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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 (UL RS 101/2003), 

 Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004 in spr. UL RS 

50/2005 in 24/2018),   

 Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL 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, sklep ministra za okolje in prostor z dne 12.11.2005, 

 Zakon o ohranjanju narave (UL RS 96/04, ZON-UPB2- uradno prečiščeno besedilo ZON-C UL RS 

96/2014),  

 Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), UL RS 49/4 in Uredba o 

spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih -območjih Natura 2000 (UL 

RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14 in 21/16), 

 Uredba o ekološko pomembnih območjih (UL RS 48/2004, 33/13, 99/13), 

 Uredba o habitatnih tipih (UL RS, št. 112/03, 36/09 in 33/13),  

 Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (UL RS 46/04, 115/07, 36/09,15/14), 

 Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (UL RS 46/04, 109/04, 84/05,115/07,96/08, 

36/09, 102/11, 15/14), 

 Uredba o varstvu samoniklih gliv (UL. RS, št. 57/98, 56/99 – ZON, 41/04 – ZVO-1 in 58/11), Zakon o 

pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (UL RS 43/11, 63/13), 

 Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (UL RS 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/2015), 

 Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (UL RS 117/02, 53/05), 

 Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov 

(UL RS 41/15), 

 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 (UL 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 (UL RS 3/2004) – prenos v 

upravljanje nepremičnine kulturnega spomenika državnega pomena gradu Grad (UL RS 81/99, 

55/02, 24/2018), 

 Odlok o razglasitvi gradu Grad za kulturni spomenik državnega pomena (UL RS, 81/99-3823, 

sprememba UL RS, 55/2002-2690), 

 Varnostna študija Grad Goričko (JZ KPG 2012). 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4595
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3161
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1893
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0331
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1297
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-1402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1520
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0818
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200448&stevilka=2261
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/ulonline.jsp?urlid=200446&dhid=69467
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200446&dhid=69468
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?urlid=2004111&stevilka=4623
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004111&stevilka=4623
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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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 dopust zaposlenih JZKPG (30.11.2006) 

 Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (14.3.2006 s spremembami) 

 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 (1.2.2018) 

 Pravilnik o računovodskem poslovanju (1.1.2018)  

 Pravilnik o uporabi in dodeljevanju osebne varovalne opreme (5.9.2014) 

 Pravilnik o prepovedi mobinga, spolnega in drugega nadlegovanja in trpinčenja v delovnem 

razmerju in na delovnem mestu (5.9.2014)  
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1. UVOD 
 

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

za leto 2018 Javnega zavoda Krajinski park Goričko (JZKPG), ki je bil potrjen s sklepom Sveta zavoda na 2. 

redni seji Sveta JZ KPG, 31.1.2018 ter s sklepom ministrice za okolje in prostor, ga. Irene Majcen, št.: 

35602-11/2018 z dne 14.2.2018.  Za izvajanje nalog redne dejavnosti ohranjanja narave zavoda je na 

proračunski postavki MOP PP 153233 - Krajinski park Goričko bilo razpoložljivih 374.048,65 EUR, od tega 

301.048,65 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 

JZ KPG, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG) podpisali 

pogodbo v višini 30.000,00 EUR.  

 

Poročilo je pripravljeno v skladu s pravnimi podlagami, ki določajo status in delovanje JZ KPG (ZON UL RS 

96/2004, 46/2014, Uredba o Krajinskem parku Goričko, 17. člen, UL RS 101/03, Statut javnega zavoda 

Krajinski park Goričko, UL RS 6/2005, Uredbe o posebnih varstvenih območjih - Natura 2000, UL RS 

49/2004 in 33/2013 ter 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 

2019, ZIPRS1819).  

2. IZVAJANJE PROGRAMA DELA V 2018 
 

Glavni poudarki opravljenega dela v letu 2018 so bili: 

 

 Dopolnjen osnutek Načrta upravljanja Krajinskega parka Goričko (NUG) 2020-2024. 

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

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

sofinanciranega iz sredstev SKZG. Ukrep je bil izveden na 25 ha površin. 

 Intenzivno izvajanje projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem z 

akronimom "Gorička krajina", ki je 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. 

 V decembru nadaljevanje priprave vloge za drug projekt po PUN 2015-2020: Ureditev, obnovitev 

oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem. 

 Izvajanje naravovarstvenega nadzora in spremljanje stanje v naravi. 

 Sodelovanje v Skupnosti naravnih parkov Slovenije (SNPS) in izvedba skupne aktivnosti  za učence 

osnovnih šol - spoznavanje naravnih parkov na spletu v šolskem letu 18/19. 

 Tekoče izvajanje aktivnosti dveh projektov v dveh čezmejnih programih sodelovanja Slovenije z 

Madžarsko – projekt Green Exercise in z Avstrijo – projekt 321go. 

 Izvajanje aktivnosti v projektu LIFE NATURAVIVA. 

 Čezmejno sodelovanje v Trideželnem parku Goričko-Raab-Őrség pri izvedbi 5. kviza "Človek in 

narava" za otroke osnovnih šol v KPG in mednarodnem natečaju v likovnem ustvarjanju za učence 

v šolah Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség. 

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

javnih del pri vodenju v razstavnih prostorih gradu.   

 Sodelovanje pri nastajanju novega RRP za Pomurje 2021-2027. 
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 Sodelovanje pri aktivnostih LAS Goričko in LAS pri dobrih ljudeh. 

 Sodelovanje v delovni skupini za revizijo poklicnega standarda Vodnik/ca po zavarovanih 

območjih. 

 Povečan obisk gradu za 0,5 % v primerjavi z letom 2017. 

 Povečano število nočitev iz 122 v 2017 na 264 v 2018.  

 Urejanje evidenc nepremičnin in inventarja med MK in MOP ter prenos v upravljanje na JZ KPG. 

 JZ KPG je pridružen partner v dveh novih projektih Dare to connect, D2C (Danube region) in Castle 

road (SI-AT). 

 

Pri izvajanju aktivnosti pri vseh prioritetah je bilo sicer opravljenih 3.283 ur dela manj kot je bilo 

načrtovano v programu. Do odstopanja je prišlo zaradi ne-zaposlitve treh načrtovanih uslužbencev in 

sicer  v projektu LIFE NATURAVIVA, v projektu Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in 

potokov na Goričkem in  enega delavca iz programa javnih del ter daljših bolniških odsotnosti več redno 

zaposlenih delavcev. Največje odstopanja pri tem je bilo znotraj prioritete I, medtem ko je odstopanje v 

prioriteti II, in III. manjše.  

 

Več ur, kot načrtovano, je bilo porabljenih za vzdrževanje grajskega parka zaradi poseka ostarelih in 

deloma nevarnih dreves po vetrolomu. Za sanitarno rez polomljenih dreves je zavod najel arborista. 

Jeseni je ob gradu bila izvedena začasna sanacija okolice s poravnavo gradbiščnega materiala, ki je ob 

zidovih ostal po sanaciji dela gradu iz leta 1995, s čimer se je izboljšalo odtekanje vode iz strehe, ki v tem 

delu nima nameščenih žlebov. Izvedeno je bilo povpraševanje za pridobitev okvirne ocene stroškov.  

 

Ne glede na bolniško odsotnost in ne-zaposlitve ocenjujemo poslovanje zavoda za leto 2018 z vidika 

doseganja zastavljenih kazalnikov kot uspešno, saj je bila velika večina kazalnikov realiziranih v skladu z 

zadanimi prioritetami in zmožnostih.  

 

Tabela 1: Prikaz števila opravljenih ur dela in programskih stroškov po prioritetah v primerjavi 

s programom dela za 2018 

  

program 

skupaj ure 
realizacija ur 

skupaj programski 

stroški EUR 

realizacija programskih 

stroškov 

delež  % delež  % delež  % delež  % 

PRIORITETA I 23.054 62 20.505 60.56 693.900 85 173,799 61.97 

PRIORITETA II 11.458 31 11.061 32.67 113.550 14 103.307 36.84 

PRIORITETA III 2.632 7 2.294 6.77 3.100 1 3.347 1.19 

SKUPAJ I+II+III 37.144 100 33.860 100 810.550 100 280.453 100 

 

Ob pregledu realizacije finančnega načrta je nižja poraba načrtovanih sredstev nastala v projektu 

Gorička krajina. Razlika v višini 310.000 EUR je posledica časovno zahtevnih postopkov pri nakupih 

zemljišč. Zaradi neuspelega javnega naročila, ponovitve razpisa in preverjanja ustreznosti prejete 

ponudbe zunanjega izvajalca za košnjo ter zaradi nesklenjenih in neizplačanih načrtovanih zneskov za 

pogodbeno varstvo ni bilo dodatno porabljenih 205.000 EUR. Realizacija teh aktivnosti in poraba 

sredstev bo v 2019. 
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Odstopanja od načrtovanih aktivnosti so tudi pri nabavi opreme za naravovarstvene nadzornike, ki v 

2018 ni bilo realizirana. V programu 2018 je bila načrtovana obnova obstoječih sanitarij s prilagoditvijo 

za gibalno ovirane osebe v višini 15.000 EUR. Po izvedenem povpraševanju za izvedbo del je bil 

pridobljen predračun v višini 25.000 EUR. Omenjena sredstva bo zavod v 2019 porabil za financiranje 

projektne dokumentacije za prenovo središča za obiskovalce, vhodni portal in statično stabilizacijo 

severnega trakta gradu, kjer v kleteh domujejo netopirji. Za ta naročila so pripravljene projektne naloge 

s katerimi bo izvedeno povpraševanje po ZJN v 2019. Obnovo sanitarij bo potrebno odložiti na čas, ko bo 

na voljo dovolj sredstev. 

 

Realizacija finančnega načrta je podrobneje opisana v poglavju 4.  

 

2.1. DOSEGANJE CILJEV PO PUN 2015-2020 NA OBMOČJU GORIČKO 
 

Izvajanje ukrepov določenih v PUN za območje KPG, kjer je JZ KPG odgovorni nosilec, so prikazani 

preglednici 1 in 2 v prilogi, ki je povzeta iz PUN 2015-2020 in prilagojena za to poročilo. V zadnjem, 

zeleno obarvanem stolpcu, je ločeno opisano poročilo za vsak habitatni tip in prioritetno varovano 

Natura 2000 vrsto. 

 

V letu 2018 je JZ KPG s posrednimi komunikacijskimi aktivnostmi uspel, da je bilo obnovljenih 17,5 ha 

travnikov s prevladujočo stožko (HT 6410), 9,4 ha polnaravnih suhih travišč in grmiščnih faz na 

karbonatnih tleh (HT 6210) in 24,2 ha nižinskih ekstenzivno gojenih travnikov (HT 6510).  Varstveni 

ukrep načrtovanih odkupov zemljišč v projektu Gorička krajina se je začel v 2018.  

 

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

postavil 2.200 m varovalnih ograj za dvoživke. 

 

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

KPG v letu 2018 s košnjo obnovil 40 ha habitata za obe vrsti mravljiščarjev.  

 

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

vzpostavitev stoječih voda in potokov na Goričkem.  

 

S komunikacijskimi aktivnostmi je JZ KPG ohranjal habitat za navadnega netopirja v cerkvi občine Šalovci 

na 20. Mednarodni noči netopirjev in akciji »Vgasnimo posvejte«. V projektu Gorička krajina je bilo 

pregledanih 24 potencialnih zatočišč za netopirje.  

 

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

lovsko družino o izločitvi območja na severnem delu jezera iz ribolovnega in lovnega območja, kjer je 

počivališče belorepca na drevesih in habitat za čapljico. Podrobnejši ukrepi za ohranjanje habitatnih 

tipov in habitatov drugih vrst niso bili izvedeni. 

 

Za ohranjanje habitata za smrdokavro je bilo ob pomoči članov DOPPS pregledanih 119 gnezdilnic, 

nameščenih 12 novih in v okviru Goričke krajine sanitarno obnovljenih 950 visokodebelnih sadnih dreves 

ter pregledanih 3.000 dreves za namen sklepanja pogodbenega varstva za smrdokavro in velikega 

skovika. 
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Za ohranjanje habitata za vodomca je bilo pregledano stanje ob Veliki Krki in evidentirani odseki struge v 

katerih gnezdi vodomec. 

 

2.2. IZVAJANJE PROJEKTOV V LETU 2018 
 

Največ aktivnosti je bilo izvedenih v projektu Gorička krajina, ki je sofinanciran s sredstvi iz Operativnega 

programa evropske kohezijske politike; izboljševal se je habitat za velike skovika, izbran je bil izvajalec za 

obnovo travnikov, pokošenih je bilo prvih 53 ha travnikov, izvedenih je bilo več popisov za namene 

pogodbenega varstva habitatov, izvajajo se aktivnosti za odkup 56 ha travnikov idr.  

 

V okviru dveh Interreg projektov sodelovanja z Madžarsko - GreenExercise in Avstrijo – 321 go, se je 

zaključila obnova grajske kapele, pripravila stalna razstava o zgodovini gradu Grad, nameščeni so bili 

količki s QR kodami z namenom informiranja obiskovalcev parka o naravnih in kulturnih posebnosti 

območja, vzpostavljen je bil Zeleni park »Sprostitev in vadba pod stoletnimi drevesi« v grajskem parku. 

 

V projektu Life NATURAVIVA je bil pripravljen komunikacijski načrt projekta ter izdan projektni novičnik 

Biodiverziteta in gozd, ki so ga po pošti prejela vsa gospodinjstva na območju parka. 

 

V projektu Supporting Danube Region’s ecological Connectivity by linking, Natura 2000 areas along the 

Green Belt z akronimom DaRe to Connect (Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020), v 

katerem je JZ KPG pridružen strateški partner, so predstavniki JZ KPG skupaj s predstavniki uprave 

Narodnega parka Őrség določili skupne prioritetne vrste : travniški postavnež, veliki skovik, hribski 

škrjanec in območja njihove razširjenosti v pilotnem območju Őrség-Goričko.  

 

JZ KPG je sodeloval tudi v projektih drugih nosilcev, ki raziskujejo zavarovano območje narave in krajine, 

kot je npr. ZRC SAZU, ki v štiriletnem raziskovalnem projektu z naslovom: Zavarovana območja ob 

slovensko madžarski meji - izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja, želi ugotoviti dosežke sodelovanja 

v preteklih letih.  

 

JZ KPG je prispeval svoj pogled na stanje in razvoj javnih storitev v čezmejnih regijah na delavnici, ki sta 

jo izvedla Inštitut za politike prostora (IPOP) in Razvojni center Murska Sobota (RC MS), v projektu 

sofinanciranem v programu ESPON v pilotnem območju Trideželnega parka: Cross-border Public Services 

(CPS) in Pomurje; Trilateral Nature Park Goričko-Raab-Őrség.  

 

JZ KPG je z razstavo o invazivkah sodeloval v projektu LIFE Artemis, ki je bil s predavanjem javno 

predstavljen na srečanju z župani parkovnih občin in partnerjev, 1.3.2018, ko se je odprl grad za 

obiskovalce. 

 

JZ KPG je pridruženi partner v projektu Castle road, Vzpostavitev trajnostnega institucionalnega 
sodelovanja gradov in dvorcev za razvijanje ter trženje skupnih čezmejnih ponudb, ki se je pričel izvajati 

1.9.2018. Vodilni partner je RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, projekt je 
sofinanciran v programu INTEREG Slovenija-Avstrija in bo trajal do 31.8.2021. 
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2. 3. IZVEDENE AKTIVNOSTIH V 2018 
 

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

leto 2018. 

 

2.3.1. VARSTVENE, UPRAVLJALSKE IN NADZORNE NALOGE 

Cilji:  

 

- Ohranjati naravne vrednote, še posebej lastnosti, zaradi katerih so bile razglašene za 

naravne vrednote. 

- Ohranjanje ugodnega stanja Natura 2000 habitatnih tipov (življenjskih prostorov) in 

vrst ter rastišč zavarovanih vrst. 

- Učinkovito opravljanje naravovarstvenega nadzora. 

- Spodbujati naravi prijazno dejavnosti z namenom izboljšanja stanja habitatov in vrst 

območja Natura 2000 Goričko. 

- Učinkovito sodelovanje in izmenjava dobrih praks z drugimi upravljavci v Sloveniji in 

tujini. 

- Dokončanje in sprejem NUG 2018-2022 in njegovo izvajanje ter učinkovito 

administrativno in finančno delovanje upravljavca. 

 

2.3.2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI 

Cilji:  

 

- Učinkovito ozaveščanje ciljnih skupin. 

- Usmerjanje obiska v kulturni krajini in kulturnem spomeniku s kakovostnim 

strokovnim vodenjem. 

- Učinkovito upravljanje s parkovno infrastrukturo.  

 

2.3. 3. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA) 

Cilj:  - Zagotavljati učinkovito podporo lokalnim prebivalcem in krepitev kakovosti Kolektivne 

blagovne znamke KPG (KBZ KPG). 

 

Izvedba aktivnostih po nalogah in kazalniki so podrobneje opisani in razčlenjeni v preglednicah v 

nadaljevanju. 
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Podroben pregled izvajanja aktivnosti JZ KPG je opisan v preglednicah, ki so identične sprejetemu 

programu dela. Za izvedbo posamične naloge ali aktivnosti je bil zadolžen eden izmed delavcev JZ KPG, ki  

je sam ali v sodelovanju z drugimi sodelavci poskrbel za izvedbo. Indikatorji/kazalniki kažejo realizacijo 

nalog. Vključene so naloge opravljanje javne službe in naloge, ki se izvajajo v pridobljenih projektih. 

 

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 

 

projektna sredstva 

kohezija 

PS 

 

 kohezija v 

pripravi 

 LIFE 

 INTERREG 

SI-AT,  

SI-HU, 

DANUBE 

REGION 
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2.3.1.  VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE 

OPERATIVNI CILJ 

/NALOGA/AKTIVNOSTI 
Kazalniki/rezultati 

Plan 

2018  

ure 

Programski 

materialni 

stroški/ 

 

Območje 

izvajanja/ 

Obdobje 

izvajanja 

Sodelujoči 

Real. 

ure 

Real. 

program. 

stroški 

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

vrednote. 

1.1. Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje naravnih vrednot v KPG. (KM) 

1.1.a. Spremljanje stanja 
naravnih vrednot, (NV) 
državnega pomena. 

25 pregledanih NV 235 
 

Območje 
KPG/celo 
leto 

ZRSVN 

V letu 2018 je bilo pregledanih 30 NV, na 7 NV so 
bili izvedeni ukrepi za izboljšanje ali ohranjanje 
lastnosti NV,  na 5 NV so bile postavljene 
označevalne table. 

130    

1.1.b. Naravovarstveno-
okoljevarstvena akcija na 
delu in na vplivnem 
območju NV. 

1 delovna akcija 173 
 

Območje 
KPG/II. in III. 
četrtletje 

  

Pripravljen načrt za delovno akcijo na NV 
Benkova šuma - rastišče grmičastega dišečega 
volčina. Odstranjevanje lesne zarasti. Delovna 
akcija in košnja ob rastišču je bila izvedena v 
juliju 2018.   

97    

1.1.c. Pregled statusov in 
stanja območij NV, priprava 
poročila NV. 

pripravljen 
predlog za ZRSVN 

70 
 

Območje 
KPG/celo 
leto 

ZRSVN 

Pripravljen je bil osnutek predloga za razširitev 
območij 5 NV. 

23    

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

odkup vsaj 5 ha 
travnikov NV 
(Budinci, 
Motvarjevci). 

355 
22.500 

PS 

Območje 
KPG/celo 
leto 

ARSO 

Izbran sodni cenilec kmetijskih zemljišč je ocenil 
vrednost 60 ha izbranih travnikov. Po 
posredovanju informacij lastnikom o vrednosti 
njihovih travnikov je del lastnikov odstopil od 
prodaje, zato se je začel pripravljati dopolnilni 
seznam za odkup travnikov. JZ KPG je z lastniki 
travnikov uspel doseči dogovor o odkupu 5 ha 
travnikov na NV v Budincih in Motvarjevcih, 
vendar se dokončni postopek odkupa (vpis 
zemljišč v Zemljiško knjigo) še ni zaključil in bo 
izveden v 2019. 

693 500   
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2. Ohranjanje ugodnega stanja Natura 2000 habitatnih tipov (življenjskih prostorov) in vrst po 

PUN 2015-2020 ter nahajališč zavarovanih vrst. 

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

Natura 2000 Goričko. (GD) 

2.1.a. Prilagojena košnja 
travniških kvalifikacijskih 
habitatnih tipov v 
neposrednem upravljanju JZ 
KPG. 

