu ohranjanja 
narave za človeka in naravo (v 
primeru pridobitve projekta).  

Izvedba projektnih 
aktivnosti v 2017 

608 
Projekt 

BIODIVERSITY
-Art of Life 

Območje 
KPG/ 
IV. 
četrtletje 

real. 

Pričetek izvajanja projekta LIFE 
NATURAVIVA začetku septembra. 
Informacija o projektu je bila 
objavljena na spletni strani KPG in 
socialnem omrežju Facebook, 
izvedena je bila ena delavnica za 
ciljne skupine otrok, sestanek 
usmerjevalnega odbora (1) in 
srečanje z monitorjem Life 
projektov. Tekoče vodenje 
administrativnih dokumentov 
(sklepi, časovnice itd.). 

- objava na spletnem 
portalu 

- 1 sestanek projektnih 
partnerjev, 

- 1 sestanek 
usmerjevalnega odbora 

- poslovnik za delo  
- 1 delavnica za otroke 
 

51   

4. Sodelovanje upravljavca v širši domači in mednarodni skupnosti 

4.1. Naloga: Sodelovanje z upravljavci drugih Naravnih parkov in protokolarna srečanja. SD 

4.1.a. 

Redna izmenjava izkušenj o 
ohranjanju narave in upravljanju s 
člani v Skupnosti naravnih parkov 
Slovenije. 

Vsaj 4 delovni sestanki z 
upravljavci drugih parkov, 
priprava in izvedba 
strokovnega srečanja  
zaposlenih v upravah 
parkov na Goričkem 

270 
1.700  

SKZG, MOP, 
LS 

Slovenija/ 
Celo leto 

real. 

V letu 2017 je JZ KPG prevzel 
predsedovanje skupnosti naravnih 
parkov Slovenije.  
24. februarja sta se predstavnika 
JZ KPG na Bledu udeležila srečanja 

Srečanje na gradu Grad 6.2. 
in v Ljubljani 7.6., 
Komunikacija po e-pošti. 

240 508  
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s predstavniki EuroParc federacije 
in upravljavci drugih zavarovanih 
območij narave v Sloveniji.  
Srečanje z upravljavci ZO na temo 
ozaveščanja so pod 7.1.b. 

4.2. Naloga: Sodelovanje z upravljavci čezmejnih parkov ter drugimi mednarodnimi organizacijami. SD 

4.2.a. 

Strokovni sestanki z upravljavci 
parka Őrség in parka Raab za 
krepitev delovanja Trideželnega 
parka GRŐ. 

Vsaj 2 strokovni srečanji, 
izvedba skupne 
predstavitve na prireditvi-
3D igre 

406 
750 

SKZG, MOP, 
LS 

Čezmejno 
območje 
3 parkov/ 
Celo leto 

real. 

Srečanje za organizacijo 3D 
pohoda, v kraju Eisenberg (AT).  
Udeležba na 3D igrah v Budincih, 
strokovna predstavitev in študijski 
izlet v Narodni park Malo Blatno 
jezero/ KIS Balaton na 
Madžarskem. 

- 1 strokovno srečanje 
- 1 študijski izlet 
- 1 skupna predstavitev 
- 1 skupna prireditev 

409 479  

4.2.b. 
Delovanje v zvezi Europarc in 
iniciativi Evropske zelene vezi 
(European Green Belt). 

Priprava in oddaja vsaj 2 
člankov za e-Newsletter 
EGBA, 
predstavitev KPG na  
regionalnem srečanju 
Srednje-evropske zelene 
vezi (Central European 
Green Belt). 

96 
850 

MOP, LS 

Območje 
KPG, 
Evropa/ 
Celo leto 

real. 

Predstavnik JZ KPG se je udeležil 
mednarodne konference in 
delavnice v kraju Kecskemet na 
Madžarskem o zlatovranki 
(Coracias garullus), kjer je 
predstavil podatke in 
naravovarstvene ukrepe za 
ohranitev zlatovranke ter 
izboljšanje življenjskih pogojev za 
njeno ponovno naselitev na 
Goričkem in v Sloveniji. 
Pripravljena in oddana sta bila 
članka o akciji NAJ travnik in 
uspešnosti gnezdenja velikega 
skovika ter smrdokavre v KPG za 
Newsletter Zveze evropska Zelena 
vez (European Green Belt 
Association). 
Predstavitev KPG na tiskovni 
konferenci v Trstu v oktobru 
(14.10) in sodelovanje na delavnici 
mreže PaNaNet v Avstriji. (mreža 
zavarovanih območij v panonskem 
območju. 

- 2 članka v Novičniku 
Zveze evropska Zelena 
vez, 

- 1 predstavitev o izvedbi 
aktivnosti za zlatovranko 
na Madžarskem,  

- 1 predstavitev v Trstu 

65 200  

4.2.c. 

Zasnova mednarodnih in 
čezmejnih projektov. Prijava 
projekta na razpis  Danube region: 
Danubian Green Belt 

oddana vsaj ena prijavnica 
projekta 

125  

Sedež JZ 
KPG/ 
I.II. III. 
četrtletje 

real. 

Seznanitev z razpisnimi pogoji in 
udeležba na informativnem dnevu 
ob razpisu.  
Predstavnika zavod sta se v 
februarju na Dunaju udeležila 2-

Uspešnost prijave projekta 
bo znana spomladi 2018. 

85   
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dnevnega srečanja potencialnih 
projektnih partnerjev za udeležbo 
v projektu DaRe to conect. JZKPG 
je k prijavi projekta pristopil kot 
pridruženi partner.  

5. Cilj: Učinkovito delovanje upravljavca 

5.1. Naloga: Zagotoviti podporno okolje za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog. LBS 

5.1.a Kadrovanje zaposlenih 

objava razpisov prostih 
delovnih mest, prijava na 
razpise javnih del, 
zaposlovanje za določen 
čas, urejene evidence, 
poročila in seznami 

148 MOP 
Sedež JZ 
KPG/  
Celo leto 

real. 

Realiziranih je bilo vseh pet 
zaposlitev v programu javnih del. S 
februarjem je zaposlitev Visokega 
naravovarstvenega svetnika prešla 
iz polnega na polovični delovni 
čas, zato je bilo možno v mesecu 
juniju za določen čas enega leta 
zaposliti Naravovarstvenega 
nadzornika III. Za zaposlitev je bil 
izveden javni poziv po pridobitvi 
soglasja kadrovske službe MOP. V 
mesecu decembru so bile 
realizirane 3 zaposlitve na projekt 
»Gorička krajina«.Urejene so vse 
potrebne evidence, poročila in 
seznami. . 

- 5 zaposlenih v PJD, 
- 1 zaposlitev za določen 

čas, 
- 3 zaposlitve na projektu 

165   
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5.1.b. 
Strokovno in zakonsko predpisano 
izobraževanje zaposlenih. 

vsaj 2 opravljeni 
usposabljanji za zaposlene 

106 
1.000 
 MOP, LS 

Slovenija/ 
Celo leto 

real. 

Opravljena so bila naslednja 
izobraževanja: Srečanje zaposlenih 
v javnem sektorju (2 osebi), 
priprava Notranjih pravil za 
arhivsko poslovanje (1 oseba), 
varstvo pri delu (3 osebe),  
izpit iz upravnega postopka (1 
oseba). 
Strokovno usposabljanje za 
vodenje in odločanje v 
prekrškovnem postopku (1 oseba). 
Uspešen preizkus znanja za 
vodenje in odločanje v 
prekrškovnem postopku (1 oseba). 
Obvezno dodatno usposabljanje 
Naravovarstvenih nadzornikov (1 
oseba).  

5 usposabljanj za skupaj 8 
oseb 

92 1.338  

5.1.c. 
Priprava letnega programa dela in 
finančnega načrta JZ KPG. 

pripravljen program in  
finančni načrt 

492 MOP 
Sedež JZ 
KPG/ 
Celo leto 

real. 

Dokončan in potrjen je bil program 
dela s finančnim načrtom za leto 
2017. Pripravljen osnutek 
programa dela s finančnim 
načrtom za leto 2018. 

- 1 program dela 2017 
- 1 program dela 2018 

458   

5.1.d. Dokončanje in sprejem NUG  sprejet Načrt upravljanja 369 MOP 
Sedež JZ 
KPG/  
Celo leto 

real. 

Avgusta je na sedežu MOP potekal 
sestanek na temo priprave NUG, 
kjer so bila podana podrobnejša 
navodila in komentarji na osnutek 
NUG-a iz l.2016. Popravljen in 
dopolnjen osnutek NUG-a je bil na 
MOP poslan  konec septembra 
2017. NUG je bil konec leta 2017 
še vedno v pregledu.  

- septembra oddan 
osnutek NUG 

591   

5.1.e. 
Priprava mesečnih poročil, 
polletnega in letnega poročila o 
delu in poslovanju JZ KPG. 

pripravljeno polletno in 
letno poročilo 

455 MOP 
Sedež JZ 
KPG/ 
Celo leto 

real. 

Mesečna poročila o delu 
zaposlenih so se tekoče oddajala. 
Pripravljeno in potrjeno je bilo 
letno poročilo 2015 in 2016 skupaj 
s prilogo 1 in prilogo 2. V mesecu 
avgustu je bilo oddano na MOP 
tudi polletno poročilo o 
poslovanju. 

- potrjeno letno poročilo 
2015, 

- potrjeno letno poročilo 
2016. 

421   

5.1.f. 
Seje strokovnega sveta in sveta JZ 
KPG. 

najmanj 2 seji strokovnega 
in 2 seji sveta JZ KPG 

126 
700 
MOP, LS 

Območje 
KPG/  
Celo leto 

real. 

Izpeljani dve redni in ena dopisna 
seja Sveta JZ KPG 
Ena redna ter dve dopisni seji 
strokovnega sveta JZ KPG 

- 3 seje sveta JZ KPG, 
- 3 seje strokovnega sveta. 
 

116 127  
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5.1.g. Tekoče poslovanje. urejena dokumentacija 1508 MOP 
Sedež JZ 
KPG/ 
Celo leto 

real. 
Urejena poštna knjiga in potrebne 
evidence, seznami in ostala 
spremljajoča dokumentacija.   

- urejene knjige za 
poslovanje 

1565   

5.1.h. 
Finančno in računovodsko 
poslovanje. 

urejena dokumentacija 1356 MOP 
Sedež JZ 
KPG 
Celo leto 

real. 

Urejena glavna knjiga, pripravljen 
zaključni račun in oddana vsa 
potrebna polletna poročila 
državnim institucijam. 

- glavna knjiga, 
- zaključni račun,  
- polletno poročilo 
- letno poročilo 

1392   

SKUPAJ PRIORITETA I. 14597 20.350  

SKUPAJ REALIZACIJA 14035 18.608  

KM: Kristjan Malačič,  SD: Stanka Dešnik, GD: Gregor Domanjko, SHS: Suzana Sobočan Huber, LBS: Lidija Bernjak 

Sukič, NM : Nataša Moršič, MH: Marina Horvat, ŠF: Štefanija Fujs, JH : Janko Halb 

 

V skladu z letnimi varstvenimi cilji upravljanja (varstvene, upravljavske in nadzorne naloge) prve 
prioritete so bili doseženi naslednji cilji: 
 

- Cilj ohranjanja NV, še posebej lastnosti, zaradi katerih so bile razglašene za NV, je bil z zastavljenimi 

nalogami dosežen le deloma, ker je večina zemljišč na NV v zasebni lasti ali v upravljanju Direkcije RS 

za vode. Na teh površinah je vpliv JZ KPG neznaten oziroma omejen le na travniške površine v 

upravljanju JZ KPG. Cilji so bili doseženi na NV v Budincih-Bejčin breg, s košnjo travnikov; v 

Motvarjevcih-mokrotni travniki, s košnjo travnikov ob Ledavskem jezeru, s prenašanjem dvoživk, na 

Ledavi-s čiščenjem brežin idr. Pripravljeni so bili osnutki predlogov novih NV (Dolenci, Ženavlje in 

Kančevci), pregledanih je bilo 32 NV, začel se je odkup dela NV v Kobilju. 

 

- Cilji ohranjanja ugodnega stanja Natura 2000 HT (življenjskih prostorov) in vrst ter rastišč zavarovanih 

vrst so bili doseženi z izvedbo nalog na površinah v upravljanju JZ KPG in na površinah oziroma na 

območjih, kjer JZ KPG izvaja vsakoletne akcije varovanja vrst in rastišč (ptice sekundarni duplarji, 

dvoživke ob varovalnih mrežah, zavarovane vrste rastlin, kot so grmičasti dišeči volčin, gorski narcis in 

rumena maslenica). V letu 2017 se je JZ KPG za odvoz sena iz dela travnikov v upravljanju JZ KPG 

(Vidonci, Grad) dogovoril s konjušnico RIS-a v Rakičanu.  

Vso ostalo biomaso iz pozno košenih travnikov je za plačilo JZ KPG odpeljal zasebnik-lastnik 

bioplinarne v Šalamencih, saj je bila ta zaradi naravovarstvenih ukrepov ohranjanja travniških 

habitatnih tipov, zavarovanih vrst rastlin (močvirski svišč, rumena maslenica, idr.) in kvalifikacijskih 

vrst živali (metulji mravljiščarji, travniški postavnež, idr.), košeno konec poletja oz. jeseni, in primerna 

za krmo.  

