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PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN
UPRAVLJAVCA
Območje Kozjanskega regijskega parka je eno od dveh, poleg Triglavskega narodnega parka,
najstarejših zavarovanih območij v Sloveniji.
Kozjanski park se razprostira na 206 km². Na severu gre meja po južnih obronkih Rudnice, na vzhodu
po reki Sotli, na jugu pa od reke Sotle proti zahodu po južnih obronkih Orlice do Pohance in nato proti
severu čez Koprivnico, Veliki kamen, Gubno do južnih obronkov Rudnice. Leži v petih občinah (82
naselij) in sicer Kozje, Bistrica ob Sotli (v celoti znotraj parka), Podčetrtek, Brežice in Krško. V
Kozjanskem parku živi približno 11.000 prebivalcev.
Ustanovljen je bil leta 1981 (Ur.l. SRS št. 1/81 in 42/86) kot Spominski park Trebče z namenom
ohranjanja zgodovinskega izročila in naravnih značilnosti Kozjanskega, ter v podporo nadaljnjemu
razvoju območja. Leta 1999 Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS št. 56/99) na novo definira ime,
status in upravljavca zavarovanega območja, ki postane regijski park z imenom Kozjanski park,
katerega upravljavec je javni zavod (v nadaljevanju JZ KP).
Od leta 2004 spada večji del parka v ekološko pomembna območja Slovenije in evropsko pomembna
posebna varstvena območja NATURA 2000 (69% območja parka). Od leta 2010 ima območje
Kozjanskega z Obsoteljem status biosfernega območja MAB (Man and Biosphere) pod okriljem
UNESCO.
Kozjanski park se je v dobrih tridesetih letih razvil v sodobno voden javni zavod in predstavlja
inštrument zagotavljanja ugodnega stanja Natura 2000 vrst in življenjskih prostorov, ter upravljanja
območja. Park je prepoznaven po kar nekaj odličnih parkovnih praksah s ciljem ohranjanja biotske
raznovrstnosti in ugodnega stanja številnih Natura 2000 vrst in življenjskih prostorov, po zglednem
sožitju narave in človeka, ohranjeni naravi, bogastvu naravne in kulturne dediščine ter uresničevanju
načel trajnostnega razvoja. Izvajanje javne službe, programov in projektov poteka na podlagi letnega
programa dela, ki ga sprejme svet JZ KP.
Delo JZ KP v okviru svojih pristojnosti vodi Svet zavoda.
Konec leta 2017 je v Kozjanskem parku zaposlenih 19 oseb (16 redno zaposlenih, ena zaposlitev za
določen čas, ena projektna zaposlitev in direktor).
Strokovni svet zavoda se redno letno sestaja in podaja strokovne predloge k programu dela zavoda.
V okviru izvajanja mednarodnega sodelovanja in konvencij upravljamo biosferno območje Kozjansko
in Obsotelje (MAB, UNESCO). Smo tudi člani medvladnega odbora Človek in biosfera. Ostajamo člani
zvez Europarc Federation in Parki Dinarskega loka, partnersko sodelujemo z NP Oberer Bayerischer
Wald in številnimi zavarovanimi območji v državi in soseščini. Aktivno se vključujemo v aktivnosti
WWF-a, ki se nanašajo na parke dinarskega loka in širšo problematiko zavarovanih območij.
Spremljamo rezultate že izvedenih projektov in sodelujemo pri promociji teh rezultatov.
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PRIORITETE IN CILJI UPRAVLJANJA
V letu 2018 bomo prednostno izvajali naloge iz Programa upravljanja območij Natura 2000 20152020, ki ga je Vlada RS sprejela aprila 2015. Naloge se bodo nanašale na izboljšanje stanja
ohranjenosti kvalifikacijskih vrst preko komunikacijskih aktivnosti, nadaljevanje razvoja primerne
kmetijske prakse in blagovne znamke visokodebelnih travniških sadovnjakov in izboljšanje
obiskovanja območja.
Za leto 2018 smo program dela v skladu z izhodišči ministrstva razdelili na tri glavne prioritete:
- Prioriteta I obravnava varstvene, upravljavske in nadzorne naloge
- Prioriteta II zajema naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti
- Prioriteta III zajema razvojne naloge
Prednostno se bomo v letu 2018 posvetili naslednjim nalogam iz tega programa:
- Sodelovanju pri sprejemu akta o zavarovanju (posodobitvi ustanovitvenega akta)
- Pripravi načrta upravljanja
- Izvajanju ukrepov iz Operativnega programa - Programa upravljanja območij Natura 2000 za
obdobje 2015-2020 in vodenju evidence o izvajanju tega programa (območja v parku in tista izven
njega, ki so območno povezana)
- Izvajanju naravovarstvenega nadzora
- Izvajanju ukrepov varstva naravnih vrednot
- Ohranjanju in razvijanju dobrih parkovnih praks: visokodebelnim travniškim sadovnjakom,
nadaljevanje primerne kmetijske prakse, ki omogoča ustrezen gnezdilni in prehranjevalni habitat za
ptičje vrste, ki so zavarovane po slovenski in evropski zakonodaji ter kvalifikacijske vrste Natura 2000
območja (SPA Kozjansko).
- Nadgradnji informacijskega sistema za naravovarstvo - z zbranimi in obdelanimi terenskimi podatki
bomo v sodelovanju z ZRSVN prispevali k nadgradnji informacijskega sistema Naravovarstveni atlas
- Zagotavljanju ugodnega stanja suhih travišč
- Skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot na zavarovanem območju
- Sodelovanju z lastniki zemljišč na zavarovanem območju, nudenje strokovne pomoči in
svetovanje.
V okviru prve prioritete bomo skozi aktivnosti zagotavljali cilje varstva narave.
Znotraj zavarovanega območja bomo izvajali ukrepe varstva narave in v sodelovanju z Zavodom RS za
varstvo narave (ZRSVN) zagotavljali varstvo naravnih vrednot. Z ohranjanjem travniških sadovnjakov
bomo skrbeli za življenjski prostor ogroženih vrst ptic. Vzdrževali bomo že postavljena bivališča za
koristne organizme in gnezdilnice za ptice ter po potrebi namestili nova. Izvajali bomo aktivnosti za
ohranjanje ugodnega stanja dvoživk. Organizirano bomo odstranjevali invazivne vrste ter skrbeli za
ohranitev suhih travišč.
V okviru prve prioritete bomo sodelovali tudi pri pripravi novelacije ustanovitvenega akta ter
pripravah naravovarstvenih smernic. Prav tako bomo nadaljevali s pripravo Načrta upravljanja. V
sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave in Zavodom za gozdove bomo upravljali območja Natura
2000.
Skozi naloge prve prioritete bomo izvajali neposredni nadzor v naravi in omogočali pogoje za ključne
življenjske faze ogroženih vrst (dvoživke, čebelar, orhideje). Prav tako bomo spremljali kazalnike
stanja narave in sprotno reševali nastale neugodne spremembe za vrste.
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V okviru druge prioritete bomo opravljali naloge usmerjanja obiska zavarovanega območja, ki je
ustrezen z vidika varstva narave in obiskovalcev.
Že vrsto let se ukvarjamo z vključevanjem javnosti v varstvo narave in okolja. Z lastniki nepremičnin
(zemljišča in stavbe) bomo dogovorno urejali prehodnost in urejenost parkovne infrastrukture
namenjene za delo in potrebe zavarovanega območja.
Za leto 2018 načrtujemo naravoslovne razstavne aktivnosti v parkovnem informativnem centru na
gradu Podsreda. Na Čerčkovi domačiji (sadjarskem centru), bomo nadaljevali z obnovo centra
biodiverzitete in tradicionalnega sadjarstva za namene izobraževanja (dokumentacija urejena v letu
2016). Za izvedbo praktičnih del urejanja naravnih vrednot v parku bomo sklicevali prostovoljne
delovne akcije v sodelovanju z ZRSVN.
Za zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja pripravljamo različne aktivnosti in dejavnosti
tako za obiskovalce kot za lokalno prebivalstvo, katerih cilj je ozaveščanje o pomenu varstva narave,
Nature 2000 in trajnostnega razvoja (sodelovanje z mediji, predstavljanje na sejmih in javnih
prireditvah).
Kot upravljavec biosfernega območja bomo izvajali naloge v okviru medvladnega UNESCO-vega
programa MAB (človek in biosfera). V letu 2018 se bomo posvetili nalogam, ki bodo prispevale k večji
prepoznavnosti biosfernega območja in bodo vključevale Strategijo MAB 2015 - 2020 in Limski akcijski
načrt 2016 - 2025.
V letu 2018 bomo izvedli tradicionalne in v javnosti zelo dobro sprejete, za naravovarstvo izredno
pomembne aktivnosti, kot so Festival ekološke hrane, Praznik kozjanskega jabolka, okoljski dnevi,
naravoslovni tabori….
V okviru tretje prioritete bomo izvajali razvojne naloge namenjene usmerjanju in spodbujanju
trajnostne rabe naravnih virov in drugih ravnanj v zavarovanih območjih. Pripravljali bomo projekte,
ki bodo neposredno podpirali našo dejavnost in za katere so ideje/izhodišča zapisana v programu dela
zavoda, za sodelovanje pri drugih projektnih možnostih/idejah pa bomo predhodno pridobili soglasje
ministrstva. Vključevali se bomo tudi v projekte lokalnih skupnosti. Uveljavljali bomo rabo že
obstoječe kolektivne blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park.
Skoraj vse aktivnosti, ki jih izvaja zavarovano območje, so zanimive s stališča razvijanja turistične
ponudbe območja. Nadaljevali bomo dobro sodelovanje z GIZ Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in
Kozje, s TIC-i, Razvojnimi agencijami in Termami Olimia pri razvijanju in spodbujanju zelenih oblik
turizma.
V primeru razpoložljivih sredstev bomo reševali problematiko nepremičnin v lasti in/ali upravljanju
zavoda. Potrebno je prodati ali odstraniti statično dotrajano stavbo v Lesičnem (Fiketova domačija).
Za vse nepremičnine v lasti ali upravljanju zavoda je podroben načrt upravljanja sestavni del
programa dela (gl. prilogo).
Kot upravljavci bomo sodelovali pri programskem oživljanju gradu Podsreda. V tem smislu smo v letu
2016 pripravili komunikacijski načrt za promocijo gradu in ga poslali Občini Kozje za vključitev v
občinski proračun.
Pomagali bomo pri promociji Kukovičičevega mlina, ki se usmerja v predelavo ekoloških pridelkov.
Ena najpomembnejših novosti v delovanju zavoda v letu 2016 in za naprej je vzpostavitev delovanja
naravovarstvenega nadzora v območju parka. V letu 2015 je 7 zaposlenih opravilo ciklus
izobraževanja za pridobitev statusa naravovarstvenega nadzornika, v letu 2016 pa trije. Zavod ima tri
sistemizirane in usposobljene naravovarstvene nadzornike, katere bo v letu 2018 potrebno ustrezno
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enotno opremiti za delo, zavod pa urediti za potrebe delovanja prekrškovnega organa, da lahko
pričnemo z operativnim naravovarstvenim nadzorom.
GRAD/ODOS-program za množično shranjevanje dokumentov
Ena od pričakovanih novosti v delovanju zavoda je vpeljava programov, ki sledijo in arhivirajo prejete
dokumente od prejema v zavod do izvedbe/zaključka obravnave vsebine dokumenta. V letu 2017
smo sodelovali na tovrstnem izobraževanju, ravno tako je predstavnik podjetja ODOS za vse
zaposlene na zavodu pripravil predstavitev vsebin poslovodskih in arhivarskih programov in oceno
predvidenih stroškov vpeljave programov in nadaljnjega vzdrževanja.