37 ha v boljšem 
ohranitvenem 
stanju 

3820 
11.500 
SKZG, 

MOP, LS 

Območje 
KPG/II. in III. 
četrtletje 

  

Košnja (do konca oktobra) in spravilo biomase 
(do konca novembra) je bila opravljena na 39,4 
ha travnikov, na 10 ha travnikov je bila 
opravljena tudi druga košnja. 
Biomasa je bila balirana na 6 ha, iz 27,6 ha je bila 
biomasa odstranjena s strani  druge osebe (proti 
plačilu), z 11 ha so biomaso odstranili zaposleni 
JZ KPG in z 2,5 ha so biomaso prevzeli drugi 
kmetje.  
Izveden postopek odkupa 0,1123 ha travniške 
površine na NV Kobilje-ekstenzivni travniki.  
Izveden postopek najema (od SKZG) 2,349 ha 
travniške površine na NV Motvarjevci - 
ekstenzivni travniki. 

3611 12.918   

2.1.b. Prilagojena raba 
travniških kvalifikacijskih 
habitatnih tipov v okviru 
projekta Gorička krajina za 
izboljšanje stanja 
ohranjenosti ciljnih HT in 
metuljev ter spremljanje 
učinkov košnje na HT in 
ciljne vrste metuljev. 

Košnja/obnova 13 
ha travnikov 
(HT_6210), 
 17 ha travnikov 
(HT_6410), 
70 ha travnikov 
(HT_6510) 

1497 
195.000 

PS 

Območje 
KPG/II., III. 
in IV. 
četrtletje 

Projektni 
partnerji 

Izbrani zunanji izvajalec je pokosil 53,3 ha 
travnikov in iz njih odstranil vso biomaso. Od teh 
je bilo 34 ha pokošenih za namene izboljšanja 
stanja ohranjenosti vseh treh travniških HT. 
Razlika neporabljenih načrtovanih sredstev se 
prenese v leto 2019. 

1907 46.502   

2.1.c. Odkup travniških 
površin kvalifikacijskih HT in 
travniških površin, 
pomembnih za ohranjanje 
ter izboljšanje stanja 
ohranjenosti ciljnih 
kvalifikacijskih vrst metuljev 
na območju Natura 2000 
Goričko. 

odkup 18 ha 
travnikov za 
ohranjanje 
metuljev 
mravljiščarjev;  
odkup 2 ha 
travnikov za 
ohranjanje metulja 
postavneža 

1057 
295.000 

PS 

Območje 
KPG/celo 
leto 

ARSO 

Izbrani sodni cenilec kmetijskih zemljišč je ocenil 
vrednost 60 ha izbranih travnikov. Po 
posredovanju informacij lastnikom o vrednosti 
njihovih travnikov, je del lastnikov odstopil od 

1787 61.477   
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prodaje, zato se je začel pripravljati dopolnilni 
seznam za odkup travnikov. Dokončen odkup z 
vpisom v Zemljiško knjigo je bil v letu 2018 
opravljen za 0,64 ha travnikov za ohranjanje 
metuljev mravljiščarjev. Razlika neporabljenih 
načrtovanih sredstev se prenese v leto 2019. 

2.1.d. Sklepanje 
pogodbenega varstva z 
lastniki travniških površin, 
pomembnih za ohranjanje 
in izboljšanje stanja 
kvalifikacijskih HT in ciljnih 
vrst metuljev na območju 
Natura 2000 Goričko ter 
spremljanje stanja učinkov 
izvedenih ukrepov. 

pogodbeno 
varstvo na 3 ha za 
travniškega 
postavneža 

630 
53.450 

PS 

Območje 
KPG/celo 
leto 

 MOP 

Izbrani zunanji izvajalec je v juniju pregledal 
najpomembnejša območja za travniškega 
postavneža, vendar je metulje inventariziral 
samo na območju NV Motvarjevci - mokrotni 
travniki. JZ KPG se je z lastnikom travnika, z 
gnezdi travniškega postavneža, dogovoril o pozni 
košnji. V juliju in avgustu je zunanji izvajalec 
popisal 23 ha travnikov vključenih v odkup ali 
košnjo ter več kot 300 ha travnikov, ki bodo 
podlaga za sklepanje pogodbenega varstva za 
mravljiščarje in travniškega postavneža. 
Pogodbeno varstvo za namene ohranjanja 
travniškega postavneža in mravljiščarjev se še ni 
začelo, ker ni bila dorečena višina izplačila s 
strani posredniškega organa in AKTRP. 

108 588   

2.2. Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno stanje kvalifikacijskih vrst na območju 

Natura 2000 Goričko. (GD) 

2.2.a. Izboljšati ohranitveno 
stanje ciljnih kvalifikacijskih 
Natura 2000 vrst-veliki 
skovik in hribski škrjanec. 

postavljenih 400 
lovnih prež, 
zasaditev mejic 
(1 ha), odkup 
zemljišč (3 ha) 

3232 
37.700 

PS 

Območje 
KPG/celo 
leto 

ARSO 

Za izboljšanje stanja ohranjenosti velikega 
skovika je bilo postavljenih 163 lovnih prež na 
območju Nuskove, Rogašovcev, Sv. Jurija in 
Markovcev. Ocenjena je bila vrednost zemljišč 
predvidenih za odkup, postopek odkupa se še ni 
zaključil. Zasaditev mejic se zaradi pomanjkanja 
časa za izvedbo te aktivnosti ni bila opravljena. 

2595 22.462   
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2.2.b. Izboljšati in ohranjati 
ohranitveno stanje drugih 
N2k vrst ptic 

20 novih in 
popravljenih 
gnezdilnic za 
sekundarne 
duplarje 

230 
100 

SKZG 

Območje 
KPG/celo 
leto 

  

Za kvalifikacijske Natura 2000 vrste ptic je bilo 
nameščenih 18 novih gnezdilnic za smrdokavro 
in 14 gnezdilnic za velikega skovika – skupaj 32 
gnezdilnic. 5 gnezdilnic je bilo popravljenih.   

143,5 156   

2.2.c. Izboljšati ohranitveno 
stanje kvalifikacijskih Natura 
2000 vrst hroščev (škrlatni 
kukuj, puščavnik). 

40 ohranjenih vrb 
s pogodbenim 
varstvom, 
zasajenih 50 
glavatih vrb, 
odkup 2 ha in 4 ha 
pogodbenega 
varstva za 
škrlatnega kukuja 

458 
13.700 

PS 

Območje 

KPG/celo 

leto 

ZGS 

Izbrani zunanji izvajalec je julija pregledal 230 
glavatih vrb in v njih preveril prisotnost 
puščavnika. Pripravil  je seznam lastnikov vrb, v 
katerih je bila potrjena prisotnost puščavnika. Do 
lastnikov se bo pristopilo v pomladanskih 
mesecih 2019. 

83 4.460   

2.2.d. Izboljšati ohranitveno 
stanje kvalifikacijskih Natura 
2000 vrst netopirjev. 

pogodbeno 
varstvo za 
ohranjanje/izboljš
anja stanja na 
podstrehi OŠ 
Kančevci s 
kotiščem 
netopirjev, 
namestitev 
primernih svetil na 
4 cerkvah, 
čiščenje gvana 

443 
55.850 

PS 

Grad, 

Bodonci, 

Dolenci, 

Kančevci, 

Kobilje/I. in 

II. četrtletje 

ZVKD 

Z lastnikom opuščene šole Kančevci je bila v 
maju sklenjena pogodba o varstvu netopirjev na 
podstrehi, po tem ko je lastnik obnovil celotno 
streho, pod katero živi kolonija malih 
podkovnjakov. Junija je bila z istim lastnikom 
sklenjena najemna pogodba za učilnico, v kateri 
bo JZ KPG pripravil ustrezno interpretacijo o 
netopirjih za obiskovalce območja.  
Izbrani zunanji izvajalec je pregledal 24 stavb - 
kulturnih spomenikov lokalnega pomena in 
predlagal ukrepe za posredno ali neposredno 
varstvo netopirjev v njih. Na podlagi tega 
pregleda in pregleda dodatnih cerkva, ali so v njih 

netopirji, je bilo naročenih in s strani izbranega 
zunanjega izvajalca podjetja Euromix, dostavljenih ter 
nameščenih 13 svetil ob 8 cerkvah in 1 kapeli. 

281 19.515   
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2.2.e. Spremljanje stanja 
počivališč, kotišč in 
prezimovališč netopirjev na 
gradu Grad, v cerkvah, v 
starih šolah ter v drugih 
objektih. 

pregled stanja v 
najmanj 7 objektih 
3 krat na leto 

62 
250 

SKZG,MOP 

Območje 

KPG/celo 

leto 

 ZRSVN 

Na podlagi rednega spremljanja stanja zatočišč 
netopirjev v zimskih in pomladanskih mesecih v 
gradu Grad, se je ugotovilo, katere prostore 
netopirji redno uporabljajo za prezimovanje. 
Podatki bodo JZ KPG pomagali pri načrtovanju 
upravičenih in ustreznih ukrepov pri 
nadaljevanju obnove gradu za namene 
ohranjanja netopirjev v prihodnje. 
Opravljeni so bili 3 obiski stare šole Kančevci, 
kjer je kolonija malih podkovnjakov. Pregledale 
so se cerkve na Pertoči, Fikšincih, Kuzmi, 
Bodoncih, Boreči, Gornjih Petrovcih, Markovcih, 
Dolencih, Križevcih, Domanjševcih in Hodošu. 
Gvano ali kadavri netopirjev so bili najdeni v 7 
cerkvah. 
V septembru je bila, v sodelovanju z občino 
Šalovci, v Markovcih izvedena 20. mednarodna 
noč netopirjev in 10. akcija Vgasnimo posvejte 
(ozaveščevalna akcija o škodljivosti nočnega 
razsvetljevanja na ljudi in živali, s poudarkom na 
netopirjih). 

89 155   

2.2.f. Aktivno sodelovati z 
javnimi 
vodnogospodarskimi 
službami in ZRSVN pri 
načrtovanju 
vodnogospodarskih ukrepov 
še posebej na nahajališčih 
varstveno pomembnih vrst. 

vsaj 2 delovni 
srečanji 

44 
 

Območje 

KPG/celo 

leto 

DRSV, 

ZRSVN 

V Kraščih in Murski Soboti sta se predstavnika JZ 
KPG srečala s predstavniki DRSV, ki so pripravljali 
projekt v okviru programa Life+ z namenom 
izboljšanja ekološkega stanja vode v Ledavskem 
jezeru in voda iz prispevnega območja jezera. 

35    

  



 

 

Letno poročilo o poslovanju 2018. Javni zavod Krajinski park Goričko.  

 

18 

2.2.g. Priprava in začetek 
projekta "Ureditev, 
obnovitev oz. vzpostavitev 
stoječih vod in potokov". 

oddana vloga 1315 
 

Območje 

KPG/celo 

leto 

ZGS, DRSV 

V začetku leta je bil izveden sestanek na DRSV v 
Ljubljani za preveritev možnosti projektnega 
partnerstva. Prvi osnutek projektne naloge je bil 
poslan na MOP 30.4.2018. Po pregledu naloge so 
se predstavniki JZ KPG junija srečali s 
predstavniki MOP na delovnem srečanju v LJ, 
kjer so dorekli vsebinsko nadaljevanje priprave 
naloge. Julija je JZ KPG od DRSV prejel 
komentarje in pripombe na posredovane 
predloge ukrepov na vodotokih. Žal do drugega 
srečanja z DRSV ni več prišlo, ker so na DRSV 
imeli napačne informacije, da sredstev za ta 
projekt več ni. Vloga še ni bila oddana, projektna 
naloga se je usklajevala z drugimi 3 projektnimi 
partnerji. Na posredniški organ na MOP je bil 
decembra poslan odgovor o stanju priprave 
vloge in projektne naloge. 

488    
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2.3. Zagotoviti ugodno in/ali izboljšati ohranitveno  stanje zavarovanih vrst živali in rastišč 

zavarovanih vrst rastlin. (KM) 

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

vsakoletno 
postavljanje 
varovalnih ograj za 
dvoživke na 2 
lokacijah (2.500 m) 
in prenašanje čez 
cesto ter 
evidentiranje 
dvoživk. 
Število prenesenih 
dvoživk čez ceste na 
dveh lokacijah 
(6.000 –10.000 
primerkov) 
poročilo; 
vzdrževanje mlak 

633 
350 

SKZG, 
MOP, LS 

Območje ob 
Ledavskem 
jezeru/I. 
četrtletje 

Občina 
Rogašovci, 
občina 
Cankova 

Ob Ledavskem jezeru je bilo postavljenih 1.710 m 
varovalne ograje, namenjenih dvoživkam, ki so 
migrirale proti jezeru ter 510 m povratnih 
varovalnih ograj, ki so namenjene varovanju 
vračajočim dvoživkam na kopno. 
Čez cesto je bilo prenesenih cca 6.500 osebkov 
različnih vrst dvoživk  
V akciji "Pozor žabe na cesti " je sodelovalo 8 
prostovoljcev, od tega 3 redno.  
Ob ograjah so bile potrjene naslednje vrste: veliki 
pupek, navadni pupek, česnovka, navadna 
krastača, zelena rega, skupina zelenih žab, barska 
žaba (plavček), rosnica, sekulja. 
 V Ledavskem jezeru je bila potrjena mrestitev 
barske žabe. 

589 338   

2.3.b. Spremljanje stanja 
nahajališč in rastišč 
zavarovanih vrst rastlin 
(grmičasti dišeči volčin, 
gorski narcis, rumena 
maslenica, sibirska 
perunika, močvirski svišč) in 
živali (kvalifikacijske vrste 
Natura 2000).  

preverjanje stanja 
nahajališč zav. vrst 
(20 nahajališč) 

437 
 

Območje 
KPG/celo 
leto 

 ZRSVN 

Preverjeno je bilo stanje na 28 mikrolokacijah 
grmičastega  dišečega volčina (stanje se slabša), 4 
lokacije rastišč rumene maslenice (od tega 1 nova 
lokacija) ter 5 lokacij rastišč sibirske perunike. 
Preverjeno je stanje habitata (2 lokaciji) 
travniškega postavneža, mesečno 1x se je 
spremljalo stanje habitata in vrst ptic na 
Ledavskem jezeru, opravljeno je bilo 6 transektnih 
popisov dnevnih metuljev na 2 izbranih transektih. 
Na Veliki Krki na odseku med Madžarsko mejo in 

336    
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Šalovci je bil izveden pregled peščenih sten, 
primernih za vodomca, za katerega je bila 
narejena ocena stanja, ki je v prilogi 2.    
Pregled gnezdilnic je potekal v sodelovanju Z 
DOPPS. Pregledanih je bilo 280 (od 353) 
gnezdilnic. V 12 gnezdilnicah je gnezdila 
smrdokavra, v 17 gnezdilnicah pa  veliki skovik.  
Veliko gnezdilnic je dotrajanih in jih bo potrebno v 
naslednjih letih zamenjati.  

2.3.c. Izvajanje NV ukrepov 
na nahajališčih zavarovanih 
vrst.         

izvedba 1 delovne 
akcije 

130 
150 

MOP, LS 

Območje 
KPG/celo 
leto 

 ZRSVN 

Delovna akcija odstranjevanja lesne zarasti na 
rastišču grmičastega dišečega volčina je bila 
izvedena julija.  

41 0   

2.4. Zagotavljanje podatkov o vrstah in habitatnih tipih in njihovo vključevanje v upravljavske 

naloge. (SD) 

2.4.a.  Sodelovanje z 
raziskovalnimi inštitucijami, 
ki izvajajo raziskave ali 
monitoring na območju 
KPG, kot del študijskega ali 
delovnega programa  in 
sodelovanje z njimi na 
razpisih za raziskovalne 
projekte. 

Vzpostavljen 
1seznam 
prednostnih 
ekoloških raziskav, 
ki so potrebne za 
učinkovito 
izvajanje 
upravljavskih 
nalog, 
zbirka 
raziskovalnih nalog 
na območju KPG 

128 
 

Grad/celo 
leto 

NIB 
UM 
ZRC SAZU 

JZ KPG je intenzivno sodeloval z znanstveniki ZRC 
SAZU v štiriletnem raziskovalnem projektu: 
Zavarovana območja ob slovensko-madžarski 
meji - izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja, 
pri iskanju potrebnih virov in informacij.  
Sodelovanje z raziskovalnimi institucijami je 
posebej intenzivno v projektu Gorička krajina. 
Sodelovanje je vzpostavljeno tudi v projektih LIFE 
Artemis in LIFE NATURAVIVA. 
Območje Trideželnega parka je pilotno območje 
v projektu ESPON: Cross-border Public Services 
(CPS) in Pomurje; Trilateral Nature Park Goričko-
Raab-Őrség z IPOP, Inštitutom za politike 
prostora. 
Seznam potrebnih raziskav je v nastajanju tudi 
kot rezultat projektov, ki potekajo na območju 
KPG. 

76    

2.4.b. Aktivnosti upravljavca 
za zagotavljanje 
učinkovitega upravljanja in 
doseganja varstvenih ciljev 
območja  

pregledanih vsaj 
70 ponudb za 
prodajo kmetijskih 
zemljišč na ZO, 
pregledan in s 
pripombami 

126  
Grad/celo 
leto 

UE, 
ARSO, 
MOP 
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oddan vsaj 1 
pravni akt s 
področja varstva 
narave in okolja 
oz. upravljavcev 

Pregledanih je bilo več kot 350 ponudb za 
prodajo zemljišč na ZO, pripravljena 3 mnenja o 
prodaji zemljišč v lasti RS in oddane pripombe na 
1 akt.  

130,5    

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

(MP) 

2.5.a.  Zbirati podatke o 
biotski raznovrstnosti v GIS, 
posodobitev lastne 
podatkovne zbirke in oddaja 
podatkov za državno 
podatkovno zbirko o  
raziskavah, ki predstavljajo 
podlago za oblikovanje 
upravljavskih nalog. 

posodobljena 
podatkovna zbirka 
KPG v GIS za 
spremljanje in 
analiziranje stanja 
vsako leto 

256 
 

Grad/celo 

leto 
ZRSVN 

Posodobljena je bila podatkovna zbirka zemljišč v 
lasti RS in občin. Vzpostavljena je bila skupna 
podatkovna zbirka, v kateri se zbirajo podatki 
spremljanja splošnega stanja in nahajališč 
naravovarstveno pomembnih vrst živali, rastlin in 
mejic. Vzpostavljeni so bili podatki za izvajanje 
projektnih aktivnosti. Zbrani, posodobljeni in 
urejeni so bili podatki o razširjenosti varovanih in 
zavarovanih vrst za pripravo NUG. Digitalni 
podatki v GIS so bili posredovani na ZRSVN. 

261    

3. Učinkovito opravljanje naravovarstvenega nadzora. 

3.1. Opravljanje neposrednega nadzora v naravi na območju KPG. (KM) 

3.1.a. Spremljanje splošnega 
stanja v naravi in 
pomembnih krajinskih 
členov (mejice, travniki, 
vodotoki,...). 

pregled 10% 
površin 
zavarovanega 
območja in 
dopolnitev baze 
podatkov 
krajinskih členov 

346 
 

Območje 
KPG/celo 
leto 

 ZRSVN 

Aktivnosti so bile izvedene predvsem na 
travnikih, mejicah in vodotokih, deloma tudi 
zaradi NN. 

179,5    

3.1.b. Izvajanje 
neposrednega nadzora v 
naravi po letnem in 
mesečnem planu ter 
intervencijskega NN v 
sodelovanju s 
prostovoljnimi nadzorniki. 

opravljenih 32 
terenskih dni 
ciljnega nadzora in 
5 dni 
intervencijskega 
nadzora 

332 
2.600 
SKZG, 
MOP, LS 

Območje 
KPG/celo 
leto 

Inšpekcij. 
službe, 
policija 
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Opravljenih 27 terenskih dni naravovarstvenega 
nadzora in 1 dan intervencijskega nadzora. 
Skupaj s policijo sta bila opravljena tudi 2 dneva 
ciljnega nadzora (po uredbi o varstvu samoniklih 
gliv in po 28. b členu ZON-a ) vožnja v naravnem 
okolju. 
Izrečenih je bilo 14 ustnih opozoril (ne v skupni 
akciji s policijo) o možnosti prekrška. 
Na inšpekcijske službe (Inšpekcija za okolje in 
naravo, kmetijska inšpekcija za lovstvo in 
ribištvo) ali policijo je bilo podanih 11 prijav o 
storitvi prekrška po ZON-u ali po drugih 
področnih zakonih, ki so povezani z ohranjanjem 
narave in kulturne krajine. 

