
Letno poročilo o poslovanju 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo. 

1  

 

 

 

 

Javni zavod 

Krajinski park Goričko 

 

 

LETNO POROČILO  

O POSLOVANJU 

2013 
 

 

 

 

 

 

 

Na Gradu, februar 2014 



Letno poročilo o poslovanju 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo. 

2  

 

KAZALO VSEBINE 

 

 

UVOD ................................................................................................................................................................. 8 

KRATKA OCENA REALIZACIJE POGLAVITNIH PRIORITET ........................................................................ 9 

Prioriteta I – Varstvene, upravljavske in nadzorne naloge .................................................................. 9 

Prioriteta II – Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti .......................................................... 11 

Prioriteta III – Razvojne naloge in trajnostni razvoj ........................................................................... 13 

FINANČNO POSLOVANJE ............................................................................................................................. 17 

VEČJA ODSTOPANJA V IZVEDBI GLEDE NA NAČRTOVANO .................................................................. 18 

PROGRAM AKTIVNOSTI2013 ........................................................................................................................ 21 

I.VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE .......................................................... 22 

I.1. NATURA 2000 .................................................................................................................................... 22 

I.2. NARAVNE VREDNOTE ..................................................................................................................... 28 

I.3. OHRANJANJE KRAJINSKE PESTROSTI ......................................................................................... 29 

I.4. NARAVOVARSTVENI NADZOR ........................................................................................................ 32 

I.5.  PRIPRAVA NAČRTOV, PROGRAMOV IN POROČIL UPRAVLJAVSKIH NALOG .......................... 33 

II. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI .................................................. 35 

II.1. PARKOVNA INFRASTRUKTURA ..................................................................................................... 35 

II.2. OZAVEŠČANJE IN PROMOCIJA ..................................................................................................... 37 

III. RAZVOJNE NALOGE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ ...................................................................... 42 

III.1.BLAGOVNA ZNAMKA ....................................................................................................................... 42 

III.2. SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI .............................................................................. 44 

III.3. TURIZEM .......................................................................................................................................... 45 

III.4. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN GRADU GRAD ................................................................. 46 

III.5. VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN ..................................................................................................... 47 

KADROVSKO POROČILO 2013 ..................................................................................................................... 49 

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2013 ......................................................................................................... 52 

KOLEDAR IZVEDENIH DOGODKOV ............................................................................................................. 66 

PRIREDITVE V ORGANIZACIJI IN IZVEDBI JZ KP GORIČKO ...................................................... 66 

AKCIJE S PROSTOVLJCI ................................................................................................................ 68 

PRIREDITVE V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO IN PARTNERJEV ............................................ 68 

SEJMI ................................................................................................................................................ 69 

POSVETI V ORGANIZACIJIJZ KP GORIČKO ................................................................................. 69 

RAZSTAVEV GRADU ....................................................................................................................... 70 

ZAKLJUČEK .................................................................................................................................................... 71 



Letno poročilo o poslovanju 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo. 

3  

Strokovna priprava letnega poročila 2013 

 

Poročilo so pripravili zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko: 

dr. Bernard Goršak, direktor, 

Stanka Dešnik, univ.dipl.inž.kraj.arh.,  

Janko Halb, ud.oec., 

Suzana Huber Sobočan, ud.oec., 

Lidija Bernjak Sukič, dipl.inž.tekst.teh., 

Kristjan Malačič, prof.kem.- biol., 

Štefanija Fujs, ekon.teh.,  

Gregor Domanjko, univ.dipl.inž.gozd., 

Uroš Koštric, prof.geo.inzgo. 

Gabrijela Küzma, univ.dipl.geogr. 

 

Strokovni svet JZ KPG v sestavi:  

predsednik 

člana  

dr. Stanko Kapun, KGZ, Murska Sobota, 

Kristjan Malačič, JZ KPG in 

dr. Bernard Goršak, JZ KPG, 

je gradivo obravnaval in potrdil dne 13.01.2014 na svoji dvanajsti redni seji. 

 

 



Letno poročilo o poslovanju 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko. Interno gradivo. 

4  

Seznam kratic in okrajšav 
 
 

AC2 Art and Craft 2; akronim projekta Rokodelska akademija 2 
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SKP Skupna kmetijska politika EU 

SPA 
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TD turistično društvo, tudi tehnični dan 
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WP Work-Package, delovni paket 

ZakVKD Zakon o varstvu kulturne dediščine 

zavod Javni zavod Krajinski park Goričko 

ZGS Zavod za gozdove Slovenije 

ZK zemljiška knjiga 

ZO zavarovano območje 

ZON Zakon o ohranjanju narave 

ZPFOLERD Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti 
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ZRSVN Zavod RS za varstvo narave 

ZRSZZ Zavod RS za zaposlovanje 

ZUJF Zakon za uravnoteženje javnih financ 

ZVKD Zavod za varstvo kulturne dediščine 

ZZV Zavod za zdravstveno varstvo 

3 D tri-deželno; kar zadeva sodelovanje med KPG, Naturparkom Raab ter NP Őrség 
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Seznam nekaterih pomembnejših dokumentov, ki so podlaga delovanja 

zavoda 

 
 
Za izvajanje nalog varstva narave na območju Krajinskega parka Goričko: 

 Uredba o Krajinskem parku Goričko (UL RS 101/2003), 

 Sklep Vlade RS o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 3/2004), 

 Zakon o ohranjanju narave (UL RS 96/04 –upb),  

 Statut Javnega zavoda Krajinski park Goričko (UL RS 6/2005), 

 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 110/04, 59/07,43/08, 8/12, 33/13),  

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

 Uredba o habitatnih tipih(UL RS 112/03) in Uredba o spremembah in dopolnitvah 

Uredbe o habitatnih tipih(UL RS, 36/09, 33/13), 

 Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah(UL RS 

46/04,110/04,115/07in36/09), 

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

115/07, 96/08, 36/09in102/11), 

 Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (UL RS 111/2004), 

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (UL RS 40/2012), 

 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (UL RS 43/2011), 

 Operativni program upravljanja območij Natura 2000 (Vlada RS, 11. oktober 2007). 

 

 

Za upravljanje gradu Grad: 

 Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS 7/1999; 16/2008), 

 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 in 55/02 in 16/2008), 

 Varnostna študija Grad Goričko (JZ KPG 2012). 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200448&stevilka=2261
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003112&stevilka=4926
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112905
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112905
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200446&dhid=69467
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20044597
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20075796
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20091713
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200446&dhid=69468
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20044556
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20053673
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20075795
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20084060
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20091712
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20114405
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004111&stevilka=4623
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UVOD 

Poročilo o izvedbi programa dela 2013 in finančnem poslovanju Javnega zavoda Krajinski 

park Goričko za leto 2013 predstavlja vse najpomembnejše dogodke in dejstva, ki so 

zaznamovali delovanje zavoda v teh dvanajstih mesecih. Zaradi zdaj že tradicionalne 

vsestranskosti in številčnosti aktivnosti, v katere je vključen zavod, je zelo težko v samo 

nekaj stavkih izdvojiti tiste, ki so bili še posebej pomembni. Zato jih v nadaljevanju navajamo 

le nekaj, prav vse aktivnosti pa so navedene v priloženih razpredelnicah in prilogah. 

Potrebno je torej upoštevati, da ne gre za izdvajanje po načelu večje pomembnosti ali 

hierarhične klasifikacije po kriteriju zaporedja prioritet, marveč gre za nekoliko subjektivno 

izpostavljanje tistih aktivnosti in dogodkov, ki so po našem mnenju pustili v analizi preteklega 

dela nekoliko globlje sledi kot ostali. 

 

Prioritete so bile vnaprej določene in pri tem se v izvajanju ni nič spremenilo, zato so tudi 

seštevki vseh končno realiziranih ur dejansko v okvirih, kateri so bili opredeljeni za vsako 

prioriteto posebej. Vendar pa obstajajo tudi določene specifike v delovanju zavoda, ki ne 

podlegajo splošno določenim skupnim pogojem za vse upravljavce zavarovanih območij. Pri 

tem mislimo zlasti na obeleženje 10-letnice ustanovitve KPG, kateri je bilo posvečenih več 

priložnostnih dogodkov – med drugim tudi odprtje središča za interpretacijo narave Kukavica 

ter razglasitev prvega Ambasadorja parka (akad. A. Vratuša). 

 

Veliko podporo delu je pomenila tudi vnovična pridobitev programa javnih del, s pomočjo 

katerega se je izvedlo kar veliko število aktivnosti, med njimi velja omeniti zlasti pomoč pri 

predelavi sadja z namenom podpore ohranjanju visokodebelnih sadovnjakov, katero je po 

svojem odzivu in količinah preseglo vsa pričakovanja. Številna so bila srečanja z deležniki in 

projektnimi partnerji, kar trije projekti pa so prav v tem letu dosegli vrhunec svojega izvajanja. 

Zavod je pridobil svoja prva sredstva iz naslova kmetijskih subvencij za travnike v lasti oz. 

najemu, k prejšnji površini pa smo pridobili 3,1 ha zelo pomembnih mokrotnih travnikov na 

območju naravne vrednote (v nadaljevanju: NV) Motvarjevci. Travniki se že nekaj let ne 

kosijo in so pomembni za varstvo varovanih vrst Natura 2000 metuljev. To so mezofilni  do 

vlažni travnika s trstikasto stožko (v različnih subcesivnih stadijih) 

Na gradu se je zvrstilo nekaj zelo uspešnih in odmevnih razstav, dramskih večerov, 

koncertov, v obnovljenih sobah pa je bilo več kot 100 nočitev. Zelo uspela je tudi prireditev 

Jesenski bazar, trideželni kolesarski maraton (8255 IN 120 KM) in brevet oz. kolesarjenje v 

prostem slogu (205 KM)  pa sta potekala ob lepem vremenu pri ustaljenem številu 

udeležencev. Predstavniki zavoda so se udeleževali srečanj s predstavniki organizacij v 

Porabju in Naravnem parku (v nadaljevanju: NP) Raab, opazna je bila udeležba ob 

praznovanju 40. obletnice partnerskega parka NP Oberer Bayerischer Wald, kot del 

Skupnosti parkov Slovenije pa je zavod sodeloval tudi na praznovanju 50. obletnice zveze 

nemških parkov, 100. obletnice zveze za varstvo narave Avstrije, 10.obletnice iniciative 

Evropske zelene vezi in srečanja predstavnikov zvez parkov EU v Švici. Zavod je imel 

aktivno vlogo še na sejmu Agra, skupaj z rokodelci pa se je udeležil tudi odmevnega sejma 

Praznik kozjanskega jabolka v Kozjanskem regijskem parku in sejma Narava – zdravje v 

Ljubljani. 
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KRATKA OCENA REALIZACIJE POGLAVITNIH PRIORITET 

Prioriteta I – Varstvene, upravljavske in nadzorne naloge 

 

Natura 2000 

Na področju upravljanja z Naturo 2000 je bil izveden že prej omenjeni odkup travnikov, 

zbrani, urejeni in na ministrstvo pa so bili posredovani podatki o vseh do sedaj izvedenih 

aktivnostih na tem področju za namene novega OP upravljanja območij Natura 2000. Že 

takrat pa se je lahko napovedovalo, kar se je pozneje tudi izkazalo kot točno, namreč, da se 

na območju Nature 2000 na Goričkem precej zaostaja za zastavljenimi cilji iz OP. Eden 

izmed poglavitnih vzrokov za to je veliko premajhna pokritost tega območja z ustreznimi 

ukrepi KOP, na kar pa JZ KPG ne more veliko vplivati. 

 

V mesecu aprilu je prišlo tudi do spremembe površine ekološko pomembnega območja 

Goričko 41300 (povečanje za 46,4 ha izven območja KPG) in posebnih območij varstva 

(SPA) ter posebnih ohranitvenih območij (SCI) za varovane vrste in habitatne tipe v Natura 

2000 območjih. Območje se je povečalo za 3.604 (SPA) oz. 0,7ha (SCI) v območju KPG in 

deloma izven parka. Povečalo se je tudi število varovanih vrst s prejšnjih 11 vrst ptic na 14 

vrst ter s prejšnjih 18 na sedanjih 24 vrst po direktivi o habitatih. Število varovanih habitatnih 

tipov je ostalo enako, 7. 

 

Z  namenom upravljanja z območjem Nature 2000 pa so se v tem letu začele izvajati 

aktivnosti za prijavo treh projektov na dveh pomembnih parkovnih lokacijah: Ledavskem in 

Bukoviškem jezeru ter za varstvo in upravljanje travniških habitatnih tipov v območju Nature 

2000. 

 

Konec novembra je bil zavod povabljen na posvet v okviru projekta Program upravljanja 

območij Natura 2000 2014 – 2020 (PUN 2014 – 2020), ki ga vodi ZRSVN, v Őriszentpéter v 

NP Őrség. Za ta namen sta bila pripravljena in predstavljena 2 posterja na temo izginjanja 

travnikov, komasacij in KOP ukrepov (oba posterja sta objavljena na spletnih straneh 

zavoda). 

 

 

Ostale aktivnosti varstva narave 

V postopku pridobivanja IPPC dovoljenja za obratovanje bioplinarne v Motvarjevcih je 

zavodu uspelo pridobiti status stranskega udeleženca v postopku. Na ta način je zavod 

redno seznanjen z vsemi procesnimi zadevami v tem postopku, prav tako pa ima večjo vlogo 

pri zagotavljanju spoštovanja naravovarstvenih predpisov. Naslednja pomembna novost je 

pridobitev več kot 3 ha travniških površin na območju naravne vrednote Motvarjevci. 

Travnikom je grozilo naglo zaraščanje, s pridobitvijo namenskih sredstev in hitro ter uspešno 

realizacijo kupoprodajnih pogodb med državo in lastniki pa je zavod upravičil svojo vlogo 

aktivne skrbi za nekatere najpomembnejše naravne vrednote v parku. V sodelovanju s 

CEROP smo travnike tudi uspeli pokositi in fitomaso odpeljati v kompostarno. Glede 

realizacije končne površine pokošenih travnikov ni bilo večjih odstopanj, le manjši del 

travnikov je ostal nepokošen zaradi neugodnega vremena in večje potrebe od načrtovane pri 

izvedbi delavnic predelave sadja. 
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Kot vsako leto je bila tudi to leto izvedena dokaj obširna akcija reševanja prehoda dvoživk ob 

Ledavskem jezeru. Akcija je bila uspešna tudi zaradi pomoči in sodelovanja Direkcije za 

ceste in občine Rogašovci, kar je omogočilo delno zaporo cest in postavitev ustrezne 

signalizacije. Glede problematike Ledavskega jezera je bilo veliko dela in naporov vloženo v 

oblikovanje mreže projektnih partnerjev in pripravo projektne dokumentacije, s katero se je 

kandidiralo na razpisu Life+. Projekt je bil vrnjen v dopolnitev in tako bo omenjeni projekt po 

teh dopolnitvah znova poslan v odobritev v 2014. 

 

 

Naravovarstveni nadzor 

Izvajanje nalog neposrednega nadzora v naravi je v Javnem zavodu Krajinski park Goričko 

omejeno na enega naravovarstvenega nadzornika (K. Malačič), ki ima opravljen izpit. V 

skladu s programom dela so bili izvedeni terenski ogledi na izbranih in naključnih lokacijah 

ter opravljeni popisi stanja glede biodiverzitete po transektih. Poleg njega ima opravljen izpit 

in značko prostovoljnega naravovarstvenega nadzornika tudi G. Domanjko, ki pa rednega 

nadzora ne more opravljati, saj je v zavodu zaposlen za določen čas kot projektni koordinator 

na projektu GreenNet. Oba sta izpit opravila junija 2008. 

 

Delovanje prostovoljnih nadzornikov pod okriljem zavoda na območju KPG ni posebej 

organizirano. V preteklosti je sicer že bilo nekaj pobud na to temo, vendar kakih 

konkretnejših aktivnosti v nadaljevanju ni bilo. Zaposleni v zavodu se priložnostno 

prostovoljno angažirajo na nalogah naravovarstvenega nadzora tudi zunaj svojega 

delovnega časa. Nekaj lokalnih prebivalcev (zlasti študentov) se je sicer pozanimalo tudi o tej 

možnosti sodelovanja z zavodom, vendar je interes v zadnjem času vidno upadel. Eden 

izmed razlogov je verjetno tudi, da to vprašanje še vedno ni povsem rešeno na nacionalnem 

nivoju, saj ni vseh potrebnih podzakonskih aktov in tudi izobraževanj, ki bi bila posebej 

namenjena prostovoljnemu nadzorništvu v parkih, v zadnjem času ni bilo.  

 

Naravovarstveni nadzornik za svoje delo na terenu uporablja službeno vozilo, razpolaga z 

GPS napravo, diktafonom, daljnogledom, spektivom in tabličnim računalnikom. Ima tudi 

delovno obleko. Uniformo in izkaznico uporablja le izjemoma, oziroma šele takrat, ko v 

dialogu z domačini ali drugimi uporabniki prostora postane dokumentiranje identitete 

naravovarstvenega nadzornika nujno za nadaljnjo komunikacijo in izvajanje nadzora. 

Pogosteje pa svoje delo izvaja v civilni obleki in brez vidnih razpoznavnih znakov, določenih 

s Pravilnikom. 

 

Zavod nima drugih uniform ali posebnih oblek, ki bi bile namenjene izvajanju javne službe 

nadzora na terenu ali katere koli druge javne službe. Zato zavod tudi nima nobenih internih 

pravil v zvezi s tem, niti ne izvaja kakršnih koli aktivnosti, povezanih z ravnanjem z odsluženo 

opremo ali z vodenjem evidenc o razdeljevanju službenih uniform in službenih znakov. 

Zaradi boljše komunikacije z obiskovalci gradu in Krajinskega parka je bil v projektu 

Rokodelska akademija 2 razpisan natečaj za oblačilni videz vodnikov, informatorjev in 

promotorjev Rokodelske akademije. Povabilu sta se odzvali Mariborska univerza in Univerza 

na Primorskem, rezultati pa bodo predstavljeni v mesecu maju 2014 na zaključnem dogodku 

projekta in ob Dnevu evropskih parkov. 

 

Naravovarstveni nadzornik je izvršil vse s programom dela načrtovane terenske oglede in 

monitoring izbranih živalskih vrst – tudi s seznama Nature 2000 (gre za metulje, določene 
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vrste ptic in netopirje). Ob tem pa je potrebno poudariti, da je nenavadno dolgotrajno 

deževno ter hladno spomladansko vreme imelo učinke na zapoznelo vegetacijo ter tudi 

posledično na izvedbo nekaterih terenskih ogledov. Območje občine Grad ter še nekaterih 

drugih občin so zelo prizadeli zemeljski plazovi in zdrsi zemlje. 

 

 

Načrt upravljanja 

Načrt upravljanja v tem obdobju formalno ni bil potrjen, je pa osnutek služil kot podlaga za 

pripravo programov dela v preteklem obdobju. Zato je bilo dogovorjeno, da se bo v 

nadaljevanju obstoječi osnutek še dopolnil in ustrezno noveliral tudi zaradi sprememb 

posebno varovanih območij Natura 2000 in varovanih vrst, da bi lahko znova šel v 

usklajevanje na pristojno ministrstvo.  

 

 

 

Prioriteta II – Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti 

Sodelovanje z deležniki (ozaveščanje in promocija) 

Izvedeno je bilo tradicionalno ponovoletno srečanje s parkovnimi župani (odziv je bil 

razmeroma skromen, vendar v okvirih pričakovanj), izmenjalo se je več delovnih srečanj s 

predstavniki Konzulata Porabskih Slovencev na Madžarskem, na gradu Grad pa je zavod 

gostil dobro zasedeno srečanje predstavnikov vseh treh parkov. Predstavniki zavoda so se 

pozneje udeležili podobnega srečanja na sedežu Narodnega parka Őrség, kjer je bilo 

dogovorjeno več skupnih aktivnosti, med drugimi tudi sodelovanje JZ KPG na 1. Igrah 

Trideželnega parka ob Evropskem dnevu parkov, katero je organiziral NP Őrség. Vsak izmed 

treh parkov pa je zagotovil sodelovanje društev iz območja svojega parka tako na igrah kot v 

kulturnem programu. Celotni dogodek je zelo dobro uspel in sklenjeno je bilo, da se bo 

organiziral podoben dogodek vsako leto, vedno v drugem parku. V letu 2014 bo tako 

tekmovanje gostil JZ KPG. 

 

Na srečanju vseh treh parkov je bilo še dogovorjeno, da se bo posvečala pozornost 

sodelovanju zlasti na treh področjih: varstvo narave, turizem in razvoj ter izobraževanje. 

Imenovani so bili predstavniki za vsako izmed treh delovnih skupin, katere so se pozneje 

ločeno sestale. Med načrtovanimi aktivnostmi je bil tudi skupni pohod na Tromejnik, ki pa je 

na koncu ostal nerealiziran, saj do zastavljenega roka ni uspelo izvesti vseh pripravljalnih 

del, zlasti pa ne doreči vseh vprašanj v zvezi z organizacijo s strani glavnega organizatorja 

Konzulata Porabskih Slovencev v Monoštru. 

 

V aprilu, mesecu krajinske arhitekture, je bila v sodelovanju z društvom krajinskih arhitektov 

DKAS odprta razstava Primeri dobre prakse pri krajinskem načrtovanju. Otvoritvi je 

prisostvoval akademik in ambasador parka A. Vratuša. 

 

V mesecu maju je zavod ob sodelovanju vseh parkovnih občin obeležil 10 letnico razglasitve 

Krajinskega parka Goričko s koncertom Prekmurske godbe. Slovesnosti, ki je sledila odprtju 

Središča za naravo in krajino (sobi Kukavica in Upkač), je prisostvovala večina županov, 

akademik  dr. A. Vratuša, prva predsednica sveta zavoda A. Vičar in svetniki JZ KPG. Ob tej 

priliki  se jim je zavod zahvalil za sodelovanje in jim izročil spominske listine. 
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Predstavniki zavoda so se udeležili dogodka začetka položitve omrežja optičnih kablov v 

Porabju (projekt Mura Raba TV2), otvoritve vzorčne kmetije in otvoritve sadjarskega središča 

na GornjemSeniku in otvoritve ceste Verica – G.Senik.  

 

Kot že vsa leta doslej, je zavod tudi to leto pomagal nekaterim lokalnim društvom parkovnih 

občin pri izvedbi njihovih dogodkov z oddajo šotora, odra, opreme ali vozila, vsebinsko in 

grafično pripravo vabil in plakatov ter objavami na spletnem portalu KPG in razpošiljanju 

novic naročnikom in medijem. 

 

Predstavniki zavoda so nadaljevali z rednimi obiski po občinah, kot je to bilo zastavljeno že v 

prejšnjih programih dela. Odziv prebivalcev parka na to možnost je še vedno razmeroma 

slab. Zavod je sodeloval tudi pri izvedbi tradicionalne prireditve ročne košnje z mednarodno 

udeležbo na Selu ter na sejmu AGRA. V pogovorih z Občino Moravske Toplicah pa se je 

pokazalo, da bo v prihodnje tudi na tem področju potrebno doseči še višji nivo sodelovanja in 

povezovanja med deležniki tako pri organizaciji kot izvedbi. Na seji občinskega sveta Občine 

Moravske Toplice v juniju je bila ena izmed točk dnevnega reda tudi predstavitev delovanja 

KPG, ki je bila deležna velike pozornosti in podrobne obravnave s strani svetnikov – končni 

rezultat pa je bil zelo pozitiven. 

 

V nastajajočem Regionalnem razvojem programu 2014 – 2020, katerega oblikovanje 

koordinira RRA Mura, so predstavniki zavoda odigrali aktivno vlogo pri oblikovanju stališč na 

nekaterih konkretnih področjih (turizem, človeški viri, prostor in infrastruktura). Zavod je 

zastopal stališče o veliki pomembnosti vključevanja varstva narave in krajine v oblikovanje 

razvojnih strategij skozi prostorsko načrtovanje in medsektorsko sodelovanje. 

 

Sezona kulturnih prireditev na gradu Grad je bila odprta z razstavo slik akad. slikarja L. 

Logarja, katere namerava njihov lastnik R. Ringbauer donirati zavodu v trajno last (100 del). 

V juliju (19.7.) je zavod v sodelovanju z ARS Ramovš,  izvedel odmeven koncert Musica 

Antiga da UFF z gostujočimi umetniki iz Brazilije. Na koncertu je bil tudi veleposlanik iz 

Brazilije in drugi ugledni gosti. Za ta dogodek je podjetje Pomgrad doniralo beljenje velike 

dvorane, medtem ko sta RTV in Radio 1 koncert v celoti posnela in oddajala v svojem 

rednem programu. 