 

- Za izboljšanje stanja ohranjenosti desetih N2k vrst (veliki skovik, hribski škrjanec, strašničin in temni 

mravljiščar, travniški postavnež, puščavnik, škrlatni kukuj, navadni netopir, dolgokrili netopir in mali 

podkovnjak) in treh N2k travniških HT je bila pripravljena projektna naloga in prejeta Odločitev o 

podpori za začetek izvajanja aktivnosti v okviru projekta z akronimom Gorička krajina. Za vse 

pripravljene in oddane dokumente je bilo porabljenih več ur, kot je bilo načrtovano, saj JZ KPG še ni 

imel izkušenj iz izpolnjevanja takšne Vloge (gre za 4-letni projekt z do zdaj največjim proračunom). 
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- Pri spremljanju stanja v naravi, ki vključuje zavarovane vrste in vključevanje v postopke komasacij je 

bilo realizirano število načrtovanih ur, saj je bil JZ KPG prisoten pri začetku izvajanja komasacijskega 

postopka v Motovilcih in pri načrtovanih posegih na NV na Veliki Krki, Lukaj potoku, Ratkovskem in 

Kobiljanskem potoku, s strani DRSV. 

 

- Za izboljšanje stanja ohranjenosti dveh N2k gozdnih HT, hribskega urha, velikega pupka, močvirskega 

krešiča in vidre je JZ KPG pripravil osnutek projektne naloge z naslovom Ureditev, obnovitev oz. 

vzpostavitev stoječih vod in potokov (po PUN), v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 

kohezijske politike 2015-2020. 

 

- Aktivnosti neposrednega nadzora v naravi so se nadaljevale po programu. Vse kršitve so bile predane 

pristojnim inšpekcijskim službam. Z junijem je bila na delovno mesto naravovarstveni nadzornik 

zaposlena nova oseba za določen čas enega leta, ki je ob koncu leta opravila obvezno usposabljanje v 

Gotenici in izobraževanje ter preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku. Drug 

NN je opravil izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku. 

 

- Cilj spodbujanja naravi prijaznega kmetovanja z namenom izboljšanja stanja habitatnih tipov in vrst 

območja Natura 2000 je bil dosežen z uspešno izvedbo akcij NAJ travnik, NAJ sadovnjak in NAJ 

ograček ter nagrajevanjem zglednih uporabnikov življenjskih prostorov varovanih vrst. Z izvedenimi 

akcijami se je širilo zavest o naravi prijazni rabi kmetijskih površin. Cilj naravi prijaznega kmetovanja 

se je zasledoval s srečanjem predstavnikov MOP, ZRSVN, KGZS in JZ KPG na temo učinkovitih 

kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil, s srečanjem mladih kmetov na gradu Grad z naslovom 

Perspektive mladih kmetov na Goričkem in z individualnimi razgovori s kmeti. Za dosego tega cilja se 

je s 1. septembrom pričelo z izvedbo aktivnosti projekta Life NATURAVIVA, s 1. decembrom pa še s 

projektom Gorička krajina. 

 

- Cilj sodelovanja upravljavca v širši domači in mednarodni skupnosti je bil dosežen s sodelovanjem JZ 

KPG z drugimi upravljavci ZO v okviru Skupnosti naravnih parkov Slovenije in z izmenjavo izkušenj pri 

upravljanju ZO z drugimi upravljavci ZO v Sloveniji na srečanju zaposlenih v naravnih parkih Slovenije 

na gradu Grad.  

 

- Za učinkovitejše upravljanje KPG je JZ KPG s predstavniki drugih dveh parkov Trideželnega naravnega 

parka Goričko-Raab-Örség pripravil in organiziral dve strokovni srečanji. Z istim ciljem je JZ KPG 

sodeloval (kot pridruženi partner) pri oddaji prijavnice projekta DaRe to conect na razpisu Danube 

Region. JZ KPG je sodeloval pri projektu Pegasus.  

 

- V okviru delovanja evropske Zelene vezi je JZ KPG predstavil dosežke pretekih mednarodnih 

projektov na tiskovni konferenci v Trstu. JZ KPG je vzpostavil sodelovanje z ZRC SAZU, ki je pričel s 

štiriletno etnogeografsko raziskavo v čezmejnem parku Goričko-Őrség. 

 

- Cilj učinkovitega delovanja upravljavca je bil delno dosežen septembra z oddajo dopolnjenega 

osnutka Načrta upravljanja Krajinskega parka Goričko (NUG) na MOP. Realizirano je bilo vseh pet 

zaposlitev preko javnih del, zaposlitev ene osebe za naravovarstveno nadzornico in uspešno 

opravljenih več usposabljanj ter izobraževanj. Sprejeta so bila vsebinska in finančna poročila JZ KPG. 
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V skladu z letnimi varstvenimi cilji upravljanja (varstvene, upravljavske in nadzorne naloge) prve 
prioritete niso bili doseženi naslednji cilji: 
 
-  2.6.b naloga s ciljem vzpostavitev neposrednega nadzora s prostovoljnimi nadzorniki ni bila opravljena.  
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5.2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI 

  Cilj/Naloga/Aktivnost Kazalnik 

Plan 2017 
(ure) 

Programski 
materialni 
stroški /Vir 
financiranja 

Območje 
izvajanja/ 
Obdobje 
izvajanja 

Real. (ure) 
Real. 
Programa, 
materi. str. 

 6. 
Cilj: Usmerjanje obiskovalcev v parku s kakovostno interpretacijo narave, kulturne krajine in 
kulturne dediščine ter strokovnim vodenjem. NM 

 6.1. 
Naloga: Upravljanje s parkovno infrastrukturo za obiskovanje. (parkovna infrastruktura: neprometna 
signalizacija: območje parka, kolesarske povezave, tematske poti, pojasnjevalne table; počivališča, 
nadstrešnice, naprave za vadbo in igrala, opazovalnice v naravi). SD+ MH+NK 

6.1.a. 

Načrtovanje parkovne infrastrukture 
za vadbo na prostem, primerne tudi 
za ljudi s posebnimi potrebami - 
"Zeleni park - Sprostitev in vadba pod 
stoletnimi drevesi". 

načrt za ureditev 
dela parka v okviru 
projekta Green 
Exercise (grajski park 
pri Gradu) 

141 

Projekt 
Green 
Exercise, 
čezmejni 
program SI-
HU 

Projektno 
območje/ 
III.IV. 
četrtletje 
 

real. 

Pregledana lokacija za vzpostavitev 
zelenega parka, določitev lokacij za 
igrala ter označitev, iskanje 
krajinskega arhitekta za izdelavo 
načrta. 

Izhodišča za 
načrtovanje 

80 
  

6.1.b.  

Vzdrževanje (in dopolnitev) obstoječe 
parkovne infrastrukture za 
obiskovanje, ki jo je sofinanciral in 
postavil JZ KPG s projektnimi in 
rednimi investicijami. 

pregled stanja 
najmanj 10 
počivališč in 20 
lokacij  
vzdrževalna dela na 
najmanj 20 lokacijah 

206 

800 
SKZG, MOP, 
LS 
 

Območje 
KPG/ 
Celo leto 

real. 

Pregledanih je bilo 12 počivališč in 33 
lokacij obstoječe parkovne 
infrastrukture (pojasnjevalnih tabel). 
Na podlagi pregleda je bil za lokacije 
pripravljen načrt vzdrževanja. Zaradi 
slabega stanja nekaterih tabel so bile 
pripravljene nove naravovarstvene 
vsebine za table in naročena izdelava 
novih tabel (14).  
S tablami bodo na novo označene 3 
NV.  

pregledanih: 
12 počivališč 
33 lokacij tabel  
14 novih tabel 
 

240 3.936  

6.1.c. 
Označevanje naravnih znamenitosti 
na kolesarskih povezavah.  

postavljenih 30 
informacijskih 
stebričkov  

132 

Projekt 
Green 
Exercise, 
čezmejni 
program SI-
HU 

Projektno 
območje/ 
III.IV. 
četrtletje 

real. 

Pregled naravnih in kulturnih 
znamenitosti ter določitev lokacij za 
postavitev informacijskih stebričkov. 
Kupljenih 30 stebričkov, postavljeni 
bodo v letu 2018, ko bodo ugodne 
vremenske razmere in zaposleni 
delavci v programu JD. 

30 stebričkov z 
usmerjevalnimi 
znaki 

126   
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6.2. 
Naloga: Upravljanje središča za obiskovalce gradu Grad in KPG ter ohranjanje kulturnega spomenika. 
MH 

6.2.a. 
Oblikovanje programov interpretacije 
narave in kulturne dediščine. 

Pripravljenih 
najmanj 5  
programov za  5 
ciljnih skupin 

316 
300 
MOP, LS 

Območje 
KPG/ 
 III.IV. 
četrtletje 

real. 

Oblikovanih in izvedenih je bilo 5 
programov za ciljne skupine mlajši 
učenci, starejši učenci, odrasli in dva 
različna za družine. Poudarek v 
programih je na interpretaciji gradu, 
grajskem parku in naravne ter 
kulturne dediščine območja z 
vključenimi vsebinami Natura 2000.  

5 programov 318 223 
 

6.2.b. 

Oblikovanje, organizacija in izvedba 
javnih prireditev v gradu Grad in na 
območju KPG v skladu s koledarjem 
prireditev. 

3 izvedene 
prireditve 
2 koncerta 
3 razstave 
1 razstava 
fotonatečaj 

783 
2.500 
SKZG, MOP, 
LS 

Območje 
KPG/ 
Celo leto 

real. 

3D- pohod, Eisenberg;  
3 koncerti: OPZ in flavtistke GŠ MS, 
Anja Kučan in Saša Malek in zaključni 
koncert solistov GS MS,Saksofonski 
orkester SOS, Nejc Kamplet in Maša 
Kuhar, Me3-Trio; 
321 go, Od tod/Von hier aus,  
Bram D' Hont/ Le Moment Dansa, 9. 
Fotografski natečaj/Kje so bivali naši 
dedje in babice,  Razstava 
fotonatečaja Kulturni spomeniki v 
okviru projekta 321 go, Pripoved 
narave.  
Grajski bazar z goričkimi meštri z 
zaključkom akcij NAJ travnik, 
sadovnjak, ograček, brajda Naziv za 
Naj ograček 2017 so si pridobili 3 
lastniki, za Naj brajdo 1 lastnik. 

1 pohod 
1 bazar 
6 koncertov 
4 razstave 
1 razstava 
fotonatečaj 

796 1.905  

6.2.c. 
Interpretacija narave in kulturne 
dediščine na gradu in v KPG z 
izvajanjem vodenja obiskovalcev. 

vsaj 18.000 
obiskovalcev gradu 
in v KPG   

3904 
2.300 

LS 

Območje 
KPG/ 
Celo leto  

real. 

V 2017 je grad Grad in Središče za 
obiskovalce KPG obiskalo 22.152 
obiskovalcev. Za šolske skupine je bilo 
v večini primerov izvedeno 
doživljajsko vodenje. Vodeni ogledi so 
bili v času prvomajskih praznikov.  
V naravi KPG je bilo organizirano in 
izvedeno: vodenje na temo naravne 
posebnosti Ledavskega jezera za 24 
dijakov srednje Gozdarske in lesarske 
šole iz Postojne; predstavitev KPG in 
dela zavoda za avstrijsko-nemško 
skupino 13 naravovarstvenikov na 
temo evropska Zelena vez.  
Vodeni ogledi za posameznike in 
družine so bili v okviru DEKD (Dan 

22.152 obiskovalcev 
4252 

 
2.708  
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odprtih vrat) ter v času jesenskih 
počitnic. 

6.2.d.  
Vzdrževanje, čiščenje prenočitvenih 
kapacitet na gradu Grad. 

vsaj 50 nočitev 152 
700 

LS 

Sedež JZ 
KPG/ 
Celo leto 

real. 
Stalno vzdrževani in čiščeni prostori, 
priprava sob za nočitev gostov. 
Sprejem in prijava gostov.  

122 nočitev 170 935  

6.2.e. 

Obnavljanje stalnih razstavnih zbirk, 
vzdrževanje, zavarovanje in čiščenje 
razstavnih prostorov v gradu Grad 
namenjenih za ogled obiskovalcem. 

14 urejenih 
prostorov s stalnimi 
zbirkami za namene 
interpretacije 
kulturne in naravne 
dediščine 

511 
500 

SKZG, MOP, 
LS 

Sedež JZ 
KPG/ 
Celo leto  

real. 

Priprava Središča za obiskovalce gradu 
Grad in KPG, muzejskih zbirk ter 
razstav pred odprtjem nove sezone, 
stalno vzdrževanje razstavnih 
prostorov. Dopolnitev ponudbe z 
gostujočimi razstavami.  

14 urejenih 
prostorov s stalnimi 
zbirkami za namene 
interpretacije 
kulturne in naravne 
dediščine 

527 415  

6.2.f.  

Obnova in vzdrževanje grajskega 
parka pri gradu Grad za potrebe 
interpretacije narave in vrtne 
umetnosti. 

urejen grajski park 503 
250 

SKZG, MOP, 
LS 

Sedež JZ 
KPG/ 
Celo leto   

real. 

Urejanje okolice gradu in parka pred 
gradom. Izvedena so bila vzdrževalna 
dela v grajskem parku – obrezovanje 
dreves, ki jih je poškodovalo poletno 
neurje ter sanacijska rez starih dreves 
z arboristom.   

urejen grajski park 561 3.210  

6.2.g. 
Vzdrževanje, zavarovanje in izposoja 
koles. 

10 koles izposojenih 
vsaj 10x 

43 

Projekt 
Green 
Exercise, 
čezmejni 
program SI-
HU 

Projektno 
območje/ 
Celo leto 

real. Ni bilo izposoje Ni bilo    

6.3. Naloga: Informiranje obiskovalcev in promocija ponudbe na gradu Grad in v KPG. NM 

6.3.a. 
Stiki z javnostmi in mediji - 
komuniciranje. 

odgovori na 
novinarska 
vprašanja, tiskovne 
konference, e-pošto 
in oglaševanje 

214 
1.300 
SKZG, MOP, 
LS 

Slovenija/ 
Celo leto 

real. 

