LETNO POROČILO
JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK
ZA LETO 2014

Podsreda, februar 2015

POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2014

KAZALO
PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA ............................................................................................................ 4
DELOVANJE SVETA JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK V LETU 2014.................................................................................................. 5
DELOVANJE STROKOVNEGA SVETA JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK V LETU 2014 ......................................................................... 5
UVOD .................................................................................................................................................................................................. 6
UKREPI ZAVODA ZA ZAGOTAVLJANJE JAVNOFINANČNE VZDRŽNOSTI .................................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.
OCENA IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA DELA ................................................................................................................................... 8
PRIORITETA I: VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE .................................................................................................. 12
1
IZVAJANJE NEPOSREDNIH AKTIVNOSTI IN UKREPOV VARSTVA NARAVE ................................................................................... 12
1.1
Spremljanje in analiziranje stanja in varstvo naravnih vrednot .................................................................................................... 12
1.2
Izvajanje rezi sadnih dreves v travniških sadovnjakih ................................................................................................................... 13
1.3
Postavljanje ograj in prenos dvoživk preko prometnih cest ......................................................................................................... 13
1.4
Izdelovanje bivališč za koristne organizme ................................................................................................................................... 13
1.5
Izdelovanje in namestitev gnezdilnic za najbolj ogrožene vrste ptic v travniških sadovnjakih ..................................................... 13
1.6
Postavitev gnezdilnice za sove ...................................................................................................................................................... 14
1.7
Odstranjevanje invazivnih vrst ...................................................................................................................................................... 14
1.8
Ohranjevanje habitatnega tipa suha travišča na karbonatni podlagi ............................................................................................ 14
1.9
Obdelovanje in vzdrževanje drevesnice in kolekcijskega sadovnjaka ........................................................................................... 14
1.10
Organiziranje lesno biomasne proizvodne verige za potrebe daljinskega ogrevanja.................................................................... 15
2
PRIPRAVA UPRAVLJAVSKIH DOKUMENTOV.............................................................................................................................. 18
2.1
Sodelovanje pri pripravi novelacije ustanovitvenega akta zavarovanega območja ter priprava načrta upravljanja ................... 18
2.2
Priprava programa dela, poročil in javna naročila ....................................................................................................................... 18
2.3
Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih smernic .................................................................................................................... 18
2.4
Sodelovanje pri upravljanju območij Natura 2000 ...................................................................................................................... 18
2.5
Spremljanje posegov v prostor na zavarovanem območju......................................................................................................... 19
2.6
Pregled in spremljanje mnenj za uveljavljanje predkupne pravice na zavarovanem območju .................................................. 19
3
IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI .................................................................................................................... 22
3.1
Udeležba na usposabljanju za prekrškovni organ ......................................................................................................................... 22
3.2
Neposredni nadzor v naravi .......................................................................................................................................................... 22
3.3
Izvajanje programa »Mladi varuh narave« ................................................................................................................................... 22
4
OMOGOČANJE POGOJEV ZA KLJUČNE ŽIVLJENJSKE FAZE NAJBOLJ OGROŽENIH VRST TER ZA OHRANJANJE NAJBOLJ
OBČUTLJIVIH NARAVNIH VREDNOT ......................................................................................................................................... 24
4.1
Ohranitev bobra ............................................................................................................................................................................ 24
4.2
Gnezdišče čebelarja ...................................................................................................................................................................... 24
4.3
Suha travišča na karbonatni podlagi ............................................................................................................................................. 24
4.4
Travniški sadovnjaki ...................................................................................................................................................................... 24
5
SPREMLJANJE KAZALNIKOV STANJA NARAVE V ZAVAROVANEM OBMOČJU ............................................................................. 26
5.1
Inventarizacija metuljev ................................................................................................................................................................ 26
5.2
Izvajanje popisa in štetje ter spremljanje populacije ptic ............................................................................................................. 26
5.3
Spremljanje stanja travniških sadovnjakov ................................................................................................................................... 27
5.4
Spremljanje in izvajanje košnje na suhih traviščih ........................................................................................................................ 27
5.5
Varstvo in razvoj krajine ................................................................................................................................................................ 27
5.6
Popisovanje in odstranjevanje invazivnih vrst .............................................................................................................................. 27
5.7
Spremljane pojavnosti vidre, bobra in čebelarja .......................................................................................................................... 28
5.8
Raziskovanje in spremljanje stanja gliv ........................................................................................................................................ 28
6
EKOLOŠKO OBNAVLJANJE RAZVREDNOTENIH OBMOČIJ IN NJIHOVO VZDRŽEVANJE ................................................................ 30
7
IZVAJANJE KONVENCIJ IN MEDNARODNO SODELOVANJE ........................................................................................................ 31
7.1
Upravljanje biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje in izvajanje programa UNESCO MAB ................................................. 31
7.2
Europarc ........................................................................................................................................................................................ 31
7.3
Oberer Bayerischer Wald .............................................................................................................................................................. 31
7.4
NP Risnjak ..................................................................................................................................................................................... 31
7.5
Charter for Sustainable Tourism-WWF ......................................................................................................................................... 31
PRIORITETA II: NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI ............................................................................................ 33
1
VODENJE OBISKOVALCEV, RAZVIJANJE PRODUKTOV PARKA .................................................................................................... 33
1.1
Tematsko interpretiranje in izobraževanje o zavarovanem območju ........................................................................................... 33
1.1.1
Ureditev prostora za informiranje o zavarovanem območju na gradu Podsreda ........................................................... 33
1.1.2
Naravoslovna izobraževalna delavnica ........................................................................................................................... 33
1.1.3
Študentske raziskovalne delavnice ................................................................................................................................. 33
1.1.4
Naravoslovni dnevi ......................................................................................................................................................... 33
1.1.5
Ureditev naravoslovne učilnice pri ribniku Trebče in naravoslovne učilnice pri OŠ Koprivnica ...................................... 35
1.1.6
Projekt Zlato jabolko....................................................................................................................................................... 35

2

POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2014

1.2

1.3
1.4
2
2.1
3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

1.1.7
Likovno ustvarjanje gimnazijcev Gimnazije Center Celje ................................................................................................ 35
1.1.8
Mentorstva ..................................................................................................................................................................... 35
1.1.9
Usklajevanje in spremljanje seminarskih, diplomskih in drugih raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem . 36
Vključevanje javnosti v varstvo okolja in narave ........................................................................................................................ 36
1.2.1
Praznik Kozjanskega jabolka ........................................................................................................................................... 36
1.2.2
Ekološka tržnica na gradu Podsreda – Festival ekološke hrane ...................................................................................... 40
1.2.3
Dan voda......................................................................................................................................................................... 40
1.2.4
Dan Zemlje ...................................................................................................................................................................... 41
1.2.5
Dan biodiverzitete in dan parkov.................................................................................................................................... 41
1.2.6
Dan okolja ....................................................................................................................................................................... 41
1.2.7
Tradicionalna čistilna akcija ............................................................................................................................................ 41
1.2.8
Sodelovanje pri ureditvi Vodne učne poti v Lesičnem .................................................................................................... 42
1.2.9
Sodelovanje pri ureditvi poti ob Sotli ............................................................................................................................. 42
Splošno vodenje obiskovalcev v zavarovanem območju ............................................................................................................ 42
Interpretacija kulturne krajine ................................................................................................................................................... 42
VZPOSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE PARKOVNE INFRASTRUKTURE........................................................................................... 47
Vzdrževanje in obnavljanje infrastrukture.................................................................................................................................. 47
ZAGOTAVLJANJE PREPOZNAVNOSTI ZAVAROVANEGA OBMOČJA ............................................................................................ 49
Dogodki in tematski dnevi .......................................................................................................................................................... 49
3.1.1 Dan muzejev ........................................................................................................................................................................... 49
3.1.2 Poletna muzejska noč in Večer pod češnjo ............................................................................................................................ 49
3.1.3 Tradicionalni pohod po Emini romarski poti .......................................................................................................................... 49
3.1.4 Novinarska konferenca ........................................................................................................................................................... 49
3.1.5 Sodelovanje na ekoloških in turističnih sejmih ter kulturnem bazarju .................................................................................... 50
3.1.6 Sodelovanje z lokalnimi mediji ................................................................................................................................................ 51
Informacijsko-promocijska gradiva in publikacije ....................................................................................................................... 55
Spletna stran ............................................................................................................................................................................... 57
Monitoring obiska ....................................................................................................................................................................... 58
Podatkovni in dokumentacijski fondi .......................................................................................................................................... 59
Zagotavljanje trajnostnega razvoja območja in trženja ............................................................................................................... 61
3.6.1 Razstavna dejavnost ................................................................................................................................................................ 61
3.6.2 Glasbeno poletje ..................................................................................................................................................................... 66

PRIORITETA III: RAZVOJNE NALOGE ................................................................................................................................................... 69
1
IZVAJANJE PROJEKTOV IN PRIPRAVA NOVIH PROJEKTNIH PREDLOGOV ................................................................................... 69
1.1
Domači in mednarodni projekti v izvajanju ................................................................................................................................... 69
1.2
Priprava in prijava projektov v letu 2014 ...................................................................................................................................... 72
2
RAZVIJANJE BLAGOVNE ZNAMKE ............................................................................................................................................. 74
3
SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI .............................................................................................................................. 75
3.1
Priprava skupnih projektov .......................................................................................................................................................... 77
3.2
Sodelovanje z društvi ................................................................................................................................................................... 77
4
UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI, KI SO V LASTI USTANOVITELJA ......................................................................................... 79
4.1
Izvajanje aktivnosti za gospodarno upravljanje z nepremičninami ............................................................................................... 79
5
UPRAVLJANJE S KADRI ............................................................................................................................................................. 81
5.1
Upravljanje s kadri ........................................................................................................................................................................ 81
5.2
Izobraževanje delavcev Kozjanskega parka ................................................................................................................................... 82
Tabela 1: Kadrovski načrt ................................................................................................................................................................... 85
Tabela 2: Realizacija kadrovskega načrta-vir financiranja .................................................................................................................. 86
Tabela 3: Realizacija stroškov dela ..................................................................................................................................................... 87
Tabela 4: Sistemiziranost delovnih mest (DM) .................................................................................................................................. 88
Tabela 5: Delež porabe ur po vsebinskih sklopih ............................................................................................................................... 89

3

POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2014

PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA
Območje Kozjanskega regijskega parka je eno od dveh, poleg Triglavskega narodnega parka, najstarejših
zavarovanih območij v Sloveniji.
Območje parka obsega 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, Podčetrtek, Brežice in Krško. V parku živi približno 11.000 prebivalcev.
Park je bil ustanovljen 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 Kozjanski park
(v nadaljevanju JZ KP). Obsežne naravoslovne raziskave so prinesle in še prinašajo naravovarstveno in
naravoslovno pomembne rezultate in dokazujejo izredno visoko stopnjo biotske raznovrstnosti, kar je
pogojevalo uvrstitev Kozjanskega parka med najpomembnejša naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi,
saj od leta 2004 spada večji del parka v ekološko pomembna območja Slovenije in evropsko pomembna
posebna varstvena območja NATURA 2000 (69%). Od leta 2010 ima območje Kozjanskega z Obsoteljem status
biosfernega območja pod okriljem UNESCO-vega programa MAB (človek in biosfera).
Kozjanski park se je v dobrih tridesetih letih razvil v sodobno vodeno zavarovano območje, prepoznavno po kar
nekaj odličnih parkovnih praksah s ciljem neposrednega in posrednega ohranjanja biotske raznovrstnosti in
ugodnega stanja številnih Natura 2000 vrst in življenjskih prostorov, po zglednem sožitju narave in človeka,
ohranjeni naravi, bogastvu kulturne dediščine ter uresničevanju načel trajnostnega razvoja v sodelovanju z
lokalnimi skupnostmi.
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.
Izvajanje javne službe, programov in projektov je potekalo na podlagi letnega programa dela, ki ga je sprejel
svet JZ KP.
Delo JZ KP je v okviru svojih pristojnosti vodil Svet zavoda, ki mu predseduje predstavnica ustanovitelja mag.
Nives Nared.
Dejavnost Kozjanskega parka se je v letu 2014 financirala iz proračuna Republike Slovenije, iz sredstev lokalnih
skupnosti, sredstev sponzorjev in donatorjev, lastnih prihodkov ter iz projektov: Pilgrimage Europe SI-AT
(čezmejni program – Slovenija Avstrija 2007-2013), Bioeuparks (IEE Program), Histcape (Interreg IVC),
Priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih (4. javni poziv LAS Posavje), Ne pozabimo vasi (občina
Bistrica ob Sotli).
V JZ KP je bilo na dan 31.12.2014 zaposlenih 17 oseb (16 redno zaposlenih in direktor – ni sprememb glede na
leto poprej). Izvajali smo tudi program javnih del, v katerega so bile do 31.12.2014 vključene tri osebe.
Izobrazba
Magisterij
Magisterij po Bolonjski reformi
Visokošolska in univerzitetna
Višja
Srednja
Osnovnošolska
Skupaj

Št. redno
zaposleni
1
1
8
1
4
1
16

Št. zaposlenih za določen
čas/javna dela
1-direktor (mandat)

1-javna dela
2-javna dela
4

Skupaj št.
zaposlenih
2
1
8
2
4
3
20
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DELOVANJE SVETA JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK V LETU 2014
Svet Javnega zavoda Kozjanski park je imel v letu 2014 tri redne in eno korespondenčno sejo.
Prva seja je bila konstitutivna. Za predsednico je bila izvoljena mag. Nives Nared, predstavnica Ministrstva za
okolje in prostor, za njeno namestnico pa mag. Valerija Slemenšek, predstavnica zaposlenih v JZ KP.
Na korespondenčni seji se je odločalo o povečanju zadolžitve pri zakladniškem računu za namene končanja
mednarodnega projekta Pilgrimage Europe.
Na drugi redni seji pa se je Svet zavoda seznanil s Polletnim poročilom o delu JZ KP za leto 2014 in soglasno
sprejel rebalans Programa dela in finančnega načrta JZ KP za leto 2014.
Več v Prilogi 1

DELOVANJE STROKOVNEGA SVETA JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK V LETU 2014
Svet zavoda je člane Strokovnega sveta zavoda v sestavi: prof. dr. Janez Bogataj, ddr. Ana Vovk Korže, dr.
Martina Bavec, Mojca Tomažič, Nataša Ferlinc Krašovic, Dušan Klenovšek imenoval leta 2013, hkrati s
predlogom popravka Statuta JZ KP, v katerem je predviden petčlanski Strokovni svet, kar bi s popravkom
spremenili v šestčlanski. Popravek statuta še ni pripravljen za obravnavo na Vladi RS.
Prva redna seja Strokovnega sveta
Strokovni svet JZ KP se je v letu 2014 sestal 2.12. in obravnaval predlog programa dela za leto 2015, ter sprejel
kar nekaj predlogov in sugestij, katere smo upoštevali pri pripravi predloga programa dela zavoda za leto 2015:
1. udeležba na mednarodni razstavi EXPO
2. sodelovanje s fakulteto glede razvoja kolektivne blagovne znamke
3. priprava predavanja na temo Eko kmetijstva
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UVOD
Reševanje javnofinančne krize se je nadaljevalo tudi v leto 2014. V primerjavi z letom 2013 smo za delovanje
zavoda prejeli manj sredstev. Primanjkljaju sredstev na masi za plače in na masi za materialne stroške smo se
prilagajali z racionalizacijo stroškov poslovanja, pospešitvijo možnosti pridobivanja lastnih sredstev in izvajanju
mednarodnega projekta. Kljub negativnim finančnim trendom smo v letu 2014 uspeli slediti programu dela in s
tem ohraniti vse uveljavljene dobre parkovne prakse.
V letu 2014 so bile v državi izredne volitve v Državni zbor, kar je pomenilo tudi novo oblikovanje Vlade RS in
spremembo Zakona o Vladi RS (ZVRS-H, Ur. l. RS, št. 65/2014) ter posledično prerazporeditev resorjev. Z
vodstvom na novo vzpostavljenega Ministrstva za okolje in prostor smo koncem leta vzpostavili tvorno obliko
sodelovanja, koordinacije in izmenjave informacij, s skrbnico pogodbe o delovanju zavoda pa smo tekom leta
vseskozi tekoče in korektno sodelovali.
Skupnost Naravnih parkov Slovenije, kot neformalno združenje upravljavcev zavarovanih območij je v letu
2014 vodil Kozjanski park, oz. direktor parka.
Za odlično sodelovanje z Občino Kozje in ob letošnjem 15. Prazniku kozjanskega jabolka smo v aprilu prejeli
najvišje občinsko priznanje - Zlati grb Občine Kozje. Priznanje smo sprejeli kot vzpodbudo za nadaljnje dobro
delo in sodelovanje.
V maju smo prejeli darilo - klavir - od ga. Stanke Frankovič in Romana Kralja iz Bistrice ob Sotli. Klavir je
prenesen na grad Podsreda, kjer bo po manjši obnovi naprej opravljal svojo funkcijo. Darila smo bili zelo veseli.
Program dela za leto 2014 je bil pripravljen v skladu z navodili in priporočili Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
ter na podlagi Izhodišč za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2014, ki jih je pripravilo
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in uskladilo z Ministrstvom za finance, Kozjanski park jih je prejel januarja
2014.
Program je razdeljen na tri prioritete:
Prioriteta I obravnava varstvene, upravljavske in nadzorne naloge
- izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov,
območij Natura 2000, naravnih vrednot in krajine
- priprava načrta upravljanja zavarovanega območja
- izvajanje neposrednega nadzora v naravi
- omogočanje pogojev za ključne življenjske faze najbolj ogroženih vrst
- spremljanje kazalnikov stanja narave v zavarovanem območju
- ekološko obnavljanje razvrednotenih območij in njihovo vzdrževanje
Prioriteta II zajema naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti
- zagotavljanje poteka obiska
- nameščanje in vzdrževanje infrastrukture za obiskovanje
- zagotavljanje prepoznavnosti in ozaveščanje javnosti
Prioriteta III zajema razvojne naloge
- usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov
- razvijanje blagovnih znamk
- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi
- obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin
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Naloge in vsebine, ki smo jih v letu 2014 izvajali v okviru strokovnih služb, upoštevajo in izhajajo iz 133. člena
Zakona o ohranjanju narave.
V mesecu maju so po spletu srečnih okoliščin stekli pogovori in dogovori o možnosti menjave nepremičnin zamenjave naše stare upravne stavbe v Bistrici ob Sotli za sosednjo hišo sedanje uprave parka v Podsredi s
pripadajočimi kmetijskimi površinami in gozdovi in v lasti Tomaža Černeliča. Priložnost je enkratna in za
nadaljnji razvoj parka nadvse pomembna, saj se po eni strani rešimo stroškov za nepremičnino, ki več nima
pomena za delovanje zavoda in predstavlja zgolj strošek in po drugi pridobimo nove možnosti za eventualno
večje (in prepotrebno) parkovno središče, ter kmetijske površine za razvoj naše dobre parkovne prakse
tradicionalnega sadjarstva in ekološkega kmetijstva. Ob koncu leta je postopek menjave nepremičnin z vso
potrebno dokumentacijo že pripravljen na odobritev Vlade RS.
V preteklem letu smo skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine opravili vse potrebno za pridobitev
rušitvenega dovoljenja za Fiketovo domačijo v Lesičnem. Nepremičnina je bila pred več kot desetletjem
kupljena z namenom obnove stare kozjanske arhitekturne dediščine, a sredstev za obnovo ni bilo možno
zagotoviti in je stavba propadla do stanja neprimernega za obnovo. Park stavbe za svoje potrebe ne potrebuje.
Stavba je že več let ponujana v prodajo, a zaradi pomanjkanja ohišnice in lege neposredno ob regionalni cesti
za nakup ni zanimiva. Stavba zaradi dotrajanosti predstavlja potencialno nevarnost za lokalni promet. Rušitev
stavbe načrtujemo v letu 2015 v kolikor bomo lahko za ta namen namenili ustrezna sredstva.
V letu 2014 nas je zaprosil za predhodno mnenje lastnik površin v peskokopu Župjek pri Bizeljskem, kjer se
nahaja v državi najstarejša znana gnezditvena kolonija čebelarjev (Merops apiaster) in ki namerava v
peskokopu izgraditi komercialno strelišče za glinaste golobe. Upoštevaje predpise, ki uveljavljajo
naravovarstvo in parkovni režim v zavarovanem območju in upoštevaje ocenjen pričakovan dolgoročni
negativni vpliv na gnezdečo kolonijo čebelarjev, smo investitorju izdali negativno predhodno mnenje. V tem
primeru pričakujemo v letu 2015 dodatna usklajevanja. Sporno je tudi izvajanje lastništva nad parcelami,
predvidenimi za gradnjo strelišča, saj so bile te parcele pred desetletji odkupljene s strani Salonita Anhovo,
pravni posel pa še ni dokončan z vpisom v zemljiško knjigo.
Sprememba Zakona o ohranjanju narave je med ostalim prinesla strokovni nadzor Zavoda RS za varstvo
narave nad strokovnim delom zavarovanih območij.
V letu 2014 je začel delovati Strokovni svet zavoda.
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OCENA IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA DELA
V letu 2014 smo program dela v skladu z navodili 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
Kratek pregled ključnih dosežkov v letu 2014:
- število obiskovalcev se nam je kljub krizi v letu 2014 povečalo
- pridobitev in začetek dela na projektu »Ne pozabimo vasi« v sodelovanju z občino Bistrica ob Sotli
- prejem najvišjega občinskega priznanja - Zlati grb Občine Kozje za odlično sodelovanje
- v sodelovanju z Občino Kozje smo pridobili projekt obnove gradu Podsreda, kjer bodo obnovljeni prostori
namenjeni večji promociji narave
- uspešno smo zaključili štiriletni mednarodni projekt Pilgrimage Europe SI-AT
- uspešno smo zaključili enoletni projekt iz sredstev Leader v okviru LAS Posavje Priložnosti v posavskih
tradicionalnih sadovnjakih
- uredili smo učilnico v naravi pri ribniku na Trebčah in v sodelovanju z OŠ Lesično odprli vodno učno pot
- nadaljujemo obnavljanje Čerčkove domačije (drevesnica, sadovnjak, zeliščni vrt, hotel za žuželke, krmilnice in
valilnice za ptice)
- uspešno smo izvedli za Kozjanski park zelo pomembno menjavo nepremičnine – stavbo v Bistrici ob Sotli 6
smo zamenjali za stavbo v neposredni bližini uprave JZ KP, ki bo namenjena učinkovitejši promociji
zavarovanega območja
- pet sodelavcev je uspešno opravilo izobraževanje in izpit za prekrškovni organ
Delež porabe ur po vsebinskih sklopih (realizirano):
 prioriteta I: 60,46%
 Prioriteta II: 28,17%
 Prioriteta III: 10,20%

V okviru prve prioritete smo skozi neposredne aktivnosti zagotavljali cilje varstva narave.
Izjemna ohranjenost biotske raznovrstnosti v Kozjanskem parku nas zavezuje, da v okviru različnih aktivnosti v
naravi upoštevamo ukrepe vezane na ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, predvsem
zavarovanih in ogroženih vrst iz rdečih seznamov Slovenije in za Naturo 2000 pomembne vrste in habitate, ter
izvajamo načrtovane aktivnosti v okviru Programa upravljanja Nature 2000 (PUN 2015-2020).
Varstvo vrst in habitatov zagotavljamo z neposrednim nadzorom, vzdrževanjem, ter skrbjo za izboljševanje
ekoloških razmer, kjer je to seveda potrebno in izvedljivo (oživitvena rez na visokodebelnih sadnih drevesih,
dogovarjanje z deležniki o gnezdišču čebelarja v Župjeku na Bizeljskem, sanacija Rajglovega cera izvedena ob
našem strokovnem vodstvu).
V zimskem in zgodnje spomladanskem času smo izvajali rez v visokodebelnih travniških sadovnjakih, v
poletnem času pa smo obrezovali visokodebelna sadna drevesa koščičarjev. Izvedli smo tudi sanitarni poseg na
eni najstarejših hrušk na Kozjanskem – Lovretova lesnika na Čelovniku (starost med 300 in 400 leti).
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Visokodebelni travniški sadovnjaki na območju Kozjanskega parka so velika zakladnica biotske raznovrstnosti
tradicionalnih in avtohtonih vrst in sort sadnega drevja in primer izjemno dobre parkovne prakse. Z namenom
njihove trajnostne ohranitve imamo urejeno ekološko drevesnico in kolekcijski matični sadovnjak.
Z obrezovanjem in skrbjo za visokodebelne travniške sadovnjake skrbimo tudi za številne ptice (vijeglavka, rjavi
srakoper, pogorelček, detel…) , ki imajo v teh sadovnjakih svoj življenjski prostor.
V januarju 2014 smo že tretjič sodelovali v zimskem štetju vodnih ptic (IWC).
V marcu in aprilu smo izvajali prenos dvoživk preko ceste na območju ribnika Trebče. Nezimsko vreme je imelo
za posledico dolgotrajno selitev, saj so dvoživke “čakale” na zimske razmere. Med prenesenimi osebki so
prevladovale navadne krastače (Bufo bufo), vsega skupaj je bilo prenesenih 5.350 osebkov. Ob nekajkratnem
pregledu ceste ob mrtvici v Imenem je bilo ugotovljeno, da bi bilo zaradi velikih izgub v populaciji dvoživk tudi
tu organizirati podobno akcijo.
Čebelarji (Merops apiaster) so v peskokop Župjek pri Bizeljskem prileteli zadnje dni aprila. Gnezdilne stene so v
enakih razmerah kot v letu 2013 - odkop peska ne poteka, nobena gnezdilna stena se v vmesnem času ni
porušila. V spodnjem delu peskokopa se je v juniju izvedlo čiščenje grmovne in drevesne zarasti, ki ni bilo
skladno z naravovarstvenimi usmeritvami za to območje.
13. junija 2014 je v organizaciji Kozjanskega parka, Zavoda RS za varstvo narave OE Novo mesto ter bizeljskega
Turističnega društva potekalo javno vodenje za šolsko mladino (ob 13. uri) in vse ostale (ob 16. uri). Preko 20
obiskovalcev, zlasti domačinov, se je s to barvito ptico srečalo prvič in prav vsi so bili nad izkušnjo navdušeni.
Vseskozi smo spremljali tudi stanje naravnih vrednot. Kjer je potrebno, opravljamo čiščenje (geološki profili) in
košnjo za lažji obisk le teh (Gruska jama, Ajdovska žena, nahajališče aragonitnih ježkov).

Poraba ur glede na plan in na realizacijo:
PRIORITETE
plan 2014
realizacija 2014
Prioriteta I (varstvene, upravljavske in nadzorne
12.932 ur (61,04 %) 12.810 ur (60,46 %)
naloge)
prioriteta II (naloge urejanja obiska in ozaveščanja
6.028 ur (28,45 %)
5.968 ur (28,17 %)
javnosti)
prioriteta III (razvojne naloge)
2.226 ur (10,51 %)
2.160 ur (10,20 %)
V zadnjih letih smo močno okrepili izvajanje varstvenih, upravljavskih in nadzornih nalog v zavarovanem
območju, kar je tudi v skladu z dogovorjenimi prioritetami dela zavarovanih območij. Poudarek dela zavoda je
v ohranjanju naravne dediščine.

Pregled ciljev, ki so bili preseženi in ciljev, ki niso bili doseženi
Preseženi cilji:
- obrezali smo 10% več sadnih dreves
- izdelali smo več od načrtovanih bivališč za koristne organizme
- spremljanje posegov v prostor je bilo preseženo za 141% od načrtovanega
- spremljanje mnenj za uveljavljanje predkupne pravice je bilo preseženo za 54% od načrtovanega
- usposobili smo več mladih varuhov narave od načrtovanega, zaradi večjega zanimanja
- povečalo se je število gnezdišč čebelarja od predvidenega, zaradi najdbe novega gnezdišča
- izveden popis kostanjeve šiškarice in odstranjeni invazivni rastlinski vrsti (ambrozija in japonski dresnik) ob
ribniku Trebče
- poleg vidre je bil izveden tudi monitoring bobra in čebelarja
- uporaba biomase se je povečala zaradi odprtja sistema daljinskega ogrevanja v Kozjem
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- število akcij v okviru mednarodnega sodelovanja je bilo večje od načrtovanega
- število izvedenih naravoslovnih dni je krepko preseženo od načrtovanega in sicer zaradi večjega zanimanja
izobraževalnih institucij za obisk zavarovanega območja
- število praktičnih izobraževanj se je povečalo zaradi večjega zanimanja za tovrstna izobraževanja
- število razstavljavcev in obiskovalcev Praznika kozjanskega jabolka je bilo večje od načrtovanega
- število razstavljavcev na Festivalu ekološke hrane je bilo večje od načrtovanega, medtem ko je bilo število
obiskovalcev manjše zaradi slabega vremena
- zaradi odkritja dveh divjih odlagališč na Orlici smo očistili obe, kljub načrtovani eni
- izvedli smo tri dodatne velikonočne in božične delavnice
- zaradi dotrajanosti je bilo potrebno zamenjati več informacijskih tabel od načrtovanih
- sodelovanje s predstavitvami zavarovanega območja na sejmih je bilo dosti večje od načrtovanega zaradi
sodelovanja z RA Sotla, ki finančno pokriva tudi našo prisotnost na sejmih
- izdaja fotoknjige
- zaradi velike interesa smo pripravili več člankov za različne medijske hiše o zavarovanem območju od
načrtovanega
- v Galeriji gozdarskega inštituta Slovenije smo na njihovo povabilo odprli avtorsko razstavo fotografij “V
KOZJANSKEM PARKU”
- o dobavi lesne biomase za daljinsko ogrevanje smo podpisali pogodbo z dobaviteljem lesne biomase, ki jo
pridobiva od različnih lastnikov gozdov

Cilji, ki niso bili doseženi:
- pregled stanja naravnih vrednot ni bil realiziran v celoti zaradi jesenskih poplav
- novelacije ustanovitvenega akta zavarovanega območja ter priprava načrta upravljanja, ker s pristojnega
ministrstva nismo dobili nadaljnjih usmeritev
- priprava naravovarstvenih smernic, ker občine še niso pristopile k izdelavi novih prostorskih načrtov
- število sodelovanj pri upravljanju Natura 2000 območij je bilo manjše od načrtovanega, zaradi več
opravljenega dela pri spremljanju posegov v prostor in spremljanju vlog za uveljavljanje predkupne pravice
znotraj Natura 2000 območij
- usposabljanja za naravovarstvenega nadzornika ni bilo, ker ni bilo razpisanih izobraževanj
- popis invazivnih vrst ob reki Sotli in Bistrici zaradi neprimernih vremenskih razmer (zaradi prekomerne
namočenosti tal)
- zgrajena je bila samo ena rastlinska čistilna naprava, vendar pričakujemo, da se bo število novo zgrajenih
čistilnih naprav v prihodnjih letih zaradi zakonodaje povečalo. V Kozjanskem parku bomo lastnike zemljišč
tudi v prihodnje osveščali o pomenu in primernosti izgradnje rastlinskih čistilnih naprav znotraj zavarovanega
območja
- prostor za informiranje na gradu Podsreda je delno urejen zaradi prenove gradu Podsreda in bo dokončan
takoj po obnovi (predvidoma konec junija 2015)
- izvedena je bila le ena študentska delavnica, zaradi premajhnega števila prijavljenih študentov
- ureditev učilnice v naravi pri OŠ Koprivnica ni bila izvedena zaradi drugih obveznosti s strani delavcev OŠ
Koprivnica
- likovna delavnica gimnazijcev Gimnazije Center Celje ni bila izvedena zaradi odločitve mentorjev, da se
delavnica prestavi v naslednje leto
- delavnica izvedena v okviru programa Igriva arhitektura ni bila izvedena zaradi ukinitve programa
- zloženko Praznik kozjanskega jabolka smo natisnili v manjši nakladi od načrtovane zaradi finančnih sredstev
- vodnik po pešpoteh Bizeljskega ni bil natisnjen, saj nismo pridobili sponzorskih sredstev
- zaradi finančnih sredstev smo namesto monografije izdali fotoknjigo
- zaradi finančnih sredstev nismo izdali časopisa Kozjanskega parka
- razglednico Podsreda nismo natisnili zaradi pomanjkanja finančnih sredstev
- do selitve razstave Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem ni prišlo zaradi zasedenosti primernih
prostorov v OŠ
- fotografsko razstavo Mojce Cvirn nismo realizirali zaradi bolezni avtorice
- v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi smo pripravili samo en skupni projektni predlog, kljub načrtovanim
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petim, zaradi neustreznih razpisov
- Kozjansko društvo lastnikov gozdov ni bilo ustanovljeno, saj nismo našli primerne osebe, ki bi prevzela
vodenje društva
- zaradi trenutnih razmer na nepremičninskem trgu nismo uspeli prodati nobene nepremičnine
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PRIORITETA I: VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE
1

IZVAJANJE NEPOSREDNIH AKTIVNOSTI IN UKREPOV VARSTVA NARAVE

Spremljanje in analiziranje stanja narave in izvajanje ukrepov varstva je naša prednostna naloga, ki nam jo
nalaga 133. člen Zakona o ohranjanju narave.
V okviru prve naloge smo izvedli naslednje naloge:
1. Spremljali in analizirali stanje in varstvo naravnih vrednot
2. Izvajali rez sadnih dreves v travniških sadovnjakih
3. Postavljali ograje in prenašali dvoživke preko prometnih cest
4. Izdelovali bivališča za koristne organizme
5. Izdelovali in namestili gnezdilnice za najbolj ogrožene vrste ptic (smrdokavra, vijeglavka,
zlatovranka in veliki skovik)
6. Postavili gnezdilnice za sove
7. Odstranjevali invazivne vrste
8. Ohranjali habitatni tip suhih travišč na karbonatni podlagi
9. Obdelovali in vzdrževali drevesnico in kolekcijski sadovnjak
10. Organizirali lesno biomasno proizvodno verigo za potrebe daljinskega ogrevanja

1.1

Spremljanje in analiziranje stanja in varstvo naravnih vrednot

Spremljanje stanja naravnih vrednot sodi med osnovne dejavnosti naravovarstvenih organizacij tako ZRSVN
kot upravljavcev zavarovanih območij. Naravne vrednote so poleg biotske raznovrstnosti eden pomembnejših
in pri nas s Pravilnikom o določitvi naravnih vrednot že določenih elementov ohranjanja narave. Spremljanje
stanja naravnih vrednot je redna naloga, pri kateri se vsako leto spremlja stanje določenega števila naravnih
vrednot. V letošnjem letu smo pregledali in opisali terensko stanje hidroloških naravnih vrednot znotraj
celotnega zavarovanega območja. Pri naravni vrednoti Gruska smo se odločili, da v dogovoru z ZRSVN v
naslednjem letu le to uredimo za obisk v vseh vremenskih razmerah.
Ponovno smo skupaj z ZRSVN pregledali hidrološki naravni vrednoti Štok in Blatni potok in sicer zaradi
odločitve glede nadaljnjega statusa vrednote. Pri naravni vrednoti Štok gre za spremenjenost okolice in
potrebna bo odločitev ali omenjeno vrednoto še ohranjamo kot naravno vrednoto državnega pomena. Pri
Blatnem potoku smo sklenili, da se skupaj z ZRSVN dogovorimo o spremembi statusa naravne vrednote. Do
sedaj je bila to hidrološka naravna vrednota, glede na njeno stanje v naravi pa bi lahko dobila status
ekosistemske naravne vrednote.
V celoti smo pregledali in opisali stanje soteske Zelenjak (hidrološka in geomorfološka naravna vrednota) in
Zagaj - soteska Bistrice (geomorfološka in hidrološka naravna vrednota), zaradi potrebnega ponovnega
vrednotenja vseh naravnih vrednot državnega pomena.
V prvi polovici septembra so vodotoki v Kozjanskem parku precej poplavljali. Poplavne vode so povzročile
mestoma količinsko izjemno velik nanos rečnega materiala. Pregledali smo stanje naravnih vrednot, ki so
opremljene za obiskovalce - Soteska Zagaj ob reki Bistrici in jama Gruske ob potoku Gruska. Ugotovili smo, da
je infrastruktura v Gruski - pešpot, most, naravne stopnice proti Puščavnikovemu rovu ter informacijske table
v veliki meri poškodovana, kar bo zahtevalo precejšnja sanacijska dela v smislu primerno opremljene naravne
vrednote za obiskovalce v letu 2015.
V soteski Zagaj so bile poškodovane informacijske table, ki jih bomo morali prav tako sanirati v letu 2015.
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Zaradi poplav, ki smo jim bili priča v jesenskem času smo namenili več časa popisu škode na posameznih
naravnih vrednotah in pripravili nabor del, ki jih bo potrebno opraviti v letu 2015, da bodo naravne vrednote
zopet primerne za obisk. Zaradi tega smo pregled stanja na ostalih naravnih vrednotah prestavili v leto 2015.