Ocena stanja naravnih vrednot in biotske
raznovrstnosti, dejavniki ogrožanja in trendi
Med naravnimi vrednotami v parku so spremembam najbolj podvržene drevesne naravne vrednote.
Pri spremljanju stanja ugotavljamo, da kljub večkratnim posegom počasi umira Rajglov cer na
Vetrniku.
Zaradi erozijskih procesov je prišlo tudi do sprememb oblike Ajdovske žene pod Pilštanjem. Pri
hidroloških NV občasno prihaja do posegov (poseki zarasti, odlaganje materialov, posegi v brežino).
Običajno so posegi s strani lastnikov pribrežnih parcel.
Pri NV, ki so urejene za obisk, skrbimo za vzdrževanje dostopa in omogočanje varnosti.
Velika biotska raznovrstnost je ena temeljnih značilnosti območja, ki pa je ni lahko ohranjati, saj nanjo
vplivajo vse aktivnosti v območju parka, zavod pa pogosto nima normativnih možnosti za vpliv na
njih. Intenzivnejše poseganje v prostor velikokrat negativno posega tako v vrstno sestavo živih
organizmov kot tudi v številčnost v populacijah posameznih vrst. Velika večina travnikov je bila v
zadnjih letih podvržena intenzivnejši rabi (gnojenje, večkratna košnja, uporaba rotacijskih kosilnic,
baliranje, povečan obseg prepašenih površin) kar se negativno odraža na biodiverziteti. Po drugi
strani je del travnikov podvržen zaraščanju. Žal park razen osveščevalnih dejavnosti na tem
segmentu nima moči vplivati na dogajanje, zato je potrebna pomoč skozi kakšen naravovarstven
mednarodni razpis. Nižinski travniki so tako rekoč vsi zelo intenzivno gojeni, podoben trend se dogaja
tudi na hribovskih suhih travnikih, kjer pa smo pri komunikaciji z lastniki bolj uspešni in bolj
upoštevajo dejstva, zakaj gnojenje ni priporočljivo.
S stanjem biodiverzitete v gozdnem prostoru nismo zadovoljni, saj je veliko sestojev (npr. na Orlici) v
zrelem obdobju in z gozdnogospodarskim načrtom za GGE Pišece predvideno za obnovo. Načrt za
GGE Pišece je narejen v skladu s pravilniki in želenim modelnim stanjem razvojnih faz gospodarskih
gozdov, ki zagotavljajo predvsem gospodarsko trajnost pridobivanja lesne mase. Pri tem je ekološki
pomen starih odraslih gozdov v podrejenem položaju. V sodelovanju z Zavodom za gozdove OE
Brežice je dosežen načelen dogovor o postopnem in malo površinskem uvajanju gospodarsko zrelih
sestojev v obnovo, s ciljem zmanjševanja možnih okoljskih posledic.
Monitoring hroščev je pokazal velike gostote kozličkov, kar pa se z intenzivnim uvajanjem sestojev v
obnovo zna hitro negativno spremeniti.
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Vodotoki (Sotla in Bistrica s pritoki) ne doživljajo velikih sprememb v kvaliteti vode. Izjeme so obsežna
gnojenja, predvsem v jesenskem času. Pri manjših vodotokih so problematični odvzemi vode za
zalivanje v poletnih sušnih obdobjih, saj praviloma niso izvedeni na način, ki bi ohranjal biološki
minimum (tudi na odvzemih z vodnimi dovoljenji). Take odvzeme spremljamo in jih skušamo še
pravočasno preprečiti. Opažamo tudi občasne samovoljne odločitve lastnikov kmetijskih zemljišč, ki z
meliorativnimi posegi želijo olajšati gospodarjenje z zemljišči. Pri tem včasih pride do zasutij delov
ekološko pomembnih vodotokov. V takšnih primerih z lastniki vedno opravimo pogovor in skušamo
najti sprejemljivo rešitev.
Izvajani monitoringi vrst ptic ugotavljajo upad vrstne pestrosti tudi v območju parka, kar je odraz
trendov v širšem evropskem, svetovnem prostoru. Po drugi strani pa izvajani popisi žuželk prinašajo
nova spoznanja o biotski raznovrstnosti v parku. Pri oceni trendov je potrebno ločiti populacijske
trende vrst, na katere vplivajo spremembe v življenjskem prostoru, ki obsega veliko površino (več
držav, kontinentov,…) od populacijskih trendov vrst z relativno majhnim življenjskim prostorom.
Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da območje parka obsega zgolj 1% območja države, kar pomeni
da območje ne more imeti bistvenejšega vpliva na trende vrst s širokim življenjskim prostorom. Na
splošno velja ugotovitev, da s stanjem biotske raznovrstnosti ne moremo biti zadovoljni, saj so splošni
trendi negativni.
Upravljavci zavarovanih območij nimamo ustreznih normativnih orodij za vplivanje na posege v
prostor. Kot upravljavci zavarovanega območja ne sodelujemo pri postopkih izdajanja mnenj ali
soglasij k posegom v prostor, razen v primerih, ko nas ZRSVN k temu povabi. Zavod tudi nima uradne
evidence o posegih v prostor, baza podatkov, ki jo vodi zavod, je nastala zgolj na »dobri volji« ARSO.
Naravi lahko škodujejo vsi izvedeni posegi v prostor. Zavod redno sodeluje z mnenji pri načrtih
Gozdnogospodarskih enot, Lovsko upravljavskih načrtih, ter prostorskih načrtih občin. Pri
infrastrukturnih in vseh drugih posegih v prostor pa kot upravljavci zavarovanega območja nimamo
nobenih pristojnosti.
Dejavniki ogrožanja so praviloma vse dejavnosti, ki se ne opravljajo na osnovi programov dela, pri
sprejetju katerih sodelujejo vsi upravljavci prostora. Lokalni potencialni dejavniki ogrožanja so lahko
razvojne usmeritve lokalnih skupnosti in individualni podjetniški interesi, katere pa smo do sedaj
uspevali usklajevati s čim manjšimi posledicami za naravo/okolje.
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UVOD
Program dela za leto 2018 je pripravljen v skladu z navodili in priporočili Ministrstva za okolje in
prostor ter na podlagi Izhodišč za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2018, ki jih je
pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. Za leto 2018, v primerjavi z letom 2017, so realna finančna
sredstva ustanovitelja za 7,5 odstotkov višja, kar se bo najbolj odrazilo na nekoliko lažjem
zagotavljanju sredstev za materialne stroške in investicije.
Ustanovitelj ne krije vseh materialnih stroškov poslovanja, zavod pa ima nestabilne vire pridobivanja
sredstev za kritje teh stroškov.
Celotna dejavnost Kozjanskega parka se bo v letu 2018 financirala iz proračuna Republike Slovenije,
proračuna pisarne UNESCO v Sloveniji (biosferno območje Obsotelje in Kozjansko), iz sredstev
lokalnih skupnosti, sredstev sponzorjev in donatorjev, LIFE projekta in lastnih prihodkov. V letu
2017/2018 bodo sledili razpisi za projekte financirane iz skladov LEADER (CLLD, LAS) in Interreg V-A
Slovenija - Hrvaška. Zavod se že pripravlja s potencialnimi projektnimi idejami, ki so zapisane v
programu dela, in partnerji za sodelovanje na teh razpisih, upoštevaje seveda višino razpoložljivih
sredstev in soglasje ministrstva za projektne ideje izven programa dela.
Za leto 2018 načrtujemo ohranitev sedanjega števila zaposlenih. Kot posredni proračunski uporabnik
smo znotraj prerazporeditve proračunskih sredstev za leto 2018 zagotovili dovolj sredstev za stroške
dela za 18 zaposlenih. V skladu z možnostmi bomo izvajali program javnih del, v katerega načrtujemo
vključitev petih oseb. V letu 2017 smo predvideli notranjo revizijo, katere strošek bo nastal v letu
2018 in je v finančnem delu predviden v splošnih stroških.
Program dela je razdeljen na tri prioritete:
Prioriteta I obravnava varstvene, upravljavske in nadzorne naloge
Prioriteta II zajema naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti
Prioriteta III zajema razvojne naloge
Naloge in vsebine, ki jih bomo v letu 2018 izvajali v okviru strokovnih služb, upoštevajo in izhajajo iz
133. člena Zakona o ohranjanju narave.
Uresničevanje načrtovanih letnih varstvenih ciljev zavarovanega območja
Uresničevanje varstvenih ciljev zavarovanega območja izvajamo v skladu z normativnimi in finančnimi
možnostmi. Normativne možnosti zaenkrat omogočajo predvsem komunikacijske, izobraževalne in
motivacijske pristope k uresničevanju načrtovanih letnih varstvenih ciljev zavarovanega območja,
finančne pa izvedbo zgolj nekaterih aktivnosti povezanih z uveljavljenimi dobrimi parkovnimi
praksami, za te aktivnosti pa moramo tudi sami zagotoviti sredstva.
Ohranjenost biotske raznovrstnosti in prisotnost številnih redkih in ogroženih vrst v Kozjanskem
parku nas zavezuje, da v okviru različnih aktivnosti v naravi uveljavljamo ukrepe vezane na ohranjanje
rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, predvsem zavarovanih in ogroženih vrst iz rdečih
seznamov Slovenije ter še posebej vrste in habitate območij Nature 2000.
Pomembno je dejstvo, da upravljavci zavarovanih območij v državi skrbimo za okoljsko zlatnino
države, ki je hkrati ponos in garant sedanjega in bodočega okolju prijaznega razvoja.
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OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA
PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA
Program dela za leto 2017 je bil pripravljen v skladu z navodili in priporočili Ministrstva za okolje in
prostor ter na podlagi Izhodišč za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2017, ki jih je
pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. Program je bil razdeljen na tri prioritete:
Prioriteta I obravnava varstvene, upravljavske in nadzorne naloge
Prioriteta II zajema naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti
Prioriteta III zajema razvojne naloge
Naloge in vsebine, ki smo jih v letu 2017 izvajali v okviru strokovnih služb, so upoštevale in izhajale iz
133. člena Zakona o ohranjanju narave.
Prioritete so se izvajale v skladu s Programom dela za leto 2017. Glavni poudarki iz predhodnega
programa dela so bili:
- Sodelovanju pri sprejemu akta o zavarovanju (posodobitvi ustanovitvenega akta)
- Priprava načrta upravljanja
- Izvajanje naravovarstvenega nadzora
- Izvajanju ukrepov varstva naravnih vrednot
- Ohranjanje, razvijanje in promocija dobrih parkovnih praks: visokodebelni travniški sadovnjaki,
nadaljevanje primerne kmetijske prakse, ki omogoča ustrezen gnezdilni in prehranjevalni habitat
za ptičje vrste, ki so zavarovane po slovenski in evropski zakonodaji ter kvalifikacijske vrste Natura
2000 območja (SPA Kozjansko).
- Nadgradnja informacijskega sistema za naravovarstvo, z zbranimi in obdelanimi terenskimi
- podatki smo v sodelovanju z ZRSVN prispevali k nadgradnji informacijskega sistema
- Naravovarstveni atlas
- Zagotavljanje ugodnega stanja suhih travišč
- Skrb za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot na zavarovanem območju
- Sodelovanju z lastniki zemljišč na zavarovanem območju, nudenje strokovne pomoči in svetovanje.
- Sodelovanje s parkovnimi deležniki
V letu 2017 pridobili dve električni vozili za izvajanje naravovarstvenega nadzora, kateri sta hkrati tudi
primer dobre prakse pri soočanju s podnebnimi spremembami. V letu 2018 načrtujemo promocijo
električnih vozil v lokalnem okolju in s koncem leta 2017 smo preko medijev že ponudili možnost
pridobivanja informacij o praktični rabi električnih vozil. V letu 2018 bomo postavili tudi polnilno
postajo za električne avtomobile v vrednosti 2.500,00 €, financirano s strani MOP.
Iz sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS smo v letu 2017 uspešno izvedli razpis za izvedbo
osnovnih obnovitvenih del na centru biodiverzitete in travniškega sadjarstva na Čerčkovi domačiji na
Gradišču. V sklopu obnovitvenih del smo obnovili celotno dotrajano konstrukcijo objekta, vključno s
poglobitvijo objekta, pregradnimi stenami in izolacijo. V letu 2018 bo potrebno nadaljevati z iskanjem
finančnih virov za dokončanje objekta.
V letu 2018 bomo s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS pridobili 30.000,00 EUR. Sredstva
načrtujemo za nadaljevanje obnovitvenih del Centra biodiverzitete na Čerčkovi domačiji.
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V letu 2017 smo izvedli posek zarasti na eni izmed parcel v lasti in na kateri bomo po dokončanju
ureditvenih del zasadili travniški sadovnjak. Koncem leta se kaže tudi možnost prodaje ene od
nepremičnin v lasti – Fiketove domačije.
Vsebinsko je bil program dela za leto 2017 dobro realiziran.
Ocena izvedbe finančnega plana za leto 2017
Poslovanje zavoda v letu 2017 je potekalo v skladu s sprejetim programom dela in finančnim
načrtom.
V letu 2017 smo izvedli tri rebalanse dela in sicer:
1. Rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2017 (februar 2017) je bil pripravljen v skladu
z navodili Ministrstva za okolje in prostor in usklajenimi finančnimi izhodišči za leto 2017, ki smo jih
prejeli 11.01.2017. Spremembe glede na prejšnji predlog finančnih izhodišč za leto 2017:
- sredstva SKZGS znašajo 60.000,00 € (nižja za 6.000,00 € od prvotno predvidenih sredstev)
- predvidena sredstva MOP za naravovarstveni nadzor znašajo 500,00 € na osebo; v našem primeru
je to za predvidenih šest operativnih naravovarstvenih nadzornikov dodatnih 3.000,00 € na PP
153242 Zavarovana območja narave (strošek Sektorja za ohranjanje narave, ne zavoda)
- električni avtomobil za izvajanje naravovarstvenega nadzora je opredeljen le v vsebinskem delu
(nabava predvidena preko Ministrstva za javno upravo)
- plače po rebalansu v celoti ostajajo v istem znesku, vendar so spremembe po posameznih
postavkah:
o povišanje v višini 2.325,27 € zaradi višjega regresa, obveznega dodatnega zavarovanja za
javne uslužbence, ter višje minimalne plače,
o znižanje za enak znesek (2.325,27 €) zaradi bolniške odsotnosti nad 30 dni v januarju in
delu februarja (bruto plača ter prevoz na delo in regres za prehrano), ter nižjega plačilnega
razreda (drugo delovno mesto – strokovni sodelavec V je plačilni razred 18, se sedaj
spremeni v knjigovodja V, ki je 17 plačilni razred)
2. Rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2017 je bil pripravljen v skladu z navodili
Ministrstva za okolje in prostor in je bil potreben: - zaradi prestavitve dela sredstev MOP v višini
3.000,00 € iz postavke plač na postavko investicij za
nakup cevi in radiatorjev za sanacijo ogrevanja info sobe na upravi Kozjanskega parka
- zaradi prestavitve sredstev MOP za naravovarstvene uniforme v višini 3.000,00 € v leto 2018, saj je
Pravilnik o službenem znaku izkaznic in uniform naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov, ki je
pravna podlaga za nakup, šele v medresorskem usklajevanju
3. Rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2017 je bil pripravljen v skladu z navodili
Ministrstva za okolje in prostor in je bil potreben zaradi prestavitve dela sredstev MOP v višini
4.000,00 € iz postavke plač na postavko materialnih stroškov, zaradi nepredvidene daljše bolniške
odsotnosti od meseca novembra 2017 dalje. Že od oktobra 2016 pa imamo nepredvideno bolniško
odsotnost sodelavca (bolniško odsotnost mu ZPIZ mesečno podaljšuje), za katerega imamo od
avgusta 2017 nadomestno zaposlitev, ki pa ne dosega plačilnega razreda odsotnega delavca
(napredovanja).
Leto 2017 je bilo za poslovanje zavoda izjemno naporno zaradi 23% nižjih sredstev za materialne
stroške delovanja zavoda v primerjavi z letom 2016, številnih aktivnosti, pridobitve in začetka
aktivnosti na LIFE projektu NATURAVIVA in zaključevanja dolga realizacije sredstev Sklada kmetijskih
zemljišč in gozdov RS.
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Glavna odstopanja od planiranega
V letu 2017 še ni v popolnosti zaživel pomemben segment dela v zavarovanih območjih –
naravovarstveni nadzor. Manjka uniforma naravovarstvenega nadzornika, ki je v skladu s pravilnikom
ministra enotna za vsa zavarovana območja. Ministrstvo je predpis o uniformi spremenilo novembra
2017, kar je podlaga za javni razpis za skupno nabavo uniform. Pričakujemo, da bo javno naročilo
izvedeno v prvi polovici 2018.
V letu 2017 smo z ZRSVN sodelovali pri pripravi strokovnih podlag za posodobitev akta o ustanovitvi
zavoda. ZRSVN bo strokovne podlage dokončal predvidoma s polletnim časovnim zamikom glede na
časovnico. Strokovne podlage so osnova posodobitve akta o ustanovitvi zavoda in upravljavskega
načrta območja zavarovanja, zato MOP osnutka akta še ni pripravil, zato bo prišlo do časovnega
zamika tudi pri pripravi načrta upravljanja.
Od vsebinskih nalog se v leto 2018 prenaša naloga priprave razstave o lastnikih naravovarstveno
pomembnih zemljišč, ki upoštevajo naravovarstvene zahteve po ohranjanju naravnih vrednot.
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PRIORITETA I: VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN
NADZORNE NALOGE
1 IZVAJANJE NEPOSREDNIH AKTIVNOSTI IN
UKREPOV ZA VARSTVO VRST, HABITATNIH TIPOV,
OBMOČIJ NATURA 2000, NARAVNIH VREDNOT IN
KRAJINE
Spremljanje in analiziranje stanja narave in izvajanje ukrepov varstva je naša prednostna naloga, ki
nam jo nalaga 133. člen Zakona o ohranjanju narave in usmeritve MOP-a.
V okviru prve naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Spremljanje stanja vrst in habitatov območij Nature 2000
2. Izvajanje ukrepov na območjih Natura 2000: travniški sadovnjaki, suha travišča, gozd
3. Spremljanje stanja vrst (flora, favna in glive)
4. Spremljanje stanja in izvajanje varstva naravnih vrednot
5. Popisovanje in odstranjevanje invazivnih vrst s poudarkom na Natura 2000 območjih
6. Spremljanje stanja krajine in urejanje krajine
7. Sodelovanje z različnimi strokovnimi in raziskovalnimi organizacijami na razpisih za projekte
8. Izvajanje odobrenih projektov
9. Upravljanje biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje
Stanje vrst in habitatov bomo redno spremljali na Natura 2000 območjih znotraj parka.
Na teh območjih bomo izvajali varstvene ukrepe - rez visokodebelnih sadovnjakov, obdelovanje
kolekcijskega sadovnjaka in drevesnice, skrb za gnezdilnice, krmilnice in bivališča za koristne
organizme ter v skladu z dogovorom izvajali košnjo suhih travnikov oz. odpravo zaraščenosti. Z
lastniki gozdov bomo s pomočjo komunikacije skrbeli za ugodno stanje vrst v gozdnem prostoru. Na
vseh območjih Natura 2000 bomo izvajali komunikacijo z lastniki zemljišč.
Javni zavod upravlja z 18,3 ha zemljišč, od tega je 8 ha travnikov, kjer opravljamo košnjo, 3,1 ha
sadovnjakov, kjer skrbimo in vzdržujemo sadna drevesa, 0,5 ha njiv, ki so vključene v KOPOP program
(vzgoja sadik) in 6,7 ha gozdov.
Preglednica: SCI Bohor SI3000274