Posnet je bil prispevek o naravni in 
kulturni dediščini KPG v seriji 
prispevkov lokalne televizije za 
predvajanje na lokalnih televizijskih 
postajah po Sloveniji. V sklopu 
otvoritve razstave Od tod /Von hier 
aus je bil posnet prispevek za 
avstrijsko nacionalno televizijo ORF. 
Pripravljeni so bili zapisi o dogodkih in 
posredovani lokalnim medijem. Na 
poziv Mohorjeve družbe je bil 
pripravljen obsežnejši članek o 

1 prispevek za 
lokalne TV postaje 
1 prispevek za ORF 
1 prispevek 
Mohorjev koledar 

199 533  
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Krajinskem parku Goričko in objavljen 
v Mohorjevem koledarju 2018 (str. 
128-133) 

6.3.b. Zemljevid za kolesarje. 

priprava vsebine in 
tisk 15.000 izvodov 
kolesarske karte v 
čezmejnem parku 
Goričko-Őrség v M 
1:55.000  

174 

Projekt 
Green 
Exercise, 
čezmejni 
program SI-
HU 

Projektno 
območje/ 
III.IV. 
četrtletje 

real 

Udeležba na sestanku v kolesarskem 
centru Murania v Čentibi na temo 
označitve kolesarske poti EuroVelo 13 
na Goričkem. Priprava podatkov v 
prostorski zbirki za zemljevid. 
Pripravljen in izdelan je bil turistični 
zemljevid za kolesarje območja KPG in 
Narodnega parka Őrség. Zaradi 
ugodne ponudbe izdelave je 
presežena načrtovano število izvodov. 

25.000 izvodov 162 
  

6.4. Naloga: Spremljanje stanja obiska v gradu in v KPG. MH 

6.4.a.  

V sodelovanju s ponudniki storitev za 
obiskovalce spremljati številčnost 
obiska in gibanje obiskovalcev na 
lokacijah, ki niso v upravljanju JZ KPG. 

zbrani podatki 64 MOP 
Območje 
KPG/ 
Celo leto  

real. 

Podatki so podani v poročilu o 
poslovanju JZ KPG za leto 2017, 
Priloga 2 Središča za obiskovalce 
gradu Grad in KPG 

1 Poročilo  42   

6.5.  
Projekt Green Exercise, čezmejni 
program SI-HU. 

izvedene aktivnosti v 
letu 2017 

638 
 

Projektno 
območje/ 
Celo leto  

real. 
Izvedene aktivnosti v skladu s 
prijavnico. 

 602   
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7. 
Cilj: Krepitev vloge upravljavca pri izvajanju in povezovanju na področju ozaveščanja, izobraževanja, 
usposabljanja in interpretacije za lokalno prebivalstvo in različne interesne skupine. NM 

7.1. 
Naloga: Ozaveščanje različnih ciljnih skupin otrok in mladine preko mreže šol v KPG, drugih 
zavarovanih območjih narave v Sloveniji ter sodelovanje z  mrežo šol v Trideželnem parku Goričko-
Raab-Őrség. NM 

7.1.a 

Ozaveščanje ciljnih skupin otrok in 
mladine o vsebinah in aktualnem 
dogajanju v KPG za OŠ, srednje šole, 
univerze v obliki različnih aktivnosti. 

1 program za OŠ v 
KPG, 
priprava in izvedba 
fotonatečaja, 
1 delovno srečanje z 
OŠ, 
izvedba vsaj 2 
mentorstev pri 
seminarskih, 
diplomskih in 
raziskovalnih 
nalogah ter delovnih 
praksah, 
6 strokovnih 
aktivnosti z OŠ v KPG 
ter vsaj 2 strokovni 
aktivnosti z višjimi 
izobraževalnimi 
inštitucijami 

172 
1.000 

SKZG, MOP, 
LS 

Območje 
KPG/ 
Celo leto 

real. 

Izdelan je bil program JZ KPG za OŠ in 
posredovan OŠ v Sloveniji.  
Pripravljen in izveden je bil 
Fotografski natečaj (25 fotografij). 
Pripravljeno in izvedeno predavanje 
za skupino 45 študentov gozdarstva iz 
11 evropskih držav na temo parka in 
dela JZ KPG. 
Udeležba in vodenje 20 učencev OŠ 
Veržej na prireditvi 24 ur z reko Muro.  
Izvedeno je bilo delovno srečanje z 
mentorji OŠ iz KPG.   
Izvedeno je bilo 1 mentorstvo pri 
delovni praksi in 1 somentostvo pri 
raziskovalni nalogi. 
Izvedenih je bilo 8 naravoslovnih dni 
za OŠ, 1 predavanje za OŠ, 1 
predavanje za dijake Srednje 
zdravstvene šole in 1 predavanje za 
študente Naravoslovja in matematike 
Uni. MB.  

1 program za OŠ v 
KPG, 
priprava in izvedba 
fotonatečaja, 
1 delovno srečanje z 
OŠ, 
3 predavanja 
1 sodelovanje z 
ZRSVN 
1 mentorstvo 
1 somentorstvo 
8 naravoslovnih dni 

189  112  

7.1.b. 

Sodelovanje z drugimi upravljavci 
zavarovanih območij v Sloveniji na 
področju ozaveščanja ciljnih skupin 
otrok. 

3 srečanja delovnih 
skupin, 
1 izvedena skupna 
aktivnost, 
8 vključenih šol 

244 
100 

MOP 
Slovenija/ 
Celo leto 

real. 

Izvedena so bila 4 delovna srečanja 
predstavnikov zavarovanih območij (v 
KPG, KPLB, KPPPJ, NR ŠZ) in delovno 
srečanje na ZRSVN, OE Maribor z 
namenom strokovne podpore in 
izmenjave izkušenj. Pripravljena je bila 

4 srečanja 
1 izvedena aktivnost 
 
V KPG vključenih: 
5 šol, 7 mentorjev 
63 učenci  

293 0  
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analiza aktivnosti za OŠ v zavarovanih 
območjih z upravljavcem in 
pripravljena prva skupna aktivnost, ki 
poteka preko spletne strani 
www.naravniparkislovenije.si.Sodeluj
e 11 parkov. Objavljen 1. sklop 
vprašanj.  

 
V SLO vključenih 37 
šol, 48 mentorjev, 
437 učencev 
 

7.1.c. 

Sodelovanje z mrežo šol v 
Trideželnem parku Goričko-Raab-
Őrség v obliki Mednarodnega 
natečaja v likovnem ustvarjanju, Kviza 
o naravi in človeku in druženja otrok 
Trideželnega parka. 

2 srečanji delovnih 
skupin, 
4 izvedene skupne 
aktivnosti (natečaj, 
kviz, druženje, e-
knjiga) 

595 
500 

SKZG, MOP, 
LS 

Čezmejno 
območje 
3 parkov/ 
Celo leto 

real. 

Zaključen je bil 4. Kviz o naravi in 
človeku, šol. leto 2016/17. Izveden je 
bil Mednarodni natečaj v likovnem 
ustvarjanju šol. leto 2016/17. V 
natečaju je sodelovalo 16 šol iz 
Slovenije, Avstrije in Madžarske. V 
KPG so sodelovali učenci in mentorji iz 
OŠ Grad, OŠ Cankova, OŠ Šalovci, OŠ 
Kuzma in POŠ Bodonci. Oddanih je 
bilo 110 likovnih del. Nastala e-knjiga, 
ki je dostopna na spletu. Mednarodno 
srečanje otrok je bilo izvedeno v NP 
Őrség.  
Razpisan je bil Kviz o naravi in 
človeku, šol. leto 2017/18 za območje 
Pomurja sodeluje 8 šol, 11 mentorjev 
in 67 učencev. Razpisan in izveden je 
bil Mednarodni natečaj v ustvarjanju. 
Sodelovalo je 14 šol iz Slovenije, 
Avstrije in Madžarske. Izdelki so bili 
razstavljeni na gradu Tabor v Avstriji v 
času adventnega sejma. 

2 delovni srečanji 
5 izvedenih 
aktivnosti 

551 265  

7.1.d 
Ozaveščanje in vodenje različnih 
ciljnih skupin obiskovalcev gradu Grad 
in KPG 

1 predavanje, 
5 naravoslovnih dni,   
4 tehniški dnevi, 
2 vodenji 

144 
 
MOP 

Območje 
KPG/ 
II.III.IV. 
četrtletje 

real. 

Izvedenih je bilo 5 tehničnih dni in 
doživljajska vodenja šolskih skupin. 
Izvedena sta bila 2 naravoslovna 
dneva.  V obdobjih povečanega obiska 
(družine, posamezniki) smo zagotovili 
vodenja primerna za družine.  
JZ KPG izvaja vodenja skupin ljudi s 
posebnimi potrebami in vodenja v 
tujih jezikih (8 x v nem. jeziku, 5 x v 
madž. jeziku in 2 x v ang. Jeziku).  

2 naravoslovna 
dneva, 
5 tehniških dni 
vodenje skupin ljudi 
s posebnimi 
potrebami, 
15 vodenj skupin v 
tujih jezikih (DE; HU; 
AN) 

113 
 

  

  

http://www.naravniparkislovenije.si/
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7.2. 
Naloga: Usposabljanje in izobraževanja za prebivalce parka za opravljanje dejavnosti vodenja in 
interpretacije naravne in kulturne dediščine različnim ciljnim skupinam. NM 

7.2.a. 
Priprava učnega načrta za izvedbo 
usposabljanja Vodnika v naravi in 
krajini Krajinskega parka Goričko. 

1 učni načrt, 
1 gradivo za 
usposabljanje 

128 MOP 

Območje 
KPG/ 
III.IV. 
četrtletje 

Real. 

Pregledan je bil učni načrt in izveden 
sestanek z predstavnikom partnerja 
čezmejnega projekta SI-AT, ZKTŠ MS, 
Flagship Products z namenom 
vključevanju SLO ponudnikov k 
usposabljanju. Po pregledu gradiva in 
ugotovitvi vsebinske skladnosti z 
aktivnostmi v projektu LIFE 
NATURAVIVA se aktivnost v celoti 
prenese med aktivnosti projekta in bo 
izvedena v skladu s projektno 
časovnico.   

Prenos aktivnosti v 
2019 

26 
  

7.3. 
Naloga: Ozaveščanje o pomenu varovanja narave in okolja, vsebinah Nature 2000 ter naravni in 
kulturni dediščini območja za različne ciljne skupine z različnimi mediji. ŠF 

7.3.a.  
Priprava in izdaja novičnika z 
distribucijo v vsa gospodinjstva 
parkovnih občin. 

1 tiskan novičnik na 
leto v nakladi 8.500 
izvodov,   
3 e-novičniki 

74 
1.200 
SKZG 

Območje 
KPG/ 
Celo leto 

real. 

Pripravljen in izdan je bil tiskan 
Novičnik. Prejelo ga je 8.300 
gospodinjstev.  
Priprava in objava 13 številk e-novičk.  

1 tiskan novičnik v 
8.300 izvodih 
13 e-novičk 

121 928  

7.3.b. 
Priprava vsebin za objavo na 
svetovnem spletu. 

aktualizirana spletna 
stran in drugi mediji 
v upravljanju JZ KPG 

262 MOP 
Območje 
KPG/ 
Celo leto 

real. 

Objava prireditev, dogodkov, člankov, 
obvestil na različnih spletnih straneh. 
Sprotna objava prireditev in dogodkov 
na območju KPG in obrobju. 

aktualizirana spletna 
stran in drugi mediji 
v upravljanju JZ KPG, 
družbena omrežja. 

253   

7.3.c. 
Priprava poljudnoznanstvenih člankov 
o ohranjanju narave v KPG za objavo v 
lokalnih časopisih in občinskih glasilih. 

objavljenih vsaj 5 
člankov 

56 MOP 
Območje 
KPG/ 
Celo leto 

real. 

Pripravljeni prispevki za lokalne 
časopise o aktivnostih in občinsko 
glasilo naslednjih občin Hodoš, 
Šalovci, Puconci, Grad, Gornji Petrovci 

5 objav v občinskih 
glasilih. 

96   

7.3.d. 

Kot pridruženi partner zagotoviti 
sodelovanje pri izvedbi aktivnosti 
projekta ForLife na temo ozaveščanja 
prebivalcev o pomenu ohranjene 
narave. 

sodelovanje na 
otvoritveni 
konferenci, 
sodelovanje na vsaj 
1 delavnici 

40 
Projekt 
ForLife; 

2017-2020 

Območje 
KPG/ 
III.IV. 
četrtletje 

real. 
 

Projekt ni bil 
odobren. 

-  
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8. Cilj: Učinkovito delovanje upravljavca. 

8.1. Naloga: Zagotoviti podporno okolje za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog. LBS 

8.1.a. Tekoče poslovanje 
urejena 
dokumentacija 

188 MOP 
Sedež  JZ 
KPG/ 
Celo leto 

real. 
Urejena poštna knjiga in potrebne 
evidence, seznami in ostala 
spremljajoča dokumentacija 

urejena poštna 
knjiga in 
evidence 

277   

8.1.b. Finančno in računovodsko poslovanje. 
urejena 
dokumentacija 

160 MOP 
Sedež  JZ 
KPG/ 
Celo leto 

real. 