 

Grad Grad 

Veliko nenadejane pozornosti je bil grad Grad deležen po objavi, da je bila anulirana sodba 

iz srede 40-ih let prejšnjega leta, na podlagi katere je dotedanjemu lastniku gradu g. 

Hartnerju bil le-ta zaplenjen. To je sprožilo veliko ugibanj, vprašanj in dilem, ki so jih mnogi 

posamezniki naslavljali na naš zavod tako osebno, kot preko medijev. Grad je obiskala 

zakonita dedinja po očetu ga. E. Wurth-Hartner skupaj z nekaterimi sorodniki. Ob tej 

priložnosti so bili izmenjani pogledi na možne rešitve novo nastale situacije. Vodstvo zavoda 

je tako ge. Wurth-Hartner, kot tudi resornemu ministrstvu predstavilo nekatere razloge, zakaj 

bi po njegovem mnenju bilo najbolje, da uprava zavoda še naprej ostane locirana na gradu. 

Državno pravobranilstvo je vlogo ge. Wurth-Hartner za vrnitev gradu v naravi ali plačilo 

odškodnine zavrnilo. Še vedno odprto vprašanje lastništva pa do nadaljnjega precej otežuje 

iskanje novih investicijskih sredstev v grajsko infrastrukturo. Je pa od tega leta območje 

gradu bogatejše za dve novi kameri za nadzor ter brezžično povezavo s svetovnim spletom. 
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V maju pa sta bila ob praznovanju 10-letnice parka svojemu namenu predana dva 

obnovljena prostora, prvi za interpretacijo narave in krajine Kukavica ter drugi za predstavitev 

projekta Upkač. Odziv obiskovalcev gradu na to novo pridobitev je bil zelo pozitiven. 

 

Glede dokončne ureditve notranjih prostorov ter tudi načrtov prihodnje ureditve notranjega 

dvorišča je bilo več pogovorov z izbrano projektantsko hišo Arrea, posvetovanja v zvezi 

ureditve zunanjega dvorišča in okolice gradu pa so potekala tudi s krajinsko arhitektko dr. T. 

Simonič. Sam ambient gradu pa se je znova dokazal kot zelo primerna izbira pri izvedbi zelo 

uspešnega Jesenskega bazarja, koncerta v okviru Festivala Seviqc ter razstav del L. Logarja 

in I. Medena. Za oblikovanje kulturno-turističnih produktov, kulturne produkcije in 

pridobivanje publike za obisk prireditev na gradu zavod sodeluje pri oblikovanju prijavnice na 

razpis v programu kreativna Evropa skupaj z Ars Ramovš, zavodom za umetnost, marketing, 

promocijo in investiranje iz Ljubljane. 

 

Na gradu je bila tudi prvič do sedaj izvedena večja in uspešno zaključena gasilska vaja. 

 

 

 

Prioriteta III – Razvojne naloge in trajnostni razvoj 

Mednarodne aktivnosti 

GreenBelt – 10 let iniciative 

Zavod še naprej sodeluje v evropski iniciativi vladnih in nevladnih organizacij, ki se zavzema 

za varstvo narave in trajnostni razvoj v obmejnih deželah ob nekdanji železni zavesi. V 

mesecu maju je bila svečanost ob 10. obletnici začetka iniciative v Berlinu, ki sta se je 

udeležila S. Dešnik, ki od leta 2004 zastopa slovenski del v tej iniciativi, in koordinator 

projekta G. Domanjko. Pred tem je zavod aktivno sodeloval pri pripravi deklaracije, ki jo je v 

imenu MKO podpisal odpravnik poslov veleposlanika Slovenije v Berlinu.  Ob tem dogodku je 

bila tudi strokovna konferenca s pregledom dosežkov. Obisk je bil izveden na povabilo 

Zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost Republike Nemčije. 

 

V mesecu septembru je zavod gostil strokovnjake z območja načrtovanega trideželnega 

parka med Albanijo, Kosovim in Makedonijo (25.- 29.9.). Na 5 dnevni študijski izlet so prišli v 

okviru mreže Euronatur, ki je koordinator južnega odseka Evropske Zelene vezi. Ob tej priliki 

so bili poleg parka Goričko obiskani tudi oba sosednja parka, območje Nature 2000 na 

Štajerskem in Narodni park Nežidersko jezero v Avstriji. 

 

Trideželni park Goričko-Raab-Őrség 

Narodni park Őrség je ob Evropskem dnevu parkov organiziral Prve igre Trideželnega parka 

Goričko-Raab-Őrség, na katerih so se pomerile tri ekipe iz vsakega parka s po petimi 

tekmovalci iz posameznega parka. Prireditev je imela promocijski značaj in se je odvila v 

muzeju na prostem Szalafő v zaselku Pityerszer. Krajinski park Goričko so zastopali 

Zgrabljenci iz Budinec, Nemaki s Sela in Zgrebaši iz Pečarovec. Slednji so na tekmovanju 

zmagali in tudi zato je bilo sklenjeno, da se naslednje igre organizirajo na Goričkem. Kulturni 

del programa, s katerim se je predstavilo Goričko, so izvedli člani KUD Budinci in KTD 

Moščanci. Priznanja nastopajočim je podelil generalni konzul Slovenije na Madžarskem, g. 
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D. Snoj in direktor narodnega parka Őrség g. T. Markovics. Stroške gostovanja so pokrili 

sodelujoči sami, organizator je pokril stroške prehrane vsem udeležencem. 

 

Druge mednarodne aktivnosti so opisane v prilogi. 

 

 

Izvajanje projektov 

V nadaljevanju so navedeni poglavitni projekti zavoda, ki so v izvajanju ali v fazi sprejemanja 

oziroma priprave:  

 

GreenNet: predstavlja nadaljevanje projekta Greenbelt, ki povezuje številne 

partnerje iz držav srednje Evrope v okviru programa teritorialnega povezovanja, Cilj 

3. V prvem polletju (marec) je bila zaključena prostorska raziskava prispevnega 

območja Kučnice, ki je bila oddana zunanjemu izvajalcu ZEU; poenotena je bila 

skupna metodologija vseh partnerjev, podatki pa so bili posredovani v skupno bazo 

vseh partnerjev. Izdelano je bilo eno vmesno poročilo. Stekle so tudi priprave na 

srečanje projektnih partnerjev in mednarodno strokovno konferenco, ki je bila v 

septembru na Gradu. Konferenca na temo projektne problematike je bila izvedena 

tudi na sejmu AGRA. Stalna težava, ki spremlja ta projekt, je dolgotrajno preverjanje 

oddanih poročil in velike zamude pri povračilu upravičenih sredstev. Še vedno ni 

sklenjene pogodbe za nacionalni del sofinaciranja stroškov projekta, ker MZPI do 

sedaj še ni poslalo v podpis pogodbe za ta namen (predvidoma za sredstva v višini 

do 10 % upravičenih stroškov projekta). 

 

AC1:Projekt se je uradno zaključil julija 2013, vendar vse obveznosti tudi v letu 2013 

še niso bile zaključene, tako tudi vsi upravičeni stroški še niso bili refundirani.   

 

AC2: V projektu Rokodelska akademija 2 so potekale aktivnosti za izbiro štirih 

izvajalcev nalog: 

1. pripravo turističnih paketov s ponudbo rokodelcev,  

2. izvedbo natečaja za oblikovanje oblačilnega videza informatorjev v središčih 

Rokodelske akademije, 

3. izvedbo premične zložljive stojnice za promocijo rokodelstva, 

4. izvedbo raziskovalnega tabora oblačilnega videza rodbin, ki so gospodovale 

na gradu. 

Izvedle so se tudi tehnične delavnice (ročno tkanje, polstenje, lončarjenje, pletenje iz 

ličja): 

 v sklopu 8. velikonočne delavnice na gradu (23.3.2013, 17 udeležencev), 

 ob tehničnem dnevu OŠ Turnišče (26.3.2013, 25 učencev),  

 ob tehničnem dnevu OŠ Puconci (11.4.2013, 49 učencev). 

 

Izdano je bilo projektno glasilo in v povezavi s projektom, ki ga je izvajala Ljudska 

univerza, je bila na gradu odprta razstava O ti erbija IIz naslovom Oblikovanje 

tekstilnih izdelkov s pridihom kulturne dediščine Pomurja(28.6. – 31.8.2013). 

 

 

Upkač: v projektu je bila nabavljena dodatna oprema (drobilec vej, kosilnica), 

izvedel se je postopek nakupa mobilne predelovalno-polnilne linije sadja, uspešno 
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pa je bila dokončana obnova grajskega prostora za namene razstave. V jeseni je 

bila izvedena serija delavnic na temo predelave jabolk v jabolčni sok, katere so bile 

izredno uspešne, saj se jih je udeležilo več kot 230 lastnikov sadovnjakov, 

napolnjenih pa je bilo 35.000 litrov soka. Ob začetku te serije je bila izredno 

uspešna in odmevna medijska predstavitev projekta in mobilne predelovalno-

polnilne linije v Markovcih, katere sta se udeležila tudi minister D. Židan in njegov 

madžarski kolega S. Fazekas z delegacijama. Spomladi so bile izvedene 3 

delavnice pomladitvene rezi in 2 delavnici s prikazom cepljenja sadnega drevja. 

 

KVH: projekt se je uradno zaključil v oktobru 2012, kljub vsem oddanim poročilom in 

izvedenim aktivnostim pa projekt še ni dokončno zaključen, saj vsi partnerji še niso 

zaključili vseh del; čaka pa se tudi na potrditev 6. vmesnega poročila in potrditev 7. 

zaključnega poročila vseh partnerjev skupaj z vodilnim partnerjem (NP Őrség). Od 

potrditve skupnih poročil je bil odvisen tudi rok povračila upravičenih stroškov, ki so 

bila potem nakazana v januarju 2014. Po revizijskem pregledu in dodatnih navodilih 

s strani organa upravljanja je bila z uporabnikom opreme za sirarno razdrta stara 

pogodba in sklenjena nova, po kateri zavod te opreme več ne oddaja v brezplačno 

uporabo. 

 

KulinaRa (Kulinarično podeželsko jedro Ratkovci): zavod je bil z manjšim deležem 

sredstev vključen v izvedbo projekta, ki ga je prijavila Krajevna skupnost Ratkovci s 

partnerji na razpisu LAS Goričko. Namen projekta je z dodatnimi aktivnostmi 

zaokrožiti ponudbo sirarne Gorički raj v Ratkovcih in jo obogatiti z oblikovanjem 

kulinaričnega podeželskega jedra. V okviru projekta je zavod organiziral tiskovno 

konferenco, ki je bila v Ratkovcih, v ponedeljek, 17.6.2013.  

 

V okviru projekta Mura Raba TV 2 je bilo izvedeno več dni terenskega dela in 

kompletiranje potrebnega gradiva za delovanje omrežja info-točk za namene 

turizma in predstavitve naravne in kulturne dediščine območja Goričkega.  

 

Projekt Biogospodarstvo, v katerem so bila predvidena sredstva za sanacijo 

podirajočega se zidu na notranjem platoju, po objavi rezultatov konec decembra 

2013 ni bil izbran v financiranje. 

 

V okviru projekta Life+ Ledavsko jezero je bilo veliko ur posvečenih pripravi 

partnerske mreže, izboru nosilne teme, pridobivanju vseh potrebnih podlag in 

izpolnjevanju projektne dokumentacije. Vodilni partner Občina Cankova je prevzel 

nalogo financiranja izdelovalca projektne dokumentacije, ki je bil angažiran kot 

zunanji sodelavec – pomemben del pomoči pri oddaji projekta pa je prispeval tudi 

zavod. V drugi polovici leta je bil projekt vrnjen v dopolnitve in tako bo projekt 

ponovno kandidiral za sredstva Life+ v 2014; v kolikor bo odobren, bo to pomenilo 

velik korak naprej pri dogovornem, celostnem in trajnostnem upravljanju z enim 

najpomembnejših varstveno-razvojnih predelov Krajinskega parka Goričko. 
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Spodbujanje razvoja turizma 

V okviru projekta Družinski centri in rokodelska akademija 2 so nastali in se preverjajo 

turistični produkti izletov in počitnic za posameznike in družine, ki vključujejo ponudbo 

rokodelskih delavnic z možnostjo učenja lončarstva in tkanja. 

 

Zelo pozitivno je bila ocenjena prireditev Diši po Prekmurju v Ljubljani, ki pomembno 

promovira tako samo regijo, kot tudi njeno kulturno in naravno dediščino. Zavod je bil 

prisoten tudi pri številnih turističnih dogodkih v organizaciji lokalnih društev. Okrepilo se je 

sodelovanje pri oblikovanju RDO – projekta regionalne destinacijske organizacije za regijo 

Pomurja. Projekt koordinira RRA Mura, JZKPG pa se vključuje v strateškem svetu pri pripravi 

temeljnih dokumentov RDO. V nastajanje je vključena tudi PTZ, ki je na svojem rednem 

letnem zboru 21.11. Na predlog S. Dešnik podelila nagrado za življenjsko delo enologu in 

strokovnemu sodelavcu KGZ Murska Sobota E. Novaku, s katerim JZ KPG že od leta 2004 

sodeluje v bienalnem ocenjevanju vin Trideželnega parka in okolice Goričko-Raab-Őrség in 

sosednjih vinorodnih dežel. 

 

Zavod je v okviru danih možnosti poskušal racionalno upravljati nove prenočitvene 

kapacitete v drugi etaži JV trakta (2 apartmaja in 2 sobi s kopalnico, skupaj 8 + 2 ležišči). 

Urejeno je bilo tudi elektronsko registriranje oz. javljanje gostov, ki prenočujejo. Zavod je 

naročil tudi izdelavo posebne značke, kot lastnega spominka. Značka se prodaja kot tržno 

blago v prodajalni info. središča, stroške naročila, ki je znašalo 300 evrov, pa je zavod pokril 

iz lastnih sredstev. 
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FINANČNO POSLOVANJE 

Zavod razpolaga z nekaterimi lastnimi prihodki, kar vključuje predvsem prodajo vstopnic na 

grad, oziroma zaračunavanje ogleda in vodenja po gradu, strokovna vodenja po Krajinskem 

parku Goričko, izvajanje naravoslovnih in tehničnih dni za osnovnošolce, prodajo trgovskega 

blaga v grajski trgovinici, trženje prenočitvenih kapacitet in oddajo poročne dvorane in 

protokolarnih prostorov. Skupna višina teh sredstev v letu 2013 znaša 54.013,00 EUR in je v 

primerjavi z lani približno enaka. V središču za obiskovalce in grajski  trgovinici se prodaja 

blago lokalnih producentov po načelu konsignacijskega obračuna vsake 3 mesece, trgovska 

marža zavoda pa je 20 %. Prodajajo se še različna literatura, DVD-ji, spominki in 

razglednice.  

 

Zdaj že skoraj stalne težave, s katerimi se na področju finančnega poslovanja sooča zavod iz 

leta v leto, predstavljajo precejšnje zamude pri prejemanju povračil že pokritih projektnih 

stroškov, ki so lahko tudi daljše od pol leta. Premostitveni krediti so kljub temu omogočali 

dokaj nemoteno financiranje dejavnosti, zato večjih zamud pri poravnavanju tekočih in ostalih 

obveznosti ni bilo.  

 

Zavod je v tem letu tudi prvič pridobil subvencije za kmetijske površine, vendar je ta znesek 

razmeroma majhen v primerjavi z maksimalno možnim – del razlogov za to tiči v ne povsem 

urejenih GERK-ih, neizpolnjevanju pogoja minimalne obtežbe, nekaterih napakah v 

evidencah lastništva in še čem. Višina teh sredstev se bo v prihodnje predvidoma sicer 

nekoliko povečala, vendar bo tudi potem zadostovala le za pokrivanje stroškov vzdrževanja 

zemljišč. 

 

Nadaljevanje delne bolniške odsotnosti ene izmed uslužbenk zavoda in nastop porodniškega 

dopusta in dopusta za nego otrok z aprilom 2013 je posledično pomenilo nižjo končno 

realizacijo stroškov dela. Zavod je uspel v celoti realizirati zahtevo po izplačilu regresa 

uslužbencem za leto 2012. Investicija v osnovna sredstva in opremo je bila izvedena v drugi 

polovici leta, v skupni vrednosti 5.000 evrov pa je bila namenjena za opremo Središča za 

obiskovalce Kukavica. 

 

Lastne prihodke zavod ustvari tudi z donacijami, zlasti za izvedbo nekaterih tradicionalnih 

prireditev (fotografski natečaj, kolesarski maraton, 10 let Krajinskega parka Goričko), višina 

teh sredstev pa v zadnjih letih ostaja na enaki ravni. V splošnem pa velja, da se tako 

pridobljena lastna sredstva porabljajo izključno za materialne stroške, manjša popravila 

prostorov in investicije ter sofinanciranje projektov. 

 

V celoti vzeto je bilo finančno poslovanje zavoda v 2013 uspešno in zaključeno brez večjih 

težav, kar je posledica natančnega in rednega spremljanja stanja tako na prihodkovni kot 

odhodkovni strani, katero je vseskozi ostajalo v dinamičnem ravnotežju. Zaradi določenih 

projektnih obveznosti so bili posamezni meseci nekoliko bolj obremenjeni z višino izdatkov in 

posledično z višino potrebnega zadolževanja, vendar je bilo vse to že vnaprej predvideno v 

samem programu dela in tudi nekaj zamud pri povračilu teh projektnih izdatkov ni moglo 

preprečiti tega, da zavod poslovnega leta ne bi končal finančno pozitivno.
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VEČJA ODSTOPANJA V IZVEDBI GLEDE NA NAČRTOVANO 

Pomembnejših večjih odstopanj v realizaciji aktivnosti glede na sprejeti letni program dela ni 

bilo. Pojavilo pa se je nekaj manjših, med katerimi so: 

1. predavanja o upravljanju Natura 2000 območij in KOP ukrepih, 

2. popis rastišč rumene maslenice, 

3. predstavitev načrta upravljanja, 

4. sanacija podpornega zidu in grajskega parka, 

5. izobraževanja za izvajanje naravovarstvenega nadzora, 

6. svetovanje občinam pri postavitvi tematskih poti in mreže kolesarskih poti, 

7. sklenitev sporazumov o sodelovanju z različnimi deležniki, 

8. postavitev geostolpa, 

9. izdelava načrtov ali projektov za telesno ali drugače prizadete, 

10.  študija naravovarstveno sprejemljivih oblik turizma v zavarovanih območjih. 

 

 

K 1: izvedeno je bilo svetovanje občinskim delavcem občin Hodoš in Šalovci glede 

ohranjanja rastišč dišečega volčina. Izveden je bil tudi skupen terenski ogled. Zavod je tudi 

poslal posebno vabilo na predavanje na to temo, vendar je bila udeležba zelo slaba – prišli 

so zgolj iz občin Šalovci in Gornji Petrovci. Predavanj skupaj s KGZ o KOP ukrepih ni bilo v 

načrtovanem obsegu (3) deloma tudi zaradi začetka nove finančne perspektive in dolgo 

neznanih izhodiščih za slovenski del znotraj SKP, ker so dokaj dolgo potekala pogajanja 

resornega ministra z EU (kateri nabor ukrepov bo ostal, vprašanje na proizvodnjo vezanih 

plačil in ohranitve ali odprave kvot, vprašanje izenačevanja plačil za travnike in njive, 

vprašanje ukrepa in pogojev zimske ozelenitve itd.). Glede izvedbe predavanj o ukrepih KOP 

velja še dodati, da je bilo v sodelovanju s KGZ izvedeno eno predavanje in sicer na sedežu 

KGZ v Murski Soboti. Drugih predavanj te vrste KGZ v tem obdobju ni objavil. Se je pa v 

zadnjih tednih leta zelo intenziviralo vprašanje vloge kmetijstva in KGZ pri uresničevanju 

ciljev iz OP za Naturo 2000 na področju ohranjanja travniških habitatnih tipov. To je bila 

hkrati tudi ena izmed tem na jesenskem posvetu o Naturi 2000 v NP Őrség, kot del projekta 

PU Nature 2000, ki ga vodi ZRSVN. 

 

K 2: posebnega popisa rumene maslenice ni bilo, saj se je z namenom varovanja te 

ogrožene vrste izvedel interventni ukrep odkupa zemljišč iz sredstev SKZG. Za izvedbo 

popisa je pripravljena projektna naloga, s katero bomo izvedli javno povpraševanje.. Na NV 

Motvarjevci, kjer je eno od dveh najpomembnejših nahajališč te vrste v KPG, je zavod s 

pomočjo državnih namenskih sredstev uspel realizirati odkup pomembnega dela teh 

travnikov in se vpisati kot njihov upravljavec (lastnik je RS). Na ta način se ne bo več izvajalo 

posredno varstvo s popisovanjem oz. monitoringom, ampak bo mogoče izvajati aktivno 

varstvo, ki zajema predvsem vrsti prilagojeni režim košnje travnikov.  

 

K 3: posebne serije predstavitve predloga NUG po lokalnih skupnostih ni bilo, ker predlog še 

ni bil pripravljen do te faze.. Poleg tega je prišlo do nekaterih popravkov Natura 2000 

območij, v projektu KVH pa so bili objavljeni nekateri novi natančni podatki o stanju habitatov 

in vrst v KPG. Predlog osnutka je bil zato uporabljen kot osnova za pripravo letnega 

programa dela in je na neki način tako dokazal svojo konkretno uporabno vrednost. Zaradi 

novih dejstev, h katerim je potrebno dodati tudi ZUJF in nove projekcije proračuna ter števila 
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zaposlenih v zavodu v prihodnje, pa je bilo sklenjeno, da se ga v naslednjem obdobju 

novelira ter ponovno pošlje v usklajevanje.  

K 4: sanacija podpornega zidu zgornjega platoja na notranjem dvorišču ter ureditev 

grajskega parka v zunanjem delu je bila ozko povezana z odobritvijo projekta 

Biogospodarstvo. Objava rezultatov je zamujala za več kot leto in pol, na koncu pa je bil 

objavljen seznam pogojno odobrenih projektov, med katerimi pa tega projekta ni bilo 

(odobreni projekti so bili skoraj vsi z zelo podobnega področja gospodarstva, verjetnost pa je 

tako ali tako bila majhna, saj je bilo oddanih kar 230 projektov, odobrenih pa samo 40). A 

četudi bi bil odobren, bi njegova izvedba zaradi tako dolge zamude in dolgotrajnih postopkov 

javnega naročanja bila ogrožena, če ne že nemogoča. Roki za izvedbo so namreč ostali isti 

kljub zamudi. Več kot 100.000 evrov velika načrtovana investicija tako ni bila realizirana in 

kakor je to po eni strani velika škoda za infrastrukturo gradu, pa po drugi strani v ničemer ne 

ogroža ali zmanjšuje sposobnosti poslovanja zavoda.  

 

K 5: izobraževanja na temo izvajanja naravovarstvenega nadzora se ni udeležil noben izmed 

zaposlenih v zavodu, saj izobraževanje na nacionalnem nivoju na to temo ni bilo izvedeno. 

So se pa nadzorniki in zaposleni v zavodu izobraževali neformalno, znotraj rednega 

delovnega časa, zlasti na vsakdanjih temah: omejevanje hrupa in vožnje v naravnem 

prostoru, nadzor nad izpusti v vodotoke, postopki pridobivanja IPPC dovoljenj … 

 

K 6: svetovanje občinam pri postavitvi tematskih poti in mreže kolesarskih poti je bilo 

realizirano delno, saj je sovpadalo z nekaterimi projekti, od katerih pa v nadaljevanju ni 

noben šel v nadaljnjo realizacijo. Projekt Life +Ledavsko jezero je predvideval tudi ureditev 

poti okoli jezera, vendar je bil projekt vrnjen v dopolnitve. Projekt Springs jump (podrobneje 

je predstavljen v prilogi poročila, eden njegovih ciljev pa je povezovanje zavarovanih območij 

z bližnjimi turističnimi centri preko mreže kolesarskih in drugih poti) pa je prav tako 

predvideval dopolnitve v izgradnji omrežja tematskih poti, vendar je po nekaj srečanjih 

potencialnih projektnih partnerjev bil odložen na poznejši čas. Razlog za to so bili predvsem 

časovna stiska, neugodni pogoji financiranja in nedorečenost glede prevzema vloge 

vodilnega partnerja. Del aktivnosti na tem področju pa je bil izveden v zvezi z vrednotenjem 

novo izgrajenih počivališč (eden od rezultatov projekta, v katerem zavod ni sodeloval), 

iniciative ICT (Iron Curtain Trail) v projektu GreenNet, trasiranja izboljšane variante 3D poti 

ter snemanja tematske oddaje avstrijske TV, katere del so bile tudi poti po parku. 