1

Habitatni tip/vrsta

Podrobnejši
varstveni cilj

Polnaravna suha
travišča in grmiščne

se obnovi

Varstveni
ukrep/podrobne
jše varstvene
usmeritve
komunikacijske
aktivnosti

Aktivnosti v
2018

Izvedba v
okviru javne
službe
projekta

Košnja

redno delo
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faze na karbonatnih
tleh (FestucoBrometalia)
(*pomembna rastišča
kukavičevk)
3

Alpski kozliček
(Rosalia alpina)

4

Hribski urh (Bombina
variegata)

puščanje
habitatnih
dreves

komunikacija

komunikacijske
aktivnosti

redno delo

se ohrani

komunikacija

komunikacijske
aktivnosti

redno delo

Preglednica: SCI Orlica, SI3000273

1

Habitatni
tip/vrsta

Podrobnejši
varstveni cilj

Varstveni
ukrep/podrob
nejše
varstvene
usmeritve

Alpski kozliček

puščanje hrastovih komunikacija
dreves,
ki
predstavljajo večjo
gnezditveno
kolonijo hrastovega
kozlička

Aktivnosti
2018

v Izvedba
v
okviru javne
službe/
projekta

komunikacijske
aktivnosti

redno delo

Preglednica: SCI Sotla s pritoki, SI3000303
Habitatni
tip/vrsta

1

Podrobnejši
varstveni cilj

hrastov kozliček ohrani se
(Cerambyx
cerdo)

Varstveni
ukrep/podrobne
jše
varstvene
usmeritve

Aktivnosti v 2018

puščanje znanih inventarizacija
hrastovih dreves, primernih hrastov
ki predstavljajo
večjo
gnezditveno
kolonijo
za
ohranitev

Izvedba
v
okviru javne
službe/
projekta
redno delo
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Preglednica: SCI Pistišekova povšna, SI3000138
Habitatni
tip/vrsta

Podrobnejši
varstveni cilj

Varstveni ukrep/
podrobnejše
varstvene
usmeritve

Aktivnosti v 2018

Izvedba
v
okviru javne
službe/
projekta

1

Uhati netopir
(Myotis
bechsteinii)

ohrani se

spremljanje
populacije

komunikacijske
aktivnosti

redno delo

2

Mali
podkovnjak
(Rhinolophus
hipposideros)

ohrani se

spremljanje
populacije

komunikacijske
aktivnosti

redno delo

SPA Kozjansko SI500033

1

Habitatni
tip/vrsta

Podrobnejši
varstveni cilj

Varstveni
ukrep/podrobnej
še
varstvene
usmeritve

Aktivnosti
2018

v Izvedba v okviru
javne službe/ali
projekta

vijeglavka (Jynx
torquilla)

ohrani
se
visokodebelni
sadovnjaki z
dupli
(predvsem
jablane)

nadaljevati razvoj
primerne
kmetijske prakse
in
blagovne
znamke
visokodebelnih
travniških
sadovnjakov

obrezovanje
dreves,
drevesnica starih
sort
sadnih
dreves,
izdelovanje
gnezdilnic,
predelava sadja

redno delo

SCI Dobrava – Jovsi, SI3000268

1

Habitatni
tip/vrsta

Podrobnejši
varstveni cilj

Varstveni
ukrep/podrobn
ejše varstvene
usmeritve

Aktivnosti v 2018

Izvedba v okviru
javne
službe/
projekta

hrastov
kozliček
(Cerambyx
cerdo)

ohrani se

puščanje starih
hrastovih
dreves,
ki
predstavljajo
večjo
gnezditveno
kolonijo
za
ohranitev

inventarizacija
primernih hrastov

redno delo
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Spremljali bomo tudi stanje drugih zavarovanih in nezavarovanih vrst in habitatov v prostoru.
Prioritetno se bomo posvetili bobru, vidri, sviščevemu mravljiščarju, rogaču in nekaterim orhidejam.
Spremljali bomo stanje naravnih vrednot, po potrebi bomo v sodelovanju z ZRSVN določene ponovno
ovrednotili, preverili ustreznost in preverili pravilnost lokacije v Naravovarstvenem atlasu. V
sodelovanju z ZRSVN - OE Celje in OE Novo mesto bomo dodajali tudi nove opise, pridobljene iz
aktualnih znanstvenih virov.
Poskrbeli bomo za ustrezno zaščito nahajališča mineralov v opuščenem rudniškem rovu pri Olimju.
Popisovali bomo invazivne tujerodne vrste ter opažanja vnašali v bazo podatkov spletnega portala
Invazivke. Izvedli bomo akcijo odstranjevanja ambrozije v okolici Podsrede.
Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja krajine, tako kvalitetnih kot razvrednotenih območij.
Identificirali bomo krajinske prvine, ki so pomembne za biotsko raznovrstnost. Za izbrane lokacije
bomo za izboljšanje stanja opravili ustrezne pogovore ter pripravili predloge možnosti za reševanje
neustreznih prostorskih situacij. Nadaljevali bomo z aktivnostmi pri urejanju šolskega vrta OŠ Lesično
in šolskega vrta OŠ Kozje. V obeh primerih gre za predstavitev naravoslovnih vsebin, ki bodo v pomoč
učiteljem pri izvajanju učnih procesov. V okolici Pišec bomo na pobudo lokalne skupnosti izvajali
podrobnejšo analizo stanja naravnih in kulturnih danosti v zvezi z vzpostavitvijo pešpoti v letu 2019.
Sodelovali bomo z različnimi strokovnimi in raziskovalnimi institucijami na razpisih za projektna
sredstva s področja ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega razvoja. Projekti, ki jih
bomo glede na razpoložljiva razpisna sredstva pripravljali, bodo vezani na naslednje vsebine:
- ohranjanje, varstvo, promocija in razvijanje naravne ter kulturne dediščine,
- varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti,
- ureditev Čerčkove domačije v Center biodiverzitete,
- vzpostavitev info centra v trgu Podsreda,
- obnovitev pešpoti Podsreda,
- inovativni interpretacijski pristopi naravne in kulturne dediščine zavarovanega območja.