Urejena glavna knjiga, pripravljen 
zaključni račun in oddana vsa 
potrebna polletna poročila državnim 
institucijam 

urejena 
dokumentacija 

170   

SKUPAJ PRIORITETA II. 9844 11.750  

SKUPAJ REALIZACIJA 10064 15.170  

KM: Kristjan Malačič,  SD: Stanka Dešnik, GD: Gregor Domanjko, SHS: Suzana Sobočan Huber, LBS: Lidija Bernjak 
Sukič, NM: Nataša Moršič, MH: Marina Horvat, ŠF: Štefanija Fujs, JH: Janko Halb 
 
V skladu z letnimi varstvenimi cilji upravljanja (urejanje obiska in obveščanje javnosti) druge prioritete so 

bili doseženi naslednji cilji: 

 

- Cilj usmerjanja obiskovalcev v parku s kakovostno interpretacijo narave, kulturne krajine in kulturne 

dediščine JZ KPG dosega z izvajanjem nalog upravljanja s parkovno infrastrukturo. Pregledane so 

bile pojasnjevalne table iz leta 1999 in druga parkovna infrastruktura, počivališča. Na podlagi 

ugotovljenega slabega stanja večine tabel je bil izdelan načrt zamenjave tabel. Izvedena je bila 

zamenjava tabel na 14 lokacijah. Pripravljena je bila nova naravovarstvena vsebina in naročena 

izdelava tabel (14). Od tega jih bo v začetku 2018 nameščenih 10 na starih lokacijah in 4 na novih 

lokacijah. Na novo so označene tri naravne vrednote državnega pomena. Zaradi izvedene aktivnosti 

so bili načrtovani stroški preseženi.   

 

- Nalogo upravljanja središča za obiskovalce gradu Grad in KPG, JZ KPG izvaja s programi 

interpretacije naravne in kulturne dediščine za različne ciljne skupine in organizacijo javnih 

prireditev, izvajanjem strokovnega vodenja obiskovalcev na gradu Grad in KPG ter zagotavljanjem 

ugodnega podpornega okolja za izvajanje teh aktivnosti. Načrtovane aktivnosti so bile v letu 2017 

presežene. Zaradi porasta individualnih obiskovalcev, posameznikov in družin, je bilo pripravljenih 

več različnih programov za ti ciljni skupini. Interpretacijo naravne in kulturne dediščine JZ KPG 

zagotavlja dnevnim obiskovalcem in najavljenim skupinam z vodenjem po urniku in programih, 

objavljenih na spletni strani KPG. V letu 2017 JZ KPG beleži 4,5% povečanje obiska v primerjavi s 

prejšnjim letom. K povečanju je pripomogel tudi razširjen nabor programov interpretacije naravne 

in kulturne dediščine v času prvomajskih in jesenskih počitnic ter drugih praznikov. Zagotovljeno je 

bilo obratovanje prenočitvenih kapacitet na gradu Grad.  

 

- Aktivnost oblikovanja, priprave in izvedbe javnih prireditev je bila izvedena v skladu z letnim 

koledarjem prireditev. Osrednja prireditev Grajski bazar, ki je namenjena promociji kolektivne 

blagovne znamke Krajinski park Goričko ter zaključkom akcij za spodbujanje naravi prijaznejšega 

gospodarjenja z naravnimi viri: Naj travnik, Naj sadovnjak, Naj ograček in Naj brajda, je s povečanim 

obiskom v primerjavi s prejšnjimi leti, prispevala k prepoznavnosti zavarovanega območja. Izvedena 
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je bila v sodelovanju z Goričkim drüjšvom za lepše vütro in partnerji čezmejnega projekta 321 go v 

Programu Interreg V-A Slovenija-Avstrija in lokalnimi ponudniki. Obiskovalce je nagovoril 

predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja.  

 

- Naloge informiranja obiskovalcev in promocija ponudbe na gradu Grad in v KPG ter spremljanja 

stanja obiska so bile izvedene brez večjih odstopanj. V okviru projekta Green Exercise iz Programa 

Interreg V-A Slovenija-Madžarska, je bila izdelana turistična karta za kolesarje na območju KPG in 

Narodnega parka Őrség v nakladi 25.000 izvodov. Zaradi ugodne ponudbe izdelave zemljevida je 

izdanih več izvodov kot načrtovano. Natančne podatke o spremljanju obiska JZ KPG podaja v Prilogi 

2 Poročilo središča za obiskovalce gradu Grad in KPG.  

 

- Cilj krepitve vloge upravljavca pri izvajanju nalog ozaveščanja o pomenu varovanja narave in okolja, 

vsebinah Nature 2000 in kulturni dediščini različnih ciljnih skupin, sodelovanju z drugimi upravljavci 

zavarovanih območij v Sloveniji in Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség je bil dosežen. 

Predvidena sredstva pri določenih aktivnostih niso bila porabljena zaradi pridobljenih nagrad 

donatorjev (Fotonatečaj).  

 

- Uspešno je bila oblikovana in izveden začetek aktivnosti ozaveščanja ciljne skupine otrok v 

sodelovanju z upravljavci zavarovanih območij v Sloveniji povezanih v Skupnost. Aktivnost Kviz o 

naravi in človeku je JZ KPG v šolskem letu 2017/18 razpisal za območje Pomurja in za sodelovanje 

sta se odločili 2 šoli izven območja parka.  

 
- Cilj ozaveščanja o različnih vidikih ohranjanja narave in kulturne dediščine ter vsebinah Natura 2000 

je JZ KPG dosegel z izdajo novičnika v tiskani obliki (1krat letno) in elektronskimi novičkami, objavo 

poljudnoznanstvenih člankov na spletni strani in socialnih omrežjih, domačih in tujih medijih ter v 

občinskih glasilih.  

 

- Naloge zagotavljanja podpornega okolja nalog upravljanja obiska so bile uspešno izvedene. Urejene 

so bile finančne knjige, oddan je bil zaključni račun o poslovanju JZ KPG in pravočasno so bila 

oddana medletna finančna poročila.  

 

V skladu z letnimi varstvenimi cilji upravljanja (urejanje obiska in obveščanje javnosti) druge prioritete 
niso bili doseženi naslednji cilji, oziroma je prišlo do odstopanja: 
 

- Do večjega odstopanja od načrtovane porabe sredstev je prišlo pri vzdrževanju grajskega parka. Za 

odpravo škode po neurju in zaradi zagotavljanja varnosti je bilo opravljeno obrezovanje dreves v 

grajskem parku.   

 

- Odstopanje se je pojavilo pri aktivnosti Priprava učnega načrta za izvedbo usposabljanja Vodnika v 

naravi in krajini. Po pregledu učnega načrta, ki je rezultat projekta Promoviranje narave z 

izobraževanjem interpretatorjev narave iz Programa Lifelong Learning Programme 2007-2013 

Leonardo da Vinci in ugotavljanjem delnega vsebinskega prekrivanja z vsebinami aktualnega 

projekta LIFE NATURAVIVA bo aktivnost izvedena v skladu s časovnico projekta v 2019.  
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5.3. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA) 

  Cilj/Naloga/Aktivnost Kazalnik 

Plan 2017 
(ure) 

Programski 
materialni 
stroški /vir 
financiranja 

Območje 
izvajanja/ 
Obdobje 
izvajanja 

Real.(ure) 
Real. 
Program, 
mater. str. 

9.   Cilj: Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri trajnostnem razvoju dejavnosti v KPG. MH 

9.1. Naloga: Krepitev kakovosti ponudnikov storitev in izdelkov s kolektivno blagovno zanamko KPG. MH  

9.1.a. 
Srečanje imetnikov kolektivne 
blagovne znamke in ostalih 
ponudnikov 

izvedeno delovno srečanje 53 
50 
LS 

Območje 
KPG/ 
I. 
četrtletje 
 

real. 
Izvedeno srečanje z imetniki KBZ 
KPG in ostalimi ponudniki. 

1 srečanje 39 60  

9.1.b. 
Spodbujati ponudnike storitev in 
izdelkov k sodelovanju pri 
oblikovanju in izdelavi proizvodov. 

pogovori s ponudniki in 
vzpostavitev sodelovanja z 
najmanj 5 ponudniki 

52 MOP 
Območje 
KPG/ 
Celo leto  

real. 
Vključitev 4 novih ponudnikov v 
prodajo na gradu. 

4 novi ponudniki 42   

9.2. Naloga: S promocijo blagovne znamke krepiti prepoznavnost KPG. NM 

9.2.a. 
Pripraviti promocijsko gradivo 
ponudnikov KBZ. 

priprava vsebine kataloga 
imetnikov KBZ 

126 MOP 

Območje 
KPG/ 
III.IV. 
četrtletje 

real. 

Zbrano in pripravljeno je bilo 
gradivo za objavo v elektronski 
obliki na spletni strani KPG. 
Predstavljeno bo na srečanju 
uporabnikov kolektivne blagovne 
znamke Krajinski park Goričko v 
2018. Po predstavitvi bo 
objavljeno na spletu.  

1 katalog v elektronski 
verziji 

128 
  

9.2.b. 

Izvajati aktivnosti za promocijo 
KPG na sejmih, tradicionalnih 
prireditvah, konferencah, 
tekmovanjih. 

udeležba na vsaj 5 sejmih in 
tradicionalnih prireditvah 

158 
700 

SKZG, MOP, 
LS 

Slovenija/ 
Celo leto  

real. 

Sejem Turizem in prosti čas, 
Naturo G. Radgona,Diši po 
Prekmurju, AGRA, Narava in 
zdravje, Praznik Kozjanskega 
jabolka, Adventni sejem na gradu 
Tabor 

6 sejmov 
1 prireditev 

204 477  
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9.3. Naloga: Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. SD 

9.3.a. 

Pomoč in sodelovanje s TD, KUD, 
ŠD in občinskimi zavodi za turizem 
pri oblikovanju, organizaciji, 
obveščanju, oglaševanju, prevodi 
vabil in izvedbi prireditev v KPG in 
okolici (prevozi stojnic, odra…) 

5x izposoja stojnic in odra 
2x pomoč pri pripravi in 
izvedbi prireditev 

468  MOP 
Območje 
KPG/ 
Celo leto  

real. 

Najem odra, občina Rogašovci, 
KTD Moščanci, PGD Radovci, 
Občina Puconci, KTD Puconci. 
Prevoz stojnic: občina Cankova, 
ZUKD Grad, Društvo Strpnih, DŠKT 
Lukaj Motovilci, ZOT Dobrovnik, 
OŠ Grad in vrtec Grad, GDLV. 
Priprava reprezentančnih 
prostorov (12-porok,1 –viteška 
dvorana).   

1 x oder 
5 x stojnice 

452   

9.3.b. 
Sodelovanje z občinami na 
območju KPG in z lokalnimi 
akcijskimi skupinami (LAS) 

sodelovanje na vsaj 7 
delovnih srečanjih  

125 
100  

LS 

Območje 
KPG/ 
Celo leto  

real. 

Srečanje z župani na gradu Grad, 
Sodelovanje z Občino Moravske 
Toplice pri iskanju sredstev za 
obnovo stare šole v Kančevcih za 
namene ohranjanja netopirjev v 
njej. Srečanje z občino Rogašovci- 
obnova peskokopa. 
Srečanje z občino Kuzma - 
ureditev krožišča. 
Srečanje z občino Dobrovnik - 
trasiranje pohodnih poti. 
Srečanje z občino Kobilje - urejanje 
Čebiš potoka. 
Udeležba na rednih in dopisnih 
sejah upravnega odbora LAS 
Goričko in skupščini LAS pri dobrih 
ljudeh. 
Udeležba na strokovnem izletu na 
Madžarsko v okviru projekta Go In 
Nature, 2x srečanje s predstavniki 
Občine Cankova v zvezi s prijavo 
projekta na program Life+, 2x 
srečanje z goričkimi župani v 
Šalovcih na temo morebitnega 
sodelovanja pri prijavi projektov, 
sodelovanje pri pripravi prijavnice 
LAS projekta z naslovom 
Bedenička hiša spoznanja (oddala 
Župnija Kančevci; projekt ni bil 
potrjen).  

6 srečanj z občinami 
 

94 100  
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9.4. Naloga: Vzdrževanje delovnih in protokolarnih prostorov ter sredstev za delo. LBS 

9.4.a. 
Redno vzdrževanje in čiščenje 
delovnih ter protokolarnih 
prostorov. 

vzdrževani prostori 1040  
Sedež JZ 
KPG/ 
Celo leto  

real. Čiščenje in vzdrževanje gradu  Vzdrževani prostor 1081   

9.4.b. 
Posodobitev in redno vzdrževanje 
sredstev za delo. 

zagotovljena primerna 
delovna oprema 

28 
1.000 

LS, MOP 

Sedež JZ 
KPG/ 
Celo leto  

real. 

Vsi vključeni v program javnih del 
so prejeli nova delovna oblačila in 
obutev. Nabavljena in zamenjana 
so bila dotrajana ali uničena 
sredstva za delo 

delovna oprema 19 551  

10. Cilj: Razvoj kulturno turistične ponudbe 

10.1. Naloga: Projekt 321 go, čezmejni program SI-AT. NK 

10.1.a Upravljanje in komuniciranje. 
izvedene aktivnosti v letu 
2017 

648 
 

Projektno 
območje/ 
Celo leto  

real. 
Izvedene aktivnosti v skladu s 
prijavnico. 

 580   

10.1.b. 
Obnova notranjosti grajske kapele 
in predprostora s predstavitvijo 
zgodovine gradu v regiji. 

izvedba javnega naročila za 
izbor ponudnika za izvedbo 
del, začetek gradbenih del 
za obnovo 2 prostorov 
(dela bodo zaključena v 
2018) 

166 
 

Projekt 
321go, 
čezmejni 
program SI-
AT 

Grad 
Grad/ 
Celo leto 

real. 
Po evidenčnem postopku izbran 
izvajalec del za obnovo. 

1 evidenčno naročilo 164   

10.1.c. Izvedba lončarske delavnice 

 
Izvedena lončarska 
delavnica 
 

100 

Projekt 
321go, 
čezmejni 
program SI-
AT 

Projektno 
območje/ 
III. 
četrtletje 
 

real. 
Izvedena lončarska delavnica 
črnega žganja. 