 

K 7: v tem obdobju posebnih pisnih dogovorov in sporazumov ni bilo sklenjenih, je pa bilo 

veliko ustnih dogovorov z društvi (npr. Društvo govedorejcev, GDLV in Pomursko sadjarsko 

društvo), lokalnimi skupnostmi (z Občino Cankova glede Programa javnih del in reševanja 

problema migracije dvoživk pri Ledavskem jezeru ter Občino Moravske Toplice glede pravne 

pomoči civilni iniciativi v primeru bioplinarne Motvarjevci) in gospodarskimi subjekti (npr. 

Cerop iz Puconcev). Kot del realizacije tega cilja pa lahko smatramo podpis partnerske 

pogodbe med zavodom in Občino Cankova v projektu Life+ Ledavsko jezero, sodelovanje z 

ARS Ramovš na področju načrtovanja prihodnjih glasbenih dogodkov na gradu 

Grad,sporazum z Zavodom za šolstvo glede izobraževalnih vsebin za osnovne šole na 

območju parka v okviru kviza ter priprave na sporazum med različnimi upravljavci gradov v 

Pomurju. 

 

K 8: Geostolp še ni bil postavljen, ker realizacija te aktivnosti sovpada s celovito 

konceptualno zasnovo ureditve notranjega dvorišča, le-ta pa ni mogla biti izvedena, ker so z 
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zavrnitvijo projekta Biogospodarstvo izostala za to predvidena namenska sredstva. Hkrati je 

bilo ocenjeno, da v tej fazi predstavljanja geološke preteklosti območja zadostuje obstoječa 

geološka zbirka v središču Kukavica. V okviru Geotabora študentov geologije, ki se je odvijal 

v juliju na gradu in Goričkem, je bil nabran še dodaten material, ki je sedaj del te zbirke.  

 

K 9: izdelava načrtov ali projektov za telesno ali drugače prizadete kot aktivnost dejansko ni 

bila izvedena. Na to temo so potekali pogovori s projektanti (npr. omogočanje dostopa 

gibalno oviranim na zgornji plato preko klančine) in med zaposlenimi zavoda. Del teh načrtov 

bi se realiziral tudi skozi projekt Biogospodarstvo (npr. ureditev zunanjih parkovnih površin 

na način, ki bi omogočal olajšan dostop), vendar do tega zaradi njegove zavrnitve ni prišlo. 

So pa grad Grad obiskali gojenci zavoda za motnje v duševnem razvoju in člani društva 

gluhih in slabovidnih in v tem oziru se je znotraj vodniške službe izdelal prilagojen načrt 

vodenja po gradu, ki je zelo uspel. 

 

K 10: posebna študija naravovarstveno sprejemljivih oblik turizma v zavarovanih območjih je 

v fazi osnutka in se z leti dopolnjuje – sočasno z izvajanjem prireditvenih dejavnosti in 

projektov na to temo ter njihovo kasnejšo evalvacijo, katera pa predstavlja nato izhodišče za  

samo študijo. Pogovori na to temo so se vrstili tudi ob nastajanju RRP 2014 – 2020 in v 

okviru delovanja Skupnosti parkov; sama tematika pa predstavlja tudi del vsebin novega 

predloga načrta upravljanja. 
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IZVEDBA PROGRAMA AKTIVNOSTI 2013 

 

V 2013 je bila realizacija delovnih ur višja od načrtovane na postavki javnih del, kar je 

posledica dodatno odobrenih programov, ki jih je zavodu uspelo realizirati v okviru poznejših 

razpisov ZRSZZ (dodatni program za 7 mesecev). Na postavki delovnih ur redno zaposlenih 

pa je končna realizacija nižja od načrtovane, zlasti zaradi nadaljevanja dolgotrajne bolniške 

odsotnosti zaposlene sodelavke. Odsotnost je bila v drugem delu leta v obsegu polovičnega 

delovnega časa. V drugem trimesečju je ena izmed sodelavk nastopila porodniški dopust, 

zato je bilo potrebno delo vodniške službe prilagoditi in nekoliko reorganizirati. Načrtovanje 

prisotnosti in odsotnosti zaposlenih v vodniški službi je prešlo na delovno področje 

poslovnega sekretarja, ki sedaj za vsakega iz te službe za obdobje več mesecev vnaprej 

natančno določi urnik prisotnosti in odsotnosti. Ta sprememba se je razmeroma hitro 

pokazala kot učinkovita. 

 

V nadaljevanju so po tabelah natančneje predstavljeni program dela s komentarji in indeksi 

realizacije kazalnikov. Glede na prejšnje leto je sprememba zgolj v tem, da so komentar in 

indeksi realizacije sedaj zaradi še boljše preglednosti vstavljeni v lastno vrstico in niso več 

pripisani s poševno pisavo v istem okencu kot opisi aktivnosti iz programa. Kljub temu na 

tem mestu ni moč podati obširnejše razlage ali predstaviti vseh relevantnih informacij, zato 

so nekatere aktivnosti še dodatno opisane v posebni prilogi tega poročila.  

 

Posebnih komentarjev ob projektnih aktivnostih ni, saj so natančnejši opisi sestavni del 

rednega poročanja organu nadzora ob vsakokratnem poročilu ter kot tako dostopni za 

preverjanje oziroma seznanitev. Skupna ugotovitev za vse projekte je, da so v celoti dosegli 

zastavljene indikatorje. 

 

 

 

Legenda 

  operativni cilj 

  naloga 

  aktivnosti za izvedbo 

 projektne aktivnosti 

 realizacija (IR – indeks realizacije) 
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I. VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE 

I.1. NATURA 2000 
    

  Aktivnost/naloga Kazalnik 
(vrednost) 

Plan 
2013 
(ure) 

Programski 
materialni 
stroški (€) 

Območje 
izvajanja 

aktivnosti 

1. Cilj: Zagotoviti ugodno ohranitveno 
stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in 
habitatov kvalifikacijskih vrst  (območje 
NATURA 2000: 09 in 021). 

       

1.1. Naloga: Promovirati ekstenzivno rabo 
travniških površin in ekološkega 
kmetovanja na območju KPG.  

       

1.1.a. Organizirati in izpeljati tretjo akcijo NAJ 
travnik, s katero se izbira in nagrajuje 
lastnike zemljišč, ki izvajajo naravi 
prijazno gospodarjenje. 

organizacija 
in izvedba 
akcije s 
poročil. (1) 

50 500 Območje 
KPG 

realiz. 
 

 

Akcija Naj Travnik je bila razpisna z javnim 
pozivom. Prijavljenih je bilo 12 lastnikov 
travnikov, ki so bili v juniju prvič že 
pregledani. Drugi ogled in izbor je bil 
izveden v mesecu avgustu. Podelitev 
priznanj in nagrad je bila na prireditvi Naj 
domačija na Hotizi (poročilo v prilogi) 

 
IR = 1.0 

50 
IR = 1.0 

123  

1.1.b. Izvedba predavanj za lastnike in 
upravljavce zemljišč na temo naravi 
prijaznega gospodarjenja ter skladnosti 
z ekološkimi zahtevami kvalifikacijskih 
habitatov in vrst Natura 2000. 

izvedena 
predavanja 
(3);  

50  Območje 
KPG 

realiz. 

V prvi polovici leta je bilo izvedeno 
predavanje v Stanjevcih za občinske 
delavce in vodje javnih del po občinah ter 
predavanje v Korovcih za lastnike zemljišč 
na temo KOP ukrepov. V občinah Šalovci in 
Hodoš pa je bilo predavanje na terenu o 
ohranjanju rastišč dišečega volčina. 
Podrobnejša predstavitev je v prilogi 
poročila. Skupno se je udeležilo 30 
lastnikov. 

 
IR = 1.0 

39 
IR = 0,8 

 Občina  
G. Petrovci 

1.2. Naloga:Zagotavljanje ugodnega 
ohranitvenega stanja varovanih 
habitatnih tipov in vrst z neposrednim 
upravljanjem z zemljišči v upravljanju 
JZ KPG. 

       

1.2.a. Izvedbeni načrt ukrepov na zemljiščih v 
upravljanju JZ KPG. 

finančni 
načrt (1); 
izvedbeni 
načrt (1) 

40   Območje 
KPG 

realiz. 

Pripravljen je bil izvedbeno-delovni načrt 
košnje in ostalih del na zemljiščih v 
upravljanju JZ KPG. Za izvedbo te naloge 
se je izkazalo, da je bilo potrebno manj 
časa, kot sprva predvideno. 

 
IR = 1.0 

31 
IR = 0,8 

  

1.2.b. Na travnikih v upravljanju  JZKPG 
neposredno ali prek zunanjih storitev 
zagotoviti ciljnim habitatom in vrstam 
prilagojeno gospodarjenje in, kjer je 

izvedena 
košnja (30 
ha), 
izvedena 

1870 2500 Travniki v 
lasti in 

upravljanju 
JZ KPG 
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nujno, izvesti obnovo ali premeno. obnova (1 
ha) 

realiz. 
V letu 2013 je bila pokošena in odstranjena 
biomasa na 31ha površin, ki so v 
upravljanju JZ KPG 

 
IR = 1.0 

1922 
IR = 1.0 

2572  

1.3. Naloga:Na območjih varovanih 
habitatnih tipov in habitatov varovanih 
vrst zastopati interese varstva narave, 
da se ohrani ali določi namenska raba, 
ki omogoča doseganje varstvenih ciljev. 

       

1.3. a Aktivno sodelovati v postopkih zložb ter 
pri prometu z nepremičninami 
kmetijskih in drugih zemljišč ter 
sodelovati na povabilo lokalnih 
skupnosti pri pripravi OPN, OPPN. 

zapisnik (1), 
poročilo (1) 

80  Območje 
parka 

realiz. 

Zložbe zemljišč so v tem letu potekale v k.o. 
Hodoš, zavod je pri tem sodeloval z mnenji 
podanimi v telefonskih pogovorih. V drugi 
polovici leta 2013 so stekli postopki zložb v 
k.o. Prosenjakovci, glede katerih pa je 
zavod v fazi zbiranja podatkov. 
Napovedanih zložb je bilo več, kot 
realiziranih, zato je št. ur na aktivnosti 
manjše kot načrtovano. Poročilo je v prilogi. 

 
IR = 1.0 

55 
IR = 0.7 

 Hodoš, 
Prosenjakovci 

2. Cilj: Zagotoviti ugodno ohranitveno 
stanje ciljnih živalskih in rastlinskih vrst 
Nature 2000.   

       

2.1. Naloga: Ohranjanje ugodnega stanja 
populacije netopirjev. 

       

2.1.a. Spremljati stanje populacije netopirjev  
in posredovanje podatkov (povezava s 
središčem Kukavica). 

poročilo (1) 50  Grad Grad, 
Sv. Martin na 

Kobilju, 
Markovci, 
Šalovci … 

realiz. 

Ob otvoritvi Središča za naravo in krajino je 
bila premeščena kamera za opazovanje 
netopirjev in vzpostavljena nova povezava z 
monitorjem. V kletnih prostorih gradu smo 
opravili 4 oglede, enkrat so ogled opravili 
strokovnjaki iz CKFF, dvakrat smo 
pregledali podstrešje in zvonik v Kobiljski 
cerkvi, enkrat v graški cerkvi in enkrat v 
stari šoli v Šalovcih. Izdelano je bilo poročilo 
o stanju netopirjev. Poročilo je v prilogi. 

 
IR = 1.0 

47 
IR =1,0    

 Grad,  
Kobilje, 
Šalovci 

2.2. Naloga:Skladno z OP Natura 2000  
izvajanje ukrepov za zagotavljanje 
ugodnega ohranitvenega stanja bele 
štorklje.   

       

2.2.a. V sklopu naravovarstvenega nadzora in 
v sodelovanju z izvajalcem monitoringa 
ptic spremljati stanje gnezd bele 
štorklje ter po potrebi obnoviti 
poškodovane ali postaviti nove 
podstavke za gnezda. 

št. obnovljen. 

gnezd (2); 

št. novih 
podstavkov 
(2) 

 

95 250 Območje 

KPG 

Cankova, 

Šalovci 

 

realiz. 

V prvem polletju smo spremljali nastajanje 
novega gnezda na obrobju KPG v k.o. 
Dobrovnik, spremljali smo poskus 
gnezdenja v Motovilcih, Korovcih, Ropoči in 
Gornjih Petrovcih. Izdelana sta bila 2 nova 
gnezdilna podstavka. Zabeležili smo tudi 
pogin samca v Motovilcih (električni udar). 

 

IR = 1.0 

73 
IR = 0,8 

218 Dobrovnik, 

Motovilci,  

Korovci, 

G. Petrovci 
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Poginulo štorkljo smo dostavili na 
Prirodoslovni muzej Slovenije. Izkazalo se 
je, da pregledanih gnezd ni bilo potrebno 
obnavljati, novi podstavki pa tudi niso bili 
potrebni. 

2.3. Naloga: Povečanje števila gnezditvenih 
mest za ptice duplarice s postavitvijo 
primernih gnezdilnic. 

       

2.3.a. Vzdrževanje in spremljanje stanja v že 
obstoječih gnezdilnicah (20 za čuka, 35 
za velikega skovika in zlatovranko, 90 
za manjše duplarje). 

poročilo o 
stanju (1) 

37  Območje 
KPG 

realiz. 

Na eni gnezdilnici v k.o. Nuskova smo 
nastavili pločevinasto oviro, ki preprečuje 
dostop plenilcem v gnezdilnico (gnezdilnica, 
kjer potencialno gnezdi zlatovranka), 
pregledali smo 32 gnezdilnic za zlatovranko 
in 20 za čuka. Zaradi dotrajanosti smo 
gnezdilnice odstranili, nove oz. popravljene, 
bodo nastavljene v 2014. Poročilo o stanju 
je v prilogi. 

 
IR = 1.0 

40 
IR = 1.0 

 KPG, 
Nuskova 

2.3.b. Postaviti gnezdilnice za sekundarne 
duplarje (navezava na projekt Upkač). 
Postavitev lovilnih prež za zlatovranke. 

št. novih 
gnezdilnic 
(20), št. teren. 
dni (10) 

50 200 Moravske 
Toplice, 
Šalovci 

realiz. 

V delni realizaciji s projektom Upkač je bilo 
v sodelovanju z DOPPS postavljenih 60 
novih gnezdilnic za sekundarne duplarje: 40 
»projektnih« in 20 zavodovih (ure projektno 
zaposlenih tu niso vštete). Postavljenih je 
bilo 26 lovilnih prež. Opis aktivnosti je v 
prilogi poročila. 

 
IR = 1.0 

42 
IR = 0.8 

83  

2.3.c. Na površinah v upravljanju JZ KPG 
vzdrževati 4 vzorčne sadovnjake s 
starimi sortami sadnega drevja 
(navezava na projekt Upkač). 

poročilo (1) 200  Grad, 
Moravske 

Toplice, 
Šalovci 

realiz. 

Izvedeno je bilo gnojenje z gvanom, 
obrezovanje ter škropljenje (dovoljena 
ekološka škropiva).Ob 4-kratnem pregledu 
je bila nato opravljena še košnja in spravilo 
biomase (op.: ure za košnjo in spravilo so 
podane v 1.2.b.). Postavljen je bil hotel za 
čebele samotarke K.o. Vidonci. Opis 
izvedbe aktivnosti je v prilogi poročila.  

 
IR = 1.0 

162 
IR = 0,8 

 Občine Grad 
in Šalovci ter 

M. Toplice 

2.4. Naloga: Zagotavljati ugodno 
ohranitveno stanje dvoživk z varstvom 
in obnovo obstoječih habitatov ter 
ukrepi varovanja na selitvenih poteh. 

       

2.4.a. Organizacija akcije prenosa dvoživk ob 
izbranih vodnih telesih v času 
mrestenja (pridobitev soglasja, 
obveščanje javnosti in poročanje). 

pisno poročilo 
(1); 
objave v 
medijih (3)  

30  Moravske 
Toplice, 

Cankova, 
Rogašovci 

realiz. 

Pridobljena so bila soglasja za postavitev 
začasnih mrež na treh črnih točkah (2x 
Krašči-Ropoča in 1x Kančevci), pridobljeno 
je bilo tudi soglasje za začasno zaporo 
ceste nad L. jezerom. Izdelano je bilo eno 
poročilo, ki je v prilogi. Pripravili smo 
uvodno in zaključno srečanje s prostovoljci. 
Objave o dogodku so bile v Vestniku, na 
Murskem valu, v občinskih glasilih, 

 
IR = 1.0 
 

24 
IR =0.8  

 Ledavsko 
jezero 
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Sobotainfo, Gorički list, TV Idea ter 
Pomurec.com  

2.4.b. Postavitev in odstranitev začasnih ograj 
in tabel na črnih točkah (odseki cest: 
R2-440 - 650 m, L Krašči - 900m, L 
Kančevci 350m), ter postavitev zapore 
cest. 

poročilo (1), 
postavitev 
začas. ograj 
(1900 m)  
izvedena 
akcija - 
prenesenih 
8.000 dvoživk 

605 500 Moravske 
Toplice, 

Cankova, 
Rogašovci 

realiz. 

Začasne ograje smo postavljali v 
sodelovanju z občino Cankova in 
prostovoljci. Tudi pri prenašanju so 
sodelovali prostovoljci (skupno 22 
prostovoljcev). Aktivnost je bila v celoti 
izvedena. Prenesenih je bilo 8.700 dvoživk. 
Več o tem je opisano v posebnem poročilu. 
 

 
IR = 1.0 

483 
IR = 0.8 

200 
(stroški so 

nižji od 
načrtovanih 

zaradi 
prostovoljne

ga dela) 

Ledavsko 
jezero 

Kančevci  

2.4.c. Monitoring črnih točk, kjer ni bilo 
predvidenih ukrepov varstva. 

poročilo (1) 20  Območje 
KPG 

realiz. 
Preverili smo tri črne točke (k.o. Hodoš, k.o. 
Radovci in k.o. Strehovci). Ugotovitve so 
predstavljene v prilogi poročila. 

 
IR = 1.0 

18 
IR = 1.0 

 Hodoš 
Radovci 

Strehovci 

2.4.d. Spremljanje učinkovitosti ukrepov v 
obnovljenih mlakah in novih mlakah ter 
po potrebi odstranitev tujerodnih rastlin 
in živali. 

pregledane
mlake (3), 
poročilo (1) 

20  Moravske 
Toplice (2), 

Grad (1) 

realiz. 

Pregledali smo tri mlake (k.o. Grad, k.o. 
Kančevci in k.o. Ivanjševci), iz mlake v k.o. 
Grad smo v novembru odstranili del 
odvečne zarasti. 

 
IR = 1.0 

40 
IR = 2.0 

 Grad 
Kančevci 

Ivanjševci 

2.5. Naloga:Na območjih populacij 
varstveno pomembnih vrst metuljev 
izvajati varstvene ukrepe. 

       

2.5.a. Redni monitoring na dveh izbranih 
transektih in občasno spremljanje 
stanja  na drugih lokalitetah. 

poročilo o 
rezultatih 
monitoringa 
(1) 

85  Območje 
KPG, izbrani 

transekti 

realiz. 
V letu 2013 je bil dodan transekt v k.o. 
Panovci.  Izvedli smo sedem transektnih 
popisov na treh izbranih lokacijah. 

 
IR = 1.0 

105 
IR = 1.2 

 KPG 
Panovci 

2.6. Naloga:Zagotoviti strokovne podlage 
za pripravo ukrepov za varstvo rastišč 
za zavarovane ali ogrožene rastlinske 
vrste. 

    

2.6.a. Uskladitev izvajanja naloge z ZRSVN in 
ZGS in popisati rastišča vsaj 1 
zavarovane vrste (rumene maslenica, 
sibirska perunika ali katera od ostalih 
zavarovanih vrst). 

izdelana 
projektna 
naloga (1), 
poročilo (1) 

50  Območje 
KPG 

realiz. 

Projektna naloga je bila izdelana in je 
pripravljena za oddajo javnega naročila, 
izvedbo povpraševanja za prevzem naloge 
s strani zunanjega izvajalca smo prenesli na 
naslednje obdobje. 

 
IR = 0.5 

20 
IR = 0.4 

  

2.6.b. Spremljanje stanja že popisanih rastišč 
zavarovanih vrst (grmičasti dišeči volčin 
in gorski narcis). 

pisno 
poročilo (1) 

60  Hodoš, 
Šalovci, 

Cankova, 
Rogašovci 
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realiz. 

V sodelovanju z občino Hodoš in Šalovci, 
smo preverili in zavarovali (košnja) 
obcestna rastišča grmičastega dišečega 
volčina. Ostala rastišča smo preverili sami.  

 
IR = 1.0 

50 
IR= 0.85 

 Hodoš 
Šalovci 

2.7. Naloga: Vzpostavitev središča za 
interpretacijo narave in krajine 
Goričkega na gradu Grad. 

    

2.7.a. Dokončanje in otvoritev razstavnih 
prostorov s tematsko razstavo v dveh 
grajskih prostorih: Kukavica in Upkač 
(predstavitev eksponatov iz žive in 
nežive narave – navezava na 
praznovanje 10-letnice); postavljanje, 
opremljanje in vzdrževanje stalne 
zbirke razstavljenih eksponatov. 

pojasnjeval. 
besedilo (1), 
zemljevidi 
(20), 
fotografije 
(50) 
 

800  Sedež 
JZKPG 

realiz. 

Aktivnost je bila v celoti izvedena ob 
otvoritvi maja 2013, vsi kazalniki so bili 
doseženi. Izdelava pojasnjevalnega 
besedila, slikovnega in kartografskega 
gradiva ter zbiranje razstavnih eksponatov 
(lesni deli, školjke idr.) se je realiziralo po 
načrtih (v sodelovanju s projektantsko hišo 
Arrea). 

 
IR = 1.0 

763 
IR = 1.0 

 Grad Grad 

2.7.b. Interpretacija narave v grajskem parku 
s postavitvijo geološkega stolpa, 
Geotabor 2013. 

geološki stolp 
(1); 
št.obiskoval. 
(500) 

310  Sedež 
JZKPG 

realiz. 

Geotabor s študenti geologije je bil izveden 
v juliju. Poleg raziskovanja so študenti 
nabrali vzorce kamnin, ki so v razstavišču. 
Ker še ni dokončnega načrta za ureditev 
dvorišča in parka, geostolpa nismo 
realizirali. Izvedenih pa je bilo več tematskih 
vodenj različnih študijskih skupin. 

 
IR = 0.7  

206 
IR = 0.7 

  

2.8. Naloga:Upravljanje s središčem za 
varstvo narave; Kukavica, Upkač. 

       

2.8.a. Interpretacija razstavljenih eksponatov 
v središču za naravo. 

št. obiskoval. 
(5.000); 
razstavi 
Kukavica in 
Upkač z 
eksponati (2);  

1124  Sedež 
JZKPG 

realiz. 

Tako razstava v prostoru Kukavica kot 
razstava v prostoru Upkač sta bili 
postavljeni v celoti in z eksponati. 
Organizirano vodenje po teh prostorih se je 
opravljalo vzporedno z vodenjem ogleda 
gradu. Ocena št. obiskovalcev, ki so si 
ogledali oba prostora, je težko določiti, ker 
vsi ogledi niso vodeni (npr. posamezniki), 
vendar je realna ocena, da jih je bilo več kot 
5.000. Poročilo je v prilogi. 

 
IR = 1.0 

866 
IR= 0.85 

  

3. Projekt GreenNet      

 Administracija projekta: priprava 

projektnih poročil, komuniciranje z VP 

in PP. 

  385   Sedež 
JZKPG 

realiz. 

Izvedena je bila priprava in oddaja 4. ter 5. 
vmesnega poročila ter oddaja dveh 
certifikatov upravičenosti stroškov v projektu 
in poročanje vodilnemu partnerju. 
Komuniciranje z vodilnim in ostalimi 
projektnimi partnerji je bilo redno ter preko 

 522   



Letno poročilo o poslovanju, 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko.  Interno gradivo. 

27  

e-pošte in telefona. 

 Konference in projektna srečanja v 

tujini. 

 75  Projektno 
območje 

realiz. 

Izvedeno je bilo srečanje s PP v Laafeldu in 
v BadRadkersburgu (Avstrija) v januarju. 
Udeležili smo se znanstvene konference na 
Dunaju in PSC srečanja v feb. ter 
slovesnosti ob 10 letnici Iniciative Evropska 
zelena vez v Berlinu (maj). Udeležili smo se 
še 100 letnice Naturschutzbunda 
Steiermark v Grazu (nov.). 