270 581   

3.1.c. Koordinacija 
prostovoljnih 
naravovarstvenih 
nadzornikov. 

srečanja in 
usklajevalni 
sestanki o delu 
prostovoljnih 
nadzornikov, 
akcije 

35 
100 

LS 

Območje 
KPG/celo 
leto 

 MOP 

Ta naloga ni bila opravljena, saj JZ KPG nima 
opreme za NN in za prostovoljne nadzornike. 

0 0   

3.1.d. Usposabljanje za 
opravljanje 
naravovarstvenega nadzora. 

osveževalno 
usposabljanje 
vsako drugo leto 
(2 dni) 

20 
450 

SKZG, 
MOP 

Območje 
KPG/celo 
leto 

 MOP 

Oktobra 2018 so se nadzorniki udeležili dveh 
enodnevnih dopolnilnih izobraževanj v PŠJ in KP 
na temo prekrškovnega postopka in zavarovanih 
vrst gliv. En nadzornik se je novembra udeležil 
tridnevnega izobraževanja v Gotenici na temo 
obvladovanja konfliktov in se udeležil 
usposabljanja o ZUP. 

85 327   

3.1.e. Nadzor nad 
upravljanjem habitatov in 
izvedenih ukrepov za 
njihovo varstvo ter 
ohranjanje. 

izvajanje nadzora 
nad izvedenimi 
ukrepi za 
izboljšanje ali 
ohranjanjem 
dobrega 
ohranitvenega 
stanja Natura 
2000 HT in vrst, 
poročilo 

65 
 

Območje 
KPG/celo 
leto 

ZRSVN 
AKTRP 

Preverjeno je bilo stanje travnikov v upravljanju 
JZ KPG pred košnjo, pregledane so bile 
gnezdilnice za velike sekundarne duplarje (veliki 
skovik in smrdokavra).  

14    
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4. Spodbujati naravi prijazne dejavnosti z namenom izboljšanja stanja habitatov in vrst območja 

Natura 2000 Goričko. 

4.1. Sodelovanje s kmeti pri ukrepih iz Programa razvoja podeželja, s katerimi se zagotavlja cilje 

zavarovanega območja in območja Natura 2000. (GD) 

4.1.a. Izvajati akcije v 
katerih se izbira in nagrajuje 
lastnike zemljišč, ki izvajajo 
naravi prijazno 
gospodarjenje s travniki, 
visokodebelnimi sadovnjaki 
in vrtovi. 

izvedene 3 akcije 164 

500 

SKZG, 

MOP, LS 

Območje 

KPG/celo 

leto 

KGZS-KGZ 

MS 

Predstavnika JZ KPG in KGZS  Murska Sobota sta  
konec maja in v začetku junija opravila terenski 
ogled in ocenila 12 travnikov, ki jih je prijavilo 6 
lastnikov v akciji NAJ travnik v KPG v 2018.  
V mesecu oktobru je bila skupaj s strokovnjakom 
za vrste sadnega drevja izvedena akcija Naj 
sadovnjak 2018. Na akcijo se je prijavilo 8 
lastnikov visokodebelnih sadovnjakov. Nagrade 
za najboljše sadovnjake in travnike so bile 
lastnikom podeljene na 12. Grajskem bazarju. 
Ocenjeni so bili 4 ogračeki v okviru akcije NAJ 
ograček. Praktične nagrade in priznanja so bila 
podeljena na 13. dnevu meštrov in prazniku buč 
v Bodoncih. 

139 230   

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

izvedeno 
1 predavanje in 
objavljeni 4 članki 
v lokalnih medijih, 
več individualnih 
svetovanj 

109 
 

Območje 

KPG/celo 

leto 

KGZS-KGZ 

MS 

V okviru projekta Gorička krajina je bilo 
izvedenih več kot 150 individualnih pogovorov o 
naravi prijaznem gospodarjenju z 
visokodebelnimi travniškimi sadovnjaki (ob 
obiskih lastnikov visokodebelnih sadovnjakov, ki 
so bili vključeni v obnovo) in ob obiskih lastnikov 
travnikov za namene odkupa ali obnove 
travnikov. 
V G. Slavečih in v Sv. Juriju sta bili Izvedeni 2 
javni predavanji o pomenu ohranjanja travnikov 
v okviru rednih izobraževanj za prejemnike 
KOPOP plačil vključno s predstavitvijo vsebine 
projekta Gorička krajina. 

99,5    

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

3 terenski ogledi, 2 
usklajevalna 
sestanka 

78 
 

Območje 

KPG/celo 

leto 

ZRSVN 
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V Prosenjakovcih je bil junija opravljen terenski 
ogled in sestanek skupaj z ZRSVN, izvajalci zložbe 
kmetijskih zemljišč, predstavniki Občine 
Moravske Toplice in komasacijske skupnosti 
Prosenjakovci na temo širitve poljskih poti, 
kopanja jarkov in odstranitve drevesne zarasti. 
Spremljali smo postopek komasacijskega 
območja v Motovilcih. 

17    

4.1.d. Aktivno sodelovati v 
kampanji priprave nove 
kmetijske politike 2021-
2027 in novih kmetijsko-
okoljskih ukrepov. 

3 usklajevalni 
sestanki in 1 
osnutek predloga 
novih KOPOP 

177 
 

Območje 

KPG, 

Ljubljana/ce

lo leto 

KGZS-KGZ 

MS 

Junija sta se predstavnika JZ KPG v LJ udeležila 
sestanka na MKGP na temo nove kmetijske 
politike 2020-2027.  
Na centralno enoto ZRSVN so bili podani predlogi 
za nove naravovarstveno okoljske ukrepe v novi 
kmetijski politiki 2021-2027 oktobra. 

133    

5. Učinkovito sodelovanje in izmenjava dobrih praks z drugimi upravljavci zavarovanih in 

varovanih območij. 

5.1. Sodelovanje z upravljavci drugih zavarovanih območij. (SD) 

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

Izvedeni 3 delovni 
sestanki in 1 
strokovno srečanje 
z drugimi 
upravljavci ZO 

194 
150 

MOP, LS 

Slovenija/ce

lo leto 

Uprave 

parkov 

Izveden je bil en delovni sestanek direktorjev 
parkov in eno srečanje zaposlenih v Naravnih 
parkih Slovenije v Ljubljanskem barju. 
Komunikacija na temo novih zakonskih 
obveznosti npr. GDPR, je tekla po e-pošti. 
Izvedena organizacija stojnice na sejmu GREEN in 
na sejmu AGRA. 

208 331   

5.2.  Mednarodno sodelovanje z upravljavci čezmejnih zavarovanih in varovanih območij narave 

ter drugimi mednarodnimi organizacijami. (SD) 

5.2.a. Strokovni sestanki z 
upravljavci Naravnega parka 
Raab in Narodnega parka 
Őrség za krepitev delovanja 
3-deželnega parka in 
čezmejnega varstva narave.  

izvedeni 2 
strokovni srečanji 
in 1 skupna 
prireditev 

146 
150 

MOP, LS 

Čezmejno 

območje 

3-

parkov/cel

o leto 

Uprave 

parkov 

19. maja smo izvedli pohod Trideželnega parka 
Goričko-Raab-Örség. Igre Trideželnega parka so 
bile dan po otvoritvi novega Natura 2000 
središča v Öriszentpétru 30. junija. Udeležba na 
otvoritvi. 

143 109   
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5.2.b. Delovanje v zvezi 
EUROPARC in Zvezi 
evropska Zelena vez za 
izmenjavo dobrih praks. 

oddana 2 
prispevka v e-
novičniku Zveze 
evropska Zelena 
vez, predstavitev 
plakata na Pan 
Evropski 
konferenci o 
evropski Zeleni 
vezi v Eisenachu 
(DE) 

100 
1.350 

MOP, LS 
Eisenach 

EUROPARC

, 

EU 

GreenBelt 

Oddana sta bila dva prispevka za e-novičnik 
Zveze Evropska zelena vez na temo varstva vrst 
in habitatov v KPG. JZ KPG je v 2018 postal član 
Zveze, predstavnika JZ KPG sta se v Eisenachu 
udeležila 10. vseevropske konference evropska 
Zelena vez. Na konferenci sta med drugim 
izmenjala izkušnje o ohranjanju travniškega 
postavneža s predstavniki iz Nemčije in Češke, se 
dogovorila o dveh strokovnih izletih v 2019 in 
predstavila poster o naravnih posebnostih KPG 
ter izvedbi projekta Gorička krajina. V prostorih 
gradu Grad je bila postavljena razstava iz 
projekta GreenNet, ki predstavlja evropsko 
Zeleno vez ob Kučnici.  

58 965   

5.2.c. Zasnova čezmejnih 
projektov Interreg SI-HI, SI-
AT, SI-HR, LIFE-okolje 
Ledavsko jez.  

oddana vsaj 1 
prijavnica  

100 
 

Čezmejno 

območje 

3-

parkov/cel

o leto 

parkovne 

občine, 

drugi 

deležniki 

Oddana ni bila nobena prijavnica, ker ni prišlo do 
dogovora z drugimi o sodelovanju pri prijavi 
projektov. 

0    

5.2.d Projekt DaRe To 
Connect in projekt Danube 
castle cluster 

udeležba na 
srečanjih, 
poročanje 
slovenski javnosti 

40 

Interreg 

Danube 

Transnation

al 

Programme 

Mednarod

ni projekt 

Pomurje, 

EU 

V okviru projekta DaRe To Connect sta bili 
izvedeni dve srečanji z upravljavcem NP Őrség. 
Na srečanjih so se določila ožja območja na 
skupnem pilotnem območju za pripravo 
akcijskega načrta, ki se bo nanašal na tri ciljne 
vrste (travniški postavnež, veliki skovik in hribski 
škrjanec). Dva zaposlena JZ KPG sta se novembra 
udeležila Kick-Off konference projekta v 
Bratislavi.    
Projekt Castle road se je pričel izvajati 
septembra, JZ KPG se Kick-off konference ni 
udeležil, aktivneje bo sodeloval v 2019. 

58    
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6. Učinkovito varstvo naravne in kulturne dediščine na podlagi izvajanja NUG. 

6.1. Dokončanje in izvajanje NUG 2018-2022. (SD) 

6.1.a. Dokončanje in 
sodelovanje pri sprejemanju 
NUG 2018-2022. 

sprejeti NUG 
2018-2022 

686 
 

 Območje 

KPG/celo 

leto 

 MOP 

Dopolnjen in popravljen je bil osnutek NUG, 
pripravljeni so bili osnutki določitve podrobnih 
varstvenih režimov. Za pripravo predloga NUG je 
bilo izvedeno delovno srečanje s predstavniki 
MOP 17. decembra v Ljubljani. 

567    

7. Učinkovito delovanje upravljavca. 

7.1. Zagotavljanje podpore za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog. (LBS) 

7.1.a. Kadrovanje 
zaposlenih. 

urejena kadrovska 
dokumentacija in 
realizacija vsaj 5 
zaposlitev 

270 
 

Grad/celo 

leto 
 MOP 

Realizirana je bila 1 zaposlitev na projektu 
Gorička krajina, 4 zaposlitve na programih javnih 
del, 1 zaposlitev  financirana s sredstev SKZG in 
zaposlitev Naravovarstvene nadzornice III. V 
skladu s spremembo sistemizacije je urejena 
potrebna dokumentacija.  
Urejene vse potrebne evidence, poročila in 
seznami. 

275    

7.1.b. Strokovno in 
zakonsko predpisano 
izobraževanje zaposlenih, 
dopolnitev strokovnega 
gradiva. 

Vsaj eno 
izobraževanje za 
vse zaposlene po 
strokovnih 
področjih  

120 
1.300 

MOP, LS 

Slovenija/ce

lo leto 
 MOP 

Realizirana so bila izobraževanja in usposabljanja 
iz varstva pri delu (vse nove zaposlitve in 3 
redne).  Zaposleni v JZ KPG in Središču za 
obiskovalce, skupaj 6 oseb, so se udeležili 
komunikacijske delavnice v okviru projekta Life 
NATURAVIVA v Bohinju. Regijskega srečanja za 
oblikovanje DEKD v Mariboru sta se udeležile 2 
osebi. Dve zaposleni sta se udeležili 
izobraževanja na temo elektronskega javnega 
naročanja ter dve seminarja za interpretacijo 
narave - gozd.  Po dva zaposlena sta se udeležila 
seminarja iz ZVOP in GDRP, ter Uredbe o 
upravnem poslovanju. 

175 985   

7.2. Finančno računovodsko poslovanje. (SHS) 

7.2.a. Priprava letnega 
programa dela in finančnega 
načrta JZ KPG. 

sprejet letni 
program in 
finančni načrt  

371 
 

Grad/celo 

leto 
 MOP 

Dokončan in potrjen je bil Program dela s 
finančnim načrtom za leto 2018. Pripravljen 
Program dela s finančnim načrtom za leto 2019. 

311    
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7.2.b. Priprava mesečnih 
poročil, polletnega in 
letnega poročila o delu in 
poslovanju JZ KPG. 

12 mesečnih 1 
polletno in 1 letno 
poročilo 

464 
 

Grad/celo 

leto 
 MOP 

Mesečna poročila o delu zaposlenih so bila 
tekoče oddajana. Pripravljeno in potrjeno je bilo 
letno poročilo 2017, skupaj s prilogo 1 in prilogo 
2. Oddano tudi polletno poročilo o poslovanju 
2018. 

529    

7.2.c. Finančno in 
računovodsko poslovanje. 

tekoče delo 1201 
 

Grad/celo 

leto 
 MOP 

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

1133    

7.2.d. Seje strokovnega 
sveta in sveta JZ KPG. 

2 seji strokovnega 
in 2 seji sveta JZ 
KPG na leto 

134 
300 

MOP, LS 

Grad/celo 

leto 

MOP 

svetniki 

Izpeljani sta bili dve redni seji Sveta JZ KPG in dve 
seji Strokovnega sveta JZ KPG 

119 262   

7.3. Tekoče izvajanje upravno administrativnih nalog. (LBS) 

7.3.a. Vzpostavitev 
dokumentacijskega sistema 
in arhiva ter arhiviranje. 

urejena 
dokumentacija 

240 
 

Grad/celo 

leto 

 Arhiv 

Slovenije 

Dokumentacijski sistem ODOS se je začel po 
opravljenem izobraževanju vseh zaposlenih 
uporabljati konec marca 2018. 

288    

7.3.b. Izvajanje javnih 
naročil. 

10 izvedenih 
evidenčnih in 
javnih naročil 

75 
 

Grad/celo 

leto 
  

Izvedenih je bilo 9 evidenčnih naročil in 4 
naročila po enostavnem postopku. Izpeljanih je 
bilo 33 postopkov javnih naročil v projektih. 

44    

7.3.c. Priprava in 
dopolnjevanje notranjih 
aktov za poslovanje, 
spremljanje aktualne 
zakonodaje. 

urejeni notranji 
akti 

191 
150 

MOP, LS 

Grad/celo 

leto 
  

Dvakrat dopolnjen oz. spremenjen Akt o 
sistemizaciji delovnih mest  ter sprejet Pravilnik o 
računovodstvu. Pripravljene smernice HACCP  za 
poslovanje v grajski trgovini ter pripravljena 
Interna navodila o izvedbi naročil pod mejnimi 
vrednostmi.  

107    

7.3.d. Tekoče poslovanje  tekoče delo 700 
 

Grad/celo 

leto 
  

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

697    
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7.4. Vzdrževanje delovnih in protokolarnih prostorov ter sredstev za delo. (LBS) 

7.4.a. Redno vzdrževanje in 
čiščenje delovnih in 
protokolarnih prostorov. 

vzdrževani 
prostori 

1296 
800 

MOP, LS 

Grad/celo 

leto 
  

Čisti in primerno vzdrževani protokolarni 
prostori. 

1318 776   

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

obnovljena, 
vzdrževana in 
nova sredstva za 
delo (obleka NN, 
računalniki, 
pisarne in druga 
delovna  oprema) 

69 
500 

MOP 

Grad/celo 

leto 
  

JZ KPG je za redno zaposlene in zaposlene v 
programih javnih del nabavil manjkajočo oz. 
dotrajano delovno obleko ter sredstva za delo. 

34 162   

PLAN PRIORITETA I   SKUPAJ 23.054 693.900   

REALIZACIJA PRIORITETE I    SKUPAJ 20.505 173.799   

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

Huber Sobočan 

 

Doseganje ciljev v skladu z letnimi varstvenimi cilji upravljanja (varstvene, upravljavske in nadzorne 

naloge) prve prioritete odstopa pa manjšem obsegu opravljenih ur dela zaradi ne-zaposlenega delavca 

na projektu Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem, ne-zaposlenega 

delavca za delo na terenu in bolniških odsotnosti redno zaposlenih delavcev za 2.549 ur. Nižja je tudi 

realizacija porabe načrtovanih sredstev za 520.101 EUR zaradi zapleta pri iskanju zunanjega izvajalca za 

košnjo, izplačil pogodbenega varstva ter za odkupe zemljišč habitatov v projektu Gorička krajina.   

 

Sicer so bili doseženi naslednji cilji: 

 

Cilj ohraniti naravne vrednote, še posebej lastnosti, zaradi katerih so bile razglašene za naravne 

vrednote je bil 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 na travniške površine v 

upravljanju JZ KPG. Cilj je bil dosežen na delu NV Bejčin breg - suhi travniki, Pertoča - mokrotni travniki, 

Ledavsko jezero, Lončarovci - mokrotni travniki, Benkova šuma - rastišče grmičastega dišečega volčina 2, 

Berkovci - mokrotni travniki, Motvarjevci - ekstenzivni travniki 2 in Kobilje - ekstenzivni travniki, na 

katerih JZ KPG s košnjo ali drugimi ukrepi izboljšuje ali ohranja lastnosti NV. Pripravljen je bil osnutek 

predloga razširitve 5 NV. Skupaj je bilo pregledanih 30 NV. Na NV Bejčin breg - suhi travniki in 

Motvarjevci - ekstenzivni travniki 2 se je v okviru projekta Gorička krajina začela obnova 5 ha travnikov, 

ki jih bo JZ KPG po začetem postopku odkupa v 2018 dokončno odkupil v 2019. 

 

Cilji ohranjanja ugodnega stanja Natura 2000 HT (življenjskih prostorov) in vrst po PUN 2015-2020 ter 

nahajališč zavarovanih vrst so bili doseženi na površinah v upravljanju JZ KPG in 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 

2018 se je iz približno 5 ha travnikov v upravljanju JZ KPG, ki so bili košeni junija, seno uporabilo za krmo 
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živalim. Na ostalih površinah se je pokošena biomasa spravila na rob pokošenih travnikov ali jo je za 

plačilo JZ KPG odpeljal  lastnik bioplinarne v Šalamencih. V prihodnje se predvideva, da se bo na večjem 

delu košenih površin v upravljanju JZ KPG pridelano seno uporabilo za krmo živalim. Na delu travnikov 

bo biomasa še naprej manj uporabna, ker gre za pozno košene površine, ki niso primerne za krmo in kjer 

se bo zasledovala mozaična košnja za ohranjanje travniškega postavneža in zavarovanih vrst rastlin 

(močvirski svišč, rumena maslenica, idr.). 

 

Za namene izboljšanja stanja ohranjenosti 106 ha travniških kvalifikacijskih Natura 2000 HT in habitatov 

travniškega postavneža, temnega in strašničinega mravljiščarja, velikega skovika in hribskega škrjanca je 

bil v okviru projekta Gorička krajina izbran zunanji izvajalec, ki bo do leta 2021 izbrane in odkupljene (56 

ha) travnike kosil in iz njih odstranjeval biomaso. V letu 2018 je bilo pokošenih in delno obnovljenih 53 

ha zapuščenih travnikov, od tega 34 ha za izboljšanje stanja ohranjenosti travniških HT. Za namene 

ohranjanja habitata velikega skovika je bilo pomlajenih 950 sadnih dreves v travniških visokodebelnih 

sadovnjakih in nameščenih 168 robinijevih drogov - preže, iz katerih veliki skovik lovi žuželke. Popisanih 

je bilo 3.500 potencialnih habitatnih dreves za velikega skovika, 230 glavatih vrb - habitatnih dreves za 

puščavnika, 330 ha travnikov z zdravilno strašnico in za metulje mravljiščarje ter določilo 7 ha površin - 

prehranjevalnega habitata za hribskega škrjanca. Vsi ukrepi so bili izvedeni za namene sklepanja 

pogodbenega varstva, ki se bo pričelo v 2019. Za namene ohranjanja navadnega netopirja, malega 

podkovnjaka in dolgokrilega netopirja se je ob 8 cerkvah in 1 kapeli, z znanimi zatočišči netopirjev, 

namestilo 13 posebnih svetil, ki ne osvetljujejo preletnih odprtin netopirjev. Za ta namen je bilo 

pregledanih 35 kulturnih spomenikov. Z Župnijo Kančevci je bila sklenjena pogodba o varstvu malega 

podkovnjaka na podstrešju stare šole v Kančevcih. 