1 lončarska delavnica 182 
  

10.1.d. 

Vzpostavitev sistema vodenja za 
posamezne obiskovalce na gradu, 
nakup audio-guides naprav, 
primernih tudi za slepe 
obiskovalce. 

nabavljenih 24 audio guides 
naprav in oprema z 
zvočnimi zapisi v več jezikih 
o stalnih in občasnih 
razstavah 

66 

Projekt 
321go, 
čezmejni 
program SI-
AT 

Projektno 
območje/ 
I.II. 
četrtletje 
 

real. 
Izveden postopek nabave in 
pridobitev  avdio vodiči. 

24 audio guides za vodenje 
po gradu 

56   

10.1.e KultTour vodnik za družine. priprava vsebine vodnika 169 

Projekt 
321go, 
čezmejni 
program SI-
AT 

Projektno 
območje/ 
III.IV. 
četrtletje 

real. 
Sestanki o vsebini vodnika in 
izdelan osnutek. 

2 sestanka 146 
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11. Cilj: Učinkovito delovanje upravljavca. 

11.1. Naloga: Zagotoviti podporno okolje za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog. LBS+SHS 

11.1.a. Tekoče poslovanje urejena dokumentacija 80  
Sedež JZ 
KPG/ 
Celo leto  

real. 
Urejena poštna knjiga in potrebne 
evidence, seznami in ostala 
spremljajoča dokumentacija 

poštna knjiga,  
evidence 

98   

11.1.b. 
Finančno in računovodsko 
poslovanje. 

urejena dokumentacija 80  
Sedež JZ 
KPG/ 
Celo leto  

real. 

Urejena glavna knjiga, pripravljen 
zaključni račun in oddana vsa 
potrebna polletna poročila 
državnim institucijam 

glavna knjiga,  
zaključni račun 
poročila 

75   

SKUPAJ PRIORITETA III. 3359 1.850  

Skupaj realizacija 3360 1.188  

KM: Kristjan Malačič,  SD: Stanka Dešnik, GD: Gregor Domanjko, SHS: Suzana Sobočan Huber, LBS: Lidija 

Bernjak Sukič, NM: Nataša Moršič, MH: Marina Horvat, ŠF: Štefanija Fujs, JH: Janko Halb 

 

V skladu z letnimi varstvenimi cilji upravljanja (razvojne naloge-trajnostni model razvoja) tretje prioritete 

so bili doseženi naslednji cilji: 

 

- Cilj krepitve vključevanja lokalnega prebivalstva pri trajnostnem razvoju dejavnosti v KPG je bil 

dosežen s srečanjem imetnikov pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke KPG, s promocijo 

prejemnikov kolektivne blagovne znamke KPG na sejmih in raznih dogodkih (Natour Alpe-Adria v 

Ljubljani, Naturo in AGRA v G. Radgoni, Diši po Prekmurju v Ljubljani, Praznik Kozjanskega jabolka, 

Adventni sejem na gradu Tabor v Avstriji, Narava-zdravje v Ljubljani). Za namen povečanja 

prepoznavnosti in povezovanja že obstoječih imetnikov KBZ KPG je bilo pripravljeno gradivo za e- 

katalog, ki bo objavljen na spletni strani KPG v 2018.   

 

- Naloge zagotavljanja razvoja trajnostne in naravi prijazne prostočasne ponudbe, z rekreacijo in 

sprostitvijo so dosežene s promoviranjem, oglaševanjem in izvedbo dogodkov ter s tehnično pomočjo 

pri organizaciji prireditev lokalnih skupnosti (izposoja in prevoz stojnic, izposoja odra s prevozom, 

montažo in demontažo). V izvajanju sta dva čezmejna projekta, ki se poleg ozaveščanja vsebinsko 

ukvarjata tudi s trajnostnim razvojem v čezmejni regiji z Avstrijo in Madžarsko. 

 

- Naloge sodelovanja z lokalnimi skupnostmi z namenom povečanja stopnje sprejemljivosti prebivalcev 

do trajnostnega razvoja in ohranjanja narave so bile dosežene s svetovanji občinam pri pridobivanju 

projektnih sredstev in svetovanju pri urejanju prostora (npr. obnova stare šole v Kančevcih za 

ohranitev netopirjev) ter z delovnimi akcijami v okolici naravnih vrednot npr. peskokop v Rogašovcih 

pri Ledavskem jezeru. 

 

- Naloge vzdrževanja delovnih in protokolarnih prostorov ter sredstev za delo so bile izvedene z 

rednim vzdrževanjem in čiščenjem prostorov na gradu.  
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- Cilj zagotavljanja učinkovitega delovanja upravljavca za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog je 

bil dosežen z urejeno dokumentacijo finančnega in računovodskega poslovanja, urejenimi 

evidencami, arhivom in pravočasno oddajo poročil. 

6. KADROVSKO POROČILO 2017 
 

Z uspešno pridobljenimi programi javnih del je JZ KPG v 2017 realiziral vse predvidene zaposlitve na 

razpisu programa javnih del. JZ KPG je pridobil skupno pet zaposlitev iz naslednjih programov javnih del:  

 

- Varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljaje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega 

razvoja (1 zaposlitve V. raven izobrazbe, doba 8  mesecev), 

- Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove vasi (2 zaposlitvi z II. ravnjo izobrazbe, doba 

8 mesecev), 

- Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih, javnih zavodih s področja varstva nepremične kulturne 

dediščine  (1 zaposlitev V. raven izobrazbe, 1 zaposlen VII. raven izobrazbe, doba 7 mesecev). 

 

Dalj časa trajajoča bolniška odsotnost Visokega naravovarstvenega svetnika je bila z 10.2.2017 

prekinjena. Delavec je po odločbi ZPIZ-a z 11.3.2017 pridobil status 4 urne invalidske upokojitve. Za 

razliko njegovih 4 ur in kadrovske podhranjenosti naravovarstvene službe je bila v okviru razpoložljivih 

sredstev in s soglasjem MOP za polni delovni čas od 1.6. 2017 zaposlena nova delavka na delovno mesto 

Naravovarstveni nadzornik III za določen čas enega leta (maj 2018).  

 

Na delovnem mestu čistilke, ki je zaradi zdravstvenih težav že od konca leta 2015 zaposlena le za 

polovični delovni čas ima JZ KPG za razliko do polnega delovnega časa zaposleno nadomestno delavko.  

 

JZ KPG je v okviru projekta Gorička krajina, v decembru 2017 zaposlil tri osebe za določen čas štirih let. 

Dve zaposlitvi sta z izkazano I. bolonjsko stopnjo in ena z V. stopnjo izobrazbe.  

 

JZ KPG je v septembru pričel za aktivnostmi na projektu  LIFE NATURAVIVA, na katerem v 2017 ni zaposlil 

delavca, kot je bilo načrtovano, kar bo realizirano v zadnji četrtini leta 2018. 

 

S pridobljenimi sredstvi Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov je JZ KPG za potrebe košnje travnikov in 

izvedbo drugih varstvenih ukrepov imel zaposleno eno osebo za določen čas 8 mesecev (april-

november). 
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Tabela 3: Realizacija kadrovskega načrta 

 

1. Zaposleni, ki jih financira MOP I. – IV. TR V. TR VI. TR VII. TR VIII. TR IX. TR Skupaj 

Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2017 1 2 
 

9 
  

12 

Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017 

(a+b) 
1 2 

 
9 

  
12 

a) Št. zaposl. za določen čas 
   

2 
  

2 

b) Št. zaposl za nedoločen čas 1 2 
 

7 
  

10 

Št. zap. s krajšim del. časom 
       

Št. napred. v plačne razrede 
      

0 

Št. premestitev 
       

Št. upokojitev 
       

Št. nadom. zaposlitev ( upokojitve) 
       

Število odpovedi pogodb o zaposl. 
       

2. Število zaposlenih, ki so 

financirani iz drugih virov, navedite 

vir: lastna sredstva, projektno delo 

itd. na dan (31.12.2017) 

 
1 

 
3 

  
4 

3. Skupaj število zaposlenih na dan 

31. 12. 2017 (1+2) 
1 3 

 
12 

  
16 
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Tabela 4: Realizacija stroškov dela 

 

 

 

 

Načrtovani stroški 

dela 

SKUPAJ 

FN 2017 

Sredstva 

MOP 2017 

Drugi viri 

sredstev 

2017 

Skupaj 

sredstva 

2017 

Dejavnost na 

trgu 2017 

Delež MOP 

v % 

  1 2 3 4=2+3 5=1-4   

a) plače in dodatki 272.326 188.849 50.644 239.493 32.833 69,3% 

od tega dodatki za 

delo v pos.  pogojih 

      b) regres za letni 

dopust 13.844 8.543 4.210 12.753 1.091 61,7% 

c) povračila in 

nadomestila 40.579 32.435 8.074 40.509 70 79,9% 

d) sredstva za 

delovno uspešnost 

      e) sredstva za 

nadurno delo 

      f) drugi izdatki 

(odpravnine, 

solidarnost itd.) 

      SKUPAJ 1. 

(a+b+c+d+e+f) 326.749 229.827 62.928 292.755 33.994 70,3% 

g) Skupaj bruto 

plače (a+d+e) 272.326 188.849 50.644 239.493 32.833 69,3% 

h) Skupaj drugi 

osebni prejemki 

(b+c+f+g) 54.423 40.978 12.284 53.262 1.161 75,3% 

i) Skupaj prispevki, 

davek, premije 

pokojninskega 

zavarovanja (j+k) 46.666 35.879 9.770 45.649 1.017 76,9% 

SKUPAJ 2. 

(g+h+i) 373.415 265.706 72.698 338.404 35.011 71,1% 

j) prispevki 44.880 34.317 9.546 43.863 1.017 75,3% 

k) premije pokojnin. 

zavarovanja 1.786 1.562 224 1.786 0 87,4% 

struktura virov 

financiranja stroškov 

dela v % 

 

71,1% 19,5% 90,6% 9,4% 100,0% 
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Tabela 5: Realizacija zasedenosti delovnih mest 

 

Naziv DM 

Število 
sistemizira
nih DM po 
veljavnem 
pravilniku 

Število 
zasedenih 
DM na dan 
31. 12. 2016 

 
Število 
zasedenih 
DM januar 
2017 

Število 
zasedenih 
DM na dan 
31. 12. 
2017 

Trajanje Financiranje Delovna obveza 

direktor 1 1 1 1 dol. čas MOP 
PDM (polna 
delovna moč) 

visoki naravovarstveni svetnik 2 2 2 2 
ned. čas/ 
dol. čas 

MOP PDM 

naravovarstveni nadzornik III 1 1 1 1 ned. čas MOP PDM 

naravovarstveni nadzornik III 1 0 0 1 dol. čas MOP PDM 

poslovni sekretar VII/1 1 1 1 1 ned. čas MOP PDM 

vodnik v zavarovanem območju III 1 1 1 1 ned. čas MOP PDM 

naravovarstveni sodelavec III 1 1 1 1 ned. čas MOP PDM 

vodnik v zavarovanem območju V 1 1 1 1 ned. čas MOP PDM 

vodnik v zavarovanem območju V 2 0 0 0 dol. čas 
Projekt »Gorički 
travniki« 

PDM 

glavni  računovodja VII/1 1 1 1 1 ned. čas MOP PDM 

vzdrževalec V (I) 1 1 1 1 ned. čas MOP PDM 
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čistilka II 1 1 1 1 ned. čas MOP PDM 

naravovarstveni sodelavec III 1 0 0 1 dol. čas Projekt PUN  PDM 

naravovarstveni sodelavec III 1 0 0 1 dol. čas Projekt PUN PDM 

naravovarstveni sodelavec III 1 1 1 1 dol. čas Projekt SI-HU  ½ PDM 

strokovni sodelavec VII/1 1 1 1 1 dol. čas Projekt SI-AT ½ PDM 

strokovni sodelavec VII/1 (del. 
mesto ni sistemizirano) 

1 0 0 0 dol. čas Projekt LIFE PDM 

 naravovarstveni sodelavec V. 1 0 0 1 dol. čas Projekt PUN PDM 

vzdrževalec II 1 1 0 0 dol. čas 
Drugi vir 
financiranja   

PDM 

 
Skupaj  
 

20 13 12 16  
 

 

JAVNA DELA 
Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, 
gozdov... 

dol. čas 
2x lastna sredstva 
in občine KPG 

PDM 

JAVNA DELA 
Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih, javnih 
zavodih s področja varstva nepremične kulturne 
dediščine 

dol. čas 
2x lastna sredstva 
in občine KPG 

PDM 

JAVNA DELA 
Varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljaje z 
vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega 
razvoja 

dol. čas 
1x lastna sredstva 
in občine KPG 

PDM 
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7. FINANČNO POROČILO 2017 
 

Na podlagi sprejetih planskih dokumentov – Programa dela in finančnega načrta za leto 2017, poteka 

finančno poslovanje JZ KPG v pogodbenem razmerju z MOP. 

 

Za leto 2017 obsega finančni načrt 338.706 EUR sredstev iz državnega proračuna - MOP. Od tega je 

333.706 EUR predvideno za tekoče poslovanje in 5.000 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje. 

Pogodba o financiranju dejavnosti javne službe za ohranjanje narave z resornim ministrstvom je bila 

podpisana na osnovi zgoraj navedenih zneskov.  

 

Realizacija iz sredstev resornega ministrstva je bila realizirana v višini 333.706 EUR, kar predstavlja 

skoraj 100% realizacijo. Sredstva za tekoče poslovanje predstavljajo stroški dela, ki so bili realizirani v 

višini 265.706 EUR in materialni stroški, ki so bili realizirani v višini 68.000 EUR (od tega 9.943 EUR za 

programske stroške). Investicijska sredstva so bila porabljena v celoti v skladu s programom dela in 

sicer za nakup računalniške in pisarniške opreme. 

