
 
 

 

 

 
 

ZAPISNIK 
4. redne seje Sveta Javnega zavoda KP Goričko (v III. mandatu) 

 ki je bila v sredo, 13. maja 2015 v sejni sobi gradu Grad, Grad 191,  med 10.00 in 13.00. 
 
 
Prisotni člani Sveta JZ KPG 

Predsednica:  

Katarina Groznik Zeiler, predstavnica Vlade, Ministrstvo za okolje in prostor. 

 

Svetniki/ce: 

Drago Vogrinčič, predstavnik občin, Občina Cankova (podpredsednik sveta), 

Stanko Čerpnjak, predstavnik Vlade, 

Herman Kisilak, predstavnik nevladnih organizacij, 

Saša Fras, predstavnik Vlade,  

Lidija Bernjak Sukič, Javni zavod Krajinski park Goričko. 

 

Ostali prisotni: 

Gordana Beltram, Ministrstvo za okolje in prostor, 

Joţef Sedonja, Zavod RS za varstvo narave, 

Elizabeta Horvat, po pooblastilu ţupana Občine Dobrovnik, 

Stanka Dešnik, Javni zavod Krajinski park Goričko, 

Suzana Huber Sobočan, Javni zavod Krajinski park Goričko, 

Nataša Krpič, Javni zavod Krajinski park Goričko – zapisnikar. 

 

 

Odsotni: 

Goran Kitić, predstavnik Vlade, Ministrstvo za finance – z opravičilom, 
Marjan Kardinar, predstavnik občin, Občina Dobrovnik– z opravičilom , 

Miran Maučec, predstavnik Vlade – z opravičilom, 

Doris Gumilar, predstavnica Vlade, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – z naknadnim 

opravičilom, 

Danilo Krapec, Regionalna razvojna agencija Mura – z opravičilom, 

Kristjan Malačič, Javni zavod Krajinski park Goričko – z opravičilom . 

 

 

 



 

 

 

Dnevni red: 

 

1. pozdravni nagovor v.d. direktorice Stanislave Dešnik, 

2. predlog in potrditev članov strokovnega sveta v novi sestavi, 

1. potrditev zapisnika 3. redne seje sveta JZ KPG in 3. Izredne dopisne seje sveta JZ KPG, 

2. obravnava in sprejem Letnega poročila 2014, 

3. obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta za leto 2015, 

4. razno (notranji akti JZKPG, načrt vzdrţevanja grajskega parka, vstop v članstvo Zadruga Biţa, 

sodelovanje v projektih in v LAS Goričko) 

 
  
 
SPREJETI SKLEPI 
 
1/2   Svet zavoda je potrdil zapisnik 3. redne seje sveta JZ KPG. 
 
2/2   Svet zavoda je potrdil zapisnik 3. izredne seje sveta JZ KPG. 

1/3   Svet zavoda je imenoval člane strokovnega sveta JZ KPG. 
 
1/4   Svet zavoda je sprejel Letno poročilo o poslovanju 2014. 
 
1/5   Svet zavoda je sprejel Program dela in finančnega načrta za leto 2015. 
 
1/6   Svet zavoda se je seznanil z vsebinami predlogov sprememb statuta. 

 

 

 

 
 
  



 

 

 

Obrazložitev sklepov in razprave prisotnih članov Sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko 

