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ZADEVA: Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski 
park Goričko – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP) in prvega odstavka 12. člena Uredbe o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 101/03 
in 46/14 – ZON-C) je Vlada Republike Slovenije na …..seji dne ….. sprejela 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi 
Javnega zavoda Krajinski park Goričko.

                                                                                     mag. Lilijana KOZLOVIČ
                                                                                   GENERALNA SEKRETARKA

Prejmejo:
- Ministrstvo za okolje in prostor,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Ministrstvo za kulturo
- Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor,
dr. Marija Markeš, vodja Sektorja za ohranjanje narave, Ministrstvo za okolje in prostor in
dr. Gordana Beltram, sekretarka, Sektor za ohranjanje narave, Ministrstvo za okolje in prostor.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/



5. Kratek povzetek gradiva:
(Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.)
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Zaradi povečanja števila zunanjih strokovnjakov se bodo povečali operativni stroški delovanja 
Strokovnega sveta javnega zavoda Krajinskega parka Goričko do 300 EUR na letni ravni.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) ni bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Gradivo ni take narave, da bi ga bilo potrebno poslati združenjem v mnenje.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradivo ni takšne narave, da bi bila potrebna objava po Zakonu o varstvu okolja.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                       IRENA MAJCEN
                                                          MINSTRICA



        PREDLOG
   (2016-2550-0110)

Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
– ZJZP) in prvega odstavka 12. člena Uredbe o Krajinskem parku Goričko (Uradni list RS, št. 
101/03 in 46/14 – ZON-C) sprejme Vlada Republike Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko

1. člen

V Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko (Uradni list RS, št. 3/04 in 50/05) 
se v prvem odstavku 3. člena v osemnajsti alinei pika nadomesti z vejico in doda nova 
devetnajsta alinea, ki se glasi:

» – sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe varstva sestavin biotske raznovrstnosti na ekološko 
pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih v zavarovanem območju in izven njega, 
če so ta območja območno povezana z zavarovanim območjem.«.

2. člen

Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Zavod je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 
17/08) registriran za opravljanje naslednjih dejavnosti: 

- A01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
- A01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
- A01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
- A02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
- A02.200 Sečnja
- C10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
- C13.200 Tkanje tekstilij
- C13.300 Dodelava tekstilij
- G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
- G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
- G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
- I55.209 Druge nastanitve za krajši čas
- I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
- I56.101 Restavracije in gostilne
- I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
- I56.103 Slaščičarne in kavarne
- I56.104 Začasni gostinski obrati
- I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
- I56.290 Druga oskrba z jedmi
- I56.300 Strežba pijač



- J58.110 Izdajanje knjig
- J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
- J58.190 Drugo založništvo
- J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- L68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- M71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
- M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
- M74.200 Fotografska dejavnost
- M74.300 Prevajanje in tolmačenje
- M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
- N77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
- N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
- N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
- N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
- N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
- N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- R90.010 Umetniško uprizarjanje
- R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
- R91.011 Dejavnost knjižnic
- R91.020 Dejavnost muzejev
- R91.030 Varstvo kulturne dediščine
- R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
- R93.190 Druge športne dejavnosti
- R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas«.

3. člen

Prvi in drugi odstavek 10. člena se spremenita tako, da se glasita:

»(1) Strokovni svet zavoda sestavljajo:
- direktor zavoda, 
- en strokovnjak iz vrst delavcev zavoda ter
- trije zunanji strokovnjaki, in sicer predstavnik Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, 
strokovnjak s področja kmetijstva in strokovnjak s področja kulturne dediščine.

(2) Strokovnjaka izmed delavcev zavoda in zunanje strokovnjake imenuje v strokovni svet svet 
zavoda. Strokovnjaka  s področja kmetijstva se imenuje na predlog Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Murska Sobota, strokovnjaka s področja kulturne dediščine na predlog Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije in strokovnjaka z Zavoda RS za varstvo narave na predlog 
tega zavoda.«.

4. člen

V prvem odstavku 14. člena se beseda »in« nadomesti z besedilom »ali ga pridobi v last ali 
upravljanje«.

KONČNA DOLOČBA
5. člen



Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-316/2016
Ljubljana, dne 13. marca 2018
EVA  2016-2550-0110

                                                                                                   Vlada Republike Slovenije
                                                                                                          dr. Miro Cerar l.r.

                                                                                                           Predsednik



OBRAZLOŽITEV

1. člen:
Dodatek nove alinee je potreben zaradi naloge Javnega zavoda Krajinski park Goričko (v 
nadaljnjem besedilu: JZ KPG), ki je bila določena z 31. členom Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 46/14; v nadaljnjem besedilu: ZON-
C). JZ KPG se nalaga: sodelovanje pri izvajanju ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti 
na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih v krajinskem parku  in izven 
njega, če so ta območja območno povezana s krajinskim parkom. 

