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Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, štev. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 21/12, 21/13 – ZVRS-G, 47/13, 
12/14, 90/14 in 51/16) in za izvrševanje šestega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19)
izdaja minister za okolje in prostor

SKLEP

o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Javnega zavoda Krajinski park Goričko 
za leto 2020 z rebalansom

Minister za okolje in prostor daje soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Javnega 
zavoda Krajinski park Goričko za leto 2020 z rebalansom, ki ga je sprejel Svet Javnega zavoda 
Krajinski park Goričko na 4. izredni dopisni seji, ki je potekala med 19. in 25. majem 2020.

Obrazložitev:

Javni zavod Krajinski park Goričko (v nadaljevanju: zavod) je pripravil Program dela in 
finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2020, ki ga je sprejel Svet 
Javnega zavoda Krajinski park Goričko na 7. redni seji, dne 20. februarja 2020. Na podlagi 
ukrepa, ki ga je Vlada RS sprejela dne 11. 4. 2020 zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-
CoV-2 (COVID-19) je bil potreben rebalans finančnega načrta zavoda za 2020. Zavod je tako 
pripravil dopolnjen Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Goričko 
za leto 2020 z rebalansom (v nadaljevanju: Program dela in finančni načrt z rebalansom), ki ga 
je Svet zavoda potrdil na 4. izredni dopisni seji, ki je potekala med 19. in 25. majem 2020.

Zavod je pri pripravi Programa dela in finančnega načrta upošteval Izhodišča za pripravo 
finančnega načrta in programa dela za leto 2020, ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in 
prostor (v nadaljevanju: MOP) št. 35602-11/2019/39, dne 23. decembra 2019 in jih je zavod 
prejel dne 8.1. 2020 ter dopolnjena izhodišča za dopolnitev programa dela in finančnega načrta 
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za leto 2020 št. 35602-7/2020/12, ki jih je zavod prejel 23. 4. 2020. Program in finančni načrt z 
rebalansom je v skladu z 9. členom Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko
(Uradni list RS, št. 101/03), sprejel Svet zavoda (v nadaljevanju: Svet) na 4. izredni dopisni seji, 
ki je potekala med 19. in 25. majem 2020.

Program dela in finančni načrt sta pripravljena v skladu z 58. členom Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19).

V skladu z izhodišči bo zavod izvajal naloge po naslednjem prednostnem vrstnem redu: 
varstvene, upravljavske in nadzorne naloge, naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti ter 
razvojne naloge.

V skladu s prvim odstavkom 18. Uredbe o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 22/03 in 
46/14 – ZON-C) zavod pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti:
- iz republiškega proračuna na podlagi letnega programa dela javnega zavoda, ki ga potrdi 

minister,
- z vstopninami, dotacijami in donacijami, 
- s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin, 
- s prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih opravlja, 
- iz različnih mednarodnih programov pomoči,
- s pridobivanjem sredstev na podlagi sofinanciranja programov in projektov, ki so v skladu z 

namenom ustanovitve parka, iz sredstev lokalnih, državnih in mednarodnih skladov, 
ustanov oziroma drugih organizacij in

- iz drugih virov.

Podrobnejše financiranje zavoda za leto 2020 je razvidno iz Programa dela in finančnega načrta 
z rebalansom, ki obsega vse dejavnosti zavoda, ki se financirajo iz proračuna Republike 
Slovenije v skladu z dodeljenimi sredstvi v Proračunu Republike Slovenije za leto 2020, in 
dejavnosti, ki jih zavod opravlja na trgu. 

Za izvajanje nalog redne dejavnosti ohranjanja narave zavoda je na proračunski postavki MOP 
PP 153233 – Krajinski park Goričko - razpoložljivih 395.721 EUR sredstev. Od tega 327.065 
EUR za stroške dela, 68.656 EUR za materialne stroške.

V letu 2020 prihodki iz drugih javnih virov znašajo 53.100 EUR. Od tega so pričakovani prihodki 
v višini 39.000 EUR od Zavoda RS za zaposlovanje iz programa javnih del in 4.100 EUR od 
parkovnih občin za sofinanciranje izvajanja programa javnih del ter 10.000 EUR od plačilnih 
pravic in ukrepov KOPOP Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prihodke iz lastne 
dejavnosti vključujejo druge prihodke iz izvajanja javne službe (68.000 EUR) in prihodke iz 
izvajanja tržne dejavnosti, ki obsega oddajo sob za prenočitve, oddajo prostorov za poroke, 
prodaja izdelkov, ki nimajo kolektivne blagovne zanamke KPG v informacijskem središču, 
fotografiranje za komercialne namene in prevoze za zunanje naročnike (25.000 EUR).  
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Prihodki iz projektov so v letu 2020 predvideni v vrednosti 536.812 EUR. Nadaljuje se izvajanje 
štirih projektov, ki dopolnjujejo doseganje varstvenih in upravljavskih ciljev, ozaveščanje javnosti 
in čezmejno povezovanje in sodelovanje. Med drugimi pa je v pripravi še en projekt iz 
Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 z 
naslovom  "Ureditev, obnovitev oz. vzpostavitev stoječih vod in potokov na Goričkem" po PUN 
2015-20. Prihodki iz projektov vključujejo 75.900 EUR za investicije in 460.912 EUR za stroške 
dela in za materialne stroške.

Zavod načrtuje, da bodo odhodki v letu 2020 znašali 1.002.733 EUR kar vključuje odhodke za 
stroške dela in materialne stroške. Odhodki v višini 99.454 EUR pa predstavljajo investicije, ki 
vključujejo tudi porabo presežka iz preteklih let v višini 23.554 EUR).

S tem je ta sklep utemeljen.

Pripravila:         mag. Andrej VIZJAK
Gordana Beltram    MINISTER
Sekretarka

Priloga:
Program dela in finančni načrt JZ KPG za leto 2020 z rebalansom
Sklep Sveta JZKPG

Vročiti:
- Javni zavod Krajinski park Goričko. 
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