1.2

Izvajanje rezi sadnih dreves v travniških sadovnjakih

Vzdrževanje sadnih dreves omogoča ustrezen gnezdilni in prehranjevalni habitat za ptičje vrste (pogorelček,
vijeglavka, smrdokavra, veliki skovik, zlatovranka), ki so zavarovane po slovenski in evropski zakonodaji
(kvalifikacijske vrste območij Natura 2000).
V dobi mirovanja sadnega drevja smo v travniških sadovnjakih na 110 sadnih drevesih opravili oživitveno in
korekcijsko rez. Veliko smo opravili sanacijske rezi na drevesih, ki so bila poškodovana od žledoloma. Na
prošnjo občinske uprave Občine Pivka smo v Pivki v mesecu marcu za širšo javno pripravili predavanje z
naslovom Naj sadika drevo postane in izvedli praktični prikaz rezi in sanacije sadnih dreves po žledolomu. V
mladih nasadih na sadnih drevesih, ki so vzgojena na bujni podlagi, smo pri lastnikih na zavarovanem območju
izvajali vzgojno rez. V sodelovanju z interesnimi združenji smo izvedli praktične prikaze rezi v Lesičnem, Dobrini
in na Virštanju, katerih se je udeležilo 67 lastnikov travniških sadovnjakov. V poletnem času smo obrezovali
posamezna visokodebelna sadna drevesa koščičarjev. Izvedli smo tudi zahteven sanitarni poseg na eni
najstarejših hrušk na Kozjanskem – Lovretova lesnika na Čelovniku (starost med 300 in 400 leti).

1.3

Postavljanje ograj in prenos dvoživk preko prometnih cest

Dvoživke so živalska skupina, ki doživlja zaradi sodobnega načina življenja človeka velike pritiske in so
podvržene lokalnemu in globalnemu izumiranju. Eden od pomembnih razlogov za njihovo izumiranje so tudi
neurejeni prehodi za živali na lokacijah, kjer se križajo človeške ceste z njihovimi potmi na mrestišča. Takih
črnih točk je samo v Sloveniji znanih preko 1000.
JZ KP že vrsto let izvaja ukrepe za varovanje dvoživk med pomladno selitvijo s postavitvijo obojestranske ograje
na odseku ceste na območju ribnika Trebče. Z ograjo zaustavljene dvoživke (v letu 2014 smo prenesli 5350
osebkov, predvsem navadne krastače (Bufo bufo)) smo v februarju in marcu dvakrat dnevno ročno prenašali
preko ceste. Spremljali smo tudi stanje na cesti pri mrtvici v Imenem ter na Mrzlem polju v dolini Gračnice, kjer
je problematika tudi zelo pereča (reševanje je predvideno v letu 2015).

1.4

Izdelovanje bivališč za koristne organizme

Za ohranjanje ugodnega stanja biotske raznovrstnosti v travniških sadovnjakih, ki so obdelovani po načelih
ekološkega kmetovanja, je potrebno vzdrževati ravnovesje med t.i. koristnimi in škodljivimi organizmi, brez
uporabe fitofarmacevtskih sredstev.
Z bivališči in ekološkimi nišami za t.i. koristne žuželke (pikapolonice, čebele samotarke, tenčičarice, strige…) v
sadovnjakih pomagamo vzdrževati ugodno stanje le teh. Iz močvirske trstike smo izdelali 40 bivališč za čebele
samotarke, ki smo jih namestili v travniške sadovnjake na območju Kozjanskega parka. Bivališča smo izdelovali
tudi z dijaki Šolskega centra Šentjur, ki so v Kozjanskem parku opravljali praktični pouk. Tudi vsak izmed več kot
30 udeležencev otroških taborov v času poletnih počitnic si je izdelal svoj hotel za samotarske čebele. V
sodelovanju z območno izpostavo KGZS smo za ekološke pridelovalce sadja in izvajalce Kmetijsko okoljskih
ukrepov v Šentjanžu izvedli predavanje z naslovom Oprašujemo in zidamo. Decembra smo pred snegom na
rastiščih nabrali nepoškodovano in olesenelo močvirsko trstiko, ki jo bomo v letu 2015 potrebovali za izdelavo
bivališč.

1.5

Izdelovanje in namestitev gnezdilnic za najbolj ogrožene vrste ptic v travniških
sadovnjakih

Ob koncu koledarskega leta smo izdelali gnezdilnice za več ptičjih vrst duplarjev (sinice, škorci, vijeglavka, veliki
skovik, smrdokavra, pogorelček), ki gnezdijo v travniških sadovnjakih. Izbrane so tudi že lokacije namestitve in
pridobljena soglasja lastnikov teh sadovnjakov (Rupretov sadovnjak v Zdolah, Anderličev pri Golobinjeku,
Hudinatov v Zagaju, kolekcijski sadovnjak na Čerčkovi domačiji, Klenovškov na Čelovniku). K spremljanju
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gnezdenja v letu 2015 smo pritegnili tri mlade raziskovalce iz celjske Srednje ekonomske šole (mladinska
raziskovalna naloga).

1.6

Postavitev gnezdilnice za sove

Kozača (Strix uralensis), poleg velike uharice, naša največja sova, je s svojo številčnostjo v naših gozdovih
posebnost v evropskem merilu. Z opazovanjem prisotnosti te sovje vrste smo našli primerno lokacijo za
postavitev, ki bo izvedena v zimskem času v začetku leta 2015.

1.7

Odstranjevanje invazivnih vrst

Večina invazivnih rastlinskih vrst je poznopoletnih in jesenskih, zato smo naše aktivnosti izvajali v drugi polovici
leta. V prvi polovici leta smo skupine obiskovalcev (osnovnošolski naravoslovni dnevi, vodenja planincev,
učiteljev) že v tem času osveščali o nevarnostih invazivnih vrst - predvsem na primeru harlekinskih polonic
(Harmonia axyridis) in kostanjeve šiškarice (Dryocosmus kuriphilus).
Rastlinske invazivne vrste so večinoma pozno poletne in jesenske, zato smo aktivnosti izvajali v tem času. Julija
smo za prebivalce vasi Bukošek (občina Brežice) izvedli predstavitev vrst in problematike s terenskim ogledom.
Izvedli smo tudi akcijo odstranjevanja alergene pelinolistne žvrklje (Ambrosia artemisiifolia) in japonskega
dresnika (Fallopia japonica) na območju ribnika Trebče. Sodelovali so zaposleni v javnem zavodu Kozjanski park
ter udeleženci poletnega tabora. Akcijo smo prebivalcem območja predstavili tudi z objavo v lokalnem mediju
(časopis Oko).

1.8

Ohranjevanje habitatnega tipa suha travišča na karbonatni podlagi

Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatni podlagi (HT 6210*) so v evropskem merilu med najbolj
ogroženimi travniškimi habitatnimi tipi.
Konec junija smo izvedli popis stanja košenosti travnikov na območju Vetrnika (Natura 2000 območje Bohor),
ki nam daje natančnejši vpogled v stanje habitatnega tipa HT 6210*, ki se prednostno varuje. Za spravilo krme
neugodno deževno vreme je botrovalo, da so bili mnogi travniki košeni pozno. Žal je kar nekaj (predvsem
strmejših) popisanih travnikov nekošenih že več let in posledično podvrženo zaraščanju. Žal so mnogi travniki
tudi ograjeni in postajajo vse bolj pašniki. Predvsem strmejši in za strojno obdelavo manj primerni travniki so
najbolj ogroženi. Na bolj ravninskih travnikih je prisotna intenzifikacija pridelave (gnojenje, večkratna košnja).
Zaposleni v javnem zavodu smo sami pokosili 2,5 ha travnikov.

1.9

Obdelovanje in vzdrževanje drevesnice in kolekcijskega sadovnjaka

Visokodebelni travniški sadovnjaki na območju Kozjanskega parka so velika zakladnica biotske raznovrstnosti
tradicionalnih in avtohtonih vrst in sort sadnega drevja in primer dobre parkovne prakse. Z namenom njihove
ohranitve smo v preteklosti registrirali drevesnico in uredili kolekcijski matični sadovnjak. V certificirani
ekološki drevesnici razmnožujemo številne tradicionalne in avtohtone sorte jabolk in hrušk, ki so vključene v
slovensko sortno listo sadnih rastlin. Zaradi ekološke pridelave je potrebno številna opravila v drevesnici
opraviti ročno, da pridelamo kvalitetne odporne sadike. Spomladi smo odstranili ograjo, ki je ščitila sadike pred
poškodbami divjadi, opravili smo spomladansko cepljenje in precepljenje podlag, rez in pletev podlag. Plevele
smo odstranjevali z ročnim prekopavanjem in okopavanjem kmetijskega zemljišča, opravili številna zelena dela
z namenom zagotovitve uspešne rasti in ustreznega zdravstvenega varstva rastlin. Kot zaščito pred številnimi
rastlinskimi škodljivci, ki jih ne smemo zatirati s sintetičnimi fitofarmacevtskimi sredstvi smo preventivno sejali
vmesne pasove gostiteljskih rastlin v katerih si svoj življenjski prostor zagotovijo koristni organizmi. Jeseni je
drevesnico doletela poplava reke Bistrice, vendar ni povzročila škode na sadikah ali opremi.
Z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje smo za 52 sort jabolk in hrušk imenovani kot uradni vzdrževalci
sort. Večina znanja o tradicionalnih sortah in ekološki pridelavi se ni ohranila, zato moramo za namene njihove
nadaljnje ohranitve, tovrstno znanje pridobiti z delom v kolekcijskem matičnem sadovnjaku, ki se razprostira
na 2,3 ha. V zimskem času smo s sadnih dreves stresali sneg in žled, da smo preprečili dodatno poškodovanje
in lomljenje vej. Opravili smo zimska in spomladanska škropljenja z dovoljenimi ekološkimi sredstvi, rez sadnih
rastlin, obnovili bivališča za koristne organizme in pokosili travo pod drevesi. Redno smo oddajali letno prijavo
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pridelave, opravljali fitosanitarne preglede za zdravstveno varstvo rastlin in izpolnjevali evidence, ki so
potrebne za zagotavljanje sledljivosti matičnega materiala in pregledov s strani ekološke kontrolne organizacije
in fitosanitarne inšpekcije. Pridobili smo certifikat o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov, vse
pridelane sadike pa so bile ustreznega zdravstvenega stanja in kvalitete, za kar smo lahko izdali ustrezno
označene rastlinske potne liste.
V zimskem času smo organizirali izjemno dobro obiskano 60 urno delavnico o vzdrževanju, obnovi
visokodebelnih sadnih dreves in o razmnoževanju sadnega drevja, s ciljem, da udeleženci pridobijo osnovna
sadjarska znanja in veščine. V sodelovanju z območno izpostavo KGZS smo za izvajalce Kmetijsko okoljskih
ukrepov v Bistrici ob Sotli izvedli predavanje z naslovom Naj sadika drevo postane.

1.10

Organiziranje lesno biomasne proizvodne verige za potrebe daljinskega ogrevanja

Od 1. aprila 2013 smo vključeni v mednarodni projekt Izkoriščanje potencialne lesne biomase v naravnih parkih
Evrope. Kot pomembno projektno aktivnost smo 18. januarja podpisali z Gozdarskim inštitutom Slovenije,
Občino Kozje, Zvezo lastnikov gozdov Slovenije, Zavodom za gozdove in Topko energijo d.o.o. pismo o nameri,
kjer smo se zavezali, da bomo sodelovali pri vzpostavitvi proizvodne verige za lesno biomaso znotraj
zavarovanega območja.
Pripravili smo seznam gospodinjstev in organizacij ter zavodov, ki se ogrevajo na lesno biomaso. Sodelovali
smo pri pripravi kriterijev za trajnostno upravljanje z lesno biomaso znotraj zavarovanega območja. Skupaj z
Gozdarskim inštitutom Slovenije smo izdelali elaborat o lesni biomasni verigi, ki bo služil za spremljanje in
porabo lesne biomase v zavarovanem območju. Opravili smo prevod spletne strani BIOEUPARKS v slovenščino.
Med projektnimi partnerji, je 20. marca potekala prva telefonska konferenca, kjer smo si predstavili
opravljeno delo in se dogovorili za naslednji sestanek projektnih partnerjev. Vmes je prišlo tudi do zamenjave
enega od projektnih partnerjev. V projektu so svoje sodelovanje zaključili sodelavci iz Pan Parks Fundation,
zamenjali so jih sodelavci iz Europarca, zaradi tega smo podpisali nov aneks k projektni pogodbi. Tretje
srečanje projektnih partnerjev je potekalo 2. in 3. aprila v Sölktäler Natur Park v Avstriji. Druga telefonska
konferenca partnerjev je bila 26. junija. Med Topko Energija (proizvodnja in distribucija toplotne energije),
Damjanom Božičnikom (nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji) in Kozjanskim parkom je bil 30. septembra
podpisan dogovor o dobavi lesne biomase mase znotraj zavarovanega območja za potrebe daljinskega
ogrevanja v Kozjem. Vse leto smo se trudili tudi ustanoviti Društvo lastnikov gozdov Kozjanskega, s pomočjo
katerega bi lahko zagotavljali zadostno dobavo lesne biomase za potrebe daljinskega ogrevanja. Društvo v letu
2014 ni bilo ustanovljeno, vendar bomo z aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnjem letu. Osemnajstmesečno
vsebinsko in finančno poročanje se je zaključilo 30. septembra in vodilnemu partnerju smo 10. novembra
oddali poročilo. V nacionalnem parku Rodopi (Grčija) je v mestu Drama 13. in 14. novembra potekalo četrto
srečanje vseh projektnih partnerjev. Glavna tema prvega dne je bila pregled dosedanjih aktivnosti in pregled
poročila, v naslednjem dnevu pa smo se dogovarjali o aktivnostih v prihodnje.

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:
Naloga

Spremljanje in
analiziranje stanja in
varstvo naravnih

Pred.
ure

Reali.
ure

1050

1089

Programski
stroškipredvideni

Programski
stroškirealizirani

Predvideni
kazalniki
Vpisana stanja
NV, podatki
preneseni

Realizirani
kazalniki
Pregledane
naravne
vrednote in
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vrednot

-

250,00 € občine

Zavodu RS za
varstvo narave
(20 vpisov)

opisano
dejansko stanje
(9)

Število
obrezanih
dreves (100)

Število
obrezanih dreves
(110)

Izvajanje rezi sadnih
dreves v travniških
sadovnjakih

970

990

Postavljanje ograj in
prenos dvoživk preko
prometnih cest

844

850

Ureditev ograje
preko ene
prometnice,
ohranitev 85%
populacije

Postavljena
obojestranska
ograja,
ohranjeno 85%
populacije,
prenesenih
5.543 osebkov

Izdelovanje bivališč za
koristne organizme

84

95

Izdelana
bivališča (15)

Izdelana
bivališča (40)

Izdelovanje in
namestitev gnezdilnic za
najbolj ogrožene vrste
ptic v travniških
sadovnjakih

60

65

Izdelane
gnezdilnice (5)

Narejene
gnezdilnice (5)

Postavitev gnezdilnice
za sove

36

40

Postavljena ena
gnezdilnica

Narejena
gnezdilnica,
določena
primerna
lokacija za
postavitev

Odstranjevanje
invazivnih vrst

332

335

Odstranjena
invazivna vrsta
amorfa

Odstranjeni
invazivni vrsti
japonski dresnik
in pelinolistna
žvrklja na eni
lokaciji,
ozaveščanje
domačinov in
obiskovalcev o
nevarnosti
invazivnih vrst
(250 ljudi)

Ohranjevanje
habitatnega tipa suha
travišča na karbonatni
podlagi

132

146

Ohranjen
habitat

Ohranjen habitat

Obdelovanje in
vzdrževanje drevesnice

1340

1355

Urejena
drevesnica in

Urejena
drevesnica in
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in kolekcijskega
sadovnjaka
Organiziranje lesno
biomasne proizvodne
verige za potrebe
daljinskega ogrevanja

SKUPAJ

kolekcijski
nasad
600

624

5.448

5.589

kolekcijski nasad

Vzpostavljena
Vzpostavljena
lesna biomasna lesna biomasna
veriga,
veriga
ustanovitev
društva
lastnikov gozdov

Dodatne dejavnosti (program presežen):
- obrezali smo 10% več sadnih dreves
- izdelali smo več od načrtovanih bivališč za koristne organizme
Ni bilo realizirano:
- pregled stanja naravnih vrednot ni bil realiziran v celoti zaradi jesenskih poplav
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2

PRIPRAVA UPRAVLJAVSKIH DOKUMENTOV

Zakon o ohranjanju narave v 53. členu pravi, da mora imeti zavarovano območje s statusom regijskega parka
upravljavski načrt, ki ga potrdi ustanovitelj. Upravljavec zavarovanega območja pripravi letni program dela, ki
ga mora sprejeti Svet zavoda in na podlagi le tega tudi poročilo o izvedenih nalogah, ki ga prav tako sprejema
Svet zavoda. Kot upravljavec zavarovanega območja sodelujemo tudi s strokovnim mnenjem pri upravnih in
drugih postopkih.
V okviru druge naloge smo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Sodelovali pri novelaciji ustanovitvenega akta ter pripravljali načrt upravljanja
2. Pripravljali program dela in poročila
3. Sodelovali pri pripravi naravovarstvenih smernic
4. Sodelovali pri upravljanju območij Natura 2000
5. Pripravljali mnenja za posege v prostor na zavarovanem območju
6. Pripravljali mnenja za uveljavljanje predkupne pravice na zavarovanem območju

2.1

Sodelovanje pri pripravi novelacije ustanovitvenega akta zavarovanega območja
ter priprava načrta upravljanja

V letu 2012 je Zavod za varstvo narave na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje posredoval Strokovne podlage za
novelacijo ustanovitvenega akta.
V letu 2014 s pristojnega ministrstva še nismo dobili usmeritev glede nadaljnjih postopkov pri pripravi
ustanovitvenega akta in vzporedno osnutka načrta upravljanja.

2.2

Priprava programa dela, poročil in javna naročila

Po navodilih pristojnega Ministrstva smo pripravili poročilo o delu JZ KP za leto 2013. Do konca februarja 2014
smo dopolnili Program dela in finančni načrt JZ KP za leto 2014. Poročilo o delu JZ KP za leto 2013 ter Program
dela in finančni načrt JZ KP za leto 2014 je sprejel Svet zavoda JZ KP. V mesecu juliju smo na pristojno
ministrstvo posredovali Polletno poročilo o delu JZ KP. V skladu z navodili Ministrstva za okolje in prostor smo
do konca oktobra pripravili in na ministrstvo posredovali Program dela in finančni načrt JZ KP za leto 2015.
JZ KP je na Portalu javnih naročil dne 30.01.2014 objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja
ponudb po predhodni objavi, katerega predmet je bila Priprava in izdelava promocijskega materiala za projekt
PILGRIMAGE EUROPE SI-AT. Javno naročilo je bilo oddano ponudniku Argos Vojko Strahovnik s.p., Savinjska c.
4, 3331 Nazarje.
Pogodbena vrednost del brez DDV je znašala 125.660,00 EUR.
Prav tako smo po navodilu ministrstva pripravili vsa zahtevana poročila o stanju zaposlenih.

2.3

Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih smernic

V sodelovanju z ZRSVN, ki je nosilec priprave smernic, sodelujemo pri pripravljanju naravovarstvenih smernic
za vse vrste prostorskih aktov, ki obravnavajo zavarovano območje regijskega parka. V prvi polovici leta nas je
občina Kozje seznanila, da je v pripravi prostorski načrt občine. V ta namen so nas predhodno pozvali, da se
opredelimo glede nadaljnje širitve kamnoloma v Šonovem. Pripravili smo mnenje glede predlagane širitve.

2.4

Sodelovanje pri upravljanju območij Natura 2000

Glede na dejstvo, da se kar 70% zavarovanega območja Kozjanskega parka prekriva z območji Natura 2000, je
velik del naših nalog posvečen sodelovanju pri upravljanju teh območij z različnimi sektorji, ki so pristojni za
soupravljanje Nature 2000 (Zavod za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Inštitut za
vode RS).
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Z Zavodom za gozdove RS smo sodelovali na področju trajnostne rabe lesne biomase znotraj zavarovanega
območja.
Maja smo prejeli od ZRSVN v pregled preglednico z varstvenimi cilji in ukrepi po območjih Natura 2000 za
posamezne vrste in habitatne tipe in sicer v namen priprave Operativnega programa za Naturo 2013-17. Sledil
je sestanek na osrednji enoti ZRSVN, kjer smo preglednice glede na naše pobude, predloge in izkušnje
dopolnili.
Lastnike visokodebelnih travniških sadovnjakov izobražujemo in osveščamo o njihovem pomenu za dolgoročno
preživetje ptičjih vrst, ki so kvalifikacijske vrste tukajšnjega Natura 2000 območja. Z lastniki suhih travnikov se
pogovarjamo o vzdrževanju le-teh zaradi ohranitve redkega habitata travišča z orhidejami. Delo poteka na
terenu, kjer se skupaj srečujemo s posameznimi lastniki ali organiziranimi skupinami obiskovalcev in jim
predlagamo določene dejavnosti za ohranitev ugodnega stanja vrst in habitatov (pravilno vzdrževanje dreves,
postavljanje gnezdilnic, predstavitev ogroženih vrst…).
Z namenom ohranjanja habitatnih tipov (6210* in 6510*) na Natura 2000 območju Bohor (koda: SI3000274)
smo kot vodilni partner s partnerji (Kmetijski inštitut Slovenije, Univerza v Mariboru, Kmetijsko-gozdarska
zbornica Slovenije - Zavod Celje, EGEA - Zavod za naravo, Norwegian Forest and Landscape Institute) pripravili
projektni predlog “Upravljanje in spremljanje biotske pestrosti suhih travniških habitatov Kozjanskega parka s
pomočjo ukrepov za njihovo ohranjanje in obnovo - KOZGRASS” v okviru Programa Finančnega mehanizma
EGP 2009–2014 (Norway grants). Projekt žal ni bil izbran za realizacijo.
V poletnih mesecih smo se aktivno udeležili delovnih srečanj za Pripravo Strategije ohranjanja biotske
raznovrstnosti v Sloveniji 2015 – 2025, ki ga za Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja Ipsum.

2.5

Spremljanje posegov v prostor na zavarovanem območju

Iz Agencije RS za okolje so nam v vednost pošiljali pozive ZRSVN ter rešene odločbe naravovarstvenih soglasij.
Tako smo sodelovali pri pregledu teh pozivov in odločb ter spremljali stanje v prostoru. Občasno smo s strani
območnih enot ZRSVN-ja naprošeni, da se vključimo v pripravo naravovarstvenega mnenja (ogled terena in
posvetovanje o vplivih nameravanega posega v prostor). Prejeli smo 241 sporočil z dopisi oziroma odločbami,
med temi je bilo 132 soglasij k posegom v prostor. Napisali smo tri strokovna mnenja k posegom v prostor, ter
dve predhodni mnenji k posegom v prostor (gospodarsko turistična stanovanjska stavba na Drenskem rebru za
Tajfun d.o.o. in strelišče na glinaste golobe v peskokopu Župjek na Bizeljskem v neposredni bližini gnezdišča
čebelarja (Merops apiaster) investitorju Port-it d.o.o.).

2.6

Pregled in spremljanje mnenj za uveljavljanje predkupne pravice na zavarovanem
območju

Agencija RS za okolje nam v vednost posreduje vloge za uveljavljanje predkupne pravice na zavarovanem
območju. Posredovane vloge pregledamo in vodimo evidenco ponujenih zemljišč v prodajo.
V letu 2014 smo prejeli 215 vlog za uveljavljanje predkupne pravice, kjer je bilo v odkup ponujenih 209, 73 ha
vseh zemljišč, kar predstavlja 1% zavarovanega območja. Od tega se je 161,04 ha zemljišč nahajalo znotraj
območja Natura 2000.
V preglednici je prikazana raba zemljišč ponujenih v prodajo, površina le teh in površina le teh znotraj oziroma
izven območja Natura 2000.
Raba zemljišča

Skupaj
število
zemljišč

Površina
zemljišč
v ha

število
zemljišč
znotraj
N2T*

Površina
zemljišč v
ha
znotraj
N2T*

%
zemljišč
znotraj
N2T*

%
zemljišč
izven
N2T*

gozd

83

56,25

67

49,84

88,6

11,4

njiva

46

48,82

36

46,15

94,5

5,5
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pašnik

71

14,60

48

11,8

80,8

19,2

travnik

101

31,07

53

15,22

49

51

travnik/pašnik

143

49,34

53

33,41

67,7

32,3

sadovnjak

7

1

3

0,33

33

67

vinograd

34

5,55

14

2,15

38,7

61,3

stavbišče

49

3,1

27

2,2

71

29

SKUPAJ

534

209,73

301

161,1

76,8

23,2

* N2T je Natura 2000

Grafični prikaz površin zemljišč ponujenih v prodajo

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

Pred.
ure

Reali. Programski
ure
stroškipredvideni

Sodelovanje pri pripravi
novelacije
ustanovitvenega akta
zavarovanega območja
ter priprava načrta
upravljanja

100

0

Letni program dela,

880

895

Programski
stroškirealizirani

Predvideni
kazalniki
Izvedba
delovnega
sestanka,
nadaljevanje
postopka in
usklajevanja
Potrjen program

Realizirani
kazalniki
-

Potrjen program
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poročila, javna naročila

dela s strani
Sveta JZ KP
Potrjeno
poročilo o delu s
strani Sveta JZ
KP

dela za leto 2014
s strani Sveta JZ
KP
Potrjeno poročilo
o delu za leto
2013 s strani
Sveta JZ KP

Mesečna
poročila, javna
naročila

Oddana vsa
zahtevana
poročila in eno (1)
javno naročilo

Sodelovanje pri pripravi
naravovarstvenih
smernic

110

4

Število
sodelovanj (2)

Število sodelovanj
(1)

Sodelovanje pri
upravljanju območij
Natura 2000

510

320

Število
sodelovanj (10)

Število sodelovanj
(3)

Spremljanje posegov v
prostor na zavarovanem
območju

100

145

Pregledani
pozivi in
odločbe (100)
Sodelovanje pri
pripravi

Pregledani pozivi
in odločbe (241)
Sodelovanje pri
pripravi
naravovarstvenih
mnenj (5)

naravovarstvenih

mnenj (10)
Pregled in spremljanje
mnenj za uveljavljanje
predkupne pravice na
zavarovanem območju
SKUPAJ

40

67

Število
pregledanih
vlog (140)

Število
pregledanih vlog
(215)

1.740 1.431

Dodatne dejavnosti (program presežen):
- spremljanje posegov v prostor je bilo preseženo za 141% od načrtovanega
- spremljanje mnenj za uveljavljanje predkupne pravice je bilo preseženo za 54%

Ni bilo realizirano:
- novelacije ustanovitvenega akta zavarovanega območja ter priprava načrta upravljanja, ker s pristojnega
ministrstva nismo dobili nadaljnjih usmeritev
- priprava naravovarstvenih smernic, ker občine še niso pristopile k izdelavi novih prostorskih načrtov
- število sodelovanj pri upravljanju Natura 2000 območij je bilo manjše od načrtovanega, zaradi več
opravljenega dela pri spremljanju posegov v prostor in spremljanju vlog za uveljavljanje predkupne pravice
znotraj Natura 2000 območij
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3

IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI

Nadzorne naloge smo izvajali v skladu z varstvenimi pravili in načeli, ki jih postavlja Zakon o ohranjanju narave
(Ur. list RS št. 56/99) in v skladu z varstvenim režimom, ki ga določa zakon o Spominskem parku Trebče (Ur. list
SRS, št. 1/81, 42/86 in Ur. list RS, št. 8/90). V okviru tretje naloge smo v prvi polovici leta izvajali naslednje
aktivnosti:
Udeležba na usposabljanju za prekrškovni organ (5 oseb)
Nadzor v naravi

3.1

Udeležba na usposabljanju za prekrškovni organ

V mesecu maju (7. do 9.) sta dva zaposlena (Barbara Ploštajner in Dušan Klenovšek) uspešno zaključila
izobraževanje za prekrškovni organ in 22. maja tudi opravila preizkus znanja. Junija (18. do 20.) so se
izobraževanja udeležili še trije sodelavci (Mojca Kunst, Adrijan Černelč, Anton Preskar), ki so 3. julija tudi
uspešno opravili preizkus znanja. Tako bomo lahko, ko bomo opravili še usposabljanja in izpite za
naravovarstvene nadzornike, v okviru zakonskih možnosti sami storilcem prekrškov iz področja varovanja
narave izrekli opozorila, opomine in tudi plačilne naloge ter odločbe o prekrških.