Projekt, BIODIVERZITETA - UMETNOST ŽIVLJENJA (LIFE16 GIE/SI/0007) z akronimom LIFE
NATURAVIVA smo kot projektni partner začeli izvajati septembra 2017. Projekt bo trajal do avgusta
2022.
Splošni cilj projekta LIFE NATURAVIVA je razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije in njihov
pomen ter osvetliti nevarnosti, ki jim pretijo. Posebej se bomo posvetili endemičnim in ogroženim
vrstam. Največ aktivnosti se bo dogajalo na zavarovanih območjih, zato je pet slovenskih naravnih
parkov projektnih partnerjev. Sporočila o vrednosti biodiverzitete bomo povezali s kulturno dediščino
in umetnostjo, pridružili prireditvam in koncertom ter naslovili občinstvo, ki tega ne pričakuje - ki išče
kulturne in umetnostne dogodke, najde pa sporočilo o ogroženosti narave: narava sama je
najmočnejši navdih za umetnost in kulturo. O biodiverziteti in nujnosti njenega ohranjanja bomo
izobraževali in ozaveščali različne ciljne skupine, od vrtcev do študentov, od kmetov do politikov, in
zato uporabljali različne pristope. Sodelovali bomo na sejmih, razstavah, okoljskih dnevih. Pripravili in
izdali bomo knjigo o biodiverziteti Slovenije, posneli film, pripravili veliko razstavo na prostem in dve v
zaprtih prostorih, plakate in oglase. Za otroke bomo pripravili igrice, pobarvanke in knjižice ter
natečaje različnih vrst, vse z naravovarstveno vsebino; poletna šola za dijake in delavnice za učitelje
srednjih šol; predavanja za kmete, izobraževanja za kmetijske pospeševalce. Uredili bomo tri
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tematske učne poti. Medijska sporočila, spletne strani in družbena omrežja bodo skrbeli za
promocijsko podporo projekta, s katerim želimo doseči polovico prebivalcev Slovenije.
Vodilni partner projekta je Nacionalni institut za biologijo. Ostali partnerji projekta so: Lutra, inštitut
za ohranjanje naravne dediščine, Krajinski park Ljubljansko barje, Krajinski park Goričko, Notranji
regijski park, Triglavski narodni park, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Grm Novo mesto – Center
biotehnike in turizma in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.
Kozjanski park bo v l. 2018 v okviru projekta začel z vzpostavitvijo interaktivne grajske učne poti, ki bo
potekala od trga Podsreda do gradu Podsreda (2 km). Pripravljali bomo vsebino publikacije okoljske
zgodbe, izvajali predavanja o biodiverziteti, promovirali projekt na sejmih, prireditvah in razstavah.
Opremili bomo službeni avto z nalepko, ki bo promovirala biodiverziteto parka ter izdelali 2
promocijska “rool up” panoja o biodiverziteti parka.
Celotna vrednost projekta je 2.482.242,00 €. 60% prispeva EU in 10% MOP. Delež, ki ga prejme
Kozjanski park je 259.691,00 €.
Na razpisu CLLD (Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na
območju LAS Posavje v letu 2017 EKSRP) smo sodelovali z občino Sevnica na dveh projektih:
Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje in Najboljša riba je posavska riba. Oba projekta sta bila v
letu 2017 s strani LAS Posavja odobrena. Izvajala se bosta v letih 2018 in 2019. Sodelovali bomo kot
zunanji izvajalec. Pri obeh projektih bomo pripravljali vsebine in materiale za izvajanje naravoslovnih
dni. Na Lisci bomo pripravili vsebine za interpretacijske table na Jurkovi učni poti, video prezentacije o
Lisci (živalski in rastlinski svet, Biosferno območje Obsotelje in Kozjansko, Natura 2000) in delovno
gradivo za izobraževanje vodnikov.
Vrednost storitev za projekt Najboljša riba je posavska riba znaša 4.160,00 €.
Vrednost storitev za projekt Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje znaša 11.490,00 €.
V letošnjem letu smo kot projektni partner oddali prijavo projekta Sotla/Sutla (program INTERREG V
A Slovenija – Hrvaška). Vodilni partner je TZ Savsko-sutlanska dolina i brigi. V primeru odobritve, se
bo projekt začel spomladi 2018 in končal v letu 2020. Cilj projekta je razviti integrirano turistično
destinacijo na območju Sevnice, Kozjanskega parka ter v 3 hrvaških občinah (Brdovec, Marija Gorica
in Dubravica). V projektu načrtujemo izdajo vodnika po bizeljskih pešpoteh ter ureditev opazovalnice
za ptiče pri gnezdiščih čebelarja na Bizeljskem. Vrednost projekta za Kozjanski park je 96.770,00 €.
85% prispeva EU, 15% je lastne udeležbe.
Julija 2017 smo skupaj z vodilnim partnerjem Beigua Park Body prijavili projekt GINGER (Ocenjevanje
in upravljanje naravnih nesreč v geoloških parkih in naravnih parkih) na program Območje Alp 2014 –
2020 – 3. razpis. Projekt bo neposredno vplival na Natura 2000 območja in zavarovana območja.
Projekt bo prispeval k izvedbi Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji, k ohranjanju
habitatov ter krajinske pestrosti. Na zakonodajni ravni projekt prispeva k izvajanju zakona o
ohranjanju narave v delu, ki se nanaša na regijske parke in načrte upravljanja. Projekt bo imel največji
vpliv na Kozjanski park, ki bo hkrati pilotno območje projekta. Na območju se bo izvedla analiza
ogroženosti pred naravnimi nesrečami vključno s podnebnimi spremembami. Izvedel se bo
management »people-to-people« model, ki bo temeljil na vključevanju zainteresirane javnosti.
Razvila se bodo nova orodja in metode ter pripravile smernice, ki bodo neposredno uporabne pri
upravljanju parka. Projekt bo imel vpliv tudi na izboljšanje lokalnih okoljskih in prostorskih politik,
zlasti z uporabo Riskorama orodja. Projekt bo imel vpliv tudi na osnovna načela demokracije in
soodločanja pri okoljskih odločitvah (Aarhuška konvencija). Vrednost projekta za Kozjanski park bo
predvidoma okoli 150.000,00 €. 85% prispeva EU, 15% je lastne udeležbe.
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V septembru 2017 smo bili s strani Mestne občine Novska (HR) povabljeni k pripravi projekta
CoHABITAT (Cleaning of the habitats/Čiščenje habitatov) v okviru LIFE programa. Cilj projekta je
ohraniti biotsko raznovrstnost na območju Lonjskega polja in Kozjanskega parka z izvajanjem
inovativnih ukrepov odstranjevanja invazivnih vrst. Celotna vrednost projekta je 2.345.171 EUR. 60 %
prispeva EU. Vrednost projekta za Kozjanski park je 185.185,00 €. Projekt se bo v primeru odobritve
izvajal od januarja 2019 pa do konca leta 2023.
Upravljanje biosfernega območja bomo izvajali po predvidenem programu in v okviru sredstev, ki
nam jih nameni Urad za Unesco.
Programski stroški v preglednicah se nanašajo samo na stroške blaga in storitev.
Za konkretne aktivnosti lahko porabljamo tudi sredstva za materialno poslovanje zavoda
(proračunska), v skladu z razpoložljivostjo teh sredstev po obračunu splošnih stroškov poslovanja.
Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:

Nalo
Naloga

Nosilec
naloge

Število Programski Kazalniki
ur
stroški

Obdobje
izvajanja

Spremljanje stanja vrst D.
in habitatov Natura
Klenovšek
2000

274 500,00 €lastna
sredstva
500,00 €MOP

Popisi,
Celo leto
monitoring 8 vrst Nature 2000

Izvajanje ukrepov na
A. Černelč
območjih Natura 2000

2.096 600,00 €MOP

Vzdrževanje travnikov (8 ha), Celo leto
vzdrževanje visokodebelnih
sadovnjakov 3 ha,
obrezovanje sadnih dreves
(100 -200), obdelovanje
kolekcijskega sadovnjaka in
drevesnice,
vzdrževanje in nameščanje
gnezdilnic in krmilnic ter
bivališč za koristne organizme
(10-15), posodobitev
predelovalnice sadja in nakup
opreme za izvajanje ukrepov
na območjih Natura 2000

Spremljanje stanja in
varstvo naravnih
vrednot

M. Kunst

Spremljanje stanja vrst D.
(flora, favna in glive)
Klenovšek

284

Spremljanje stanja na 15
naravnih vrednotah

Celo leto

284

Izvedenih 25 popisov s
poudarkom na ugotovitvi
nultega stanja vrst na
površinah v lasti
zavarovanega območja

Celo leto
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Popisovanje in
odstranjevanje
invazivnih vrst s
poudarkom na Natura
2000 območjih

D.
Klenovšek

Spremljanje stanja in
urejanje krajine

V.
Zakonjšek

250 2.000,00 €
Urad za
UnescoMAB

Izvajanje projekta LIFE
NATURAVIVA

T. Kotnik
N.K.
Gabron

1.982 1.932,00 €lastna
sredstva,
4.508,00 €projekt

Izvajanje projekta
Trajnostni razvoj Lisce
za zdravo Posavje

T. Kotnik

Izvajanje projekta
Najboljša riba je
posavska riba

T. Kotnik

Sodelovanje z
različnimi
organizacijami na
razpisih za projekte

T. Kotnik

200

Sestanki oz. delavnice (10),
oddane projektne prijave (1)

Celo leto

Upravljanje
biosfernega območja

M. Kunst
T. Kotnik

160

Izvedene aktivnosti v skladu s
prijavljenim projektom
sodelovanja LAS Obsotelje in
Kozjansko in LAS Posavja

Celo leto

SKUPAJ

80

Izveden popis na izbranem
območju, izvedena akcija
odstranjevanja (2)

II in III
četrtletje

Spremljanje stanja na 10
Celo leto
lokacijah, pogovori za 4
lokacije, ureditev dveh šolskih
učilnic v naravi
Izvedene projektne aktivnosti
- 20 (sestanki, delavnice,
sejmi, razstave, sporočila za
medije)

Celo leto

110 11.490,00 € Izvedene aktivnosti (priprava Celo leto
vsebin za označevalne table,
video prezentacija, delovno
gradivo za izobraževanje
vodnikov, izobraževalne
delavnice za vodenje, 8
tehničnih dni, 6 naravoslovnih
dni, priprava vsebin za
zloženko in 4 vrste delovnih
listov.
40 4.160,00 €

Izvedene aktivnosti -16
Celo leto
(naravoslovni, ribiški dnevi,
ogledi ribje steze na HE
Blanca in ob Ribniku v Sevnici)

5.760
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2

PRIPRAVA NAČRTOV UPRAVLJANJA
ZAVAROVANEGA OBMOČJA

V okviru druge naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:

1. Sodelovanje pri novelaciji ustanovitvenega akta in pripravljanje osnutka načrta upravljanja
2. Zbiranje in skrb za hrambo podatkov o stanju narave in rabi prostora
V skladu z usmeritvami Ministrstva za okolje bomo:
- sodelovali z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave pri pripravi strokovnih podlag za
novelacijo akta o zavarovanju Kozjanskega parka,
- sodelovali pri pripravi osnutka akta o zavarovanju in koordinirali posvetovanja z deležniki na
lokalni in regionalni ravni,
- izvajali aktivnosti v zvezi s pripravo osnutka načrta upravljanja.
Nadaljevali bomo ustaljeno zbiranje in prostorske prikaze podatkov o stanju narave in rabe prostora,
ki je potrebno za učinkovito upravljanje zavarovanega območja. Skladno s tem bomo pridobivali
podatke občin in drugih institucij, ki zbirajo in hranijo tovrstne podatke.
Za zadnjih 3 do 5 let bomo podatke o prometu z zemljišči prikazali tudi grafično – prostorsko.

Časovnica priprave načrta upravljanja
Uvodna opomba: časovnica je delno vezana na dokončanje strokovnih podlag (pripravlja ZRSVN) in
sprejem novelacije akta o zavarovanju (sprejme Vlada RS).
Naloga/aktivnost

Obdobje izvajanja

Dopolnitev analize in ocene stanja Kozjanskega parka v skladu s strokovnimi Prvo tromesečje
podlagami
Pregled obstoječih načrtov upravljanja
Povezava z zavarovanimi območji, kjer je priprava načrta upravljanja v teku
Dopolnitev SWOT analize v skladu s strokovnimi podlagami
Preverba vizije in poslanstva v skladu s strokovnimi podlagami
Preverba strukture načrta upravljanja
A Določanje
Drugo tromesečje
1. Ciljev (varstveni, razvojni, cilji predstavitve in obiska)
1.1. Ukrepov in
1.1.1. Aktivnosti upravljanja
2. Nosilcev
3. Virov financiranja
4. Kazalnikov
B Umeščanje ciljev v varstvena območja (cone)
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Ocena tveganj
Tretje tromesečje
Priprava predloga delovnega osnutka NU
Predstavitev predloga delovnega osnutka deležnikom iz različnih sektorskih Četrto tromesečje
področij
Usklajevanje rezultatov delavnic
Četrto tromesečje
Predstavitev lokalnim skupnostim
Priprava predloga osnutka načrta upravljanja
Četrto tromesečje

Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Naloga

Nosilec
naloge

Sodelovanje pri
pripravi novelacije
akta o zavarovanju
priprava delovnega
osnutka načrta
upravljanja

T. H.
Oršanič
B.
Ploštajner

3.000

Zbiranje in hranjenje B.
podatkov o stanju
Ploštajner
narave in rabi
L. Zorenč
prostora

550

SKUPAJ

Število Programski
ur
stroški

Kazalniki

Obdobje
izvajanja

Aktivno sodelovanje
pri novelaciji akta o
zavarovanju,
osnutek načrta
upravljanja

Celo leto

Dopolnjene in
posodobljene baze
podatkov

Celo leto

3.550
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3

IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI

V okviru tretje naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Izvajanje nadzora v naravi
2. Izobraževanje mladih varuhov narave

Znotraj zavarovanega območja delujejo trije naravovarstveni nadzorniki, ki izvajajo tudi druge naloge
v okviru prve prioritete. Naloge neposrednega spremljanja stanja, nadzor nad izvajanjem varstvenih
režimov in ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah prepovedi iz zakonodaje in na njegovi podlagi
sprejetih predpisov se bo izvajal znotraj zavarovanega območja. Stanje v naravi bomo tudi
fotodokumentirali, sodelovali bomo z inšpekcijskimi službami in policijo.
Nadzor se bo izvajal skozi celo leto, v primeru potreb bomo organizirali tudi dežurstvo v popoldanskih
urah in ob koncih tedna.
Po navodilih ministrstva bomo ustrezno opremili naravovarstveno nadzorniško službo: oprema z
ustreznimi oznakami (uniforma, fotoaparat, pohodna obutev, tablični računalniki z android
operacijskim sistemom, službeno vozilo), identifikacijske izkaznice in označitev službenih vozil.
Pripravili bomo pravilnik o delovanju nadzorniške službe, ki bo v prilogi vseboval obrazec za prekrške.
Opravljen nadzor v naravi bomo vpisovali v posebej zato pripravljen obrazec. Prvi teden v mesecu
bomo o nadzoru v naravi poročali na kolegiju vseh zaposlenih. Ob koncu leta bomo pripravili poročilo
o delovanju službe s katerim bomo seznanili tudi ostale institucije, ki opravljajo nadzor znotraj
Kozjanskega regijskega parka.
Naravovarstveni nadzor bodo v območju opravljali predvidoma trije usposobljeni naravovarstveni
nadzorniki. Za potrebe nadzora imamo na voljo dve električni vozili.
Kozjanski park je v okviru naravovarstveno-nadzorne službe prekrškovni organ. Prekrški so določeni v
ZON in sicer v 160., 160a., 161. in 161a. členu in se delijo na hujši prekršek, prekršek, lažji prekršek in
najlažji prekršek. Prekrškovni organ Kozjanskega parka pri svojem delu poleg ZON upošteva tudi 25.
do 27. člen ZSPT. Pri vodenju prekrškovnih postopkov bo Kozjanski park uporabljal informacijski
sistem za podporo delu prekrškovnih organov, ki ga bo financiral MOP (proračunska postavka 153242
- Zavarovana območja narave, NRP 2511-11-0005); tablične računalnike pa bo zagotovil Kozjanski
park.
O prekrških bomo obveščali inšpekcijske in redarske službe pristojne na zavarovanem območju. Prav
tako bomo sodelovali tudi s krajevno pristojnimi policijskimi postajami.
Ob koncu leta bomo pripravili poročilo o delovanju službe s katerim bomo seznanili tudi ostale
institucije, ki opravljajo nadzor znotraj Kozjanskega regijskega parka.
V času počitnic bomo izvedli 3 petdnevna izobraževanja za mlade varuhe narave - osnovnošolske
otroke in mladino. Izobraževanja potekajo v zavarovanem območju Kozjanskega parka in biosfernem
območju Kozjansko in Obsotelje. Cilj izobraževanja je spoznati najmlajše z bogato in pestro floro in
favno zavarovanega območja ter neživo naravo. Udeleženci bodo spoznali značilnosti opazovanih vrst
flore in favne ter potrebne razmere, ki omogočajo njihov nadaljnji obstoj. Glavni namen je, da
udeleženci pridobijo pozitiven odnos do narave in se nanjo čustveno navežejo.
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Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Naloga