 

Za izboljšanje stanja ohranjenosti dveh N2K gozdnih HT, hribskega urha, velikega pupka, močvirskega 

krešiča in vidre, se je na podlagi pripomb in predlogov MOP začel pripravljati drugi osnutek (prvi je bil 

oddan aprila 2018) 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. 

Ob Ledavskem jezeru, ki je najpomembnejši habitat za dvoživke na območju Natura 2000 Goričko, je bilo 

v spomladanskem času čez cesto prenesenih več kot 6.500 primerkov 9 vrst dvoživk. 

Za izboljšanje gnezditvenega habitata velikega skovika in smrdokavre je bilo nameščenih dodatnih 32 

gnezdilnic. 

 

Cilj učinkovitega opravljanja naravovarstvenega nadzora je bil dosežen deloma, saj je bilo manjše 

število opravljenih terenskih dni kot predvideno, zaradi daljše bolniške odsotnosti enega izmed dveh 

naravovarstvenih nadzornikov. Zaradi kršitev določb Zakona o ohranjanju narave ali kršitev določb 

drugih zakonov, ki se tičejo narave, je bilo podanih 5 prijav in 9 ustnih opozoril. Srečanj in usklajevalnih 

sestankov o delu prostovoljnih nadzornikov ali skupnih akcij z njimi ni bilo, ker JZ KPG še nima opreme, 

niti za redno zaposlene naravovarstvene niti za prostovoljne nadzornike. Oba nadzornika sta v jeseni 

2018 opravila dopolnilni usposabljanji, eden od njiju je opravil tudi usposabljanje o ZUP.  

 

Cilj spodbujanja naravi prijazne dejavnosti z namenom izboljšanja stanja habitatov in vrst območja 

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

ter nagrajevanjem zglednih uporabnikov življenjskih prostorov varovanih vrst. V njih je sodelovalo skupaj 

18 lastnikov travnikov, travniških visokodebelnih sadovnjakov in ogračekov. Z izvedenimi akcijami se je 

širilo zavest o naravi prijazni rabi kmetijskih površin. V okviru projekta Gorička krajina in v okviru 

rednega dela drugih zaposlenih je bilo izvedenih več kot 150 individualnih pogovorov o naravi prijaznem 
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gospodarjenju z visokodebelnimi travniškimi sadovnjaki (ob obiskih lastnikov visokodebelnih 

sadovnjakov, ki so bili vključeni v obnovo) in ob obiskih lastnikov travnikov za namene odkupa ali obnove 

travnikov. 

 

Cilj učinkovitega sodelovanje in izmenjava dobrih praks z drugimi upravljavci zavarovanih in varovanih 

območij je bil dosežen z izmenjavo izkušenj pri upravljanju ZO z drugimi upravljavci ZO v Sloveniji na 

srečanju zaposlenih v naravnih parkih Slovenije v Igu v KP Ljubljansko barje. JZ KPG je nadaljeval z 

izmenjavo dobrih praks upravljanja čezmejnih ZO v okviru pohoda in iger Trideželnega naravnega parka 

Goričko-Raab-Őrség. Z istim ciljem so se predstavniki JZ KPG srečali s predstavniki uprave Narodnega 

parka Őrség in si na terenu ogledali upravljanje travnikov na madžarski strani za namene ohranjanja 

populacij travniškega postavneža. V okviru projekta DaRe to Connect so se določila ožja območja na 

skupnem pilotnem območju Őrség-Goričko za pripravo akcijskega načrta, ki se bo nanašal na tri ciljne 

vrste (travniški postavnež, veliki skovik in hribski škrjanec). Predstavniki JZ KPG so za namene izmenjave 

izkušenj v zavarovanih in varovanih območij v tujini, sodelovali na 10. vseevropski konferenci evropska 

Zelena vez v Eisenachu in Kick-Off konferenci projekta DaRe to Connect v Bratislavi. Na obeh dogodkih 

so se dogovorili za strokovne obiske v Nemčiji, Češki in na Hrvaškem in terenske oglede upravljanja 

habitatov za ohranjanje populacij Natura 2000 vrst v teh državah. 

 

Cilj učinkovitega varstva naravne in kulturne dediščine na podlagi izvajanja NUG ni bil dosežen, saj 

NUG še vedno ni sprejet. Oddan je bil osnutek in na podlagi prejetih pripomb na sestanku predstavnikov 

JZ KPG in MOP decembra 2018, zavod pripravlja novi osnutek NUG za nadaljnjo obravnavo. 

 

Učinkovito delovanje upravljavca je bilo doseženo v skladu z vsemi načrtovanimi zaposlitvami in 

strokovno ter zakonsko predpisanimi izobraževanji zaposlenih v JZ KPG. V marcu se je po izobraževanju 

vseh zaposlenih začel uporabljati dokumentacijski sistem ODOS. Sprejeta so bila vsa vsebinska in 

finančna poročila JZ KPG. 
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2.3.2. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI 

OPERATIVNI CILJ / NALOGA 
/ AKTIVNOSTI 

Kazalniki/rezultati 

Plan 
2018  
ure/ 

Programski 
materialni 
stroški/ 

Območje 
izvajanja/ 
Obdobje 
izvajanja 

Sodelujoči Real. 

ure 

 

Real. 

program. 

stroški 

8. Učinkovito ozaveščanje ciljnih skupin. 

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

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

Goričko - Raab – Őrség. (NM) 

8.1.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, 
1 delovno srečanje z 
OŠ, 
1 mentorstev pri 
seminarskih in 
diplomskih nalogah  

124 
 

Območje 

KPG, 

Grad/celo 

leto 

OŠ, srednje 

šole, univerze 

Izdelan je bil program aktivnosti za šolsko leto 
2018/19 in posredovan šolam v KPG. Vsebuje 
nabor aktivnosti iz rednega dela in projektov. 
Izvedeno je bilo 1 mentorstvo za OŠ (Grmičasti 
dišeči volčin) in mentorstvo za delovno prakso 
študentke Bionike (april-junij). Izvedeno je bilo 
delovno srečanje za mentorje razpisanih aktivnosti 
za OŠ.  

103    

8.1.b. Sodelovanje z 
drugimi upravljavci 
zavarovanih območij na 
področju ozaveščanja 
ciljnih skupin otrok. 

2 srečanji delovnih 
skupin, 
1 izvedena skupna 
aktivnost, 
25 vključenih šol v 
Sloveniji 

234 

1.200 

SKZG, 

MOP, LS 

Slovenije/

celo leto 

Skupnost 

naravnih 

parkov 

Slovenije 

Zaključena je bila skupna aktivnost Skupnosti 
naravnih parkov Slovenije v šol. letu 2017/18. Na 
spletni strani https://www.naravniparkislovenije.si/ so 
bili objavljeni 3 sklopi vprašanj. Končno število 
sodelujočih na osnovi statistične obdelave 
podatkov je: 40 šol z 551 učenci/v KPG 5 šol in 66 
učencev. Podeljenih je bilo 551/66 priznanj za 
sodelovanje in izdelane so bile igralne karte »Črni 
peter« z motivi 24 živalskih in rastlinskih vrst iz 12 
zavarovanih območij narave in razdeljene 
sodelujočim učencem in mentorjem. Aktivnost je 
bila razpisana za šolsko leto 2018/19, objavljen je 
bil 1 sklop nalog. Izvedeni sta bili 2 delovni srečanji 
koordinatorjev aktivnosti. Predstavitev aktivnosti 
je bila izvedena v 2 OŠ v KPG.  

233 798   

https://www.naravniparkislovenije.si/
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8.1.c. Čezmejno 
sodelovanje s šolami v KP 
Goričko, NP Raab in NP 
Őrség v obliki 
Mednarodnega natečaja v 
likovnem ustvarjanju z 
potujočo razstavo, Kviza o 
naravi in človeku in 
druženja otrok 
Trideželnega parka. 

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

419 

1.200 

SKZG, 

MOP, LS 

Čezmejno 

območje 

3-

parkov/cel

o leto 

Zavod za 

šolstvo, 

Uprava NP 

Őrség, Uprava 

Naravnega 

parka Raab 

Zaključen je bil Mednarodni natečaj v ustvarjanju z 
izdelavo elektronske publikacije z zbranimi 
fotografijami vseh izdelkov, izvedeno je bilo 
srečanje otrok v Trideželnem parku na gradu Grad. 
Sodelovalo je 80 otrok iz 5 šol iz KPG, 1 šole iz NP 
Raab in 3 šol iz NP Őrség. Srečanje smo pripravili v 
sodelovanju z OŠ Kuzma. O dogodku so poročali 
nacionalni mediji (RTV SLO 1) regionalni in lokalni 
tiskani, radijski in elektronski mediji. Zaključen je 
bil 5. Kviz o naravi in človeku s finalnim 
tekmovanjem v znanju na gradu Grad. V 
sodelovanju z KP Ljubljansko barje je bila izvedena 
strokovna ekskurzija finalistov Kviza o naravi in 
človeku s spoznavanjem značilnosti barja. V 
šolskem letu 18/19 sta v izvajanju Kviz o naravi in 
človeku in Mednarodni natečaj v ustvarjanju. 
Prijavljenih je 6 šol z 170 učenci in 19 mentorji. 
Zagotavlja se asistenca mentorjem pri izvajanju 
aktivnosti. Izvedeni sta bili 2 delovni srečanji v NP 
Raab.  

488 796   

8.2. Ozaveščanje o pomenu varovanja narave in okolja, vsebinah Nature 2000  ter naravni in 

kulturni dediščini območja za različne ciljne skupine z različnimi mediji. (NM) 

8.2.a. Priprava in izdaja 
tiskanega novičnika z 
distribucijo v vsa 
gospodinjstva parkovnih 
občin in izdaja e-
novičnikov. 

1 tiskan novičnik v 
nakladi 8.500 izvodov, 
3 elektronske številke 

165 
 

Grad/celo 

leto 

Parkovne 

občine, 

NVO, šole, 

ZVKD 

Pripravljenih in objavljenih je bilo 9 številk spletnih 
Novic iz KPG. Izvedeno je bilo obveščanje o novih 
zahtevah GDPR in v skladu z GDPR aktualizirana 
lista prejemnikov. V okviru projekta LIFE 
NATURAVIVA je bil pripravljen in izdan tematski 
novičnik Biodiverziteta in gozd, v nakladi 17.000 
izvodov ter dostavljen  v 8.300 gospodinjstev na 
območju KPG.  

26    

8.2.b. Osveščanje različnih 
ciljnih skupin o varovanih 
habitatih in vrstah 
območja Natura 2000 
Goričko.  

vzpostavljena spletna 
stran projekta, 
naravoslovni dnevi 

230 
2.500 

PS 

Grad/celo 

leto 

Projektni 

partnerji 

Gorička 

krajina 
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Izvedene so bile  interne delavnice za vsebinsko 
pripravo spletne strani in izbran zunanji izvajalec 
za pripravo spletne strani. 

175    

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

3 članki 74 145 
Grad/celo 

leto 

Lokalni 

mediji, 

Uredniki 

občinskih 

glasil 

Pripravljeni so bili poljudnoznanstveni članki za 
občine Grad, Hodoš, Puconci in Šalovci. Vsak 
mesec izide v  Vestniku kolumna, ki jo piše 
direktorica JZ KPG. Objavljenih je bilo 11 člankov v 
občinskih glasilih na temo ohranjanja narave in 
biotske raznovrstnosti. Objavljeni so bili članki na 
temo ohranjanja in pomena mejic, o vplivih 
svetlobnega onesnaževanja na biodiverziteto, o 
pomenu in varstvu netopirjev, pomenu ohranjanja 
visokodebelnih sadovnjakov in o preprečevanju 
širjenja sirske svilnice. 

62    

8.2.d. Priprava in objava 
prispevkov o aktualnih 
vsebinah in novic o 
ohranjanju narave in 
biotske raznovrstnosti ter 
kvalifikacijskih Natura 
2000 vrst in HT na spletni 
strani KPG ter drugih 
spletnih portalih.  

5 člankov 53 
 

Grad/celo 

leto 
Lokalni mediji 

Objavljenih je bilo 8 člankov na temo ohranjanja 
narave in biotske raznovrstnosti - o tujerodnih 
invazivnih vrstah, nameščanju gnezdilnic za ptice 
sekundarne duplarje (smrdokavro, veliki skovik) in 
o gnezditvenem uspehu bele štorklje.  

78    

8.2.e.  Projekt LIFE 
NATURAVIVA 

izdan 1 novičnik, 3 
naravoslovni dnevi, 2 
predavanji o 
biodiverziteti za 
splošno javnost 

1000 
5.920 

PS 

Območje 

KPG/celo 

leto 

Projektni 

partnerji 

Izvedeni sta bili dve predavanji o biodiverziteti (za 
Društvo lastnikov gozdov Prekmurja in dijake 
gimnazije), 2 naravoslovna dneva in 2 delavnici za ciljne 
skupine otrok  ter 6 predstavitev biodiverzitete na 
dogodkih. V oktobru je bilo v več kot 8300 
gospodinjstev v KPG poslana 1. številka novičnika 
»Biodiverziteta v gozdu«. Vzpostavljena je bila 
projektna podstran in projektni kotiček na gradu, nakup 
promocijskega materiala (roll-up), ilustracij za novičnik 
in zunanjo razstavo. Sodelavci na projektu so se 
udeležili delavnic za pripravo komunikacijskega načrta. 
Oddana so bila 4 vmesna poročila, JZ KPG je septembra 
na gradu Grad organiziral srečanje z monitorjem 

projekta. 

426 3.912   
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9. Usmerjanje obiska v kulturni krajini in kulturnem spomeniku s kakovostnim in strokovnim 

vodenjem. 

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

spomenika. (MH) 

9.1.a. Interpretacija 
narave in kulturne 
dediščine na območju KPG 
in na gradu Grad z 
izvajanjem vodenja 
obiskovalcev. 

18.500 obiskovalcev 
gradu in v KPG  

4276 
 

Območje 

KPG, 

Grad/celo 

leto 

 PMMS 

Grad je v letu 2018 obiskalo 22.274 obiskovalcev.  
V Središču za obiskovalce gradu Grad in KPG je bilo 
študentki Fakultete za turizem Brežice omogočeno 
opravljanje študijske prakse v obsegu 140 ur. 

4398 1.374   

9.1.b. Posodobitev 
središča za obiskovalce 
KPG in gradu Grad za 
izboljšanje kakovosti 
usmerjanja obiska ter 
načrtovanje nadaljnje 
obnove in rabe gradu. 

izdelan načrt za novo 
informacijsko središče 

276 
8.000 

LS 

Grad - III. 

in IV. 

četrtletje 

MK, ZVKD 

Pripravljen osnutek rabe celotnega gradu in popis 
potrebne projektne dokumentacije. Poslano na 
MOP, kjer je bil sklican sestanek  18.6. na temo 
ureditve evidenc na nepremičnini grad v lasti RS in 
upravljanju JZ KPG. 

163 0   

9.1.c. Ozaveščevalne 
aktivnosti in 
interpretativna vodenja za 
ciljne skupine otrok in 
mladostnikov.  

3 naravoslovni dnevi, 
3 tehniški dnevi, 
2 sklopa delavnic 

254 
150 

LS 

Območje 

KPG, 

Grad/celo 

leto 

  

V letu 2018 je bilo izvedenih 11 naravoslovnih dni 
(1x za študente, 1x za srednjo šolo, 8x za OŠ in 1x 
za vrtec). 
Izvedeni sta bili predavanji za srednjo šolo in za 
študente biologije z vezavami. 
Za posamezne triade OŠ so bila izvedena 
doživljajska vodenja. Dodatni vodeni ogledi so 
potekali tudi v času prvomajskih in jesenskih  
počitnic. 
Izvedeni so bili 4 tehniški dnevi z delavnico tkanja. 
Izvedeno je bilo vodenje študentov univerze v 
Passau. 

218 189   

9.1.d. Organizacija in 
izvedba javnih prireditev 
na območju KPG in gradu 
Grad v skladu s 
koledarjem prireditev. 

izvedba vsaj 5 
prireditev  

511 
1.700 

MOP, LS 

Območje 

KPG, 

Grad/celo 

leto 

 NVO 

Izveden je bil 10. fotografski natečaj KPG. Prispelo 
je 25 fotografij v kategoriji za OŠ in 70 fotografij v 
kategoriji odrasli. Ob zaključku natečaja je sledila 

642 819   
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podelitev nagrad najboljšim in otvoritev razstave 
najboljših fotografij. V juniju sta bila izvedena 2 
koncerta klasične glasbe (koncert študentk Anje 
Kučan in Angelike Lajh ter zaključni koncert 
glasbene šole MS) in oktobra koncert violinistke 
Monike Kammerlander. 
Do konca februarja 2018 je bila na ogled razstava 
Pripoved narave. 1. marca sta bili odprti razstavi 
Tujerodne vrste v okviru projekta Life Artemis in 
razstava akvarelov goričkih krajin, avtorja Bram 
d'Hont-a. Od 5. aprila je bila na ogled razstava 
karikatur Ladislava Kondorja. V okviru projekta 
321 go je bila od 24. julija na ogled razstava 
fotografij fotonatečaja Narava in krajina. Od 4. 
septembra je na ogled razstava slik mini likovne 
kolonije grad na Goričkem JSKD. V sodelovanju z 
OŠ Grad je na ogled razstava ilustracij slikanice Z 
volkom v deželo prijateljstva.  

9.1.e. Obnavljanje in 
dopolnjevanje stalnih 
razstavnih zbirk o naravi, 
biotski raznovrstnosti in 
kulturni dediščini 
območja. 

vzdrževanje in 
dopolnjevanje stalnih 
razstav 

383 
700 

MOP, LS 

Grad/celo 

leto 

PMMS , 

ZVKD 

V grajski prostorih se osvežuje in dopolnjuje 
obstoječe razstave in zbirke, inventarizira se 
razstavljene predmete in skrbi za primerno 
interpretacijo. 

325 1.200   

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

urejen park 522 

1.500 

SKZG, 

MOP, LS 

Grad/celo 

leto 
ZVKD 

Urejanje okolice gradu in parka pred gradom, 
sanacija po neurju. 

537 3.126   

9.1.g. Obnova notranjosti 
grajske kapele in 
predprostora s 
predstavitvijo zgodovine 
gradov v regiji. 

urejena 2 prostora in 
zgodovinska razstava/ 

420 
49.000 

PS 

Grad/I. in 

II. 

četrtletje 

ZVKD, 

PMMS 

Gradbena dela v obeh prostorih končana (tlaki, 
ometi, oplesk, vrata, okna in elektrika), 
vzpostavljena zgodovinska razstava. 

444 51.365   

9.1.h. Obratovanje 
nastanitvenih kapacitet  
na gradu za obiskovalce 
KPG. 

55 nočitev 262 
900 

LS 

Grad/celo 

leto 
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Na gradu je prenočilo 154 odraslih in 32 otrok, ki 
so skupno ustvarili 264 nočitev. Poročna dvorana 
je bila za civilni poročni obred oddana v najem 13x 
in kvadratni salon 1x, prostori za fotografiranje 3x 
ter pokuševalnica 1x. 

283 762   

9.2. Informiranje splošne in strokovne javnosti o KPG. (NM) 

9.2.a. Posodobitev in 
vzdrževanje spletnega 
portala KPG s podstranmi 
projektov. Aktualno 
obveščanje o dogodkih, 
prireditvah in ponudbi v 
KPG ter vključevanje objav 
v druge spletne portale. 

nov spletni portal KPG 394 

7.000 

SKZG, 

MOP, LS 

Grad/II., III. 

in IV. 

četrtletje 

  

Pripravljeno in izvedeno je bilo javno naročilo za 
nov spletni portal KPG. Z decembrom je bil prevzet 
portal v urejanje. Lansiranje v 2019. Pripravljen je 
bil letak s prireditvami JZ KPG. Prireditve z 
območja KPG so bila redno objavljane na spletni 
strani KPG in socialnih omrežjih. 