3.2

Neposredni nadzor v naravi

Neposredni nadzor v naravi izvajamo v okviru službe za varstvo narave in spremljanja (inventarizacije,
monitoring) stanja rastlinskih in živalskih vrst. Pri tem se povezujemo tudi z drugimi akterji prostora, lovci,
ribiči, gozdarji in vodarji. Že prve dni januarja smo zabeležili nedovoljen posek obrežne zarasti na odseku
Bistrice pri ribniku Trebče. Na naravovarstveno in zakonsko nedopustno dejanje smo javnost opozorili preko
prispevkov v medijih (Oko, Planinski vestnik). Po odzivih sodimo, da je bila tovrstna izpostavljenost javnosti za
storilca večja “kazen” kot morebitne posledice ob prijavi inšpekcijskim službam.
Marca je bilo v dolini potoka Dupla ob obvestilu domačinov odkrito nelegalno kurjenje nevarnih odpadkov v
neposredni bližini potoka. Ker krivca nismo mogli izslediti, smo obvestili policijo. V pozno poletnem in
jesenskem času smo zasledili obsežno pojavljanje pelinolistne žvrklje (ambrozije), ki je lastniki ali upravljavci
kljub zapovedi v uredbi ne odstranjujejo.

3.3

Izvajanje programa »Mladi varuh narave«

V prvi polovici leta smo pripravili usmeritve za delo glede naziva Mladi varuh, ki ga lahko pridobijo udeleženci
naravoslovno - izobraževalnih delavnic, ki bodo potekale julija in avgusta. Vsi udeleženci poletnih
naravoslovnih taborov (32) so se odločili, da bodo sodelovali pri pridobivanju naziva mladi varuh narave.
Uspešno so prestali terenski del in pisne teste in pridobili naziv Mladi varuh narave, ki jih zavezuje k
odgovornemu ravnanju v naravi in z naravo.

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

Pred.
ure

Reali.
ure

Neposredni nadzor v
naravi

2250

2255

Programski
stroškipredvideni

Programski
stroškirealizirani

Predvideni
kazalniki
Usposobljeno
dodatno 5
zaposlenih za
prekrškovni

Realizirani
kazalniki
Usposobljenih 5
zaposlenih za
prekrškovni
organ, izveden
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Izvajanje
programa
»Mladi varuh narave«

SKUPAJ

140

2.390

159

200,00 €lastna
sredstva
400,00 €Urad za
Unesco

100,00 € občine
400,00 € Urad za
Unesco

organ,
usposobljeno
dodatno 5
zaposlenih za
naravovarstven
ega nadzornika,
izveden
neposredni
nadzor v naravi

neposredni
nadzor v naravi

Število mladih
varuhov narave
(do 20)

32 mladih
varuhov narave

2.414

Dodatne dejavnosti (program presežen):
- usposobili smo več mladih varuhov narave od načrtovanega, zaradi večjega zanimanja

Ni bilo realizirano:
- usposabljanje za naravovarstvenega nadzornika, ker ni bilo razpisanih izobraževanj
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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. Med take ogrožene vrste spadajo pri nas vse tu živeče vrste dvoživk, bober, vidra in
čebelar ter suha travišča na karbonatni podlagi in visokodebelni travniški sadovnjaki.
V okviru četrte naloge smo izvajali naslednje aktivnosti:
Omogočali življenjske pogoje za bobra
Omogočali ohranitev gnezdišč čebelarja
Omogočali ohranitev suhih travišč
Omogočali povečevanje travniških sadovnjakov

4.1

Ohranitev bobra

Iz terenskih opazovanj prejšnjih let je znano, da bober poseljuje tako rekoč celoten tok reke Sotle na območju
parka ter del reke Bistrice (Zagaj, pri Podsredi). V poletnem času je bilo opaženo, da so bobri na njivah koruze
ob vodi mestoma odstranili po več m2 koruze in tako povzročili škodo (ki so jo lastniki vsaj v nekaterih primerih
uveljavljali). Tekom zime je bilo podrtih tudi precej ob vodi rastočih dreves (predvsem vrbe). S prisotnostjo
bobra smo preko medijev (FB, Oko) seznanjali domačine, ki ga (še ne) dojemajo kot “velikega škodljivca” in
zato ni potrebno izvajati drugih ukrepov za njegovo ohranjanje. Iz aktivnosti bobra je razvidno, da poseljuje
odseke z neregulirano strugo. Na teh odsekih so tudi še prisotni meandri in mrtvice, ki bobru omogočajo dovolj
dreves (lubje je poglavitna zimska hrana) za preživetje. Iz opazovanj je razvidno, da obstoječe lokacije ostajajo,
pojavlja pa se na novih lokacijah (Bistrica pod Podsredo, Bistrica v spodnjem delu Zagaja, Mestinjščica).

4.2

Gnezdišče čebelarja

V letu 2014 se razmere v peskokopu Župjek niso bistveno spremenile. Je pa večina parcel v spodnjem delu
peskokopa dobila “novega” lastnika, ki želi na tem mestu graditi strelišče. Z njim smo opravili terenski ogled in
razgovor o njegovih načrtih. Po našem nasvetu je stopil v stik z Zavodom RS za varstvo narave. V tem času je
tudi s težko mehanizacijo odstranil grmovno in drevesno zarast spodnjega dela in ob tem verjetno usodno
vplival na uspešnost gnezdenja več parov slavčkov, divjih grlic, škorcev in zelencev. Lastnik je dal izdelati tudi
študijo možnih negativnih vplivov izgradnje in obratovanja strelišča na čebelarje. Rezultati študije so v prid
investitorja. Najdena je bila nova lokacija gnezdenja v Dednji vasi.
Junija smo ob sodelovanju z ZRSVN organizirali javno vodstvo v peskokopu, ki so se ga udeležili predvsem
lokalni prebivalci.

4.3

Suha travišča na karbonatni podlagi

Ob koncu junija smo izvedli monitoring stanja košenosti travnikov na Natura območju Bohor znotraj parka (HT
6210*). Večina položnejših travnikov je že bila pokošenih. Strmejša in za strojno obdelavo manj primerna
travišča so bila še nepokošena. Opaziti je tudi vse več ograjenosti - paše. Predvsem paša goveda na strmih
traviščih je vzrok za pojav erozije ter dolgotrajno izgubo habitata. Predvidevamo, da bi se trend dalo obrniti z
večjo finančno podporo kmetovalcem skozi kmetijske ukrepe.

4.4

Travniški sadovnjaki

Z izvedenimi projekti, ki prispevajo k ohranjanju travniških sadovnjakov, skrbimo za ohranitev pomembnega
življenjskega prostora za številne rastline in živali. Travniški sadovnjaki so zakladnica tradicionalnih in
avtohtonih sort ter prostor, kjer je zaradi biološke pestrosti ohranjeno ravnotežje v naravi, obenem pa
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oblikujemo izgled kulturne krajine. Na podlagi povpraševanj lastnikov kmetijskih zemljišč smo izvedli oglede
nevzdrževanih travniških sadovnjakov in kmetijskih zemljišč na katerih so se oz. se bodo v jesenskem, zimskem
in zgodaj spomladanskem času sadila nova sadna drevesa in jim svetovali, pomagali pri obnovi in pripravi
zemljišča s ciljem povečanja biološke pestrosti. Na matičnih drevesih smo nabirali razmnoževalni material
številnih tradicionalnih sort, ki smo ga uporabili za nadaljnje razmnoževanje sadnih dreves pri lastnikih in v
drevesnici.
Razdelitev nalog za izvajanje četrte naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Naloga

Pred.
ure

Reali.
ure

Ohranitev bobra

140

145

Povečanje
populacije
(20%)

Povečanje
populacije (20%)

Gnezdišče čebelarja

132

152

Ohranjena
gnezdišča (10)

Ohranjena
gnezdišča (50),
najdena nova
lokacija

Suha travišča na
karbonatni podlagi

196

203

Ohranjen
habitat

Izveden
monitoring
stanja košenosti
travnikov na
Vetrniku

Travniški sadovnjaki

320

341

Povečanje
biološke
pestrosti (20%)

Povečanje
biološke
pestrosti (20%)

788

841

SKUPAJ

Programski
stroškipredvideni

Programski
stroškirealizirani

Predvideni
kazalniki

Realizirani
kazalniki

Dodatne dejavnosti (program presežen):
- povečalo se je število gnezdišč čebelarja od predvidenega, zaradi najdbe novega gnezdišča
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5 SPREMLJANJE KAZALNIKOV STANJA NARAVE V ZAVAROVANEM OBMOČJU
Za spremljanje kazalcev stanja vrst in habitatnih tipov je potrebno spremljati stanje ohranjenosti narave v
skladu s 108. členom ZON (monitoring ohranjenosti narave). Zbrani podatki nam pomagajo pri načrtovanju
ukrepov za izboljšanje stanja, kjer je seveda to potrebno. Izjemna ohranjenost biotske raznovrstnosti v
Kozjanskem parku nas zavezuje, da v okviru različnih aktivnosti v naravi upoštevamo ukrepe vezane na
ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, predvsem zavarovanih in ogroženih vrst iz rdečih
seznamov Slovenije, izvajamo ukrepe iz operativnega programa Natura 2000.
Podatke vključujemo v baze ZRSVN.
V okviru pete naloge smo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Nadaljevali inventarizacijo metuljev
2. Izvajali popis in šteli ter spremljali populacijo ptic
3. Spremljali stanje travniških sadovnjakov
4. Spremljali izvajanje košnje na suhih traviščih
5. Skrbeli za varstvo in razvoj krajine
6. Popisovali in odstranjevali invazivne vrste
7. Spremljali pojavnost vidre, bobra in čebelarja

5.1

Inventarizacija metuljev

Nadaljujemo inventarizacijo metuljev. Vinogradniki na Bizeljskem so nas obvestili o množičnem pojavljanju
gosenic na vinski trti (sovke iz rodu Noctua (N. fimbriata, N. comes) ter pedici iz skupine Boraminae
(Peribatodes rhomboidaria)), pa tudi na že olistanih češnjevih drevesih (veliki lepotec Nymphalis polychlorus).
Med 6. in 8. junijem 2014 smo pod vodstvom Stanislava Gomboca izvedli obsežne dnevne in nočne popise, ki
so rezultirali s popisanimi 339 vrstami metuljev in kobilic (skupaj 563 podatkov). Pri tem je bilo 20 novih vrst za
območje parka, tudi dve vrsti dnevnih metuljev (glogov belin Aporia crataegi in srebrni mnogook Plebejus
argyrognomon). Med novimi vrstami je tudi mlečkov veščec (Hyles euphorbiae), ki je uvrščen med zavarovane
vrste. S popisi smo končali v mesecu oktobru. Do sedaj je tako bilo inventarizirano 1.154 vrst metuljev. Ker je
zunanji izvajalec (S. Gomboc) strokovnjak tudi za kobilice (Orthoptera), smo hkrati z metulji popisali tudi njih.
Tako je sedaj poznanih 62 vrst na območju parka. Med popisi metuljev smo prišli tudi do novih podatkov o
hrošču rogaču (Lucanus cervus), ki smo jih posredovali tudi izvajalcem nacionalnega monitoringa Nature 2000
na spletni portal sporocivrsto.si.

5.2

Izvajanje popisa in štetje ter spremljanje populacije ptic

V januarju smo sodelovali pri zimskem štetju vodnih ptic (IWC), ki ga izvajamo v sodelovanju z DOPPS – om.
Povsem nezimske razmere (tako v parku, kot sicer v Sloveniji) so rezultirale manjšemu številu vodnih ptic.
Poleg običajnih vrst (mlakarica, siva čaplja, kormoran) smo opazili posamezne osebke velike bele čaplje,
vodomca in povodnega kosa. Poleg devetih zaposlenih (nekateri so pri tem prvič sodelovali in se “učili”
prepoznavati vodne ptice) smo k sodelovanju pritegnili še štiri prostovoljce. Nekateri sodelavci parka, ki so
izkušeni ornitološki opazovalci, pa so sodelovali pri zimskem popisu tudi izven območja parka.
V juniju smo dobili dva podatka (Kališovec, Virštanj) o verjetnem gnezdenju smrdokavre (Upupa epops), v maju
tudi podatek o opazovanju zlatovranke (Coracias garrulus) na območju imenovanem Vina Gora. V Sedlarjevem
(1 mladič) in v Imenem (3 mladiči) smo spremljali gnezdenje dveh parov bele štorklje (Ciconia ciconia), kar je
do sedaj prvič na območju parka. Prav tako je bela štorklja opazovana med prehranjevanjem na območju
Velikega in Malega Kamna. O uspešnem gnezdenju sokola selca (Falco perregrinus) v dolini Gračnice je park
obveščala Polona Gorišek. Poleteli so vsi trije izvaljeni mladiči. Drugi par je gnezdil neuspešno. V bukovih
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sestojih z večjim deležem odmrle lesne mase na severnem pobočju Vetrnika (dolina Bistrega potoka) smo
potrdili gnezdenje treh parov redkega belovratega muharja (Ficedula albicollis).
Maja smo za zaposlene izvedli tudi dva popisa ptic kmetijske krajine s poudarkom na najbolj ogroženih vrstah
(vijeglavka, rjavi srakoper, rumeni strnad, drevesna cipa…). Na terenu je biolog prisotne spoznaval s pticami,
načini kako jih prepoznati in beležiti. Prav tako je vsak udeleženec izobraževanja prejel prezentacijo v kateri so
ptice predstavljene s fotografijami in oglašanji. Podobno “usposabljanje” bomo ponovili v letu 2015 ter skušali
narediti popis omenjenih vrst na trasah rednih popisov, ki jih je dvakrat (dekadno) izvedel DOPPS.

5.3

Spremljanje stanja travniških sadovnjakov

Na območju Kozjanskega parka se letno posadi okoli 1600 sadik visokodebelnih sadnih dreves. Lastniki imajo
različno sadjarsko, naravovarstveno znanje in znanje o ekološkem kmetovanju, zato skozi spremljanje stanja
travniških sadovnjakov, spremljamo stanje rasti mladih dreves in jim svetujemo glede nadaljnje oskrbe in
vzdrževanja. Le na ta način lahko dosežemo dobro stanje travniških sadovnjakov in s ciljem, da sadika postane
visokodebelno sadno drevo.

5.4

Spremljanje in izvajanje košnje na suhih traviščih

Z lastniki suhih travišč na Vetrniku in Oslici smo vzpostavili dobro sodelovanje glede dogovarjanja o izvajanju
košnje na teh traviščih. Zaradi upoštevanja navodil in priporočil ostaja stanje vrst suhih travišč v ugodnem
stanju. Sami smo pokosili preko 2 ha travnikov ter izvedli monitoring upravljanja travnikov v poletnem času
(košnja - nekošnja, paša). Na območju Bohorja pa bo v prihodnjih letih potrebno opraviti še več dela na
osveščanju in izobraževanju lastnikov o pomenu suhih travišč, da bomo tudi tam dosegli primerno ohranjenost
habitata.

5.5

Varstvo in razvoj krajine

Nadaljevali smo z analizo obstoječih razmer v krajini in tako redno spremljali stanje v krajini. Opisovali smo
rabo prostora, beležili trenutno stanje in tako omogočali beleženje sprememb v krajini. Mozaična zgradba
krajine zavarovanega območja nagovarja k spremljanju stanja v krajini predvsem s pomočjo fotografiranja in
vnosa podatkov na karte.
Opravili smo krajinsko analizo za območje Krajevne skupnosti Bizeljsko. Uporabili smo metodo mag. Jelke
Hudoklin, ki jo je predstavila v svoji magistrski nalogi z naslovom: Tipologija krajin in opredeljevanje krajin
posebnih vrednosti v Sloveniji. Območje smo razdelili na homogene enote glede na merilo relief, opravili
številne terenske oglede ter stanje fotografirali, opisovali ter podatke vnašali na karte. Številne terenske
oglede smo opravili tudi v sodelovanju s predstavniki Turističnega društva Bizeljsko in se tako pogovarjali s
številnimi lastniki posestev, vrtov, hiš, vinskih hramov, skratka z lastniki bizeljske krajine. Podatke smo
predstavili tudi v okviru projekta HISTCAPE.
Posvečali smo se različnim krajinskim prvinam (s fotografijo smo beležili sadovnjake, drevesa, naravne
vrednote, objekte kulturne dediščine, hkrati smo oblikovali nove krajinske ambiente - vrt z ribnikom ob muzeju
na Trebčah.

5.6

Popisovanje in odstranjevanje invazivnih vrst

V letu 2014 smo začeli s popisom invazivnih tujerodnih rastlin, ki se pojavijo že v prvi polovici leta. Na žalost
smo pri terenskih ogledih ugotovili, da so okužbe s kostanjevo šiškarico (Dryocosmus kuriphilus) zelo hude.
Tako rekoč vsak pravi kostanj (Castanea sativa) je okužen z več tisoči šišk. Posledično večina dreves ni polno
ozelenila - listi so manjši, krošnje zelo presvetljene. O stanju smo poročali Zavodu za gozdove Slovenije (Mojca
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Bogovič, ZGS OE Brežice) ter mag. Gabrijelu Seljaku, ki se s to problematiko ukvarja na Kmetijsko gozdarskem
inštitutu v Novi Gorici.
V mesecu juliju smo za občane naselja Bukošek izvedli izobraževalno delavnico na temo prepoznavanja
invazivnih vrst. V avgustu smo zaposleni skupaj z udeleženci poletnega naravoslovnega tabora na območju
ribnika Trebče odstranjevali japonski dresnik in pelinolistno žvrkljo (ambrozijo).

5.7

Spremljane pojavnosti vidre, bobra in čebelarja

Zima brez snega je otežila sledenje vider med januarskih štetjem vodnih ptic. Smo pa opazili sledi zimskega
delovanja bobra na odseku Bistrice nad Podsredo, na Sotli pa na odseku Dekmanca, Orešje, Drenovec in Nova
vas. Brlog vidre je bil opažen na odseku Sotle v okolici Bizeljskega.
Monitoring gnezdenja čebelarja je pokazal, da je v letu 2014 v peskokopu Župjek gnezdilo najmanj 50 parov,
kar je največ do sedaj. Med razlogi so verjetno velikost gnezditvenega habitata, odsotnost izvajanja dejavnosti
v peskokopu ter obilica hrane (deževno vreme - manj intenzivni posegi na kmetijskih površinah, več vode - več
hrane kot so kačji pastirji). Zanimiv podatek o gnezdenju smo zabeležili tudi v manjši peščeni steni sredi
travnika v Dednji vasi.

5.8

Raziskovanje in spremljanje stanja gliv

Popisi gliv, predvsem vlažnic na travnikih Vetrnika, so se izvajali oktobru. Ekipa Mikološke zveze Slovenije že
vrsto let v tem terminu izvaja popise na območju parka - Mikološko srečanje dr. Dušana Vrščaja. Na srečanju
2014 je sodeloval tudi evropsko priznani mikolog iz Češke dr. Vladimir Antonin, ki je na upravi Kozjanskega
parka v Podsredi pripravil predavanje na temo “Problemi varovanja gliv na Češkem in zavarovane vrste gliv na
Češkem”. V letu 2014 so bile v tem času zaradi suše neugodne razmere za rast gliv, zato je bil izkupiček manjši
od pričakovanega. Kljub temu je bilo popisanih 115 vrst gliv ter v sodelovanju z lokalnim gobarskim društvom
Kozjansko - Kozje pripravljena bogata razstava ob Prazniku kozjanskega jabolka.

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

Pred.
ure

Reali.
ure

Inventarizacija metuljev

240

248

Izvajanje popisa in
štetje ter spremljanje
populacije ptic

180

Spremljanje stanja
travniških sadovnjakov

210

Programski
stroškipredvideni
/

Programski
stroškirealizirani
100,00 € občine

Predvideni
kazalniki

Realizirani
kazalniki

Število novih
vrst za KP in
posredovanje le
teh ZRSVN (50)

Seznam 1154 v
parku opaženih
vrst metuljev in
62 vrst kobilic

178

Opravljeno
zimsko štetje
vodnih ptic
(IWC) in
posredovanje
podatkov
DOOPS

Opravljeno
zimsko štetje
vodnih ptic
(IWC), podatki
posredovani
DOOPS-u

204

Opravljena
analiza stanja
sadovnjakov
(10)

Opravljena
analiza stanja
sadovnjakov (10)
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Spremljanje in izvajanje
košnje na suhih traviščih

84

92

Varstvo in razvoj krajine

774

774

Popisovanje in
odstranjevanje
invazivnih vrst

268

Spremljanje pojavnosti
vidre, bobra in čebelarja

Raziskovanje in
spremljanje stanja gliv

SKUPAJ

Pokošena
travišča (2 ha)

Pokošena
travišča (2,5 ha)

Opravljen
monitoring
krajine

Opravljen
monitoring
krajine

262

Izveden popis
invazivnih vrst
rastlin ob Sotli
in Bistrici

Izveden popis
kostanjeve
šiškarice,
odstranjeni
invazivni
rastlinski vrsti ob
ribniku Trebče

300

305

Izveden
monitoring
prisotnosti vidre
na Sotli znotraj
Kozjanskega
parka in
posredovanje
podatkov ZRSVN

Izveden
monitoring
prisotnosti vidre,
bobra in
čebelarja,
podatki v bazi,
na voljo ZRSVN

50

50

Izveden jesenski
monitoring
vlažnic na
Vetrniku

Izveden jesenski
monitoring
vlažnic na
Vetrniku, popis v
bazi podatkov

2.106

350,00 €Urad za
Unesco
200,00 €občine

350,00 € Urad za
Unesco

2.113

Dodatne dejavnosti (program presežen):
- izveden popis kostanjeve šiškarice in odstranjeni invazivni rastlinski vrsti (ambrozija in japonski dresnik) ob
ribniku Trebče
- poleg vidre je bil izveden tudi monitoring bobra in čebelarja

Ni bilo realizirano:
- popis invazivnih vrst ob reki Sotli in Bistrici zaradi neprimernih vremenskih razmer (zaradi prekomerne
namočenosti tal)
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6

EKOLOŠKO OBNAVLJANJE RAZVREDNOTENIH OBMOČIJ IN NJIHOVO
VZDRŽEVANJE

V Kozjanskem parku se s primeri dobrih praks trudimo, da pomagamo pri obnovi ekološko razvrednotenih
območij. Eden takih primerov so rastlinske čistilne naprave. Naš cilj je, da se v čim večji možni meri vzpostavijo
tovrstne čistilne naprave znotraj razpršene poselitve. S tem se pomembno prispeva k obnavljanju ekološko
razvrednotenih območij. Po zbranih podatkih je bila v prvi polovici leta zgrajena nova rastlinska čistilna
naprava za individualno hišo in sicer za pet enot.
Ker smo od leta 2013 vključeni v projekt Potencialno izkoriščanje biomase v zavarovanih območjih se z lastniki
gozdov, lastnikom daljinskega ogrevanja, Zavodom za gozdove Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico
dogovarjamo, kako bi lahko ostanke, ki nastajajo pri sečnji gozdov in tudi pri čiščenju njiv in travnikov čim bolj
racionalno izrabili za potrebe daljinskega ogrevanja na biomaso.

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

Ekološko obnavljanje
razvrednotenih območij
in njihovo vzdrževanje

SKUPAJ

Pred.
ure
240

240

Reali.
ure
200

Programski
stroškipredvideni

Programski
stroškirealizirani

Predvideni
kazalniki
Novo zgrajene
RČN (2),
povečanje
uporabe
biomase (15% )

Realizirani
kazalniki
Novo zgrajena
RČN (1),
povečanje
uporabe lesne
biomase za
potrebe
daljinskega
ogrevanja v
Kozjem (50%)

200

Dodatne dejavnosti (program presežen):
- uporaba biomase se je povečala zaradi odprtja sistema daljinskega ogrevanja v Kozjem
Ni bilo realizirano:
- zgrajena je bila samo ena rastlinska čistilna naprava, vendar pričakujemo, da se bo število novo zgrajenih
čistilnih naprav v prihodnjih letih zaradi zakonodaje povečalo. V Kozjanskem parku bomo lastnike zemljišč
tudi v prihodnje osveščali o pomenu in primernosti izgradnje rastlinskih čistilnih naprav znotraj zavarovanega
območja
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7

IZVAJANJE KONVENCIJ IN MEDNARODNO SODELOVANJE

Na področju varstva narave so zavarovana območja – parki najboljši inštrument varstva in upravljanja. V okviru
teh nalog izvajamo upravljanje biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje (MAB, UNESCO) in smo člani
federacije Europarc. Zadnja leta aktivno sodelujemo s pisarno WWF (World Wildlife Foundation) za Balkan, ki
se nahaja v Zagrebu.

7.1

Upravljanje biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje in izvajanje programa UNESCO
MAB

Z razglasitvijo biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje in določitvijo, da je JZ KP upravljavec tega območja,
je zavod pridobil nove naloge. Pogoji za delovanje biosfernega območja se do sedaj pokrivajo s sredstvi Urada
za UNESCO, ki letno sofinancira akcije, ki jih izvajamo v okviru biosfernega območja.
V letošnjem letu smo izvedli Praznovanje Dneva Zemlje, pripravili smo predstavitev raziskovalnih nalog mreže
šol biosfernega območja, gostili smo skupščino mikologov Slovenije, izvedli monitorong metuljev, hroščev in
netopirjev, uredili učilnico v naravi na Trebčah, izvedli tri izobraževalne naravoslovne delavnice v poletnih
mesecih, pridobili nove Varuhe narave in v sodelovanju z OŠ Lesično uredili Vodno učno pot.

7.2

Europarc

JZ KP je vključen v mrežo Europarc. Aktivnosti povezane s članstvom smo izvajali skozi celo leto 2014.

7.3

Oberer Bayerischer Wald

Na osnovi sodelovanja v letu 2013 in na osnovi povabila, smo v letu 2014 načrtovali obisk zaposlenih iz
partnerskega naravnega parka Zgornji Bavarski gozd pri nas. Načrtovani obisk smo na njihovo željo prestavili v
leto 2015.

7.4

NP Risnjak

Načrtovanega obiska zaposlenih v JZ KP v partnerski Nacionalni park Risnjak nismo izvedli zaradi omejenih
finančnih sredstev.

7.5

Charter for Sustainable Tourism-WWF

V letu 2013 je bila sprejeta odločitev, da Kozjanski park, skupaj s Triglavskim narodnim parkom in Parkom
Škocjanske jame sodeluje v postopku pridobitve »Charter for Sustainable Tourism«. Pridobitev omenjenega
certifikata zahteva precejšnja finančna sredstva, zato se bo prijava v zvezi s pridobitvijo Charterja prenesla v
leto 2015. V decembru smo organizirali srečanje s predstavnikom NP Fruška gora, Goranom Matićem,
predstavnikom WWF pisarne iz Zagreba, Leonom Kebetom, predstavniki Parka Škocjanske jame, zaposlenih iz
Kozjanskega parka ter potencialnih deležnikov, ki bodo sodelovali pri forumu, ki je bistven pri aktivnostih za
proces pridobivanja Charter for sustainable tourism. Glavni del srečanja je bila predstavitev g. Matića v zvezi s
pridobivanjem Charterja, ki ga je NP Fruška gora pridobil v letu 2014.
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Razdelitev nalog za izvajanje sedme naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Naloga

Pred.
ure

Reali.
ure

Mednarodno
sodelovanje

120

130

Število skupaj
izvedenih akcij
(2)

V okviru
upravljanja
biosfernega
območja smo
izvedli 8 akcij

Charter for Sustainable
Tourism

100

92

Opravljene faze
v procesu
pridobivanja
Charter-ja

Stalno
komuniciranje z
WWF,
izvedeno
srečanje s
potencialnimi
deležniki

220

222

SKUPAJ

Programski
stroškipredvideni

Programski
stroškirealizirani

Predvideni
kazalniki

Realizirani
kazalniki

Dodatne dejavnosti (program presežen):
- število akcij v okviru mednarodnega sodelovanja je bilo večje od načrtovanega
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PRIORITETA II: NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI
1

VODENJE OBISKOVALCEV, RAZVIJANJE PRODUKTOV PARKA

S pripravo naravi prijaznega in organiziranega 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, kar pa je tudi eden naših najpomembnejših ciljev.
Naložene naloge smo izvajali v okviru naslednjih operativnih ciljev:

1.1

Tematsko interpretiranje in izobraževanje o zavarovanem območju

1.1.1 Ureditev prostora za informiranje o zavarovanem območju na gradu Podsreda
V kletnih prostorih gradu Podsreda pripravljamo predstavitev ključnih vsebin zavarovanega območja
Kozjanskega parka. Predstavitev bo sestavljena iz plakatov, eksponatov iz lastnih zbirk ter obstoječega
promocijskega gradiva. Vsebinska predstavitev obsega splošno predstavitev zavarovanega območja, kamnine,
minerale, fosile in geomorfološke posebnosti, travnike, travniške sadovnjake, gozdove in vode. V letu 2014
smo sami pripravili in uredili prostor, tekste, izbor fotografij, eksponatov in oblikovno zasnovali plakate ter
predstavitev. Prostorsko umestitev in odprtje prostora za informiranje načrtujemo v drugi polovici leta 2015,
ko bo predvidoma zaključena obnova gradu Podsreda. Predstavitev narave zavarovanega območja bo
obogatila ponudbo gradu Podsreda tudi z naravovarstvenega vidika.
1.1.2 Naravoslovna izobraževalna delavnica
Delavnica je namenjena otrokom starim od 8 – 14 let, ki šele spoznavajo načela varovanja narave. Udeleženci
bivajo v zavarovanem območju in s pomočjo mentorjev spoznavajo glavne značilnosti le tega. Naš namen je, da
jim skozi opazovanje, raziskovanje naravnih procesov približamo naravo in pomen ohranitve le te za naslednje
generacije. V letu 2014 smo razpisali tri naravoslovne izobraževalne delavnice. Potekale so v času od 29.6 - 4.7
in 6.-11.7. ter od 17. - 22.8. Povezali smo se tudi z Zvezo organizacij za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), ki je
izvedla Biološki raziskovalni tabor Kozjanski park v času od 27.- 30.4. Na taboru smo sodelovali dva dni pri
strokovnem vodenju znotraj zavarovanega območja (Geološka učna pot, Učna pot Travnik).
Na 3 razpisane delavnice Kozjanskega parka v poletnem času se je prijavilo 32 otrok iz različnih delov Slovenije.
Skozi različne aktivnosti na terenu smo jim predstavili ključne vsebine zavarovanega območja.
1.1.3 Študentske raziskovalne delavnice
Med 6. in 8. junijem smo izvedli obsežne dnevne in nočne popise, ki so rezultirali s popisanimi 339 vrstami
metuljev in kobilic (skupaj 563 podatkov). Pod vodstvom Stanislava Gomboca (zavod Egea) sta sodelovala še
dva predstavnika iz celovškega muzeja (Christian in Danijela Wieser), ki sta izvajala popis netopirjev, vendar
rezultatov še nismo prejeli. Tudi število metuljev (in vrbnic) bo večje, ko bo izvedena laboratorijska določitev.
1.1.4 Naravoslovni dnevi
Že vrsto let pripravljamo za osnovne in tudi srednje šole naravoslovne in kulturne dneve.
V okviru naravoslovnih dni smo v prvi polovici leta izvedli naslednje vsebine:
1. Biodiverziteta in zavarovana območja
2. Gozdna učna pot
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3. Geološka učna pot
4. Travniški sadovnjak in ekološko kmetovanje
5. Suhi travniki
6. Drevesni očaki
7. Bistrica od izvira do izliva
NARAVOSLOVNI DAN