 

Ostali prihodki JZ KPG so še bili: 

- sredstva Zavoda za zaposlovanje v okviru programa javnih dela v višini 35.064 EUR; 

- sredstva, pridobljena iz projektov v višini 43.685 EUR; 

- sredstva, pridobljena iz lastne dejavnosti v višini 89.798 EUR (od tega 3.068 iz tržne dejavnosti); 

- sredstva pridobljena iz naslova kmetijskih subvencij v višini 10.042 EUR; 

- sredstva prejeta od občin za namen sofinanciranja programa javnih del v višini 3.218 EUR; 

- sredstva SKZG v višini 30.000 EUR; 

- investicijski prihodki v višini 28.499 EUR iz programa sredstev Sklad podnebnih sprememb.   

 

Prihodki iz naslova projektov so prikazani na osnovi nastalih stroškov za projektne namene in so bili 

realizirani v višini 50%. Indeks je nižji, saj je JZ KPG začel izvajanje projekta Gorička krajina iz 

Programa kohezijske politike začel komaj 01.12.2017. V projektu 321go (Interreg V-A Slovenija 

Avstrija) je bilo nabavljeni 24 kom audio guides in izvedena lončarska delavnica ˝črnega žganja˝. V 

projektu Green Exercise (Interreg V-A Slovenija Madžarska) je bilo nabavljenih 30 tabel za 

informacijske stebričke za označevanje naravne in kulturne dediščine ter izdelan in natisnjen 

zemljevid. 

 

Pri drugih proračunskih virih so prihodki večinoma iz naslova financiranja javnih del. JZ KPG je pridobil 

za leto 2017 tri programe javnih del, ki so bili 85%  financirani s strani Zavoda za zaposlovanje. 

Sredstva SKZG, ki smo jih prejeli v letu 2017 so bila porabljena v celoti v skladu s tripartitno pogodbo 

(tabela 14). Pri drugih proračunskih virih so še upoštevani investicijski prihodki iz programa sredstev 

Sklada podnebnih sprememb v okviru ukrepa ˝Spodbujanje trajnostne mobilnosti območij ohranjanja 

narave˝ za nakup električnega vozila  v višini 28.499 EUR. Sredstva iz naslova kmetijskih subvencij in 

iz naslova bonitet zavarovalnic niso bila porabljena v celoti in so se prenesla v presežek.  Realizacija 

prihodkov je bila 140%, realizacija odhodkov pa 131%. 
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Prihodke iz lastne dejavnosti smo realizirali v višini 148 %.  Prihodki iz lastne dejavnosti so za 48% višji 

od načrtovanega, saj je obisk na gradu Grad bil do sedaj največji. Ugotavljamo, da na grad prihaja več 

individualnih obiskovalcev in družin. Povečalo se je število obiskovalcev iz Madžarske.  

 

Stroškovni del poslovanja predstavljajo stroški dela, materialni stroški in stroški za investicijske 

namene. Stroških dela so bili v letu 2017 nekoliko nižji od načrtovanih, saj so bile zaposlitve v okviru 

projekta realizirane komaj meseca decembra.   

 

Materialni stroški so razdeljeni na stroške materiala, storitev in druge stroške, ki se pokrivajo iz 

sredstev MOP, lastnih sredstev, drugih proračunskih virov in iz projektnih sredstev. Pri materialnih 

stroških v letu 2017 izstopajo stroški vzdrževanja, ki so bistveno večji od načrtovanih. Razlog za to je 

delno dotrajana oprema, delno so krive vremenske razmere, ki so zahtevale večja popravila in druga 

vzdrževalna dela. Programski stroški so višji  od načrtovanih, saj je JZ KPG bil primoran izvesti 

nekatera dela, ki niso bila predvidena v programu dela. Tako je bila potrebna nujna sanacija nekaterih 

dreves na grajskem dvorišču in v grajskem parku, potrebno je bilo zamenjati tudi označevalne table, 

ki so bile dotrajane in kvarijo videz v parku.   

 

Pri porabi lastnih sredstev v letu 2017 pretežni del (46%) predstavljajo tekoči stroški poslovanja v 

višini 40.154 EUR. Ti so višji od načrtovanih, deloma zaradi povečane prodaje spominkov, deloma pa 

na račun vzdrževanja. 8% delež predstavljajo programski stroški; preostanek predstavljajo stroški 

dela (40%). Pri materialnih stroških je potrebno še poudariti, da je bila polovica programskih stroškov 

pokritih iz sredstev SKZG (51%), kar je pripomoglo k nemotenemu poslovanju JZ KPGa, kakor tudi k 

izvedbi programskih aktivnosti predvsem naravovarstvenih ukrepov.  

 

Ocenjujemo, da je poslovanje JZ KPG v letu 2017 sledilo finančnemu načrtu in okviru finančnih 

zmožnosti. Večjih likvidnostnih težav v preteklem letu ni bilo, saj so projektna sredstva bila povrnjena 

v pričakovanem časovnem obdobju.  
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Tabela 6: Skupna realizacija porabe sredstev v 2017 po nastanku poslovnega dogodka  

 

 
 

zap. št. Vsebina postavk

Plan 2017                    

sredstva MOP

Realizacija    

2017                       

sredstva 

MOP

indeks 

realizacije

Plan 2017 

sredstva 

pridobljena iz 

projek tov

Realizacija20

17 

pridobljena iz 

projek tov

indeks 

realizacije

Plan 2017 iz 

drugih javnih 

virov

Realizacija 

2017  iz drugih 

javnih virov

indeks 

realizacije

Plan 2017 

lastna 

sredstva

Realizacija 

2017 lastna 

sredstva

indeks 

realizacije

0

Skupaj  plan 

2016

Skupaj 

realizacija   

2017

indeks 

realizacije

A. Prihodki 338.706,00 338.706,00 100 87.158,00 43.685,00 50 76.896,00 107.851,00 140 62.500,00 96.048,00 154 565.260,00 586.290,00 104

I. Prihodki 2017 338.706,00 338.706,00 100 87.158,00 43.685,00 50 76.896,00 107.851,00 140 60.500,00 89.798,00 148 563.260,00 580.040,00 103

1.

Prihodki MOP za tekočo 

porabo 333.706,00 333.706,00 100 333.706,00 333.706,00 100

2. Prihodki MOP za investicije 5.000,00 5.000,00 100 28.499,00 5.000,00 33.499,00 670

3. Prihodki od tržne dejavnosti 2.500,00 3.068,00 123 2.500,00 3.068,00 123

4. Prihodki iz SKGZ 30.000,00 30.000,00 100 30.000,00 30.000,00 100

5.

Prihodki iz zavoda za 

zaposlovanje 36.396,00 35.063,00 96 36.396,00 35.063,00 96

6.

Drugi prihodki iz izvajanja 

javne službe 0,00 1.029,00 58.000,00 86.730,00 150 58.000,00 87.759,00 0

7. Prihodki iz projektov 87.158,00 43.685,00 50 87.158,00 43.685,00 50

8 Prihodki od subvencij 6.500,00 10.042,00 154

9 Prihodki od občin 4.000,00 3.218,00 80 4.000,00 3.218,00

II. Presežek prejšnjih let 2.000,00 6.250,00 313 2.000,00 6.250,00 313

0,00 0,00

0,00 0,00

B. Odhodki 338.706,00 338.706,00 100 87.158,00 60.687,00 70 76.896,00 101.020,00 131 62.500,00 92.538,00 148 565.260,00 592.951,00 105

0,00 0,00

I. Za tekoče poslovanje 333.706,00 333.706,00 100 74.738,00 43.685,00 58 76.896,00 72.521,00 94 60.500,00 86.288,00 143 545.840,00 536.200,00 98

0,00 0,00

1. Materialni stroški 68.000,00 68.000,00 100 37.191,00 22.298,00 60 26.500,00 21.210,00 80 26.951,00 51.277,00 190 158.642,00 162.785,00 103

a) za tekoče poslovanje 60.600,00 58.057,00 96 3.216,00 2.264,00 70 7.400,00 3.210,00 15.939,00 40.154,00 252 87.155,00 103.685,00 119

b) za program 7.400,00 9.943,00 134 19.100,00 18.000,00 7.450,00 7.023,00 94 33.950,00 34.966,00 103

c) za ostale stroške 0,00 0,00

d) za projekte 33.975,00 20.034,00 59 3.562,00 4.100,00 37.537,00 24.134,00 64

0,00 0,00

2. 

Plače in drugi izdatki za 

zaposlene 265.706,00 265.706,00 100 37.547,00 21.387,00 57 50.396,00 51.311,00 102 33.549,00 35.011,00 104 387.198,00 373.415,00 96

a) bruto plača 194.668,00 188.849,00 97 25.862,00 15.624,00 60 34.391,00 35.020,00 102 22.206,00 29.375,00 132 277.127,00 268.868,00 97

b) prispevki 31.741,00 34.317,00 108 5.128,00 2.983,00 58 6.337,00 6.563,00 104 3.000,00 1.017,00 34 46.206,00 44.880,00 97

c) drugi prejemki 29.000,00 32.435,00 112 4.780,00 1.984,00 42 6.600,00 6.090,00 92 4.407,00 70,00 2 44.787,00 40.579,00 91

d) regres 8.630,00 8.543,00 99 1.582,00 672,00 42 2.900,00 3.538,00 122 360,00 972,00 270 13.472,00 13.725,00 102

e) KDPZ 1.667,00 1.562,00 94 195,00 124,00 64 168,00 100,00 60 0 2.030,00 1.786,00 88

f) nesorazmerja 0

f) sofinanciranje projektnih plač 0,00 0,00 3.288,00 3.577,00 109 3.288,00 3.577,00

g) jubilejne nagrade 288,00 0 0,00

0,00 0,00

II. Investicije 5.000,00 5.000,00 100 12.420,00 17.002,00 137 0,00 28.499,00 2.000,00 6.250,00 313 19.420,00 56.751,00 292

1

poraba sredstev SKZG (po 

planu-investicije) 28.499,00 0 0,00 28.499,00

2 investicije iz redne dejavnosti 5.000,00 5.000,00 100 2.000,00 1.956,00 98 7.000,00 6.956,00 99

3 invsticije iz projektov 12.420,00 17.002,00 4.294,00 0 12.420,00 21.296,00 171
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Tabela 7: Bilanca stanja 

 

 

  realizacija  

leto 2016 plan leto 2017

realizacija 

2017

indeks 

2017/2016

inedeks 

realizacija 

2017/plan 

2017

SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJUI 1.771.850 1.788.902 1.812.172 102 101

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 20.243 20.243 20.243 100 100

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 12.760 14.783 14.709 115 99

02 NEPREMIČNINE 1.673.494 1.671.542 1.673.494 100 100

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 0 0 0

04 DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 519.325 536.410 601.330 116 112

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 

OSNOVNIH SREDSTEV 428.452 424.510 468.186 109 110

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

07 DOLGORAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 104.993 154.151 129.894 124 84

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOVČLJIVE 

VREDNOSTNICE 200 200 200

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH 44.051 25.856 46.594 106 180

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 2.485 1.000 1.162 47 116

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 7.000

14 TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 24.200 22.758 24.422 101 107

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 18 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 2.934 1.780 3.380 115 190

18 NEPLAČANI ODHODKI 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 24.105 102.557 54.136 225 53

3 C) ZALOGE 3.834 4.115 8.732 228 212

I. AKTIVA SKUPAJ 1.880.677 1.947.168 1.950.798 104 100

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 57.906 129.959 90.700 157 70

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 

VARŠČINE 0 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 23.906 24.560 27.585 115 112

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 23.792 14.850 24.865 105 167

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 5.226 4.758 6.212 119 131

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 2.677 85.791 362 14 0

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 2.305 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 31.676

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.822.771 1.817.209 1.860.098 102 102

90 SPLOŠNI SKLAD

91 REZERVNI SKLAD

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 

PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA 

IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

9411

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 

PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE

9413 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 19.917

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA 1.778.850 1.788.902 1.792.255 101 100

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 43.921 28.307 47.926 109 169

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

I. PASIVA SKUPAJ 1.880.677 1.947.168 1.950.798 104 100

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

ČLENITEV 

SKUPIN 

KONTOV NAZIV SKUPINE  KONTOV

ZNESEK
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Dolgoročna sredstva se v letu 2017 niso bistveno spremenila in znašajo na dan 31.12.2017 = 

1.812.172 EUR. 

 

Kratkoročna sredstva znašajo skupaj 129.894 EUR. Ta so višja od preteklega leta na račun aktivnih 

časovnih razmejitev, saj znašajo 54.136 EUR (predhodno zaračunani prihodki od projektov).  

 

Kratkoročne obveznosti znašajo 90.300 EUR in so sestavljene iz obveznosti do zaposlenih (plače in 

druge obveznosti do zaposlenih; december 2017 v višini  27.585 EUR), iz nezapadlih obveznosti do 

dobaviteljev do 31.12.2017 v višini 24.865 EUR. Postavka pasivne časovne razmejitve v višini 31.676 

EUR predstavlja v naprej prejeta sredstva za projekt LIFE NATURAVIVA. Obveznosti do uporabnikov 

enotnega kontnega plana so nižja od lanske in tudi načrtovane vrednosti, saj je povrnitev projektnih 

sredstev potekala nemoteno in tekoče, tako da so bila povrnjena vse sredstva v oddanih in potrjenih 

projektnih poročilih.  