Ugotovitev prisotnosti članov sveta zavoda in sklepčnosti 

Svet zavoda je bil sklepčen ob prisotnosti 6-ih članov od 11-ih. Predsednica sveta je člane pozdravila in se jim 
zahvalila za prisotnost, saj je bila sklepčnost na meji, pozdravila je tudi vse ostale povabljene na sejo. Podala 
je predlog, da bi naslednjo sejo organizirali v popoldanskem času.  
Predsednica sveta je pozvala člane sveta, da podajo pripombe na predlog dnevnega reda. Pripomb s strani 
članov ni bilo, zato je predsednica predlagala, da bi se 5. točka obravnavala kot točka 2, saj je KPG trenutno 
brez Strokovnega sveta, ker pa so na dnevnem redu obravnavani pomembni dokumenti, je smiselno, da se 
prej imenuje člane Strokovnega sveta, glede na to, da jsta dva kandidata prisotna na seji.  
Predlagala je tudi, da se pred obravnavo in sprejemom Programa dela 2015, obravnava Letno poročilo 2014, 
zato se zamenjata točki 3 in 4. 
Predsednica tudi opozori vse navzoče, da se seja izpelje čim hitreje, saj ima večina prisotnih nadaljnje 
obveznosti po seji sveta. 
Pripomb na spremembe dnevnega reda ni bilo, zato se je le-ta sprejel. 
 

1. Pozdravni nagovor v.d. direktorice Stanislave Dešnik 

V.d. direktorica Stanislava Dešnik je pozdravila vse navzoče v upanju, da se bo uspešno izpeljalo leto, v 
katerem je bila imenovana kot v.d. direktorice ter da bo zadovoljila zaupanje svetnikov v njeno delo, saj jo 
večina pozna kot dolgoletno delavko v JZ KPG. Omenila je tudi, da je ţe objavljen razpis za direktorja JZ KPG.  

2. Potrditev zapisnika 3.  redne seje sveta JZ KPG in 3. izredne dopisne seje JZ KPG 

 
Predsednica sveta je pozvala člane k pripombam na zapisnik 3. redne seje. Ker  pripomb na zapisnik ni bilo, je 
predsednica sveta predlagala naslednji sklep: 
  
1/2 Svet zavoda je potrdil zapisnik 3. redne seje sveta JZ KPG. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Predsednica sveta je pozvala člane k pripombam na zapisnik 3. izredne dopisne seje. Ker  pripomb na 
zapisnik ni bilo, je predsednica sveta predlagala naslednji sklep: 
 
2/2  Svet zavoda je potrdil zapisnik 3. izredne dopisne seje sveta JZ KPG. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

3. Predlog in potrditev članov Strokovnega sveta v novi sestavi 

Predsednica sveta je povabila v. d. direktorico zavoda, da predstavi predlog. Po statutu svet zavoda imenuje 
Strokovni svet, član sveta je obvezno tudi nekdo izmed zaposlenih. Doslej je bil Kristjan Malačič in v.d. 
direktorica je predlagala, da bi Malačič naprej opravljal to funkcijo. Z lanskoletno spremembo Zakona o 
ohranjanju narave je določeno, da v strokovnem svetu sodeluje tudi predstavnik Zavoda RS za varstvo 
narave. Iz ZRSVN je bil sprejet predlog za člana sveta Joţef Sedonja, kateri je na seji bil navzoč. Predlog 
sestave članov Strokovnega sveta so: Joţef Sedonja, predstavnik ZRSVN, Kristjan Malačič, predstavnik 
zaposlenih JZ KPG in Stanislava Dešnik, v.d. direktorice JZ KPG.  
Predsednica sveta je povabila kandidata za člana strokovnega sveta, Joţefa Sedonja, da se na kratko 
predstavi. G. Sedonja se na kratko predstavi, je seznanjen z delom KPG, pri čemer bo aktivno sodeloval še 
naprej. Stanka Dešnik je pripomnila, da zavod intenzivno sodeluje z g. Sedonjo, predvsem na terenu, zato je 



 

 

 

mnenja, da je njegovo članstvo v Strokovnem svetu dobra pridobitev za delo JZ KPG. Pravne podlage JZ KPG 
zahtevajo tudi predsednika Strokovnega sveta, kar se bo imenovalo med člani ob prvem srečanju Strokovnega 
sveta. Predsednica sveta je prosila, da se to preveri. 
 