563 5.819   

9.2.b. Komuniciranje z 
deležniki v prostoru 
(občine, društva, muzeji, 
ponudniki) in stiki z 
javnostmi. 

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

164 
 

Območje 

KPG, 

Grad/celo 

leto 

  

Komuniciranje z deležniki poteka redno. Udeležba 
na interaktivni delavnici v okviru operacije z 
»Olijem« po Vulkanski pokrajini Doživljajskega  
parka Vulkanija. 
Objava prispevkov v občinskih glasilih poteka skozi 
vso leto. Prispevki so bili objavljeni v glasilih Občin 
Grad, Puconci, Hodoš, Šalovci, M. Toplice, Gornji 
Petrovci in Kuzma.  

175    

9.2.c. Priprava in izdaja 
vodnika za družine - 
KultTour. 

9.000 izvodov knjižic z 
vsebino o raziskovanju 
3 gradov, 2 dežel in 1 
zgodbe 

194 
6.030 

PS 

Območje 

KPG, 

Grad/prva 

polovica 

leta 

PMMS 

Izdan družinski vodnik v SI, DE in AN jeziku. 198 5.997   

9.2.e. Projekt "321 go" - 
promocija kulturne 
dediščine območja in 
spodbujanje različnih 
rokodelskih in umetniških 
dejavnosti.  

izvedene aktivnosti v 
skladu s časovnico in 
kazalniki projekta 

408 
11.850 

PS 

območje 

KPG/celo 

leto 

ZVKD, 

PMMS 

Izvedene aktivnosti v skladu s prijavnico projekta. 463 11.431   
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10. Učinkovito upravljanje s parkovno infrastrukturo. 

10.1. Upravljanje s parkovno infrastrukturo za usmerjanje obiska KPG. (MP) 

10.1.a. Vzdrževanje in 
dopolnitev obstoječe 
parkovne infrastrukture za 
obiskovanje in usmerjanje 
obiska v KPG, ki jo je 
sofinanciral in postavil JZ 
KPG s projektnimi in 
rednimi investicijami. 

pregled stanja vsako 
leto, investicijsko 
vzdrževanje 

394 
500 

MOP, LS 

Območje 

KPG, 

Grad/celo 

leto 

parkovne 

občine 

Zamenjanih je bilo 8 pojasnjevalnih tabel na 8 
lokacijah z naravovarstveno vsebino (vrbe, ptice 
kulturne krajine, gozdovi na Goričkem, mejice, 
Mala Krka in vidra…). Na novo sta bili postavljeni 
dve tabli na travniku v upravljanju JZ KPG (divji 
opraševalci, rastline suhih travnikov).  Sanirani sta 
bili 2 počivališči za obiskovalce. V okviru projekta 
Green Exercise je bilo postavljenih 30 količkov. 

376 285   

10.1.b. Označevanje NV in 
mirnih con s 
pojasnjevalnimi tablami in 
opisi varstvenih režimov. 

Postavitev 2 novih 
pojasnjevalnih tabel 
za interpretacijo NV. 

84 
400 

MOP, LS 

Območje 

KPG, 

Grad/celo 

leto 

ZRSVN 

Postavljene so bile tri (3) pojasnjevalne table na 
območju NV – Sotinski breg, Kobilje – ekstenzivni 
travniki in Kobilje – skorš. Označitev četrte 
naravne vrednote Tetajni kostanj je še v urejanju 
soglasja z lastnico. Predvidoma bo urejeno 
spomladi 2019.  

72 0   

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

1 urejen prostor  
(grajski park pri 
Gradu) 

170 
15.000 

PS 

Grad/prva 

polovica 

leta 

 ZVKD 

Vzpostavljen Zeleni park "Sprostitev in vadba pod 
stoletnimi drevesi". 

170 15.289   
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11. Učinkovito delovanje. 

11.1. Zagotavljanje podpore za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog. (LBS) 

11.1.a. Finančno in 
računovodsko poslovanje. 

tekoče  delo 272 
 

Grad/celo 

leto 
  

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

284    

11.1.b. Tekoče poslovanje  tekoče  delo 175 
 

Grad/celo 

leto 
  

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

162    

PLAN PRIORITETA II SKUPAJ 11.458 113.550   

REALIZACIJA PRIORITETE II SKUPAJ 11.061 103.307   

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 je 

prišlo do manjšega odstopanja med planiranimi urami in sredstvi ter realizacijo zaradi ne-zaposlitve na 

projektu LIFE NATURAVIVA, medtem ko je bilo več ur kot načrtovano bilo porabljenih za pripravo vsebin 

za nov spletni portal in pri čezmejnem sodelovanju v Trideželnem parku. 

 

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 arboristično obrezovanje 

dreves in postavljena nova ograja ob skladišču plina v grajskem parku.  

 

Cilj Učinkovito ozaveščanje ciljnih skupin je bil dosežen v načrtovanih okvirjih. Šole so se dobro odzvale 

na pripravljene aktivnosti, kar potrjuje potrebo po ozaveščanju in informiranju lokalnega prebivalstva o 

vsebinah varovanja narave in okolja. Število sodelujočih se je v 2018 povečalo pri aktivnosti, ki jo 

pripravljamo skupaj z NP Raab in NP Őrség. Poleg povečanega števila sodelujočih v KP Goričko, raste 

število sodelujočih tudi v NP Raab na račun povečanja sodelujočih šol in vrtcev v mreži Naturparkschule 

(Šola v parku), ki ga koordinira Zveza naravnih parkov Avstrije. 

 

Cilj Ozaveščanje o pomenu varovanja narave in okolja, vsebinah Nature 2000 ter naravni in kulturni 

dediščini je bil dosežen. Komunikacija je potekala preko elektronskih medijev in v manjši meri v obliki 

tiskanih medijev. Tiskan tematski novičnik z naslovom Biodiverziteta in gozd je bila pripravljena v okviru 

projekta LIFE Naturaviva in izdan v nakladi 17.000 izvodov ter dostavljen 8.300 gospodinjstvom v KPG. Za 

občinska glasila so bili pripravljeni poljudnoznanstveni članki s tematiko ohranjanja narave in biotske 

pestrosti s primeri iz lokalnega okolja bralcev z izpostavljenim sodelovanje z lokalno skupnostjo ter šolo. 

Sodelovanje z uredniki občinskih glasil ocenjujemo kot uspešno, kar je pripomoglo k doseganju cilja. V 

tiskani obliki je bil izdan še Družinski vodnik »Tura treh gradov« v projektnem območju Južna 

Gradiščanska – Prekmurje, ki predstavlja naravno in kulturno dediščino območja in je namenjen ciljni 

skupini družine. Redno so bili objavljeni poljudnoznanstveni članki na spletni strani KPG. Strokovni članki 

so bili pripravljeni in objavljeni v sklopu projekta Gorička krajina in dostopni na spletni strani KPG. 

Dodatno so bili o objavljenih vsebinah obveščeni bralci elektronskih novičk.  
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Cilj Informiranja splošne in strokovne javnosti je bil dosežen. V 2018 se je začela aktivnost prenove 

spletnega portala KPG. V 2018 je bilo izveden evidenčni postopek, izbran najugodnejši ponudnik ter 

portal prevzet v urejanje. Lansiranje novega portala je načrtovano za 2019.  

 

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 2018 presežene. 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 2018 JZ KPG beleži 0,5% 

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 pri 

sodelovanju v projektu Dnevi evropske kulturne dediščine. Dodatno ponudbo predstavljata obnovljena 

grajska kapela z predprostorom v kateri je vzpostavljena nova zgodovinska razstava (Projekt 321 go) in 

vzpostavljen Zeleni park v grajskem parku (Projekt Green Exercise). 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. Izveden je bil v sodelovanju s 

partnerji čezmejnega projekta 321 go v Programu Interreg V-A Slovenija-Avstrija in lokalnimi društvi in 

ponudniki.  

 

Cilj Učinkovito upravljanje z parkovno infrastrukturo je bil dosežen v predvidenih okvirjih. Poudarek je 

na informiranju obiskovalcev in lokalnega prebivalstva o naravi, kulturni krajini in spomenikih kulturne 

dediščine.  

 

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. 
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2. 3. 3. RAZVOJNE NALOGE (TRAJNOSTNI MODEL RAZVOJA) 

OPERATIVNI CILJ / NALOGA 

/ AKTIVNOSTI 
Kazalniki/rezultati 

Plan 

2018  

ure/ 

Programs

ki 

materialni 

stroški/  

Območje 

izvajanja/ 

Obdobje 

izvajanja 

Sodelujoči 

Real. 

ure 

Real. 

program. 

stroški 

11. Zagotavljati učinkovito podporo lokalnim prebivalcem in krepitev kakovosti Kolektivne 

blagovne znamke KPG (KBZ KPG). 

11.1. Krepitev kakovosti ponudnikov storitev in izdelkov s kolektivno blagovno znamko.(MH) 

11.1.a. Izvedba javnega 
razpisa za pridobitev pravice 
do uporabe Kolektivne 
blagovne znamke "Krajinski 
park Goričko". 

izvedba 1 razpisa 205 
500 

MOP, LS 

Območje 
KPG, Grad/I. 
četrtletje 

parkovne 
občine 

Izveden je bil 4. Javni poziv za pridobitev pravice 
do uporabe KBZ KPG. Pravico do uporabe KBZ 
KPG je bila podeljena 5 novim prejemnikom. 
Objavljeni so na spletnem portalu in socialnih 
omrežjih. 

157 279   

11.1.b. Srečanje imetnikov 
KBZ KPG in ostalih 
ponudnikov z izvedeno 
delavnico 

1 delavnica v 
okviru srečanja 

75 
100 

LS 
 

Grad/I. 
četrtletje 

Imetniki 
znamke 
KBZ KPG, 
drugi 
ponudniki  

Izvedeno  je bilo srečanje z dosedanjimi imetniki 
pravice do uporabe KBZ KPG ter ostalimi 
rokodelci in ponudniki iz območja KPG in 
obrobja.  

57 28   

11.1.c. Koordinacija 
imetnikov KBZ KPG in ostalih 
ponudnikov, aktualizacija 
baze podatkov in 
povezovanje imetnikov KBZ 
KPG s potencialnimi 
ponudniki produktov. 

5 pogovorov s 
ponudniki, 
dopolnitev vsebine 
e-kataloga 
imetnikov KBZ 

249   

Območje 
KPG, 
Grad/celo 
leto 

Imetniki 
znamke 
KBZ KPG, 
drugi 
ponudniki 

V prodajo v grajski trgovinici je bilo vključenih 5 
novih ponudnikov. Dopolnjen je bil e- katalog 
imetnikov KBZ KPG in objavljen na spletni strani 
KPG. 

153    
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11.2. S promocijo kolektivne blagovne znamke krepiti prepoznavnost KPG. (MH) 

11.2.a. Izvajati aktivnosti za 
promocijo KPG in KBZ KPG 
na sejmih, tradicionalnih 
prireditvah in konferencah. 

3 udeležbe na 
sejmih, 
1 prireditev - 
Grajski bazar na 
gradu 

385 
2.500 

MOP, LS 

Ljubljana, 
TIP in 
Narava-
zdravje 
Gornja 
Radgona -
Green in 
AGRA, 
Grad 

MOP, 
Parkovne 
občine, 
NVO 

Udeležba na sejmih Natour Alpe Adria v 
Ljubljani, Green in AGRA v G. Radgoni, Praznik 
Kozjanskega jabolka v Podsredi, Narava in 
Zdravje v Ljubljani ter Adventni sejem na gradu 
Tabor. 

268 2.940   

11.3. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. 

11.3.a. Pomoč in 
sodelovanje s TD, KUD, ŠD in 
občinskimi zavodi pri 
oblikovanju, organizaciji, 
obveščanju in izvedbi 
prireditev na območju KPG. 

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

535   

Območje 
KPG, 
Grad/celo 
leto 

parkovne 
občine. 
NVO 

Stojnice so bile izposojene podjetju Niros 
Cankova, društvu Lukaj Motovilci, TD Dobrovnik, 
Meliart, Govedorejskemu društvo Cankova, 
ZUKD Grad in vrtcu Grad.  
Oder je bil izposojen Občini Rogašovci, 2x KTD 
Moščanci, Občini Dobrovnik in PGD Strehovci. 
Kombi je bil izposojen 2x (DOPPS, Župnija Grad). 

558    

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

sodelovanje na 
vsaj 7 delovnih 
srečanjih 

76 100 

Območje 
KPG, 
Grad/celo 
leto 

 LAS 
Goričko, 
LAS pri 
dobrih 
ljudeh 

Dopisne seje UO LAS Goričko, skupščine LAS 
Goričko in LAS Pri dobrih ljudeh 

88    

11.3.c. Projekt 
"GreenExercise" - promocija 
trajnostne in naravi prijazne 
turistične ponudbe.  

izvedene 
aktivnosti v skladu 
s časovnico in 
kazalniki projekta 

808   
območje 
KPG/celo 
leto 

  

Izvedene aktivnosti v skladu s prijavnico 
projekta. 

805    
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12. Učinkovito delovanje upravljavca. 

12.1. Zagotavljanje podpore za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog. (LBS) 

12.1.a. Finančno in 
računovodsko poslovanje. 

tekoče 
vsakodnevno delo 

204   
Grad/celo 
leto 

  

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

126    

12.1.b. Tekoče poslovanje  
tekoče 
vsakodnevno delo 

95   
Grad/celo 
leto 

  

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

82    

PLAN PRIORITETA III  SKUPAJ 2.632 3.100     

REALIZACIJA PRIORITETE III  SKUPAJ 2.294 3. 347 
  

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 

 

Manjša odstopanja so med planiranimi urami (338 manj opravljenih od načrtovanih) in porabljenih 247 

EUR več od načrtovanih.  

 

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

doseženi zastavljeni cilji: 

 

Cilj zagotavljati učinkovito podporo lokalnim prebivalcem in kakovost kolektivne blagovne znamke v 

KPG je bil dosežen s srečanjem prejemnikov kolektivne blagovne znamke KPG in strokovnim 

predavanjem ter z izvedbo 4. javnega razpisa za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne 

znamke KPG. Na javni razpis je prispelo 7 pisnih vlog. Znamko je prejelo 5 vlagateljev, ki so po mnenju  

strokovne komisije izpolnjevali vse pogoje. Znamka je bila podeljena na 12. Grajskem bazarju, 13. 

oktobra 2018, na gradu Grad. JZ KPG vodi register 84 imetnikov pravice do uporabe kolektivne blagovne 

znamke KPG, ki ponujajo kakovostne pridelke, izdelke, dogodke in storitve na območju parka. JZ KPG z 

vzpostavljeno mrežo lokalnih ponudnikov skrbi za promocijo lokalnih ponudnikov na domačem in tujem 

trgu. To so gostovanja na raznih prireditvah, dogodkih in šestih sejmih: Natour Alpe-Adria v LJ, Green in 

AGRA v G. Radgoni, Praznik Kozjanskega jabolka, Adventni sejem na gradu Tabor v Avstriji. Vsi imetniki 

so predstavljeni z opisi in e-katalogom  na spletni strani KPG in so bili promovirani na socialnih omrežjih.  

 

Naloge zagotavljanja krepitve trajnostnega turizma, kulturnih dogodkov in rekreacije/ sprostitve so 

dosežene s promoviranjem in oglaševanjem dogodkov, s pomočjo soorganizacije prireditev lokalnih 

skupnosti, z izposojo stojnic in odra z montažo in demontažo ter s podporo udeležbe zaposlenih na 

dogodkih. JZ KPG z izvedbo dveh čezmejnih projektov poleg ozaveščanja usmerja lokalne skupnosti k 

produktivnemu trajnostnemu razvoju. 

 

Naloge sodelovanja z lokalnimi skupnostmi z namenom povečati stopnjo sprejemljivosti prebivalcev do 

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

projektnih sredstev in urejanju prostora (npr. obnova stare šole v Kančevcih za ohranjanje netopirjev) 

ter pomoči pri ureditvah naravnih vrednot (peskokop - Rogašovci). 
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Naloge vzdrževanja delovnih in protokolarnih prostorov ter sredstev za delo so izvedene z rednim 

vzdrževanjem in čiščenjem prostorov na gradu Grad.  

 

Cilj zagotoviti učinkovito delovanje upravljavca za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog je bil 

dosežen z urejeno dokumentacijo finančnega in računovodskega poslovanja, urejenimi evidencami, 

arhivom in pravočasno oddajo poročil. 
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3. KADROVSKO POROČILO 2018 
 

Z uspešno pridobljenim programom javnih del z nazivom Varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje z 

vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja, je JZ KPG v letu 2018 realiziral vse pridobljene 

zaposlitve na razpisu programa javnih del. 

 

V letu 2018 je JZ KPG pridobil štiri zaposlitve od petih prijavljenih - dva delavca (eden s VI. in drugi s VII. 

ravnjo izobrazbe) za pomoč v središču za obiskovalce pri vodenju in informiranju obiskovalcev gradu 

Grad in KPG, ostala dva za pomoč pri košnji, spravilu biomase, varovanju dvoživk, vzdrževanju grajskega 

parka in gradu ter drugih potrebnih fizičnih delih (II. raven izobrazbe). 

 

S pridobljenimi sredstvi Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov je JZ KPG za dosego cilja ohranjanja biotske 

raznovrstnosti imel v drugi polovici leta 2018 na delovnem mestu Vzdrževalec II, zaposleno eno osebo za 

določen čas 6 mesecev. 

 

JZ KPG je v okviru projekta Gorička krajina februarja zaposlil na delovno mesto Naravovarstvenega 

sodelavca III osebo, za katero je pridobil sredstva v letu 2017.  

 

Na delovnem mestu Vzdrževalec V (I), ki je bil zaradi zdravstvenih težav od novembra 2017 do novembra 

2018 v bolniškem staležu, je JZ KPG imel za 10 mesecev zaposlenega nadomestnega delavca. 

 

JZ KPG je tudi v 2018 izvajal aktivnosti na projektu LIFE NATURAVIVA, načrtovana zaposlitev v zadnji 

četrtini leta je bila prestavljena v drugo polovico leta 2019. 

 

Vloga za pridobitev projekta »Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem« 

bo oddana leta 2019. Posledično se je tudi zaposlitev Naravovarstvenega sodelavca, predvidena v 

oktobru 2018, premaknila v leto 2019. 
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Tabela 2: 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 31. 12. 2018 

(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 1 1 
 

1 
  

3 

Št. Premestitev 
       

Št. Upokojitev 
       

Št. nadomestnih 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 

(30.6.2018) 

 
1 

 
4 

  
5 

3. Skupaj število zaposlenih na dan 

31.12. 2018 (1+2) 
1 3 

 
13 

  
17 

 

Na osnovi 63. člena ZIPRS18/19 (UL RS št. 71/17) so bila proračunska sredstva zagotovljena za 11 

zaposlenih. 

 

Pri zaposlovanju je prišlo do odstopanja od načrtovanih zaposlitev v Programu dela 2018, pri čemer tri 

zaposlitve niso bile realizirane, medtem ko je zavod nadomestno zaposlil na delovno mesto redno 

zaposlenih delavcev zaradi daljših bolniških odsotnosti z namenom realizirati zastavljene naloge. 
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Tabela 3: Realizacija stroškov dela 

Načrtovani stroški dela 

SKUPAJ FN 

2018 

Sredstva 

MOP 2018 

Drugi viri 

sredstev 

2018 

Skupaj 

sredstva 2018 

Dejavnost na 

trgu 2018 

Delež MOP 

v % 

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

a) plače in dodatki 334455 214502 105488 319990 14465 64,13 

od tega dodatki za 
delo v pos.  Pogojih 0 

  
0 

  b) regres za letni 
dopust 19268 12177 6929 19106 162 63,20 

c) povračila in 
nadomestila 45768 31016 14752 45768 0 67,77 

d) sredstva za 
delovno uspešnost 0 

  
0 

  e) sredstva za 
nadurno delo 0 

  
0 

  
f) drugi izdatki 
(odpravnine, 
solidarnost itd.) 289 289 0 289 0 100,00 

  
      SKUPAJ 1. 

(a+b+c+d+e+f +g) 399780 257984 127169 385153 14627 64,53 

g) Skupaj bruto plače 
(a+d+e) 

334455 214502 105488 319990 14465 64,13 

h) Skupaj drugi 
osebni prejemki 
(b+c+f+g) 65325 43482 21681 65163 162 66,56 

i) Skupaj prispevki, 
davek, premije 
pokojninskega 
zavarovanja (j+k) 62311 41389 19684 61073 1238 66,42 

SKUPAJ 2. 