Nosilec
naloge

Nadzor v
naravi

M. Kunst

1.680 780,00 €-lastna
sredstva,
1.500,00 € MOP

Izobraževanje
mladih
varuhov
narave

B.
Ploštajner

700 2.300,00 € Urad za
Unesco-MAB

SKUPAJ

Število Programski
ur
stroški

Kazalniki

Obdobje
izvajanja

Ustrezno opremljena
Celo leto
naravovarstveno nadzorna
služba, izveden nadzor v naravi
in pripravljeno interno poročilo
o delu
Pripravljeno letno poročilo, ki
bo predstavljeno drugim
institucijam nadzora v parku
Izvedena tri izobraževanja

III
četrtletje

2.380
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4

OMOGOČANJE POGOJEV ZA KLJUČNE ŽIVLJENJSKE
FAZE NAJBOLJ OGROŽENIH VRST TER ZA
OHRANJANJE NAJBOLJ OBČUTLJIVIH NARAVNIH
VREDNOT

Nekaterim vrstam, habitatnim tipom in naravnim vrednotam je potrebno z vidika učinkovitega
varstva narave posvetiti še posebno skrb.
V okviru naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Ukrepi za ohranjanje populacije dvoživk
2. Aktivnosti za ohranitev ugodnega stanja gnezditvenega habitata čebelarja
Že 18 let izvajamo ukrepe za varovanje dvoživk med pomladno selitvijo na mrestišča. S tem ohranimo
velik del populacije na lokaciji ribnika Trebče, ki bi sicer propadla.
Ukrepi vključujejo:
- posodobitev in postavitev varovalnih ograj ob prometnici,
- ročno prenašanje dvoživk preko prometnice,
- izvedbo motivacijskih in izobraževalnih delavnic,
- komunikacijo z ribiško družino,
- inventarizacijo drugih obstoječih mrestišč.
Gnezdišče čebelarja (Merops apiaster) v peskokopu Župjek na Bizeljskem je potencialno ogroženo
zaradi različnih interesov in dejavnosti. Že več let lastnik koncesijske pravice ne izvaja izkopnih del, s
tem pa tudi ne prihaja do obnove vertikalnih sten ter odstranjevanja sukcesivno rastoče grmovne
zarasti (pretežno invazivne tujerodne vrste). V sodelovanju z Občino Brežice ter ZRSVN OE Novo
mesto iščemo poti k dolgoročni rešitvi upravljanja lokacije v okviru priprave OPPN-ja. Del aktivnosti je
vezan na monitoring števila gnezdečih parov (v 2017 najmanj 35 parov) ter usmerjanje naravoslovnih
fotografov k nemotečem fotografiranju. Na podlagi programa predvidenih aktivnosti v letu 2018 na
območju čebelarja pričakujemo, da park dobi v upravljanje parcele znotraj območja naravne
vrednote, ki so v lasti R Slovenije in upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč (v nadaljevanju: Sklad). Gre
za naslednje parcelne številke: 1701, 1693, 1694, 1704, 1711, 1740/2, 1752/2, vse KO Bizeljsko.
Peskokop Župjek je, kot zoološka in geološka naravna vrednota državnega pomena (evid. št.: 1930)
izjemnega naravovarstvenega pomena in je potrebno s parcelami upravljati v skladu z varstvenimi
režimi. Kozjanski park predlaga, da Vlada RS prenese upravljanje s temi parcelami na podlagi prvega
odstavka 16c člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
Načrt upravljanja s parcelami v državni lasti na gnezdišču čebelarja v peskokopu Župjek
V letu 2018 bomo na območju naravne vrednote izvedli odstranjevanje grmovne in lesne zarasti, ki je
povsem prerasla prej gola peščena tla. Med zelnato vegetacijo prevladujejo ambrozija, orjaška zlata
rozga in enoletna suholetnica – vse tri so invazivne tujerodne vrste, ambrozijo je lastnik parcele tudi
zakonsko obvezen odstranjevati. Med lesno zarastjo prevladuje prav tako zelo invazivna robinija.
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Zarast ob vznožju gnezdilne stene spreminja razmere za gnezdenje, pa tudi sestava žuželčjega sveta
(plen za čebelarje) postaja za čebelarje manj ugodna. Zarast je tudi obrasla in zasenčila dve trajni
mlaki, ki sta pomemben habitat kačjih pastirjev (eden glavnih virov hrane čebelarjev), ter zavarovanih
vrst dvoživk (zelena rega, veliki in planinski pupek). Gola peščena tla okoli mlak so potrebna tudi za
preživetje lokalne populacije najmanjše evropske vrste kobilice (pritlikava krtovka).
Lesna zarast hkrati tudi zmanjšuje možnost dostopa in opazovanja čebelarjev iz opazovalnice. Večji
del parcel, kjer je nujno potrebno čiščenje zarasti za potrebe uspešnega gnezdenja ptic in
organiziranje obiska, je v lasti Republike Slovenije. Prenos upravljanja teh parcel na JZ Kozjanski park
je pogoj, da lahko na njih izvajamo nujna dela, ki bodo ohranila naravno vrednoto v ugodnem stanju.
Sklad se na podlagi sestanka, ki smo ga opravili leta 2017, s prenosom upravljanja strinja.

Razdelitev nalog za izvajanje četrte naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Naloga

Nosilec
naloge

Število
ur

Programski
stroški

Kazalniki

Obdobje
izvajanja

Ohranjanje
D.
populacije dvoživk Klenovšek

300

300,00 € lastna
sredstva

Postavitev ograje, I četrtletje
prenašanje,
komunikacija

Aktivnosti za
D.
ugodno stanje
Klenovšek
gnezditvenega
habitata čebelarja

150

300,00 € MOP

Ohranjen
I - III
obstoječi habitat, četrtletje
komunikacija z
okoliškimi
prebivalci,
obiskovalci,
naravoslovnimi
fotografi,
monitoring

SKUPAJ

450
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5

SPODBUJANJE NARAVI PRIJAZNEGA
KMETOVANJA

V okviru te naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Sodelovanje s Kmetijsko svetovalno službo
2. Izbor najskrbnejšega lastnika sadovnjaka (“Carjevič leta 2018”)
3. Razstava o lastnikih naravovarstveno pomembnih nepremičnin, s katerimi gospodarijo skladno z
naravovarstvenimi izhodišči
4. Festival ekološke hrane
S Kmetijsko svetovalno službo sodelujemo pri spodbujanju ekološkega in naravi prijaznega
kmetovanja. Kozjanski park je kot lastnik kmetijskih zemljišč vključen v ukrepe KOPOP - s tem v zvezi
se udeležujemo rednih izobraževanj, ki jih izvaja Kmetijsko-gozdarska zbornica. Vsebino izobraževanj
prenašamo tudi na lastnike zemljišč v zavarovanem območju.
S sodelovanjem s Kmetijsko gozdarsko zbornico bomo aktivno usmerjali kmete v KOPOP ukrepe, zlasti
tako da bomo izvajali obveščanja o prednostih KOPOP na izobraževanjih kmetov v naši izvedbi in pri
različnih naših aktivnostih.
Izbor najskrbnejšega lastnika sadovnjaka je že ustaljena parkovna praksa. Pri ogledu sadovnjakov
možnih kandidatov izvajamo individualno svetovanje v zvezi z gospodarjenjem s travniškimi
sadovnjaki.
Zavod že nekaj časa razmišlja o izvedbi razstave, na kateri bi predstavili lastnike zemljišč, na katerih se
nahajajo naravne vrednote in s katerimi lastniki gospodarijo v korist naravnih vrednot. Zasnovo
razstave smo že izdelali, za leto 2018 načrtujemo pripravo izbora primernih lastnikov zemljišč ali
drugih nepremičnin in pričetek zbiranja gradiva za razstavo.
Organizirali bomo 6. Festival ekološke hrane na gradu Podsreda. Festival je prireditev, ki ponuja
brezplačno predstavitev ekoloških kmetij ter promocijo ekološke hrane. Ekološko tržnico bo spremljal
strokovni (predavanja) ter kulturni program. Festival pripravimo v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno
službo ter z ekološkimi združenji.
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Razdelitev nalog za izvajanje pete naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Naloga
Sodelovanje s
kmetijsko
svetovalno službo,
spodbujanje
kmetov za
vključitev v ukrepe
PRP

Nosilec
naloge

Število Programski
ur
stroški

Kazalniki

Obdobje
izvajanja

A. Černelč

200

Delovna srečanja (2)
Razgovori s kmeti (5)

Celo leto

Izbira
A. Černelč
najskrbnejšega
lastnika sadovnjaka

100

Izbran carjevič leta 2018

II - III
četrtletje

Razstavapredstavitev
lastnikov
naravovarstveno
pomembnih
nepremičnin

D.
Klenovšek
H.T.
Oršanič

100 500,00 € - lastna
sredstva

Pripravljen seznam in
razstava

Celo leto

Festival ekološke
hrane FEH

T. Kotnik

300 1.500,00 € lastna sredstva
1.000,00 € občine

Sodelovanje z ekološkimi
kmetijami, organizacija
predavanj in predstavitev
ekoloških kmetij

I-II
četrtletje

SKUPAJ

700

26

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2018

6

SODELOVANJE Z NARAVOVARSTVENIMI,
STROKOVNIMI IN ZNANSTVENIMI ZAVODI IN
INSTITUCIJAMI

V okviru šeste naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:
1.
2.
3.
4.
5.

Sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave
Sodelovanje z zavarovanimi območji
Sodelovanje z Agencijo RS za okolje
Sodelovanje s strokovnimi in drugimi znanstvenimi organizacijami doma in v tujini
Sodelovanje s šolskimi centri in fakultetami

Z Zavodom RS za varstvo narave sodelujemo pri spremljanju stanja naravnih vrednot (gl. poglavje 1),
po potrebi opravljamo skupne terenske oglede za posege v prostor, ki bodo imeli vpliv na stanje v
naravi. Po potrebi sodelujemo pri pripravi naravovarstvenih smernic za nove občinske prostorske
načrte.
Kozjanski park je še z 11 zavarovanimi območji neformalno povezan v Skupnost parkov Slovenije. V
okviru povezave z drugimi zavarovanimi območji izmenjujemo izkušnje in navezujemo stike z
namenom izboljšanja upravljanja zavarovanih območij.
Skupnost parkov Slovenije vsakoletno izvaja srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih in skupno
aktivnost za šolarje, ki se nanaša na poznavanje zavarovanih območij.
Od Agencije RS za okolje dobivamo v vednost ponudbe za prodajo zemljišč na zavarovanem območju
ter pozive in naravovarstvena soglasja k posegom v prostor znotraj zavarovanega območja.
O ponudbah za prodajo zemljišč in naravovarstvenih soglasjih k posegom v prostor vodimo evidenci.
Pri načrtovanju projektnih aktivnosti se povezujemo z različnimi organizacijami z namenom iskanja
možnih povezovalnih projektnih idej. Aktivno sodelujemo z raziskovalnimi inštitucijami in strokovnimi
združenji, ki izvajajo raziskave in monitoringe na našem zavarovanem območju in tako pridobivamo
pomembno delovno in strokovno gradivo, ki ga vključujemo v upravljanje območja.
Že vrsto let sodelujemo s Prirodoslovnim muzejem Slovenije – posvetovanja glede najdenih vrst in
ugotovljenih podatkov, gostovanje njihovih naravoslovnih razstav.
V JZ Kozjanski park v različnih delih leta opravljajo obvezno praktično izobraževanje dijaki in
študentje, ki jih ustrezno vključujemo v naše upravljavske naloge. Skozi leto dobivamo kar nekaj
zaprosil za podatke in nasvete pri pripravi raziskovalnih, seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog,
na katere se vedno odzovemo.
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Razdelitev nalog za izvajanje šeste naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Naloga

Nosilec
naloge

Sodelovanje z
ZRSVN

M. Kunst

120

Strokovna srečanja (5)

Celo leto

Sodelovanje z
zavarovanimi
območji

M. Kunst

220 400,00 € lastna
sredstva

Delovni sestanki, skupna
srečanja zaposlenih

Celo leto

Sodelovanje
Agencijo RS za
okolje

V.
Zakonjšek
M. Kunst

160

Pregledani pozivi in
odločbe(100),
sodelovanje pri pripravi
naravovarstvenih mnenj,
število pregledanih
predkupnih pravic 150,
prostorsko prikazana
evidenca
naravovarstvenih mnenj
in predkupnih površin

Celo leto

Sodelovanje s
strokovnimi in
drugimi
znanstvenimi
organizacijami
doma in v tujini

B.
Ploštajner

80

Aktivna sodelovanja v
aktivnostih (3)

Celo leto

Sodelovanje s
šolskimi centri in
fakultetami

M. Kunst

100

SKUPAJ

Število
ur

Programski Kazalniki
stroški

Obdobje
izvajanja

Izvedena praktična
Celo leto
izobraževanja(5),
sodelovanja pri
seminarskih, diplomskih
in magistrskih nalogah (3)