Razpravo je  zaključila predsednica s predlogom sklepa:  

1/3  Svet zavoda je imenoval člane strokovnega sveta JZ KPG, ki so Jožef Sedonja - ZRSVN, Stanislava 
Dešnik - JZ KPG in Kristjan Malačič - JZ KPG. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

4. Obravnava in sprejem Letnega poročila 2014 

Predsednica sveta pozove v.d. direktorico, da na kratko predstavi glavne doseţke, neizvedene zadeve in 
pridobljene izkušnje, ki se jih bo upoštevalo v prihodnje. 
V.d. direktorica je predstavila poročilo, ki se je izdelalo na podoben način kot doslej, z dvema prilogama. 
Nadaljevala je s kratko predstavitvijo vsebine poročila. Glavna naloga zavoda je varstvo narave, izvaja se 
javna sluţba ohranjanja narave z javnimi. Zavod vzdrţuje naravne habitate napovršinah, ki so neposredno v 
upravljanju zavoda, gre za košnjo 30 ha travnikov. Lansko leto je bilo vremensko zelo neugodno, mokro, zato 
jim kakšnega travnika ni uspelo pokositi, kar upa, da se bo letos nadoknadilo. Ogledi na terenu pričajo o 
dobrem delu, saj so v letošnjem letu prej zapuščeni travniki poraščeni z rastlinskimi vrstami, kot je rumena 
maslenica, iris, kukavica in druge zavarovane vrste, ki se vračajo na mokrotne travnike. Izdelane so bile 
gnezdilnice, ki so bile tudi nameščene. V letu 2014 je bil aktualen projekt Upkač, tako so se sredstva črpala iz 
tega vira. V jeseni se je v sklopu tega projekta stiskal sok iz jabolk visokodebelnih sadovnjakov, ki jih varujemo 
za ptičjo fauno. Kar se tiče realiziranih ur, je prišlo do razlike zaradi kadrovskih sprememb, saj je bila na novo 
imenovana v.d. direktorica, za njo ni bilo takoj nadomestne zaposlitve na njeno prejšnje delovno mesto 
visokega naravovarstvenega svetnika. Kar se je lansko leto zamudilo zaradi teh sprememb, se poskuša v 
letošnjem letu nadomestiti. Naravovarstveni nadzor je bil opravljen s prijavami inšpekciji, ker je zaposlen samo 
en nadzornik, ki bo letos predvidoma opravil tudi prekrškovni izpit. Izvedene aktivnosti ohranjanja narave so 
podrobneje prikazane v prilogi 1, s slikovnim materialom. V.d. direktorica poda mnenje, da je bilo delo 
opravljeno dobro glede na kadrovsko situacijo.  
V 2. stebru, kjer gre za obisk in ozaveščanje javnosti in se nanaša deloma tudi na upravljanje gradu, je v.d. 
direktorica mnenja, da se je delo opravilo dobro, kar dokazuje zelo velik obisk gradu, seveda tudi na račun 
Vulkanije in uvedbe enotne vstopnice. Beleţi se okrog 18.000 obiskovalcev, kar je najvišja število do sedaj. To 
se posledično pozna tudi pri prihodkih.  
V 3.stebru smo malo manj uspešni bili pri pridobivanju sredstev pri obnovi gradu, kar upamo, da bo zavod to 
nadomestil v naslednji finančni perspektivi. Končan je načrt vzdrţevanja, ki je bil naročen ţe nekaj let nazaj, 
izdelala ga je Tanja Simonič Korošak. Ta načrt je v.d. direktorica dala tudi v kroţenje svetnikom, da so si ga 
pogledali. Ker ni finančnih sredstev za izvedbo tega načrta, saj gre za površino okrog 8 ha, je dogovorjeno, da 
se bo del parka uredilo z vzdrţevalci, ki so zaposleni preko javnih del. Ta načrt je bil predstavljen tudi na 
občinski seji občine Grad, kjer je bil sprejet sklep, da se bo izvedla skupna delovna akcija z javnimi delavci 
občine in KPG. Z njimi se bo uredila pot, ki povezuje spodnji del vasi z gradom Grad.  
4. steber so administrativna dela, tudi zgledno opravljena. Lansko leto so se zaključili trije projekti (Upkač, 
Rokodelska akademija 2 in Green net), kar pomeni, da se je iztekla tudi pogodba trem zaposlenim. V avgustu 
je prenehalo tudi delovno mesto direktorju zavoda, dr. Bernardu Goršaku, tako da se je leto zaključilo s 4 
osebami manj, na mesto v.d. direktorice pa je bila imenovana Stanislava Dešnik, ki je bila zaposlena v KPG 
kot naravovarstveni svetnik. Nadomestna zaposlitev za naravovarstvenega svetnika je bila izvedena v januarju 
2015. Javna dela so bila izvedena po planu za pomoč pri vodenju in delu na terenu, zaposlenih je bilo 6 oseb. 
V.d. direktorica je predala besedo računovodji Suzani Huber Sobočan za predstavitev finančnega dela 
poročila. Leto 2014 se je iz finančnega vidika uspešno zaključilo, tudi na račun Vulkanije, saj je bila uvedena 
skupna vstopnica za obisk Vulkanije in gradu Grad. Sredstva so bila pridobljena iz različnih virov (resorno 
ministrstvo, ZRSZZ, projekti, lastna sredstva, kmetijske subvencije), skoraj vsa sredstva so bila tudi 