 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti predstavljajo v bilanci stanja 1.860.098 EUR in so sestavljeni iz 

naslednjih postavk: 

 

- Skupina 97: dolgoročne obveznosti iz poslovanja  v višini 19.917 EUR, kar predstavlja finančni 

leasing za nabavljeno kombinirano vozilo v letu 2016 in zapade v plačilu  naslednje štiri leta,  

- skupina 980: obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva ter za nepremičnine v 

upravljanju v višini 1792.255 EUR, kjer so zajete tako obveznosti za nabavo osnovnih sredstev 

iz sredstev MOP-a, kakor iz projektnih sredstev ter sredstev SKZG, 

- skupina 985: presežki prihodkov nad odhodki iz tekočega leta in preteklih let. 

 

V celoti gledano se je bilančna vsota v letu 2017 glede na leto 2016 povečala za 4%  zaradi povečanja 

nabav osnovnih sredstev in časovnih razmejitev in je v okviru načrtovanih vrednosti. 
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Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

 

 
 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov zajema prihodke in odhodke tako iz naslova 

izvajanja javne službe, kakor tudi prihodke in odhodke iz naslova lastne dejavnosti ter izvajanja 

mednarodnih projektov po javnih razpisih, v katerih JZ KPG sodeluje kot partner.  

 

Skupni prihodki v letu 2017 so znašali 546.541 EUR in so sestavljeni iz prihodkov resornega 

ministrstva (MOP), drugih javnih virov (Zavod za zaposlovanje, SKZG), izvajanja tržne dejavnosti in 

projektnih prihodkov. Prihodki v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 so za 4 % višji in so v okviru 

planiranih vrednosti. 

 

Skupni odhodki za leto 2017 znašajo 536.200 EUR in so v primerjavi s preteklim letom za 7% višji, 

vendar v okviru planskih vrednosti. Pretežni delež odhodkov (69%) predstavljajo  stroški dela v višini 

373.415 EUR.  

 

Poslovni izid v letu 2017 je pozitiven, saj je presežek prihodkov nad odhodki 9.523 EUR, kar izkazuje 

uspešno poslovanje. 

 

  

ZNESEK

 relizacija leto 

2016 plan leto 2017 realizacija 2017

indeks  relizacija 

2017/   plan      

2017

indeks  realizacija 

2016/   realizacija   

2017

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 520.718 545.840 543.232 100 104

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 503.471 532.040 518.256 97 103

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 17.247 13.800 24.976 181 145

762 B) FINANČNI PRIHODKI 916 1.029 0 112

763 C) DRUGI  PRIHODKI 564 2.280 0 404

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 

DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI

D) CELOTNI PRIHODKI 522.198 545.840 546.541 100 105

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 152.782 157.342 160.712 102 105

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 14.137 11.500 19.384 169 137

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 52.083 64.966 42.784 66 82

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 86.562 80.876 98.544 122 114

F) STROŠKI DELA 345.103 387.198 373.415 96 108

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 250.347 280.415 272.326 97 109

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 41.913 46.206 44.880 97 107

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 52.843 60.577 56.209 93 106

462 G) AMORTIZACIJA

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI

467 K) FINANČNI ODHODKI 10 5 0 50

468 L) IZREDNI ODHODKI 1.802 1.300 2.068 159 115

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)

N) CELOTNI ODHODKI 499.697 545.840 536.200 98 107

O) PRESEŽEK  PRIHODKOV 22.501 0 10.341 0 46

P) PRESEŽEK ODHODKOV

del 80  DAVEK OD DOBIČKA 2668 0 818 0 31

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 19.833 0 9.523 0 48

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 

obračunskem obdobju (celo število) 13 13 13 1 1

število mesecev poslovanja 12 12 12 1 1

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV
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Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

 

 
 

Celotni prihodki po tem izkazu predstavljajo 456.743 EUR za izvajanje javne službe in 89.798 EUR iz 

naslova lastne dejavnosti.  

 

Prihodki iz poslovanja JZ KPG in izvajanja javne službe so znašali 456.743 EUR in so sestavljeni iz 

sredstev resornega ministrstva (MOP), namenskih sredstev Zavoda za zaposlovanje, iz projektnih 

prihodkov, prihodki iz naslova kmetijskih subvencij in sredstev SKZG. Finančni prihodki iz javne službe 

predstavljajo bonus zavarovalnice.   

 

Odhodki za izvajanje javne službe so znašali 449.912 EUR in so bili namenjeni za pokrivanje stroškov 

dela in stroškov materiala ter storitev (338.404 EUR stroški dela ter 109.558 EUR stroški materiala in 

storitev). V prihodkih in odhodkih za izvajanje javne službe so zajeti prihodki in odhodki iz projektov v 

letu 2017. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 6.831 EUR in so nastali iz naslova prejetih bonusov 

od zavarovalnice in prihodkov od kmetijskih subvencij, ki so bili nakazani konec leta.   

 

 prihodki in odhodki 

za izvajanje javne 

službe 

 prihodki in odhodki 

od prodaje blaga in 

storitev na trgu

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 455.714 87.518

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 455.714 62.542

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 0 24.976

762 B) FINANČNI PRIHODKI 1.029

763 C) DRUGI PRIHODKI 2.280

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI

D) CELOTNI PRIHODKI 456.743 89.798

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 109.558 51.154

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 19.384

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 37.062 5.722

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 72.496 26.048

F) STROŠKI DELA 338.404 35.011

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 239.492 32.834

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 43.864 1.016

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 55.048 1.161

462 G) AMORTIZACIJA

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI

467 K) FINANČNI ODHODKI 5

468 L) DRUGI ODHODKI 1.950 118

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)

N) CELOTNI ODHODKI 449.912 86.288

O) PRESEŽEK  PRIHODKOV 

P) PRESEŽEK ODHODKOV

del 80 I) DAVEK OD DOBIČKA 818

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 6.831 2.692

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV

ZNESEK
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Skupni prihodki iz naslova prodaje storitev in blaga na trgu znašajo 89.798 EUR (večino predstavlja 

prihodek od vstopnin - 62 %).  Odhodke v pretežni meri predstavljajo stroški dela in nabava 

trgovskega blaga, ki se je prodajalo v središču za obiskovalce. Ostali stroški so še stroški materiala in 

storitev. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 2.692 EUR.  

 

Glede na celotne prihodke, izkazane v tej bilanci, pomeni da prihodki iz lastne dejavnosti 

predstavljajo 16 % vseh prihodkov. 

 

Tabela 10: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 realizacija leto 

2016 plan leto 2017

Realizacija          

2017 indeks realizacije

I. SKUPAJ PRIHODKI 685.565 476.102 599.107 126

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 617.568 415.602 508.807 122

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 403.374 415.602 445.529 107

a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna 328.946 338.706 373.770 110

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 323.946 333.706 368.770 111

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 5.000 5.000 5.000 100

b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 3.166 4.000 3.218 80

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 3.166 4.000 3.218 80

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 32.270 36.396 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 32.270 36.396 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije

d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 38.992 36.500 68.541 188

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 38.992 36.500 40.042 110

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 28.499

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

del 740 e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij

741 f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 214.194 63.278 0

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 

7102 Prejete obresti 0 0 0 0

del 7100 

+del 7101

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in 

javnih f inančnih institucij ter drugih podjeti in f inančnih institucij

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvjanja javne službe 915 1.029

72 Kapitalski prihodki 

730 Prejete donacije iz domačih virov

731 Prejete donacije iz tujih virov

732 donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

786 Ostala prejeta  sredstva iz proračuna EU 213.279 62.249 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  NA TRGU 67.997 60.500 90.300 149

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 65.731 58.000 87.232 150

del 7102 Prejete obresti 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja

del 7100 

+del 7101

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in 

javnih f inančnih institucij ter drugih podjeti in f inančnih institucij

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki  ne izhajajo iz izvajanja javne službe 2.266 2.500 3.068 123

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV

ZNESEK
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Skupni prihodki po načelu denarnega toka znašajo 599.107 EUR in so za 5.276 EUR višji kot odhodki, 

ki znašajo 593.831 EUR. JZ KPG v letu 2017 ni imel likvidnostnih težav, saj je povračilo projektnih 

stroškov potekalo nemoteno. 

 

  

 II. SKUPAJ ODHODKI 514.382 565.260 593.831 105

1.ODHODKI  ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 464.291 504.760 504.540 100

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 288.115 308.413 290.590 94

del 4000 Plače in dodatki 235.090 254.921 237.707 93

del 4001 Regres za letni dopust 14.121 13.472 12.753 95

del 4002 Povračila in nadomestila 38.904 40.020 40.130 100

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 0

del 4004 Sredstva za nadurno delo

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 0 0 0

B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost 42.097 45.236 45.131 100

del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 22.935 23.584 23.992 102

del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 18.057 19.101 18.983 99

del 4012 Prispevki za zaposlovanje 153 265 161 61

del 4013 Prispevki za porodniško varstvo 253 256 269 105

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja 699 2.030 1.726 85

C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 105.715 131.691 117.606 89

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.699 12.865 9.140 71

del 4021 Posebni material in storitve 43.481 57.501 43.296 75

del 4022 Energija, voda, komunalne stroritve in komunikacije 35.933 35.895 29.969 83

del 4023 Prevozni stroški in storitve 997 750 8.368 1116

del 4024 Izdatki za službena potovanja 2.756 4.580 2.470 54

del 4025 Tekoče vzdrževanje 12.859 11.580 22.182 192

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

del 4027 Kazni in odškodnine

del 4028 Davek na izplačane plače 0

 del 4029 Drugi operativni odhodki 1.990 8.520 2.181 26

403 d) Plačila domačih obresti

404 E) Plačila tujih obresti

410 F) Subvencije

411 G) Transferi posameznkom in gospodinjstvom

412 H) Transferi neprofinim organizacijam in ustanovam 

412 I) Drugi tekoči domači transferi

J) Investicijski odhodki 28.364 19.420 51.213 264

4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 28.499

4202 Nakup opreme 7.000 6.493 0

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 16.899 19.420 16.221

4204 Novogradnja, rekonstrukcije 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 2.513

4207 Nakup nematerialnega premoženja

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski 

inženiring 1.952

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 50.091 60.500 89.291 148

del 400

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu 17.944 30.549 30.955 101

del 401

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porabe blaga in 

storitev na trgu 484 3.000 751 25

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 31.663 26.951 57.585 214

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 171.183 5.276

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 89.158 0
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Tabela 11: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

 

 
 

V letu 2017 so bila likvidnostna sredstva pridobljena v sistemu Enotnega zakladniškega računa.  

Likvidnostno posojilo je bilo potrebno zaradi predfinanciranja projektnih aktivnosti. Na koncu leta 

2017 je bilo poplačano likvidnostno posojilo v celoti. Zaradi pravočasnosti povračila projektnih 

sredstev JZ KPG ob koncu leta 2017 ni bilo likvidnostno zadolženo.  

 realizacija leto 2016 plan leto 2017 realizacija 2017

indeks 

realizacije

1 2 4 5 5 7

50 VII. ZADOLŽEVANJE 490.000 450.000 46.000 10

500 Domače zadolževanje 490.000 450.000 46.000 10

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah

5002 Najeti krediti pri drugih f inančnih institucijah

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu

del 5003 Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 490.000 450.000 46.000 10

501 Zadolževanje v tujini

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 660.000 365.000 46.000 13

550 Odplačila domačega dolga 660.000 365.000 46.000 13

5501 Odplačila dolga domačim bankam

5502 Odplačila dolga drugim finančnim institucijam

del 5503 Odplačila dolga državnemu proračunu

del 5503 Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti

del 5503 Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja

del 5503 Odplačila dolga  drugim javnim skladom

del 5503 Odplačila dolga  drugim domačim kreditodajalcem 660.000 365.000 46.000 13

551 Odplačila dolga v tujino

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 85.000

IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA 170.000

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 39.553 5.276

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV KONTA

ZNESEK
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Tabela 12: Izdatki po virih financiranja (denarni tok po vrsti in viru financiranja) 

 

 
 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bil delež financiranja JZ KPG iz projektnih virov 8 % in je nižji od preteklih let. Delež financiranja iz drugih javnih virov 

(vključno s občinskimi sredstvi) znaša 18 %, delež sredstev MOP znaša 56 % ter delež financiranja iz lastnih sredstev 16 %. Tabela predstavlja denarni tok po 

vrsti in virih izdatka.  

 

 

SREDSTVA 

DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA  (MOP)

SREDSTVA IZ 

DRUGIH JAVNIH 

VIROV (ostala 

ministrstva)

SREDSTVA ZA 

POSEBNE 

PROGRAME REDNE  

DEJAVNOSTI

SREDSTVA 

OBČINSKEGA 

PRORAČUNA

SREDSTVA 

PRIDOBLJENA IZ 

PROJEKTOV (EU)

DRUGI PRIHODKI 

ZA IZVAJANJE 

DEJAVNOSTI 

JAVNE SLUŽBE

SREDSTVA 

PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV NA 

TRGU SKUPAJ

PLAČE IN DRUGI 

IZDATKI ZAPOSLENIM 

SKUPAJ S PRISPEVKI 

IN DAVKI 265.706 49.785 3.218 17.012 31.706 367.427

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 68.000 25.108 24.497 58.288 175.893

IZDATKI 

FINANCIRANJA 5 5

INVESTICIJSKI IZDATKI 5.000 30.087 10.270 5.856 51.213

SKUPAJ 338.706 104.980 0 3.218 51.779 0 95.855 594.538

VIRI FINANCIRANJA

V

R

S

T

A

 

I

Z

D

A

T

K

A
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Tabela 13: Realizacija investicij 

 

 
 

Investicije so bile v letu 2017 realizirane na postavki sredstva MOP 100%, saj  je bilo nabavljena 

računalniška in pisarniška oprema v višini 5.000 EUR v skladu s pogodbo  o financiranju investicij. V 

projektu 321go se je nabavilo 24 audi guidesov in v projektu Green Exercise 30 označevalnih tabel s 

stebrički.  Iz presežka predhodnih let se je po načrtu nabavila še dodatna računalniška in pisarniška 

oprema, kar je bilo nujno zaradi dotrajanosti računalniške opreme in zaradi dodatnih zaposlitev v 

okviru projekta Gorička krajina. Prav tako se je v projektu Gorička krajina nabavila računalniška 

oprema za namen izvajanja projekta. Iz drugih proračunskih sredstev (Sklada podnebnih sprememb) 

se je nabavilo električno vozilo Renault ZOE s  prijavo na razpis in posebno pogodbo. 