680
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7

ZAGOTOVLJANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA
IZVAJAJE UPRAVLJAVSKIH IN NADZORNIH NALOG

V okviru sedme naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Priprava programov, poročil, javnih naročil in informiranje zaposlenih
Seje sveta zavoda in strokovnega sveta
Upravljanje s kadri
Zagotavljanje varstva pri delu in požarne varnosti
Izobraževanje delavcev Kozjanskega parka
Promocija zdravja na delovnem mestu

V letu 2018 bomo po navodilih Ministrstva pripravili letni program dela za leto 2019 in zahtevana
poročila o delu JZ KP za leto 2017 in polletno poročilo o delu JZ KP za leto 2018. Prav tako bomo po
navodilu Ministrstva pripravljali vsa zahtevana mesečna oz. trimesečna poročila. V skladu z
zakonodajo (ZJN-3) izvajamo tudi javna naročila.
V letu 2018 bomo izvedli najmanj dve seji Sveta zavoda JZ KP in najmanj eno sejo Strokovnega sveta
JZ KP.
V JZ KP v leto 2018 vstopamo z 19 zaposlenimi (17 redno zaposlenih, 1 projektna zaposlitev in
direktor).
V izhodiščih za pripravo programa dela zavoda za leto 2018 se v kadrovski preglednici izhodišč za
pripravo kadrovskega načrta že več let pojavlja število zaposlenih v zavodu 16,68. Ta številka izhaja iz
stanja leta 2015, ko je del redno zaposlenih delal na mednarodnem projektu BIOEUPARKS. Projekt se
je zaključil v 2016, številka pa ostaja.
V skladu s 6. odstavkom 60. člena ZIPRS1819, se zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov v
kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih,
vendar v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.
Na Zavod za zaposlovanje, območna služba Celje smo programe za sofinanciranje javnih del za:
- dve osebi za obdobje enajst mesecev in dve osebi za obdobje dvanajst mesecev na programu
Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove vasi ter
- eno osebo za obdobje deset mesecev na programu Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih.
V začetku leta 2018 načrtujemo nakup zaščitnih delovnih oblačil in uniform za naravovarstvene
nadzornike, ki bodo zagotavljale varno izvajanje dela na terenu. V prvi polovici leta načrtujemo
posodobitev dokumentacije varstva pri delu, požarne varnosti in oceno tveganja.
Izobraževanje zaposlenih v JZ KP se bo izvajalo z udeležbo na strokovnih srečanjih, seminarjih,
delavnicah ter spremljanjem strokovne literature in revij. V okviru naših pristojnosti in možnosti
bomo zaposlene napotili na izobraževanja, ki bodo prispevala k boljšemu upravljanju zavarovanega
območja. Naravovarstveni nadzorniki se bodo udeležili dopolnilnih izpopolnjevanj, ki jih organizira
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Ministrstvo za okolje in prostor. Med izobraževanje zaposlenih štejemo tudi strokovno ekskurzijo, ki
je namenjena spoznavanju dobrih praks v drugih zavarovanih območjih.
Direktor se bo udeležil enega izobraževanja s področja vodenja.
Konec leta 2017 je v usklajevanju Pravilnik zavoda o promociji zdravja na delovnem mestu. Po
sprejemu bo v uveljavitev prešel v letu 2018.
Razdelitev nalog za izvajanje sedme naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Naloga

Nosilec
naloge

Število
ur

Programski
stroški

Kazalniki

Obdobje
izvajanja

Letni program dela, V.
poročila, javna
Slemenšek
naročila, kolegiji,
sestanki strokovnih
delavcev

1.500

Seje Sveta zavoda in V.
Strokovnega sveta
Slemenšek

150

Najmanj dve seji Sveta
zavoda in ena seja
Strokovnega sveta

Celo leto

Upravljanje s kadri

V.
Slemenšek

140 Javna dela:
10.250,00 € lastna
sredstva
11.350,00 € občine
39.700,00 € zavod za
zaposlovanje

Prijava na razpis javnih del,
objava razpisov prostih
delovnih mest, zaposlovanje
za določen čas, poročila,
seznami

Celo leto

Zaščitne delovne
obleke,varstvo pri
delu

T. Preskar

40 2.000,00 € - Nakup delovnih oblačil in
MOP
obutve,
posodobitev dokumentacije

Prva
polovica
leta

Izobraževanje
zaposlenih

V.
Slemenšek

SKUPAJ

350 1.500,00 € lastna
sredstva

Potrjen program dela s strani Celo leto
Sveta JZ KP,
potrjeno poročilo o delu s
strani Sveta JZ KP,
potrjeno polletno poročilo o
delu,
mesečna poročila, javna
naročila

Vsaj 2 opravljeni
usposabljanji za zaposlene,
strokovna ekskurzija

Celo leto

2.180
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DELEŽ UR PRIORITETE I

VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE I

ŠTEVILO
UR

DELEŽ
UR/CELOTO

PRIORITETA I
1.

Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za
varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov,
območij Natura 2000, naravnih vrednot in
krajine

5.760

25,82%

2.

Priprava načrtov upravljanja zavarovanega
območja

3.550

15,91%

3.

Izvajanje neposrednega nadzora v naravi

2.380

10,67%

4.

Omogočanje pogojev za ključne življenjske faze
najbolj ogroženih vrst ter za ohranjanje najbolj
občutljivih naravnih vrednot

450

2,01%

5.

Spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja

700

3,13%

6.

Sodelovanje z naravovarstvenimi, strokovnimi
in znanstvenimi zavodi in institucijami

680

3,05%

7.

Zagotoviti podporno okolje za izvajanje
upravljavskih in nadzornih nalog

2.180

9,80%

15.700

70,39%

SKUPAJ PRIORITETA I
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PRIORITETA II: NALOGE UREJANJA OBISKA IN
OZAVEŠČANJA JAVNOSTI
1

ZAGOTAVLJANJE POTEKA OBISKA, KI JE
USTREZEN Z VIDIKA VARSTVA NARAVE IN
OBISKOVALCEV

Z izvajanjem usmerjenega, naravi sprejemljivega vodenja po zavarovanem območju, ki ga zaznamuje
visoka stopnja biodiverzitete, številne naravne vrednote in elementi kulturne dediščine,
pripomoremo k pozitivnemu doživljanju in dojemanju narave, okolja in parka.
V okviru prve naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Tematska interpretacija in izobraževanje o zavarovanem območju (naravoslovni, kulturni,
tehniški dnevi, ustvarjalne delavnice, projektni dnevi v sodelovanju s šolami)
2. Praznik Kozjanskega jabolka
3. Okoljski dnevi (dan Zemlje, dan biodiverzitete, dan parkov, dan okolja, dan živali, Evropska noč
netopirjev, Evropski dan opazovanja ptic, ...)
4. Interpretacija narave in kulturne dediščine v zavarovanem območju z izvajanjem vodenja
obiskovalcev
Za osnovne šole izvajamo naravoslovne dneve, ki potekajo s spoznavanjem sestavin žive in nežive
narave na terenu (gozd, travnik, sadovnjak, voda, kamnine,...). Učence seznanimo z namenom
zavarovanih območij in jih podrobneje seznanimo z izbrano temo - spoznavanje suhega travnika,
gozda, travniškega sadovnjaka, življenje v in ob reki, pestrost geološke zgradbe, poudarek je vedno na
biotski pestrosti.
Z Gimnazijo Celje Center že več let izvajamo projektni dan Zlato jabolko.
Naši stalni obiskovalci so tudi študentje različnih fakultet, ki se pri nas predvsem seznanjajo z
nalogami upravljavca zavarovanega območja in s primeri dobrih parkovnih praks, ki smo jih razvili v
letih našega delovanja.
Tradicionalno, odmevno in osrednjo okoljsko prireditev Kozjanskega parka, Praznik kozjanskega
jabolka, bomo v letu 2018 izvedli že devetnajstič zapovrstjo. Prireditev bo potekala drugi teden v
oktobru. Ob sejemskem dogajanju bomo pripravili pohod po travniških sadovnjakih, strokovna
predavanja z naravoslovno vsebino, razstave, delavnice, družabno kolesarjenje »Z jabko na kolo« in
rekreacijski tek na grad Podsreda.
Okoljski dnevi so priložnost, da širšo javnost seznanimo z izbrano okoljsko tematiko. Skozi celo leto ob
različnih okoljskih dnevih pripravljamo različne aktivnosti (literarni natečaj, raziskovalne naloge,
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tematski pohodi, izobraževalno-ustvarjalne delavnice, fotografski natečaj, opazovanja, čistilno akcijo).
S tem prispevamo h krepitvi zavesti o pomenu zavarovanega območja, vrst in habitatnih tipov.
Vodeni ogledi so priložnost, da kot upravljavec zavarovanega območja našim obiskovalcem
približamo prostor zavarovanega območja in jim čim kvalitetnejše interpretiramo tako naravno kot
kulturno dediščino.

Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE II po zaposlenih je:
Naloga

Nosilec
naloge

Tematsko
interpretiranje in
izobraževanje o
zavarovanem
območju

L. Zorenč
M. Kunst

Praznik kozjanskega
jabolka

V.
Slemenšek

Okoljski dnevi

Interpretacija
narave in kulturne
dediščine v
zavarovanem
območju z
izvajanjem vodenja
obiskovalcev
SKUPAJ

M M. Kunst
B.
Ploštajner
T. Kotnik

N. Ferlinc
Krašovic

Število
ur

Programski
stroški

Kazalniki

Obdobje
izvajanja

770 200,00 € lastna
sredstva

Naravoslovni dnevi
40), kulturni dnevi,
izobraževalnoustvarjalne
delavnice(5),
projektni dnevi (1)

Celo leto

980 4.000,00 € občine
6.000,00 € sponzorska
sredstva

Število razstavljavcev
(140) in število
obiskovalcev
prireditve (10.000)

Avgust oktober

295 1.700,00 € - Izvedene aktivnosti
Urad za
(6)
UnescoMAB
400,00 € MOP

Celo leto

650

Celo leto

Število vodenj (80)

2.695
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2

NAMEŠČANJE IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE
ZA OBISKOVANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ,
RAZVIJANJE INFORMACIJSKIH CENTROV,
OPAZOVALIŠČ TER DRUGE DODATNE
INFRASTRUKTURE ZA OBISKOVALCE

Vzpostavljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture omogoča vodeno, varno, nadzorovano in
doživeto obiskovanje parka in naravnih vrednot.

V okviru naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Redno popravljanje in menjavanje označevalnih in informacijskih tabel
2. Obnova Čerčkove domačije za potrebe centra biodiverzitete in tradicionalnega sadjarstva za
namene izobraževanja
3. Urejanje parkovne infrastrukture ter nadzor in čiščenje pešpoti in tematskih poti v zavarovanem
območju
V okviru te naloge bomo redno vzdrževali (košnja, utrjevanje terena, odstranjevanje grmovja in
podrtega drevja), naslednjo parkovno infrastrukturo: pešpot Podsreda, Geološka učna pot v Olimju,
pešpot Pilštanj, Naravoslovna učna pot Vetrnik, Bizeljske pešpoti, Grusko jamo, učilnice na prostem
na Trebčah, Žličar, Ajdovska žena, Lurška jama..
V letu 2018 bomo zamenjali informacijske table in nosilne stebre v kraškem izviru Davjek, na
Geološki učni poti v Olimju, na poti trg Podsreda - grad Podsreda, Naravoslovni učni poti Travnik
Vetrnik in izbrane točke vsebinsko dopolnili.
Z urejanjem tematskih poti in dostopov do naravnih vrednot usmerjamo obisk v zavarovanem
območju na lokacije, ki so manj ranljive.
Na gradu Podsreda načrtujemo selitev pisarne v sosednji večji prostor, v katerem načrtujemo urediti
večji parkovni info center.
V skladu z možnostmi bomo na Čerčkovi domačiji na Gradišču nadaljevali z urejanjem centra
biodiverzitete in tradicionalnega sadjarstva. Razen načrtovane obnove gospodarskega objekta, v
okolici načrtujemo tudi krajšo botanično učno pot.
V peskokopu Župjek bomo izvedli osnovno vzdrževanje dostopne poti do ornitološke opazovalnice.
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Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE II po zaposlenih je:
Naloga

Nosilec
naloge

Število Programski
ur stroški

Kazalniki

Obdobje
izvajanja

Redno popravilo in
T.
menjava označevalnih in Preskar
informacijskih tabel

200 3.620,00 € lastna sredstva,
3.160,00 € občine

V celoti obnovljene
table na dveh učnih
poteh in eni naravni
vrednoti

Celo leto

Obnova Čerčkove
domačije za potrebe
centra biodiverzitete in
tradicionalnega
sadjarstva za namene
izobraževanja

T.
Preskar

100 30.000 € - Sklad
kmetijskih
zemljišč in
gozdov

Stavbno pohištvo,
dokončanje fasade,
elektroinštalacije,
vodovod, oprema,
okolica objekta

Celo leto

Urejanje parkovne
infrastrukture ter
nadzor in čiščenje
pešpoti in tematskih
poti v zavarovanem
območju

T.
Preskar

200 500,00 € lastna sredstva
500,00 € občine

Vzdrževane in očiščene
poti (10)