 

 

 

porabljena. Finančno so bili uspešno zaključeni trije projekti, zahtevki niso bili zavrnjeni, vloţena sredstva so 
bila povrnjena 100%. Na začetku leta je prišlo do manjših likvidnostnih teţav, saj je bil plan pozno potrjen s 
strani ministrstva, kar je pomenilo, da zadolţevanje na EZR ni bilo mogoče, dokler plan dela ni bil potrjen. Ta 
teţava se je odpravljala s prilagajanjem aktivnosti na projektih. Likvidnostni kredit se je črpal samo v drugi 
polovici leta in se niso prekoračile načrtovane zadolţitve. Kljub krizi je uspelo ustvariti preseţek, predvsem 
zaradi tega, ker smo prepozno dobili sredstva, ki jih ni bilo moţno smiselno in pravilno uporabiti. Ta preseţek 
je pribliţno enak kot je bil porabljen za investicije (sofinanciranje projektov, dokončanje obnove talnih oblog). 
Podrobnejše informacije o finančnem poslovanju pa so predstavljene v poročilu. 
Predsednica sveta se je obema zahvalila za predstavitev in odprla debato.  
Gordana Beltram, kot predstavnica pristojnega ministrstva, je pohvalila zavod, da je dobro opravil svoje naloge 
in dobro posloval v lanskem letu, za kar je zavodu tudi čestitala.  
Saša Frasa je zanimala tabela št. 4: Poraba sredstev, kaj vključujejo prihodki iz trţne dejavnosti. Računovodja 
je razloţila, da so to prihodki javne sluţbe (vstopnice, vodenje, sobe, izdelki v trgovini). G. Fras je pohvalil delo 
zavoda. 
Vogrinčič Drago je tudi pohvalil poročilo za leto 2014. Zanimal se je za poročila projekta GreenNet, zanimal se 
je tudi o nadaljevanju projekta. V.d. direktorica je na kratko predstavila projekt, nadaljevanje projekta pa je 
seveda odvisno od financ. G. Vogrinčič si ţeli, da bi se potok Kučnica revitaliziral v sodelovanju s sosednjo 
Avstrijo, v sklopu nadaljevanja projekta GreenNet. Podal je tudi nekaj predlogov za nadaljevanje projekta, da 
bi se razvijalo naravovarstvo, promocija in turizem. Ga. Beltram je dodala, naj občine sodelujejo s KPG kot 
partnerji, tako bi se tudi laţje izpeljali projekti.  
Herman Kisilak je pripomnil, da KPG ni samo grad Grad ter da ponudniki nimajo veliko od tega. Po njegovem 
mnenju v KPG primanjkuje turističnih kmetij. V.d. direktorica je dala odgovor na to, da KPG ni podjetje za 
turizem, vendar se vseeno trudi tudi na tem področju, npr. s promocijo za vse prejemnike KBZ, ki jih je 
trenutno 62. V sodelovanju z agencijo Gor turizem pa se KPG trudi za oblikovanje novih turističnih produktov 
(krompirjeve počitnice). G. Kisilak je mnenja, da se moramo zgledovati po turistični ponudbi v Avstriji.  
Predsednica sveta je omenila, da je potrebno izdelati načrt razvoja KBZ, kot je bilo dogovorjeno na prejšnji seji 
sveta KPG. Ta načrt se lahko izdela tudi znotraj Načrta upravljanja. 
Stanko Čerpnjak je pohvalil zavod glede poročila. Zanimalo ga je, kako je potekala primopredaja bivšega 
direktorja v.d. direktorici. Poudaril je tudi to, da JZ KPG lahko popelje Goričko naprej, seveda s pomočjo in 
sodelovanjem občin KPG. V.d. direktorica je razloţila, da je pri primopredaji dobila vse dokumente in 
informacije od dr. Goršaka. Nekaj stvari je še ostalo odprtih, kot je bioplinarna v Motvarjevcih in seveda 
lastništvo gradu Grad, ki je v denacionalizacijskem postopku. Podala je mnenje, da bi bilo delovanje zavoda 
laţje, če bi občine bolj sodelovale z JZ KPG, saj je kadrovsko zavod precej šibek. Predsednica sveta je 
mnenja, da so dobri projekti ţe nastavki novih projektov. Na vidiku so razpisi in je vesela, da je polno 
projektnih idej, tudi Goričko je iz naslova Natura 2000 v prednostnem območju in sicer pri dveh projektih, eden 
na travniških površinah ohranjanja evropsko pomembnih vrst in njihovih ţivljenjskih okolij, drugi na stoječih in 
tekočih vodah. So pa tudi sredstva kot so Life, programi čezmejnega sodelovanje, kot tudi donacijska sredstva 
drţav kot so Norveška in Švica. Tudi če KPG nima toliko pristojnosti, pa se s sodelovanjem ZRSVN da na 
marsikaj vplivati. Preko projektov je potrebno naprej razvijati partnerstva, potrebno bo vključevati občine, 
društva, deleţnike.   
 