 65   

 Strokovno delo v projektu: 
- strokovne podlage za povodjeKučnice, 
- renaturacija, 
- razstava Greenbelt. 

  990   Sedež 
JZKPG, 
Kučnica 

realiz. 

Na tej aktivnosti je bilo opravljeno: 

 pomoč podjetju ZEU pri izdelavi 
strokovnih podlag za povodje Kučnice, 

 popis stanja narcisnih travnikov v 
pilotnem območju ob Kučnici, 

 fizikalne meritve vode v Kučnici v avg., 
okt. in nov., 

 popis vseh vtokov v Kučnico (del 
projektne naloge ZEU), 

 izdelava študij za druge partnerje v 
okviru različnih delovnih paketov (WP1, 
WP3, WP4 in WP5), 

 pregled in popis (3x) stanja narcisnih 
travnikov v maju, 

 obisk in pogovor 5 kmetov v Ledavski 
dolini o trajnostni rabi travnikov. 

 814   

 Promocija projekta in Zelene vezi 
(komuniciranje z javnostjo) 

 145  Projektno 
območje 

realiz. 

Predstavitev projekta in Evropske zelene 
vezi je bila: 

 na Občini Cankova, januar 

 na srečanju govedorejcev občine 
Cankova v Korovcih, januar, 

 na MKO, januar, 

 v Občini Bad Radkersburg und 
Umgebung, februar, 

 na pohodu ob Muri, februar, 

 z izdelavo posterja o pilotni regiji 
Kučnica za razstavo GreenNet, 

 na Sejmu Pannonian Bird Experience 
NP Neusidlersee-Seewinkel v Illmitzu,  

 na Kmetijsko živilskem sejmu v Gornji 
Radgoni, avgust, 

 z objavo 4 člankov v občinskih glasilih 
občin Cankova, Puconci, Gornji 
Petrovci, Hodoš in 2 v biltenu 
organizacije IUCN. 

 166   

 Organizacija in izvedba znanstvene 

konference v KPG. 

  155   Projektno 
območje 

realiz. 
Konferenca GreenNet na gradu Grad z več 
kot 50 udeleženci in projektnimi srečanji je 
bila v celoti uspešno izvedena. 

 170   

 Komuniciranje z deležniki 

 

 150  Projektno 
območje 

realiz. 
Predstavitev projekta GreenNetje bila 
izvedena na delavnici »Opredelitev stanja 
reke Kučnice« je bila marca v 

 150   
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Ljubljani.Predstavitev projekta in sestanek 
na temo vzdrževanja mejnih kamnov je bila 
na GURS, LJ(januar). Bila pa so še 
srečanja s kmetijskim svetovalcem junija v 
Cankovi na temo travnikov (3x). 

Skupaj: NATURA 2000 7696 3950  

Realizacija: NATURA 2000 6923 3196  

 

 

I.2. NARAVNE VREDNOTE 
    

  Aktivnost/naloga Kazalnik 
(vrednost) 

Plan 
2013 
(ure) 

Programski 
materialni 
stroški (€)  

Območje 
izvajanja 

aktivnosti 

4. Cilj: Ohranjati naravne vrednote.        

4.1. Naloga: Spremljati stanje na obstoječih 
naravnih vrednotah in strokovno 
argumentirati predlog razglasitve 
možnih novih NV. 

       

4.1.a. Preverjanje stanja NV v naravi, 
dokumentiranje in poročanje v letnem 
poročilu zavoda in posredovanje 
informacij ZRSVN. Opredelitev 
argumentov razglasitve novih NV. 

poročilo (1), 
dopolnjena 
digitalna 
podatkovna 
baza (1.1) 

70   Območje KPG 

realiz. 

V letu 2013 smo preverili stanje 40 NV, en 
izjemni osebek pa je bil evidentiran kot 
potencialna dendrološka naravna vrednota 
– v ta namen smo kontaktirali ZZG ter 
ZRSVN. Poročilo je v prilogi, del o NV bo 
poslan tudi ZRSVN.  

 
IR = 1.0 

105 
IR = 1.5 

  

4.2. Naloga: Priprava in izvedba načrta 
ukrepov na posamezni NV. 

       

4.2.a. Oblikovanje predloga zaporedja in vrste 
ukrepov za izboljšanje stanja tistih NV, 
ki so v najslabšem stanju ter po 
možnosti izvedba potrebnih ukrepov. 

poročilo (1), 
sanirana NV 
(2) 

60   Območje KPG 

realiz. 

Izveden je bil odkup 3ha zemljišč v državno 
lastnino na NV Motvarjevci-ekstenzivni 
travniki. Pripravljen je načrt vzpostavitve 
dobrega stanja odkupljenih travnikov na tej 
NV. Izveden je bil terenski pregled in 
pripravljen načrt vzdrževanja dobrega stanja 
travnikov, ki so del NV Kobilje in so v 
upravljanju JZ KPG. 

 
IR = 1.0 

80 
IR = 1.3 

1371* Motvarjevci 
Kobilje 

 

Skupaj: NARAVNE VREDNOTE 130 0  

Realizacija: NARAVNE VREDNOTE 185 1371*  

 
*programski stroški, pokriti iz sredstev SKZG 
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I.3. OHRANJANJE KRAJINSKE PESTROSTI 

  Aktivnost/naloga Kazalnik 
(vrednost) 

Plan 
2013 
(ure) 

Programski 
materialni 
stroški (€) 

Območje 
izvajanja 

aktivnosti 

5. Cilj:Ohranjanje krajinske pestrosti, 
mozaičnosti in značilnih krajinskih 
členov KPG in grajskega parka. 

       

5.1. Naloga: Izvajanje ukrepov za 
ohranjanje krajinske pestrosti. 

       

5.1.a. Dopolnjevati inventar značilnih 
krajinskih členov KPG, ki so pomembni 
za ohranjanje biotske pestrosti (npr. 
sadovnjaki, drevesa, mejice,  …) na 
podlagi DOF posnetkov in pregleda na 
terenu: navezava na projekta Upkač in 
GreenNet (Kučnica). 

dopolnjena GIS 

baza (1,1), 

izvedena študija 

ZEU s končnim 

elaboratom (1) 

 

170 500  Območje 

KPG 

 

realiz. 

Elaborat ZEU je bil izdelan v marcu in je 
skupaj s poročilom CKFF objavljen na 
spletni strani zavoda. Pridobljeni so bili tudi 
novi podatki od GURS-a, baza podatkov pa 
posodobljena z novimi podatki po 
spremembi območja Nature 2000. 

 

IR = 1.0 

220 
IR = 1.3 

plačano iz 
projekta 

GreenNet 
(6840 EUR) 

 

5.1.b. Organizirati letne akcije za promocijo in 
ohranjanje narave v sodelovanju z 
lokalnimi NVO (pomurska sekcija 
DOPPS, GDLV, TD, KUD, DOPMS), 
ZRSVN: odstranjevanje invazivnih vrst, 
revitalizacija NV, čistilne akcije (potoki, 
jezera) idr.  

št. izvedenih akcij 
(3) 

175 1000 Območje 

KPG 

 

realiz. 

V sodelovanju z DOPPS je bil izveden 
poskus mozaične košnje v Nuskovi, ker smo 
na terenu opazili dva para zlatovranke, ki 
sta iskala mesto za gnezditev. Z DOPPS je 
bil izveden popis številčnosti štorklje, 
društvo se je predstavilo na Jesenskem 
bazarju.  

 
IR = 0.65 

106 
IR =0.6  

635  

5.1.c. Upravljanje nepremičnin v pristojnosti 
JZ KPG: urejanje vpisa v ZK, 
posodabljanje GERK-ov, izvajanje 
sprejetih ukrepov KOP ter njihova širitev 
na ostale površine. 

poročilo (1) 
 

55   Območje 

KPG 

 

realiz. 

Aktivnost je bila izvedena v celoti. Ob več 
priložnostih je bilo zadeve potrebno urediti 
na ZK na UE Murska Sobota ali tudi na 
SKZG, zato je bila poraba ur na tej aktivnosti 
višja od prvotno načrtovane. Evidence so že 
v veliki meri dejansko skladne z dejstvi. 

 

IR = 1.0 

122 
IR= 2.5 

  

5.1.d. Vzdrževanje grajskega dvorišča in 
grajskega parka. 

pisno polletno 
poročilo o 
pregledu (2)  
urejen park 

1940  Grajsko 

dvorišče in 

okolica 

realiz. 

Aktivnost je bila izvedena, tehnična služba 
je dela opravila po načrtu. Rezultat je 
očiščen grajski park. Nekatera drevesa so 
bila natančneje pregledana z revirnim 
gozdarjem in nato predlagana za posek, 
katerega pa v tem letu nismo vršili. 

 
IR = 1.0 

1862 
IR = 1.0 

 Grajski park 

in dvorišče 

5.1.e. Pomladitvena rez visokodebelnih 
sadovnjakov na območju KPG 
(navezava na projekt Upkač) 

št. sadovnjakov 
(10) 

170  Območje 
KPG 
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realiz. 

Obrezanih je bilo 10 sadovnjakov (100 
dreves) v občinah M. Toplice, G. Petrovci in 
Grad. 

 
IR = 1.0 

210 
IR = 1,2 

  

6. Cilj:V sodelovanju z drugimi 
institucijami skrbeti za dobro ekološko 
in kemijsko stanje tekočih in stoječih 
voda, prednostno na območjih 
varstveno pomembnih vrst. 

       

6.1. Naloga: Ohranjanje vodnega režima in 
vzpostavljanje ekstenzivne rabe na 
priobalnih kmetijskih zemljiščih (tekoče 
in stoječe vode). 

       

6.1.a. Spremljanje ekološkega stanja voda s 
pomočjo bioindikatorjev (npr. vrste in 
številčnost populacij vodnih in obvodnih 
ptic) na izbranih vodnih telesih. 

poročilo o stanju 
(1) 

80   V. Krka, 
Kučnica, 
Ledava, 

Kobilj. p., 
Ledavsko,  
Hodoško j. 

realiz. 

Aktivnosti so bile izvedene v okviru 
monitoringa vodnih ptic na Ledavskem 
jezeru in na travnikih severno od jezera. 
V 2013 smo opravili 18 ornitoloških popisov 
na L. jezeru. Preverili smo kemijsko stanje L. 
jezera, Velike Krke, Kačove mlake, 
Gračkega potoka, Hodoškega in 
Križevskega jezera. Pregledan je bil tudi 
izvir vode v Prosečki vasi. Aktivnost je 
natančneje opisana v prilogi poročila. 

 
IR = 1.0 

126 
IR = 1.5 

 Ledavsko j., 
Velika Krka, 

Kačova 
mlaka, 

Grački p., 
Hodoško j., 

Križevsko j., 
Kobiljski p., 

Prosečka 
vas 

6.1.b. Oblikovati priporočila za rabo priobalnih 
zemljišč (primer Kučnica – navezava na 
projekt GreenNet). 

pisno priporočilo 

s smernicami (1) 

 

90   Rogašovci, 

Cankova, 

Tišina 

realiz. 

Aktivnosti so zajemale sodelovanje s 
projektno ekipo Inštituta za vode v okviru 
projekta GreenNet. Z občino Tišina smo 
vzpostavili stik s Skladom KZG in MKO ter 
prosili za posredovanje MKO pri vlogi za 
menjavo kmetijskih zemljišč v lasti RS in v 
upravljanju SKZG za določitev priobalnih 
zemljišč ob Kučnici na območju komasacij. 
Končnega pisnega poročila s smernicami še 
ni, ker je še v fazi izdelave. 

 

IR = 0.6 

70 
IR = 0.8 

  

6.2. Naloga: Izvedba ekološke obnove 
preoblikovanih vodotokov, na odsekih, 
kjer je še mogoče obnoviti prvotno 
funkcijo. 

       

6.2.a. Sodelovanje z izvajalci javne 
vodnogospodarske službe pri 
oblikovanju predloga ekološke obnove 
vodotokov. 

 50   Ledava, 
Velika in 

Mala Krka, 
Kobilj. p., 

Kučnica 

realiz. 

Aktivnosti so bile izvedene na načrtovalski 
ravni v okviru čezmejnega projekta 
Kučenitza, ki ga vodi MKO, sektor za vode, 
s partnerji iz Slovenije in Avstrije. Imeli smo 
dve celodnevni  usklajevalni delavnici in 
ogled na terenu. Na voljo so zapisniki 
delavnic. Ob pomoči zunanjega sodelavca 
pa so se na srečanjih in terenskih ogledih z 
vodnogospodarsko službo usklajevali načrti 
možnih renaturacijskih posegov na dotokih 
Ledavskega j., tudi v okviru priprav izdelave 
Life+ projekta (projekt je na voljo na sedežu 
uprave). 

 
IR = 1.0 

50 
IR = 1.0 

 Kučnica, 
Ledavsko j. 
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6.3. Naloga: Sodelovanje pri vključevanju 
naravovarstvenih vsebin v 
vodnogospodarske ukrepe. 

       

6.3.a. Aktivno sodelovati z javnimi 
vodnogospodarskimi službami in 
ZRSVN pri izdelavi predlogov ukrepov 
za načrtovanje vodnogospodarskih 
ukrepov, še posebej na območjih 
habitatov ogroženih  vrst (podrobnejši 
upravljavski načrti povodij v območju 
Natura 2000, gradnja čistilnih naprav). 

št. sestankov 
(5) 

55  Območje 
parka 

realiz. 

Aktivnost je bila izvedena kot del priprav na 
oblikovanje Life+ projekta Ledavsko jezero 
(VP Občina Cankova). Eden od glavnih 
ciljev projekta je bil priprava in izvajanje 
načrta upravljanja z jezerom zaradi 
učinkovitejšega varstva Natura 2000 
habitatov in vrst. Gre za regulacijo vodostaja 
v jezeru zaradi polojev ter ogroženih vrst 
ptic, dvoživk in drugih vrst. Bilo je več 
srečanj na Občini Cankova in v Mariboru z 
različnimi institucijami (VGB, FNM, ZRSVN), 
po telefonu in e-mejlih …  

 
IR = 1.0 

51 
IR = 0.9 

  

7. Cilj: Izmenjava strokovnih podatkov o 
vrstah in habitatnih tipih in njihovo 
vključevanje v upravljavske naloge. 

       

7.1. Naloga: Medinstitucionalno 
sodelovanje in podpora pri raziskavah 
in monitoringu izbranih vrst in habitatnih 
tipov. 

       

7.1.a. Sodelovanje z raziskovalnimi in 
izobraževalnimi inštitucijami, ki izvajajo 
raziskave ali monitoring na območju 
KPG (Univerze MB, LJ, MS, NG, SAZU-
ZRC, LUTRA, UŠF, KGZ, ICPE idr.). 

poročilo (1) 
 

105  Območje 
KPG  

realiz. 

V letu 2013 smo na prošnjo mlade 
raziskovalke s Ptuja pomagali pri vzorčenju 
vode Ledavskega jezera in reke Ledave za 
potrebe njene doktorske disertacije. 

 
IR = 1.0 

100 
IR = 1.0 

 Ledavsko j. 

7.2. Naloga:Obdelava in hranjenje podatkov 
raziskav in sprememb rabe površin v 
enotni podatkovni zbirki. 

     

7.2.a. Uporabljati in posredovati podatke o 
biotski raznovrstnosti v državni 
podatkovni zbirki (BIOPORTAL) in za 
Naravovarstveni atlas ter vzdrževati 
lastno zbirko podatkov, ki predstavlja 
podlago za oblikovanje upravljavskih 
nalog. 

dopolnjena 
podatkovna 
baza (1.2) 

80  Območje 
KPG 

realiz. 

Za državno podatkovno zbirko smo predali 
urejeno podatkovno bazo iz projekta KVH; 
habitatni tipi in inventar metuljev in mravljišč 
za uporabo na BIOPORTALU (dostopno na 
spletnih straneh naravovarstvenega atlasa). 

 
IR = 1.0 

120 
IR = 1.5 

  

8. Projekt UPKAČ       

 
Administracija projekta 

  420   Sedež 
JZKPG 

realiz. 
Izvedeno je bilo pisanje in oddaja dveh pol-
letnih poročil ter ostala administrativna dela. 

 420   
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 Dosajevanje dreves, renaturacija 
sadovnjakov. 

  320   Območje 
KPG  

realiz. 

Ob koncu leta se je nadaljevalo s 
pomladitveno rezjo sadnega drevja po 
načrtu. Ure na tej aktivnosti so ure projektno 
zaposlenega pri skupnem delu z zunanjim 
izvajalcem.  

 200   

 
Delavnice na temo sadjarstvo 

  350   Območje 
KPG 

realiz. 

Izvedli smo 6 delavnic predelave sadja, 
skupno pa predelali jabolka starih sort v  
jabolčni sok 230 gospodinjstvom.  
Izvedli smo 3 delavnice pomladitvene rezi 
sadnega drevja ter 2 delavnici cepljenja 
sadnega drevja. 

 450   

 Sodelovanje pri investiciji: projektna 
pisarna z razstavnim delom 

  200   Sedež 
JZKPG 

realiz. 
Dokončana je bila obnova prostora ter 
odprta razstava o travniških sadovnjakih. 

 200   

 Sodelovanje s projektnimi partnerji in 

zunanjimi sodelavci. 

 350  Projektno 
območje 

realiz. 

Izvedeni so bili 3 sestanki z vsemi partnerji 
na projektu ter še več dodatnih krajših 
sestankov z nekaterimi partnerji (DOPPS, 
RRA MURA) in zunanjimi izvajalci na 
projektu (Komunala, TV AS, Društvo 
sadjarjev Pomurja, KGZ).  

 400   

 
Medijsko spremljanje dogodkov. 

  210   Sedež 
JZKPG 

realiz. 
Izvedli smo 8 najav projektnih dogodkov v 
različnih medijih,3 TV konference in nastop 
v TV studiu. 

 190   

Skupaj: OHRANJANJE KRAJINSKE PESTROSTI 4650 1500  

Realizacija: OHRANJANJE KRAJINSKE PESTROSTI 4896 635  

 

 

I.4. NARAVOVARSTVENI NADZOR 
 

  

 

  Aktivnost/naloga Kazalnik 
(vrednost) 

Plan 
2013 
(ure) 

Programski 
materialni 
stroški (€)  

Območje 
izvajanja 

aktivnosti 

9. Cilj: Redno izvajanje ukrepov in 
aktivnosti naravovarstvenega nadzora, 
kot sestavnega dela dejavnosti javne 
službe. 

       

9.1. Naloga: Teoretično in praktično delo na 
realizaciji in nadgradnji obstoječega 
sistema nadzora. 

       

9.1.a. Usposabljanje in izobraževanje redno 

zaposlenih za opravljanje 

naravovarstvenega nadzora.  

št. ur 
usposabljanja 
(20) in izobražev. 
(1) 

20 700 Območje 
KPG 

realiz. 

Posebnih formalnih izobraževanj na 
nacionalni ravni na to temo ni bilo, ker ni bilo 
razpisov, lastno izobraževanje pa je 
zajemalo spremljanje in pregledovanje 
predmetne zakonodaje (konkretno v primeru 
plinskih odganjalcev divjadi, motenje s 
hrupom, vožnje v naravnem okolju …). 

 
IR = 0.6 

20 
IR = 1.0 
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9.1.b. Terenski ogledi stanja narave na 
ključnih predelih parka ter sodelovanje 
z inšpekcijskimi službami s področij 
okolja, gozdarstva, kmetijstva, voda, 
lovstva in ribištva. 

poročilo (1) 260   Območje 
KPG 

realiz. 

Redni NN smo vršili ob vsakokratnih 
terenskih ogledih in na podlagi klicev 
občanov ali obiskovalcev parka. S pristojnim 
inšpektorjem smo obravnavali pokanje 
plinskih odganjalcev divjadi jeseni in pojav 
odplak v Kobiljskem potoku pri Motvarjevcih. 
Ogledali smo si tudi zdrse zemlje po neurjih 
ter nekatere primere nočne svetlobne 
polucije. Poročilo je v prilogi. 

 
IR = 1.0 

240 
IR=0.95 

  

Skupaj: NARAVOVARSTVENI NADZOR 280 700  

Realizacija: NARAVOVARSTVENI NADZOR 260 0  

 

 

I.5.  PRIPRAVA NAČRTOV, PROGRAMOV IN POROČIL UPRAVLJAVSKIH NALOG 

  Aktivnost/naloga Kazalnik 
(vrednost) 

Plan 
2013 
(ure) 

Programski 
materialni 
stroški (€) 
2013 

Območje 
izvajanja 

aktivnosti 

10. Cilj: Zagotoviti podporno okolje za 
izvajanje upravljavskih in nadzornih 
nalog. 

      

10.1. Naloga: Priprava vsebinskih in 
finančnih poročil. 

    

10.1.a. Priprava letnega programa dela 
(vsebinski, finančni in kadrovski del). 

letni program 
dela (1) 

415  Sedež 
JZKPG 

realiz. 

V prvi četrtini leta je bil izdelan, predstavljen 
in potrjen program dela 2013. Proti koncu 
leta je bil pripravljen prvi osnutek programa 
dela za 2014. 

 
IR = 1.0 

452 
IR =1.1 

  

10.1.b.  Priprava polletnega in letnega poročila 
(vsebinsko, finančno, kadrovsko). 

izdelano poročilo 
(2) 
 

392  Sedež 
JZKPG 

realiz. 

Pravočasno je bilo pripravljeno letno 
poročilo o poslovanju 2012, kakor tudi 
polletno poročilo za 2013. 

 
IR = 1.0 

372 
IR = 1.0 

  

10.1.c. Računovodsko in knjigovodsko 
poslovanje, medletno poročanje 
državnim institucijam ter zaključni 
račun. 

št. računovodskih 
izkazov (12 x 6) 
zaključni račun 
(1) 

1440  Sedež 
JZKPG 

realiz. 

Zaključno letno računovodsko poročilo z 
zaključnim računom je bilo izdelano in 
pravočasno oddano pristojnim organom. 
Knjigovodsko poslovanje je bilo tekoče in 
nemoteno skozi vso leto. 

 
IR = 1.0 

1459 
IR = 1.0 

  

10.1.d. Tekoče poslovanje – vodenje poštne 
knjige in dnevnikov zaposlenih, 
evidenc,  urejanje arhiva, blagajniško 
poslovanje, nabava in odpis blaga, 
dokumentiranje računskih izkazov. 

urejena poštna 
knjiga (1); 
urejen dnevnik 
(1), urejene 
evidence ter 
arhiv 
urejeni komplet 
blagajniških 
dokument. (1) 

1150 
 

 Sedež 
JZKPG 
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realiz. 

Vse aktivnosti s tem v zvezi so se tekoče 
izvajale. Zaradi spremenjene davčne 
stopnje smo v drugi polovici leta posodobili 
blagajniški program, spremenili prodajne 
cene artiklov v grajski trgovini in namestili 
nove cenike. Nabava blaga je potekala v 
skladu s povpraševanjem, izplačila so si 
sledila po tromesečjih. Vse knjige so bili 
ažurno vodene, vpogled vanje je možen na 
sedežu upravljavca. 

IR = 1.0 
1130 

IR = 1.0 
  

10.1.e. Organizacija in izvedba sej 
Strokovnega sveta JZ KPG ter sej 
Sveta JZ KPG, priprava in udeležba. 

št. sej (6) 
št. zapisnikov sej 
(6)  
 

265  Območje 
KPG 

realiz. 

Izvedeni sta bili 1. konstitutivna seja novega 
sveta zavoda na gradu Grad in 1. dopisna 
seja sveta zavoda ter triredne seje 
strokovnega sveta zavoda. Druga seja sveta 
je bila 5.7.2013 na Hodošu. Delovanje vseh 
organov zavoda je bilo tekoče in redno. 
Potrebe po 3 sejah sveta v enem letu ni bilo, 
zato je skupno število sej 5 in ne 6. 

 
IR = 1.0 

217 
IR = 0.8 

  

10.1.f. Priprava, urejanje in vodenje 
potrebnega dokumentacijskega gradiva 
kot podlaga za izvajanje 
naravovarstvenih in razvojnih nalog. 

urejena zbirka 
dokument. 
gradiva (1) 
 

300  Sedež 
JZKPG 

realiz. 

Aktivnost se je izvajala sproti skozi vso 
leto,velik del kazalnika je že realiziran, a ker 
se zbirka še vedno dopolnjuje in še ni 
zaključena, to ostaja kot naloga, ki se bo 
prenesla tudi v prihodnje poslovno leto 
(notranji akti, zakonodaja, razpisi, javna 
naročila ...). 

 
IR = 1.0 

295 
IR = 1.0 

  

10.2. Naloga: Načrt upravljanja JZ KPG.     

10.2.a. Priprava NUG za obdobje 2014-2019. izdelan NU (1) 352  Sedež 
JZKPG 

realiz. 