Naziv  INVESTICIJE

OPREMA

predhodna 

leta (2015)

predhodna  

leta(2016)

viri financiranja 1 2 3 4

državni proračun 13.000 3.000 5.000 5.000

občinski proračun 0 0

lastna sredstva 2.956 0 1.000 1.956

ostali viri 3.958 3.958

skupaj 19.914 3.000 3.958 6.000 6.956

Naziv  INVESTICIJE

GRAD

predhodna 

leta (2015)

predvidena 

tekočega 

leta(2016)

viri financiranja 1 2 3 4

državni proračun 0 0

občinski proračun 0 0

lastna sredstva 0 0

ostali viri 10.519 10.519 0

skupaj 10.519 10.519 0 0

Naziv  INVESTICIJE

DRUGA OSNOVNA 

SRESTVA

predhodna 

leta (2015)

predvidena 

tekočega 

leta(2016)

viri financiranja 1 2 3 4

državni proračun 5.000 0 5.000

občinski proračun 0 0

lastna sredstva 10.660 5.366 1.000 4.294

ostali viri 109.352 39.861 11.570 12.420 45.501

skupaj 125.012 45.227 16.570 13.420 49.795

Plan 2017 realizacija 2017

Plan 2017 realizacija 2017

Plan 2017 realizacija 2017
Celotna 

vrednost 

investicije

Realizacija

Celotna 

vrednost 

investicije

Realizacija

Celotna 

vrednost 

investicije

Realizacija
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Tabela 14: Stalni stroški blaga in storitev 2017 

 

 

 

Tabela 15: Programski stroški blaga in storitev 2017 

 

 
 

Indeksi skupne porabe sredstev so v okviru načrtovanega, razlike so nastale le po posameznih 

postavkah zaradi narave stroškov. Programski stroški so v okviru načrtovanih, razen pri projektnih 

stroških, ki so nižji od predvidenih, saj se je začetek projekta Gorička krajina zamaknil iz maja na 

december 2017. Programski stroški iz drugih proračunskih virov so pokriti iz sredstev SKZG  (16.843 

EUR) in sredstev iz naslova kmetijskih subvencij (1.157 EUR).  Večja odstopanja so nastala pri stroških 

vzdrževanja zaradi dotrajanosti opreme in neugodnih vremenskih razmer in pri intelektualnih 

stroških, ki so nastali zaradi novega programa vodenja poslovanja, ki je zahtevalo dodatna 

izobraževanje zaposlenih. Višja so tudi stroški nabave trgovskega blaga, kar je posledica večjega 

obiska. Odstopanja pri postavki reprezentanca so nastali zaradi narave stroškov, ki so bila v planu 

opredeljeni drugače, knjigovodsko pa spadajo v to kategorijo.   

 

 

 

 

 

  

konto opis

 sredstva MOP 

plan 2017

sredstva MOP 

realizacija 2017

lastna 

sredstva plan 

2017

lastna 

sredstva 

realizacija 

2017

projektni 

strošk i plan 

2017 

projektni 

strošk i 

realizacija 2017 

drugi 

proračunsk i viri 

plan 2017

drugi 

proračunsk i viri 

realizacija 2017

plan 2017  

skupaj vsi 

stroški

realizacija 

2017  skupaj 

vsi stroški

indeks 

realizacija 17/  

plan 17

4602 stroški energije 20.000,00 15.409,00 500,00 0,00 3.216,00 2.664,00 0,00 23.716,00 18.073,00 76

4604 odpis DI 0,00 71,00 0,00 557,00 300,00 300,00 628,00 209

4605 stroški strokovne literature 600,00 1.313,00 100,00 121,00 700,00 1.434,00 205

4606 stroški pisarniškega materiala 1.500,00 1.897,00 100,00 142,00 1.600,00 2.039,00 127

466 nab. vrednost trg. blaga 0,00 11.500,00 19.384,00 11.500,00 19.384,00 169

4609 drugi stroški materiala 5.300,00 4.489,00 300,00 3.638,00 1.500,00 306,00 7.100,00 8.433,00 119

skupaj stroški materiala 27.400,00 23.179,00 12.500,00 23.842,00 3.216,00 2.664,00 1.800,00 306,00 44.916,00 49.991,00 111

4610

stroški storitev v zvezi z opravljanjem 

dejavnosti (tel., pošta) 7.700,00 6.028,00 600,00 750,00 700,00 23,00 9.000,00 6.801,00 76

4611 tekoče vzdrževanje 4.300,00 7.346,00 100,00 6.621,00 1.000,00 415,00 5.400,00 14.382,00 266

4612 stroški zavarovanja in plačilnega  prometa 6.500,00 9.398,00 200,00 1.406,00 500,00 7.200,00 10.804,00 150

4613 stroški intelektualnih storitev 4.500,00 1.869,00 0,00 526,00 1.150,00 4.500,00 3.545,00 79

4614 stroški komunalnih in prevoznih storitev 1.800,00 2.192,00 100,00 290,00 1.900,00 2.482,00 131

4615 povračila stroškov v zvezi z delom 1.500,00 1.544,00 100,00 58,00 1.600,00 1.602,00 100

4617 stroški reprezentance 100,00 48,00 100,00 367,00 34,00 200,00 449,00 225

4619 stroški drugih storitev 5.500,00 4.696,00 2.239,00 6.171,00 3.400,00 1.089,00 11.139,00 11.956,00 107

skupaj stroški storitev 31.900,00 33.121,00 3.439,00 16.189,00 0,00 0,00 5.600,00 2.711,00 40.939,00 52.021,00 127

4683 takse in pristojbine 0,00 0

4616 stroški upravnih organov 0,00 0

4689

drugi oprerativni odhodki/davek od 

dohodka pravnih oseb 470,00 118,00 193,00 0,00 781,00 0

46193 nadomestilo za stavbno zemljišče 1.300,00 1.287,00 1.300,00 1.287,00 99

skupaj ostali stroški in odhodki 1.300,00 1.757,00 0,00 118,00 0,00 0,00 0,00 193,00 1.300,00 2.068,00 159

467 odhodki za obresti 5,00 0,00 0,00 5,00

skupaj materialni stroški in odhodki 60.600,00 58.057,00 15.939,00 40.154,00 3.216,00 2.664,00 7.400,00 3.210,00 87.155,00 104.085,00 119

konto opis

 sredstva MOP 

plan 2017

sredstva MOP 

realizacija 2017

lastna 

sredstva plan 

2017

lastna 

sredstva 

realizacija 

2017

projektni 

strošk i plan 

2017 

projektni 

strošk i 

realizacija 2017 

drugi 

proračunsk i viri 

plan 2017

drugi 

proračunsk i viri 

realizacija 2017

plan 2017  

skupaj vsi 

stroški

realizacija 

2017  skupaj 

vsi stroški

indeks 

realizacija 17/  

plan 17

4602 stroški energije 200,00 200,00 3.150,00 1.905,00 3.550,00 1.905,00 54

4604 odpis DI 500,00 206,00 500,00 206,00 41

4605 stroški strokovne literature 0,00 0

4606 stroški pisarniškega materiala 0,00 0

466 nab. vrednost trg. blaga 0,00 0

4609 drugi stroški materiala 1.200,00 816,00 1.400,00 658,00 2.000,00 3.750,00 8.592,00 8.350,00 10.066,00 121

skupaj stroški materiala 1.900,00 816,00 1.600,00 864,00 2.000,00 0,00 6.900,00 10.497,00 12.400,00 12.177,00 98

4610

stroški storitev v zvezi z opravljanjem 

dejavnosti (tel., pošta) 500,00 2.600,00 48,00 1.879,00 1.700,00 2.064,00 4.800,00 3.991,00 83

4611 tekoče vzdrževanje 3.330,00 100,00 321,00 2.300,00 2.120,00 2.400,00 5.771,00 240

4612 stroški zavarovanja in plačilnega  prometa 900,00 300,00 388,00 300,00 808,00 1.500,00 1.196,00 80

4613 stroški intelektualnih storitev 700,00 1.634,00 300,00 181,00 0,00 1.000,00 1.815,00 182

4614 stroški komunalnih in prevoznih storitev 0,00 250,00 250,00 0,00 0

4615 povračila stroškov v zvezi z delom 500,00 367,00 300,00 900,00 939,00 1.700,00 1.306,00 77

4617 stroški reprezentance 50,00 0,00 100,00 1.094,00 80,00 150,00 1.174,00 783

4619 stroški drugih storitev 2.350,00 3.796,00 1.950,00 4.000,00 34.637,00 20.916,00 7.650,00 2.431,00 46.587,00 31.143,00 67

skupaj stroški storitev 5.000,00 9.127,00 5.650,00 6.032,00 35.537,00 23.734,00 12.200,00 7.503,00 58.387,00 46.396,00 79

4683 takse in pristojbine 0,00 0,00 0,00 0

4616 stroški upravnih organov 500,00 200,00 127,00 0,00 700,00 127,00 18

4689

drugi oprerativni odhodki/davek od 

dohodka pravnih oseb 0,00 0,00 0,00 0,00 0

46193 nadomestilo za stavbno zemljišče 0,00 0,00 0,00 0

skupaj ostali stroški in odhodki 500,00 0,00 200,00 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 127,00 18

467 odhodki za obresti 0,00 0,00 0

skupaj materialni stroški in odhodki 7.400,00 9.943,00 7.450,00 7.023,00 37.537,00 23.734,00 19.100,00 18.000,00 71.487,00 58.700,00 82
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Tabela 16: Poraba sredstev SKZG 

 

 
 

Sredstva SKZG so porabljena v skladu s podpisano tripartitno pogodbo v celoti in v skladu s 

programom dela za leto 2017. Odstopanja so nastala zaradi povečanja plač do 26. plačilnega razreda 

in zaradi deleža sofinanciranja javnih del (prej 10% , v letu 2017 pa 15%). 

 

 

 

 

 

  

opis

realizacija  

2015

 realizacija  

2016 plan  2017

realizacija 

2017

1.

sofinanciranje obstoječih projektov lokalnih 

skupnosti 4.634 1.221 0 0

2.

vzpostaviti središče za interpretacijo narave na 

gradu Grad, projekti in delna sanacija, oprema 

za promocijo 0 0 0

3.

nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih 

tipov z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210 0 0 0 0

4. vzdrževanje habitatov 0 0 0

5. obnova parkovne infrastrukture 0 0 0 0

6. namestitev nove parkovne infrastrukture 0 0 0

7. sofinanciranje mednarodnih  projektov 0 0 0 0

skupaj sredstva  SKZG presežek 2005-2006* 4.634 1.221 0 0

8. interpretacijsko središče 0 3.958

skupaj sredstva SKZG presežek 2004 0 3.958 0 0

9. programski stroški 8.746 15.750 19.100 16.835

10. sofinanciranje projekta Gorički travniki 5.855 0 0 0

11. sofinanciranje javnih del 3.367 5.200 3.500 3.778

12. obnova parkovne infrastrukture 7.032 0 0 0

13. zaposlitev za določen čas 0 9.050 7.400 9.387

sredstva SKZG presežek 2014 25.000 30.000 30.000 30.000

skupaj 29.634 35.179 30.000 30.000
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8. ZAKLJUČEK   
 

 

 

 

 

Izvajanje javne službe JZKPG po pogodbi z MOP je potekalo v skladu s sprejetim programom dela in 

finančnim načrtom za leto 2017.  Uspešnost dela se kaže v realizaciji ur, ki le malenkostno odstopajo 

od načrtovanih ter v izračunih porabe dodeljenih sredstev iz proračunskih in projektnih virov.  

 

Delo v 2017 je bilo pretežno usmerjeno v izvajanje naravovarstvenih ukrepov za učinkovito 

upravljanje z Natura 2000 habitati in ukrepov ohranjanja ugodnega stanja za varovane in zavarovane 

vrste na nepremičninah v državni lasti. Posebna skrb je bila namenjena pripravi dveh vlog za 

neposredno koriščenje kohezijskih sredstev, določenih v programu PUN 2015-2020, prioritetni 

projekti za izboljšanje stanja v območju natura 2000 Goričko ter pripravi načrta upravljanja 2018-

2022, ki je bil oddan v presojo na MOP. 

 

Središče za obiskovalce na gradu beleži 4,5% porast števila obiskovalcev in v številu nočitev, kar se 

pozna na prihodkovni strani JZ KPG. 

 

Pozornost dela je bila namenjena mednarodnemu sodelovanju pri izvedbi že pridobljenih projektov s 

sosednjima državama Avstrijo, Madžarsko in v mednarodnem prostoru ter sodelovanju s sosednjima 

upravama parkov in vodenju Skupnosti Naravnih parkov Slovenije. 

 

Na splošno ocenjujem, da so bile vse naloge in aktivnosti pravočasno in kakovostno izvedene z kar se 

da največjo možno mero doseganja ciljev ohranjanja narave in kulturnega spomenika na 

zavarovanem območju narave. 

 

 

 

 
Predlagatelj 
direktorica JZ KPG, 

Stanislava Dešnik 

 