Razpravo je  zaključila predsednica s predlogom sklepa:  

        1/4 Svet zavoda je sprejel Letno poročilo o poslovanju 2014. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

5. Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta za leto 2015 
 
Predsednica sveta je povabila v.d. direktorico, da na kratko predstavi plan dela za 2015. Plan dela po 
izhodiščih ministrstva vsebuje tri sklope. Novost v letošnjem planu so tudi opredeljeni zaposleni, ki so 
odgovorni za določene naloge. V prvem sklopu so varstvene, upravljavske in nadzorne naloge, ki so osnovno 



 

 

 

delo našega zavoda. Naloge ostajajo pribliţno enake, kot v lanskem letu. Gre za pripravo načrta košnje, 
katerega je v.d. direktorica tudi dala v kroţenje za vpogled svetnikom. Dosedanjim 30 ha travnikov se 
pridruţuje še 60 ha zapuščenih travnikov v okviru projekta »Gorički travniki«. Zato bo nekaj zaposlenih 
prerazporejeno tudi za pomoč pri delu na projektu. V tem sklopu je v.d. direktorica omenila tudi pomoč pri 
migraciji dvoţivk na krtičnih točkah, ki je bila ţe uspešno opravljena. Tudi gnezdilnice so večinoma ţe 
nameščene, nekaj pa jih še čaka na namestitev. Prav tako so postavljeni podstavki za štorkljina gnezda. Za 
opravljanje naravovarstvenega nadzora bosta dva zaposlena šla na usposabljanje za prekrškovni izpit. Akcije 
3x NAJ (sadovnjak, ograček in travnik) so pravkar v teku, zbirajo se prijave. Letošnja pomembna naloga je nov 
načrt upravljanje KPG 2016-2020. Četrti steber v lanskem letu je sedaj ukinjen in porazdeljen po 3 sklopih, to 
so administrativna, knjigovodska in računovodska dela.  
Drugi sklop so naloge urejanja obiska in ozaveščanje javnosti. Sem spada priprava Novičnika, novost je 
spletni Novičnik zaradi varčevanja. V decembru bo izdana letna številka Novičnika, kjer bo povzeto celoletno 
dogajanje. Glede obveščanja in ozaveščanja je tudi v praksi, da se pošiljajo članki za nekatera občinska 
glasila po občinah KPG. V.d. direktorica je tu omenila, da se občinska glasila striktno drţijo samo tem in 
člankov, ki se tičejo dogajanj v njihovih občinah, tako da so večkrat članki tudi zavrnjeni. Ta problem je potrdil 
tudi g. Fras ter da ni povezanosti niti na drugih področjih. G. Vogrinčič je podal predlog, da bi se občine morale 
povezati med seboj s kakšnim projektom, da bi določene stvari skupno uredili v KPG (kolesarska postajališča, 
table dobrodošlice).  V.d. direktorica je nadaljevala s predstavitvijo programa dela in izpostavila razstave, 
koncerte, fotonatečaj, ureditev nove razstavne sobe skupaj s Pokrajinskim muzejem Murska Sobota, 
mentorstvo, sodelovanje s šolami. V parkovni infrastrukturi bi bilo potrebno marsikaj popraviti, vendar je vse 
odvisno od vira financ. Potrebno bi bilo dokončati lanski zastavljeni cilj, označitev s tablami trideţelno 