462091 299373 146853 446226 15865 

64,79 

(g+h+i) 

 j) prispevki 55634 36561 17835 54396 1238 65,72 

k) premije pokojnin. 
zavarovanja 6677 4828 1849 6677 0 72,31 

struktura virov 
financiranja stroškov 
dela v % 

 
64,79 31,78 96,57 3,43 100,00 
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Tabela 4: Realizacija zasedenosti delovnih mest 

Naziv DM 

Število 

sistemiziran

ih DM po 

veljavnem 

pravilniku 

Število 

zasedeni

h DM na 

dan 31. 

12. 2017 

Število 

zasedeni

h DM 

januar 

2018 

Število 

zasedenih 

DM na 

dan 31. 

12. 2018 

Trajanje 
Financiran

je 

Delovna 

obveza 

Direktor 1 1 1 1 dol. čas MOP PDM 

Visoki naravovarstveni svetnik 1 1 1 1 ned. čas MOP 1/2 PDM 

Visoki naravovarstveni svetnik 1 1 1 1 ned. čas MOP PDM 

Naravovarstveni nadzornik I  1 
  

1 ned. čas  MOP  PDM 

Naravovarstveni nadzornik III 1 1 1 
 

ned. čas MOP PDM 

Naravovarstveni nadzornik III 1 1 1 1 dol. čas MOP  PDM 

Višji naravovarstveni 

svetovalec 
1 

  
1 ned. čas MOP PDM 

Naravovarstveni sodelavec III 1 1 1 
 

ned. čas MOP PDM 

Vodnik v zavarovanem 

območju III 
1 1 1 1 ned. čas MOP  PDM 

Vodnik v zavarovanem 

območju V 
1 1 1 1 ned. čas MOP  PDM 

Finančnik VII/2  (I) 1 
  

1 ned. čas MOP PDM 

Glavni računovodja VII/1 0 1 1 
 

ned. čas MOP PDM 

Samostojni svetovalec VII/2 1 
  

1 ned. čas MOP PDM 

Poslovni sekretar VII/1 1 1 1 
 

ned. čas MOP PDM 

Tehnični delavec V (I) 1 
  

1 ned. čas MOP PDM 

Vzdrževalec V(I) 0 1 1 
 

ned. čas MOP PDM 

Čistilka II 1 1 1 1 ned. čas MOP PDM 

Naravovarstveni sodelavec V. 1 1 1 1 dol. čas 

Projektna 

zap.-

kohezija 

PDM 

Naravovarstveni sodelavec III 1 1 1 1 dol. čas 

Projektna 

zap.-

kohezija 

PDM 

Naravovarstveni  sodelavec  III 1 1 1 1 dol. čas 

Projektna 

zap.-

kohezija 

PDM 

Naravovarstveni sodelavec III 1 
  

1 dol. čas 

Projektna 

zap.-

kohezija 

PDM 

Naravovarstveni sodelavec III 1 1 1 1 dol. čas 

Projektna 

zap.-

projekt 

"GreenEx

ercise 

1/2 PDM 
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Strokovni sodelavec VII/1 1 1 1 1 dol. čas 

Projektna 

zap.-

projekt 

"321 go 

1/2 PDM 

Naravovarstveni sodelavec III 1 
  

0 dol. čas 

Projektna 

zap.-

kohezija 

vode 

PDM 

Naravovarstveni sodelavec III 1 
  

0 dol. čas 
Projektna 

zap.-LIFE 
PDM 

Skupaj  24 16 16 17     
 

Programi JAVNIH DEL 

(zaposlitve v obdobju od marca 

do novembra) 
 

5 4 4 dol. čas  

Lastna 

sredstva 

in občine 

KPG 

 

  ukinjeno delovno mesto aprila 2018 

  

novo sistemizirano delovno mesto 

aprila 2018 
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4. FINANČNO POROČILO 2018 
 

Finančno poslovanje JZ KPG je potekalo v pogodbenem razmerju z MOP na podlagi sprejetih planskih 

dokumentov Programa dela in finančnega načrta za leto 2018. 

 

Za leto 2018 je finančni načrt obsegal 374.049 EUR sredstev iz državnega proračuna (MOP). Od tega 

je bilo 369.049 EUR predvidenih za tekoče poslovanje in 5.000 EUR za investicije ter investicijsko 

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

ministrstvom podpisana v višini zgoraj navedenih zneskov.  

 

Realizacija iz sredstev resornega ministrstva je bila v višini 372.373 EUR, kar predstavlja skoraj 100% 

realizacijo. Manjša odstopanja so pri stroških dela. Sredstva za tekoče poslovanje predstavljajo stroški 

dela, ki so bili realizirani v višini 299.373 EUR (1.676 EUR manj zaradi refundacije bolniške odsotnosti 

decembra 2018) in materialni stroški, ki so bili realizirani v višini 68.000 EUR (od tega 7.068 EUR za 

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

sicer za odplačilo finančnega leasinga za nakup kombiniranega vozila leta 2017. Po denarnem toku je 

bila realizacija iz resornega ministrstva 364.067 EUR, od tega 5.000 EUR za investicije, 68.000 EUR za 

materialne stroške in 291.067 EUR za stroške dela.  

 

Ostali prihodki JZ KPG so še bili: 

- sredstva Zavoda za zaposlovanje v okviru programa javnih dela v višini 31.095 EUR, 

- sredstva, pridobljena iz projektov v višini 254.075 EUR, 

- sredstva, pridobljena na trgu v višini 93.002 EUR (od tega 24.029 EUR iz tržne dejavnosti); 

- sredstva pridobljena iz naslova kmetijskih subvencij v višini 10.383 EUR, 

- sredstva prejeta od občin za namen sofinanciranja programa javnih del v višini 2.350 EUR, 

- sredstva SKZG v višini 30.000 EUR in  

- investicijski prihodki v višini 11.598 EUR iz programa sredstev iz Sklada za podnebne 

spremembe.   

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

realizirani v višini 38 %. Indeks je nižji zaradi zamika nakupov zemljišč v okviru projekta Gorička 

krajina, ki je nastal zaradi dolgotrajnega pridobivanja potrebnih dokumentov in zaradi izvedene 

košnje v manjšem obsegu, ker na prvem javnem razpisu za to storitev ni bila oddana nobena 

ponudba. V projektu 321go (Interreg V-A Slovenija Avstrija) je bila obnovljena in opremljena kapela s 

predprostorom v gradu, natisnjena brošura v treh jezikih in izvedena video delavnica. V projektu 

Green Exercise (Interreg V-A Slovenija Madžarska) so bila postavljena zunanja igrala v t.i. »Zelenem 

parku«.   

 

Pri drugih proračunskih virih so prihodki večinoma iz naslova financiranja javnih del. JZ KPG je v 2018 

pridobil dva programa javnih del, ki sta bila financirana s strani Zavoda za zaposlovanje v višini 85%. 

Sredstva SKZG, ki smo jih prejeli v letu 2018, so bila v skladu s tripartitno pogodbo porabljena v celoti 

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

Sklada za podnebne spremembe v okviru ukrepa ˝Spodbujanje trajnostne mobilnosti območij 

ohranjanja narave˝ za postavitev polnilnice za električne avtomobile v višini 11.598 EUR. Sredstva iz 
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naslova kmetijskih subvencij in iz naslova bonitet zavarovalnic niso bila porabljena v celoti in so se 

prenesla v presežek. Realizacija prihodkov je bila 63%, realizacija odhodkov 62%. 

 

Prihodke iz lastne dejavnosti so realizirana v višini 131 %. Prihodki iz lastne dejavnosti so višji od 

načrtovanih zaradi povečanja števila obiskovalcev in števila nočitev na gradu Grad za 31%. V JZ KPG 

ugotavljamo, da na grad prihaja več individualnih obiskovalcev.  

 

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

namene. Stroški dela so bili v letu 2018 nekoliko nižji od načrtovanih, saj v letu 2018 ni bila realizirana 

zaposlitev v okviru projekta LIFE NATURAVIVA (razvidno v tabeli 5).   

 

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 2018 izstopajo ponovno stroški vzdrževanja, ki so bistveno višji od načrtovanih. Razlog 

za to je dotrajana oprema in vremenske razmere, ki so zahtevala večja popravila in druga vzdrževalna 

dela na nepremičnini v državni lasti, s katero upravlja JZ KPG. Programski stroški so v okviru 

načrtovanih.  

 

Pri porabi lastnih sredstev v letu 2018 pretežni del (59%) predstavljajo tekoči stroški poslovanja v 

višini 53.868 EUR. Ti so višji od načrtovanih zaradi povečane prodaje spominkov in zaradi vzdrževanja. 

14% delež predstavljajo programski stroški, stroški dela predstavljajo 17%, ostanek je sofinanciranje 

projektnih aktivnosti. Pri materialnih stroških je potrebno poudariti, da je bila skoraj polovica 

programskih stroškov pokritih iz sredstev SKZG (45%), kar je pripomoglo k nemotenemu poslovanju 

JZ KPG, kakor tudi k izvedbi programskih aktivnosti.  

 

Ocenjujemo, da je JZ KPG v letu 2018 sledil finančnemu načrtu in posloval v okviru finančnih 

zmožnosti. Večjih likvidnostnih težav v preteklem letu ni bilo. Zaradi manjšega obsega projektnih 

aktivnosti so se, počasneje od predvidenega, povrnila (refundirala) sredstva iz naslova projekta 

Gorička krajina. Vzrok so bile težave s programom za poročanje EMA, ki je bi aktiviran v drugi polovici 

leta. 
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Tabela 5: Skupna realizacija porabe sredstev v 2018 po nastanku poslovnega dogodka 

zap. št. Vsebina postavk

plan 2018                    

sredstva MOP

realizacija  

2018                    

sredstva 

MOP

indeks 

realizacije

plan 2018 

sredstva 

pridobljena iz 

projek tov

realizacija 

2018 

sredstva 

pridobljena iz 

projek tov

indeks 

realizacije

plan 2018 iz 

drugih javnih 

virov

realizcaija 

2018 iz 

drugih 

javnih virov

indeks 

realizacije

plan 2018 

lastna 

sredstva

realizacija 

2018 lastna 

sredstva

indeks 

realizacije

skupaj  plan 

2018

skupaj 

realizacija 

2018

indeks 

realizcije

A. Prihodki 374.049,00 372.373,00 100 864.726,00 331.967,00 38 98.302,00 87.600,00 89 111.000,00 113.007,00 102 1.448.077,00 904.947,00 62

I. Prihodki 2018 374.049,00 372.373,00 100 864.726,00 331.967,00 38 98.302,00 87.600,00 89 71.000,00 93.002,00 131 1.408.077,00 884.942,00 63

1.

Prihodki MOP za tekočo 

porabo 369.049,00 367.373,00 100 1.500,00 0,00 370.549,00 367.373,00 99

2. Prihodki MOP za investicije 5.000,00 5.000,00 100 20.000,00 11.598,00 25.000,00 16.598,00 66

3. Prihodki od tržne dejavnosti 12.000,00 24.029,00 200 12.000,00 24.029,00 200

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

5.

Prihodki iz zavoda za 

zaposlovanje 34.802,00 31.095,00 89 34.802,00 31.095,00 89

6.

Drugi prihodki iz izvajanja 

javne službe 0,00 2.174,00 59.000,00 68.973,00 117 59.000,00 71.147,00 0

7. Prihodki iz projektov 864.726,00 331.967,00 38 864.726,00 331.967,00 38

8 Prihodki od subvencij 8.000,00 10.383,00

9 Prihodki od občin 4.000,00 2.350,00 59 4.000,00 2.350,00

II. Presežek prejšnjih let 40.000,00 20.005,00 50 40.000,00 20.005,00 50

0,00 0,00

0,00 0,00

B. Odhodki 374.049,00 372.373,00 100 864.726,00 331.967,00 38 98.302,00 75.563,00 77 111.000,00 110.058,00 99 1.448.077,00 889.961,00 61

0,00 0,00

I. Za tekoče poslovanje 369.049,00 367.373,00 100 469.826,00 254.075,00 54 78.302,00 63.965,00 82 71.000,00 90.053,00 127 988.177,00 775.466,00 78

0,00 0,00

1. Materialni stroški 68.000,00 68.000,00 100 364.132,00 154.120,00 42 27.650,00 17.067,00 62 41.811,00 74.188,00 177 501.593,00 313.375,00 62

a) za tekoče poslovanje 55.500,00 60.932,00 110 8.282,00 5.592,00 68 9.500,00 330,00 22.911,00 37.251,00 163 96.193,00 104.105,00 108

b) za program 12.500,00 7.068,00 57 18.150,00 16.737,00 8.400,00 13.005,00 155 39.050,00 36.810,00 94

d) za tržno dejavnost 7.500,00 16.617,00 222 16.617,00

c) za projekte 355.850,00 148.528,00 42 3.000,00 7.315,00 244 358.850,00 155.843,00 43

0,00 0,00

2. 

Plače in drugi izdatki za 

zaposlene 301.049,00 299.373,00 99 105.694,00 99.955,00 95 50.652,00 46.898,00 93 29.189,00 15.865,00 54 486.584,00 462.091,00 95

a) bruto plača 228.300,00 214.502,00 94 74.902,00 72.789,00 97 34.326,00 32.699,00 95 15.299,00 3.479,00 23 352.827,00 323.469,00 92

b) prispevki 36.652,00 36.561,00 100 12.926,00 11.507,00 89 4.712,00 6.328,00 134 2.375,00 710,00 30 56.665,00 55.106,00 97

c) drugi prejemki 22.740,00 31.016,00 136 12.123,00 9.991,00 82 8.400,00 4.761,00 57 1.000,00 0,00 0 44.263,00 45.768,00 103

d) regres 8.660,00 12.177,00 141 4.270,00 4.017,00 94 3.016,00 2.912,00 97 360,00 36,00 0 16.306,00 19.142,00 117

e) KDPZ 4.697,00 4.828,00 103 1.473,00 1.651,00 112 198,00 198,00 100 0,00 0,00 0 6.368,00 6.677,00 105

f) sofinanciranje projektnih plač 0,00 0,00 5.367,00 4.432,00 83 5.367,00 4.432,00

g) jubilejne nagrade 289,00 288,00 0,00 0 289,00

h) za tržno dejavnost 4.500,00 7.208,00 7.208,00

II. Investicije 5.000,00 5.000,00 100 394.900,00 77.892,00 20 20.000,00 11.598,00 40.000,00 20.005,00 50 459.900,00 114.495,00 25

1

poraba sredstev SKZG (po 

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

2 investicij iz programa dela 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00

3 investicije za redno delo 5.000,00 5.000,00 100 20.000,00 11.598,00 22.250,00 10.058,00 45 47.250,00 26.656,00 56

4

projektne investicije iz 

programa dela 394.900,00 77.892,00 20 9.750,00 9.947,00 0 404.650,00 87.839,00 22
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Tabela 6: Bilanca stanja 

 

 realizacija  

leto 2017 plan leto 2018 realizacija 2018

indeks 

2018/2017

inedeks 

realizacija 

2018/plan 

2018

SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJUI 1.812.172 2.191.591 2.739.040 151 125

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 20.243 20.243 20.243 100 100

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 14.709 16.784 15.835 108 94

02 NEPREMIČNINE 1.673.494 2.066.586 2.584.963 154 125

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 0 0 0

04 DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 601.330 621.126 805.965 134 130

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 

OSNOVNIH SREDSTEV 468.186 499.580 656.296 140 131

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

07 DOLGOROČNO 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 129.894 295.368 320.398 247 108

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOVČLJIVE 

VREDNOSTNICE 200 200 200

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH 46.594 27.848 28.501 61 102

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 1.162 1.850 495 43 27

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 0 0 0

14 TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 24.422 78.750 35.865 147 46

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0 20

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 3.380 3.450 1.665 49 48

18 NEPLAČANI ODHODKI 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 54.136 183.250 253.672 469 138

3 C) ZALOGE 8.732 6.850 8.534 98 125

I. AKTIVA SKUPAJ 1.950.798 2.493.809 3.067.972 157 123

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 90.700 254.660 286.735 316 113

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 

VARŠČINE 0 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 27.585 30.750 32.654 118 106

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 24.865 35.850 96.142 387 268

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 6.212 6.980 6.676 107 96

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 362 172.580 120.414 33264 70

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 0 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 0 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 31.676 8.500 30.849

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.860.098 2.239.149 2.781.237 150 124

90 SPLOŠNI SKLAD

91 REZERVNI SKLAD

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 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 13.625 13.685 69 100

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA 1.792.255 2.222.594 2.725.355 152 123

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 47.926 2.930 42.197 88 1440

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

I. PASIVA SKUPAJ 1.950.798 2.493.809 3.067.972 157 123

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

ČLENITEV 

SKUPIN 

KONTOV NAZIV SKUPINE  KONTOV

ZNESEK
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Dolgoročna sredstva so se v letu 2018 bistveno povečala zaradi prenosa sredstev z MOP na JZKPG za 

investicije v letih 2009-2011 (obnova zgornjih prostorov vzhodnega trakta gradu Grad - Pogodba o 

prenosu osnovnih sredstev v uporabo in upravljanje) in znašajo na dan 31.12.2018 - 2.739.040 EUR. 

 

Kratkoročna sredstva znašajo skupaj 320.398 EUR. Ta so višja od leta 2017 zaradi aktivnih časovnih 

razmejitev, saj znašajo 253.672 EUR (predhodno izračunani prihodki od projektov).  

 

Kratkoročne obveznosti znašajo 286.735 EUR in so sestavljene iz obveznosti do zaposlenih (plače in 

druge obveznosti do zaposlenih; december 2018 v višini 38.187 EUR), iz nezapadlih obveznosti do 

dobaviteljev do 31.12.2017 (96.142 EUR). Postavka pasivne časovne razmejitve v višini 30.849 EUR 

predstavlja vnaprej prejeta sredstva za projekt LIFE NATURAVIVA. Obveznosti do uporabnikov 

enotnega kontnega plana so nižja od 2017 in tudi načrtovane vrednosti, saj so se nekatere projektne 

aktivnosti prenesle v naslednje leto. 

 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti predstavljajo v bilanci stanja 2.781.237 EUR in so sestavljeni iz 

naslednjih postavk: 

 

skupina 97:  dolgoročne obveznosti iz poslovanja v višini 13.685 EUR, kar predstavlja finančni 

leasing za nabavljeno kombinirano vozilo v letu 2017 in zapade v plačilo  naslednji 

dve leti,  

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

upravljanju v višini 2.725.355 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 2018 glede na leto 2017 povečala za 57 % zaradi 

povečanja nabav osnovnih sredstev, prenosa sredstev z MOP in časovnih razmejitev in je višja (23%) 

od načrtovanih vrednosti. 
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Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  

 
 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (Tabela 7) 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 2018 so znašali 790.451 EUR in so sestavljeni iz prihodkov resornega 

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

projektnih prihodkov. Prihodki v 2018 so v primerjavi z 2017 za 45 % višji na račun projektnih 

prihodkov, so pa nižja od planskih vrednosti, prav tako zaradi projektnih aktivnosti. 

 

Skupni odhodki za leto 2018 znašajo 775.466 EUR in so v primerjavi z 2017 prav tako za 45% višji iz 

enakih razlogov kot prihodki. Pretežni delež odhodkov (59%) predstavljajo stroški dela v višini 

462.091 EUR.  

 

Poslovni izid v letu 2018 je pozitiven, saj je presežek prihodkov nad odhodki 14.276 EUR, kar izkazuje 

uspešno poslovanje. 

 

 

 

 

ZNESEK

 relizacija leto 

2017 plan leto 2018

realizacija leto 

2018

indeks  realizacija 

2017/   realizacija   

2018

indeks  relizacija 

2018/   plan      

2018

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 543.232 987.677 786.737 145 80

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 518.256 969.177 761.786 147 79

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 24.976 18.500 24.951 100 135

762 B) FINANČNI PRIHODKI 1.029 0 2.450 0 0

763 C) DRUGI  PRIHODKI 2.280 500 1.264 55 0

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 

DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI

D) CELOTNI PRIHODKI 546.541 988.177 790.451 145 80

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 160.712 500.233 309.913 193 62

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 19.384 16.800 18.942 98 113

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 42.784 57.532 58.153 136 101

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 98.544 425.901 232.818 236 55

F) STROŠKI DELA 373.415 486.584 462.091 124 95

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 272.327 362.069 334.455 123 92

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 44.879 57.290 55.634 124 97

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 56.209 67.225 72.002 128 107

462 G) AMORTIZACIJA

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI

467 K) FINANČNI ODHODKI 5 60 1.360 27200 2267

468 L) IZREDNI ODHODKI 2.068 1.300 2.102 102 0

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)

N) CELOTNI ODHODKI 536.200 988.177 775.466 145 78

O) PRESEŽEK  PRIHODKOV 10.341 0 14.985 145 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV

del 80  DAVEK OD DOBIČKA 818 0 709 1 0

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 9.523 0 14.276 1 0

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)

število mesecev poslovanja 12 12 12 100 100

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV
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Tabela 8: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

 
Celotni prihodki po tem izkazu predstavljajo 766.422 EUR za izvajanje javne službe in 24.029 EUR iz naslova 

tržne dejavnosti (Tabela 8).  