Izveden je bil vnovičen pregled obstoječega 
gradiva skupaj z dopolnitvami in popravki za 
oblikovanje NUG 2014-2019. Obnovljena je 
bila še podatkovna baza iz spletnih strani. 
Aktivnost je v izvajanju, zato novelirani 
osnutek predloga NUG še ni bil posredovan 
v nadaljnjo obravnavo pristojnim organom. 

 
IR = 0.8 

230 
IR= 0.65  

  

10.2.b. Informiranje prebivalcev Krajinskega 
parka Goričko o vsebini NU. 

poročilo (1) 
 

100 3450 Območje 
KPG 

realiz. 

Aktivnost v smislu predstavljanja 
dokončnega, medsektorsko usklajenega in 
za potrditev s strani Vlade RS 
pripravljenega NUG ni bila izvedena. So pa 
bile posamezne vsebine iz osnutka predloga 
NUG predmet nekaterih pogovorov, razprav 
in predstavitev z različnimi deležniki. Tu je 
šlo za obravnavo vožnje v naravnem okolju, 
trasiranja pohodniških in drugih poti, 
nekatere načrte posegov v prostor 
(bioplinarna, sončne terme, projekt na 
Bukovniškem jezeru), vzdrž.travnikov … 

 
IR = 0.4 

40 
IR = 0.4 

150  

Skupaj: PRIPRAVA NAČRTOV, PROGRAMOV IN POROČIL  
              UPRAVLJAVSKIH NALOG 

4397 3450  

Realizacija: PRIPRAVA NAČRTOV, PROGRAMOV IN POROČIL  
                     UPRAVLJAVSKIH NALOG 

4195 150  

Skupaj: PRIORITETA I 17153 9600  

Realizacija: PRIORITETA I 16459 
3981 

1371* 
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II. NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI 

II.1. PARKOVNA INFRASTRUKTURA  

  

 

  Aktivnost/naloga Kazalnik 
(vrednost) 

Plan 
2013 
(ure) 

Programski 
materialni 
stroški (€) 

Območje 
izvajanja 

aktivnosti 

11. Cilj: Vzdrževanje obstoječe in ureditev 
nove infrastrukture za obiskovanje in 
rekreacijo, ki omogoča kvalitetno 
preživljanje prostega časa in je skladna 
z varstvenimi cilji JZ KPG. 

      
 

11.1. Naloga: Upravljanje z infrastrukturo, ki 
je namenjena za sprostitev in 
rekreacijo. 

      
 

11.1.a. Dopolniti podatkovno bazo in inventar 
obstoječe infrastrukture za obiskovanje 
(neprometna signalizacija: markacije in 
pojasnjevalne table, počivališča, 
nadstrešnice, otroška igrala, 
opazovalnice), vključno z oceno stanja 
infrastrukture in podatki o lastnikih in 
skrbnikih. 

dopolnjena 
podatkovna baza 
(1.1),  

70  Območje 
KPG 

realiz. 

Aktivnost je bila v celoti izvedena, njen 
podrobnejši opis pa je v prilogi tega poročila. 

 
IR = 1.0 

48 
IR = 0.7 

 

  

11.1.b. Vzdrževati in obnavljati parkovno 
infrastrukturo, ki je v lasti JZ KPG in 
namenjena za sprostitev in rekreacijo. 

št. obnovljenih 
objektov (2) 

16   Območje 
KPG 

realiz. 

Na območju parka so bila postavljena nova 
počivališča za pohodnike in kolesarje  v 
izvedbi drugih izvajalcev projektov, table in 
oznake na Martinovi poti, E7 in PPP (CZR, 
RRA Mura, PRA, RA Sinergija v 
sodelovanju z občinami v projektu LAS 
Goričko). Pregled počivališč je pokazal, da 
ni potrebe po nekih urgentnih popravilih ali 
obnovah – vsa sicer niso v najboljšem 
stanju, a so v funkciji (so pa v tem času iz 
drugega projekta bila postavljena dodatna 
počivališča za kolesarje na območju KPG). 
Pregled je pokazal, da je bila uničena tabla 
pri vrelcu v Nuskovi. 

 
IR = 1.0 

28 
IR =1.7 

  

11.2. Naloga: Sodelovati pri oblikovanju in 
upravljanju tematskih poti. 

      
 

11.2.a. Nuditi strokovno podporo občinam, 
lastnikom in skrbnikom poti pri 
oblikovanju in upravljanju poti ter izdaji 
tematskih brošur za obiskovalce 
(pohodništvo, kolesarstvo, jahanje, 
učne poti). 

št. svetovanj (5) 20 9.782*  Območje 
KPG 

Občini 
Gor. 

Petrovci, 
Hodoš 

realiz. 

Svetovanje se je izvajalo Občini Šalovci 
glede urejanja okolice vaškega doma v 
Budincih in Dolencih ter za oblikovanje 
kolesarke povezave ob železni zavesi. Za 
občino Šalovci je bil oblikovan tudi predlog 
za mladinsko središče v Markovcih za RRP. 
Namenska skladova sredstva pa niso bila 

 
IR = 1.0 

15 
IR= 0,75 
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porabljena zaradi finančnih nezmožnosti 
upravičenih občin (Gornji Petrovci in 
Hodoš). 

11.2.b. V sodelovanju z nacionalnimi in 
mednarodnimi organizacijami skozi 
projekte iskati možnosti pridobivanja 
sredstev za vzdrževanje obstoječih ter 
načrtovanje in označevanje novih poti. 

poročilo (1) 
 

30   Območje 
KPG  

realiz. 

Pogovori o možnem prihodnjem skupnem 
projektu na to temo so bili s Kozjanskim 
parkom in Regionalnim centrom za okolje 
(Springs jump). 

 
IR = 1.0 

32 
IR = 1.0 

  

11.2.c. Pomoč pri oblikovanju in delovanju 
mreže lokalnih, regionalnih, državnih in 
čezmejnih tematskih kolesarskih 
povezav (privabljanje možnih 
investitorjev ter pridobivanja namenskih 
sredstev skozi projekte). 

poročilo (1) 20  Območje 
KPG 

realiz. 

3D srečanje v Monoštru in v Jostmühle v 
Windisch Minihofu je bilo decembra na temo 
organizacije 3D maratona. Pogovori so bili 
tudi o oblikovanju trase kolesarke povezave 
ob nekdanji železni zavesi na RRA Mura.  

 
IR = 1.0 

16 
IR =0.9  

  

11.3. Naloga: Sodelovati pri oblikovanju 
infrastrukture za obiskovanje, 
prilagojene za gibalno ovirane in ljudi s 
posebnimi potrebami. 

      
 

11.3.a. Priprava načrta spremenjene ali 
dodatne infrastrukture, ki bo prilagojena 
za gibalno ovirane in ljudi s posebnimi 
potrebami, ter njegova izvedba. 

načrt ureditve 
infrastrukture 
(1); 
št. objektov 
urejene 
infrastrukture 
(1) 

25  Območje 
KPG, 

grad in 
grajski 

park 

realiz. 

V tem letu posebnih aktivnosti v tej smeri ni 
bilo. V primeru odobritve projekta 
Biogospodarstvo bi se del projektnih 
aktivnosti navezoval tudi na to problematiko 
(ureditev grajskega parka za boljšo 
dostopnost). Ker pa so bili rezultati 
objavljeni šele konec decembra in ker 
projekt ni bil odobren, tudi ni prišlo do 
realizacije teh načrtov. 

 
IR = 0.0 

0 
IR = 0.0 

  

11.3.b. Sodelovati pri načrtovanju ali izvajanju 
projektov, ki imajo za cilj ureditev 
infrastrukture, prilagojene za gibalno 
ovirane in ljudi s posebnimi potrebami . 

št. projektov (1) 80  Območje 
KPG 

realiz. 

V projektu Upkač nastajata dve informacijski 
točki v prostoru, ena ob kolekcijskem 
nasadu v Kančevcih in druga ob matičnem v 
Budincih. Območje se je pregledalo tudi z 
namenom ugotavljanja realnih možnosti, da 
bi se dostop do teh dveh točk uredil tudi za 
ljudi s posebnimi potrebami. 

 
IR = 1.0 

62 
IR = 0.8 

  

Skupaj: PARKOVNA INFRASTRUKTURA 261 
0 

9782* 
 

Realizacija: PARKOVNA INFRASTRUKTURA 201 0  
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II.2. OZAVEŠČANJE IN PROMOCIJA 

  Aktivnost/naloga Kazalnik 
(vrednost) 

Plan 
2013 
(ure) 

Programski 
materialni 
stroški (€) 

Območje 
izvajanja 

aktivnosti 

12. Cilj: Zagotavljati kakovostne informacije 
za prebivalce in obiskovalce KPG in 
krepiti njihovo zavest o pomenu 
ohranjanja naravne in kulturne 
dediščine. 

      
 

12.1. Naloga: Redno obveščanje prebivalcev 
in obiskovalcev KPG o različnih vidikih 
ohranjanja naravne in kulturne 
dediščine. 

       

12.1.a. Obveščanje prebivalcev in obiskovalcev 
o delu zavoda ter naravni in kulturni 
dediščini na spletni strani zavoda, v 
občinskih glasilih, v lokalnih časopisih 
in drugih medijih. 
 

aktualizirana 
spletna stran 
zavoda (1); 
objave v medijih 
na temo naravne 
in kulturne 
dediščine (12) 
izdan novičnik (1) 

210 1000 Sedež 
JZKPG   

realiz. 

Gre za stalno nalogo, ki jo je izvajalo več 
zaposlenih. Objavljalo se je zlasti v 
Vestniku, na Radiu Murski val, na spletnem 
portalu Sobotainfo., Pomurec.com. Aktualno 
tematiko delovanja JZ KPG smo zbrali in 
izdali v novičniku ter ga posredovali v vsa 
gospodinjstva na območju KPG (9000). 
Število vseh objav v medijih je preseglo 
načrtovanih 12. 

 
IR = 1.0 

321 
IR = 1.5 

1126  

12.2. Naloga: Upravljanje s središčem za 
interpretacijo kulturnega spomenika in 
rokodelskih delavnic na gradu Grad. 

    

12.2.a. Zagotoviti redno vodenje obiskovalcev 
v gradu Grad ter Središču za 
interpretacijo ter po KPG. Izvedba 
programa doživljajskega vodenja za 
različne ciljne skupine. 

število 
obiskovalcev 
(15.000) 
pisno poročilo 
(1) 

2050  Sedež 
JZKPG 

realiz. 

Vodenje obiskovalcev se je izvajalo v skladu 
z veljavnim odpiralnim časom, zunaj tega pa 
tudi glede na povpraševanje organiziranih 
skupin. Vodniki so urejali tudi zadeve v 
zvezi s prenočitvami gostov, ki so prespali 
na gradu – registracija, predaja ključev in 
namestitev v sobah. V prvi polovici leta je 
bila pridobljena potrebna dokumentacija za 
oddajanje grajskih sob. Zagotovljeno je bilo 
tudi lokalno vodenje po Goričkem ter v 
slovensko Porabje in avstrijsko 
Gradiščansko. Grad si je ogledalo 12.367 
obiskovalcev, ob različnih prireditvah in 
dogodkih pa še dodatnih 2.076. Podrobneje 
je delo Središča za obiskovalce 
predstavljeno v priloženem poročilu. 

 
IR = 1.0 

1978 
IR = 1.0 

  

12.2.b. Izvedba serije promocijskih, 
izobraževalnih in turističnih aktivnosti : 
10 let Krajinskega parka, velikonočne 
delavnice, jesenski bazar, pohod, 
maraton, KBZ - predstavitev. 

izvedene 
prireditve (5) 

558 1600 Sedež 
JZKPG   
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realiz. 

Prireditve so bile izvedene po sprejetem 
programu, to je vključevalo tudi organizacijo, 
promocijo in oglaševanje za: 

 2. rajski festival Naravoslovnega filma 

 Junior festival,  

 Velikonočne delavnice, 

 trideželni pohod ob Dnevu zemlje, 

 trideželni kolesarski maraton,  

 trideželni kolesarski brevet, 

 Jesenski bazar in  

 Andrejev sejem. 

 
IR = 1.0 

602 
IR = 1.1 

1526  

12.2.c. Izvedba razstav in drugih prireditev s 
področja kulture in umetnosti (L. Logar, 
M. Gider, I. Meden), umet. performans 
(V. Gradišek): obeleženje DEKD, 10 let 
KPG, pregledna razstava arhitekturne 
obnove gradu M. Habjanič. 

št. kulturnih 
dogodkov (5) 

152 500 Sedež 
JZKPG   

realiz. 

Kulturni dogodki, ki so se zvrstile v tem letu 
na gradu Grad:  

 L.Logar (slikarska razstava),  

 M. Gider(slikarska razstava), 

 O TI, Erbija (razstava ročnih del, 
LUMS), 

 Robinija, performans s poezijo in 
plesom,  

 Naj aforizem v prekmurščini (v okviru 
DEKD),  

 fotografska razstava 4 elementi. 
Na dan odprtih vrat v okviru DEKD pa so si 
obiskovalci lahko brezplačno ogledali grad z 
razstavno vsebino.  
Razstava M. Habjanič je bila preložena na 
januar 2014. Dodatno je bila izvedena še 
predstavitev knjige z recitiranjem poezije V. 
Kravcar. 

 
IR = 1.2 

203 
IR = 1.3 

488  

12.2.d. Izvedba razstav s področja narave in 
krajine (2013 – 10 let Krajinskega parka 
Goričko, mednarodna potujoča 
razstavaGreennet, Goričko živi z 
naravo), vzdrževanje in obnova 
obstoječih potujočih razstav. 

št. razstav (3) 95 500 Območje 
KPG 

realiz. 

Realizirani sta bili dve od načrtovanih treh 
razstav: 

 Primer dobre prakse - krajinska politika 
v Sloveniji; 

 5. fotografski natečaj KPG, na katerem 
je v dveh kategorijah sodelovalo preko 
50 natečajnikov; 

 GreenNet: predstavite v pilotnih regij v 
okviru projekta. 

 
IR = 1.0 

169 
IR = 1.7 

503  

12.2.e. Organizacija in pomoč pri izvedbi 
koncertov na gradu (GŠ - M. Sobota, 
Beltinci, MB konservatorij, Seviqc 
Brežice, PAC glasbeni maj, 
Prekmurska godba na pihala, Bakovci). 

št. koncertov 
(5) 

129  Sedež 
JZKPG   

realiz. 

Realizirani so bili štirje od načrtovanih petih 
koncertov: 

 Prekmurska godba na pihala iz 
Bakovcev ob 10-letnici (dvorana OŠ 
Grad), 

 Schubertiada; koncert glasbene šole 
MS (klavirska dvorana), 

 M. Copot: zaključni koncert Glasbena 
šola Beltinci; 

 Festival Seviqc Brežice: Musica Antiga 
Da UFF (Brazilija). 

 
IR = 0.8 

168 
IR = 1.3 
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12.2.f. Stiki z javnostmi različnih ciljnih skupin 
in posamezniki – komuniciranje (mediji, 
društva, civilne iniciative …). 

objave v 
medijih (40) 
pisno poroč. (1) 

644  Območje 
KPG 

realiz. 

Bilo je več formalnih in neformalnih 
pogovorov z različnimi predstavniki civilne 
družbe – GDLV, društvo govedorejcev, 
pohodniki, lovci, gobarji .. Preko elektronske 
pošte so bili posredovani odgovori na 
novinarska vprašanja ob različnih dogodkih 
in priložnostih, objavljeni so bili članki na 
spletnih straneh zavoda ob večini 
pomembnejših dogodkov…  

 
IR = 1.0 

657 
IR = 1.0 

  

12.2.g. Svetovalni obiski na občinskih 
središčih, sodelovanje na občinskih 
sejah. 

zapisniki 
srečanj (9) 
 

98  Območje 
KPG 

realiz. 

Svetovalni obiski na vseh parkovnih občinah 
so se vršili preko celega leta skladno z 
urnikom obiskom, ki je bil sprejet s tem 
namenom in je v prilogi poročila. Večina 
občinskih središč je bila obiskana 2-krat. En 
obisk je v povprečju trajal 2 uri. 

 
IR = 1.0 

76 
IR =0.8  

  

12.3. Naloga: Krepiti sodelovanje s 
partnerskimi organizacijami in drugimi 
deležniki na področju raziskovanja, 
promocije in varstva narave.   

      
 

12.3.a. V sodelovanju s parkoma Raab in 
Őrség izvesti mednarodni posvet o 
upravljanju zavarovanih območij ob 
priliki 10 let KPG – udeležba visokih 
državnih predstavnikov treh držav, 
sodelovanje v Skupnosti parkov, druga 
protokolarna srečanja s predstavniki 
različnih ministrstev. 

izvedba 
srečanja (1) 

423 1100 Območje 
3-parka 

realiz. 

Posvet predstavnikov vseh treh parkov in 
lokalnih skupnosti je bil januarja 2013 na 
gradu (zapisnik srečanja je v prilogi). 
Sodelovanje s parkoma Raab in Őrség se je 
intenziviralo zlasti na področju sodelovanja 
osnovnih šol (zapisniki so v prilogi). Na 
pobudo NP Őrség smo začeli z novo 
skupno aktivnostjo Kvizom o naravi in 
človeku. Tekmovanje v KP Goričko bo 
potekalo od januarja do maja. Izdelana so 
bila posebna pravila tega tekmovanja. 
Skupaj z NP Őrség izvedena delavnica 
predelave sadja v Markovcih. 

 
IR = 1.0 
 

362 
IR= 0.85 

400  

12.3.b. Organizacija in pomoč pri izvedbi 
geološkega študentskega tabora. 

izvedba 
študentskega 
tabora (1); 
poročilo (1) 

30  Območje 
KPG 

realiz. 

Priprave na izvedbo Geotabora študentov 
geologije so bile izvedene in zaključene 
pravočasno, sam tabor pa se je odvil med 
8.-15.7.2014 

 
IR = 1.0 

40 
IR = 1.3 

  

13. Cilj: Ozaveščanje in izobraževanje 
različnih ciljnih skupin, med njimi zlasti 
otrok in mladine. 

      
 

13.1. Naloga: Sodelovati z OŠ na območju 
parka, SŠ v regiji in v Sloveniji ter 
Univerzami.  

      
 

13.1.a. Sodelovanje s parkovnimi in drugimi 
OŠ pri vključevanju učiteljev v 
izobraževalne aktivnosti JZ KPG. 

št. srečanj (5) 
pisno poročilo (1) 

80   Območje 
KPG 
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realiz. 

Predstavitev aktivnosti JZ KPG je bila 
izvedena na srečanju ravnateljev pomurskih 
OŠ v mesecu avgustu na OŠ Negova. 
Pripravljena je bila nova zloženka s 
ponudbo naravoslovnih in tehniških 
aktivnosti za šol. Realizacija dejavnosti za 
šolsko leto 2013/14 je bila objavljena na 
spletni strani zavoda in posredovana šolam, 
deljena pa je bila tudi na sejmu AGRA in v 
info centru za vse obiskovalce gradu Grad.  
Na iniciativo OŠ iz KP Goričko smo izvedli 2 
delovna sestanka z namenom oblikovanja 
Mreže šol. Pri aktivnosti je aktivno vključen 
Zavod za šolstvo RS, OE Murska Sobota, s 
katerim smo podpisali dogovor o 
sodelovanju pri vzpostavitvi mreže šol.  

 
IR = 1.0 

85 
IR = 1.0 

  

13.1.b. Z mentorstvom in drugimi oblikami 
sodelovanja pomagati pri opravljanju 
prakse, izdelavi raziskovalnih,  
seminarskih in diplomskih nalog. 

št. mentorstev 
(3),  
št. pisnih izdelkov 
učencev, dijakov 
ali študentov iz 
parkovnih tem (2) 

190   Območje 
KPG in 
obrobje 

realiz. 

Kot somentor je naravovarstveni nadzornik 
sodeloval pri pripravi in izvedbi 2 
raziskovalnih nalog:  

 Kemično stanje jezer na Goričkem 
(OŠ I  MS), 

 Metulji na mokrotnih travnikih (OŠ 
Fokovci), 

 Svetlobno onesnaževanje (OŠ I MS).  
Zbrani so naslovi diplomskih nalog različnih 
disciplin iz 10 letnega obdobja. Mentorstvo 
pri izvajanju redne prakse je bilo 
omogočeno tudi srednješolcu in srednješolki 
s SPTŠ, prostovoljno prakso pa je v zavodu 
opravila tudi že diplomirana a brezposelna 
N. Virag, ki je izdelala elaborat na temo 
izvajanja nekaterih projektov in njihove 
dodane vrednosti. Podrobnejši opis je v 
prilogi poročila. 

 
IR = 1.0 

140 
IR =0.7  

  

13.1.c. Organizirati in izvesti izobraževalne 
aktivnosti v obliki predavanj, delavnic ali 
terenskega pouka za osnovne in 
srednje šole ter univerze. 

št. izvedenih 
izobraževalnih 
aktivnosti (5) 

180  Območje 
KPG 

realiz. 

V letu 2013 smo pripravili 3 predavanja na 
Osnovni šolah in 3 predavanja na Gradu za 
osnovnošolce in 1 predavanje za študente 
biologije z vezavami. Poleg teh je bilo 
izvedeno še predavanje mladim 
podjetnikom na RRA Mura, 2 posebni 
tematski vodenji po naravoslovni učilnici 
Kukavica in Upkač. Skupaj je bilo tako 
izvedenih 8 predavanj, opis je v prilogi 
poročila. 

 
IR = 1.5 

125 
IR =0.7  

  

13.1.d. Izpopolnjevati učno gradivo z 
naravovarstvenimi in drugimi vsebinami 
ter izvesti naravoslovne in tehnične 
dneve. 

št. izvedenih ND 
in TD (5) 

50 800 Območje 
KPG 

realiz. 

V letu 2013 smo izvedli 11 naravoslovnih 
dni, digitalizirali smo učne liste za 
naravoslovne dni v gozdu in adaptirali 
delovne liste in didaktične pripomočke. 
Izvedli smo še tri tematska vodenja po 
naravi. Opis aktivnosti je v prilogi. V projektu 
AC2 je bilo izvedenih še 5 TD.  

 
IR = 2.0 

100 
IR = 2.0 

532  
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13.1.e. Oblikovati zanimive in poučne vsebine 
s področja naravne in kulturne 
dediščine KPG za njihovo posredovanje 
preko pametnih telefonov (Projekt 
MuraRaba TV2). 

št. oddajnih 
mest (15) 

165  Območje 
KPG 

realiz. 

Izdelana je bila študija mreže info točk z 
njihovimi lokacijami – 15 na strani 
Goričkega in 7 v Porabju. Izvajali so se 
terenski ogledi lokalitet, zbirali so se podatki 
in gradivo, ki se bo uporabilo za 
predstavitve. Bilo je več sestankov 
partnerjev v Murski Soboti in Monoštru. 
Kamera in oddajnik za grad Grad sta bila že 
instalirana. 

 
IR = 1.0 

115 
IR = 0.7 

  

14. Projekt AC 2 – Rokodelska 
akademija – čezmejno sodelovanje 
SLO-HU 

  
 

  
 

  Administracija projekta (sestanki, 
koordinacija, obiski projektnih 
partnerjev, 4 poročila oddana, 5 
poročilo v pripravi). 

  260   Sedež  
JZKPG 

realiz. 
Administracija projekta je vseskozi potekala 
ažurno in brez težav.  

   264    

 Izvajanje naravoslovno tehničnih dni 
OŠ, velikonočna delavnica in jesenski 
bazar (ročno tkanje, polstenje, pletenje 
iz ličja, lončarjenje, pletenje iz 
slame(180 udeležencev). 

 280  Območje 
KPG 

 realiz. 
V okviru te naloge so se uspešno izvedle 
vse rokodelske delavnice. 

  190    

 

Izvedba javnega naročila za počitniške 
pakete in študijski izlet operaterjev  in 
pomoč pri koordinaciji. 

 300  Sedež  
JZKPG 

realiz. 

V okviru te naloge se je oblikovalo 9 novih 
počitniških paketov, izvedene so bile 
priprave za študijski izlet ter za oblikovanje 
tematske zloženke (oblikovanje, priprava 
podatkov). 

 230   

 Izvedba natečaja za dizajn oblačilnega 
videza rokodelcev (študenti iz Maribora 
in Ljubljane) – priprava na modno 
revijo, intervjuji, ogledi  projektnih 
partnerja in pomoč pri koordinaciji. 

 280  Projektno 
območje 

realiz. 