Celo leto

SKUPAJ

500
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3 ZAGOTAVLJANJE PREPOZNAVNOSTI
ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN OZAVEŠČANJA
JAVNOSTI
V okviru tretje naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Priprava, organizacija in izvedba dogodkov in tematskih dni v zavarovanem območju in
na gradu Podsreda
2. Oblikovanje, organizacija in izvedba razstavne dejavnosti
3. Sodelovanje z upravljavci in lastniki gradov Posavja
4. Sodelovanje na ekoloških in turističnih sejmih ter kulturnem bazarju
5. Objave v lokalnih medijih
6. Informacijsko-promocijska gradiva in publikacije
7. Vzdrževanje in posodabljanje spletnih strani
8. Monitoring obiska
V Kozjanskem parku bomo v letu 2018 organizirali, pripravili in izvedli različne dogodke in tematske
dneve, ki so povezani z naravno in kulturno dediščino, z mednarodnimi dnevi in dnevi posvečenimi
dediščini (mednarodni dan muzejev, dnevi evropske kulturne dediščine, z igro do dediščine, Ta veseli
dan kulture, Mesec krajinske arhitekture, letni kino ...), z literarnima večeroma, kot sta Večer pod
češnjo in večer poezije posvečen naravi. Z dogodki v letu 2018 se želimo aktivno pridružiti
evropskemu letu kulture 2018. Društvu Joie de Vivre bomo omogočili izvedbo treh sklopov oddiha za
glasbenike.
V letu 2015 je nastalo parkovno informacijsko središče na gradu Podsreda (seznanjanje z osnovnimi
naravovarstvenimi pojmi in parkovnimi vsebinami). Del tega središča je prostor namenjen lastnim (v
letu 2018 bomo predstavili Zagorski potok) in gostujočim razstavam iz Prirodoslovnega muzeja
Slovenije.
Grad Podsreda in Slovensko-bavarska hiša ostajata naši glavni točki prepoznavnosti zavarovanega
območja in ozaveščanje javnosti. V letu 2018 bomo pripravili in izvedli še razstavo fotografij Ex
tempore Kozjanski park, predstavili zavarovana območja v Sloveniji-Naravni parki, pripravili razstavi
ob prazniku Kozjanskega jabolka. Grad Podsreda bo gostil likovno ustvarjanje OŠ Kozje, fotografije
Vinka Skaleta, inštalacije Tomaža Hartmana in likovno kolonijo Art eko. Z razstavama bosta pri nas
gostovala Muzej novejše zgodovine Celje in Šolski muzej Slovenije. Prav posebej pa se bomo v
evropskem letu kulturne dediščine posvetili posameznim segmentom dediščine (vezenine Društva
Ivančice iz Koprivnice, predmeti iz našega depoja in razstava Društva steklarjev Slovenije). Izvedli
bomo gostovanje naših razstav na drugih razstaviščih.
Z našo razstavno dejavnostjo dvigujemo stopnjo poznavanja in prepoznavnosti zavarovanega
območja ter izobražujemo in ozaveščamo prebivalce in obiskovalce zavarovanega območja.
Upravljavci in lastniki gradov v Posavju (Brežice, Kostanjevica, Mokrice, Podsreda, Rajhenburg,
Sevnica) se od leta 2015 združujemo v neformalno skupino Posavski gradovi. Naše skupne akcije
imajo cilj obogatiti naše raznolike dejavnosti, saj se zavedamo, da se naše aktivnosti srečujejo v istem
prostoru. V letu 2018 bomo nadaljevali aktivnosti na področju skupne promocije - nova zloženka o
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posavskih gradovih, spletni mesečni napovednik dogodkov, koordinacija prireditev ter priprava
skupnih projektov.
Nadaljevali bomo z akcijami informiranja in ozaveščanja, promocije in trženja. Skupaj s centrom
zdraviliškega turizma v bližini zavarovanega območja (Terme Olimia), TIC-i in ostalimi zavarovanimi
območji se bomo predstavljali na sejmih in izvedli promocijske nastope v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in
na Hrvaškem.
Pri promocijski dejavnosti sodelujemo z razvojnimi agencijami, TIC-i, centri zdraviliškega turizma,
turističnimi agencijami in mediji. Pri predstavljanju parka na sejmih sodelujemo z drugimi
zavarovanimi območji Slovenije. Pri odločitvi o udeležbi na sejmu je najpomembnejši kriterij razmerje
med stroški in efektivnostjo dogodka.
Kozjanski park vsako leto kot član Skupnosti muzejev Slovenije sodeluje tudi na Kulturnem bazarju.
Štajerski val, Kozjansko info in časopis Oko so naši lokalni mediji, s katerimi sklepamo letne pogodbe.
V vsakem od naštetih medijev zakupimo določeno število strani, na katerih so objavljeni članki za
katere izrecno želimo, da se pojavijo v lokalnih medijih in jih tudi sami pripravimo (glavnina vsebine
člankov je vezana na Natura 2000 območja, ohranjanja biotske raznovrstnosti in obveščanja o
dogodkih). Vse ostale objave naših dogodkov in objave o naši dejavnosti pa so brezplačne in jih mediji
objavijo glede na zanimivost dogodka za javnost. S pogodbenimi odnosi lažje dosegamo nižje cene
storitev.
Za leto 2018 načrtujemo izdajo novega gradiva in ponatise. Izdali bomo:
parkovni časopis Sožitje, mesečni napovednik v elektronski obliki, knjigo Kozjanske jabke na vaši mizi,
knjigo Zelena Slovenija, publikacijo Travniški sadovnjaki v krajini, brošuro ali zloženko Praznik
kozjanskega jabolka, motivacijski plakat z osnovnimi informacijami o zavarovanem območju in
shematskim zemljevidom Kozjanskega parka (trganko). Nadaljevali bomo s pripravo didaktično
promocijskega materiala. Splošno brošuro na temo osnovnih informacij o parku, biosfernem območju
in Naturi 2000.
V primeru, da ne bomo mogli zagotoviti sponzorska sredstva parkovnega časopisa Sožitje ne bomo
izdali.
Po potrebi bomo ponatisnili aktualne publikacije (Botanična učna pot na Vetrniku, splošna
zloženka…).
Spletno stran Kozjanskega parka (www.kozjanski-park.si) bomo sprotno ažurirali, prav tako Facebook
profila Kozjanski park in Prijatelji gradu Podsreda.
Poleg tega smo eden od skrbnikov turističnega portala www.slovenia.info, in sicer za območje
Kozjanskega parka. V letu 2017 je bila vzpostavljena spletna stran www.naravniparkislovenije.si,
katero prav tako sprotno ažuriramo.
Glede na aktualno stanje v naravi bomo pripravljali e - predstavitve narave Kozjanskega parka, ki jih
bomo posredovali preko elektronskih medijev.
Na objektih, kjer imamo voden obisk (uprava parka, grad Podsreda, Čerčkova domačija - kolekcijski
sadovnjak in drevesnica, Kolarjeva in Javerškova domačija, učne poti, naravne vrednote), mesečno
spremljamo število obiskovalcev.
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Razdelitev nalog za izvajanje 3 naloge PRIORITETE II po zaposlenih je:
Naloga

Nosilec
naloge

Število Programski
ur
stroški

Kazalniki

Obdobje
izvajanja

Priprava, organizacija in
N. Ferlinc
izvedba dogodkov in
Krašovic
tematskih dni na območju
parka in na gradu Podsreda

190 900,00 € - lastna Tematski dnevi (7)
sredstva, 600,00
€ -občine

Celo leto

Oblikovanje, organizacija in N.F.
izvedba razstavne
Krašovic
dejavnosti

310 4.000,00 € lastna sredstva

Razstave (10)

Celo leto

Skupne akcije (2)
izdana brošura, mesečni
napovednik dogodkov,
Promocijska gradiva
gradu Podsreda in
Kozjanskega parka
obiskovalcem na voljo v
drugih gradovih

Celo leto

Sodelovanje z upravljavci
in lastniki gradov Posavja

L. Zorenč

Sodelovanje na ekoloških
in turističnih sejmih ter
Kulturnem in Otroških
bazarjih

V.
Slemenšek

Objave dogodkov v
lokalnih medijih

V.
Slemenšek

Priprava prispevkov za
različne medije

D.
Klenovšek

Promocijsko gradivo

V.
Zakonjšek
V.
Slemenšek

80 200,00 € -lastna
sredstva

350 500,00 € - lastna Predstavitve na sejmih (5) Celo leto
sredstva

70 3.500,00 € lastna sredstva

Objavljeni prispevki (30)

Celo leto

100

Število prispevkov (20)

Celo leto

240 3.300,00 €lastna sredstva,
2.000 € -Urad za
Unesco-MAB,
1.200,00 € MOP
5.000,00 € sponzorska
sredstva

Izdane publikacije in dve
knjigi,
izdelan material,
izdaja zloženk,
izdaja časopisa

Celo leto

Ažuriranje in posodabljanje V.
spletne strani
Slemenšek

80

Število obiskovalcev
spletne strani (30.000)

Celo leto

Spremljanje števila
obiskovalcev parka

40

Št. obiskovalcev (15.000)

Celo leto

SKUPAJ

V.
Slemenšek

1.460
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DELEŽ UR PRIORITETE II
VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE II

ŠTEVILO UR

DELEŽ
UR/CELOTO

PRIORITETA II
1.

Zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z
vidika varstva narave in obiskovalcev

2.

Nameščanje in vzdrževanje infrastrukture za
obiskovanje zavarovanih območij, razvijanje
informacijskih centrov, opazovališč ter druge
dodatne infrastrukture za obiskovalce

3.

Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega
območja in ozaveščanje javnosti
SKUPAJ PRIORITETA II

2.695

12,08%

500

2,24%

1.460

6,55%

4.655

20,87%
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PRIORITETA III: RAZVOJNE NALOGE
1 RAZVIJANJE BLAGOVNIH ZNAMK ZAVAROVANIH
OBMOČIJ ZA PRIDELKE IN IZDELKE IZ ZAVAROVANIH
OBMOČIJ
Od leta 2013 imamo kolektivno blagovno znamko Sožitje-Kozjanski park, katere pravico rabe ob
Prazniku kozjanskega jabolka podelimo trem upravičencem. Do sedaj smo pravico rabe kolektivne
blagovne znamke podelili petnajstim upravičencem.
Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Naloga

Nosilec
naloge

Podelitev
kolektivne
blagovne znamke

V.
Slemenšek

SKUPAJ

Število
ur
50

Programski Kazalniki
stroški
Podeljena
kolektivna
znamka
upravičencem (3)

Obdobje
izvajanja
Oktober

50

2 SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN
DELEŽNIKI ZAVAROVANEGA OBMOČJA
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi je ena od nalog, ki nam jo posebej nalaga 133. člen Zakona o
ohranjanju narave in sicer pri doseganju namena zavarovanja in zastavljenih ciljev varstva in razvoja
zavarovanih območij. Z lokalnimi skupnostmi bomo v okviru možnosti sodelovali tudi pri pripravi
projektnih predlogov, ki bodo namenjeni predvsem trajnostnemu razvoju zavarovanega območja.
V trgovini lokalnih produktov na upravi parka bomo skrbeli, da bomo obdržali enako število
ponudnikov in poskušali pridobiti nove, ki imajo izdelke v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Na
gradu Podsreda bomo pisarno prestavili v sosednji večji prostor zgornjega gospodarskega poslopja,
kjer bomo poleg prodaje vstopnic omogočali prodajo lokalnih produktov. V letu 2017 sta na naše
posredovanje Občini Brežice in Kozje uredili lastništvo zgornjega gospodarskega poslopja - prešlo je v
last občine Kozje.
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Nadaljevali bomo sodelovanje s številnimi društvi, ki delujejo znotraj zavarovanega in biosfernega
območja. Redno se udeležujemo njihovih občnih zborov, jim pomagamo pri izbranih projektih v obliki
strokovnega dela, svetovanja, usmerjanja, osveščanja, sodelovanja predvsem na področju naravne in
kulturne dediščine. Tako bomo tudi v letu 2018 sodelovali s TD Bizeljsko - Sekcija za varstvo naravne
in kulturne dediščine, Muzejskim društvom Kozje, KD in TD Lesično-Pilštanj, Planinskim društvom
Podčetrtek, Društvom steklarjev Slovenije, TD Podsreda, Kulturnim društvom Bistrica ob Sotli,
Turističnim društvom Celje, Turističnim društvom Bistrica ob Sotli, Turističnim društvom Pišece…

Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Naloga

Nosilec
naloge

Sodelovanje z
lokalnimi skupnostmi

T. Kotnik

Vzpostavljanje mreže
za prodajo produktov
Sodelovanje z društvi

SKUPAJ

Število
ur

Programski
stroški

Kazalniki

Obdobje
izvajanja

80

Delovna srečanja (5)

Celo leto

T. Kotnik

50

Delovna srečanja (5)

Celo leto

V.
Zakonjšek

120

Delovna srečanja in
Celo leto
svetovanja v sodelovanju
s člani društev (12)