ŠTEVILO
SKUPIN

ŠTEVILO UČENCEV
/ DIJAKOV/ ŠTUDENTOV

Biodiverziteta in zavarovano območje (OŠ Bistrica ob Sotli,
OŠ Poljčane, Visoka šola za varstvo okolja iz Velenja, ŠC
Velenje, OŠ Slivnica, OŠ Senovo, OŠ Jurij Dalmatin Krško,
Gimnazija Murska Sobota, Ekonomska šola Celje, Škofijska
gimnazija Maribor, Visoka šola za varstvo narave GRM Novo
mesto, Gimnazija Ledina)

20

494

Travniški sadovnjaki in ekološko kmetovanje (POŠ Pristava,
U3 Ljubljana)

4

151

Suhi travniki (OŠ Ljubečna, ZOTKA-biološki tabor, OŠ
Koprivnica, OŠ Koprivnica, OŠ Šmarje pri Jelšah, OŠ Bistrica
ob Sotli, Planinsko društvo Šmarje, PD Rogaška Slatina)

10

204

Reka Bistrica od izvira do izliva (OŠ Lesično)

1

14

Gozdna učna pot (OŠ Šmarje pri Jelšah)

5

102

Geološka učna pot (OŠ Kozje, OŠ Lesično, OŠ Brežice, ZOTKA
- biološki tabor)

6

107

SKUPAJ

46

1072
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Pripravili smo tudi predstavitev vsebin zavarovanega območja v okviru izobraževanja za lokalne turistične
vodiče Obsotelja in Kozjanskega. Izobraževanja se je udeležilo 45 bodočih turističnih vodičev. S turističnimi
vodiči vseskozi sodelujemo saj jih sprotno obveščamo o naših programih in novih promocijskih materialih.
Skupinam, ki jih lokalni vodiči pripeljejo v zavarovano območje pa vsebine, ki se nanašajo na zavarovano
območje na samih lokacijah predstavimo sami.
1.1.5 Ureditev naravoslovne učilnice pri ribniku Trebče in naravoslovne učilnice pri OŠ Koprivnica
Kolarjeva domačija pri ribniku na Trebčah (dve stavbi), ki je sicer last občine Bistrica ob Sotli, je že vrsto let v
upravljanju Kozjanskega parka. Z Občino Bistrica ob Sotli smo uredili lastniško/najemno razmerje in nato uredili
naravoslovno učilnico.
Okolica Kolarjeve domačije in ribnika nudi možnosti za izobraževanje in osveščanje učencev in dijakov o
naslednjih vsebinah: biodiverziteto zavarovanega območja, vrstah in habitatih Natura 2000, geološko
zgodovino in spreminjanjem okolja, pomenom ribnika kot mrestišča in dvoživk, vodotokom - reko Bistrico s
pritoki ter invazivnih vrstah.
V učilnici lahko izvajamo različne analize in poskuse kot so kemijska analiza kvalitete vode, analiza prsti, prikaz
delovanja rastlinske čistilne naprave, opazovanja pod mikroskopom, ogled kamnin in fosilov najdenih v
zavarovanem območju.
1.1.6 Projekt Zlato jabolko
Z Gimnazijo Center Celje in sicer z dijaki drugih letnikov smo oktobra že šesto leto zapored izvedli projekt Zlato
jabolko. Projekt je namenjen spoznavanju zavarovanega območja, iskanju razvojnih priložnosti, kulturnemu in
likovnemu izražanju.
Pri spoznavanju zavarovanega območja dijaki obiščejo Vetrnik, kjer spoznajo suhe travnike, njihov pomen za
ohranitev narave in zakaj so uvrščeni med območja Natura 2000. Seznanijo se tudi z geografskimi značilnostmi
in rabo prostora celotnega zavarovanega območja. Obiščejo rastlinsko čistilno napravo, spoznajo njeno
delovanje in opravijo kemijsko analizo vode. Dijaki obiščejo tudi travniški sadovnjak in spoznajo pomen le tega
za ohranjanje krajine in narave v zavarovanem območju.
V okviru iskanja razvojnih priložnosti so obiskali ekološko kmetijo Krivec, Topko - Energijo v Kozjem in se s
kmetijsko svetovalko pogovarjali o razvoju ekološkega kmetijstva znotraj zavarovanega območja.
Spoznavanje srednjeveškega življenja so izvajali na gradu Podsreda in sicer v obliki krajših predavanj, ogledom
gradu in predstavitvijo srednjeveških plesov, kar izvedejo dijaki sami.
Projekt zaključijo v šoli, kjer posamezne delovne skupine predstavijo rezultate projekta.
1.1.7 Likovno ustvarjanje gimnazijcev Gimnazije Center Celje
Kot nadgraditev projekta Zlato jabolko je bila predvidena likovna kolonija gimnazijcev, ki bi bila vezana na
naravoslovno tematiko. Mentorji bi bili profesorji iz Gimnazije Center Celje, vendar so se na šoli odločili
kolonijo prestaviti na drugo leto, so pa sprejeli odločitev, da v mesecu oktobru pripeljejo v park 90 dijakov
predšolske vzgoje. Strokovni sodelavci parka so dijake seznanili kako naravoslovno tematiko približati najmlajši
populaciji.
S pomočjo tovrstnih projektov želimo v Kozjanskem parku pridobiti tudi najmlajše potencialne obiskovalce.
1.1.8 Mentorstva
V JZ KP opravljajo obvezno praktično usposabljanje študentje in dijaki naravovarstva.
- tri dijakinje iz programa naravovarstveni tehnik iz Šentjurja (vsaka je opravila 40 ur usposabljanja)
- trije študentje drugega letnika naravovarstva iz Šentjurja (vsak je opravil 240 ur usposabljanja)
- tri študentke prvega letnika naravovarstva iz Šentjurja (vsaka je opravila 240 ur usposabljanja)
- tri študentke drugega letnika naravovarstva iz Šentjurja (vsaka je opravila 160 ur usposabljanja)
- dijakinja prvega letnika naravovarstva iz Biotehniške šole v Mariboru (40 ur usposabljanja)
- dijakinja prvega letnika naravovarstva Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije iz Novega mesta (114 ur
usposabljanja)
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- študentka prvega letnika programa gastronomija in turizem iz Ljudske univerze Rogaška Slatina (80 ur
usposabljanja)
1.1.9

Usklajevanje in spremljanje seminarskih, diplomskih in drugih raziskovalnih nalog v zvezi z
zavarovanim območjem
Nudili smo strokovno pomoč pri seminarski nalogi Lucije Debelak, diplomski nalogi Janje Koren, Andreja Vodeb
ter pri magistrski nalogi Braneta Rauterja o starih glasbilih – posredovanje zapisov in starih fotografij o freski z
glasbilom na gradu.
Strokovno smo sodelovali pri pripravi seminarske naloge o Kamninah Slovenije.
Sodelovali smo v študiji v projektu Biomot, ki ga je izvedel Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije
znanosti in umetnosti. V študiji so preučevali odnos in vedenje do narave in biotske raznovrstnosti.

1.2

Vključevanje javnosti v varstvo okolja in narave

Za osveščanje prebivalcev in obiskovalcev zavarovanega območja skozi celo leto pripravljamo različne
tematske dneve, s katerimi se vključujemo v obeleževanje svetovnih dni posvečenih varstvu okolja in narave.
Prav tako pripravljamo dogodke, s katerimi želimo vplivati na boljše poznavanje našega dela in poslanstva
znotraj zavarovanega območja.
Preko Facebooka smo iskali podatke o opažanjih redkih vrst (smrdokavra, zlatovranka, rogač, kozlički…),
dobljene podatke pa vključili v bazo podatkov. Javnost smo preko pisnih in elektronskih medijev ter z osebnimi
stiki seznanjali s koristnimi in škodljivimi aktivnostmi v naravi (npr. sušenje lesa v gozdu, odstranjevanje
obrežne zarasti…).
1.2.1 Praznik Kozjanskega jabolka
Letošnjo - jubilejno petnajsto - prireditev Praznik kozjanskega jabolka, ki jo v Kozjanskem parku organiziramo
vedno drugi teden v oktobru je v soboto, 11. oktobra, svečano odprl predsednik Republike Slovenije gospod
Borut Pahor, zbrane pa je nagovorila tudi generalna direktorica Direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje
in prostor gospa mag. Tanja Bolte. Svečane otvoritve dogodka se vedno udeležijo predstavniki lokalnih
skupnosti, javnih zavodov in organizacij s področij, na katerih se udejstvuje tudi park. V imenu vodstev lokalnih
skupnosti je zbrane nagovorila novo izvoljena županja Občine Kozje gospa Milenca Krajnc, prisoten je bil tudi
predsednik Turistične zveze Slovenije, lokalni župnik in direktor Term Olimia, sedanji minister za gospodarstvo.
Letos je prireditev potekala od 5. do 12. oktobra.
Kozjanska jabolka prihajajo iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so prioritetni, naravovarstveno med
najpomembnejšimi habitati v Kozjanskem parku – tu namreč živijo nekatere vrste ogroženih ptic kot so
vijeglavka, zelena žolna, pivka, veliki skovik, pogorelček, čuk in rjavi srakoper in ravno zaradi njih so ti habitati
vključeni v območje Natura 2000 po Direktivi o pticah. Jabolko iz visokodebelnih travniških sadovnjakov
pomeni varovanje narave, nadaljevanje tradicije in dediščine naših prednikov, blagostanje in zdravo hrano ter
simbol prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka in identifikacije domačinov z zavarovanim
območjem.
S prireditvijo želimo prikazati sodelovanje s prebivalci parka in skupna prizadevanja pri varstvu naravnih
vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere najbolj tipični razpoznavni krajinski
element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan.
Praznik kozjanskega jabolka je prireditev domačinov in mojstrskih umetniško obrtniških delavnic iz drugih
območij v državi. Prireditev ima etnološki in okoljski značaj. Okoljsko osveščene – ekološke – kmetije ponujajo
stare sorte jabolk, zdrave kmetijske pridelke pridelane na sonaravni način in izvirno ter domiselno predelano
sadje v ozimnico. Obrtniške delavnice pa ponujajo vrhunske izdelke tradicionalne ljudske obrti.
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Novost na letošnji prireditvi je bila pesem o jabolku z naslovom Kozjansko jabolko, ki jo je napisal domačin
Slavko Toplišek in uglasbil Igor Podpečan.
Kozjansko jabolko nas s svojim simbolnim pomenom, kot sadež in kot tržno blago povezuje v okolju prijazno
celoto.
NEDELJA, 5. oktober
Prvi dan Praznika kozjanskega jabolka smo se podali na 6. pohod po Kozjanskih sadovnjakih. Pohod smo
organizirali skupaj s PD Atomske toplice Podčetrtek. Pohoda se je udeležilo okoli 70 pohodnikov.
TOREK, 7. oktober
Predavanje biologinje Katarine Denac, Ptice v travniških sadovnjakih, smo izvedli v sejni sobi KS Senovo.
Katarina Denac iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) nam je predstavila rezultate
raziskave ptic travniških sadovnjakov na Goričkem. V njih se skriva veliko podobnosti s situacijo s kozjanskimi
travniškimi sadovnjaki. Predavanja se je udeležilo okoli 30 obiskovalcev.
SREDA, 8. oktober
Kozjanski park se je tudi v letu 2014 vključil v skupno akcijo 42 muzejev “Z igro do dediščine” z arhitekturno
delavnico za otroke “Hiša v parku”. Mentorja delavnice sta bila arhitekt in urbanistka iz zavoda METROSR,
zavoda za prostor Savinjske regije iz Celja. Na delavnico smo povabili učence 4. razreda OŠ Bistrica ob Sotli.
Učenci so se spoznali s pojmom krajina, arhitektura in prostor. Spoznali so prednosti življenja v Kozjanskem
parku.
ČETRTEK, 9. oktober
V Domu krajanov v Podsredi smo organizirali 2. Aškerčev večer, ki je bil posvečen pesniku Karlu Destovniku
Kajuhu. Na večeru so mnogi recitatorji in glasbeni gostje izvajali Kajuhove pesmi in odprli razstavo avtorice
Stanke Ledinek »Moj pesnik«. Prireditev smo organizirali v sodelovanju s Krajevno skupnostjo in Kulturnim
društvom Podsreda.
Aškerčevega večera se je udeležilo okoli 60 obiskovalcev.
PETEK, 10. oktober
Predavanje vrhunskega evropskega mikologa dr. Vladimirja Antonina s Češke.
Dr. Antonin je avtor knjige Gobe – ilustrirana enciklopedija, ki obravnava 500 različnih vrst gob z več kot 400
barvnimi fotografijami. Knjiga govori o gobah po svetu, halucinogenih gobah, zdravilnih gobah, zaščitenih
gobah, gojenju gob in gobarstvu.
Tema predavanja se je nanašala na varovanje gob in zavarovane gobe na Češkem in o negativnih vplivih na
gobe ter možnih varstvenih ukrepih, ki bodo zagotavljali ohranitev različnih vrst gob, še posebej tistih, ki
spadajo med redke ali celo ogrožene.
V času Praznika kozjanskega jabolka je potekalo v Kozjanskem parku mikološko srečanje, ki ga je organizirala
Mikološka zveza Slovenije. Vsakoletne mikološke raziskave in monitoringi povečujejo seznam gliv Kozjanskega
parka, nekatera rastišča uvrščamo celo med evropsko pomembna.
ob 18.00 uri odprtje dveh razstav v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi
- RAZSTAVA STARIH SORT JABOLK
Razstava Starih sort jabolk je v programu Kozjanskega jabolka tradicionalna in tudi letos sta jo avtorja razstave
Adrijan Černelč in Vesna Zakonjšek pripravila v Slovensko-bavarski hiši. Število sort nam priča o bogati biotski
raznovrstnosti, kar pa je velika prednost in bogastvo manj razvitih regij. Pri nekaterih sortah jabolk se
pojavljajo sinonimi katere smo ob pravem imenu tudi zapisali. Na razstavi so bile prisotne srednje pozne in
pozne sorte. Med njimi so bile jutranja zarja, carjevič, pisani kardinal, štupanka, mičurin…
Na razstavi je bilo predstavljenih okoli 50 različnih sort jabolk iz visokodebelnih travniških sadovnjakov.
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- ZGODOVINA SADJARSTVA NA KOZJANSKEM
Letošnjo razstavo starih sort jabolk je spremljala razstava Zgodovina sadjarstva na Kozjanskem, avtorice Lucije
Zorenč.
SOBOTA in NEDELJA, 11. in 12. oktober
V družabno-sejemskem delu, ki je potekal v soboto med 10. in 24. uro ter v nedeljo med 10. in 18. uro so se s
svojimi projekti in proizvodi predstavili:
● kmetije ter ostali ponudniki
● domače in umetnostne obrti ter predstavitve
● šole in vrtci
● društva
● partnerske institucije
Na 140 stojnicah se je predstavilo 180 ponudnikov.
PROIZVODNJA SOKA IN ŽGANJEKUHA
Ob Slovensko-bavarski hiši je oba dneva tekla proizvodnja soka in žganjekuha. Proizvodnja soka je v letošnjem
letu že šestič zapored potekala na mobilni predelovalnici soka, ki smo jo pridobili preko projekta IPA v okviru
programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2008–2013.
Vse produkte je bilo mogoče tudi poskusiti.
RAZSTAVA GOB
Otvoritev RAZSTAVE GOB, katero so pripravili člani Gobarskega društva Kozjansko-Kozje je bila v soboto,
11.10.2014 ob 11. uri pred Slovensko-bavarsko hišo. Na ogled je bila ves čas sejemskega dogajanja tako v
soboto kot tudi v nedeljo. Člani društva so zagotavljali tudi strokovno vodstvo po razstavi. Obiskovalce pa so
postregli tudi z gobovo juho.
NOGOMETNI TURNIR VETERANOV in MLADINSKI TURNIR U18
Nogometni turnir veteranov v malem nogometu za pokal Kozjanskega parka je potekal v soboto, 11.10.2014
od 17. ure dalje, na igrišču v Podsredi. Nogometni turnir je organiziralo Športno društvo Podsreda. Nogometni
turnir veteranov je v okviru prireditve Praznik kozjanskega jabolka potekal že deseto leto zapored. Na turnir so
je prijavilo 5 ekip. Zmagovalci letošnjega turnirja so bili Športno društvo Podsreda.
Poleg turnirja veteranov pa je Športno društvo Podsreda v letošnjem letu že četrtič organiziralo tudi mladinski
turnir, ki pa je potekal v nedeljo, 12. oktobra. Prijavljenih je bilo 5 ekip. Zmagovalci mladinskega turnirja so bili
Agencija Vivas.
PROGRAM ZA OTROKE
V soboto in nedeljo smo pripravili program za otroke in sicer smo izdelovali hiške za koristne organizme.
Na odru pa se je tako v soboto kot v nedeljo odvijala lutkovna predstava Sapramiška, v izvedbi OŠ Lesično.
Pod vodstvom naših mentorjev pa je potekala tudi poslikava obraza, ki je že stalnica v programu Praznika
kozjanskega jabolka.
Ob otroškem programu je z našimi mentorji potekal tudi tekmovalno-zabavni program:
- najdaljši olup iz jabolka
Najdaljši olup je v letu 2014 uspelo narediti domačinki Simoni Zupan, ki je nalupila 393 cm dolg olup. Rekorden
olup je uspel Martinu Magdalencu v letu 2013 in njegov olup je takrat meril 540 cm.
KULTURNI PROGRAM
Kulturni program je potekal ves čas sejemskega dogajanja. V programu je sodelovalo 29 različnih skupin kar
pomeni preko 200 nastopajočih.
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REKREACIJSKI TEK NA GRAD PODSREDA
Že osmo leto zapored je Športno društvo Podsreda v sodelovanju s Kozjanskim parkom organiziralo rekreacijski
tek na grad Podsreda. Rekreacijski tek, ki je potekal pod naslovom »S tekom kozjanskega jabolka v Podsredi do
bolj zdravega življenja«, smo izvedli v nedeljo, 12. oktobra ob 11. uri.
Rekreacijskega teka se je udeležilo 17 tekačev od katerih je vsak prejel spominsko majico, prvi trije pa steklena
jabolka.
Prvi, ki je pretekel progo, je bil Ambrož Amon in sicer je bil njegov čas 25,11 min.
DRUŽABNO KOLESARJENJE – Z JABKO NA KOLO
V sodelovanju s Kolesarsko sekcija Orans, Bistrica ob Sotli smo v letošnjem letu drugič organizirali družabno
kolesarjenje »Z JABKO NA KOLO«, ki smo ga izvedli v nedeljo.
Družabno kolesarjenje je potekalo v zaprti vožnji in hitrost je bila prilagojena najpočasnejšemu v skupini.
Kolesarjenja se je udeležilo 15 udeležencev, ki so pred pričetkom kolesarjenja prejeli kozjansko jabolko.
FOTOGRAFSKI EXTEMPORE - KOZJANSKO JABOLKO 2014
Že osmo leto zapored smo na Prazniku kozjanskega jabolka (od 5. do 12. oktobra) organizirali Fotografski
extempore – Kozjansko jabolko 2014. Fotografski extempore smo organizirali v sodelovanju s Fotografsko
zvezo Slovenije in Fotografskim društvom Celje.
K sodelovanju so bili vabljeni vsi ljubitelji fotografije, predvsem ljubitelji narave in okolja, ki želijo svoja
doživetja prikazati s pomočjo fotografije. Tekmovanja, ki je potekalo znotraj zavarovanega območja
Kozjanskega parka se je udeležilo 20 fotografov. Fotografi iz različnih koncev Slovenije so v treh dneh
fotografirali pokrajino, zanimive stavbe, rastline, živali, detajle, dogajanje na prireditvi Praznik kozjanskega
jabolka in ljudi. Vsak je lahko oddal 20 fotografij.
CARJEVIČ LETA 2014 – ANTON KOLAR
Na prireditvi Praznik kozjanskega jabolka 2014 smo že šestič podelili naziv - Carjevič. Naziv Carjevič si lahko
prisluži lastnik sadovnjaka, ki v tistem letu za sadovnjak najlepše poskrbi.
Strokovne komisije je pregledala in ocenila 30 travniških sadovnjakov na območju Kozjanskega regijskega
parka. Največje število točk je prejel gospodar Anton Kolar iz Lesičnega.
Carjevič Anton Kolar je bil ustoličen na sadjarskem “tronu”, ki stoji pri upravi Kozjanskega parka.
ŠTRUDLMOJSTRA LETA 2014
Tudi v letu 2014 smo pripravili tekmovanje v peki jabolčnega »štrudla«, ki smo ga izvedli še šestič zapovrstjo.
Tekmovalo je 8 ekip. V vsaki ekipi sta bila dva tekmovalca.
Kakovost »štrudla« je ocenjevala 4 članska komisija.
Prvič so se tekmovanja udeležili tudi moški in že prvo leto smo dobili »Štrudlmojstra”, zmagala sta namreč
Marko Tomšič in Tin Kohlenbrand in si prislužila naziv »Štrudlmojstra leta 2014«.
Obisk:
Praznika kozjanskega jabolka se je udeležilo rekordno število obiskovalcev. Ocenjujemo, da jih je bilo preko
17.000, ki so odhajali iz Podsrede s proizvodi iz stojnic in upamo, zaznamovani tudi s programom, ki so ga ujeli
ob sprehajanju po trgu.
Prodaja:
V okviru sejemskega dela so razstavljavci na 140 stojnicah za obiskovalce pripravili zelo pestro ponudbo.
Veseli smo, da pri organizaciji prireditve nismo več sami, ampak z nami sodelujejo: Kulturno društvo Podsreda,
Športno društvo Podsreda, Gasilsko društvo Podsreda, Fotografska zveza Slovenije, Gobarsko društvo
Kozjansko-Kozje, Planinsko društvo Podčetrtek, Kolesarska sekcija Orans … Vsako leto nas je več in to je
garancija, da prireditev na Kozjanskem ne bo zamrla, kar pa je še pomembneje, ohranili bomo visokodebelne
travniške sadovnjake.
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Promocija:
V začetku septembra smo izdali zloženko Praznik kozjanskega jabolka s celotnim programom dogajanja, ki je
bila izdana v nakladi 10.000 izvodov.
Prireditev smo promovirali na Kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni, MOS-u (Mednarodni obrtni sejem) v
Celju, Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, sejmu Bonaca v Portorožu, na prireditvi Dobrodošli v
Domžalah, na Otroškem bazarju v Ljubljani, na sejmu Vina in Turizma v Ljubljani. Predstavitev zavarovanega
območja na omenjenih dogodkih je bila v prvi vrsti namenjena predstavitvi visokodebelnih travniških
sadovnjakov in prireditve Praznik kozjanskega jabolka.
Na TV Golica smo sodelovali pri predstavitvi pesmi Kozjansko jabolko.
V mesecu septembru smo pripravili oglaševanje na hrbtni strani blagajniških trakov v megamarketu Interspar v
Celju in Velenju.

1.2.2 Ekološka tržnica na gradu Podsreda – Festival ekološke hrane
Na gradu Podsreda smo 1. junija izvedli 2. Festival ekološke hrane. Na grajskem dvorišču so se na 22. stojnicah
predstavile ekološke kmetije oz. ponudniki iz območja parka pa tudi preostale Slovenije-vse do Bovškega.
Predstavila sta se tudi dva ekološka kmetovalca iz sosednje Hrvaške. S tem je Festival postal mednaroden.
V renesančni dvorani so potekala strokovna predavanja o ekološkem kmetovanju:
- Predstavitev ideje Festivala ekološke hrane in kolektivna blagovna znamka Sožitje Kozjanskega parka (mag.
Teo Hrvoje Oršanič, direktor Kozjanskega parka)
- Usmeritve na področju ekološkega kmetovanja v okviru novega programa razvoja podeželja (Sonja Jurcan,
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje)
- Zahteve ekološkega kmetovanja pri uporabi semen in sadik (Mitja Zupančič, uni.dipl.ing.zoot., svetovalec
specialist na področju ekološke pridelave, KGZS-Zavod Celje)
- Štafeta semen - gibanja za sajenje, ohranjanje in izmenjavo avtohtonih, domačih in tradicionalnih vrst rastlin
zelenjave, poljščin in sadnih vrst ter zelišč (Maja Klemen Cokan, Ekoci-Eko civilna iniciativa Slovenije)
- Predstavitev projekta Semena prihodnosti - spodbujanje podjetništva mladih (Andrej Černelč, Mladinsko
društvo, Bistrica ob Sotli)
- Predstavitev ekološke kmetije Krivec (Jurij Krivec, Ekološka kmetija Krivec)
Sam dogodek je popestrila Srednjeveška skupina Celjani s srednjeveškimi animacijskimi igrami in delavnicami
za otroke in odrasle. Obiskovalci so se lahko udeležili male šole mečevanja, lokostrelstva, kaligrafske delavnice,
plesne delavnice in si ogledali srednjeveški tabor.
Ekološko kmetovanje je ena od najboljših trajnostnih oblik sožitja med človekom in naravo in zato tudi eden
najboljših primerov dobre prakse v zavarovanih območjih. S festivalom želimo promovirati ekološko
kmetovanje in hkrati vzpodbujati prebivalce parka, da se za pot ekološkega kmetovanja tudi odločijo.
Celotni festival smo pripravili v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Slovenije.
Kljub izjemno slabemu vremenu se je dogodka udeležilo okoli 300 obiskovalcev.
1.2.3 Dan voda
Ob mednarodnem Dnevu voda smo pripravili dan odprtih vrat v naravoslovni učilnici na Trebčah.
Obiskovalcem je bil na voljo ogled prostorov Kolarjeve domačije, ogled kamnin iz zavarovanega območja, ogled
pripomočkov, s katerimi izvajamo poskuse in analize ter strokovna vodstva v zvezi s temami, ki jih ponuja
bližnja okolica.
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1.2.4 Dan Zemlje
S praznovanjem Dneva Zemlje smo se letos priključili Mednarodnemu letu družinskega kmetovanja. Od 12.
marca do 16. aprila je potekal za osnovnošolce znotraj zavarovanega območja literarni natečaj z naslovom
»Kmetovanje«. Na natečaj je prispelo 34 izdelkov učencev iz naslednjih osnovnih šol: Artiče, Pišece, Koprivnica,
Kozje, Lesično, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli.
Dogodek ob Dnevu Zemlje se je dogajal na Ekološki kmetiji Krivec na Pokleku, ki že skoraj desetletje uspešno
družinsko kmetuje. Na kmetiji so obiskovalci spoznali način dela, seznanili so se s pridelki in izdelki kmetije in
se sprehodili skozi del kmetije. Na koncu je sledila še pokušina njihovih izdelkov. Dogodka se je udeležilo okoli
40 obiskovalcev, med njimi tudi predstavniki Turističnega društva KUM, ki so prišli k nam na izobraževanje o
organiziranju parkovnih aktivnosti, ker sami snujejo predlog za razglasitev krajinskega parka KUM.
Učence, ki so sodelovali na natečaju, smo 23. maja za nagrado popeljali na ekskurzijo v doživljajski park
Vulkanija na Goričko.
1.2.5 Dan biodiverzitete in dan parkov
V četrtek, 22. maja, ob svetovnem dnevu biotske raznovrstnosti je na gradu Podsreda že drugič potekala
predstavitev raziskovalnih nalog osnovnih šol, ki so vključene v mrežo šol biosfernega območja
Kozjansko&Obsotelje. Učenci šestih osnovnih šol (Bistrica ob Sotli, Kozje, Lesično, Laško, Gorica pri Slivnici in
Kumrovec) so raziskovali od oktobra 2013 do maja 2014. Učenci so raziskovali zanimivosti svojega življenjskega
okolja in s pomočjo mentoric pripravili raziskovalne naloge.
Predstavljene so bile naslednje raziskovalne naloge:
1. Osnovna šola Bistrica ob Sotli:
•
METULJI NA PODROČJU OŠ BISTRICA OB SOTLI, mentorica Marinka Šipec
2. Osnovna šola Kozje:
•
NIKA IN DAŠA PROTI JAPONSKEMU DRESNIKU, mentorica Lidija Čepin
3. Osnovna šola Kumrovec (HR):
•
ORHIDEJE, mentorica Sonja Kralj
4. Osnovna šola Laško:
•
VPLIV INDUSTRIJSKE CONE NA POTOK REČICA, mentorica Petra Delakorda
5. Osnovna šola Lesično:
•
ARHITEKTURNA DEDIŠČINA NA OBMOČJU LESIČNEGA, mentorica Lidija Kotnik Klaužer
6. Osnovna šola Slivnica pri Celju
•
ZABAVA PO KOZJANSKIH GRIČKIH, mentorica Breda Županc
Skupaj je raziskovalo 37 mladih raziskovalcev, ki so za nagrado prejeli USB ključek in rokovnik, 23. maja pa smo
jih popeljali na ogled doživljajskega parka Vulkanija na Goričko.
Predstavitve raziskovalnih nalog se je udeležila predstavnica Urada za Unesco mag. Barbara Urbanija.
Z raziskovanjem bodo učenci nadaljevali tudi prihodnje šolsko leto, saj so ugotovili, da je v okolici njihovih
domov veliko zanimivosti in posebnosti, ki bi jih radi podrobneje spoznali in predstavili tudi drugim.
1.2.6 Dan okolja
Kot vsako leto smo tudi letos organizirali tradicionalni (letos že deveti) pohod po delu zavarovanega območja
Kozjanskega parka. Tokratni pohod je potekal od gradu Bizeljsko preko Orlice do gradu Podsreda, kjer je
potekala prireditev Festival ekološke hrane. Pohoda se je udeležilo 38 pohodnikov.
1.2.7 Tradicionalna čistilna akcija
Vsako leto v spomladanskem času se priključimo vseslovenski akciji čiščenja okolja. Letos smo čistilno akcijo
organizirali samostojno in očistili okolico Podsrede, del pešpoti Podsreda in dve divji odlagališči na Orlici.
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1.2.8 Sodelovanje pri ureditvi Vodne učne poti v Lesičnem
Z Osnovno šolo Lesično in Občino Kozje smo sodelovali pri ureditvi in označitvi vodne učne poti, ki bo služila za
izobraževanje osnovnošolcev, hkrati pa bo namenjena obiskovalcem občine in zavarovanega območja.
Vodna učna pot poteka znotraj območja Natura 2000 (Kozjansko) in točke ob poti vključujejo tudi informacije o
kvalifikacijskih vrstah za to območje. V povezavi z OŠ Lesično smo opravili temeljit terenski ogled trase poti in
bližnje okolice, zastavili vsebinske točke in pripravili gradivo za informacijske table. Vodno učna pot je bila
vzpostavljena v oktobru ob praznovanju 50-letnice OŠ Lesično.
1.2.9 Sodelovanje pri ureditvi poti ob Sotli
Že vrsto let sodelujemo s Turističnim društvom Bizeljsko pri vzpostavljanju mreže Bizeljskih pešpoti. Rezultat je
pet urejenih pešpoti. V avgustu smo sodelovali pri vzpostavitvi pete poti, Poti ob Sotli in pohodu po poti, ki ga
je organiziralo Turistično društvo Bizeljsko. Strokovno smo sodelovali pri vsebinski pripravi informacijskih tabel,
posredovali v zvezi z oblikovanjem in izdelavo tabel ter table postavili.

1.3

Splošno vodenje obiskovalcev v zavarovanem območju

V letu 2014 smo dograjevali že ustaljena vodenja v zavarovanem območju, ki potekajo po učnih in pešpoteh,
vključujejo obisk nekaterih naravnih vrednot in kulturne dediščine in sicer tako, da smo obiskovalcem (10.767)
parka vsebine predstavili na najbolj privlačen in zanimiv način. Ugotavljamo, da je potrebno obiskovalce bolj
poučiti o vsebinah naravovarstvenih terminov in o medsebojni soodvisnosti elementov biotske raznovrstnosti,
tudi v povezavi z abiotičnim svetom in vplivi človeka v prostoru.
Velja ugotovitev, da je struktura obiskovalcev parka izjemno pestra – od domačinov, ki se udeležujejo raznih
dogodkov, klasičnih turistov, popotnikov, organiziranih skupin (npr. upokojenci, romarji,…), do osnovnošolske,
srednješolske in študentske mladine. Park pogosto obiskujejo tudi eksperti za posamezna področja.