Izvedeno je bilo javno naročilo oblačilnega 
videza v promocijsko informativnih centrov 
pri štirih projektnih partnerjih in komunikacija 
z podizvajalcem in vsemi, ki sodelujejo v 
nalogi. 

 316   

 Izvedba javnega naročila za 

mednarodni raziskovalni tabor in 

raziskava. Izbor ponudnika in 

koordinacija naloge. 

 200  Sedež 
JZKPG 

realiz. 

Izvedeno je bilo javno naročilo 
mednarodnega raziskovalnega tabora in 
raziskave na temo o nekdanjih oblačilih v 
povezavi na sodobni čas. Izbor ponudnika in 
koordinacija naloge. Opravljene so bile 
priprave na mednarodni tabor ter pomoč pri 
iskanju kontaktov v madžarskih arhivih. 

 196  
 

 Izvedba javnega naročila za premične 

stojnice. Izbor ponudnika in 

koordinacija naloge. 

 150  Sedež 
JZKPG 
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realiz. 
Izvedeno je bilo javno naročilo 10 premičnih 
stojnic. Izbor ponudnika in koordinacija 
naloge.   

 260  

 

 Izvedba javnega naročila za promocijski 

material: oblikovanje, priprava gradiva, 

tiskanje. 

 150  Sedež 
JZKPG 

realiz. 

Izvedena je bila celotna koordinacija naloge, 
kar vključuje javno naročilo za izdelavo 
promocijskega materiala in izbor ponudnika. 
Pripravljene in tiskane so bile zloženke za 
sejem Turizem in prosti čas. 

 134  

 

15. Projekt Mura Raba TV2: čezmejno 
sodelovanje SLO-HU   

      
 

  Koordinacija dela z vodilnim partnerjem 
zbiranje in urejanja gradiv, prevodi 
predstavljanje vsebin deležnikom, 
predstavljanje projekta v javnosti. 

  100   Projektno 
območje 

realiz. 

Administriranje projekta je potekalo brez 
težav in po načrtu. Komunikacija med 
partnerji in deležniki je bila sprotna in brez 
zapletov. Pomagali smo pri oblikovanju 
grafičen podobe skupnega vabila, proti 
koncu leta je bilo izvedeno naročanje 
zunanje storitve pomoči pri koordinaciji 
projekta. 

 74   

Skupaj: OZAVEŠČANJE IN PROMOCIJA 
 

7078 5500 
 

Realizacija: OZAVEŠČANJE IN PROMOCIJA 
 

6805 4575 
 

Skupaj: PRIORITETA II  
 

7339 
5500 

9782* 
 

Realizacija: PRIORITETA II 
 

7006 4575 
 

 

 

III. RAZVOJNE NALOGE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ 

III.1. BLAGOVNA ZNAMKA 

  Aktivnost/naloga Kazalnik 
(vrednost) 

Plan 
2013 
(ure) 

Programski 
materialni 
stroški (€) 

Območje 
izvajanja 

aktivnosti 

16. Cilj: JZ KPG spodbuja in povezuje 
ponudnike naravi prijaznih storitev in 
izdelkov v enotno mrežo, s čimer se 
povečuje prepoznavnost KPG. 

      
 

16.1. Naloga: Krepitev in promoviranje 
kolektivne blagovne znamke KPG in 
drugih ponudnikov na sejmih,  
tradicionalnih prireditvah, konferencah, 
tekmovanjih. 

      
 

16.1.a. Srečanje prejemnikov kolektivne 
blagovne znamke KPG na tržnici ob 10 
letnici KPG. 

izvedeno 
srečanje (1) 

100   Območje 
KPG 
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realiz. 

Tržnica na gradu je bila izvedena ob 
evropskem Dnevu parkov 23. in 24.5., 
vključenih je bilo 8 ponudnikov, na tržnici 
Jesenski bazar pa se je predstavilo in 
prodajalo svoje izdelke več kot 20 
prejemnikov KBZ. Ob koncu leta smo se 
ponovno srečali s člani komisij za podelitev 
pravice do uporabe KBZ KPG. 

 
IR = 1.0 

85 
IR= 0.85 

  

16.1.b. Pospeševanje prodaje in vključevanje 
novih ponudnikov lokalnih produktov 
(izdelkov in storitev) iz KPG in okolice. 

št. novih 
dobaviteljev (5) 

60  Parkovna 
prodajalna 

realiz. 

Izvajala se je redna promocija prejemnikov 
KBZ KPG v Središču za obiskovalce in 
priložnostna promocija ob različnih 
predstavitvah izven KPG (razni sejmi in 
dogodki kot npr. Diši po Prekmurju, Den 
meštrof); sklenjena je bila pogodba z 1 
novim dobaviteljem, v Naravnem parku 
Raab pa nastaja trgovinica z izdelki 
trideželnega območja, zato smo pomagali 
vzpostaviti kontakt s 28 prejemniki pravice 
do uporabe KBZ KPG. Pravilnik o KBZ je bil 
dodatno dopolnjen z natančnejšo 
opredelitvijo območja upravičenosti za 
podelitev te pravice. Ker to leto objave 
razpisa ni bilo, pravica do KBZ ni mogla biti 
podeljena novim prejemnikov, so pa bili 
izvedeni pogovori s potencialnimi 
prihodnjimi imetniki, ki so se seznanili s 
pogoji in z dejstvom, da bo objava KBZ v 
začetku 2014. Več priložnostnih stikov je 
bilo še posebej z goričkimi vinarji v KBZ. 

 
IR = 1.0 

56 
IR = 1.0 

  

16.1.c. Oglaševanje prejemnikov KBZ na 
spletni strani KPG. 

št. oglasov (20) 160  Spletna 
stran 
KPG 

realiz. 

Na spletnih straneh zavoda se je izvedlo 
dopolnjevanje predstavitve posameznih 
imetnikov z novimi podatki, dodatno se je 
oblikoval zemljevid imetnikov KBZ. 

 
IR = 1.0 

109 
IR = 0.7 

 

  

16.1.d. Pripraviti in natisniti promocijsko 
gradivo za prejemnike KBZ iz 2012, s 
koledarjem prireditev in pohodov. 

št. natisnjenih 
letakov (500) 

  100  Sedež 
JZKPG 

realiz. 

Zloženka programa prireditev, ki so bile med 
drugim tudi v funkciji promocije KBZ, je 
bilapravočasno pripravljena in natisnjena (št. 
1000 izvodov v lastni režiji). 

 
IR = 2.0 

80 
IR = 0.8  

  

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

št. udeležb na 
prireditvah (5) 

   270  Območje 
KPG 

realiz. 

Predstavniki zavoda so se 
udeležilinaslednjih dogodkov: 

 TIP (sejem v Ljubljani),  

 Naturo (sejem Gornja Radgona), 

 Diši po Prekmurju (promocijski dogodek 
Prekmurja v Ljubljani); 

 AGRA(sejem Gornja Radgona), 

 Praznik Kozjanskega jabolka (Kozjanski 
park, Podsreda), 

 Narava in zdravje (sejem v Ljubljani). 
 

 
IR = 1.0 

330 
IR = 1.2 

  

Skupaj: BLAGOVNA ZNAMKA 690 0  

Realizacija: BLAGOVNA ZNAMKA 660 0  

 



Letno poročilo o poslovanju, 2013. Javni zavod Krajinski park Goričko.  Interno gradivo. 

44  

III.2. SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI 

  Aktivnost/naloga Kazalnik 
(vrednost) 

Plan 
2013 
(ure) 

Programski 
materialni 
stroški (€) 

Območje 
izvajanja 

aktivnosti 

17. Cilj: Zagotavljati ustrezne informacije in 
svetovanje o naravi prijaznem 
gospodarjenju. 

      
 

17.1. Naloga: Organizacija predavanj za 
lastnike zemljišč v zvezi z naravi 
prijaznim gospodarjenjem.  

      
 

17.1.a. V sodelovanju s KGZ pripraviti 
predavanja o naravovarstveno primernih 
ukrepih KOP ter urejanju vrtov; pripraviti 
poljudna predavanje o urejanju vrtov. 

št. predavanj 
(5) 

110  Sedež 
JZKPG 

realiz. 

Izvedeno je bilo predavanje za oblikovanje 
vrtov v OŠ Puconci ob sočasni objavi razpisa 
za NAJ Ograček na Goričkon. Predstavniki 
KGZ so sodelovali v komisiji tega razpisa. 
Druga predavanja na temo KOP niso bila 
izvedena, deloma tudi ker se je končalo eno 
finančno obdobje in začelo novo, zaradi 
česar vse podrobnosti v zvezi s tem 
programom niso bile znane (izid pogajanj 
ministrstva glede slovenskega dela SKP). S 
KGZ so potekali pogovori o KOP ukrepih v 
okviru dela Strokovnega sveta in kot del 
priprav na skupni projekt razpisa EGP. 

 
IR = 0.2 

62 
IR = 0.6 

 OŠ 
Puconci 

17.1.b. Pripraviti kriterije in razpis za izbor 
najlepšega vrta na Goričkem. 

razpis s kriteriji 
(1) 

45  Sedež 
JZKPG 

realiz. 

Razpis je bil pripravljen in objavljen kot 
načrtovano, nato so bili izvedeni strokovni 
ogledi ogračekov z ocenjevanjem; oblikovala 
so se priznanja in zahvale za podelitev, ki je 
bila na Dnevu meštrov 1.9. v Križevcih. 

 
IR = 1.0 

30 
IR = 0.6 

 KPG 
Križevci 

17.2. Naloga: Sodelovanje z lok. skupnostmi 
in pomoč pri pridobivanju projektnih 
sredstev 

      
 

17.2.a. Priprava pisnih dogovorov, sporazumov 
ali pogodb o sodelovanju z deležniki, 
partnerji in občinami. 

št. pripravljenih 
dokumentov (3); 
št. podpisanih 
dokumentov (2); 
pisno poročilo (1) 

244  Območje 
KPG 

realiz. 

V maju je bil napovedan razpis EGP in takrat 
je bilo sklenjeno, da se pripravi projekt z 
Občino Dobrovnik na temo Bukovniškega 
jezera. Izveden je bil sestanek na občini in 
ogled na terenu. Več srečanj, ogledov in 
posvetovanj je bilo tudi z Občino Cankova 
zaradi projekta ureditve in upravljanja 
Ledavskega jezera. Z Občino Moravske 
Toplice je bil sklenjen dogovor o sodelovanju 
pri zagotavljanju pravne pomoči civilni 
iniciativi proti povečanju obratovanja 
bioplinarne v Motvarjevcih. Dogovori z 
občinami pa so bili sklenjeni tudi zaradi 
sofinanciranja programa javnih del (zlasti 
Občina Cankova in MT) in Sporazum je bil 
sklenjen med upravljavci parkov za 
sofinanciranje skupne zloženke. Zavod je 
aktivno sodeloval tudi pri nastajanju novega 
RRP-ja. 

 
IR = 0.6 

201 
IR = 0.8 
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17.2.b. Programsko sodelovanje z lokalnimi 
skupnostmi na posameznih konkretnih 
vsebinah, kot so npr. dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah, PJD, izvajanje in 
načrtovanje projektov ter skupnih 
prireditev in dogodkov. 

št. delovnih 
srečanj (4); 
pisno poročilo (1) 
 

 

226  Območje 
KPG 

realiz. 

Sodelovanje je potekalo na področju prijave 
programa javnih del in nato zaposlitev v 
programe ter pomoči pri organizaciji 
prireditev in dogodkov z oglaševanjem 
(lokalna občinska glasila). V jeseni smo s 
stiskalnico kupljeno v projektu Upkač na 8 
različnih lokacijah na območju KPG ob 
pomoči občin (objava dogodka, zagotavljanje 
vode, elektrike in parkirišča) izvedli serijo 
delavnic in demonstracij predelave jabolk. 

 
IR = 1.0 

954 
IR = 4.2 

  

Skupaj: SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI 625 0  

Realizacija: SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI 1247 0  

 

 

III.3. TURIZEM 

  Aktivnost/naloga Kazalnik 
(vrednost) 

Plan 
2013 
(ure) 

Programski 
materialni 
stroški (€)  

Območje 
izvajanja 

aktivnosti 

18. Cilj: Spodbujanje podpornega okolja za 
razvoj sonaravnega turizma. 

      
 

18.1. Naloga: Sodelovanje z organizatorji in 
ponudniki etnoloških, turističnih in 
športnih prireditev. 

      
 

18.1.a. Pomoč in sodelovanje s TD, KUD, ŠD 
in občinskimi zavodi za turizem pri 
oblikovanju, organizaciji, obveščanju, 
oglaševanju in izvedbi prireditev v KPG 
in okolici. 
 

poročilo (1); 
št. izvedenih 
prireditev v 
sodelovanju z 
JZKPG (5); 
št. objav o 
dogodkih v 
medijih (10) 
 

470 2000 Območje 
KPG 

realiz. 

Del pomembnejših dogodkov na tem 
segmentu dela je bil izveden v maju v okviru 
10-letnica obstoja KPG, del pa v septembru 
in oktobru.Oder smo posodili 7-krat (TKŠD 
Pečarovci, TD Vrtnica Beznovci, KTD 
Moščanci, Marof, Občina Puconci, GDLV, 
Sadjarstvo Štesl). Stojnice smo dostavili 8-
krat (Zdravilišče Radenci, Pevsko društvo 
Selo, Radgonske Gorice, Velka 
meša,Kmečki dan na Gornjih Slavečih, 
Kapüstneden, Denmeštrov, Božično-
novoletni sejem na OŠ Grad). O dogodkih 
smo obveščali javnost in se jih večinoma 
tudi udeležili, čeprav jih je večina bila zunaj 
delovnega časa. 

 
IR = 1.3 

530 
IR = 1.1 

1232  

18.1.b. Zbrati in urediti podatke za študijo 
naravovarstveno sprejemljivih oblik 
turističnih prireditev v ZO (oblike, 
obseg, lokacije, čas) ter jo predstaviti 
občinam in organizatorjem prireditev 

študija (1) 50  Sedež 
JZKPG 
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(navezava na projekt AC2 – oblikovanje 
turističnih produktov s ponudbo 
rokodelskih delavnic). 

realiz. 
Aktivnost je bila v celoti izvedena, 
pripravljen je bil elaborat, ki je na voljo na 
upravi parka, in 9 turističnih paketov. 

 
IR = 1.0 

70 
IR = 1.4 

  

18.2 Naloga: Vzpostavitev sistema za 
spremljanje števila obiskovalcev v KPG. 

      
 

18.2.a. Dopolnjevati seznam ponudnikov 
nočitev, gostinskih in drugih storitev na 
področju KPG. 

izpopolnjen 
seznam 
ponudnikov(1) 

60  Sedež 
JZKPG   

realiz. 
Seznam ponudnikov se je sproti  aktualiziral 
z besedili in fotografijami ter objavo na 
spletni strani zavoda. 

 
IR = 1.0 

60 
IR = 1.0 

  

18.2.b. V sodelovanju s ponudniki turističnih 
storitev izdelati in izvajati načrt 
vzpostavitve evidence obiskovalcev. 

izdelan načrt  
evidence 
obiskoval. (1) 

45  Sedež 
JZKPG   

realiz. 

V začetku leta smo zaprosili vse 
ponudnike tovrstnih storitev za statistiko 
obiska v letu 2012, ter jih nato zbrali, 
uredili in predstavili v prilogi letnega 
poročila. Na to temo smo kontaktirali 
tudi PTZ in nekatere agencije, vendar je 
bil odziv skromen. 

 
IR = 0.8 

20 
IR = 0.5 

  

Skupaj: TURIZEM  625 2000  

Realizacija: TURIZEM  680 1232  

 

 

III.4. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN GRADU GRAD 

  Aktivnost/naloga Kazalnik 
(vrednost) 

Plan 
2013 
(ure) 

Programski 
materialni 
stroški (€)  

Območje 
izvajanja 

aktivnosti 

19. Cilj: Ohranjena kulturna dediščina       
 

19.1. Naloga: Uresničevanje varstva kulturne 
dediščine v skladu s predpisi in načrti 
upravljanja. 

    

19.1.a. Izvajanje javnih naročil in naročil male 
vrednosti za investicijsko in redno 
vzdrževanje poslovnih prostorov. 

št. izvedenih 
naročil (3) 
 

 

40  Sedež 
JZKPG 

realiz. 

Večjih naročil za investicije v grad ni bilo, 
zlasti po neodobritvi projekta 
Biogospodarstvo. Večino naročil je bilo tako 
male vrednosti po poenostavljenem 
postopku, zadevale pa so pomožni in drobni 
inventar potreben za delovanje zavoda in 
upravljanje prenočišč na gradu, hišniške 
pripomočke, nekatera manjša obrtniška dela 
(npr. sondaža temeljev). 

 
IR = 1.0 

28 
IR = 0.7 

  

19.1.b. Izvajanje javnih naročil za ureditev 
nepremičnin v upravljanju zavoda 
(Kukavica, Upkač, plato). 

št. izvedenih 
naročil (2); 
pisno poročilo (1) 

40  Sedež 
JZKPG 

realiz. 

Izvedeno je bilo javno naročilo za izdelavo 
opreme notranjih prostorov Kukavice in 
Upkač. Projektiranje je potekalo v 
sodelovanju s projektantsko hišo Arrea. 
Poleg tega je uspelo za ogled usposobiti 

 
IR = 1.0 

25 
IR = 0.5 
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tudi deloma še tretji prostor in prebeliti 
veliko dvorano. 

19.1.c. Reševanje vprašanj, povezanih z 

gradom: sodelovanje s pristojnimi 

organi in institucijami, celovito urejanje 

notranjega in zunanjega prostora, 

urejanje upravnih prostorov, arhivistika 

in dokumentalistka gradu, 

namembnost, iskanje najemnika za 

nastanitvene kapacitete, investicije in 

programi gradu. V primeru pridobitve 

projekta Biogospodarstvo izvedene 

projektne investicije v grad. 

delna realizacija 

idejnega načrta 

ureditve odprtih 

površin (1); 

št. srečanj s 

potencialnimi 

najemniki (5); 

sanacija podpor. 

zidu (1), nova 

grajska vrata (1) 

 

90 27020* Sedež 

JZKPG 

realiz. 

Izvedba te aktivnosti je bila ozko povezana 

z namenskimi sredstvi. Le-ta so bila 

predvidena s projektom Biogospodarstvo, 

katerega dokončna usoda pa je bila znana 

šele konec decembra, ko je postalo očitno, 

da ni bil izbran v financiranje. Bilo pa je ob 

različnih priložnostih več stikov s krajinsko 

arhitektko T. Simonič zaradi nadaljevanja 

idejne zasnove ureditve grajskega parka. 

Glede gradu in parka smo imeli več 

kontaktov tudi s pristojnim ZVKD. 

 
IR = 0.2 

15 

IR = 0.2 

16847*  

Skupaj: VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN GRADU GRAD 170 27020*  

Realizacija: VARSTVO KULTURNE DED. IN GRADU GRAD 68 16847*  

 

 

III.5. VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN 

  Aktivnost/naloga Kazalnik 
(vrednost) 

Plan 
2013 
(ure) 

Programski 
materialni 
stroški (€)  

Območje 
izvajanja 

aktivnosti 

20. Cilj: Primerno vzdrževan  kulturni 
spomenik. 

      
 

20.1. Naloga: Vzdrževanje nepremičnine v 
upravljanju JZKPG. 

    

20.1.a. Redno vzdrževanje in čiščenje 
prostorov v gradu. 

pisno poročilo o 
polletnem 
pregledu (2); 
urejeni prostori 
gradu 

1410  grad 
Grad 

realiz. 

Aktivnost je bila s pomočjo tehnične službe 
zavoda v celoti izvedena po vnaprejšnjem 
načrtu. Poslovni prostori zavoda so bili 
redno urejeni in vzdrževani. Zaradi 
dotrajane vodne napeljave je prišlo do 
manjšega izlitja vode, ki pa ni povzročila 
večje škode. 

 
IR = 1.0 

1282 
IR = 0,9 

  

20.1.b. Nadzor nad vzdrževanjem okolice 
gradu, manjša popravila, nadzor nad 
kurilnimi napravami. 

pisno polletno 
poročilo (2); 
delujoče strojne 
instalacije 

395  grad 
Grad z 
okolico 
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realiz. 

Aktivnost je bila v celoti izvedena, kurilne 

naprave in ostale strojne instalacije so 

delovale brez večjih težav. Ogled stanja 

grajskega parka je pokazal nujnost 

sanacijskega poseka nekaterih dreves. 

IR  = 1.0 
261 

IR = 0.7 
  

Skupaj: VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN  1805 0  

Realizacija: VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN  1543 0  

Skupaj: PRIORITETA III  3915 
2000 

27020* 
 

Realizacija: PRIORITETA III  4198 
1232 

16847* 
 

 

 

 

Povzetek 
skupaj ure 

plan 
realizacija 

ure 
skupaj stroški 

plan 
realizacija 

stroški 

skupaj vse prioritete in redna ter 
programska dela  

28407 27663 17100 9788 

* programski stroški, pokriti iz SKZG   36802* 18218* 
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KADROVSKO POROČILO 2013 

Kadrovska struktura redno in projektno zaposlenih je ostala enaka kot v preteklem letu oz. ni v 

ničemer odstopala od plana. Zaradi koriščenja porodniškega dopusta zaposlene delavke je bilo 

potrebno delo odsotne delavke razporediti med ostale zaposlene, kar pa ni imelo finančnih 

posledic. 

 

JZ KPG je bil znova uspešen s kandidaturo za izvajanje programa javnih del. Na ta način je lahko 

kadrovsko okrepil ekipo za delo na terenu in za pomoč pri informiranju obiskovalcev na gradu. 

Pogoji za pridobitev tega programa se sicer spreminjajo iz leta v leto, vnovič pa se je izkazalo, da 

je potrebno biti zelo hiter s prijavo, saj je povpraševanje in s tem število organizacij, ki kandidira za 

ta sredstva, dokaj veliko. K uspešnosti prijave so veliko pripomogle tudi nekatere parkovne občine 

s svojo podporo temu programu. Pridobil smo tri programe javnih del (Pomoč v muzejih, galerijah 

in arhivih, Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi ter Varstvo in ohranitev 

kulturne dediščine in aktualne kulturno umetniške produkcije), v katere je bilo vključenih 6 oseb v 

skupnem trajanju 39 mesecev. 

 

 

Tabela 1: REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA 

 

1. Zaposleni, ki jih financira 

MKO 
I. – IV. TR V. TR VI. TR VII. TR VIII. TR IX. TR Skupaj 

1.1. Št. zaposlenih na 

dan 31.12. 2013 (a+b) 
1 2  7  1 11 

a) Št. zaposlenih za določen 

čas 
0 0  0  1 1 

b) Št. zaposlenih za 

nedoločen čas 
1 2  7  0 10 

Št. zaposlenih s krajšim 

delovnim časom 
       

Število napredovanj v plačne 

razrede 
       

Število premestitev 

 
       

Število upokojitev 

 
       

Število nadomestnih 

zaposlitev zaradi upokojitev 
       

Število odpovedi pogodb o 

zaposlitvi 
       

2. Število zaposlenih, ki so 

financirani iz drugih virov, 

navedite vir: tržna 

dejavnost, projektno delo .. 

 0  3  0 3 

3. Skupaj število zaposlenih 

na dan 31. 12. 2013 (1.1+2) 
1 2  10  1 14 
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Tabela 2: REALIZACIJA NAČRTA STROŠKOV DELA 

 
Načrtovani stroški dela SKUPAJ 

2013 

Sredstva 

MKO 2013 

Drugi viri 

sredstev 

2013 

Skupaj 

sredstva 

2013 

Lasna 

sredstva 

Delež 

MKO v % 

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

a) plače in dodatki 256.314 179.350 67.655 247.005 9.309 69 

od tega dodatki za delo v 

posebnih  pogojih 
      

b) regres za letni dopust 12.660 8.704 2.987 11.691 969 68 

c) povračila in nadomestila 41.535 28.764 12.602 41.366 169 69 

d) sredstva za delovno 

uspešnost 
      

e) sredstva za nadurno delo       

f) drugi izdatki (odpravnine, 

solidarnost itd.) 
      

g) nesorazmerje  1. del 6.134 5.472  5472 662 89 

SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f 

+g) 
316.643 222.290 83.244 305.534 11.109 70 

g) Skupaj bruto plače 

(a+d+e) 
256.314 179.350 67.655 247.005 9.309 69 

h) Skupaj drugi osebni 

prejemki (b+c+f+g) 
60.329 42.940 15.589 58.529 1.800  

i) Skupaj prispevki, davek, 

premije pokojninskega 

zavarovanja (j+k) 

44.029 30.867 12.090 42.957 1.072  

SKUPAJ 2. 