 

Prihodki iz poslovanja JZ KPG in izvajanja javne službe so znašali 766.422 EUR in so sestavljeni iz sredstev 

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

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

predstavljajo bonus zavarovalnice. Odhodki za izvajanje javne službe so znašali 751.641 EUR in so bili 

namenjeni za pokrivanje stroškov dela in stroškov materiala ter storitev (454.883 EUR stroški dela ter 293.296 

EUR stroški materiala in storitev). V prihodkih in odhodkih za izvajanje javne službe so zajeti prihodki in odhodki 

iz projektov v letu 2018. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 14.086 EUR in so nastali iz naslova prejetih 

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

Skupni prihodki iz naslova prodaje storitev in blaga na trgu znašajo 24.029 EUR in so sestavljeni iz prodaje v 

informacijskem središču (16.670 EUR) in iz nočitev na gradu Grad (5.738 EUR), preostanek pa od drugih 

storitev, ki niso predmet izvajanja javne službe. Odhodke v pretežni meri predstavljajo stroški dela in nabava 

trgovskega blaga. Ostali stroški so še stroški materiala in storitev. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 190 

EUR.  

 prihodki in odhodki 

za izvajanje javne 

službe 

 prihodki in odhodki 

od prodaje blaga in 

storitev na trgu

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 762.708 24.029

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 754.457 7.329

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 8.251 16.700

762 B) FINANČNI PRIHODKI 2.450

763 C) DRUGI PRIHODKI 1.264

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI

D) CELOTNI PRIHODKI 766.422 24.029

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 293.296 16.617

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 7.003 11.939

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 55.435 2.718

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 230.858 1.960

F) STROŠKI DELA 454.883 7.208

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 327.776 6.679

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 55.105 529

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 72.002

462 G) AMORTIZACIJA

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI

467 K) FINANČNI ODHODKI 1.360

468 L) DRUGI ODHODKI 2.102

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)

N) CELOTNI ODHODKI 751.641 23.825

O) PRESEŽEK  PRIHODKOV 14.781 204

P) PRESEŽEK ODHODKOV

del 80 I) DAVEK OD DOBIČKA 695 14

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 14.086 190

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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Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

 
 

 realizacija leto 

2017 plan leto 2018

realizacija leto 

2018

indeks  

realizacija 2017/    

2018

indeks        

relizacija 2018/       

plan  2018

I. SKUPAJ PRIHODKI 599.107 1.261.724 674.201 113 53

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 508.807 1.249.724 650.375 128 52

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 445.529 472.351 449.198 101 95

a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna 373.770 395.549 375.664 101 95

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 368.770 370.549 359.067 97 97

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 5.000 25.000 16.597 332 66

b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 3.218 4.000 2.056 64 51

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 3.218 4.000 2.056 64 51

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 0

c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 34.802 31.095 0 89

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 34.802 31.095 0 89

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije

d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 68.541 38.000 40.383 59 106

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 40.042 38.000 40.383 101 106

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 63.278 777.373 201.177 318 26

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

7102 Prejete obresti 0 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 1.029 59.000 69.374 6742 118

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 62.249 718.373 131.803 212 18

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  NA TRGU 90.300 12.000 23.826 26 199

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 87.232 5.400 17.494 20 324

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 službe 3.068 6.600 6.332 206 96

indeks rasti

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV

ZNESEK
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Skupni prihodki po načelu denarnega toka (Tabela 9) znašajo 674.201 EUR in so za 137.447 EUR nižji 

kot odhodki, ki znašajo 811.648 EUR. JZ KPG je to razliko pokril z najetjem likvidnostnega posojila pri 

Enotnem zakladniškem računu v višini 120.000 EUR, ki se bodo pokrili iz povrnjenih projektnih 

sredstev.  

 

Razlike v primerjavi z 2017, ki so nastale pri postavki odhodkov in prihodkov iz naslova prodaje blaga 

in storitev na trgu, so nastale zaradi prehoda na drugačno evidentiranje prihodkov in odhodkov. 

 

 

 

 

 

  

 II. SKUPAJ ODHODKI 593.831 1.448.270 811.648 137 56

1.ODHODKI  ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 504.540 1.436.270 789.764 157 55

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 290.590 419.051 388.721 134 93

del 4000 Plače in dodatki 237.707 358.682 323.371 136 90

del 4001 Regres za letni dopust 12.753 16.306 19.268 151 118

del 4002 Povračila in nadomestila 40.130 44.063 45.793 114 104

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 0 289 0 0

B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost 45.131 63.033 60.600 134 96

del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 23.992 31.985 29.833 124 93

del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 18.983 24.104 23.806 125 99

del 4012 Prispevki za zaposlovanje 161 205 395 245 193

del 4013 Prispevki za porodniško varstvo 269 371 334 124 90

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja 1.726 6.368 6.232 361 98

C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 117.606 494.286 229.858 195 47

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9.140 9.584 19.896 218 208

del 4021 Posebni material in storitve 43.296 413.452 121.186 280 29

del 4022 Energija, voda, komunalne stroritve in komunikacije 29.969 32.895 48.435 162 147

del 4023 Prevozni stroški in storitve 8.368 9.585 6.473 77 68

del 4024 Izdatki za službena potovanja 2.470 9.900 6.744 273 68

del 4025 Tekoče vzdrževanje 22.182 15.320 22.297 101 146

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

del 4027 Kazni in odškodnine

del 4028 Davek na izplačane plače 0

 del 4029 Drugi operativni odhodki 2.181 3.550 4.827 221 136

403 d) Plačila domačih obresti 1.359

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 51.213 459.900 109.226 213 24

4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 0 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 28.499 7.000 6.232 22 0

4202 Nakup opreme 6.493 62.650 48.737 751 78

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 16.221 22.750 2.967

4204 Novogradnja, rekonstrukcije 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 55.000 44.157 0 0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 304.500 6.218 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski 

inženiring 0 8.000 915 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 89.291 12.000 21.884 25 182

del 400

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

na trgu 30.955 3.875 6.503 21 168

del 401

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

storitev na trgu 751 625 424 56 68

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 57.585 7.500 14.957 26 199

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 5.276

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 186.546 137.447 0
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Tabela 10: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

 
 

V letu 2018 so bila likvidnostna sredstva pridobljena v sistemu Enotnega zakladniškega računa. 

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

2018 je bilo stanje zadolženosti pri EZR 120.000 EUR (Tabela 10) 

 

 

Tabela 11: Izdatki po virih financiranja (denarni tok po vrsti in viru financiranja) 

 
 

Iz tabele 11 je razvidno, da je bil delež financiranja JZ KPG iz projektnih virov 32 % in je višji od 

preteklih let. Delež financiranja iz drugih javnih virov (vključno s občinskimi sredstvi) znaša 9 %, delež 

sredstev MOP znaša 45 % ter delež financiranja iz lastnih sredstev 14 %. Tabela predstavlja denarni 

tok po vrsti in virih izdatka.  

 

 

 

 

 

 realizacija leto 2017 plan leto 2018

realizacija leto 

2018 indeks 2018/2017

indeks 

realizacije

1 2 4 5 5 6 7

50 VII. ZADOLŽEVANJE 46.000 550.000 592.000 1.287 108

500 Domače zadolževanje 46.000 550.000 592.000 1.287 108

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 46.000 550.000 592.000 1.287 108

501 Zadolževanje v tujini

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 46.000 380.000 472.000 1.026 124

550 Odplačila domačega dolga 46.000 380.000 472.000 1.026 124

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 46.000 380.000 472.000 1.026 124

551 Odplačila dolga v tujino

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 170.000 120.000 0

IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 5.276

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV KONTA

ZNESEK

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 299.373 41.807 2.174 91.399 14.568 6.927 456.248

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 68.000 19.947 0 93.720 48.191 14.957 244.815

IZDATKI 

FINANCIRANJA 1.359 1.359

INVESTICIJSKI IZDATKI 5.000 11.598 72.623 20.005 109.226

SKUPAJ 372.373 11.598 61.754 2.174 257.742 84.123 21.884 811.648

VIRI FINANCIRANJA

V

R

S

T

A

 

I

Z

D

A

T

K

A
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Tabela 12: Realizacija investicij 

 
 

Investicije (Tabela 12) so bile v letu 2018 realizirane na postavki sredstva MOP 100%. V celoti so bila 

porabljena za poplačilo finančnega leasinga v višini 5.000 EUR, kot je bilo predvideno s pogodbo.  

 

V projektu 321 go se je obnovila kapela in predprostor kapele. Prostori so bili opremljeni z dodatno 

interpretacijsko opremo. Skupna vrednosti investicij je bila 51.365 EUR. JZ KPG je sofinanciral 15% iz 

presežka preteklih let (7.705 EUR). 

 

V okviru projekta Green Exercise so se nabavila zunanja igrala v višini 14.946 EUR, kjer je JZ KPG prav 

tako sofinanciral 15% (2.242 EUR).  

 

Naziv  INVESTICIJE

OPREMA

predhodna 

leta (2016)

predhodna 

leta (2017) Plan 2018

Reealizacija 

2018

viri financiranja 1 2 3 4

državni proračun 10.000 5.000 5.000 0 0

občinski proračun 0

lastna sredstva 14.145 3.484 1.956 4.000 4.705

ostali viri 75.292 16.084 0 43.550 15.658

skupaj 99.437 24.568 6.956 47.550 20.363

Naziv  INVESTICIJE

GRAD

predhodna 

leta (2016)

predhodna 

leta (2017) Plan 2018

Reealizacija 

2018

viri financiranja 1 2 3 4

državni proračun 0 0

občinski proračun 0 0

lastna sredstva 40.264 29.000 11.264

ostali viri 78.327 10.519 34.000 33.808

skupaj 118.591 10.519 0 63.000 45.072

Naziv  INVESTICIJE

DRUGA OSNOVNA 

SRESTVA

predhodna 

leta (2016)

predhodna 

leta (2017) Plan 2018

Reealizacija 

2018

viri financiranja 1 2 3 4

državni proračun 10.000 0 5.000 5.000

občinski proračun 0 0 0 0

lastna sredstva 18.446 5.366 4.294 4.750 4.036

ostali viri 464.986 39.861 45.501 339.600 40.024

skupaj 493.432 45.227 49.795 349.350 49.060

Celotna 

vrednost 

investicije

Realizacija Plan

Celotna 

vrednost 

investicije

Realizacija Plan

Celotna 

vrednost 

investicije

Realizacija Plan
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V okviru projekta Gorička krajina je bila kupljena oprema za interpretacijo netopirjev, vrtalnik, 

kosilnica, fotoaparat in 13 netopirjem prilagojenih svetil za cerkve na območju Krajinskega parka 

(skupna vrednost investicij 15.872 EUR). V tem projektu se je odkupilo tudi 0,95 ha kmetijskega 

zemljišča v višini 5.656 EUR. 

 

Postavljena je bila polnilna postaja za električna vozila. Za ta namen so bila porabljena sredstva v 

višini v višini 11.598 EUR. Sredstva je zagotovil MOP iz Podnebnega sklada (proračunska postavka 

559). 

 

Iz presežka predhodnih let se je razen sofinanciranja projektnih investicij nabavila še prikolica za avte 

(2.967 EUR), grobo se je obnovil dodaten prostor na gradu - Vidra (4.384 EUR), izdelal se je načrt za 

obnovo sanitarij (915 EUR) in odkupilo se je zemljišče (561 EUR), ki je na območju naravne vrednote v 

Kobilju. V višini 1.231 EUR se je odplačal še obrok za finančni leasing.  

 

Obnova sanitarij ni bila realizirana, ker bi poseg stal bistveno več kot je bilo predvideno. Prav tako se 

v projektu ni odkupilo načrtovan obseg zemljišč, ker je postopek za izvedbo odkupov bil počasnejši 

kot je bilo načrtovano, zato plačila odkupljenih zemljišč zapadejo v letu 2019. Financirali sta se dve 

projektni nalogi. Pripravljena je projektna naloga za naročilo arhitekturnega načrta za ureditev in 

opremo središča za obiskovalce v sedanjem prostoru pokuševalnice. Pripravljena je projektna naloga 

za pridobitev DGD in PZI za statično sanacijo severnega dela gradu. Povpraševanje za pridobitve 

dokumentacije za izvedbo del bo izvedeno v 2019. 

 



 

 

Letno poročilo o poslovanju 2018. Javni zavod Krajinski park Goričko.  

 

61 

Tabela 13: Stalni stroški blaga in storitev 2018 

 
 

  

konto opis

 sredstva 

MOP plan 

2018

sredstva MOP 

realizacija 

2018

lastna 

sredstva plan 

2018

lastna sredstva 

realizacija 2018

projektni 

strošk i plan 

2018

projektni 

strošk i 

realizacija 2018 

drugi 

proračunsk i viri 

plan 2018

drugi 

proračunsk i 

viri 

realizacija 

2018

plan 2017  

skupaj vsi 

stroški

realizacija 2017  

skupaj vsi 

stroški

indeks 

realizacija 17/  

plan 17

4602 stroški energije 17.000,00 20.787,00 2.000,00 5.752,00 8.282,00 3.893,00 0,00 0,00 27.282,00 30.432,00 112

4604 odpis DI 0,00 0,00 500,00 812,00 0,00 158,00 0,00 0,00 500,00 970,00 194

4605 stroški strokovne literature 600,00 839,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 839,00 120

4606 stroški pisarniškega materiala 1.500,00 2.100,00 100,00 67,00 0,00 484,00 0,00 0,00 1.600,00 2.651,00 166

466 nab. vrednost trg. blaga 0,00 0,00 16.800,00 18.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00 18.942,00 113

4609 drugi stroški materiala 4.000,00 2.091,00 2.200,00 5.595,00 0,00 158,00 3.000,00 0,00 9.200,00 7.844,00 85

skupaj stroški materiala 23.100,00 25.817,00 21.700,00 31.168,00 8.282,00 4.693,00 3.000,00 0,00 56.082,00 61.678,00 110

4610

stroški storitev v zvezi z opravljanjem 

dejavnosti (tel., pošta) 6.000,00 5.332,00 1.600,00 1.203,00 0,00 839,00 0,00 0,00 7.600,00 7.374,00 97

4611 tekoče vzdrževanje 5.000,00 6.901,00 1.900,00 7.790,00 0,00 48,00 3.000,00 0,00 9.900,00 14.739,00 149

4612 stroški zavarovanja in plačilnega  prometa 7.900,00 9.378,00 500,00 775,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 9.400,00 10.153,00 108

4613 stroški intelektualnih storitev 3.300,00 4.472,00 0,00 1.003,00 0,00 251,00 0,00 0,00 3.300,00 5.726,00 174

4614 stroški komunalnih in prevoznih storitev 1.500,00 1.930,00 100,00 340,00 0,00 30,00 0,00 0,00 1.600,00 2.300,00 144

4615 povračila stroškov v zvezi z delom 1.500,00 1.558,00 100,00 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 1.862,00 116

4617 stroški reprezentance 100,00 0,00 100,00 679,00 0,00 173,00 0,00 0,00 200,00 852,00 426

4619 stroški drugih storitev 5.800,00 3.535,00 4.411,00 9.197,00 0,00 0,00 2.500,00 287,00 12.711,00 13.019,00 102

skupaj stroški storitev 31.100,00 33.106,00 8.711,00 21.291,00 0,00 1.341,00 6.500,00 287,00 46.311,00 56.025,00 121

4683 takse in pristojbine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4616 stroški upravnih organov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

468 drugi odhodki 1.300,00 2.009,00 0,00 50,00 0,00 0,00 43,00 1.300,00 2.102,00 162

skupaj ostali stroški in odhodki 1.300,00 2.009,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 43,00 1.300,00 2.102,00 162

467 odhodki za obresti 1.360,00 0,00 0,00 1.360,00

skupaj materialni stroški in odhodki 55.500,00 60.932,00 30.411,00 53.869,00 8.282,00 6.034,00 9.500,00 330,00 103.693,00 121.165,00 117
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Tabela 14: Programski stroški blaga in storitev 2018 

 
 

Indeks skupne porabe sredstev pri splošnih stroških je v okviru načrtovanega (Tabela 14). Razlike so nastale le na posameznih postavkah zaradi narave 

stroškov. Programski stroški so v okviru načrtovanih, razen pri projektnih stroških, ki so nižji od predvidenih, saj so se nekatere aktivnosti iz projekta Gorička 

krajina zamaknili v leto 2019. Programski stroški iz drugih proračunskih virov so pokriti iz sredstev SKZG (16.334 EUR) in sredstev iz naslova kmetijskih 

subvencij (404 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 in zaradi stroškov odkupa zemljišč (notarske in geodetske storitve). Višji so tudi stroški 

pisarniškega materiala zaradi večjega števila zaposlenih. 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 

2018

sredstva MOP 

realizacija 

2018

lastna 

sredstva plan 

2018

lastna sredstva 

realizacija 2018

projektni 

strošk i plan 

2018

projektni 

strošk i 

realizacija 2018

drugi 

proračunsk i viri 

plan 2018

drugi 

proračunsk i 

viri 

realizacija 

2018

plan 2018  

skupaj vsi 

stroški

realizacija 2018 

skupaj vsi 

stroški

indeks 

realizacija 18/  

plan 18

4602 stroški energije 200,00 73,00 200,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.912,00 2.400,00 2.985,00 124

4604 odpis DI 500,00 0,00 200,00 496,00 0,00 487,00 0,00 700,00 983,00 140

4605 stroški strokovne literature 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4606 stroški pisarniškega materiala 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0

466 nab. vrednost trg. blaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4609 drugi stroški materiala 1.700,00 253,00 1.200,00 3.855,00 8.500,00 6.140,00 3.750,00 1.116,00 15.150,00 11.364,00 75

skupaj stroški materiala 2.400,00 326,00 1.600,00 4.436,00 8.500,00 6.627,00 5.750,00 4.028,00 18.250,00 15.417,00 84

4610

stroški storitev v zvezi z opravljanjem 

dejavnosti (tel., pošta) 500,00 0,00 1.300,00 2.439,00 6.030,00 9.013,00 2.350,00 302,00 10.180,00 11.754,00 115

4611 tekoče vzdrževanje 2.500,00 586,00 2.180,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 5.245,00 7.180,00 5.831,00 81

4612 stroški zavarovanja in plačilnega  prometa 900,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 841,00 2.200,00 841,00 38

4613 stroški intelektualnih storitev 700,00 982,00 300,00 443,00 0,00 2.154,00 0,00 0,00 1.000,00 3.579,00 358

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

4615 povračila stroškov v zvezi z delom 500,00 370,00 300,00 7.500,00 3.687,00 0,00 79,00 8.300,00 4.136,00 50

4617 stroški reprezentance 50,00 0,00 300,00 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 807,00 231

4619 stroški drugih storitev 4.750,00 4.625,00 2.020,00 4.797,00 336.820,00 133.920,00 6.550,00 6.243,00 350.140,00 149.585,00 43

skupaj stroški storitev 9.900,00 6.563,00 6.700,00 8.486,00 350.350,00 148.774,00 12.400,00 12.710,00 379.350,00 176.533,00 47

4683 takse in pristojbine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4616 stroški upravnih organov 200,00 179,00 100,00 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 261,00 87

468 drugi odhodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

skupaj ostali stroški in odhodki 200,00 179,00 100,00 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 261,00 87

467 odhodki za obresti 0,00 0,00 0

skupaj materialni stroški in odhodki 12.500,00 7.068,00 8.400,00 13.004,00 358.850,00 155.401,00 18.150,00 16.738,00 397.900,00 192.211,00 48
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Tabela 15: Poraba sredstev SKZG 

 
Sredstva SKZG so porabljena v skladu s podpisano tripartitno pogodbo v celoti in v skladu s 

programom dela za leto 2018 (Tabela 15).  