kolesarsko stezo za Goričko, vendar so teţave s pridobitvijo različnih dovoljenj in elaboratov. 
Tretji steber so razvojne naloge, posvečen bolj ali manj kolektivni blagovni znamki. Letos ne bo razpisa za 
nove prejemnike, vendar se z obstoječimi pojavljamo na sejmih, v letošnjem letu so to štirje. V tem stebru so 
predvidena tudi sodelovanja z občinami, vendar se to ni obneslo, v.d. direktorica prakticira spontana srečanja 
z ţupani. Letošnji jesenski bazar je 10. po vrsti, zato je predvidena predstavitev občin na skupnem odru s 
svojo ponudbo. Izpostavila je tudi problem rušenja gradu na nekaterih delih, čakamo odziv Ministrstva za 
kulturo. KPG bi potreboval arhivski prostor za vso dokumentacijo, v načrtu je nakup ognjevarnih omar. Kar se 
tiče kadrovskega načrta, ostaja bolj ali manj enak, z majem sta se zaposlili dve osebi na projektu »Gorički 
travniki«.  Preko javnih del je zaposlenih 5 oseb. 
Finančni načrt je predstavila računovodja Suzana Huber Sobočan. Finančni okviri so bili prejeti aprila in temu 
je prilagojen tudi program dela. Z novimi sredstvi SKGZ bodo financirani programski stroški v sklopu 1. 
Sredstva resornega ministrstva bodo porabljena za tekoče stalne  stroške. Projektna sredstva so zajeta v 
program dela. Pridobila se bodo sredstva za javna dela, občinski viri, kmetijskih subvencij. Lastna sredstva so 
letos zmanjšana, zaradi poţara v Vulkaniji, ker se ne pričakuje tako velik obisk gradu kot lani. Preseţek iz lani 
je namenjen za investicije (posodobitev programa za e-račune, sofinanciranje projektnih aktivnosti). Povečana 
je ocena zadolţitve zaradi tekočega projekta, saj sredstva verjetno ne bodo takoj povrnjena. Stroški dela bodo 
enaki kot v preteklih obdobjih.  
Predsednica sveta se je obema zahvalila za predstavitev in predala besedo za pripombe ga. Beltram, nato pa 
svetnikom. 
Gordana Beltram je razloţila, da so bila izhodišča poslana pozno, ker je bil rebalans proračuna sprejet pozno. 
Plan je zelo obseţen in realen. Glavna naloga zavoda je ohranjanje narave na celem območju parka. 
Poudarek je na izvajanju ukrepov Programa upravljanja območij Natura 2000 (PUN), skupaj z ZRSVN. Tudi 
ostala dva stebra sta pomembna, ga. Beltram je poudarila, da je posebej pomemben 3. steber glede skupnega 
sodelovanja z lokalnimi skupnostmi. Glede gradu Grad je poudarila, da bi bila potrebna večja vloga Ministrstva 
za kulturo.  
Predsednica sveta se je zahvalila ga. Beltram in dala besedo svetnikom za pripombe in mnenja na program 
dela 2015. 
G. Sedonja je zanimalo, če imamo kakšne primerjave glede obiska zaradi nesreče v Vulkaniji. Suzana Huber 
Sobočan mu je odgovorila, da je obisk do tega datuma manjši kot v lanskem letu v tem času, tako da je velik 
vpliv Vulkanije tudi na obisk gradu. 