(g+h+i) 
360.672 253.157 95.334 348.491 12.181 70 

j) prispevki 

 
41.381 28.880 11.575 40.455 926 69 

k) premije pokojnin. 

zavarovanja 
2.648 1.987 515 2.502 146 75 

struktura virov financiranja 

stroškov dela v % 
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Tabela 3: REALIZACIJA ZASEDENOSTI DELOVNIH MEST (DM) 

 

Naziv DM 

Št. sistemiziranih 

DM po veljavnem 

pravilniku 

Št. zasedenih DM 

na dan  

31. 12. 2012 

Predvideno št. 

zasedenih DM na 

dan 31. 12. 2013 

Realizirano št. 

zasedenih DM na 

dan 31. 12. 2013 

direktor 1 1 1 1 

visoki naravovarstveni 

svetnik 
2 2 2 2 

naravovarstveni 

nadzornik III 
1 1 1 1 

poslovni sekretar VII/1 1 1 1 1 

vodnik v zavarovanem 

območju III 
1 1 1 1 

naravovarstveni 

sodelavec III 
3 3 3 3 

vodnik v zavarovanem 

območju 
3# 1 1 1 

glavni  računovodja 

VII/1 
1 1 1 1 

vzdrževalec v (I) 1 1 1 1 

čistilka II 1 1 1 1 

strokovni sodelavec 

VII/1 
1 1 1 1 

Javna dela 0 0 0 0 

 

Skupaj 

 

16 14 14 14 

 

# Dve od teh treh DM sta za v sistemizaciji opredeljeni zgolj za določen čas in se smeta financirati 

samo iz neproračunskih sredstev.
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FINANČNO POROČILO ZA LETO 2013 

Zavod se financira iz različnih virov. Osnovno financiranje predstavlja letna Pogodba o 

financiranju dejavnosti javne službe za ohranjanje narave, sklenjena z resornim ministrstvom 

za tekoče stroške dela ter blaga in storitev in za investicije, ki predstavljajo največji del 

finančnih sredstev. Pogodba za leto 2013 je znašala 337.444 € za tekoče stroške (od tega za 

plače 253.771 € in 78.845 € za materialne stroške ter 4.848 € za sofinanciranje materialnih 

stroškov projektov) in je bila realizirana v višini 99 %. Za investicijske namene je bilo 

porabljenih 5.000 € za nabavo opreme v informacijskem središču Kukavica.  

 

Zavod pridobiva finančna sredstva tudi iz prijav na mednarodne projekte, ki so strogo 

namenska sredstva, posamezne projektne aktivnosti pa učinkovito dopolnjujejo oz. 

nadgrajujejo izvajanje javne službe ohranjanja narave. V letu 2013 je zavod izvajal štiri 

projekte (3 projekte iz programa SI – HU in en projekt iz programa Srednja Evropa – Cilj 3),  

ki predstavljajo precejšen finančni zalogaj – predfinanciranje in sofinanciranje treh projektov 

v višini 5% oz. 15%. V letu 2013 je zavod tako kot že v l. 2012 imel tri zaposlitve na mestu 

koordinatorjev projektov. Plača teh zaposlenih je upravičen strošek posameznega projekta.  

 

V okviru projekta Rokademija 2 je bil izveden razpis za oblačilni videz zaposlenih v 

promocijsko informativnih centrov, izvedeno je bilo tudi javno naročilo za počitniške pakete in 

študijski izlet operaterjev.  

V okviru projekta GreenNet je bila izvedena mednarodna GreenNet konferenca in izdelano je 

bilo prostorsko poročilo za območje ob mejnem vodotoku Kučnici.  

V okviru projekta Upkač pa je zavod nabavil premično predelovalnico jabolk, opravljeni so bili 

tudi rezi v visokodebelnih sadovnjakih. 

 

V letu 2013 je zavod uspešno prijavil programe javnih del z nazivom »Varstvo in ohranitev 

kulturne dediščine«, »Pomoč v muzejih, galerija in arhivih«, »Ohranjanje in varovanje 

kulturne krajine, gozdov, obnove vasi« in »Pomoč pri organiziranju in izvajanju kulturnih 

dejavnosti in prireditev«. V  programu je sodelovalo 6 oseb,  dve osebi s sofinanciranjem iz 

sredstev MKO in 4 osebe s sofinanciranjem parkovnih občin. Sofinancerski delež zavoda je 

bil 15% bruto plače in regres za letni dopust. Za pomoč pri sofinanciranju smo zaprosili 

parkovne občine, na kar se jih je odzvalo sedem od skupno enajstih.  

 

Sredstva iz drugih javnih virov so tudi sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki jih 

je zavod prejel v letu 2008. Njihova poraba je delno prenesena v leto 2014. Iz te postavke je 

bilo realiziranih 18.218 €. Sredstva so bila porabljena v skladu s planskimi postavkami, 

vendar zaradi objektivnih razlogov plan ni bil  realiziran v celoti. Iz tega naslova je bilo delno 

opremljeno središče za interpretacijo narave in kulturne krajine Kukavica. Zaradi nekaterih 

neurejenih zadev upravičencev na področju njihovega finančnega poslovanja tudi v letu 2013 

ni bila realizirana celotna postavka »sofinanciranje obstoječih projektov lokalnih skupnosti«.   

 

Pri sredstvih iz naslova drugih javnih virov so evidentirana sredstva v višini 2.130 €, ki jih je 

zavod pridobil iz naslova kmetijskih subvencij za tekoče poslovanje, vendar so sredstva 

prišla konec leta ter tako niso bila v celoti porabljena. 

 

Lastna sredstva, ki predstavljajo prihodke od prodaje blaga in storitev ter prodaje vstopnic, 

so bila realizirana nekoliko nižje od načrtovanega. Večji del lastnega tržnega prihodka še 
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vedno predstavlja vstopnina na grad (56 %), ki pa je za kar 13 % nižja v primerjavi z letom 

2012, predvsem zaradi nižjega obiska. Ta del prihodka predstavlja edini vir sofinanciranja 

projektnih obveznosti iz naslova stroškov dela, sofinanciranja javni del in delno tudi za 

financiranje javne službe (materialni stroški in stroški dela). 

 

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

investicijske namene. Pri stroških dela v letu 2013 je evidentiran tudi strošek odprave 

plačnih nesorazmerij in sicer gre za prvi del tretje četrtine v višini 6.134 € (od tega 5.472 € 

sredstva MKO in 662 € lastna sredstva), ki bo izplačan v letu 2014. Ti stroški niso bili 

predvideni v lanskem finančnem načrtu.  

 

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

pokrivajo iz sredstev MKO, lastnih sredstev in iz projektnih sredstev. Pri materialnih stroških 

predstavljajo stroški energije največji delež celotnih stroškov. Programski stroški so nižji od 

načrtovanih, saj je zavod določene aktivnosti izvedel s prostovoljci, nekatere aktivnosti pa so 

bile izvedene v lastni režiji ali v nekoliko manjšem obsegu od načrtovanega (iz objektivnih 

razlogov – daljše odsotnosti zaposlenih ali ker ni bilo razpisov – pa nekatere aktivnosti niso 

bile izvedene).  

 

Pri porabi lastnih sredstev v letu 2013 sofinanciranje projektnih aktivnosti predstavlja 11 % 

delež (5.961 € za plače), 9 % delež pa predstavljajo programski stroški; preostanek 

predstavljajo stroški za tekoče poslovanje. Pri materialnih stroških je potrebno še poudariti, 

da so se v letu 2012 pokrili deloma tudi  iz naslova administrativnih stroškov projektov v višini 

12.760 €, ta znesek pa je v letu 2013 znašal samo še 2.719 €; zato so bili tekoči stroški 

poslovanja v 2013 pokriti iz ostalih virov.  

 

Gledano v celoti pav 2013 ni prišlo do večjih odstopanj pri pokrivanju materialnih stroških 

glede na finančni načrt. 
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Tabela 4: JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO

 PORABA SREDSTEV 2013

 SKUPAJ - po nastanku poslovnega dogodka

zap. št. Vsebina postavk

plan 2013                     

sredstva MKO

realizacija    

2013

indeks 

realizacij

plan 2013 

sredstva 

pridobljena 

iz projektov

realizacija   

2013

indeks 

realizacije

plan 2013 iz 

drugih 

javnih virov

realizacije   

2013

indeks 

realizacije

plan 2013 

lastna 

sredstva

realizacija   

2013

indeks 

realizacije

skupaj plan 

2013

realizacija  

2013

indeks 

realizacije

A. Prihodki 337.616,00 341.830,00 101 238.900,00 207.379,00 87 63.718,00 57.875,00 91 68.453,00 59.793,00 87 708.687,00 666.877,00 94

I. Prihodki 2013 337.616,00 341.830,00 101 238.900,00 207.379,00 87 63.718,00 57.875,00 91 58.000,00 54.013,00 93 698.234,00 661.097,00 95

1.

Prihodki MKO za tekočo 

porabo 332.616,00 336.830,00 101 332.616,00 336.830,00 101

2. Prihodki MKO za investicije 5.000,00 5.000,00 100 5.000,00 5.000,00 100

3. Prihodki od lastne dejavnosti 58.000,00 54.013,00 93 58.000,00 54.013,00 93

4. Prihodki iz SKZ 36.802,00 18.218,00 50 36.802,00 18.218,00 50

5.

Prihodki iz zavoda za 

zaposlovanje 24.761,00 34.741,00 140 24.761,00 34.741,00 140

6.

Drugi prihodki iz izvajanja 

javne službe 2.130,00 0,00 2.130,00 0

7. Prihodki iz/za projektov 238.900,00 207.379,00 87 25,00 3,00 238.925,00 207.382,00 87

8. Prihodki od občin 2.130,00 2.783,00 131 2.130,00 2.783,00

II. Presežek prejšnjih let 10.453,00 5.780,00 55 10.453,00 5.780,00 55

0,00 0,00

0,00 0,00

B. Odhodki 342.444,00 341.830,00 100 238.900,00 207.379,00 87 63.718,00 56.377,00 88 68.453,00 58.314,00 85 713.515,00 663.900,00 93

0,00 0,00

I. Za tekoče poslovanje 337.444,00 336.830,00 100 140.600,00 109.654,00 78 26.916,00 38.159,00 142 58.000,00 52.534,00 91 562.960,00 537.177,00 95

0,00 0,00

1. Materialni stroški 83.673,00 83.673,00 100 80.602,00 51.727,00 64 25,00 752,00 3008 25.977,00 40.353,00 155 190.277,00 176.505,00 93

a) za tekoče poslovanje 71.845,00 73.702,00 103 3.467,00 2.719,00 78 25,00 752,00 15.877,00 36.085,00 227 91.214,00 113.258,00 124

b) za program 7.000,00 5.520,00 79 10.100,00 4.268,00 42 17.100,00 9.788,00 57

c) za ostale stroške 0,00 0,00

d) za projekte 4.828,00 4.828,00 77.135,00 49.008,00 64 0 81.963,00 53.836,00 66

0,00 0,00

2. 

Plače in drugi izdatki za 

zaposlene 253.771,00 253.157,00 100 59.998,00 57.927,00 97 26.891,00 37.407,00 139 24.151,00 12.181,00 50 364.811,00 360.672,00 99

a) bruto plača 180.572,00 179.350,00 99 41.562,00 40.291,00 97 19.260,00 27.364,00 142 15.897,00 3.348,00 21 257.291,00 250.353,00 97

b) prispevki 29.001,00 28.880,00 100 7.537,00 7.400,00 98 3.100,00 4.175,00 135 2.304,00 926,00 40 41.942,00 41.381,00 99

c) drugi prejemki 35.641,00 28.764,00 81 8.486,00 8.073,00 95 3.500,00 4.529,00 129 169,00 0 47.627,00 41.535,00 87

d) regres 4.846,00 8.704,00 180 1.453,00 1.648,00 113 1.031,00 1.339,00 130 484,00 969,00 200 7.814,00 12.660,00 162

e) KDPZ 3.711,00 1.987,00 54 960,00 515,00 54 213,00 146,00 69 4.884,00 2.648,00 54

f) sofinanciranje projektnih plač 0,00 0,00 0 5.253,00 5.961,00 113 5.253,00 5.961,00 113

g) 3/4 plačnih nesorezmerij 1. del 5.472,00 662,00 6.134,00

3. Sofinanciranje projektov 7.872,00 7.872,00 0,00

a) materialni stroški 7.872,00 7.872,00 0,00

b) investicije 0,00 0,00

0,00 0,00

II. Investicije 5.000,00 5.000,00 100 98.300,00 97.725,00 99 36.802,00 18.218,00 10.453,00 5.780,00 55 150.555,00 126.723,00 84

1

poraba sredstev SKZG (po 

planu-investicije) 36.802,00 18.218,00 50 36.802,00 18.218,00 50

2 investicije iz redne dejavnosti 5.000,00 5.000,00 100 5.000,00 5.000,00 100

3 invsticije iz projektov 0 10.453,00 5.780,00 55 10.453,00 5.780,00 55
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 realizacija 

leto 2012 plan leto 2013

realizacija      

2013

indeks realizacije  

plan 2013/realizacija 

2013

SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJUI 1.785.434 1.806.263 1.851.995 104

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 15.640 15.640 15.640 100

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 5.852 7.414 7.416 127

02 NEPREMIČNINE 1.637.444 1.637.013 1.639.542 100

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 0 0 0 0

04 DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 353.654 446.374 473.060 134

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 

OSNOVNIH SREDSTEV 215.452 285.350 268.831 125

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

07 DOLGORAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 325.259 234.736 338.909 104

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ VNOVČLJIVE 

VREDNOSTNICE

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH 10.526 7.031 14.958 142

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 832 750 1.279 154

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 0 0 0

14 TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 25.623 25.815 29.867 117

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 4.557 840 1.521 33

18 NEPLAČANI ODHODKI 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 283.721 200.300 291.284 103

3 C) ZALOGE 3.773 3.875 5.203 138

I. AKTIVA SKUPAJ 2.114.466 2.044.874 2.196.107 104

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 270.662 213.557 306.763 113

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 

VARŠČINE 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 23.878 26.152 27.808 116

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 37.555 7.560 12.509 33

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 4.401 4.845 6.522 148

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 195.046 175.000 250.006 128

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 0 136 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 0 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 9.782 0 9.782

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.843.804 1.831.317 1.889.344 102

90 SPLOŠNI SKLAD

91 REZERVNI SKLAD

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 27.021 0 8.803 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 

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 1.785.434 1.806.263 1.851.995 104

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 31.349 25.054 28.546 91

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

I. PASIVA SKUPAJ 2.114.466 2.044.874 2.196.107 104

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

Tabela 5: BILANCA STANJA  
2013

ČLENITEV 

SKUPIN 

KONTOV NAZIV SKUPINE  KONTOV

ZNESEK
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Dolgoročna sredstva se v letu 2013 niso bistveno spremenila in znašajo na dan 31.12.2013  

1.851.995 €. Kratkoročna sredstva znašajo skupaj 338.909 €. Pretežni del teh sredstev so aktivne 

časovne razmejitve, ki so nastale iz naslova projektov, ter stroški, ki bremenijo leto 2013 in znašajo 

291.284 €. Večje odstopanje od načrtov je nastalo zaradi nepravočasne refundacije projektnih 

stroškov. Naslednje večje odstopanje je še pri drugih terjatvah – ta konto ima visoko vrednost 

zaradi refundacije plač v primeru bolniških staležev, saj je čas refundacije 30 dni od izplačila plač.  

 

Kratkoročne obveznosti znašajo 306.763 € in so sestavljene iz obveznosti do zaposlenih (plače in 

druge obveznosti do zaposlenih; december 2013 in plačno nesorazmerje – 27.808 €), iz 

nezapadlih obveznosti do dobaviteljev do 31.12.2013 (12.509 €). Obveznost do uporabnikov 

enotnega kontnega plana predstavlja likvidnostno zadolževanje pri Enotnem zakladniškem računu, 

do katerega je prišlo zaradi predfinaciranja projektnih odhodkov (250.000 €). Zadnja postavka je 

višja od načrtovane zaradi nepravočasnih prilivov iz naslova projektnih refundacij. Pasivne 

časovne razmejitve predstavljajo še neporabljena sredstva SKZG, ki smo jih prejeli leta 2008 in 

niso bila porabljena iz objektivnih razlogov. Njihova dokončna poraba je predvidena v letu 2014.  

 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti predstavljajo v bilanci stanja 1.889.344 € in so sestavljeni iz 

naslednjih postavk: 

- skupina 92: evidentirana sredstva Sklada kmetijskih zemljišč v višini 8.803 € za izvedbo 

drugih investicijskih del, ki bodo realizirana v skladu s finančnim planom in programom dela 

za leto 2014, 

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

upravljanju v višini 1.851.995 €, kjer so zajete tako obveznosti za nabavo osnovnih 

sredstev iz sredstev MKO, 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 2012 glede na leto 2013 povečala za 151.233 €. 
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ZNESEK

predvidena  

realizacija 2012 plan leto 2013 realizacija 2013 indeks realizacije

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 696.167 558.107 539.402 97

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 684.334 546.107 528.849 97

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 11.833 12.000 10.553 88

762 B) FINANČNI PRIHODKI 18 25 1.172 4688

763 C) DRUGI  PRIHODKI 1.442 0 1.070 0

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0

DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI 0

D) CELOTNI PRIHODKI 697.627 558.132 541.644 97

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 346.588 187.371 172.984 92

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 9.688 10.000 8.731 87

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 46.794 57.418 54.293 95

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 290.106 119.953 109.960 92

F) STROŠKI DELA 337.860 364.811 360.672 99

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 242.914 262.544 260.984 99

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 39.764 41.942 42.135 100

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 55.182 60.325 57.553 95

462 G) AMORTIZACIJA

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 0

467 K) FINANČNI ODHODKI 1.226 1.000 2.864 286

468 L) IZREDNI ODHODKI 10.490 4.950 1.781 36

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)

N) CELOTNI ODHODKI 696.164 558.132 538.301 96

O) PRESEŽEK  PRIHODKOV 1.463 0 3.343 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV

del 80  DAVEK OD DOBIČKA 256 0 366 0

del 80

Presežek prihodkov obračnuskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 1.207 0 2.977 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) 14 14 0

število mesecev poslovanja 12 12 12 1

Tabela 6: IZAKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV  DOLOČENIH UPORABNIKOV
2013

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV

 

 

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

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

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

 

Skupni prihodki v letu 2013 so znašali 541.644 € in so sestavljeni iz prihodkov resornega 

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

projektnih prihodkov. Prihodki so se v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 zmanjšali za 23 %,  

predvsem na račun projektnih prihodkov in prihodkov iz resornega ministrstva, ki so bili v letu 2013 

enaki kot v predhodnem letu. Razlika od načrtovanega je vidna v večjem obsegu pri drugih 

prihodkih in izvira iz naslova prejete odškodnine od zavarovalnice.   

 

Skupni odhodki za leto 2013 znašajo 538.301 €. Pretežni delež odhodkov predstavljajo stroški dela 

v višini 360.672 €.  

 

Poslovni izid v letu 2013 je pozitiven, saj je presežek prihodkov nad 3.343 €, kar pomeni uspešno 

poslovanje v okviru planskih prognoz. 
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 prihodki in odhodki za 

izvajanje javne službe 

 prihodki in odhodki od 

prodaje blaga in 

storitev na trgu

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 487.628 51.774

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 487.628 41.221

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 0 10.553

762 B) FINANČNI PRIHODKI 3 1.169

763 C) IZREDNI PRIHODKI 0 1.070

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI

D) CELOTNI PRIHODKI 487.631 54.013

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 135.938 37.046

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 8.731

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 43.827 10.466

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 92.111 17.849

F) STROŠKI DELA 348.491 12.181

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 251.171 9.813

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 41.125 1.010

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 56.195 1.358

462 G) AMORTIZACIJA

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI

467 K) FINANČNI ODHODKI 2.864

468 L) IZREDNI ODHODKI 1.704 77

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)

N) CELOTNI ODHODKI 486.133 52.168

O) PRESEŽEK  PRIHODKOV 1.498 1.845

P) PRESEŽEK ODHODKOV

del 80 I) DAVEK OD DOBIČKA 366

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka 1.498 1.479

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 

davka od dohodka

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja

Tabela 7: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV  DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 

VRSTAH DEJAVNOSTI
2013

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV

ZNESEK

 
 

Celotni prihodki po tem izkazu predstavljajo 487.631€ za izvajanje javne službe in 54.013 € iz 

naslova lastne dejavnosti.  

 

Prihodki iz poslovanja zavoda in izvajanja javne službe so znašali 487.631 € in so sestavljeni iz 

sredstev resornega ministrstva (MKO), namenskih sredstev Zavoda za zaposlovanje in iz 

projektnih prihodkov. Drugi prihodki iz naslova izvajanja javne službe znašajo 3 € (obresti na 

vpogled). Odhodki za izvajanje javne službe so znašali 486.133 € in so bili namenjeni za 

pokrivanje stroškov dela in stroškov materiala ter storitev (od tega 348.491 € stroški dela ter 

135.938 € stroški materiala in storitev). V prihodkih in odhodkih za izvajanje javne službe so zajeti 

prihodki in odhodki iz projektov v letu 2013. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 1.498 €.   

 

Skupni prihodki iz naslova prodaje storitev in blaga na trgu znašajo 54.014 € (večino predstavlja 

prihodek od vstopnin) in so približno enaki kot preteklo leto. Odhodke v pretežni meri predstavlja 

nabava trgovskega blaga, ki se je prodajalo v trgovini s spominki, in sofinanciranje mednarodnih 
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projektov. Ostali stroški so še stroški storitev, materiala in stroški dela. Presežek prihodkov nad 

odhodki znaša 1.479 EUR. 

 

Glede na celotne prihodke, izkazane v tej bilanci, lastna dejavnost predstavlja skoraj 9 % delež, 

kar je nekoliko nižje kot v planskih predvidevanjih. 

 

 realizacija   leto 

2012 plan leto 2013

realizacija         

2013

I. SKUPAJ PRIHODKI 646.418 585.527 432.991 74

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 591.948 527.527 379.725 72

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 591.925 527.502 379.722 72

a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna 357.625 342.444 337.587 99

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 354.075 337.444 332.587 99

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 3.550 5.000 5.000 100

b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 3.103 2.130 2.763 130

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 3.103 2.130 2.763 130

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 0 0

c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 24.761 34.771 140

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 24.761 34.771 140

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije

d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 2.131

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 2.131

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

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 231.197 158.167 2.470 2

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 23 25 3 12

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

7102 Prejete obresti 23 25 3 12

del 7100 

+del 7101

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

finančnih institucij ter drugih podjeti in finančnih institucij

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvjanja javne službe 0

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

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih instituci

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  NA TRGU 54.470 58.000 53.266 92

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 52.495 58.000 52.097 90

del 7102 Prejete obresti

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 

finančnih institucij ter drugih podjeti in finančnih institucij

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki  ne izhajajo iz izvjanja javne službe 1.975 1.169

Tabela 8: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  PO NAČELU DENARNEGA TOKA   

2013

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV

ZNESEK

indeks realizacije
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 II. SKUPAJ ODHODKI 829.795 755.699 682.316 82

1.ODHODKI  ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 773.289 697.699 636.170 82

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 284.638 296.350 301.343 102

del 4000 Plače in dodatki 234.753 241.393 248.286 103

del 4001 Regres za letni dopust 7.948 7.330 11.707 160

del 4002 Povračila in nadomestila 41.937 47.627 41.078 86

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 0 0

del 4004 Sredstva za nadurno delo 0 0

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 272

B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost 42.470 44.309 43.381 98

del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 20.891 23.536 22.517 96

del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 16.416 15.701 17.648 112

del 4012 Prispevki za zaposlovanje 142 162 153 94

del 4013 Prispevki za porodniško varstvo 241 239 251 105

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja 4.780 4.671 2.812 60

C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 347.527 178.486 139.205 78

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 19.290 15.451 16.636 108

del 4021 Posebni material in storitve 225.052 86.016 35.434 41

del 4022 Energija, voda, komunalne stroritve in komunikacije 67.245 52.341 43.380 83

del 4023 Prevozni stroški in storitve 1.188 543 2.621 483

del 4024 Izdatki za službena potovanja 8.151 5.000 8.413 168

del 4025 Tekoče vzdrževanje 15.737 9.587 12.349 129

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 0

del 4027 Kazni in odškodnine 0 0

del 4028 Davek na izplačane plače 0 0

 del 4029 Drugi operativni odhodki 10.864 9.548 20.372 188

403 d) Plačila domačih obresti

404 E) Plačila tujih obresti

410 F) Subvencije

411 G) Transferi posameznkom in gospodinjstvom

412 H) Transferi neprofinim organizacijam in ustanovam 

412 I) Drugi tekoči domači transferi

J) Investicijski odhodki 98.654 178.554 152.241 85

4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 0

4202 Nakup opreme 9.151 128.033 43.869 34

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 20.497 21.653 77.598

4204 Novogradnja, rekonstrukcije 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 49.755 28.868 29.403 102

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.371

4207 Nakup nematerialnega premoženja

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 19.251 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 56.506 58.000 46.146 80

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 8.678 21.634 10.060 47

del 401

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

na trgu 2.062 2.517 932 37

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 45.766 33.849 35.154 77

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 183.377 170.172 249.325 147

 
Skupni prihodki po načelu denarnega toka znašajo 432.991 € in so za 249.325 € nižji kot odhodki, 

ki znašajo 682.316 €. Do takega presežka odhodkov nad prihodki je prišlo zaradi predfinanciranja 

projektnih aktivnosti, njihova refundacija pa je predvidena v letu 2014.   