1.4

Interpretacija kulturne krajine

Že vrsto let pripravljamo za osnovne in tudi srednje šole tematske izobraževalne dneve, ki sovpadajo z
njihovim učnim načrtom.
V letu 2014 smo izvedli več strokovnih vodstev za Univerzo za 3. življenjsko obdobje na gradu Podsreda,
kulturna dneva z OŠ Koprivnico na gradu Podsreda in kulturni dan na gradu Podsreda z gimnazijo Kranj ter več
kulturni dni na območju Kozjanskega parka z OŠ Bistrica ob Sotli in Kozje.
1.4.1 Velikonočne in božične delavnice
Delavnice so namenjene osnovnošolcem in lokalnim prebivalcem, ki skupaj z nami na delavnicah oživljajo
praznične običaje z izdelovanjem različnega okrasja, prazničnih predmetov, ki so lahko v tem času primerno
darilo za naše bližnje.
V času pred veliko nočjo, med 7. in 18. aprilom so v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi potekale ustvarjalne
delavnice, ki so namenjene tako učencem osnovnih šol, ki delujejo znotraj zavarovanega območja, kakor tudi
ostalim prebivalcem in obiskovalcem. V dopoldanskem času so se delavnic udeležili učenci osnovnih šol, ki
delujejo znotraj parka. Na delavnicah smo izdelovali butarice in pisanice v različnih tehnikah. Poleg
dopoldanskih delavnic smo izvedli tudi dve popoldanski, ki sta bili namenjeni otrokom in njihovim staršem in
ostalim prebivalcem in obiskovalcem parka.
V času pred božičem pa so delavnice potekale v času med 8. in 18. decembrom v Slovensko-bavarski hiši v
Podsredi. Na delavnicah smo se posvetili izdelovanju pomandrov in okraskov iz slanega testa, papirnatih svetilk
ter risanju in pisanju s kaligrafskim peresom.
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S tovrstnimi aktivnostmi želimo vzpodbuditi kreativnost in inovativnost ter pokazati možnosti za izdelovanje
predmetov z materiali, ki so na voljo tudi v našem okolju. Delavnic se je udeležilo 160 udeležencev.
1.4.2 Z igro do dediščine
V Tednu otroka, ki ga obeležujemo v mesecu oktobru, Sekcija za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti
muzejev Slovenije (SMS) organizira akcijo Z igro do dediščine. V akcijo se vsako leto vključi tudi JZ KP z
najrazličnejšimi delavnicami (izdelki iz gline, stekla, naravnih materialov…). V letu 2012 smo se prvič vključili v
projekt Igriva arhitektura, ki se izvaja pod okriljem Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, žal program
pod tem imenom ne izvajajo več. Vse načrtovane aktivnosti smo izvedli pod naslovom Z igro do dediščine.
Opravili smo dogovor z Zavodom za prostor METROSR iz Celja in izvedli delavnico v mesecu oktobru, v okviru
Praznika kozjanskega jabolka in jo hkrati vključili v projekt Z igro do dediščine. Delavnico sta vodila arhitekt in
urbanistka omenjenega zavoda. Delavnico smo organizirali za učence 4. razreda OŠ Bistrica ob Sotli. Delavnice
se je udeležilo 16 učencev in dve mentorici. Tema delavnice je bila Hiša v parku, v okviru katere smo se
pogovarjali o prednostih življenja v parku ter na izkustveni ravni preverjali naša čutila v odnosu do prostora ter
končno z meter dolgimi palicami (vsaka skupina jih je imela na voljo 100 kosov) na športnem igrišču zgradili
tloris tradicionalne kozjanske hiše ter oblikovali svoj sedež.

1.4.3 Dnevi evropske kulturne dediščine
Že tradicionalno smo se pridružili Dnevom evropske kulturne dediščine in pripravili ogled objektov kulturne
dediščine, ki so težje dostopni obiskovalcem. V spomladanskih mesecih smo se prijavili v projekt ter se
dogovorili za sodelovanje s Turističnim društvom Bizeljsko, Osnovno šolo Bizeljsko in Osnovno šolo Bistrica ob
Sotli. Tema na Bizeljskem so bila sončna vrata, značilen droben tradicionalen arhitekturni detajl. V sodelovanju
s TD Bizeljsko smo organizirali likovno kolonijo namenjeno ljubiteljskim likovnim ustvarjalcem regije (sodelovali
smo z Društvom likovnikov Brežice in Društvom likovnikov Krško Oko), tako slikarjem, kiparjem, fotografom.
Ker je bila letošnja tema Dediščina gre v šolo smo k sodelovanju povabili tudi izbrane učence OŠ Bizeljsko, ki so
pripravili grafične in reliefne izdelke na izbrano temo: sončna vrata. Razstavo ustvarjenih likovnih del smo
organizirali v prostorih OŠ Bizeljsko. Dogodka se je udeležilo 40 obiskovalcev.
Z OŠ Bistrica pa smo izvedli grajski dan na gradu Podsreda z obogatenim programom za učence 5. razreda.
Učenci so na gradu Podsreda preživeli svoj kulturni dan. Izvedli smo igrico netopir in vešča, saj na gradu
Podsreda živi kolonija netopirjev. Seznanili smo jih z različnimi grajskimi prostori s pomočjo delovnega lista,
poslušali so srednjeveško glasbo na kljunasti flavti, preverjali svoje znanje o zeliščih in okušali domač metin čaj
ter se preizkusili v lepopisju s kaligrafskim peresom.

1.4.4 Jabolčne jedi
Na pobudo prof. dr. Janeza Bogataja smo sklenili opraviti terensko raziskavo o jabolčnih jedeh, ki so jih nekdaj
pripravljale kozjanske gospodinje. Obiskali smo 20 informatorjev, zapisali njihove spomine glede uporabe
jabolk v prehrani nekdaj ter morebitnimi spomini vezane na jabolka ter njihovo mladost. Gradivo smo
posredovali prof. dr. Janezu Bogataju v pregled in korekturo. Prof. dr. Janez Bogataj nam je v mesecu avgustu
posredoval svoje mnenje k zbranemu gradivu ter podal napotke za nadaljnje delo. Z delom na projektu zbiranja
jabolčnih jedi bomo nadaljevali tudi v letu 2015, saj upamo, da bomo lahko izdali knjižico, ki bo vsebovala
recepte za jedi, v katerih lahko uporabimo kozjanske jabke.
Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE II po zaposlenih je:
Naloga

Ureditev prostora za
informiranje o

Pred.
ure

Reali.
ure

200

164

Programski
stroškipredvideni

Programski
stroškirealizirani

Predvideni
kazalniki
Urejen prostor

Realizirani
kazalniki
Delno urejen
prostor,
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zavarovanem območju
na gradu Podsreda

Naravoslovne
izobraževalne delavnice

pripravljeno
tekstovno in
fotografsko
gradivo
425

463

1.000,00 €lastna
sredstva
2.000,00 € Urad za
Unesco

500,00 € občine

1.500,00 € Urad za
Unesco

1.500,00 € Urad za
Unesco

Izvedene 3
delavnice

Izvedene 3
delavnice

Izvedene tri
delavnice

Izvedena
delavnica- popisi
dnevnih in
nočnih metuljev

Število
izvedenih
naravoslovnih
dni (20)

Izvedenih
46
naravoslovnih
dni

Urejeni učilnici
na prostem

Urejena
naravoslovna
učilnica na
Trebčah

2.000,00 €
Urad za
Unesco

Študentske raziskovalne
delavnice

40

24

Naravoslovni dnevi

230

379

Ureditev naravoslovne
učilnice pri ribniku
Trebče in naravoslovne
učilnice pri OŠ
Koprivnica

70

62

Projekt »Zlato jabolko«

130

130

Število
Število
gimnazijcev
gimnazijcev
sodelujočih
v sodelujočih
v
projektu (120)
projektu (123)

Likovno ustvarjanje
gimnazijcev Gimnazije
Center Celje

20

0

Izvedena
delavnica

Neizvedena
delavnica

Mentorstva

80

87

Število
opravljenih
praktičnih
izobraževanj (5)

Število
opravljenih
praktičnih
izobraževanj (12)

Usklajevanje in
spremljanje
seminarskih, diplomskih
in drugih raziskovalnih
nalog v zvezi z
zavarovanim območjem

136

78

Število nalog
(5)

Število nalog (3)

Praznik kozjanskega
jabolka

805

815

Število
razstavljavcev

Število
razstavljavcev

1.000,00 €lastna
sredstva
1.000,00 € Urad za
Unesco

7.400,00 € občine

2.876,62 €lastna
sredstva
1.000,00 € Urad za
Unesco

4.100,00 € občine
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3.000,00 € lastna
sredstva

6.379,41 € lastna
sredstva

(140) in število
obiskovalcev
prireditve
(10.000)

(180), število
obiskovalcev
prireditve
(17.000)

3.000,00 € lastna
sredstva
300,00 € občine

780,38 € lastna
sredstva
800,00 € občine

Število
razstavljavcev
(10) in število
obiskovalcev
prireditve
(1500)

Število
razstavljavcev
(22) in število
obiskovalcev
prireditve (300)

Število
izvedenih analiz
vode (5)

Dan odprtih vrat
učilnice na
prostem, število
izvedenih analiz
vode (5)

Ekološka tržnica na
gradu Podsreda –
festival zdrave hrane

100

112

Dan voda

20

25

Dan Zemlje

100

78

350,00 € lastna
sredstva
750,00 € Urad za
Unesco

264,42 € lastna
sredstva
150,00 € občine
750,00 € Urad za
Unesco

Št. šol, ki
sodelujejo (8)
št. udeležencev
ekskurzije (45)

Št. sodelujočih
šol (7), št.
udeležencev
ekskurzije (36)

Dan biodiverzitete in
dan parkov

100

106

600,00 € lastna
sredstva
1.000,00 € Urad za
Unesco

1.100,00 € lastna
sredstva
1.000,00 € Urad za
Unesco

Število
raziskovalnih
nalog (6)

Število
raziskovalnih
nalog (6)

Dan okolja

32

17

80,00 € lastna
sredstva

39,15 € lastna
sredstva
100,00 € občine

Število
udeležencev
pohoda (40)

Število
udeležencev
pohoda (38)

Tradicionalna čistilna
akcija

101

105

Ureditev Vodne učne
poti v Lesičnem

40

44

Sodelovanje pri ureditvi
poti ob Sotli

50

50

Očiščeno divje Očiščeni dve divji
odlagališče
odlagališči
in
okolica Podsrede
500,00 € občine
1.000,00 € Urad za
Unesco

1.000,00 € Urad za
Unesco

Urejena in v
naravi označena
vodna učna pot

Urejena in v
naravi označena
vodna učna pot

Urejena pešpot

Urejena pešpot
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Splošno vodenje
obiskovalcev znotraj
zavarovanega območja

264

276

Število vodenj
(100)

Število vodenj
(112)

Interpretacija kulturne
krajine

48

48

Število
izvedenih
izobraževalnih
dni (12)

Izvedeni
izobraževalni
dnevi (12)

Velikonočne in božične
delavnice

30

34

250,00 € občine

3,52 € lastna
sredstva
140,00 € občine

Število
izvedenih
delavnic (6)

Izvedene
delavnice (9)

Z igro do dediščine

20

20

150,00 € lastna
sredstva

150,00 € lastna
sredstva

Izvedena
delavnica

Izvedena
delavnica

Igriva arhitektura

16

0

Izvedena
delavnica

/

Dnevi evropske kulturne
dediščine

32

32

Število
udeležencev
(25)

Število
udeležencev (36)

Jabolčne jedi

100

94

Pripravljene
smernice

Pripravljene
smernice

3.189

3.243

SKUPAJ

Dodatne dejavnosti (program presežen):
- število izvedenih naravoslovnih dni je krepko preseženo od načrtovanega in sicer zaradi večjega zanimanja
izobraževalnih institucij za obisk zavarovanega območja
- število praktičnih izobraževanj se je povečalo zaradi večjega zanimanja za tovrstna izobraževanja
- število razstavljavcev in obiskovalcev Praznika kozjanskega jabolka je bilo večje od načrtovanega
- število razstavljavcev na Festivalu ekološke hrane je bilo večje od načrtovanega, medtem ko je bilo število
obiskovalcev manjše zaradi slabega vremena
- zaradi odkritja dveh divjih odlagališč na Orlici smo očistili obe
- izvedli smo tri dodatne velikonočne in božične delavnice
Ni bilo realizirano:
- prostor za informiranje na gradu Podsreda je delno urejen zaradi prenove gradu Podsreda in bo dokončan
takoj po obnovi (predvidoma konec junija 2015)
- izvedena je bila le ena študentska delavnica, zaradi premajhnega števila prijavljenih študentov
- ureditev učilnice v naravi pri OŠ Koprivnica ni bila izvedena zaradi drugih obveznosti s strani delavcev OŠ
Koprivnica
- likovna delavnica gimnazijcev Gimnazije Center Celje ni bila izvedena zaradi odločitve Mentorjev, da se
delavnica prestavi v naslednje leto
- delavnica izvedena v okviru programa Igriva arhitektura ni bila izvedena zaradi ukinitve programa
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2

VZPOSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE PARKOVNE INFRASTRUKTURE

Vzpostavljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture omogoča vodeno, nadzorovano in doživeto obiskovanje
parka.
Naložene naloge smo izvajali v okviru naslednjega operativnega cilja:

2.1

Vzdrževanje in obnavljanje infrastrukture

V letu 2014 upravljamo z naslednjo parkovno infrastrukturo:
- Pešpot Podsreda (infrastruktura v naši lasti)
- Geološka učna pot na Rudnico in Virštanj (infrastruktura v naši lasti)
- Pešpot Pilštanj (infrastruktura v naši lasti)
- Naravoslovna učna pot Travnik na Vetrniku (infrastruktura v naši lasti)
- Bizeljske pešpoti: Pot k repnicam, Vidova pot, Grajska pot in Pot po Orešju (infrastruktura v naši lasti)
- Gruska jama – naravna vrednota (infrastruktura v naši lasti)
- Davjek – kraški izvir v Dekmanci (infrastruktura v naši lasti)
- Žličar – skalni osamelec (infrastruktura v naši lasti)
- Zelenjak – soteska reke Sotle (infrastruktura v naši lasti)
- Vodna učna pot Bistrica ob Sotli (infrastruktura v naši lasti)
- Info točka na Čerčkovi domačiji (v naši lasti)
- Rastlinska čistilna naprava pri upravi JZ KP (v naši lasti)
- Lurška jama (infrastruktura v naši lasti)
- Informacijski center v Podsredi (v naši lasti)
V informacijskem centru v Podsredi (info soba na upravi parka, Adamičeva hiša) smo v letu 2014 nadaljevali z
urejanjem naravoslovno-izobraževalnega centra. Postavili smo razstavno vitrino za izdelke ustvarjene na temo
»jabolko« (imamo več eksponatov v zbirki). Potrebno je nabaviti še nov projektor, dva govorniška pulta, urediti
dostop do info sobe za invalide, ter sadjarsko meteorološko postajo. V Adamičevi hiši (stavba nasproti uprave
parka) je uporaben spodnji razstavni prostor. V prostoru bomo uredili razsvetljavo. Oba prostora sta tekom
leta predmet obiska številnih in raznolikih skupin, ter posameznikov. V prostorih so na voljo multivizijske
predstavitve vsebin parka, naravoslovne razstave, predavanja različnih strokovnjakov in sestanki za potrebe
uveljavljanja parkovnih načel.
Pri navedeni parkovni infrastrukturi, gre za informacijske in usmerjevalne table (vzdrževanje in menjava
dotrajanih tabel in nosilnih stebrov), čiščenje poti (košnja, utrjevanje terena, odstranjevanje grmovja in
podrtega drevja) in dostopov do naravnih vrednot, ki so urejene za ogled. Nekaj dotrajanih tabel smo nabavili
že konec lanskega leta in jih zamenjali v prvi polovici letošnjega leta. Opravili smo terenski pregled parkovne
infrastrukture, ki jo bomo glede na finančne zmožnosti postopoma obnavljali po prioritetnih lokacijah.
Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE II po zaposlenih je:
Naloga

Redno popravilo in
vzdrževanje
označevalnih in
informacijskih tabel

Pred.
ure

Reali.
ure

146

155

Programski
stroškipredvideni
1.500,00 €lastna
sredstva
500,00 € občine

Programski
stroškirealizirani
Stalni stroški

Predvideni
kazalniki

Realizirani
kazalniki

Zamenjane
Zamenjanih 20
informacijske in informativnih in
označevalne
označevalnih
table (5)
tabel
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Urejanje info sobe za
obisk, ter nadzor in
čiščenje pešpoti in
tematskih poti v
zavarovanem območju
SKUPAJ

360

345

506

500

Posodobljena
info soba,
vzdrževane in
očiščene poti (5)

Delno
posodobljena
info soba in
očiščene ter
vzdrževane poti
(5)

Dodatne dejavnosti (program presežen):
- zaradi dotrajanosti je bilo potrebno zamenjati več informacijskih tabel od načrtovanih
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3

ZAGOTAVLJANJE PREPOZNAVNOSTI ZAVAROVANEGA OBMOČJA

V letu 2014 smo nadaljevali z aktivnostmi informiranja in ozaveščanja, promocije in trženja. Skupaj s centrom
zdraviliškega turizma v bližini zavarovanega območja (Terme Olimia), TIC-i, RA Sotla in ostalimi zavarovanimi
območji smo se udeleževali sejmov v Sloveniji in na Hrvaškem.

3.1

Dogodki in tematski dnevi

3.1.1 Dan muzejev
Kozjanski park se je tudi letos, z dnevom odprtih vrat gradu Podsreda, že tradicionalno pridružil praznovanju
Mednarodnega muzejskega dne, ki ga v Sloveniji organizira Slovenski odbor ICOM v sodelovanju s Skupnostjo
muzejev Slovenije. Muzeji ga po vsem svetu praznujejo 18. maja, proglasil ga je ICOM - Mednarodni muzejski
svet leta 1976.
Muzejske zbirke povezujejo, je bila nosilna tema Mednarodnega muzejskega dne 2014.
3.1.2 Poletna muzejska noč in Večer pod češnjo
Letošnjo Poletno muzejsko noč, ki jo zaradi racionalizacije stroškov že več let združujemo z “Večerom pod
češnjo”, smo zaradi obveznosti nastopajočih namesto v soboto, 21. junija izvedli v petek, 20. junija. Dogodek
smo poimenovali le “Večer pod češnjo”, saj poteka skupna akcija slovenskih muzejev »Poletna muzejska noč«
tretjo soboto v mesecu juniju.
”Večer pod češnjo” smo prvič izvedli leta 2006. Kulturna druženja je skupaj z nami vse do leta 2011 soustvarjal
Marjan Marinšek, ki je večkrat poudaril, da gre za čudovita večerna druženja v idiličnem trgu Podsreda, na
dvorišču uprave Kozjanskega parka pod staro češnjo. Na letošnjem devetem “Večeru pod češnjo” smo si
ogledali predstavo GUZAJ, GUZI PO NAŠE v izvedbi Kulturnega društva Prevorje.
Znameniti ljudski junak Franc Guzaj je pred 150 leti s svojevrstnimi roparskimi podvigi in ukanami močno
zaznamoval in ustrahoval ljudi na širšem območju Kozjanskega in o njemu je nastalo več zgodb, legend, knjig in
predstav. Zaradi slabega vremena je bila dobro obiskana prireditev v dvorani uprave Kozjanskega parka.
3.1.3 Tradicionalni pohod po Emini romarski poti
8. tradicionalni pohod po Emini romarski poti smo izvedli v soboto, 28. junija. 17 km dolgo pot smo začeli pri
cerkvi sv. Lovrenca v Podčetrtku, nadaljevali preko Rudnice do samostana v Olimju in nato skozi vinograde
Virštanja, mimo Ortnic proti Klakam. Pohod smo zaključili na Pilštanju, kjer se je ta dan odvijala 17.
Prangerjada. Pohoda se je udeležilo 30 pohodnikov.
3.1.4 Novinarska konferenca
Ob obeležitvi mednarodnega dneva biotske raznovrstnosti in evropskega dneva parkov, je v sredo, 21. maja
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na pobudo skupnosti naravnih parkov Slovenije, kateri v letošnjem letu
predsedujemo, pripravilo tiskovno konferenco. Tiskovne konference, ki je bila v KP Ljubljansko barje, se je
udeležil minister mag. Dejan Židan s sodelavci. Na tiskovni konferenci so sodelovali tudi direktorji zavarovanih
območij.
Na gradu Podsreda je 30. maja Turistična zveza Slovenije izvedla delavnico o možnostih “zelenega turizma” na
Kozjanskem in novinarsko konferenco na kateri je sodeloval tudi direktor Kozjanskega parka mag. Teo Hrvoje
Oršanič s predstavitvijo dobrih parkovnih praks.

49

POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2014

V Kozjanskem parku smo 5. junija sodelovali pri izvedbi študijske ture “Dežela celjska” za domače novinarje.
Študijske ture se je udeležilo 11 novinarjev iz različnih medijskih hiš.
3.1.5 Sodelovanje na ekoloških in turističnih sejmih ter kulturnem bazarju
Zavarovano območje Kozjanski park in parkovne regionalne produkte smo predstavljali na različnih sejemskih
prireditvah.
Sejem Turizem in prosti čas
V sodelovanju z RA Sotla in Turizmom Podčetrtek smo se 30. januarja predstavljali na sejmu Turizem in prosti
čas v Ljubljani.
Sejem v Zagrebu - Place2go
V okviru predstavitve Dežele Celjske smo sodelovali na sejmu Place2go v Zagrebu. Sejem je potekal od 14. do
16. marca.
Kulturni bazar
Kozjanski park se je tudi letos kot član Skupnosti muzejev Slovenije predstavil na Kulturnem bazarju, ki je
potekal v Cankarjevem domu 26. marca. Svojo prepoznavnost smo širili s propagandnim materialom, ter na
pobudo Ministrstva za kmetijstvo in okolje med obiskovalce razdelili 100 litrov soka. Stojnico smo si delili s
podjetjem Green event, ki je promoviralo povratne kozarce, v katere so točili naš jabolčni sok.
Namen te promocijske prireditve je predstaviti kakovostne projekte in programe, ki jih slovenske kulturne
ustanove pripravljajo za otroke in mladino oz. za vzgojno–izobraževalne zavode, spodbuditi povezovanje med
kulturnimi in vzgojno–izobraževalnimi ustanovami, predstaviti in poudariti pomen kulturne vzgoje v vzgoji in
izobraževanju, ter predstaviti primere dobre prakse.
Otroški bazar v Mariboru in Ljubljani
Kozjanski park se kot član Skupnosti muzejev Slovenije predstavlja tudi na Otroškem bazarju v Mariboru v
mesecu aprilu in v Ljubljani v mesecu septembru. Otroški bazar je namenjen predvsem družinam.
Letošnji Otroški bazar v Mariboru v dvorani Tabor je potekal 25. aprila, v Ljubljani pa med 11. in 14.
septembrom, oba sta bila združena s Festivalom za tretje življenjsko obdobje. Predstavljali smo se s
propagandnim materialom, na Otroškem bazarju v Ljubljani je bil poudarek naše predstavitve bližajoča
prireditev Praznik kozjanskega jabolka.
Dnevi Slovenskega turizma v Zagrebu
V okviru predstavitve Dežele Celjske smo sodelovali na sejmu Dnevi Slovenskega turizma v Zagrebu. Sejem je
potekal od 20. do 21. maja.
Kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni
V mesecu avgustu smo se skupaj z ostalimi zavarovanimi območji (Triglavski narodni park, KP Goričko, KP
Kolpa, Škocjanske jame, Ljubljansko barje in Logarska dolina) predstavili na Kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji
Radgoni. Z nami je bil tudi predstavnik združenja Kozjanskih vinarjev in pridelovalcev hrane, ki je prodajal
lokalne produkte.
Dobrodošli v Domžalah
Kozjanski park se je skupaj s Turizmom Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, v soboto, 30. avgusta predstavil na
sejmu Dobrodošli v Domžalah.
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Sejem vina in turizma
V začetku meseca septembra smo se skupaj s Kozjanskimi vinarji in pridelovalci hrane predstavljali na
Sejmu vina in turizma v Ljubljani. Poudarek naše predstavitve je bila bližajoča se prireditev Praznik
Kozjanskega jabolka.
MOS - Mednarodni obrtni sejem
V sodelovanju z RA Sotla smo se predstavili s promocijskim gradivom na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju.
Pri predstavitvi Kozjanskega parka smo največji poudarek dali predvsem na bližajočo se prireditev Praznik
kozjanskega jabolka in z našo maskoto “jabko” motivirali obiskovalce sejma.
Bonaca 2014
V sodelovanju z RA Sotla smo se 26. septembra predstavili s promocijskim gradivom na sejmu Bonaca 2014 v
Portorožu.
Tretje življenjsko obdobje
V sodelovanju z RA Sotla smo se 29. septembra predstavili s promocijskim gradivom na sejmu Tretje življenjsko
obdobje v Ljubljani.
Sejem Narava zdravje
V sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom in parkom Škocjanske jame smo se od 13. do 16. novembra
predstavljali na sejmu Narava zdravje v Ljubljani.
3.1.6 Sodelovanje z lokalnimi mediji
V letu 2014 smo redno objavljali članke v lokalnih medijih. Na ta način promoviramo dejavnost Parka in
prispevamo k ozaveščanju javnosti o aktualnih temah iz različnih strokovnih področij. Zaradi varčevalnih
ukrepov smo naročeni le še na lokalne časopise in to je: Oko, Rogaške novice in Posavski obzornik.
Razen tiskanih medijev se odmevi na naše prireditve pojavljajo tudi v raznih elektronskih medijih kot so:
mko.gov.si, spletna stran Spirit, kozjansko.info, posavje.info, lokalno.si, napovednik.com, turizem-podcetrtek.
Neposredno na delovanje Kozjanskega parka se nanaša 284 člankov in ti so bili objavljeni v naslednjih
časopisih.
REVIJA

ŠTEVILO ČLANKOV
LETU 2013

Avtofokus

V

ŠTEVILO ČLANKOV V
LETU 2014
1

Delo

1

1

Delo in dom

1

-

Dolenjski list

2

Eko dežela

1

-

Finance – WeekEnd

1

-

Gea

2

-

Glasnik

-

1
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Lipov list

-

1

Moj mali svet

1

-

Mosova Petica

1

-

National Geographic Junior

1

-

Nedelo

3

3

Nedeljski dnevnik

1

Novi tednik

31

21

Oko

126

137

Ona

1

-

Potovanja

1

Posavski obzornik

21

16

Primorske novice

1

-

Rogaške novice

60

63

Slovenske novice

7

5

Štajerski magazin *

10

-

Tednik panorama

1

-

Trdoživ

1

-

Viharnik

-

1

Vrtnar

1

-

Zmajev glas

18

19

Živa - priloga Dolenjskega lista

1

Planinski vestnik

10

10

SKUPAJ

290

284

* Štajerski magazin ne izhaja več.
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ELEKTRONSKI MEDIJI
Novinarji posameznih radijskih postaj so tudi v letu 2014 redno spremljali naše delo. Posamezne dejavnosti so
bile predstavljene z intervjuji, najavami prireditev, reportažami in v dnevno informativnih oddajah.
JAVLJANJA
23.01.2014 Štajerski val - predstavitev projekta Pilgrimage Europe SI-AT, Nina Gabron
05.03.2014 Štajerski val - o selitvi dvoživk preko ceste, Dušan Klenovšek
07.03.2014 NT&RC - žabja svatba in prenašanje dvoživk, Dušan Klenovšek
08.03.2014 Televizija Maribor- predstavitev aktivnosti v travniških sadovnjakih, Adrijan Černelč
11.03.2014 Vaš kanal - ciklus pogovornih oddaj s Tonijem Gašperičem na temo Gregorjevo, mag. Teo
Hrvoje Oršanič
14.03.2014 Štajerski val - samotarske čebele. hotel za žuželke, Dušan Klenovšek
19.03.2014 Štajerski val - predstavitev aktivnosti ob Dnevu voda, Barbara Ploštajner
19.03.2014 Radio Celje - predstavitev aktivnosti ob Dnevu voda, Barbara Ploštajner
03.04.2014 Radio Slovenija - Najbolj zaseden hotel na Kozjanskem-čebele, Dušan Klenovšek
04.04.2014 Radio Ptuj - oddaja na lepše - predstavitev parka, aktivnosti v parku in dobrih parkovnih
praks, mag. Teo Hrvoje Oršanič
08.04.2014 Štajerski val - predstavite razstave Ars vitraria, Nataša Ferlinc Krašovic
09.04.2014 Radio SI-international - predstavite razstave Ars vitraria, Nataša Ferlinc Krašovic
14.04.2014 Štajerski val - predstavitev razstave National Geographic, mag. Teo Hrvoje Oršanič
07.05.2014 Radio Maribor- Radijska delavnica - predstavitev parka, aktivnosti v parku in dobrih
parkovnih praks, mag. Teo Hrvoje Oršanič
14.05.2014 Štajerski val - predstavitev razstave Jerce Šantej, Nataša Ferlinc Krašovic
15.05.2014 NT&RC - predstavitev akcije Za družine brezplačno, Valerija Slemenšek
17.05.2014 RTV, Radio - o pomenu grajskega parka pri gradu Sevnica, Dušan Klenovšek
28.05.2014 Radio Rogla - predstavitev Festivala ekološke hrane, Valerija Slemenšek
29.05.2014 Radio SI-international - predstavitev Festivala ekološke hrane, Valerija Slemenšek
29.05.2014 Val 202 - predstavitev tradicionalnega pohoda po Kozjanskem parku ob dnevu okolja,
Barbara Ploštajner
30.05.2014 Štajerski val - predstavitev Festivala ekološke hrane, Valerija Slemenšek
30.05.2014 NT&RC - predstavitev Festivala ekološke hrane, Valerija Slemenšek
10.06.2014 RTV, Radio (kmetijska oddaja) - o invazivnih vrstah, Dušan Klenovšek
17.06.2014 NT&RC - snemanje oddaje Pojdi z menoj - predstavitev parka, aktivnosti v parku in dobrih
parkovnih praks, mag. Teo Hrvoje Oršanič
19.06.2014 Štajerski val - predstavitev Večera pod češnjo, Nataša Ferlinc Krašovic
19.06.2014 Štajerski val - predstavitev uvodnega koncerta v Glasbeno poletje na gradu Podsreda,
Nataša Ferlinc Krašovic
19.06.2014 Štajerski val - predstavitev javnega vodstva po razstavi Jerce Šantej, Nataša Ferlinc
Krašovic
26.06.2014 Štajerski val - predstavitev koncerta Tilna Pusarja, Nataša Ferlinc Krašovic
26.06.2014 Štajerski val - predstavitev Eminega pohoda, Nataša Ferlinc Krašovic
03.07.2014 Štajerski val - predstavitev razstave Ars vitraria, Nataša Ferlinc Krašovic
09.07.2014 Štajerski val - predstavitev glasbenega seminarja za klarinet in flavto, Valerija Slemenšek
11.07.2014 Radio Slovenija - reportaža o naravoslovnem taboru, Barbara Ploštajner in Dušan
Klenovšek
11.07.2014 NT&RC - predstavitev programa Glasbeno poletje na gradu Podsreda, Valerija Slemenšek
15.07.2014 Štajerski val - predstavitev programa Glasbeno poletje na gradu Podsreda, Valerija
Slemenšek
05.08.2014 Štajerski val - predstavitev glasbenega seminarja za saksofon, Valerija Slemenšek
06.08.2014 NT&RC - predstavitev programa Glasbeno poletje na gradu Podsreda, Valerija Slemenšek
12.08.2014 Radio Slovenija - predstavitev programa Glasbeno poletje na gradu Podsreda, Valerija
Slemenšek
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22.08.2014 Štajerski val - predstavitev glasbenega seminarja za violončelo, Valerija Slemenšek
28.08.2014 NT&RC - predstavitev glasbenega seminarja za violončelo, Valerija Slemenšek
03.09.2014 Štajerski val - predstavitev pojočih kobilic, mag. Teo Hrvoje Oršanič
03.09.2014 Štajerski val - predstavitev razstave Vesne Davidovič, Nataša Ferlinc Krašovic
03.09.2014 NT&RC - predstavitev pojočih kobilic, mag. Teo Hrvoje Oršanič
16.09.2014 Štajerski val - predstavitev projekta Histcape, Valerija Slemenšek
25.09.2014 Štajerski val - predstavitev aktivnosti parka, mag. Teo Hrvoje Oršanič
02.10.2014 Štajerski val - predstavitev Praznik kozjanskega jabolka, Valerija Slemenšek
03.10.2014 NT&RC - predstavitev Praznik kozjanskega jabolka, Valerija Slemenšek
07.10.2014 Štajerski val - predstavitev Praznik kozjanskega jabolka, mag. Teo Hrvoje Oršanič
08.10.2014 Radio Slovenija - predstavitev Praznik kozjanskega jabolka, mag. Teo Hrvoje Oršanič
13.10.2014 Štajerski val - obisk zavarovanega območja v tekočem letu, Valerija Slemenšek
TELEVIZIJSKE ODDAJE
Vaš kanal- Novinarska konferenca- projekt Priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih
(24.01.2014), Adrijan Černelč
Ansat TV- projekt Priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih (13.02.2014), Adrijan Černelč
TV SLO 1- Prispevek o velikonočnih delavnicah (09.04.2014), Nataša Ferlinc Krašovic
Televizija AS - 11. oddaja Mura Drava- snemanje oddaje o Kozjanskem parku (19.05.2014), Adrijan
Černelč, Dušan Klenovšek
TV SLO 1 - Slovenski magazin - oddaja za tujce (03.06.2014), Barbara Ploštajner Dušan Klenovšek,
Adrijan Černelč
VTV - Snemanje za oddajo Dobro jutro - predstavitev Festivala ekološke hrane in dobrih parkovnih
praks (05.06.2014), mag. Teo Hrvoje Oršanič
TV Golica - predstavitev spota pesmi Kozjansko jabolko (04.09.20014), mag. Teo Hrvoje Oršanič
RTV Slovenije - oddaja Alpe-Donava-Jadran, prispevek o gradu Podsreda (12.09.2014), Lucija Zorenč
Radio Ognjišče - Planinske urice (21.4.2014), gostovanje z dr. Jožetom Bavconom o “plant huntingu” v
Sloveniji, Dušan Klenovšek
Razdelitev nalog za izvajanje 3.1 naloge PRIORITETE II po zaposlenih je:
Naloga