 

 

 

Svetniki so najprej prepustili pripombe predsednici sveta. Predsednica sveta je izpostavila redakcijske napake 
v planu dela 2015. Poudarila je, da je glavna naloga zavoda ohranjanje narave. Sodelovanje 3D parka v celoti 
ne sodi v 1. steber, vendar naj v letošnjem planu ostane, za naslednje leto je potrebno te ure razdeliti na vse 
stebre. PUN je zavezujoč program. Predlagala je, da se na podlagi tega programa naredi preglednico z ukrepi, 
kjer je zavod ogovorni nosilec in bo izvajal aktivnosti v l. 2015. Predlagala je izdelavo načrta nadaljnjega 
razvoja  kolektivne blagovne znamke. V tabeli odhodkov je potrebno obrazloţiti indekse, ki so  izrazito visoki. 
Program dela je bil pohvaljen s strani predsednice sveta.  
G. Kisilak je predlagal, da bi vse pripombe iz poročila za 2014, morali vključiti v program dela 2015.  
V.d. direktorica je omenila tudi, da se je zavod vključil v okoljsko kmetijska podnebna plačila. Podane so bile 
pripombe in predlogi na te nove ukrepe. Izpostavila je tudi sirarno v Ratkovcih, saj dobro posluje, začeli so 
projekt Posvoji kozo, zaposlene so ţe štiri osebe. Predsednica sveta je mnenja, da je to primer dobrega 
projekta.  
G. Vogrinčič je izpostavil problem zaposlovanja, tudi prek javnih del, saj ljudje niso usposobljeni za določena 
dela, predvsem na kmetijskih zemljiščih.  
Predsednici sveta je predlagala naslednji sklep: 
 
        1/5 Svet zavoda je sprejel Program dela in finančnega načrta za leto 2015. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

6. Razno (notranji akti JZKPG, načrt vzdrževanja grajskega parka, vstop v članstvo Zadruga Biža, 

sodelovanje v projektih in v LAS Goričko) 

 
V.d. direktorica je predstavila načrtovane spremembe v statutu, saj mora svet zavoda spremembe sprejeti. 
Predlogi sprememb statuta se nanašajo na naloge, saj je po spremembi ZON-a teh nalog več. Spremembe so 
tudi pri dejavnostih, saj so se spremenile klasifikacije in dejavnosti v zavodu. Predlagana sprememba je tudi 
več članov v Strokovnem svetu, in sicer 5 članov in predlog, da v njem ni direktorja parka, saj ne more sam 
sebi svetovati. Člani naj bi bili iz ZRSVN, JZ KPG, Ministrstva za kulturo, s področja kmetijstva in s področja 
gospodarstva.  
Gordana Beltram je povedala, da mora sprememba statuta biti usklajena s sklepom in uredbo o ustanovitvi 
zavoda. Postopek se bo speljal in bo na dnevnem redu naslednje seje sveta ali pa na dopisni seji sveta. 