  

opis

realizacija 

2017 plan  2018

realizacija  

2018

1 programski stroški 16.835 18.150 16.334

2 sofinanciranje javnih del 3.778 2.500 4.758

3 zaposlitev za določen čas 9.387 9.350 8.908

skupaj 30.000 30.000 30.000
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5. ZAKLJUČEK 
 

Izvajanje javne službe JZ KPG po pogodbi z MOP je potekalo v skladu s sprejetim Programom dela in 

finančnim načrtom za leto 2018.  

 

Uspešnost dela zavoda je vidno v stanju narave, ki se vsako leto izboljšuje spričo učinkovito izvedenih 

naravovarstvenih ukrepov na varovanih habitatih Nature 2000 in rastiščih zavarovanih vrst v 

neposrednem upravljanju zavoda. V prihodnjih letih se pričakuje izboljšanje stanja varovanih 

habitatov in vrst tudi na površinah, kjer se izvajajo ukrepi v projektu Gorička krajina.  

 

Dosežki so vidni tudi pri realizaciji izvajanja čezmejnih projektov v novo obnovljenih prostorih gradu 

in izboljšani privlačnosti grajskega parka za vadbo otrok pod stoletnimi drevesi in doživljanja narave 

za starše v grajskem parku. 

 

Uspešnost poslovanja se kaže v večjem obisku in realiziranih nočitvah ter v izraženem zadovoljstvu 

obiskovalcev, ki si v gradu ogledujejo razstave iz narave in kulturne dediščine v knjigi vtisov ter na 

družbenih omrežjih. 

 

Manjše število realiziranih ur dela od načrtovanih, ki so v letu 2018 nastali iz upravičenih razlogov ni 

vplivalo na izvedbo programa dela, ker gre v večji meri za projektne aktivnosti, ki bodo realizirane že 

v prvem polletju 2019. 

 

Manjša poraba sredstev od načrtovanih pri izvajanju aktivnosti na projektu Gorička krajina zaradi 

zamika odkupov zemljišč in zakasnitve izvedbe košnje ter sklepanja pogodbenega varstva z izplačili 

nadomestil lastnikom pomembnih habitatov za ohranjanje ugodnega stanja narave, se bo realizirala v 

2019. Kljub navidez manjši realizaciji je bilo delo pri izvedbi projekta Gorička krajina administrativno 

intenzivno in zelo zahtevno.  

 

V 2018 je zavod pričel s pripravo Vlogo za projekt »Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod 

in potokov na Goričkem«, določenem v prilogi 6.4. v programu PUN 2015-2020, ki je zaradi 

neodzivnosti vključenih partnerjev zastal in bo v pregled na MOP oddana v začetku 2019. 

 

Pomembno delo je bilo opravljeno pri pripravi načrta upravljanja 2018-2022, ki je bil konec leta 

oddan na MOP SON v pregled, kjer je bil dogovorjen zamik začetka izvajanja na leto 2020 in trajanje 

do 2024.  

 

Na splošno ocenjujem, da je zavod kot odgovoren upravljavec in izvajalec javne službe z zunanjimi 

sodelavci in partnerji v 2018 izvedel vse pomembne naloge pravočasno in kakovostno z največjo 

možno mero doseganja ciljev ohranjanja narave, kulturne krajine in kulturnega spomenika. 

 

 
Predlagatelj 

direktorica JZ KPG 
Stanislava Dešnik 
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PRILOGA 

Preglednica 1 : Izvajanje ukrepov po PUN 2015-2020 na območju Goričko ID SI3000221 v 2018 (direktiva EU o varovanju habitatov),  

kjer je odgovorni nosilec JZ KPG. 

EU 
koda 

Ime 
vrste/HT/znans
tveno ime 

Taksono
mska 
skupina 

Tip 
podrobnejš
ega 
varstvenega 
cilja 

Podro
bnejši 
varstv
eni cilj 

Vrednost 
podrobnej
šega 
varstvene
ga cilja 
(številčna) 

En
ota 

Vrednost 
podrobnejš
ega 
varstvenega 
cilja 
(besedna) 

Varstveni 
ukrep 

Podrobnej
še 
varstvene 
usmeritve 

Sektor Vir 
financira
nja 

Poročilo o izvajanju ukrepov v 2018 
(1.1.2018-31.12.2018). 

3130 Oligotrofne do 
mezotrofne 
stoječe vode z 
amfibijskimi 
združbami 
razredov 
Litorelleteaunifl
orae in/ali 
Isoëto-
Nanojuncetea 

sladke 
celinske 
vode 

Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitatnega 
tipa 

se 
obnovi 
na 

    poloji 
minimalno 
zaraščeni s 
trajnicami 
in lesnimi 
vrstami 

obnovitev oblikovanj
e novih 
polojev 
ob 
sanaciji 
(poglobitv
i) 
zadrževal
nika 

varstvo 
narave 

projekt  

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   komunika
cijske 
aktivnosti 

  varstvo 
narave 

redno 
delo 

Akcija NAJ travnik –0,26 ha 
(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. 2,02 
ha, ostale površine košene po 15.9. Z 
vseh površin je bila odstranjena 
biomasa. Po končani košnji preverjanje 
uspešnosti ukrepov (komunikacija s KGZ 
in lokalnim prebivalstvom). 

6410 Travniki s 
prevladujočo 
stožko (Molinia 
spp.) na 
karbonatnih, 

grmišča 
in 
travišča 

Velikost 
habitatnega 
tipa 

se 
obnovi 
na več 
kot 

80 ha   odkupiti 
zemljišča 

  varstvo 
narave 

projekt Proces odkupa travnikov s travniškim 
HT 6410, ki se je začel v 2018, se do 
konca 2018 še ni zaključil. 
V okviru projekta Gorička krajina se je 
pokosilo 10,50 ha travnikov in iz njih je 
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šotnih ali 
glineno-
muljastih tleh 
(Molinion 
caeruleae) 

bila odstranjena biomasa. 

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   komunika
cijske 
aktivnosti 

  varstvo 
narave 

redno 
delo 

Akcija NAJ travnik – 1,61 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. 
0,40 ha, ostale površine košene po 15.9. 
Z vseh površin je bila odstranjena 
biomasa. Po končani košnji preverjanje 
uspešnosti ukrepov (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   odkupiti 
zemljišča 

  varstvo 
narave 

projekt Proces odkupa travnikov s travniškim 
HT 6410, ki se je začel v 2018, se do 
konca 2018 še ni zaključil. 
V okviru projekta Gorička krajina se je 
pokosilo 5,74 ha travnikov in iz njih je 
bila odstranjena biomasa. 

6510 Nižinski 
ekstenzivno 
gojeni travniki 
(Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 

grmišča 
in 
travišča 

Velikost 
habitatnega 
tipa 

se 
obnovi 
na 

4650 ha   komunika
cijske 
aktivnosti 

  varstvo 
narave 

redno 
delo 

Akcija NAJ travnik- 7,77 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. 2,03 
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officinalis) ha, ostale površine košene po 15.9. Z 
vseh površin je bila odstranjena 
biomasa. Po končani košnji preverjanje 
uspešnosti ukrepov (komunikacija s 
KGZS-ZMS in lokalnim prebivalstvom).     

6510 Nižinski 
ekstenzivno 
gojeni travniki 
(Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis) 

grmišča 
in 
travišča 

Velikost 
habitatnega 
tipa 

se 
obnovi 
na 

4650 ha   odkupiti 
del 
zemljišč 

  varstvo 
narave 

projekt Proces odkupa travnikov s travniškim 
HT 6410, ki se je začel v 2018, se do 
konca 2018 še ni zaključil. 
V okviru projekta Gorička krajina se je 
pokosilo 18,56 ha travnikov in iz njih je 
bila odstranjena biomasa. 

1193 hribski urh/ 
Bombina 
variegata 

dvoživke Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

se 
obnovi 
na 

    mlinščice, 
mlake 

obnovitev vzdrževati 
mlinščice 
in mlake 

varstvo 
narave 

projekt Pripravljanje vloge, kohezija. 

1167 veliki pupek / 
Triturus 
carnifex 

dvoživke Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

se 
obnovi 
na 

    mreža 
stoječih vod 
v različnih 
sukcesijskih 
stopnjah 

obnovitev obnoviti 
in 
vzpostavit
i nove 
mlake 

varstvo 
narave 

projekt Pripravljanje vloge, kohezija. 

1193 hribski urh / 
Bombina 
variegata 

dvoživke Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

se 
obnovi 
na 

    mreža 
stoječih vod 
v različnih 
sukcesijskih 
stopnjah 

obnovitev obnoviti 
in 
vzpostavit
i nove 
mlake 

varstvo 
narave 

projekt Pripravljanje vloge, kohezija. 

1167 veliki pupek / 
Triturus 
carnifex 

dvoživke Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

se 
obnovi 
na 

    prehodnost 
koridorjev 

obnovitev postaviti 
varovalne 
ograje in 
podhode 

varstvo 
narave 

redno 
delo, 
projekt 

Postavljene začasne varovalne ograje 
(2.200m), spremljanje migracije in 
prenos dvoživk ob Ledavskem jezeru od 
1.3. do 5.4.2018. 

1167 veliki pupek / 
Triturus 
carnifex 

dvoživke Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 

se 
obnovi 
na 

    mlinščice, 
mlake 

obnovitev vzdrževati 
mlinščice 
in mlake 

varstvo 
narave 

projekt Pripravljanje vloge, kohezija. 
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habitata 

1167 veliki pupek / 
Triturus 
carnifex 

dvoživke Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

se 
obnovi 
na 

    mreža 
stoječih vod 

komunika
cijske 
aktivnosti 

  varstvo 
narave 

redno 
delo 

Predstavitev akcije "Pozor dvoživke na 
cesti" preko javnih občil. 
Sodelovanje z občino Rogašovci in 
Cankova pri postavitvi začasnih 
varovalnih ograj.                                                                                                                          
Sodelovanje z OŠ (OŠ I MS, OŠ Fokovci, 
OŠ Cankova), s prostovoljci.  

1167 veliki pupek / 
Triturus 
carnifex 

dvoživke Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

ohrani 
se 

    brez 
tujerodnih 
vrst v 
mlakah 

komunika
cijske 
aktivnosti 

  varstvo 
narave 

redno 
delo 

 

1084 Puščavnik / 
Osmoderma 
eremita 

hrošči Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

ohrani 
se 

    stara 
drevesa v 
mejicah 
(prednostn
o glavate 
vrbe) 

komunika
cijske 
aktivnosti 

  varstvo 
narave 

redno 
delo 

V projektu je bil izbran zunanji izvajalec, 
ki je v juliju pregledal 230 dreves 
glavatih vrb in preveril prisotnost 
puščavnika v njih ter ugotovil, da je 
puščavnik na območju zgornje Ledavske 
doline splošno razširjen. 
Komunikacijske aktivnosti so del 
projekta Gorička krajina – pripravljena 
sta bila članka na temo popisa 
puščavnika.  

1355 vidra / 
Lutra lutra 

sesalci Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

se 
obnovi 
na 

    mlinščice, 
mlake 

obnovitev vzdrževati 
mlinščice 
in mlake 

varstvo 
narave 

projekt Pripravljanje vloge, kohezija. 

1061 temni 
mravljiščar/ 
Maculinea 
nausithous 

metulji Velikost 
habitata 

se 
obnovi 
na 

2770 ha   obnovitev obnoviti 
habitat 

varstvo 
narave 

redno 
delo, 
projekt 

Izvajanje KOPOP ukrepa Traviščni 
habitati metuljev na 15,72 ha, pozna 
košnja (1. po 15.9.) še na dodatnih 7,75 
ha travnikov z zdravilno strašnico. 
 
V okviru projekta Gorička krajina se je 
pokosilo 17,28 ha travnikov namenjenih 
za izboljšanje stanja ohranjenosti 
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mravljiščarjev. Biomasa je bila 
odstranjena iz travnikov. Izbrani zunanji 
izvajalec je popisal in inventariziral več 
kot 300 ha travnikov z zdravilno 
strašnico. Zbrani podatki bodo služili za 
namene sklepanja pogodbenega ali 
skrbniškega varstva za mravljiščarje. 

1059 Strašničin 
mravljiščar/ 
Maculinea 
teleius 

metulji Velikost 
habitata 

se 
obnovi 
na 

2770 ha   obnovitev obnoviti 
habitat 

varstvo 
narave 

redno 
delo, 
projekt 

Izvajanje KOPOP ukrepa Traviščni 
habitati metuljev na 15,72 ha, pozna 
košnja (1. po 15.9.) še na dodatnih 7,75 
ha travnikov z zdravilno strašnico. 
 
V okviru projekta Gorička krajina se je 
pokosilo 17,28 ha travnikov namenjenih 
za izboljšanje stanja ohranjenosti 
mravljiščarjev. Biomasa je bila 
odstranjena iz travnikov. Izbrani zunanji 
izvajalec je popisal in inventariziral več 
kot 300 ha travnikov z zdravilno 
strašnico. Zbrani podatki bodo služili za 
namene sklepanja pogodbenega ali 
skrbniškega varstva za mravljiščarje. 

1324 navadni netopir 
/ 
Myotis myotis 

sesalci 
(netopirj
i) 

Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

ohrani 
se 

    ekološkim 
zahtevam 
vrste 
primerno 
razsvetljeva
nje objekta 
(cerkve, 
grad) 

komunika
cijske 
aktivnosti 

  varstvo 
narave 

redno 
delo 

Mesečni pregled zatočišč, kotišča in 
prezimovališč na gradu Grad.  
Izvedena akcija "Vgasnimo posvjete" v 
občini Šalovci.      
V okviru projekta Gorička krajina je bilo 
pregledanih 24 potencialnih zatočišč za 
navadnega netopirja in cerkve v 
Fikšincih, Bodoncih, Pertoči, Kuzmi, 
Gornjih Petrovcih, Boreči, Križevcih, 
Markovcih, Dolencih in Domanjševcih.  
Ob cerkvah pri Gradu, v Bodoncih, 
Gornjih Petrovcih, Križevcih, Markovcih, 
Dolencih, Domanjševcih, Fokovcih in 
Kobilju je bilo nameščenih 13 novih 
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svetil, ki ne osvetljujejo preletnih 
odprtin in osvetljujejo z manjšo jakostjo 
svetlobe. Na to temo je bil objavljen 
prispevek na RTV SLO in 2 prispevka v 
časopisih Večer ter Pomurski Vestnik.                                                       

 
  



 

Letno poročilo o poslovanju 2018. Javni zavod Krajinski park Goričko.  

 

71 

Preglednica 2: izvajanje ukrepov po PUN 2015-2020 na območju Goričko ID SI5000009 v 2018 (direktiva EU o varstvu ptic), kjer je odgovorni 

nosilec JZ KPG. 

EU 
koda 

Ime 
vrste/HT/ 
znanstveno 
ime 

Tip 
podrobnejš
ega 
varstvenega 
cilja 

Podrobnej
ši 
varstveni 
cilj 

Vredn
ost 
podro
bnejše
ga 
varstv
enega 
cilja 
(števil
čna) 

Enot
a 

Vrednost 
podrobnejšega 
varstvenega cilja 
(besedna) 

Varstveni 
ukrep 

Podrobnej
še 
varstvene 
usmeritve 

Sektor
ski 
ukrep 

Sektor Vir 
financira
nja 

Poročilo o izvajanju ukrepov v 2018 
(1.12018-31.12.2018). 

A031 bela štorklja 
/ Ciconia 
ciconia 

Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

izboljša se     dimniki, na 
katerih ni 
mogoče graditi 
gnezd 

obnovitev prestaviti 
ogrožena 
gnezda 

  varstvo 
narave 

proraču
nska 
sredstva 

Objava članka o gnezditveni 
uspešnosti belih štorkelj v KPG v 2018 
na spletni strani JZ KPG in glasilu 
Občine Šalovci.  

A075 Belorepec/ 
Haliaeetus 
albicilla 

Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

ohrani se     ekološkim 
zahtevam vrste 
prilagojena 
turistično 
rekreativna raba 

upravljanj
e 
zavarovan
ih 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 / 
Acrocephal
u 
sschoenoba
enus 

Velikost 
habitata 

se obnovi 
na 

34 ha   odkupiti 
del 
zemljišča 

  

  varstvo 
narave 

projekt   

A295 bičja 
trstnica/ 
Acrocephal
us 
schoenobae
nus 

Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

se obnovi 
na 

    visoko 
steblikovje 

obnovitev kositi 
enkrat na 
tri leta 

  varstvo 
narave 

redno 
delo 
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A022 čapljica/ 
Ixobrychus 
minutus 

Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

ohrani se     obrežna lesna 
vegetacija 

komunika
cijske 
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 izvzet iz območje, kjer je 
dovoljen ribolov.  

A022 čapljica 
/Ixobrychus 
minutus 

Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

ohrani se     ekološkim 
zahtevam vrste 
prilagojena 
turistično 
rekreativna raba 

upravljanj
e 
zavarovan
ih območij 

usmerjati 
obisk 

  varstvo 
narave 

redno 
delo 

  

A232 Smrdokavra 
/ Upupa 
epops 

Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

se obnovi 
na 

    brez biocidov za 
bramorja in 
polže 

komunika
cijske 
aktivnosti 

    varstvo 
narave 

redno 
delo 

Komunikacija z lastniki dreves 
/upravljavci el. drogov ob nameščanju 
12 gnezdilnic ter ob pregledu 
gnezdilnic, na katerih so nameščene 
gnezdilnice za ter komunikacija z 
lastniki dreves, kjer so naravna 
gnezdišča (dupla). Pregled stanja in 
zasedenosti gnezdilnic (119) v 
sodelovanju z DOPPS in prostovoljci.  

A232 Smrdokavra
/ 
Upupa 
epops 

Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

se obnovi 
na 

    gnezdilnice v 
intenzivnih 
sadovnjakih 

zagotoviti 
doseganje 
varstvene
ga cilja z 
izvajanje
m PRP 

  M16: 
sodelo
vanje 

kmetijst
vo 

projekt  V okviru projekta Gorička krajina je 
bilo na 950 sadnih drevesih v 
visokodebelnih sadovnjakih (23 ha) 
odstranjena bela omela in izvedena 
pomladitvena rez. DOPPS je pregledal 
3.000 sadnih dreves za namene 
sklepanja pogodbenega varstva za 50 
habitatnih dreves za velikega skovika 
(v njih lahko gnezdi tudi smrdokavra). 

A214 veliki skovik 
/Otus scops 

Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

ohrani se     gnezdilnice obnovitev obnavljati 
gnezdilnic
e 

  varstvo 
narave 

redno 
delo, 
projekt 

Komunikacija z lastniki/upravljavci 
dreves/el. drogov, na katerih so 
nameščene gnezdilnice za velikega 
skovika oziroma komunikacija z 
lastniki dreves, kjer so naravna 
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gnezdišča (dupla). Pregled stanja in 
zasedenosti gnezdilnic (166) v 
sodelovanju z DOPPS in prostovoljci. 
 V okviru projekta Gorička krajina je 
bilo na 950 sadnih drevesih v 
visokodebelnih sadovnjakih (23 ha) 
odstranjena bela omela in izvedena 
pomladitvena rez. DOPPS je pregledal 
3.000 sadnih dreves za namene 
sklepanja pogodbenega varstva za 50 
habitatnih dreves za velikega skovika. 

A229 Vodomec/ 
Alcedo 
atthis 

Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

se obnovi 
na 

    naravna 
hidromorfologija 
voda 

vključiti 
varstveni 
cilj v 
načrte 
urejanja 
prostora 
in 
izvajanje 
posegov 

zagotoviti 
prostor za 
naravno 
rečno 
dinamiko; 
odkup 
zemljišč 

  prostor projekt Priprava projektne vloge, kohezija. 
Identifikacija najpomembnejših 
odsekov med popisom stanja sten na 
Veliki Krki.  

A229 Vodomec/ 
Alcedo 
atthis 

Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

ohrani se     stene primerne 
za gnezdišča 

obnovitev čistiti 
stene 

  varstvo 
narave 

redno 
delo 

  

A229 Vodomec/ 
Alcedo 
atthis 

Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

ohrani 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). 
Komunikacija z ZRSVN in z Direkcijo RS 
za vode in izvajalci pri sanaciji posledic 
visokih voda in pri postavljanju 
novega mostu. 
Komunikacija z občino glede 
celotnega toka Velike Krke   
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A229 Vodomec/ 
Alcedo 
atthis 

Specifične 
lastnosti, 
strukture, 
procesi 
habitata 

ohrani se     stene primerne 
za gnezdišča 

odkupiti 
zemljišča 

    upravlja
nje voda 

projekt Priprava projektne vloge, kohezija. 
Identifikacija najpomembnejših 
odsekov med popisom stanja sten na 
Veliki Krki. 

 