S to dodano nalogo se JZ KPG povečuje območje in obseg dela izven meje območja 
Krajinskega parka Goričko, ki je zavarovan z Uredbo. V letu 2013 je bila v mesecu aprilu 
sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih 
(območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 3/14), Uredba o spremembi (in spremembah) 
Uredbe o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 33/13 in 99/13), Uredba o 
spremembi Uredbe o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03). Z njimi se je spremenila 
površina 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 ha (SPA) oz. 
0,7 ha (SCI) v območju KPG in deloma izven parka. Povečalo se je tudi število varovanih vrst s 
prejšnjih 11 vrst na 14 vrst ptic ter s prejšnjih 18 na sedanjih 24 vrst po direktivi o habitatih. 
Število varovanih habitatnih tipov je ostalo enako, torej sedem. 

2. člen:
Sprememba se nanaša na uskladitev opisa dejavnosti z Uredbo o standardni klasifikaciji 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08). Ta se je v času od ustanovitve JZ KPG večkrat 
spremenila in sedaj vpisane dejavnosti vsebinsko niso ustrezne. V času od sprejema statuta je 
JZ KPG pričel tudi z novimi dejavnostmi, ki se nanašajo na neposredno upravljanje nepremičnin 
- habitatov s košnjo in spravilom biomase, urejanje visokodebelnega sadovnjaka, 
odstranjevanje zarasti na opuščenih travnikih, zaradi česar je JZ KPG pridobil status 
kmetijskega gospodarstva KMG, navedene dejavnosti pa spadajo pod kmetijstvo. K 
dejavnostim so dodane tudi nekatere na področju predelave. 

JZ KPG je upravljavec gradu Grad, za katerega je dolžan skrbeti kot dober gospodar. 
Dejavnosti povezane z upravljanjem gradu, poleg vzdrževanja in ohranjanje kulturnega 
spomenika so še, interpretacija umetnostno zgodovinske vrednosti spomenika, vzdrževanje 
grajskega parka kot objekta vrtne dediščine, interpretacija naravnih danosti in pojavov, 
ohranjanje žive kulturne dediščine in običajev, izvajanje kulturnih prireditev, prirejanje 
umetniških razstav in koncertov klasične glasbe primerne zvrsti kulturnega spomenika, 
izobraževanje in osveščanje obiskovalcev in prebivalcev, izvajanje naravoslovnih in tehniških 
dejavnosti za učečo mladino, ponudba obiskovalcem gradu s trgovsko-gostinsko dejavnostjo, 
razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ter druge raznovrstne poslovne dejavnosti kot je prodaja 
rokodelskih izdelkov, spominkov, zemljevidov in literature. Z dokončanjem obnove JV trakta 
gradu in pridobitvijo spalnic, JZ KPG kot upravljavec gradu prevzema tudi dejavnost oddajanja 
prenočišč, kar je v sedanjem statutu sicer navedeno, vendar po mnenju tržne inšpektorice z 
napačnim opisom. Določene dejavnosti so dodane, obstoječim so pripisane nove šifre in 
razčlenitve, izbrisane pa so tudi nekatere dejavnosti, ki se na zavodu ne opravljajo. 

Pogoj, da lahko zavod nekatere storitve opravlja, ali pa prostore primerne za te dejavnosti odda 
ustreznemu najemniku oz. izvajalcu storitve ob ustrezni odškodnini uporabe prostorov in plačilu 
obratovalnih stroškov, je potrjena registracija dejavnosti v Statutu JZ KPG in v ustanovnem aktu 
zavoda.

3. člen:
Predlagana sprememba 10. člena Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Goričko 
se nanaša na sestavo strokovnega sveta JZ KPG. V sedanjem statutu je določen svet s 3 člani, 
od katerih je 1 direktor, 1 delavec in 1 zunanji član. Sprememba se nanaša na povečanje števila 
članov na 5 članov strokovnega sveta. Imenovanje predstavnikov resorjev v strokovni svet je 



določen že z novelo Zakona o ohranjanju narave iz leta 2014, kjer je v tretjem odstavku 117. 
člena določeno, da se v strokovne svete upravljavcev zavarovanih območij imenuje predstavnik 
organizacije pristojne za ohranjanje narave, torej predstavnik Zavoda Republike Slovenije za 
varstvo narave. 

Imenovanje regionalnih predstavnikov s področja varstva kulturne dediščine in kmetijstva v 
strokovni svet zavoda bo okrepilo sodelovanje z JZ KPG z ostalimi resorji in dvignilo strokovno 
raven dela in upravljanja z naravo in kulturno dediščino. Imenovani predstavniki v strokovnem 
svetu pa s svojimi kvalifikacijami prispevali k medsektorskemu povezovanju in 
interdisciplinarnemu strokovnemu delu JZ KPG.

4. člen:
Prvi odstavek 14. člena je spremenjen tako, da je mogoče pridobiti nepremičnine v upravljanje z 
drugim pravnim aktom, se pravi tudi s sklepom Vlade Republike Slovenije. Nadalje je dodana 
možnost pridobitve nepremičnine v last javnega zavoda, kar omogoča 19. člen ZSPDSLS v 
povezavi s četrtim odstavkom 2. člena ZSPDSLS. Nepremično premoženje se torej lahko 
pridobi brezplačno, razen če bi taka pridobitev povzročila večje stroške ali če bi bilo lastništvo 
povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti za javni zavod glede na koristi 
brezplačne pridobitve.
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