250
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3 NALOGE ZA VKLJUČEVANJE ZAVAROVANEGA
OBMOČJA V TURISTIČNO PONUDBO TER
SPODBUJANJA NARAVI PRIJAZNEGA TURIZMA
Zavarovano območje je v letu 2017 od Slovenske turistične organizacije prejelo prestižni znak
SLOVENIA GREEN PARK, kar je priznanje in hkrati spodbuda za nadaljnje delo na uveljavljanju
trajnostnih oblik turizma. Turizem je tudi v območju Kozjanskega parka pomembna gospodarska
panoga. Na obrobju zavarovanega območja so večji centri stacionarnega zdraviliškega turizma (Terme
Olimia, Čateške toplice, Thermana Laško, Rimske toplice, Terme Rogaška, Terme Paradiso Dobova),
kjer je Kozjanski park pomembna dodana vrednost turističnemu gospodarstvu.
Dobro sodelovanje z LTO Podčetrtek, RA Sotla, RA Kozjansko, Deželo Celjsko in drugimi deležniki v
turizmu je pomembno zlasti z vidika usmerjanja in informiranja obiskovalcev zavarovanega območja.
Z vsemi deležniki v turizmu bomo nadaljevali s skupaj pripravljenimi programi za obiskovalce in si v
svoji trženjsko-promocijski strategiji prizadevali za krepitev zavesti o nujnosti ohranjanja naravnega
okolja.
Naše poslanstvo je bilo že od začetka delovanja Zavoda dodatna skrb za programsko oživljanje
obnovljenih kulturnih spomenikov. Tudi v prihodnje želimo s promocijskimi aktivnostmi povečati
prepoznavnost regije v širšem prostoru.
3.1 Glasbeno poletje
Glasbeno poletje na gradu Podsreda ima v Kozjanskem parku že dolgoletno tradicijo, saj ga bomo v
letu 2018 izvedli že štiriindvajsetič in je v lokalnem okolju postalo že nepogrešljiva stalnica, ki popestri
poletne mesece tako za lokalno prebivalstvo kot za obiskovalce zavarovanega območja. Glasbeni
seminarji so namenjeni izobraževanju in so hkrati kulturna ponudba lokalnemu prebivalstvu in
obiskovalcem. Seminarje spremljajo uvodni koncerti profesorjev seminarja in zaključni koncerti
slušateljev seminarja.
Pri glasbeni dejavnosti sodelujemo z umetniškim vodjem programa Andrejem Zupanom, ki deluje kot
profesor klarineta na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana in kot izredni profesor za klarinet na
Akademiji za glasbo v Ljubljani ter z Glasbenimi šolami znotraj Slovenije in Hrvaške. Celotni
programski stroški glasbenega poletja se pokrijejo s prejetimi kotizacijami udeležencev seminarjev.
Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Naloga

Nosilec
naloge

Naloge za vključevanje zavarovanega
območja v turistično ponudbo

V.
Slemenšek

120 300,00 € občine

Skupne akcije z
deležniki (3)

Celo leto

Glasbeno poletje

V.
Slemenšek

290

Izvedeni
seminarji (5)

Majavgust

SKUPAJ

Število Programski
ur
stroški

Kazalniki

Obdobje
izvajanja

410
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4 OBNAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN V
LASTI IN UPRAVLJANJU ZAVAROVANEGA
OBMOČJA
JZ KP upravlja z nekaj objekti oziroma stavbami, ki so v lasti KP in objekti, ki jih ima v upravljanju.
Nekateri med njimi spadajo pod kulturno dediščino KP. V letu 2018 bomo nadaljevali z nujnimi
vzdrževalnimi deli in vključevanjem rabe nepremičnin v potrebe dela zavoda.
Naložene naloge bomo opravljali v okviru naslednjega operativnega cilja:
1. Izvajanje aktivnosti za gospodarno upravljanje z nepremičninami
JZ KP upravlja z nekaj objekti oziroma stavbami, med katerimi jih je nekaj znotraj posameznih
kulturno–dediščinskih oziroma spomeniških kompleksov.
V letu 2018 načrtujemo z nadaljevanjem ureditve centra biodiverzitete in tradicionalnega sadjarstva
na Čerčkovi domačiji, ter pridobitev dokumentacije za gradbena dela na objektu zraven uprave parka.
Navedeni objekt (Černeličeva hiša) se nahaja v trgu Podsreda ob lokalni cesti, ki vodi skozi trg. Streha
objekta je v zelo slabem stanju, zato ogroža mimoidoče prebivalce in obiskovalce trga.
Poslovne stavbe in gospodarske objekte v lasti ali upravljanju JZ KP bomo redno vzdrževali tudi s
pomočjo delavcev, zaposlenih preko javnih del.
V letu 2018 bomo pripravili Načrt upravljanja z nepremičninami v lasti in upravljanju Kozjanskega
parka za prihodnjih pet let.
V prilogi 1: Preglednica nepremičnin v lasti in/ali upravljanju zavoda s pregledom načrtovanih
gospodarskih ukrepov v letu 2018
Razdelitev nalog za izvajanje četrte naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Naloga

Nosilec Število Programski
naloge ur
stroški

Kazalniki

Obdobje
izvajanja
Celo leto

Načrt upravljanja z nepremičninami v lasti in T.
upravljanju Kozjanskega parka 2018 do 2022 Preskar

39

Pripravljen
načrt

Izvajanje aktivnosti za gospodarno
upravljanje z nepremičninami

600

Izvedena
Celo leto
vzdrževalna
dela na
objektih
(10), servis
vozil, strojev
in opreme

SKUPAJ

T.
Preskar

639
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5 URESNIČEVANJE CILJEV VARSTVA KULTURNE
DEDIŠČINE IN DRUGIH JAVNIH INTERESOV V
SKLADU S PREDPISI IN NAČRTI UPRAVLJANJA
Cilje varstva kulturne dediščine bomo uresničevali z aktivnim sodelovanjem z ZVKDS, OE Celje in Novo
mesto. Z njima bomo nadaljevali sodelovanje pri pripravi topografije kulturne dediščine zavarovanega
območja. Sodelovali bomo z zainteresiranimi raziskovalci kulturne dediščine, s fakultetami in
strokovnimi združenji. Aktivno bomo sodelovali tudi pri Skupnosti muzejev Slovenije, še posebej s
Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje.
Nadaljevali bomo delo na področju dokumentiranja in prezentacije lokalne kulturne dediščine s
predstavniki lokalnih društev. V letu 2018 bomo nadaljevali zbiranje podatkov o lastnikih sončnih vrat
na Bizeljskem.
Še naprej bomo spremljali in beležili stanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine na območju
parka.
V letu 2018 se bomo posvetili predstavitvi segmenta kulturne krajine, tj. travniškim sadovnjakom v
krajini. S to tematiko bi se radi prijavili na razpis landscape award, ki ga vsaki dve leti razpišejo v
okviru Evropske konvencije o krajini.
Posamezne segmente krajine bomo predstavljali v obliki publikacij, člankov, razstav v okviru parka in
v okviru strokovnega sodelovanja med različnimi zavodi in drugimi institucijami, posebej z Društvom
krajinskih arhitektov Slovenije.

Razdelitev nalog za izvajanje pete naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Naloga

Nosilec
naloge

Število
ur

Uresničevanje
L. Zorenč
ciljev varstva
V.
kulturne dediščine Zakonjšek

600

SKUPAJ

600

Programski Kazalniki
stroški
Terenski ogledi za
topografijo (20),
sodelovanje s strokovnimi
združenji (8),
terensko delo-zbiranje
podatkov-sončna vrata (7)

Obdobje
izvajanja
Celo leto
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DELEŽ UR PRIORITETE III
VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE III

ŠTEVILO
UR

DELEŽ
UR/CELOTO

PRIORITETA III
1.

Razvijanje blagovnih znamk zavarovanih
območij za pridelke in izdelke iz zavarovanih
območij

50

0,22%

2.

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in deležniki
zavarovanega območja

250

1,12%

3.

Naloge za vključevanje zavarovanega območja v
turistično ponudbo ter spodbujanja naravi
prijaznega turizma

410

1,84%

4.

Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v
upravljanju zavarovanega območja

639

2,87%

5.

Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine
in drugih javnih interesov v skladu s predpisi in
načrti upravljanja

600

2,69%

1.949

8,74%

SKUPAJ PRIORITETA III

45

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2018

Tabela 1: Kadrovski načrt
1. Zaposleni, ki jih
financira MOP

I. –
IV.
TR

V.
TR

VI. TR/
VII/1

VII/
2
TR

VIII.
TR

1. Št. zaposlenih na
dan 31. 12. 2018
(a+b)

1

5

2

8

2

a) Št. zaposlenih za
določen čas

/

/

/

/

b) Št. zaposlenih za
nedoločen čas

1

5

2

8

Št. zaposlenih s
krajšim delovnim
časom

1
direktor
1

1

IX.
TR

Skupaj

18

1
17
1

Število
napredovanj v
plačne razrede*

/

3

/

/

/

3

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 itd.

4
Javna
dela

3. Skupaj število
zaposlenih na dan
31. 12. 2018 (1+2)

5

1
Javna
dela
1
Projekt
no delo
5

4

6

8

2

24

Število napredovanj v plačne razrede*-3 delavci so napredovali v letu 2017, pravico do višje plače
pridobijo z decembrsko plačo 2017, izplačano v januarju 2018.
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Tabela 2: Kadrovski načrt-vir financiranja
VIR FINANCIRANJA

ŠTEVILO ZAPOSLENIH
NA DAN 01.01.2018

ŠTEVILO ZAPOSLENIH
NA DAN 01.01.2019

1. Državni proračun

18

18

2. Proračun občin

/

/

3. ZZZS in ZPIZ

/

/

4. Druga javna sredstva za opravljanje
javne službe (npr. takse, pristojbine,
koncesnine, RTV-prispevek)

/

/

5. Sredstva od prodaje blaga in
storitev na trgu

/

/

6. Nejavna sredstva za opravljanje
javne službe

/

/

7. Sredstva prejetih donacij

/

/

8. Sredstva Evropske unije ali drugih
mednarodnih virov, vključno s
sredstvi sofinanciranja iz državnega
proračuna

1

1

9. Sredstva ZZZS za zdravnike
pripravnike in specializante,
zdravstvene delavce pripravnike,
zdravstvene sodelavce pripravnike

/

/

10. Sredstva iz sistema javnih del

/

2

11. Sredstva raziskovalnih projektov
in programov ter sredstva za projekte
in programe, namenjena za
internacionalizacijo in kakovost v
izobraževanju in znanosti

/

/

12. Sredstva za zaposlene na podlagi
Zakona o ukrepih za odpravo posledic
žleda med 30. januarjem in 10.
februarjem 2014 (Uradni list RS, št.
17/14), ne glede na vir, iz katerega se
financirajo njihove plače

/

/
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Tabela 3: Sistemiziranost delovnih mest (DM)
Naziv DM

Število
Število
sistemizirani zasedenih
h DM po
DM na dan
veljavnem 31. 12. 2017
pravilniku

Predvideno
število
zasedenih DM
na dan 31. 12.
2018

Predvideno
število
zasedenih DM
na dan 31. 12.
2019

Direktor

1

1

1

1

Naravovarstveni
svetnik

3

3

3

3

Višji naravovarstveni
svetovalec

7

6

6

6

Naravovarstveni
svetovalec

1

0

0

0

Naravovarstveni
sodelavec III

2

1

1

1

Naravovarstveni
nadzornik IV

1

1

1

1

Naravovarstveni
nadzornik V

1

1

1

1

Finančnik VII/1

1

1

1

1

Finančnik V

1

1

1

1

Samostojni strokovni
delavec V

1

0

0

0

Tajnica V

1

1

1

1

Vodnik v zavarovanem
območju V

3

1

Tehnični delavec V(I)

1

1

1

1

Čistilka II

1

1

1

1

Delavec za preprosta
dela I

2

3
javna dela

4
javna dela

3
javna dela

27

22

24

23

Skupaj

2
2
(od tega 1 javna (od tega 1 javna
dela)
dela)
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Tabela 4: Preglednica porabe ur vseh zaposlenih v JZ KP v letu 2018
Naziv DM

Število sistemiziranih DM

Število efektivnih ur

Direktor

1

1.704

Naravovarstveni svetnik

3

5.120

Višji naravovarstveni svetovalec

6

10.280

Naravovarstveni nadzornik IV

1

1.728

Naravovarstveni nadzornik V

1

1.704

Naravovarstveni sodelavec III

1

1.752

Finančnik V

1

1.728

Finančnik VII/1

1

1.720

Tajnica V

1

1.760

Vodnik v zavarovanem območju

1

872

Tehnični delavec V(I)

1

1.720

Čistilka II

1

1.712

19

31.800

Skupaj
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Tabela 5: Delež porabe ur po vsebinskih sklopih
VSEBINSKI SKLOPI
PRIORITETA I

ŠTEVILO UR

DELEŽ UR

15.700

70,39%

Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst, habitatnih
tipov, ekosistemov, območij Natura 2000, naravnih vrednot in krajine

5.760

25,82%

Priprava načrtov upravljanja zavarovanega območja

3.550

15,91%

Izvajanje neposrednega nadzora v naravi

2.380

10,67%

Omogočanje pogojev za ključne življenjske faze najbolj ogroženih vrst ter
za ohranjanje najbolj občutljivih naravnih vrednot

450

2,01%

Spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja

700

3,13%

Sodelovanje z naravovarstvenimi, strokovnimi in znanstvenimi zavodi in
institucijami

680

3,05%

Zagotoviti podporno okolje za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog

2.180

9,80%

PRIORITETA II

4.655

20,87%

Zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva narave in
obiskovalcev

2.695

12,08%

500

2,24%

Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje
javnosti

1.460

6,55%

PRIORITETA III

1.949

8,74%

Razvijanje blagovnih znamk zavarovanih območij za pridelke in izdelke

50

0,22%

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in deležniki zavarovanega območja

250

1,12%

Naloge za vključevanje zavarovanega območja v turistično ponudbo ter
spodbujanja naravi prijaznega turizma

410

1,84%

Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v upravljanju zavarovanega
območja

639

2,87%

Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov

600

2,69%

22.304

100%

Nameščanje in vzdrževanje infrastrukture za obiskovanje zavarovanih
območij, razvijanje informacijskih centrov, opazovališč ter druge dodatne
infrastrukture za obiskovalce

SKUPAJ
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