Pred.
ure

Reali.
ure

Dan muzejev

16

16

Poletna muzejska noč in
večer pod češnjo

25

25

Programski
stroškipredvideni

Programski
stroškirealizirani

500,00 € - 18,61 €občine
lastna
sredstva
100,00 € občine

Predvideni
kazalniki

Realizirani
kazalniki

Število
obiskovalcev
(25)

Število
obiskovalcev
(35)

Število
obiskovalcev
(35)

Število
obiskovalcev
(40)
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Tradicionalni pohod po
Emini romarski poti

24

24

Število
Število
pohodnikov (50) pohodnikov (30)

Novinarska konferenca

16

18

Število prisotnih Število prisotnih
novinarjev (5)
novinarjev (7)

Sodelovanje na
ekoloških in turističnih
sejmih ter Kulturnem in
Otroških bazarjih

110

135

500,00 € - 195,35 € - Število
Število
lastna
lastna
predstavitev na predstavitev na
sredstva
sredstva
sejmih (5)
sejmih (13)
200,00 € občine

Sodelovanje z lokalnimi
mediji

50

53

3.400,00 € - 3.600,00 €
lastna
Stalni
sredstva
stroški-lastna
sredstva

SKUPAJ

241

Število objav
(35)

Število objav
(48)

271

Dodatne dejavnosti (program presežen):
- sodelovanje s predstavitvami zavarovanega območja na sejmih je bilo dosti večje od načrtovanega zaradi
sodelovanja z RA Sotla, ki finančno pokriva tudi našo prisotnost na sejmih

3.2 Informacijsko-promocijska gradiva in publikacije
V letu 2014 smo izdali naslednja gradiva:
- zloženko Glasbeno poletje
- zloženko Praznik kozjanskega jabolka
- fotoknjiga Kozjanski park
- plakat Stare sorte jabolk
- zloženka Izjemna drevesa na Čelovniku
- zloženko ob razstavi Arteist Jerce Šantej
Pripravljali smo gradivo za Vodnik po bizeljskih pešpoteh. Skupaj s predstavnico Turističnega društva Bizeljsko
smo opravili številna terenska srečanja z različnimi ponudniki, ki jih prav tako želimo predstaviti v vodniku. To
delo smo nadaljevali še v mesecih oktober, november in december 2014, zato ga nismo uspeli izdati kot smo
načrtovali. Če bomo uspeli pridobiti sponzorska sredstva ga bomo izdali v naslednjem letu, v sodelovanju s
Turističnim društvom Bizeljsko, KS Bizeljsko in Občino Brežice.
Ob koncu leta smo pripravili in v nakladi 60 izvodov izdali fotoknjigo Kozjanski park in biosferno območje
Kozjansko in Obsotelje. Fotoknjiga prikazuje naravo regijskega parka in biosfernega območja, nastala je na
podlagi izbora fotografij iz vseh let fotografskega ex tempora Kozjansko jabolko in fotografij, ki so nam jih
poslali avtorji - fotografi na podlagi javnega povabila. Avtorji - 30 fotografov so vse fotografije dali brezplačno.
Načrtovali smo izdajo časopisa Kozjanskega parka Sožitje, kar pa zaradi finančne zahtevnosti izdaje, nismo
uspeli realizirati. Ker časopisa nismo izdali, smo to poskušali nadomestiti z elektronskimi predstavitvami ter
močnim pojavljanjem v lokalnih medijih. V prihodnje načrtujemo izdajo elektronske verzije parkovnega
časopisa Sožitje, s pripravo smo že začeli.
Tekom leta pripravljamo elektronske predstavitve (Power Point) narave Kozjanskega parka, ki jo posredujemo
preko elektronskih medijev. S predstavitvami smo pričeli že v letu 2013 in so doživele zelo pozitiven odziv.
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Posredovane so bile naslednje predstavitve: Žuželke na cvetočem bršljanu in okolici, Kozjanska narava v letu
2014, Kozjanska narava v septembru 2014, Kozjanska narava v januarju 2014… Prav tako smo naravo kozjanske
krajine predstavljali s fotografijami na družabnem spletnem omrežju Facebook, kjer smo za vsak mesec sproti
nalagali sveže fotografije.
Pripravljali smo članke za različne lokalne časopise (časopis Oko, Rogaške novice, Posavski obzornik, Zmajev
glas, Orans…).
V mesecu septembru smo natisnili plakat o tradicionalnih (starih) sortah jabolk z naslovom Kozjanske jabke.
Načrtovali smo tisk razglednice Podsreda, vendar je nismo izdali zaradi pomanjkanja finančnih sredstev.
Ob 15. letnici Praznika kozjanskega jabolka smo izdali priložnostni promocijski material. V prvi polovici leta smo
pridobili ponudbe in oblikovali motive, ki so bili upodobljeni na promocijskem materialu. Promocijski material knjižna kazalka, majica z motivom jabolka, magnetek z dvema motivoma jabolk, smo izdali v mesecu
septembru. Oblikovali in izdali smo tudi papirnato darilno vrečko z motivi biodiverzitete našega zavarovanega
območja.
Ob koncu decembra je bila tiskana nova zloženka - Izjemna drevesa na Čelovniku. V njej so predstavljene med
300 in 400 let stara hruška, drevesasta črni bezeg in navadni brin ter številna debela drevesa božjega drevca.
Zloženka je plod sodelovanja z lokalnim prebivalstvom. Kot nadaljevanje načrtujemo v naslednjem letu
pripraviti še vsebine za informacijsko tablo na tej lokaciji.
Razdelitev nalog za izvajanje 3.2 naloge PRIORITETE II po zaposlenih je:
Naloga

Pred.
ure

Reali.
ure

Programski
stroškipredvideni

Programski
stroškirealizirani

Predvideni
kazalniki

Realizirani
kazalniki

Priprava in izdaja
zloženke Glasbeno
poletje

40

38

400,00 € lastna
sredstva

426,43 € lastna
sredstva

Izdana zloženka
(1000 izvodov)

Priprava in izdaja
zloženke Praznik
kozjanskega jabolka

20

19

600,00 € lastna
sredstva

524,60 € lastna
sredstva

Izdana zloženka Izdana zloženka
(15.000)
(10.000)

Priprava vodnika po
pešpoteh Bizeljskega

100

90

12.000,00 €
sponzorska
sredstva

/

Natisnjen
Delno
vodnik
(1000 pripravljen
izvodov)
vodnik

Fotografska monografija
Kozjansko

50

48

1.500,00 €lastna
sredstva

713,51 €lastna
sredstva

Natisnjena
monografija
(300 izvodov)

Natisnjena
fotoknjiga
Kozjanski park in
biosferno
območje
Kozjansko in
Obsotelje (60
izvodov)

Priprava in izdaja
časopisa Kozjanskega
parka

50

10

2.227,00 € lastna
sredstva

/

Izdana ena
številka časopisa
(4000 izvodov
ene št.)

Delno
pripravljena
shema
elektronske
verzije časopisa

Izdana zloženka
(1000 izvodov)
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Priprava člankov za
različne časopise

70

75

Plakat-stare sorte jabolk

40

40

1.000,00 € lastna
sredstva

Razglednica Podsreda

10

2

200,00 € lastna
sredstva

Promocijski mat. ob 15.
letnici Praznika
kozjanskega jabolka

30

30

2.500,00 € lastna
sredstva

Priprava in izdaja
zloženke o Lovretovi
lesniki in drugih
izjemnih drevesih

5

20

170,00 € lastna
sredstva
300,00 € občine

SKUPAJ

415

Število člankov
(30)
995,00 €
Stalni
stroški-lastna
sredstva
/

Število člankov
(284)

Natisnjen plakat Natisnjen plakat
(1000)
(1000)

Natisnjena
razglednica
(500)

Predvidoma
letu 2015

v

602,55 €lastna
sredstva

Nahrbtniki
(100), USB ključi
(100), majice

Majice,
magnetka,
knjižna kazalka

7,40 € lastna
sredstva
200,00 € občine

Natisnjena
zloženka (4000)

Natisnjena
zloženka (4000)

372

Dodatne dejavnosti (program presežen):
- izdaja fotoknjige
- zaradi velike interesa smo pripravili več člankov za različne medijske hiše o zavarovanem območju od
načrtovanega
Ni bilo realizirano:
- zloženko Praznik kozjanskega jabolka smo natisnili v manjši nakladi od načrtovane zaradi finančnih sredstev
- vodnik po pešpoteh Bizeljskega ni bil natisnjen, saj nismo pridobili sponzorskih sredstev
- zaradi finančnih sredstev smo namesto monografije izdali fotoknjigo
- zaradi finančnih sredstev nismo izdali časopisa
- razglednico Podsreda nismo natisnili zaradi pomanjkanja finančnih sredstev

3.3

Spletna stran

Vzdrževanje in posodabljanje spletnih strani
Spletno stran Kozjanskega parka (www.kozjanski-park.si) dopolnjujemo in posodabljamo sami.
Preko projekta »Od vijeglavke do soka« imamo vzpostavljeno dodatno spletno stran (www.travniskisadovnjaki.si). Tudi to spletno stran urejamo sami oz. v sodelovanju s projektnimi partnerji.
Poleg tega smo eden od skrbnikov turističnega portala www.slovenia.info in sicer za območje Kozjanskega
parka.
V prvi polovici leta smo skrbeli za pojavljanje na zelo dobro obiskanem Facebook-profil Kozjanskega parka, ki
ga redno dopolnjujemo s svežimi informacijami. Velik odziv med preko 4000 sledilci imajo mesečne
predstavitve kozjanske narave.
Konec leta smo spletno stran Kozjanskega parka vsebinsko in oblikovno prenovili in tako naredili bolj prijazno
do uporabnikov in enostavnejšo za posodabljanje in dopolnjevanje.
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Razdelitev nalog za izvajanje 3.3 naloge PRIORITETE II po zaposlenih je:
Naloga

Pred.
ure

Reali.
ure

Vsebinska in oblikovna
prenova spletne strani

200

195

1.500,00 € - 1.300,00 € - Prenovljena
lastna
lastna
spletna stran
sredstva
sredstva

Prenovljena
spletna stran

Ažuriranje
posodabljanje
strani

150

140

Število
obiskovalcev
spletne strani
(30.000)

Število
obiskovalcev
spletne strani
(42.000)

in
spletne

SKUPAJ

3.4

350

Programski
stroškipredvideni

Programski
stroškirealizirani

Predvideni
kazalniki

Realizirani
kazalniki

335

Monitoring obiska

Spremljanje števila obiskovalcev
Na objektih, kjer imamo voden obisk (Grad Podsreda, Kolarjeva domačija, ogled multivizije, učne poti, naravne
vrednote), mesečno spremljamo število obiskovalcev. V spodnji tabeli je navedeno število obiskovalcev za
zadnjih šest let. V letu 2014 je bilo za 8,99% več obiskovalcev v primerjavi z letom 2013.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

JANUAR

0

38

30

0

0

58

FEBRUAR

82

0

40

53

343

53

MAREC

382

409

563

403

352

553

APRIL

1471

1273

1460

648

1129

790

MAJ

2019

1415

1765

2111

1650

1672

JUNIJ

2673

1741

2653

2413

1921

1604

JULIJ

1118

1111

1327

1180

610

1280

AVGUST

1316

1696

1400

1532

1120

992

SEPTEMBER

1414

1272

1147

1122

814

1156

OKTOBER

14480

13905

13836

14676

17151

19015

NOVEMBER

779

661

503

709

387

527

DECEMBER

107

327

485

92

0

67

SKUPAJ

25.841

23.848

25.209

24.939

25.477

27.767
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Razdelitev nalog za izvajanje 3.4 naloge PRIORITETE II po zaposlenih je:
Naloga

Spremljanje števila
obiskovalcev parka
SKUPAJ

3.5

Pred.
ure

Reali.
ure

80

80

80

80

Programski
stroškipredvideni

Programski
stroškirealizirani

Predvideni
kazalniki

Realizirani
kazalniki

Št. obiskovalcev Št. obiskovalcev
(15.000)
(27.767)

Podatkovni in dokumentacijski fondi

Urejanje in posodabljanje podatkovnih zbirk
V Kozjanskem parku vodimo in dopolnjujemo dokumentacijske fonde, ki nam služijo pri delu upravljavca
zavarovanega območja.
Dopolnjevanje podatkovnih baz o vrstah in sortah sadja
Dopolnjevali smo podatkovno bazo o vrstah in tradicionalnih sortah sadja. Iz tovrstne baze smo izbrali 49
različnih tradicionalnih sort jabolk, katerih slikovni material smo uporabili pri izdaji plakata Kozjanske jabke.
Pripravili smo seznam tradicionalnih sort jabolk, ki bi jih bilo potrebno razmnožiti v drevesnici za potrebe
kolekcijskega sadovnjaka in nadaljnjega raziskovanja.
Dopolnjevanje in posodobitev kartografskih podlag in prostorskih podatkov
GIS je ključni podporni sistem vsem strokovnim nalogam, analizam in načrtovanju varstva v Kozjanskem parku,
kjer pri svojem delu uporabljamo programski paket Arc view in Arc Gis.
Redno smo urejali in posodabljali prostorske podatke. Pripravili smo transekte dekadnega popisa ptic na
ortofoto posnetkih v jpg verziji, ki bodo v prihodnje služili letnim popisom ptic. V skladu s terensko zbranimi
podatki, le te sprotno vnašamo v bazo podatkov.
Dopolnjevanje podatkov v naravovarstvenem atlasu
V naravovarstvenem atlasu redno spremljamo podatke, v primeru, da pri terenskem pregledu ugotovimo
določene spremembe na naravni vrednoti, le te sporočimo pristojni območni enoti Zavoda RS za varstvo
narave, ki te spremembe nato vključi v naravovarstveni atlas. V letošnjem letu smo podrobneje pregledovali
geomorfološke naravne vrednote.
Evidenca knjižničnega gradiva
Redno vnašamo v evidenco naše knjižnice vse nove naslove. Do konca leta 2014 je bilo vpisanih 93 novih
naslovov knjižničnega gradiva. Istočasno v okviru knjižnice vršimo tudi izposojo.
Fototeka in digitalne fotografije
Fototeka parka (klasična fotografija) šteje 18431 enot. Čeprav več ne uporabljamo klasične fotografije za
beleženje sprememb v prostoru in dogodkov, pa shranjene fotografije še vedno dopolnjujemo z novimi
podatki, pretvarjamo obstoječe fotografije v digitalno obliko za interno rabo in za naše zunanje sodelavce, še
prav posebej za razne predstavitve.
Digitalne fotografije pa opremljamo s podatki in razvrščamo po skupinah, ter so kot take dostopne vsem
strokovnim sodelavcem.
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Zbirke Kozjanskega parka
V letošnjem letu smo nadaljevali predvsem z urejanjem dokumentacije za posamezne zbirke. Za grad Podsredo
smo pridobili klavir – darilo Stanke Frankovič in Romana Kralja, ki je evidentiran ni pa še inventariziran v zbirko.
Predmeti iz naše zbirke so nam služili tudi kot vir za pripravo razstave o sadjarstvu in iz njih smo črpali gradivo
za samo razstavo, predvsem za vizualno dopolnitev razstave. V zbirko smo tudi vnesli 30 novih predmetov.
Hemeroteka
Do konca leta je bilo odloženih 809 člankov, ki pokrivajo prostor zavarovanega območja.
Zaradi zmanjševanja stroškov smo naročeni le še na Oko, Rogaške novice in Posavski obzornik.
Vodenje baze podatkov o darilih uslužbencem zavoda
Podatkov nismo dopolnjevali, saj nihče od uslužbencev ni prijavil nobenega darila.
Urejanje arhiva Kozjanskega parka
V okviru delovanja Javnega zavoda je nastal obsežni arhiv Kozjanskega parka, ki ga je potrebno v naslednjih
letih zaradi prostorske stiske urediti in v skladu s predpisano zakonodajo izvršiti izločanje materiala.
Že v prvi polovici leta smo zaključili z načrtovanim urejanjem arhiva Javnega zavoda Kozjanski park. V mesecu
decembru smo z urejanjem arhiva nadaljevali, ker so se urejali pisarniški prostori, kjer se nahaja tudi arhiv.
Uredili smo arhiv do leta 1996 in pripravili del arhiva za prenos v Zgodovinski arhiv Celje.
Razdelitev nalog za izvajanje 3.5 naloge PRIORITETE II po zaposlenih je:
Naloga

Pred.
ure

Reali.
ure

Dopolnjevanje
podatkovnih baz o
vrstah in sortah sadja

32

32

Dopolnjevanje in
posodobitev
kartografskih podlag in
prostorskih podatkov

32

Dopolnjevanje podatkov
v naravovarstvenem
atlasu

Programski
stroškipredvideni

Programski
stroškirealizirani

Predvideni
kazalniki

Realizirani
kazalniki

Število novih
sort sadja (4)

Število novih
sort sadja (4)

44

Urejene baze
podatkov

Urejene baze
podatkov

32

0

Dopolnjeni
podatki za
naravne
vrednote (10)

Dopolnjeni
podatki za
geomorfološke
naravne
vrednote (10)

Evidenca knjižničnega
gradiva

40

40

Vpis novih enot Vpisanih
93
(100 naslovov)
novih naslovov

Fototeka in digitalne
fotografije

32

37

Število novih
enot (200)

Število novih
enot (200)

Zbirke Kozjanskega
parka

80

70

Število novih
enot (30)

Število novih
enot (30)

Hemeroteka

60

55

Število novih
enot (750)

Število novih
enot (806)

6

0

Dopolnjevanje

/

Vodenje baze podatkov
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o darilih uslužbencem
zavoda
Urejanje arhiva
Kozjanskega parka
SKUPAJ

3.6

baze (5)
160

170

474

448

Delno urejeni
arhiv

Urejen arhiv do
leta 1996

Zagotavljanje trajnostnega razvoja območja in trženja

Ker Kozjanski park prvenstveno krepi svoje naloge na področju ohranjanja narave, se obseg dela na področju
razstavne dejavnosti in organizacije glasbenih seminarjev krči, prav tako obseg sredstev, namenjenih tem
dejavnostim.
Obseg dela se je posledično povečal na prioriteti I-Varstvene, upravljavske in nadzorne naloge, kjer opravimo
več kot 60% svojega dela.
Grad Podsredo kot upravljavec objekta in zavarovanega območja potrebujemo za uveljavljanje parkovnih
načel, saj je objekt tekom leta zelo dobro obiskan in nudi številne možnosti promocije dela parka. Razstave
različnih avtorjev so vse bolj vezane na motiviko iz narave, v gradu pa z letom 2014 nastaja tudi parkovno
informacijsko središče (seznanjanje z osnovnimi naravovarstvenimi pojmi in parkovnimi vsebinami). Grad ima
svojo prepoznavnost ustvarjeno v desetletjih aktivnega dela tudi na področju kulture, zato je ta del smiselno v
določenem deležu ohranjati tudi v bodoče.
Glasbene seminarje v Kozjanskem parku izvajamo že celih 20 let in so zelo prepoznani v celotni Sloveniji in tudi
izven naših meja. To prispeva k promociji in seveda tudi prepoznavnosti Kozjanskega parka kot celote, saj vse
udeležence vedno seznanimo tudi z naravnimi vrednotami v parku. O glasbenem poletju je veliko zapisanega
tudi v različnih medijih, kjer pa je vedno omenjeno tudi zavarovano območje. Celotni strošek (honorarji,
materialni stroški, delo zaposlenih) glasbenega poletja je pokrit iz kotizacij udeležencev.
3.6.1 Razstavna dejavnost
Z našo razstavno dejavnostjo dvigujemo stopnjo poznavanja in prepoznavnosti zavarovanega območja ter
izobražujemo in ozaveščamo prebivalce in obiskovalce zavarovanega območja. Z razstavno dejavnostjo
dvigujemo število obiskovalcev zavarovanega območja. Razstave prirejamo tako na gradu Podsreda, kot tudi v
Slovensko-bavarski in Adamičevi hiši.
Vesna Davidovič – umetniška razstava
Na gradu Podsreda je bil 6. septembra likovno – glasbeni dogodek, na katerem smo v galerijskih prostorih
gradu Podsreda odprli slikarsko razstavo Vesne Davidovič “SLIKE O SVOBODI.” Odprtje pa je popestril znani
kantavtor Peter Dirnbek, ki je predstavil svoj drugi album “PESEM O SVOBODI”.
VESNA DAVIDOVIČ, rojena leta 1973 v Stuttgartu v Nemčiji, je slikarka, ki se izraža zelo raznoliko in dinamično.
Na prvi pogled abstrakcije deluje brez reda, a izučeno oko kmalu opazi uravnotežene kompozicije.
Eksperimentalen pristop avtorice k slikarski površini poudarja močno izrazno strukturno teksturo površine, ki je
vpeta v barvni spekter, na eni strani od močno živih, agresivnih barv do umirjenih zemeljskih pastelnih tonov
ter na drugi strani vseprisotne črnine. Avtorica nam preko eksperimentalnega pristopa govori o shizofrenih
odnosih, ki so hkrati del sodobnega sveta, kot tudi integralni del posameznikove biti. Njen nagovor skozi žive
slike tako ne potrebuje besed, ki bi opisovale nekaj, kaj pomeni biti ženska v sodobnem svetu.
Umetnico je predstavila umetnostna zgodovinarka, kustodinja Alenka Černelič Krošelj, dogodka se je udeležilo
60 obiskovalcev. Razstava je bila na ogled do 31. oktobra 2014.
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Jerca Šantej – umetniška razstava
17. maja smo na podstrešju gradu Podsreda odprli slikarsko razstavo ARTEIST znane umetnice Jerce Šantej. Na
gradu Podsreda se predstavlja prvič in sicer s črno-belimi slikami njenih navideznih idolov, tudi osebnostmi, ki
so ta svet zapustile v letu 2013. Podobe Jovanke Broz, Margaret Thacher, Nelsona Mandele in Louja Reeda ter
drugih idolov se nam pokažejo samo, če se vpletemo v slikarkin proces, odkrijejo se nam s pomočjo vode, ko se
posušijo, pa se ponovno skrijejo. Umetnico je na odprtju predstavila umetnostna zgodovinarka, kustosinja
Alenka Černelič Krošelj, dogodek pa je popestrila umetnica s svojo skupino Arteist, kot podlaga pa so ji služile
pesmi njenega idola Lou Reed-a. Razstava je bila na ogled do 13. julija 2014. Odprtja se je udeležilo 60
obiskovalcev. Ob razstavi smo izdali zloženko.
Zaradi velikega zanimanja smo skupaj z umetnico Jerco Šantej in kustosinjo razstave Alenko Černelič Krošelj 22.
junija izvedli javno vodstvo po razstavi, ki se ga je udeležilo 30 obiskovalcev.
Fotografski razstavi “Skrb za naš planet” National Geographic Slovenija in “Spoznajte svojega soseda«
avtorja Marka Masterla
V galerijskih prostorih gradu Podsreda smo 16. aprila odprli razstavi “Skrb za naš planet” s fotografijami
slovenskih fotografov, objavljenimi v reviji National Geographic Slovenija, in “Spoznaj sosede” s fotografijami
rastlin kočevskega fotografa Marka Masterla. National Geographic Society je danes ena največjih neprofitnih
znanstvenih in izobraževalnih organizacij na svetu in že od nekdaj slovi po vrhunskih in nepozabnih
fotografijah. S temi fotografijami so povezane zgodbe, ki pripovedujejo, razlagajo, razkrivajo, opozarjajo,
pozivajo k spremembam. Razstava fotografij rastlin “Spoznaj sosede” je delo kočevskega fotografa Marka
Masterla, ki z National Geographicom Slovenija sodeluje že od prvih številk. Prispeval je fotografije o
medvedih, polhih in kočevskem pragozdu. Leta 2009 se je začel preizkušati v tehniki fotografiranja rastlin in
živali na belem ozadju v terenskem studiu v naravi in se leta 2010 pridružil projektu Spoznaj sosede (Meet Your
Neighbours). Gre za svetovno fotografsko pobudo, namenjeno povezovanju ljudi z naravo, ki jo najdemo na
domačem pragu.
Razstavi sta predstavila mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Kozjanskega parka, in dr. Marija Javornik,
odgovorna urednica revije National Geographic Slovenija, Marko Masterl pa je pripravil projekcijo svojih
fotografij. Razstavi sta bili na ogled do 23. julija 2014.
Steklarski razstavi in delavnici članov Društva steklarjev Slovenije
Kozjanski park že od leta 2009 sodeluje z Društvom steklarjev Slovenije. Njihovi člani dvakrat na leto
razstavljajo v kletnih prostorih gradu Podsreda, prav tako pa se predstavljajo na steklarskih delavnicah in na
Prazniku kozjanskega jabolka.
Na prvi letošnji steklarski razstavi, ki smo jo odprli 12. aprila, sta se predstavila Taja - Natalija Kukec in
Aleksander Gostečnik. Razstavo in umetnika je predstavil predsednik Društva steklarjev Slovenije Jože Rataj,
dogodek pa je popestril mladi harmonikar Aljaž Klavžar.
Na grajskem dvorišču je potekala tudi steklarska delavnica, na kateri so steklarski mojstri prikazovali steklarske
veščine. Delavnice in odprtja se je udeležilo 60 obiskovalcev. Razstava je bila na ogled do 30. junija.
5. julija smo v kletnih prostorih gradu Podsreda odprli drugo letošnjo steklarsko razstavo na kateri sta se
predstavila Valerie Štih in Matijaž Gostečnik. Razstavo in umetnika je tudi tokrat predstavil predsednik Društva
steklarjev Slovenije Jože Rataj, dogodek pa sta popestrili mladi glasbenici Jona Kunej in Eneja Lipej.
Na grajskem dvorišču je tudi ob tej razstavi potekala tudi steklarska delavnica, na kateri so steklarski mojstri
prikazovali steklarske veščine. Delavnice in odprtja se je udeležilo 50 obiskovalcev. Razstava je bila na ogled do
31. oktobra.
Sadjarstvo na Kozjanskem oz. Drobci iz preteklosti sadjarstva
Razstava je bila pripravljena za 15 praznik Kozjanskega jabolka in predstavlja kratek sprehod skozi preteklost te
plodovite agrarne panoge. Podatkov o sadjarstvu niti ni tako malo. Na slovenskem je bilo mnogo zaslužnih
mož, ki so druge učili o cepljenju, o žlahtnjenju, sajenju, obiranju in spravilu ter tudi o prodaji sadja.
Razstava se je delila v dva dela: v prvem je bilo predstavljeno sadjarstvo na splošno, v drugem so bili
predstavljeni drobci iz preteklosti sadjarstva na Kozjanskem in Obsotelju, oziroma predvsem območju, ki ga
danes pokriva Kozjanski park. S podatki, ki so navedeni v šolskih kronikah, Zbirki zgodovinske in bajeslovne
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učne snovi za brežiški, kozjanski in sevniški okraj iz leta 1903, Leksikona dravske banovine in časopisov in
dokumentov iz naše zbirke smo orisali razvoj sadjarstva na področju, ki ga danes zajema Kozjanski park.
Fotografska razstava Kozjansko jabolko 2014
Izbrane fotografije, ki nastanejo ob fotografskem ex temporu v času Praznika kozjanskega jabolka, smo
razstavili v Slovensko - bavarski hiši 3. decembra. Na razstavi je bilo 37 fotografij.
Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem - selitev razstave
Dogovarjali smo se z učiteljicama likovnega pouka Milojko Drobne iz OŠ Lesično in učiteljico Tanjo Plevnik iz OŠ
Bizeljsko in Pišece o možnosti selitve razstave. Žal do realizacije ni prišlo.
Fotografska razstava Lee Babič
Na podstrešju gradu Podsreda smo 16. julija odprli fotografsko razstavo »TAM, KJER SEM DOMA«, fotografinje
Lee Babič, zmagovalke ex tempora Kozjansko jabolko 2011.
Lea Babič prihaja iz Bizeljskega, fotografije, ki so bile na ogled na gradu Podsreda, so nastale v bližini doma, na
Bizeljskem. Z njimi je fotografinja želela tudi drugim pokazati koliko lepote se skriva okrog nas pa je največkrat
niti ne opazimo. Lea Babič se več let udeležuje fotografskega ex tempora Kozjansko jabolko, ki poteka v času
Praznika kozjanskega jabolka in leta 2011 je bila njena fotografija zmagovalna.
Fotografinjo je predstavil mag. Teo Hrvoje Oršanič, dogodek pa so popestrili Ljudski pevci Bizeljsko. Odprtja se
je udeležilo preko 100 obiskovalcev. Razstava je bila na ogled do 30. avgusta 2014.
Fotografska razstava Mojce Cvirn
Razstavo, ki je bila predvidena od 28. avgusta na podstrešju gradu Podsreda, smo zaradi bolezni avtorice
odpovedali.
Fotografska razstava Andreje Ravnak
Na podstrešju gradu Podsreda smo 27. septembra odprli fotografsko razstavo »RAZISKOVANJA 2 - PISANI
SVET«, fotografinje Andreje Ravnak, zmagovalke ex tempora Kozjansko jabolko 2010. Andreja Ravnak je po
študiju arhitekture našla veselje v fotografskem izražanju. Leta 2008 je bila povabljena v Društvo fotografov
Svit in tam pravzaprav šele spoznala širno fotografsko ustvarjanje. Od takrat je poslala fotografije na številne
mednarodne razstave in prejela kar nekaj nagrad, od katerih so ji najbolj pri srcu zlata medalja za posamično
fotografijo s klubskega svetovnega prvenstva v Parizu, zlata medalja na celjskem mednarodnem salonu in
srebrna medalja v Abu Dhabiju. Trenutno ima v mednarodni fotografski zvezi naziv »excellence FIAP silver« in v
domači fotografski zvezi naziv »kandidatka za mojstrico fotografije«. Na več slovenskih fotografskih razstavah
je sodelovala kot žirantka, večkrat pa je žirirala tudi na mednarodnih fotografskih razstavah na Norveškem in v
Srbiji. Sodelovala je na številnih fotografskih razstavah v okviru Društva fotografov Svit doma in v tujini, prav
tako pa je imela že kar nekaj samostojnih razstav.
Že več let se udeležuje fotografskega ex tempora Kozjansko jabolko, ki poteka v času Praznika kozjanskega
jabolka in leta 2010 je bila njena fotografija zmagovalna, kar ji je omogočilo razstavo na gradu Podsreda.
Besedilo ob razstavi je prispeval mag. Teo Hrvoje Oršanič, dogodek pa je popestril mladi trobentar Rene
Kračun. Odprtja se je udeležilo 40 obiskovalcev. Razstava je bila na ogled do 15. novembra 2014.
Fotografska razstava Arven Šakti Kralj
V galerijskih prostorih gradu Podsreda smo 25. julija odprli pregledno razstavo fotografij in fotografskih
objektov “NATURE MORTE”, umetnice Arven Šakti Kralj Szomi.
Samostojna razstava Arven Šakti Kralj Szomi je vključevala izbor del, narejenih med letoma 2000 in 2014, tako
v analogni kot v digitalni fotografski tehniki. Razen velike fotografije na zunanji steni gradu, so bile v grajski
galeriji predstavljene serije črno-belih ali monokromih fotografij v različnih formatih in izvedbah ter dela, skrita
v skrivnostne šatulje, ki niso vabila obiskovalce le k ogledu, temveč tudi k sodelovanju. Avtorico in njena dela
je predstavila umetnostna zgodovinarka, kustosinja Alenka Černelič Krošelj, za veselo vzdušje pa je poskrbela
glasbena skupina Kontrabant. Odprtja se je udeležilo 50 obiskovalcev, razstava pa je bila na ogled do 25.
avgusta 2014.
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Fotografski Ex tempore – Kozjansko jabolko 2013, knjižnica Šentjur
Razstava fotografij se je iz Slovensko-bavarske hiše v Podsredi v mesecu juliju selila v knjižnico Šentjur.
Fotografije so bile na ogled do konca leta 2014.
Pilštanj 1158 – Okruški zgodovine – gostujoča razstava
Gostujoča razstava avtorja Milenka Straška je bila predstavljena na gradu Podsreda. Odprtje razstave je bilo 11.
aprila. Na ogled je bila do konca meseca junija. Razstavo smo pripravili v sodelovanju z Muzejskim društvom
Kozje in Občino Kozje.
Fotografska razstava “ V KOZJANSKEM PARKU”
25. septembra smo v Galeriji gozdarskega inštituta Slovenije odprli avtorsko razstavo fotografij “V
KOZJANSKEM PARKU”, ki jih je prispeval mag. Teo Hrvoje Oršanič. Namen razstave je promocija Kozjanskega
parka in predstavitev dobrih parkovnih praks. Besedilo ob razstavi je prispevala umetnostna zgodovinarka
Alenka Černelič Krošelj, odprtje pa je popestrila skupina Kontrabant. Razstava ni bila načrtovana, smo jo pa
kljub temu izvedli, saj so številne inštitucije pokazale izredno zanimanje za predstavitev Kozjanskega parka v
njihovih razstaviščih.
Razstava se v prihodnjem letu seli v Muzej Vrbovec (Nazarje), Škocjanske jame, Knjižnico Šentjur, v galerijo
Turističnega društva Celje in v prostore Info centra Triglavskega narodnega parka. Na ta način želimo širiti
prepoznavnost Kozjanskega parka.
Razdelitev nalog za izvajanje 3.6.1 naloge PRIORITETE II po zaposlenih je:
Naloga