Predsednica sveta je predlagala naslednji sklep: 
 
        1/6 Svet zavoda se je seznanil s vsebinami predlogov sprememb statuta. 

Sklep je bil soglasno sprejet.  

G. Vogrinčič se je na tem delu seje poslovil zaradi drugih obveznosti. 

V.d. direktorica je v nadaljevanju na kratko predstavila vse na novo sprejete notranje akte in pravilnike, katere 
zahteva zakonodaja. Predstavila je tudi idejo za gostinsko dejavnost v črni kuhinji, katero bi dali v najem z 
javnim razpisom. Zaradi tega je tudi potrebno spremeniti dokumentacijo PID.  
Predsednici sveta se je zdel predlog o oddaji prostorov za gostinsko dejavnost na gradu dober, potrebno pa je 
oceniti, ali bo zavod finančno zmoţen izpeljati pridobitev potrebne dokumentacije za to.  
G. Kisilak je bil mnenja, da gostinska dejavnost na gradu ni potrebna, saj je v vasi na kupu kar 5 gostiln. V.d. 
direktorica je razloţila, da obiskovalci gradu v zelo veliki meri sprašujejo po gostinski ponudbi na gradu.  
S strani svetnikov je bil podan predlog, da bi se vstopnina za ogled gradu pobirala ţe na vhodu v grad. 
Potrebna bi bila tudi nova vhodna vrata, vendar je to prevelik finančni zalogaj.  



 

 

 

Predsednica sveta je omenila, da je potrebno najti skupne rešitve glede vzdrţevanja in investicij  gradu skupaj 
z Ministrstvom za kulturo. Glede na to, da je lastništvo v postopku na sodišču, je potrebno z ministrstvi 
uskladiti vprašanje glede nadaljnjih vlaganj v obnovo gradu.  
Naslednje vprašanje s strani v.d. direktorice je bilo v zvezi z vključitvijo v članstvo Zadruge Biţa, kjer imajo v 
svoji trgovini našo hladilno vitrino in stojnico na reverz. Predsednica sveta in Gordana Beltram sta predlagali, 
da bi bilo boljše sodelovanje v skupnih projektih ali pa s kakšnim dogovorom o sodelovanju, kot z direktnim 
članstvom. 
V.d. direktorica je razdelila med člane tudi zemljevid projekta madţarske vlade za ureditev cest, kjer je bila 
Ţelezna zavesa. Na kratko je predstavila ta projekt, saj je bila povabljena na predstavitev, katere se je 
udeleţila. 
Izpostavila je tudi informacijo, da je na UE MS izobešena oddaja v zakup zemljišča, ki je v upravljanju Sklada 
kmetijskih zemljišč, kjer je največje rastišče dišečega volčina. Zavod bi rad to površino dobil v zakup zaradi 
vzdrţevanja območja dišečega volčina.  
G. Sedonja je na kratko predstavil to naravno vrednoto in rastišča dišečega volčina in vzdrţevanje območj,a 
na katerem raste.  
V.d. direktorica je predstavila LAS Goričko, ţelja je, da bi bile povezane vse občine, da bi se nastavili skupni 
projekti. Izpostavila je nekaj primerov nesodelovanja s občinami. Predsednica sveta je predlagala izvedbo 
kakšnih delavnic, da bi se KPG povezal z občinami pri pripravi skupnih projektov. G. Fras je predlagal Leader 
LAS, kjer bi v projekt bile vključene vse občine KPG za razvoj turizma v KPG. Predsednica sveta je predlagala 
čim več sodelovanja z občinami pri pisanju in izvajanju projektov. Stanka Dešnik je izpostavila zopet kadrovski 
problem, saj se vsi srečujejo s problemom premalo zaposlenih, tudi na občinah. 
 
Seja je bila končana ob 13.00 uri, predsednica se je zahvalila vsem za udeleţbo . 
  
 
              
Zapisala:     

Nataša Krpič    Predsednica Sveta JZ KPG  
   dr. Katarina Groznik Zeiler 

 