 

Pri prihodkih je na postavki prejeta sredstva iz od javnih skladov 2.130 €, kar predstavlja prejete  

kmetijske subvencije. 

 

Pri odhodkih je opaziti večje razlike pri posebnih materialih in storitvah ter pri drugih operativnih 

odhodkih, ki so posledica narave stroškov. Prav tako so bili večji izdatki za službena potovanja, kar 

pa je posledica intenzivnejšega izvajanja projektov. Izdatki za prevoz so bili večji zaradi s tem 

povezanih programskih in projektnih aktivnosti oz. stroškov.  

 

Negativni denarni tok ni povzročal večjih likvidnostnih težav. Nemotenost finančnega poslovanja se 

je zagotavljala z likvidnostnim kreditom pri Enotnem zakladniškem računu (EZR). 
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realizacija 2011

 predvidena 

realizacija leto 

2012 plan 2013

1 2 3 4 5

750 VI. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0 0

7500

Prejeta vračila danih posojil od posamenikov in 

zasebnikov 0 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 0 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 0 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 0 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 0 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil -iz tujine 0 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil -državnemu proračunu 0 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 0 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 0 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 0 0

440 V. DANA POSOJILA 0 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 0 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 0 0 0

4402

Dana posojila javnim podjetejem in družbam, ki so v lasti 

države ali občin 0 0 0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 0 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 0 0 0

4405 Dana posojila občinam 0 0 0

4406 Dana posojila v tujino 0 0 0

4407 Dana posojila držanemu proračunu 0 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 0 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 0 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 0

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 0 0 0

Tabela 9: PREDRAČUNSKI IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

2013

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV KONTA

ZNESEK

 
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ni stanja.  
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 realizacija leto (2012) plan leto (2013) realizacija 2013 indeks realizacije

1 2 4 5 5 6

50 VII. ZADOLŽEVANJE 1.327.000 845.000 2.784.000 329

500 Domače zadolževanje 1.327.000 845.000 2.784.000 329

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 25.000 109.000

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih 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 1.312.000 845.000 2.675.000 317

501 Zadolževanje v tujini

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 1.217.000 865.000 2.729.000 315

550 Odplačila domačega dolga 1.217.000 865.000 2.729.000 315

5501 Odplačila dolga domačim bankam 25.000 109.000

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 1.086.000 865.000 2.620.000 303

551 Odplačila dolga v tujino

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 110.000 55.000

IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA 20.000

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 73.417 182.031

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV KONTA

Tabela 10:  IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

2013

ZNESEK

 
 

V letu 2013 so bila likvidnostna sredstva pridobljena v sistemu Enotnega zakladniškega računa. 

Tekom leta smo zaradi nepotrjenega finančnega načrta morali najeti tudi likvidnostno posojilo pri 

poslovni banki, ki smo ga do konca leta v celoti poravnali. Likvidnostno posojilo je bilo potrebno 

zaradi predfinanciranja projektnih aktivnosti. Na koncu leta je bil zavod zadolžen pri Enotnem 

zakladniškem računu v višini 250.000 €. Soglasje za zadolževanje preko leta je bilo pridobljeno od 

resornega ministrstva in od Ministrstva za finance. Zadolžitev je bila višja od načrtovane predvsem 

zaradi nepravočasnega povračila projektnih stroškov, kar je bil tudi osnovni razlog, da je zavod bil 

primoran večkrat podaljšati ročnost obstoječih kreditov. 
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Tabela 11: NAČRT INVESTICIJ

Naziv  INVESTICIJE

OPREMA

predhodna leta 

(2011)

realizacija 

tekočega 

leta(2012)  plan 2013

realizacija 

2013

viri financiranja 1 2 3 4

državni proračun 16.966 4.966 2.000 5.000 5.000

občinski proračun 0 0 0 0

lastna sredstva 17.652 1.155 264 10.453 5.780

ostali viri 203.164 2.934 4.205 98.300 97.725

skupaj 237.782 9.055 6.469 113.753 108.505

Naziv  INVESTICIJE

ZEMLJIŠČE

predhodna leta 

(2011)

ocena 

tekočega 

leta(2012)  plan 2013

realizacija 

2013

viri financiranja 1 2 3 4

državni proračun 0 0 0

občinski proračun 0 0 0

lastna sredstva 0 0 0

ostali viri 2.595 1.224 0 1.371

skupaj 2.595 1.224 0 0 1.371

Naziv  INVESTICIJE

GRAD

predhodna leta 

(2011)

ocena 

tekočega 

leta(2012)  plan 2013

realizacija 

2013

viri financiranja 1 2 3 4

državni proračun 0 0

občinski proračun 0 0

lastna sredstva 0 0

ostali viri 151.331 15.300 82.382 36.802 16.847

skupaj 151.331 15.300 82.382 36.802 16.847

Naziv  INVESTICIJE

DRUGA OSNOVNA 

SRESTVA

predhodna leta 

(2011)

ocena 

tekočega 

leta(2012)  plan 2013

realizacija 

2013

viri financiranja 1 2 3 4

državni proračun 0 0

občinski proračun 0 0

lastna sredstva 0 0

ostali viri 20.803 1.414 19.389

skupaj 20.803 1.414 19.389

Realizacija

Realizacija

Realizacija

Realizacija

Celotna 

vrednost 

investicije

Celotna 

vrednost 

investicije

Celotna 

vrednost 

investicije

Celotna 

vrednost 

investicije

 
 

Investicije so bile izvedene v skladu s planom, razen v delu drugi javni viri ( tabela poraba sredstev 

SKZG), kjer niso bila realizirana v celoti. Odstopanje pri tej postavki je posledica interventnega 

nakupa zemljišča, ki je del naravne vrednote in je velikega pomena za Natura 2000 vrste.  
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SREDSTVA 

DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA  (MKO)

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 248.842 37.407 58.475 10.992 355.716

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 85.759 1.856 51.590 32.373 171.578

IZDATKI FINANCIRANJA 2.781 2.781

INVESTICIJSKI IZDATKI 5.000 35.013 106.448 5.780 152.241

SKUPAJ 339.601 74.276 0 0 216.513 0 51.926 682.316

VIRI FINANCIRANJA

V

R

S

T

A

 

I

Z

D

A

T

K

A

 Tabela 12: IZDATKI PO VIRIH FINANCIRANJA (denarni tok)

 
 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je bil delež financiranja zavoda iz projektnih virov 32 %. Delež financiranja iz drugih javnih virov znaša 10%, delež 

sredstev MKO je znašal 50 % ter 8% iz lastnih virov. Tabela predstavlja denarni tok po vrsti in virih izdatka. 
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PORABA SREDSTEV SKZG 2013

opis

realizacija 

2011 

realizacija  

2012 plan  2013

realizacija   

2013

1.

sofinanciranje obstoječih projektov lokalnih 

skupnosti 1.980 2.000 9.783 0

2.

vzpostaviti središče za interpretacijo narave na 

gradu Grad, projekti in delna sanacija, oprema za 

promocijo 19.472 46.148 14.722 14.722

3.

nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov 

z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210 0 0 0 0

4. vzdrževanje habitatov 0

5. obnova parkovne infrastrukture 0 0 4.000 1.565

6. namestitev nove parkovne infrastrukture 1.534 5.240 560 560

7. sofinanciranje mednarodnih  projektov 1.096 0 0 0

sredstva  SKZG presežek 2005-2006* 24.082 53.388 29.065 16.847

8.

nakup zemljišč naravnih vrednot in habitatnih tipov 

z EU kodami HT_6510, HT_6410, HT_6210 1.224

9. vzdrževanje zemljišč v rabi (s košnjo) 0 0 0

10. interpretacijsko središče 469 7.070 0 0

11. nakup spektiva

sredstva SKZG presežek 2004 1.693 7.070 0 0

12. obnova parkovne infrastrukture 7.263 0 7.737 1.371
sredstva SKZG presežek 2007 7.263 0 7.737 1.371

skupaj 33.038 60.458 36.802 18.218
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KOLEDAR IZVEDENIH DOGODKOV  

PRIREDITVE V ORGANIZACIJI IN IZVEDBI JZ KP GORIČKO 

 Naziv in vrsta prireditve  Kratek opis  Kraj Datum Organizator 

1. Goričko živi z naravo Postavitev razstave iz 2003 Grad - viteška v 

pritličju 

1.1. -18.4. 

2013 

JZ KPG 

2 Lojze Logar, razstava slik in grafik Otvoritev razstave del akademskega slikarja Lojzeta Logarja iz zbirke 

Rudija Ringbauerja. Ob otvoritvi je bil nagovor dr. Jureta Mikuža o 

umetniku in pogovor z Rudijem Ringbauerjem o znanstvu z 

umetnikom in o njegovih aforizmih 

Grad – poročna, 

nadstropje  

1.3.2013 -

30.4. 2013 

JZ KPG 

3. 8. Velikonočne delavnice  

 

 

 

Prikaz nastajanja uporabnih izdelkov domače obrti ob velikonočnih 

praznikih in prodajna razstava.  

Projekt Rokodelska akademija: 2. delavnica s poslikavo lončenih 

lončkovin delavnica pletenja iz ličja. 

Viteška dvorana 

gradu Grad 

 

 

23.3.2013 JZ KPG 

4. Matej Gider Razstava del likovnega pedagoga iz OŠ Rogašovci z naslovom  

»Noč te opazuje« 

Grad – poročna, 

nadstropje 

9.5.-30.6. 

2013 

JZ KPG,  

5. Trideželni pohod parka Goričko - Raab – 

Örség ob Dnevu Zemlje 

Skupna aktivnost 3 parkov 

 

GradGrad 21.4.2013 JZ KPG 

6. Kolesarska prireditev  Fleche – zaključek 24 urne ekipne vožnje kolesarjev 

 

Grajsko dvorišče 

gradu 

21.4.2013 JZ KPG, ŠD 

RandonneurSlo

venia 

7. Zelena vez Evrope 

Dan Evrope 

GreenNet (Greenbelt) – potujoča mednarodna razstava 

 

Grad – viteška 

dvorana v pritličju 

9.5.- 30.6. 

2013 

JZ KPG 

8. 2. Festival naravoslovnega filma 
Rajski festival;  
Evropski dan parkov 
TREARTES 

Dva večera s projekcijo filmov iz narave in krajine Goričkega 
 

Grajsko dvorišče; 
grad, grajski park 

23.- 
24.5.2013 

JZ KPG 
MIKK 

9. Otvoritev Središča za naravo Goričkega, 
Upkač in Kukavica 

Dan evropskih parkov, 10 let KPG; otvoritev obnovljenih prostorov in 
nove zbirke eksponatov o naravi na Goričkem. 

Grad Grad 24.5. 2013 
16.00 

JZ KPG 
 

10. Koncert Prekmurske godbe Bakovci  Dan evropskih parkov, 10 let Krajinskega parka Goričko 
Jubilej godbe na pihala Bakovci - 85 let 

grad, grajski park 24.5. 2013 
19.00 

JZ KPG 
Prekmurska 
godba Bakovci 

11. 5. fotonatečaj Goričko 2013: 

10 let Krajinskega parka Goričko, ob 

Razglasitev rezultatov foto-natečaja in otvoritev razstave prispelih del 

(razstava od 7.6.2013 do 30.11.2013) 

Arkadni hodnik  7.6.2013-

30.11.2013 

JZ KPG 
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Svetovnem dnevu varstva okolja 

11.a O TI ERBIJA II. Na prošnjo udeleženk programa Oblikovalka tekstilnih izdelkov z 

elementi tradicionalne tekstilne dediščine, ki ga je razvila Ljudska 

univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje, s 

strokovno podporo Andragoškega centra Slovenije, smo 28.6.2013 

odprli razstavo njihovih izdelkov v malem salonu gradu.  

Palacij gradu 28.6.2013 -

30.8.2013 

JZ KPG in 

Ljudska 

univerza MS 

12. Geologija Goričkega Tabor Društva študentov geologije Goričko, Grajski 

park – geostolp 

8.-14.7. 2013 JZ KPG, DŠG 

13. TREARTES 

 

 

Seviqc Festival stare glasbe: MúsicaAntiga da UFF (BR) 

Gostovanje umetnikov iz Brazilije 

Koncertna 

dvorana, dvorišče 

19.7.2013 JZ KPG 

14. AGRA 

Naravni parki Slovenije 

Sejem v Gornji Radgoni: 

- stojnica parki Slovenije, 

- stojnica KPG, 

- posvet : GreenNet – urejanje povodja Kučnice, 

- rokodelske delavnice na prostoru MKO (pletenje iz slame, 

polstenje, pletenje iz ličja, lončarjenje, ročno predenje) 

Sejmišče, stojnica 24.8.-

29.8.2013 

JZ KPG 

15. 8. Trideželni kolesarski maraton in 2. 

brevet Goričko-Raab-Porabje/Őrség 

Kolesarska prireditev Goričko, Raab, 

Őrség 

7.9.2013 JZ KPG 

16. 

 

Dnevi evropske kulturne dediščine 28.9 -

5.10.2013 

TEMA: 100 let delovanja organizirane  
konservatorske službe na Slovenskem 

 

-  Stalna razstava Gornja Lendava v prostoru in času (dan odprtih 
vrat); 

- ogled gostujočih razstav 29.9.2013; 
- večer prekmurskih aforizmov. 

grad Grad 28.9.2013 in 

5.10.2013 

JZ KPG, ZVKD, 

Pokrajinski 

muzej Murska 

Sobota 

17. 8. Jesenski bazar 

Rajski festival 

Predstavitev pridelkov in izdelkov Goričkega, kulturni program, filmi o 

rokodelcih in obrteh, rokodelska delavnica polstenja in pletenja; 

ustvarjalo je približno 40 udeležencev. 

grad Grad in 

grajsko dvorišče 

19.10.2013 JZ KPG 

18. Andrejev sejem Sv. maša in rokodelski sejem grad Grad in 

grajsko dvorišče 

30.11.2013 JZ KPG 

 

Glede na program načrtovanih prireditev je bila dejanska izvedba nekoliko manjša. V primeru Majske pesmi je bil razlog premajhno število 

prijavljenih zborov in posledično je glavni organizator prireditev odpovedal. V primeru PAC-evega glasbenega maja je bila glavna ovira za 

izvedbo prav tako na strani organizatorja, ki ni pokril celotne organizacijsko-logistične in finančne konstrukcije dogodka. Poletna akademija ni 

bila izvedena zaradi odpovedi napovedanih sodelujočih akterjev (g. Jung), odprtje razstave ge. M. Habjanič o poteku obnove gradu Grad pa se 

je zavleklo v januar 2014 zaradi zamud pri pridobitvi celotnega gradiva, tiska panojev ter koordinacije aktivnosti znotraj ZVKD Maribor.

http://www.park-goricko.org/sl/informacije.asp?id_informacija=5019&id_jezik=0&id_tip1=5&id_tip2=1&id_tip3=0
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AKCIJE S PROSTOVLJCI 

 Naziv in vrsta akcije Kratek opis  Kraj Datum Organizator 

1. Postavljanje varovalnih ograj za 

dvoživke. 

Postavljanje ograj in prenašanje dvoživk čez cesto. Krašči, Kančevci, 

Strehovci 

Februar- marec JZ KPG,  

ZRSVN,  

prostovoljci 

2. Vrnimo rumeni maslenici njen 

življenjski prostor. 

Rekultivacija travnika naravne vrednote (košnja in 

odstranitev biomaso). 

 

 

Motvarjevci avgust JZ KPG, DOPPS, 

DOPMS,  

ZRSVN,  

CEROP, 

Občina MT, 

lastniki, 

prostovoljci 

 

PRIREDITVE V ORGANIZACIJI JZ KP GORIČKO IN PARTNERJEV 

 Naziv in vrsta prireditve  Kratek opis  Kraj Datum Organizator 

1. Svetovni dan mokrišč Pohod ob Muri in Kučnici Gederovci 2.2.2013 Tabrih, DOPPS, 

JZ KPG,  

2. Tekmovanje v košnji Košnja z ročno koso 

Kmetijski forum v Selu 

Selo, Goričko 26.5.2013 Pevsko društvo 

Selo, JZ KPG 

3. Naj travnik Ocenjevanje travnikov; razpis v aprilu, ogled maja, 

nagrade ter podelitev na Naj domačiji. Izlet v sosednji 

park. 

Goričko junij, september JZ KPG 

Murski val 

4. Najlepši gospodinjski vrt Ocenjevanje vrtov; razpis v aprilu, ogled junija, 

nagrade ter podelitev na Dnevu meštrov.  

Goričko junij, september 

Dan meštrov, 1.9. 

2013 

JZ KPG, GDLPV 
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SEJMI 
 

 Naziv in vrsta prireditve Kratek opis  Kraj Datum Organizator 

1. TIP Predstavitev na stojnici Ljubljana, Gospodarsko 

razstavišče 

24.1.-27.1. 

2013 

JZ KPG 

1.a NATURA Predstavitev na stojnici Gornja Radgona 19.4.-21.4.2013 JZ KPG, RRA 

2. Diši po Prekmurju Predstavitev na stojnici Ljubljana, Pogačarjev trg 1.6.2013 JZ KPG 

3. AGRA 

Naravni parki Slovenije 

Sejem v Gornji Radgoni: 

 stojnica parki Slovenije, 

 stojnica KP Goričko, 

 posvet: Urejanje povodja Kučnice. 

Sejmišče, stojnica 24.8.-29.8.2013 JZ KPG 

4. Praznik Kozjanskega jabolka Predstavitev na stojnici Trg v Podsredi 12.-13.10.2013 JZ KPG 

 

POSVETI V ORGANIZACIJIJZ KP GORIČKO 

 Naziv in vrsta prireditve Kratek opis  Kraj Datum Organizator 

1. Srečanje predstavnikov 3-deželnega 

parka  

Ponovoletno srečanje županov in zaposlenih 

v 3-parku iz vseh 3 držav. 

Grad, koncertna dvorana 14. 1. 2013 JZ KPG 

2. Obnašanje v naravi in vzdrževanje 

javnih površin 

Predavanje za javnost in vzdrževalce javnih 

površin. 

Gornji Petrovci, Kulturni 

dom Stanjevci 

26.2.2013 JZ KPG 

3. Izdelki,vina, sejmi, KBZ KPG Srečanje z rokodelci in vinarji. Grad 12.3. 2013 JZ KPG 

5. Naši vrtovi, Naj vrt Goričkega Obrazložitev razpisa za ocenjevanje. Puconci 9.4.2013 JZ KPG 

6. Noč nočnih metuljev Opazovanje nočnih metuljev v Dolencih. Dolenci 15.7. 2013 JZ KPG, ZRSVN 

7. Posvet: Urejanje Kučnice, GreenNet Sejem v G. Radgoni. Sejem Gornja Radgona 29.8.2013 JZ KPG 

8. Noč netopirjev: »Vgasnimo posvete« Predavanje in opazovanje netopirjev, 

ugašanje luči. 

Hodoš 6. 9. 2013 JZ KPG, društvo 

Temno nebo 

Slovenije 
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RAZSTAVEV GRADU 

 Naziv in vrsta prireditve Kratek opis  Kraj Datum Organizator 

1. Goričko živi z naravo Obstoječa razstava Grad - viteška v pritličju 1.1. - 18.4 

2013 

JZ KPG 

2. Lojze Logar, razstava slik in 

grafik 

Iz zbirke Rudija Ringbauerja Grad – poročna, 

nadstropje v palaciju 

1.3.2013 -30.4. 

2013 

JZ KPG 

3. Krajinska politika Slovenije Razstava članov društva Krajinskih arhitektov 

nastala ob 20-letnici delovanja društva in 40 

letnici študija krajinske arhitekture. 

Grad - viteška v pritličju 19.4.-30.6. 

2013 

JZ KPG 

DKAS 

4. Matej Gider Razstava del likovnega pedagoga iz OŠ 

Rogašovci z naslovom »Noč te opazuje«. 

Grad – stara poročna, 

nadstropje v palaciju 

9.5.- 30.6. 2013 JZ KPG,  

5. Zelena Vez Evrope GreenNet (Greenbelt) – potujoča mednarodna 

razstava 

Grad - viteška v pritličju 

ali okrogli salon 

9.5.- 30.6. 2013 JZ KPG 

6. Upkač in Kukavica Razstava v središči za interpretacijo narave, 

otvoritev ob dnevu parkov 24.5.2013. 

Grad – nadstropje,  

Središče za naravo 

Goričkega 

24.5. – 31.12. 

2013 

JZ KPG 

7. 5. Foto-natečaj Goričko 2013 Razstava fotografij osnovnošolcev in odraslih, 

udeležencev natečaja na temo: 10 let 

Krajinskega parka Goričko 

V arkadnem hodniku 7.6.-30.11. 

2013 

JZ KPG 

8. Ignac Meden Razstava slik Grad - viteška v pritličju 1.7.- 20.9. 2013 JZ KPG 
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ZAKLJUČEK 

Podati splošno oceno poslovanja zavoda v letu 2013 ni povsem enostavno, saj je bilo 

izvajanje aktivnosti in dogodkov zelo dinamično skozi obdobje vseh dvanajstih mesecev, 

postreglo pa je z mnogimi svetlimi, razveseljivimi in plodnimi trenutki, kakor tudi z nekaterimi 

manjšimi spodrsljaji, povsem novimi ovirami ter spoznanjem, da je povprečni nivo 

sprejemanja paradigme trajnostnega razvoja s strani ne samo lokalnega prebivalstva, ampak 

družbe nasploh, razmeroma še vedno dokaj nizek.  

 

Naš park – in z besedo naš mislimo kar najširše – je doživel in preživel svojo prvo okroglo 

obletnico in to pokončno in samozavestno. Kvantitativna in kvalitativna razsežnost 

doseženega v tem obdobju daje ustanovitvi zavarovanega območja narave in njegovega 

upravljavca svojo legitimiteto ter ponovno afirmira njuno mesto in vlogo v vseh možnih 

scenarijih prihodnjega razvoja regije, ki temeljijo na trajnosti.  

 

Pozitivni značaj končne sodbe dela preteklega leta je torej vendarle več kot le subjektivna 

gesta, s katero se želi upravičevati lastni obstoj ali prepričevati vse, ki so na ta ali oni način 

povezani z delom zavoda, da je celotni tim zaposlenih uspešno opravil delo, za katerega je 

bil plačan z javnimi sredstvi. Gre za sodbo, ki temelji na kritični samoevalvaciji in vsestranski 

introspekciji dosežkov lastnega dela, kateri so se primerjali z načrti, strategijo, vizijo, pa tudi 

povsem osebnimi poklicnimi željami in ambicijami. Nenazadnje to dokazujejo v tem poročilu 

predstavljeni doseženi indeksi realizacije zastavljenih indikatorjev, kateri pogosto presegajo 

mejno vrednost 90 %, razen pri nekaterih aktivnosti – za kar pa je bil skoraj vedno objektivni 

razlog bodisi dolgotrajna odsotnost uslužbencev zavoda, bodisi nepotrjeni prijavljeni projekti.  

 

Ko se vse to postavi še v kontekst okoliščin, ki določajo velik del pogojev poslovanja, se 

izkaže, da se manevrski prostor vse bolj oži – in zato so lahko prav dosežki, predstavljeni v 

tem poročilu, nesporni argument o upravičenosti prisoditve pozitivne ocene. Upamo si 

namreč trditi, da bi marsikdo, ki bi moral poslovati pod enakimi pogoji, uspel realizirati 

kvečjemu manj in le stežka več, kot je to v tem letu uspelo zaposlenim v Javnem zavodu 

Krajinski park Goričko in njegovim deležnikom. 

 

  

      predlagatelj 

    dr. Bernard Goršak, direktor 

 

 