Pred.
ure

Reali.
ure

Vesna Davidovič –
umetniška razstava

30

30

Jerca Šantej –
umetniška razstava

30

National Geographic
Slovenija-fotografska
razstava (splošna in
»Spoznajte svojega
soseda« avtorja M.
Masterla)

Programski
stroškipredvideni

Programski
stroškirealizirani

Predvideni
kazalniki

Realizirani
kazalniki

200,00 € lastna
sredstva
200,00 € občine

6,18 €-lastna
sredstva
200,00 € občine

Število
obiskovalcev
(35)

Število
obiskovalcev
(60)

30

250,00 € lastna
sredstva
250,00 € občine

17,59 € - Število
lastna
obiskovalcev
sredstva
(35)
760,00 € občine

Število
obiskovalcev
(90)

30

30

300,00 € lastna
sredstva
300,00 € občine

17,18 € - Število
lastna
obiskovalcev
sredstva
(35)
200,00 € občine

Število
obiskovalcev
(45)

Steklarski razstavi in
delavnici članov
Društva steklarjev
Slovenije

55

50

308,00 € lastna
sredstva

210,72 € - Število
lastna
obiskovalcev
sredstva
(35)

Število
obiskovalcev
(110)

Sadjarstvo na
kozjanskem in Stare

30

45

300,00 € lastna

300,00 € - Število
lastna
obiskovalcev

Število
obiskovalcev
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sorte jabolk

sredstva
500,00 € občine

sredstva

200,00 € lastna
sredstva

10,95 €
lastna
sredstva

Fotografska razstava
Kozjansko jabolko –
Extempore 2014

20

20

Sodobna arhitekturna
tipologija na
Kozjanskem-selitev
razstave

30

20

Fotografska razstava
Lee Babič

30

30

150,00 € lastna
sredstva
150,00 € občine

Fotografska razstava
Mojce Cvirn

30

0

150,00 € lastna
sredstva
150,00 € občine

Fotografska razstava
Andreje Ravnak

30

30

150,00 € lastna
sredstva
150,00 € občine

30,65 € lastna
sredstva
50,00 € občine

Fotografska razstava
Arven Šakti Kralj

30

30

150,00 € lastna
sredstva
150,00 € občine

Fotografski Extempore –
Kozjansko jabolko 2013,
knjižnica Šentjur

8

6

Pilštanj 1158 – Okruški
zgodovine – gostujoča
razstava

20

20

Fotografska razstava
“V Kozjanskem parku”

/

30

373

371

SKUPAJ

(35)

- Število
obiskovalcev
(35)
Število
obiskovalcev
(35)

150,00 € lastna
sredstva

85,44 € Število
lastna
obiskovalcev
sredstva
(35)
150,00 € občine
/

(50)

Število
obiskovalcev
(30)
Razstave nismo
selili

Število
obiskovalcev
(110)

Število
obiskovalcev
(35)

Razstava
odpovedana

Število
obiskovalcev
(35)

Število
obiskovalcev
(40)

147,76 € Število
lastna
obiskovalcev
sredstva
(35)
160,00 € občine

Število
obiskovalcev
(50)

Število
obiskovalcev
(35)

Število
obiskovalcev
(45)

104,30 € - Število
lastna
obiskovalcev
sredstva
(35)

Število
obiskovalcev
(37)

/

Število
obiskovalcev
(60)
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Dodatne dejavnosti (program presežen):
- v Galeriji gozdarskega inštituta Slovenije smo na njihovo povabilo odprli avtorsko razstavo fotografij “V
KOZJANSKEM PARKU”
Ni bilo realizirano:
- do selitve razstave Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem ni prišlo zaradi zasedenosti primernih
prostorov v OŠ
- fotografsko razstavo Mojce Cvirn nismo realizirali zaradi bolezni avtorice

3.6.2 Glasbeno poletje
Glasbeno poletje na gradu Podsreda ima v Kozjanskem parku že dolgoletno tradicijo, saj smo ga v letu 2014
izvedli že dvajsetič zapovrstjo in je v lokalnem okolju postalo že nepogrešljiva stalnica, ki popestri poletne
mesece tako za lokalno prebivalstvo kot za obiskovalce zavarovanega območja.
V letu 2014 smo razpisali osem mojstrskih seminarjev (klarinet, prečna flavta, trobenta, pozavna, saksofon,
kitara, harmonika in violončelo). Izvedli smo jih pet v času poletnih počitnic. Trije seminarji (pozavna, kitara,
harmonika) so odpadli zaradi premajhnega števila vpisanih seminaristov.
Glasbeni seminarji so namenjeni izobraževanju in so hkrati kulturna ponudba lokalnemu prebivalstvu in
obiskovalcem. Delo na seminarjih je potekalo individualno kar je udeležencem omogočalo, da so se seznanili s
tehniko, ritmom in harmonijo, hkrati pa tudi igranje v skupinah.
UDELEŽENCI
Glasbenih seminarjev se je udeležilo 47 udeležencev, ki so prihajali iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine,
Srbije in Italije.
STROKOVNO VODSTVO
KLARINET (12. – 18. julij)
Seminar za klarinet je vodil doc. Andrej Zupan, ki je že šesto leto zapored tudi umetniški vodja glasbenega
poletja na gradu Podsreda. Korepetitorka v seminarju je bila Andreja Markun.
FLAVTA (12. – 18. julij)
Seminar za flavto je vodila profesorica Nataša Paklar Marković. Korepetitorka v seminarju je bila Andreja
Markun.
TROBENTA (20. – 25. junij)
Seminar za trobento je vodil profesor Jure Gradišnik. Korepetitor na seminarju je bil Tadej Horvat.
SAKSOFON (2. – 8. avgust)
Seminar za saksofon sta vodila profesor Lev Pupis in profesorica Betka Bizjak Kotnik. Korepetitor na seminarju
je bil Marko Bogdanović.
VIOLONČELO (23. – 29. avgust)
Seminar za violončelo je vodila profesorica Karmen Pečar. Korepetitor na seminarju je bil Primož Urbanč.
CILJNA SKUPINA SEMINARJEV
Seminarji so bili namenjeni začetnikom, amaterjem iz pihalnih godb brez starostne omejitve, učencem nižjih in
dijakom srednjih glasbenih šol ter študentom.
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PREDSTAVLJANJE IN PROMOCIJA
Projekt seminarjev je bil predstavljen v programski knjižici. Programska knjižica je bila poslana vsem
profesorjem, ki so vodili seminarje in na naslove, ki so nam jih posredovali le-ti. Prav tako smo programsko
knjižico poslali v vse slovenske glasbene šole ter na izbrane tuje glasbene institucije.
V času poteka posameznih seminarjev so bili le-ti predstavljeni v slovenskih časopisnih, radijskih in elektronskih
medijih – tako v nacionalnih kot tudi v lokalnih.
KONCERTI IZVEDENI V OKVIRU GLASBENIH SEMINARJEV
Uvodni koncert v glasbeno poletje smo izvedli v soboto, 21.06., ko smo na gradu Podsreda gostili harfistko
Mojco Zlobko Vajgl.
28.06. je na gradu Podsreda kitarist Tilen Pusar predstavil svoj prvenec Inner strenght (notranja moč). Avtorja
smo povabili na priporočilo Tehniškega muzeja Bistra.
KLARINET, FLAVTA
Seminarja za klarinet in flavto sta potekala v istem terminu, zato smo uvodna in zaključna koncerta
združili za oba instrumenta. Uvodni koncert smo izvedli v soboto, 12. julija na gradu Podsreda v
izvedbi: Andrej Zupan-klarinet, Nataša Paklar Marković-flavta, Andreja Markun-klavir.
Zaključni koncert udeležencev seminarja za klarinet in flavto smo izvedli v petek, 18. julija prav tako
na gradu.
TROBENTA
V okviru seminarja za trobento smo uvodni in zaključni koncert združili in ga izvedli v petek, 25. julija na gradu
Podsreda. Na koncertu sta se predstavila profesorja šole za trobento Jure Gradišnik-trobenta, Tadej Horvatklavir in udeleženci seminarja za trobento.
SAKSOFON
Uvodni koncert smo izvedli v soboto, 2. avgusta na gradu Podsreda v izvedbi: Lev Pupis-saksofon, Betka Bizjak
Kotnik-saksofon, Marko Bogdanovič-klavir.
Na povabilo TIC-a Rogaška Slatina so profesorji in udeleženci seminarja izvedli v četrtek, 7. avgusta celovečerni
koncert v Paviljonu Rogaška Slatina. Koncert je bil na prostem in zelo dobro obiskan.
Zaključni koncert udeležencev seminarja za saksofon smo izvedli v petek, 8. avgusta prav tako na
gradu.
VIOLONČELO
Uvodni celovečerni koncert profesorjev seminarja za violončelo smo izvedli v soboto, 23. avgusta na gradu
Podsreda v izvedbi: Karmen Pečar – violončelo, Jan Sever – klavir.
Zaključni koncert udeležencev seminarjev za violončelo pa smo izvedli v petek, 29. avgusta prav tako
na gradu.

Razdelitev nalog za izvajanje 3.6.2 naloge PRIORITETE II po zaposlenih je:
Naloga

Glasbeno poletje

Pred.
ure

Reali.
ure

150

148

Programski
stroškipredvideni

Programski
stroškirealizirani

Predvideni
kazalniki
Število
koncertov (10),
število
obiskovalcev
(50)

Realizirani
kazalniki
Število
koncertov (10),
povprečno
število
obiskovalcev na
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koncert (55)
Mojstrski seminarji

SKUPAJ

250

200

400

348

12.600,00
€-lastna
sredstvakotizacije

9.860,11 € lastna
sredstvakotizacije

Št. izvedenih
seminarjev (5),
št. udeležencev
posameznih
seminarjev
(najmanj 5 za
posamezni
seminar)

Št. izvedenih
seminarjev (5),
število
udeležencev
(povprečno 9,40
na seminar)
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PRIORITETA III: RAZVOJNE NALOGE
Razvojne naloge:
- usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov in dediščine,
- vključevanje v turistično ponudbo in spodbujanje naravi prijaznega turizma
prvenstveno izvajamo v okviru projektov, ki jih že izvajamo. Razvijamo pa tudi blagovno znamko in sodelujemo
z lokalnimi skupnostmi.

1

IZVAJANJE PROJEKTOV IN PRIPRAVA NOVIH PROJEKTNIH PREDLOGOV

Z izvajanjem projektnih dejavnosti pripomoremo k dodatnemu izvajanju nalog, ki prispevajo k doseganju ciljev
varstva narave, trajnostnega razvoja in rabe naravnih virov v zavarovanih območjih.
Naložene naloge smo izvajali v okviru naslednjih operativnih ciljev:

1.1

Domači in mednarodni projekti v izvajanju

1. »Pilgrimage Europe SI-AT«
Projekt se je izvajal v okviru 2. skupnega javnega razpisa OP SI-AT 2007-2013.
Vodilni partner je bil Diözese Graz-Seckau, sodelovali so še štirje slovenski in avstrijski partner (JZ KP, Razvojna
agencija Kozjansko, RISO Zavod za razvoj in izboljšanje infrastrukture ter socialnega okolja, Znanstveno
raziskovalno središče Bistra Ptuj in Steirische Tourismus GmbH).
Projekt je trajal od 1.10.2010 do 30.9.2014 (prvotno 31.3.2014). V mesecu avgustu 2013 smo zaprosili za
podaljšanje projekta, zaradi počasne dinamike vračanja ESRR sredstev in s tem oteženega izvajanja projektnih
aktivnosti. Zaključek projekta je bil podaljšan do 30.9.2014.
S projektom smo osnovali široko mrežo romarskih poti in romarskih središč z namenom njihove skupne
promocije in trženja. Projekt je vključil, promoviral in tržil že obstoječe kulturne romarske poti (Emina,
Martinova in Jakobova) in središča pod skupno »blagovno znamko« in s tem postavil temelje romarskega
turizma v večjem delu Slovenije.
Kozjanski park je kot koordinator slovenskih projektnih partnerjev vseskozi koordiniral aktivnosti med
slovenskimi projektnimi partnerji in vodilnim partnerjem.
Leto 2014 zajema del 7. projektnega obdobja (1.10.2013 – 31.3.2014) in del 8. zaključnega projektnega
obdobja (1.4.2014 - 30.9.2014).
V tem obdobju so bile projektne aktivnosti vezane predvsem na pripravo tekstovnega materiala za izdajo
promocijskega materiala o Emini romarski poti (vodnik, zgibanka, popotna knjižica, razglednice, CD, CGP, žigi,
značke). V mesecu januarju 2014 smo za celoten promocijski material o Poti sv. Martina, Emini romarski poti,
skupen zemljevid in promocijski film izvedli postopek javnega naročanja. Razpis smo objavili na Portalu javnih
naročil, postopek zbiranje ponudb po predhodni najavi in izbrali ponudnika za izvedbo naročila.
Maja 2014 smo aktivno sodelovali pri izdelavi promocijskega materiala o Poti sv. Martina, ki je bil konec
meseca tudi natisnjen (vodnik, zloženka, popotna knjižica, žigi, razglednice, CGP, CD, značka) v slovenskem,
nemškem in angleškem jeziku.
13. in 14. maja 2014 smo sodelovali pri zaključni konferenci projekta v avstrijskem Mariatrostu, ki ga je
organiziral vodilni partner.
28.6.2014 smo organizirali 8. tradicionalni pohod po Emini romarski poti na trasi od Podčetrtka do Pilštanja.
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V mesecu marcu smo dobili potrjeno 6. vmesno poročilo, v aprilu 2014 pa smo pripravili in oddali tudi 7.
vmesno poročilo projektnega partnerja.
V obdobju od julija do konca septembra smo pripravili in izdali vse načrtovane publikacije za Emino romarsko
pot in izdelali 15 minutni promocijski film o romarskih poteh.
Konec oktobra 2014 smo oddali zadnje poročilo. Na potrditev poročila še čakamo.
Za čas trajanja projekta od 1.10.2011–30.9.2014 smo zaposlili koordinatorja projekta Nino-Klavdijo Gabron
(prej Lojen).
Vrednost celotnega projekta: 1.527.696,07 €
Vrednost projekta za JZ KP: 285.980,00 €
Predvideni izdatki 2014: 158.000,00 €
Potrebna lastna udeležba 2014: 8.000,00 €
Strošek blaga in storitev 2014: 158.000,00 €
Realizirani izdatki 2014: 154.932,79 €
2. Priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih
Na hribovitem delu posavskega podeželja ni sistemskega pristopa spodbujanja različnih zaposlitvenih možnosti
na osnovi naravnih in kulturnih danosti. Zato smo s projektom uvajali: zasaditev oglednih travniških
sadovnjakov kot učnih mest, permakulturni pristop v kmetijsko prakso, oblike socialnega podjetništva in
vključevanje »nekmetov«, »malih kmetov« oz. lastnikov kmetijskih zemljišč v izobraževanja s kmetijsko
sadjarskega področja.
S projektom Priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih ali na kratko Trajnostni sadovnjaki smo želeli
vzpostaviti lokalno trajnostno oskrbo s hrano, vrniti življenje v vasi in spodbuditi zaposlitvene možnosti na
podeželju, kar so tudi cilji lokalne razvojne strategije LAS Posavje.
Štirje partnerji v projektu: Verbena d.o.o. iz Okroglic, Kozjanski park, zavod Svibna iz Brezovske Gore in
Kulturno društvo Svibno smo na celotnem območju Posavja izvedli: tečaj za sadjarske mojstre, predelovalce
sadja, podjetniški delavnici, delavnice o socialnem podjetništvu, delavnice permakulturnega načrtovanja,
sadjarski posvet z mednarodno udeležbo, novinarsko konferenco in zasadili štiri ogledne sadovnjake (sto sadik,
20 sadnih vrst). Postavili smo štiri hotele za žuželke, izobraževalne vsebine pa spremljali tako, da so ob koncu
projekta vidne na petih izobraževalnih filmih. Odziv na vsa izobraževanja je bil nad pričakovanji, kar nas samo
utrjuje v prepričanju, da je sadjarska tradicija v Posavju in Kozjanskem živa, da ljudje želijo povečati
samooskrbo s hrano in se zavedajo, da potrebujejo nova znanja za nove čase.
Vse delavnice so bile preplet teorije in prakse, zajeli smo celotno območje posavskih občin, saj smo jih izvajali
na različnih lokacijah (Podsreda, Bistrica ob Sotli, Krško, Brezovska Gora, Pišece, Okroglice in Svibno).
Vsi cilji projekta so bili doseženi, med njimi tudi nabavljena osnovna sadjarska oprema za vzdrževanje
sadovnjakov in učnih mest.
V mesecu marcu je bilo oddano zaključno poročilo, ki je bilo v drugi polovici leta 2014 pregledano, potrjeno in
izplačana porabljena sredstva.
S partnerji se je podpisal Aneks k partnerskemu sporazumu, ki podrobneje opredeljuje izvajanje aktivnosti po
končanju projekta, kot je hramba dokumentacije, izkazovanje ločenih računovodskih evidenc, projektna
oprema, označevanje projekta, informiranje in obveščanje javnosti ter potek poročanja z evidencami
projektnih partnerjev vodilnemu partnerju.
Vrednost celotnega projekta: 53.000,00 €
Vrednost projekta za JZ KP: 20.000,00 €
Predvideni izdatki za 2014: 2.000,00 €
Strošek dela v letu 2014: 1.000,00 €
Strošek blaga in storitev 2014: 1.000,00 €
Realizirani izdatki v letu 2014: 1.427,57 €
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3. Izkoriščanje potencialne biomase v EU parkih »BIOEUPARKS«
Projekt je bil prijavljen v okviru IEE Program (Inteligent Energy Europe).
Vodilni partner je Sila National Park iz Italije, poleg njega pa je v projekt vključenih še enajst partnerjev in sicer
iz Italije, Madžarske, Bolgarije, Romunije, Avstrije, Slovenije, Nemčije in Nizozemske.
Projekt se je začel izvajati 1. aprila 2013 in bo trajal šestintrideset mesecev.
Cilj projekta je skozi različna mednarodna srečanja raziskati in ustvariti optimalne pogoje za izkoriščanje
biomase v naravnih parkih Evrope.
Vrednost celotnega projekta: 1.499.241,00 €
Vrednost projekta za JZ KP: 105.766,00 €
Predvideni izdatki za 2014: 14.000,00 €
Potrebna lastna udeležba 2014: 3.500,00 €
Strošek dela v letu 2014: 12.000,00 €
Strošek blaga in storitev 2014: 2.000,00 €
Realizirani izdatki v letu 2014: 12.748,44 €
4. Histcape
V okviru projekta HISTCAPE smo pripravili prispevek o dobri praksi povezovanja naravne in kulturne dediščine
in jo poslali pogodbenemu partnerju – Univerzi za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Prispevek je bil
objavljen v publikaciji o dobrih praksah.
V okviru projekta smo pripravili in oddali Analizo kulturne krajine - pilotska analiza na območju Bizeljskega južnega dela Kozjanskega parka.
Sodelovali smo tudi na konferenci v Portu in Lamegu in bili aktivni udeleženci v spremljajočih delavnicah.
Do konca maja smo izvedli vse naše obveznosti v okviru projekta in oddali poročilo o naši dejavnosti.
Po pogodbi je bilo predvideno, da pogodbene obveznosti opravimo do 15.12.2014 in šele nato dobimo
nakazan drugi del sredstev (12.000 €). Zaradi tega teh sredstev nismo navajali kot priliv v letu 2014, a so nam
bila sredstva zaradi naših predčasno izpolnjenih obveznosti nakazana že junija.
V septembru smo na gradu Podsreda gostili še zaključno konferenco partnerjev projekta, katere so se udeležili
z nagovori slavnostni gostje prof.dr. Boštjan Žekš, nekdanji predsednik Slovenske akademije znanosti in
umetnosti, njena ekselenca ga. Vesna Terzić, veleposlanica Republike Hrvaške v Sloveniji, njegova ekselenca g.
Klemens Koja, Avstrijski veleposlanik v Sloveniji in drugi.
Vrednost projekta za JZ KP: 15.000,00 €
Realizirani izdatki v letu 2014: 3.117,64 € + 6.788,23 € –plačna nesorazmerja
5. “Ne pozabimo vasi”
V projektu “Ne pozabimo vasi”, ki ga vodi občina Bistrica ob Sotli, smo izvajalec strokovnih in tehničnih del pri
pripravi in vzpostavitvi naravoslovne učne poti Kunšperk - Klestje ter vzpostavitvi drevoreda. Strokovna in
tehnična dela morajo biti zaključena do julija 2015.
Načrtovana vrednost izvedenih storitev in del je: 22.472,00 €.
6. Sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Leta 2008 smo prejeli namenska sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov za obnovo podeželskega dvorca
Kozje za namen selitve uprave parka iz Podsrede v Kozje. Ker obnavljanje podeželskega dvorca kot kulturne
dediščine ni predmet dela zavoda s področja varstva naravne dediščine in ker stroški obnove daleč presegajo
zmožnosti zavoda, je Svet zavoda po temeljiti preučitvi dejstev in s posebno pozornostjo do racionalnega
poslovanja zavoda sprejel odločitev, da selitev uprave parka v podeželski dvorec Kozje ni smiselna. Ker je bil
podeželski dvorec Kozje predviden tudi kot parkovni informacijski center, smo z ministrstvom pripravili aneks k
pogodbi za preusmeritev sredstev v vzpostavitev parkovnega info centra v Podsredi. Za ta namen tudi
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uporabljamo ta sredstva. Sredstva sklada so bila porabljena tudi za lastno udeležbo in zalaganje pri
mednarodnih projektih. Ko dobimo založena projektna sredstva vrnjena, jih namenimo, glede na opredelitev v
pogodbi in aneksu Sklada kmetijskih zemljišč, za vzpostavitev parkovnega info centra.
Od 01.01.2014 do 31.12.2014 znaša poraba sredstev SKZG 7.869,77 €. Do 30.06.2014 smo porabili 2.330,90 €
sredstev SKZG (napeljava plinskega sistema in preizkus, nabava materiala, izdelava kanalet in sifonov, rezanje
betona za polaganje kanalet). Od 01.07 do 31.12.2014 pa smo porabili še dodatnih 5.538,87 € sredstev SKZG
(material za nujno vzdrževanje in posodobitev internetnega omrežja, vzdrževalna dela centralnega ogrevanja).
Višina sredstev: 311.645,69 €
Stanje 31.12.2014: 171.820,78 €

1.2

Priprava in prijava projektov v letu 2014

V sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije, Univerzo v Mariboru, Kmetijsko-gozdarska zbornico Slovenije
- Zavod Celje, EGEA - Zavodom za naravo, Norwegian Forest and Landscape Institute smo pripravili projektni
predlog “Upravljanje in spremljanje biotske pestrosti suhih travniških habitatov Kozjanskega parka s pomočjo
ukrepov za njihovo ohranjanje in obnovo - KOZGRASS” v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–
2014 (Norway grants). Projektni predlog ni bil odobren.
SAVA PARKS NETWORK: Z nemško fundacijo EURONATUR, PP Lonjsko polje in Hrvaškim združenjem za
preučevanje ptic smo sodelovali pri pripravi vsebine projekta »Sava parks network« vezanega na porečje reke
Save. Projekt združuje upravljavce zavarovanih območij v porečju reke Save od izvira do izliva v Donavo. V
začetku leta 2015 se načrtuje skupen podpis deklaracije o sodelovanju pri projektu.

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

Pred.
ure

Reali.
ure

Programski
stroškipredvideni

Programski
stroškirealizirani

Predvideni
kazalniki

Realizirani
kazalniki

»PILGRIMAGE EUROPE
SI-AT«

483

483

8.000,00 € lastna
sredstva
150.000,00
€ - ESRR

154.932,79
€ - ESRR

Zaključen
projekt

Zaključen projekt

Priložnosti v posavskih
tradicionalnih
sadovnjakih

76

76

2.000,00 € - 1.427,57 € - Zaključen
LAS Posavje LAS Posavje
projekt

Zaključen projekt

Izkoriščanje potencialne
biomase v EU parkih
»BIOEUPARKS«

10

10

3.500,00 € lastna
sredstva
14.000,00 €
-IEE
Program

12.748,44 € - Podpisane
IEE Program pogodbe z
lastniki gozdov
o dobavi lesne
biomase za
daljinsko
ogrevanje (5)

Podpisana
pogodba z
dobaviteljem
lesne biomase
(1)

Histcape

180

180

3.117,64 € + Opravljena

Opravljena
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6.788,23 € – analiza

analiza

plačna
nesorazmerja

Priprava novih
projektnih predlogov
SKUPAJ

200

148

949

897

Pripravljeni
projektni
predlogi (2)

Pripravljeni
projektni
predlogi (2)

Dodatne dejavnosti (program presežen):
- o dobavi lesne biomase za daljinsko ogrevanje smo podpisali pogodbo z dobaviteljem lesne biomase, ki jo
pridobiva od različnih lastnikov gozdov
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2

RAZVIJANJE BLAGOVNE ZNAMKE

Že desetletje smo imeli registrirano blagovno znamko Sožitje, ki pa je bila registrirana kot individualna
blagovna znamka. V letu 2013 smo zaščitili kolektivno blagovno znamko Sožitje-Kozjanski park in jo že isto leto
podelili prvim trem proizvajalcem.
V okviru Festivala ekološke hrane 2014, smo na gradu Podsreda izvedli okroglo mizo na kateri smo predstavili
blagovno znamko Sožitje-Kozjanski park in pogoje za pridobitev le-te.
Kolektivno blagovno znamko smo ob Prazniku kozjanskega jabolka podelili trem upravičencem in sicer so to:
- Maja Kukovičič, ekološka kmetija
- Tanja Valenčak, ročno graviranje na steklo
- Miha Zakošek, ekološka kmetija.
Pravico do uporabe blagovne znamke ima do sedaj že šest posameznikov.

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

Pred.
ure

Reali.
ure

Priprava okrogle mize
glede pogojev
pridobitve blagovne
znamke

50

50

Izvedba okrogle Izvedena okrogla
mize (1)
miza (1)

Podelitev kolektivne
blagovne znamke

50

50

Podeljena
kolektivna
znamka
upravičencem
(3)

100

100

SKUPAJ

Programski
stroškipredvideni

Programski
stroškirealizirani

Predvideni
kazalniki

Realizirani
kazalniki

Podeljena
kolektivna
znamka
upravičencem
(3)
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3

SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi je ena od nalog, ki nam jo posebej nalaga 133. člen Zakona o varstvu
narave, in sicer pri doseganju namena zavarovanja in zastavljenih ciljev varstva in razvoja zavarovanih
območij.
V letu 2014 smo izvedli novost glede sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in drugimi organizacijami. Različna
predavanja s področja varstva narave smo namreč organizirali na različnih primernih lokacijah v območju
parka/biosfernega območja. S tem širimo krog slušateljev in s sodelovanjem z institucijami zmanjšujemo
stroške organizacije tovrstnih predavanj.
Direktor parka se je na povabilo udeležil številnih občnih zborov društev in organizacij iz ožjega in širšega
območja parka, kjer je vedno predstavil tudi parkovne aktivnosti s poudarkom na pomenu dobrih parkovnih
praks.
Na povabilo KS Sveta Jedrt smo pomagali obnoviti vaško posebnost – staro lipo ob cerkvi.
Pomagali smo tudi KS Podsreda, ki je skupaj z zaselki znotraj KS obnovila kapelice ob križevem potu na Stare
Svete Gore nad Podsredo.
TD Pilštajn smo pomagali pri izboru fotografij razstave Marije Kračun, lokalne fotografinje.
Na povabilo OŠ Ljubečna smo slavnostno posadili jablano ob osnovni šoli.
Delegacija TD Dobovec pa je prišla k nam po izkušnje glede upravljanja parka in razvijanja dobrih parkovnih
praks, ker načrtujejo aktivnejše upravljanje KP Kum.
Organizaciji Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje smo pomagali pri organizaciji koncerta stare glasbe v
cerkvi v Olimju v sklopu festivala Seviocq Brežice (Klemen Ramovš).
Ob 200 letnici šolstva v Pišecah smo ob slovesnosti slavnostno posadili hruško.
Z vodstvom Občine Zreče smo se večkrat sestali na sestanku, ker si Občina prizadeva ohraniti in pospešiti
visokodebelne sadovnjake na pobočjih Pohorja in želi s parkom navezati partnerske odnose.
V KP Goričko smo s predstavniki lokalnih skupnosti in obmejnih zavarovanih območij iz Avstrije in Madžarske
svečano podpisali sporazum o sodelovanju pri projektu UPKAČ (ptica smrdokavra), ki je vsebinsko vezan na
promocijo tradicionalnega visokodebelnega sadjarstva kot odlične okoljske in parkovne prakse.
Z Razvojno agencijo Savinjske regije vsako leto sodelujemo pri podpisovanju novih pristopnikov k deklaraciji
zagotavljanja trajnostnega razvoja Savinjske regije.
Ob koncu leta smo skupaj z lokalnimi skupnostmi ali drugimi organizacijami sodelovali pri pogovorih o možnem
skupnem sodelovanju pri predstavitvi na mednarodni razstavi EXPO, ki bo naslednje leto od 1.5. – 31.10. v
Milanu v Italiji.
Izobraževanja/predavanja za druge organizacije
V letu 2014 smo izvedli številna izobraževanja in predavanja za druge organizacije, ki so potekala tako znotraj
kot tudi zunaj zavarovanega območja. V letu 2014 smo s predstavitvijo dobrih parkovnih praks pomagali
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tlakovati pot nastanku tudi drugih zavarovanih območij – npr. Središče ob Dravi, projekt LIVEDRAVA, krajinski
park ob Dravi med Ormožem in Središčem ob Dravi.
V galeriji Gozdarskega inštituta Slovenije je direktor parka predstavil avtorja fotografij dr. Matjaža Čatra ob
otvoritvi njegove avtorske razstave.
Na sejmu AGRA je v sklopu prireditev direktor predstavil dobre parkovne prakse Kozjanskega parka
udeležencem posveta v organizaciji Zveze ekoloških gibanj.
Na gradu Podsreda smo gostili sestanek Turistične zveze Slovenije, na katerem smo predstavili svoje dobre
parkovne prakse in od agencije SPIRIT dobili informacije o sodobnih trendih v razvoju okolju prijaznih oblik
turizma, kar upravljavci zavarovanih območij podpiramo.
Strokovni delavci Kozjanskega parka smo bili kot predavatelji udeleženi v izobraževanju za lokalne turistične
vodnike. Izobraževanje je pripravil Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje.
Sklicali smo sestanek ekoloških pridelovalcev hrane iz širšega območja z namenom vzpostavitve tržne verige,
katero bi vodil Miha Jagrič, a se zaradi drugih delovnih obveznosti tega področja še ni lotil.
V Jastrebarskem v sosednji Republiki Hrvaški smo se udeležili »Dneva EU sodelovanja« s predstavitvijo
rezultatov IPA projekta »Od vijeglavke do soka«.
Na sedežu parka smo predavali o parkovnih aktivnostih združenju vzgojiteljic Celja, policijskemu združenju
SEVER, zaposlenim v podjetju PARKELJ d.o.o., ipd…
Na povabilo Javne ustanove za zaštitu prirodnih vrijednosti Krapinsko Zagorske županije iz sosednje Hrvaške je
direktor predaval zbranim o posebnostih, uspehih in pomanjkljivostih izvedenih kmetijsko okoljskih plačil (KOP)
in pričakovanjih in trenutno veljavnih izhodiščih prihajajočega programa KOPOP iz Programa razvoja podeželja
2015-2020.
VSEBINA
(posvet,
delavnica, predavanje)

PREDAVATELJ

Posvet/delavnica/
predavanje

Kraj

Izobraževanje turističnih
vodnikov

mag. Teo Hrvoje Oršanič,
Mojca Kunst, Barbara
Ploštajner, Dušan
Klenovšek, Lucija Zorenč

Predavanje v
organizaciji Tic-a
Podčetrtek

Bistrica ob Sotli

Predstavitev dobrih
parkovnih praks

mag. Teo Hrvoje Oršanič

MKO organizatorUkrep v Natura 2000
območjih

Zagreb

Predstavitev dobrih
parkovnih praks

mag. Teo Hrvoje Oršanič

Občina Središče ob
Dravi

Središče ob Dravi

Predstavitev dobrih
parkovnih praks

mag. Teo Hrvoje Oršanič

DONDES-društvo za
ohranjanje naravne
dediščine Slovenije

Ljubljana

Tečaj za varuhe gorske
narave

mag. Teo Hrvoje Oršanič,
Dušan Klenovšek

Planinska zveza
Slovenije

Boč
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3.1

Priprava skupnih projektov

Z lokalno skupnostjo Bistrica ob Sotli smo sodelovali pri načrtovanju učno - sprehajalne poti v okviru projekta
“Ne pozabimo vasi”, ki bo potekala iz središča Bistrice ob Sotli, preko Kunšperka, nadalje ob reki Sotli in nazaj
na izhodiščno mesto. Lokalna skupnost je omenjeno pot prijavila na razpis. Projekt je bil odobren, Kozjanski
park je zunanji izvajalec.

3.2

Sodelovanje z društvi

Iniciacija in pomoč pri ustanovitvi Kozjanskega društva lastnikov gozdov
V prvi polovici leta smo iskali potencialno osebo za vodenje društva, a je žal nismo našli, oz. ni sprejela
ponujene obveze (volontersko delo).
Sodelovanje s TD Bizeljsko
V prvi polovici leta smo se udeležili občnega zbora TD Bizeljsko ter nekaj delovnih sestankov glede priprave
Vodnika po bizeljskih pešpoteh. Opravili smo številne terenske oglede ponudnikov različnih dejavnosti na
Bizeljskem, opravili intervjuje, fotografirali lokacije in ponudnike za potrebe omenjenega vodnika po pešpoteh.
Vse oglede smo organizirali v sodelovanju s podpredsednico TD Bizeljsko Vesno Kunej. V mesecu juniju smo
izvedli tudi javno vodstvo v gnezdišču čebelarja v Župjeku na Bizeljskem. V mesecih september, oktober,
november in december smo opravili štiriurne tedenske terenske oglede z omenjeno Vesno Kunej in tako
končali terensko zbiranje podatkov za Vodnik po bizeljskih pešpoteh. Žal nam je zmanjkalo časa za oblikovanje
in tiskanje vodnika in seveda zbiranje sponzorskega denarja. To zadnje želimo uspešno opraviti v naslednjem
letu. V mesecu septembru smo skupaj s predstavniki TD Bizeljsko organizirali že tradicionalno prireditev v
okviru Dnevov evropske kulturne dediščine. S predstavnico TD Bizeljsko smo opravili prve razgovore o
možnosti izvedbe rožnega vrta na Bizeljskem, predvidoma na cerkvenem vrtu.
Sodelovanje z Muzejskim društvo Kozje
Dogovorili smo se in izpeljali selitev razstave avtorja Milenka Straška, Pilštanj 1158 - okruški zgodovine iz
Kroflnovega mlina na grad Podsredo. V začetku leta smo se udeležili občnega zbora društva in tvorno
sodelovali pri ostalih društvenih aktivnostih, še posebej pri postavitvi priložnostne razstave Trg in tržani,
avtorja dr. Slavka Kremenška v Kroflnovem mlinu.
Sodelovanje s TD Pilštanj in KD Pilštanj
Udeležili smo se občnega zbora obeh društev. Ob prangeriadi, ki je potekala na Pilštanju 28. junija, smo
pripravili besedilo za predstavitev prangerja, posredovali dias ajdovske žene in aktivno sodelovali na sami
prireditvi z izvedbo delavnice kaligrafije in prenosom razstave Pilštanj 1158 - okruški zgodovine z gradu
Podsreda v prostore nekdanje šole na Pilštanju.
Sodelovanje z Društvom steklarjev Slovenije
Udeležili smo se občnega zbora društva in sestankov v Ljubljani in v Celju.
Ob steklarski razstavi, ki smo jo odprli na gradu Podsreda 12. aprila, ko sta se predstavila Taja - Natalija Kukec
in Aleksander Sušnik, je potekala steklarska delavnica na kateri so steklarski mojstri prikazovali steklarske
veščine: graverja Darinka Čepin in Jože Gajer, oblikovalec stekla na odprtem ognju Zvone Drobnič in brusilec
Karli Holešek. Delavnice in odprtja razstave se je udeležilo 60 obiskovalcev, ki so lahko kupili in okrasili s
pomočjo mojstrov steklene izdelke. Drugo delavnico smo v sodelovanju z Društvom steklarjev Slovenije izvedli
5. julija, ko smo odprli drugo steklarsko razstavo, na kateri sta se predstavila Valerie Štih in Matjaž Gostečnik.
Sodelovanje s knjižnicami
Vse leto sodelujemo s sosednjimi knjižnicami in jim pošiljamo naše izdane publikacije. Na ta način poskrbimo,
da so izdane publikacije o zavarovanem območju prisotne tudi v sosednjih knjižnicah, ki s svojim delovanjem
pokrivajo območje tudi Kozjanskega parka. S knjižnico Šentjur vsako leto pripravimo tudi izmenjavo razstave
Extempore Kozjansko jabolko. Ob Prazniku Kozjanskega jabolka pa so smo sodelovali tudi s knjižnico Velenje, ki
je pripravila razstavo o pesniku Karlu Destovniku Kajuhu v Domu krajanov v Podsredi.
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Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Naloga

Programski
stroškipredvideni

Programski

Pred.
ure

Reali.
ure

Priprava skupnih
projektov

150

123

Iniciacija in pomoč pri
ustanovitvi Kozjanskega

20

0

Sodelovanje s TD
Bizeljsko

120

120

Dokončan vodnik
po bizeljskih
pešpoteh,
Etnološki popis
objektov kulturne
dediščine,
Svetovanje za
načrtovanje
krajinskih
ureditev,
Zasnova popisa
nesnovne
kulturne
dediščine

Vsebinsko
dokončan vodnik
po bizeljskih
pešpoteh,
Etnološki popis
objektov
kulturne
dediščine,
Svetovanje za
načrtovanje
krajinskih
ureditev

Sodelovanje z
Muzejskim društvo
Kozje

120

120

Izdelava in
organiziranje
promocije
dediščine

Izdelana in
organizirana
promocija
dediščine

Sodelovanje s TD
Pilštanj in KD Pilštanj

60

60

Izdelava in
organiziranje
promocije
dediščine

Izdelana in
organizirana
promocija
dediščine

Sodelovanje z Društvom
steklarjev Slovenije

120

136

Izvedeni dve
delavnici

Izvedeni
delavnici

20

20

Število skupnih
dogodkov (2)

število izvedenih
dogodkov (2)

610

579

stroškirealizirani

Predvideni
kazalniki
Število
pripravljenih in
oddanih
projektnih
predlogov (5)
Ustanovljeno
društvo

Realizirani
kazalniki
Oddan en
projektni
predlog

/

društva lastnikov gozdov

Sodelovanje s
knjižnicami
SKUPAJ

dve

Ni bilo realizirano:
- v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi smo pripravili samo en skupni projektni predlog, kljub načrtovanim
petim, zaradi neustreznih razpisov
- Kozjansko društvo lastnikov gozdov ni bilo ustanovljeno, saj nismo našli primerne osebe, ki bi prevzela
vodenje društva
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4

UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI, KI SO V LASTI USTANOVITELJA

Naložene naloge smo opravljali v okviru naslednjega operativnega cilja:

4.1

Izvajanje aktivnosti za gospodarno upravljanje z nepremičninami

JZ KP upravlja z objekti oziroma stavbami, med katerimi jih je nekaj znotraj posameznih kulturno–dediščinskih
oziroma spomeniških kompleksov:
- trg Podsreda-Sotoškova domačija – uprava – v lasti
- Slovensko-bavarska hiša – v najemu za potrebe sadjarskega centra, razstavnih dogodkov, delavnic, knjižnice
in prenočitvenih kapacitet
- Adamičeva hiša – v lasti
- spomeniški kompleks Trebče (Kolarjeva domačija) – v upravljanju
- grad Podsreda – v upravljanju
- podeželski dvorec Kozje – v lasti
- kolekcijski sadovnjak na Čerčkovi domačiji v Zaravnem – v lasti
- stanovanjska hiša v Bistrici ob Sotli (nekdanja uprava parka) – v lasti, v postopku menjave
- Fiketova domačija v Lesičnem – v lasti, se prodaja
- Javerškova domačija v Trebčah – v lasti
Poslovne stavbe in gospodarske objekte v lasti ali upravljanju in v redni uporabi JZ KP smo redno vzdrževali. Na
večina objektih, ki so v lasti JZ KP, smo opravili meritve elektro instalacij in strelovodov.
V letu 2013 smo načrtovali prodajo stanovanjske hiše v Bistrici ob Sotli in Fiketove domačije v Lesičnem. Z
aktivnostmi glede prodaje smo v letu 2014 nadaljevali.
Fiketova domačija je zaradi dotrajanosti in potencialnega ogrožanja okolice (ob cesti) v postopku pridobivanja
dokumentacije za rušitev (predvidoma v 2015).
Nekdanje upravne stavbe v Bistrici ob Sotli za delovanje zavoda več ne potrebujemo. Spomladi se je pokazala
izjemna priložnost menjave te stavbe za stavbo v Podsredi v neposredni soseščini uprave parka z dodatnimi
kmetijskimi površinami in gozdovi. Zamenjava je izjemna priložnost za nadaljnji razvoj parka. Postopek
menjave je trenutno na MOP-u v usklajevanju in Vladi RS v potrjevanju.
Podeželski dvorec Kozje je občasno oddan v najem za gospodarske namene, ker ga JZ KP za izvajanje svojih
aktivnosti ne potrebuje. Interes zanj je kazala Občina Kozje, vendar ni pristala na ponujeno možnost menjave
objekta za grad Podsreda, kot je predlagalo MKO. Z najemniki je sklenjena letna pogodba o najemu nekaj
prostorov objekta, s katerimi krijemo stroške vzdrževanja objekta in njegove okolice.

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

Izvedba postopkov
prodaje nepremičnin, ki
niso potrebne
Kozjanskemu parku za
izvajanje javne službe

Pred.
ure

Reali.
ure

26

28

Programski
stroškipredvideni

Programski
stroškirealizirani

Predvideni
kazalniki
Prodane
nepremičnine
(1)

Realizirani
kazalniki
/

79

POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2014

ohranjanja narave in
varstva naravnih
vrednot
Izvedba nujnih
vzdrževalnih del na
objektih, ki so v lasti in
upravljanju JZ KP
SKUPAJ

36

40

62

68

Izvedena
Izvedena
vzdrževalna dela vzdrževalna dela
na objektih (5)
na objektih (5)

Ni bilo realizirano:
- zaradi trenutnih razmer na nepremičninskem trgu nismo uspeli prodati nobene nepremičnine
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5

UPRAVLJANJE S KADRI

5.1

Upravljanje s kadri

V JZ KP na podlagi kadrovskega načrta Vlade in MOP-a v skladu z možnostmi zasledujemo zniževanje števila
redno zaposlenih. Koncem leta 2012 se je redno upokojila ena uslužbenka. Kljub temu, da smo njeno delo
prerazporedili med sodelavce, je pomanjkanje kadra v računovodstvu občutno – za celotno računovodstvo
dejansko skrbi le ena uslužbenka. O tem smo obvestili MKO, vendar nismo bili uslišani zaradi znanih
varčevalnih ukrepov v javnem sektorju. Težavo smo v letu 2014 poskusili rešiti z delnim najemom
računovodskega servisa, kar pa se zaradi oddaljenosti najugodnejšega računovodskega servisa ni pokazalo kot
dovolj učinkovita rešitev. O težavi smo obvestili tudi novo pristojno ministrstvo – MOP, ki išče možnosti znotraj
rebalansiranih proračunskih sredstev za leto 2015.
V JZ KP je bilo na dan 31.12.2014 zaposlenih 17 oseb (16 redno zaposlenih in direktor). Izvajali pa smo tudi
program javnih del, v katerega so bile do 31.12.2014 vključene tri osebe.
Na Zavod za zaposlovanje, območna služba Celje smo prijavili in dobili odobren program za sofinanciranje
javnih del za:
- dve osebi za obdobje enajst 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.
Dela, ki so jih opravljale vključeni osebi v programu Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove
vasi:
• pomoč pri obnovi travniških sadovnjakov
• pomoč pri vzdrževanju infrastrukture regijskega parka
• pomoč pri ohranjanju značilnosti tradicionalnih krajin
• pomoč pri urejanju tematskih poti
• izvajanje ukrepov proti zaraščanju
Dela, ki jih je opravljala vključena oseba v programu Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih:
 pomoč pri pripravi razstav in drugih dogodkov izvedenih v kozjanskem parku
 pomoč pri izvajanju pedagoških programov
 pomoč pri urejanju gradiva
 pomoč pri informiranju obiskovalcev
 pomoč pri nadzorovanju gibanja obiskovalcev v razstavnih prostorih
Programa sta bila s strani Zavoda za zaposlovanje financirana v deležu 75%, s strani občine Kozje v deležu 10%
in s strani JZ KP v deležu 15%.
Zaščitne delovne obleke smo nabavili v drugi polovici leta.
Razdelitev nalog za izvajanje 5.1 naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Naloga

Organiziranje in vodenje
programa javnih del

Pred.
ure

Reali.
ure

194

194

Programski
stroškipredvideni
30.000,00 € Zavod za
zaposlovanje +
občina Kozje

Programski
stroškirealizirani

Predvideni
kazalniki

26.329,66 € 3 odobreni
Zavod
za delavci
zaposlovanje
+občina Kozje

Realizirani
kazalniki
3 odobreni
delavci
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Zaščitne delovne obleke

SKUPAJ

5.2

2

2

196

196

7.000,00 €lastna sredstva

6.611,16

€-

1.000,00 € MOP–redni
materialni str.

995,27 € - Nakup
MOP–redni
delovnih
materialni
oblek
str.

lastna sredst.

nabavljene
delovne obleke

Izobraževanje delavcev Kozjanskega parka

Izobraževanje zaposlenih v JZ KP se je izvajalo z udeležbo na strokovnih srečanjih, seminarjih, delavnicah ter
spremljanjem strokovne literature in revij. Prioriteto so imela izobraževanja, ki so zastonj, oz. cenovno
dostopna. V prvi polovici leta se je 5 sodelavcev udeležilo izobraževanja za prekrškovni organ in ga tudi
uspešno zaključilo
Direktor se je udeležil izobraževanja s področja vodenja - računovodstvo in bilanca.
V letu 2014 smo bili v Kozjanskem parku organizatorji srečanja zaposlenih v vseh zavarovanih območjih.
Srečanje smo izvedli 5. septembra, ko smo na gradu Podsreda predstavili tudi knjigo »Pojoče kobilice
Slovenije«. Srečanja so se udeležili kolegi iz KP Ljubljansko barje, KP Kolpa, KP Goričko, KP Strunjan,
Notranjskega regijskega parka, RP Škocjanske jame in Triglavskega narodnega parka.

NAZIV IZOBRAŽEVANJA

ORGANIZATOR

UDELEŽENEC

Računovodstvo za direktorje

Založba Forum Media d.o.o.

mag. Teo Hrvoje Oršanič

Izobraževanje za prekrškovni organ Ministrstvo za notranje zadeve- Barbara Ploštajner, Mojca Kunst,
Upravna akademija
Dušan Klenovšek, Toni Preskar, Adrijan
Černelč
Podjetja in lokalne skupnosti za
soustvarjanje zelenih delovnih
mest v Savinjski regiji

Umanotera, Ljubljana

mag. Teo Hrvoje Oršanič

Natura 2000, kazalci ohranitvenega Gozdarski inštitut Slovenije
stanja

mag. Teo Hrvoje Oršanič,
Barbara Ploštajner, Dušan Klenovšek

Priprava in izvrševanje državnega
proračuna

Ministrstvo za notranje zadeve

mag. Teo Hrvoje Oršanič,
Valerija Slemenšek

Zavarovana območja in njihova
dodana vrednost

Krajinski park Goričko

mag. Teo Hrvoje Oršanič

Sodelovanje upravljavcev
zavarovanih območij pri pripravi
ukrepov za Operativni program

ZRSVN - osrednja enota

mag. Teo Hrvoje Oršanič,
Barbara Ploštajner, Dušan Klenovšek,
Mojca Kunst
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upravljanja z območji Natura 2000
2014-2020
Program upravljanja Nature 2000 posvet za kmetijstvo

MKO

mag. Teo Hrvoje Oršanič
Adrijan Černelč

Gozd eksperimentov

Gozdarski inštitut Slovenije

mag. Teo Hrvoje Oršanič
Mojca Kunst, Barbara Ploštajner

Kaj mora vodja vedeti o bilancah in
računovodstvu

Založba Forum Media d.o.o.

mag. Teo Hrvoje Oršanič

Predstavitev sindikata Glosa

Park Škocjanske jame

Barbara Ploštajner, Lucija Zorenč

Nepoznati pokloni - Noč muzejev
Hrvatske

Muzej “Staro selo” Kumrovec

Lucija Zorenč

50 let – Od Kozjanke do Monta

Jože Planinc in občina Kozje

Lucija Zorenč

Trg in tržani

Muzejsko društvo Kozje

Vesna Zakonjšek, Lucija Zorenč

Tito kot fotograf

Muzej “Staro selo” Kumrovec in mag. Teo Hrvoje Oršanič, Vesna
Muzej zgodovine Jugoslavije
Zakonjšek, Lucija Zorenč

Z zgodbami se bom pokril

Posavski muzej Brežice

Lucija Zorenč, Vesna Zakonjšek

Boris Beja in Suzana Brborovič; ID
grad.: BB/SB 14-u.3/3

Galerija Božidar Jakac,
Kostanjevica

Lucija Zorenč

Srečanje v panoptikumu čustev

Zavod za kulturo, šport in
turizem Žalec

Vesna Zakonjšek, Lucija Zorenč

Tudi ljudje s posebnimi potrebami
so obiskovalci kulturnih ustanov

Skupnost muzejev Slovenije
predavatelj: Milena Križnik
Golavšek

Nataša Ferlinc Krašovic

Muzeji in mladostniki

Skupnost muzejev Slovenije
predavatelji: prof.dr. Ljubica
Marjanovič Umek, Katja
Žugman, Katarina Slukan, Nika
Damjanovič

Nataša Ferlinc Krašovic

Občni zbor Društva steklarjev
Slovenije

Društvo steklarjev Slovenije

Lucija Zorenč, Nataša Ferlinc Krašovic

Seminar o sistemu ohranjanja
narave s predstavitvijo zadnjih
sprememb zakona o ohranjanju
narave

Ministrstvo za okolje in prostor, Teo Hrvoje Oršanič, Mojca Kunst,
Direktorat za okolje
Barbara Ploštajner, Dušan Klenovšek

Natura 2000 - od določitve k
upravljanju

9. strokovni posvet ZRSVN

Dušan Klenovšek,
Barbara Ploštajner

Predstavitev programa javnih del

Zavod za zaposlovanje, Celje

mag. Valerija Slemenšek
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Ogled dobre prakse “LAS za
razvoj” v Posočju

RA Sotla in LAS Obsotelje in
Kozjansko

Lucija Zorenč

Ocenjevanje ajdovega kolača na
Bizeljskem

Društvo kmetic Bizeljsko in
Kmetijsko gozdarski zavod
Novo mesto

Lucija Zorenč

Odprtje lokalne tržnice v okviru
projekta”Posavska špajza”

Občina Bistrica ob Sotli

mag. Teo Hrvoje Oršanič,
Lucija Zorenč

Strokovna ekskurzija na Dunaj

Sekcija za izobraževanje in
komuniciranje

Nataša Ferlinc Krašovic,
Vesna Zakonjšek
Lucija Zorenč

Usposabljanje za neposredno
prodajo na posavskih tržnicah

RRA Posavje in LAS Posavje

Lucija Zorenč

Ustvarjanje unikatnih zgodb v
turizmu - predavanje z delavnico
ter Posavski festival pohodništva srečanje organizatorjev pohodov

CPT Krško in Odbor za
tematske poti Posavje

Barbara Ploštajner

Razdelitev nalog za izvajanje 5.2 naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Naloga

Izobraževanje
zaposlenih,

Pred.
ure
309

Reali.
ure

Programski
stroškipredvideni

Programski
stroškirealizirani

Predvideni
kazalniki

320

1.500,00 € lastna
sredstva

Stalni
stroški-lastna
sredstva

Število
izobraževanj
(1 na
posameznika)

Število
izobraževanj (30)

500,00 € lastna
sredstva

Stalni
stroški-lastna
sredstva

Izvedeno
srečanje
zaposlenih

Izvedeno
srečanje
zaposlenih

Srečanje zaposlenih iz
zavarovanih območij
SKUPAJ

309

Realizirani
kazalniki

320
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Tabela 1: Kadrovski načrt
1. Zaposleni, ki jih
financira MOP

I. – IV.
TR

V. TR

1. Št. zaposlenih na
dan 31. 12. 2014 (a+b)

1

4

a) Št. zaposlenih za
določen čas

/

b) Št. zaposlenih za
nedoločen čas

1

Št. zaposlenih s
krajšim delovnim
časom

VI. TR/
VII/1

VII/2
TR

VIII. TR

2

8

2

17

/

/

/

1direktor

1

4

2

8

1

16

1

IX.
TR

Skupaj

1

Število napredovanj v
plačne razrede

/

1

/

6

1

8

Število premestitev

/

/

/

/

/

/

Število upokojitev

/

/

/

/

/

/

Število nadomestnih
zaposlitev zaradi
upokojitev

/

/

/

/

/

/

Število odpovedi
pogodb o zaposlitvi

/

/

1

/

/

1

2. Število zaposlenih,
ki so financirani iz
drugih virov, navedite
vir: tržna dejavnost,
projektno delo itd.

2
Javna
dela

3. Skupaj število
zaposlenih na dan 31.
12. 2014 (1+2)

3

1
Javna dela

4

3

3

8

2

20

85

POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2014

Tabela 2: Realizacija kadrovskega načrta-vir financiranja
VIR FINANCIRANJA

1. Državni proračun

ŠTEVILO
ŠTEVILO
ŠTEVILO
ZAPOSLENIH NA ZAPOSLENIH NA ZAPOSLENIH NA
DAN 01.01.2014
DAN 30.06.2014
DAN 01.01.2015
17,91

17,476

16,679

2. Proračun občin

/

/

/

3. ZZZS in ZPIZ

/

/

/

4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih
virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz
državnega proračuna

0,09

0,524

0,321

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na
trgu

/

/

/

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

/

/

/

7. Nejavna sredstva za opravljanje javne
službe in sredstva prejetih donacij

/

/

/

8. Sredstva za financiranje javnih del

/

3

/

9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti
zagotavlja financiranje stroškov dela
zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev,
zdravnikov pripravnikov in specializantov,
zdravstvenih delavcev pripravnikov in
zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter
zaposlenih na raziskovalnih projektih

/

/

/

10. 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)

/

/

/

Skupno število zaposlenih od (1. do 10.
točke)

18

21

17

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2,
3 in 6

17,91

17,476

16,679

Skupno število zaposlenih pod točkami 4,
5, 7, 8 in 9 in 10

0,09

3,524

0,321

Na dan 31.12.2014 je bilo v Kozjanskem parku zaposlenih 17 oseb (16 redno zaposlenih in direktor). Izvajali
smo tudi program javnih del od februarja oz. marca, v katerega so bile vključene tri osebe do 31.12.2014.
V tabeli smo prikazani vsi zaposleni v JZ KP vključno s sodelavcem, ki je v JZ KP zaposlen za polovični delovni
čas, polovični delovni čas pa je invalidsko upokojen.

86

POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2014

Tabela 3: Realizacija stroškov dela
Realizirani stroški dela na dan
31.12.2014

a) plače in dodatki

SKUPAJ
FN 2014

Sredstva
MKO

Drugi viri
sredstev

Skupaj
sredstva

1

2

3

4=2+3

358.159,40 322.275,50

Dejavnost
Delež
na
MOP v %
trgu
5=1-4

28.479,84 350.755,34

7.404,06

89,98

Drugi del ¾ plačnih
nesorazmerij

9.895,06

9.038,57

0

9.038,57

856,49

91,34

b) regres za letni dopust 2014

8.563,21

6.096,00

0

6.096,00

2.467,21

71,19

29.288,33

25.608,23

3.680,10

29.288,33

0

87,43

d) sredstva za delovno
uspešnost

0

0

0

0

0

e) sredstva za nadurno delo

0

0

0

0

0

1.653,05

1.506,28

0

1.506,28

146,77

91,12

407.559,05 364.524,58

32.159,94 396.684,52

10.874,53

89,44

368.054,46 331.314,07

28.479,84 359.793,91

8.260,55

90,02

c) povračila in nadomestila

f) drugi izdatki (zamudne
obresti)
SKUPAJ 1
(a+b+c+d+e+f)
g) skupaj bruto plače (a+d+e)
h) skupaj drugi osebni prejemki
(b+c+f)

39.504,59

33.210,51

3.680,10

36.890,61

2.613,98

84,07

i) skupaj prispevki, davek,
premije ZVPSJU (j+k)

61.970,24

55.511,42

5.171,99

60.683,41

1.286,83

89,58

37.331,93 457.367,93

12.161,36

89,46

SKUPAJ 2
(g+h+i)
j) prispevki
k) premije pokojninskega
zavarovanja (ZVPSJU)

469.529,29 420.036,00
60.201,25

53.742,43

5.171,99

58.914,42

1.286,83

89,27

1.768,99

1.768,99

0

1.768,99

0

100

Za odpravo prvega dela ¾ plačnih nesorazmerij (knjižena v leto 2013, izplačana v letu 2014), je moral Kozjanski
park zagotoviti vsa sredstva. Odprava drugega dela ¾ plačnih nesorazmerij je razvidna v zgornji tabeli, saj je
knjižena v leto 2014 in bo poravnana v letu 2015. Pristojno ministrstvo je po pogodbi za leto 2015 zagotovilo
12.000,00 € za odpravo drugega dela ¾ plačnih nesorazmerij, Kozjanski park pa 1.141,16 €.
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Tabela 4: Sistemiziranost delovnih mest (DM)
Naziv DM

Število
sistemiziranih DM
po
veljavnem
pravilniku

Število
zasedenih DM
na dan 31. 12.
2013

Število
zasedenih DM
na dan 31. 12.
2014

Predvideno
število
zasedenih DM
na dan 31. 12.
2015

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

1nadomeščanje

0

0

Naravovarstveni
nadzornik IV

1

1

1

1

Naravovarstveni
nadzornik V

1

1

1

1

Finančnik VII/1

1

1

1

1

Knjigovodja VII/1

1

0

0

0

Samostojni strokovni
delavec V

1

0

0

0

Tajnica V

1

1

1

1

v

3

1

2
(od tega 1
javna dela)

2
(od tega 1
javna dela)

Tehnični delavec V(I)

1

1

1

1

Čistilka II

1

1

1

1

Delavec za preprosta
dela I

2

2 javna dela

2-javna dela

2-javna dela

Skupaj

27

20

20

20

Vodnik
zavarovanem
območju
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Tabela 5: Delež porabe ur po vsebinskih sklopih
VSEBINSKI SKLOPI

PRIORITETA I
Izvajanje neposrednih aktivnosti in
ukrepov varstva narave
Priprava upravljavskih dokumentov
Izvajanje neposrednega nadzora v naravi
Omogočanje pogojev za ključne življenjske
faze najbolj ogroženih vrst ter za
ohranjanje najbolj občutljivih naravnih
vrednot
Spremljanje kazalnikov stanja narave v
zavarovanem območju
Ekološko obnavljanje razvrednotenih
območij in njihovo vzdrževanje
Izvajanje konvencij in mednarodno
sodelovanje

PRIORITETA II
Vodenje obiskovalcev, razvijanje
produktov parka
Vzpostavljanje in vzdrževanje parkovne
infrastrukture
Zagotavljanje prepoznavnosti
zavarovanega območja in
ozaveščanje javnosti, baze podatkov

PRIORITETA III
Izvajanje projektov in priprava novih
projektnih predlogov
Razvijanje blagovne znamke
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi
Upravljanje z nepremičninami, ki so v lasti
ustanovitelja
Kadrovski načrt

SKUPAJ

NAČRTOVANO REALIZIRANO DELEŽ
REALIZIRAN
ŠTEVILO UR
ŠTEVILO UR
UR
DELEŽ UR
12.932
12.810 61,04%
60,46%
5.448
5.589
1.740
2.390
788

1.431
2.414
841

2.106

2.113

240

200

220

222

6.028
3.189

5.968
3.243

506

500

2.333

2.225

2.226
949

2.160
897

100
610
62

100
579
68

505
21.186

516
20.938

28,45%

28,17%

10,51%

10,20%

100%

98,83%

Skupno število realiziranih ur je zmanjšano za 248 ur (bolniška odsotnost, izredni dopust).
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