PROGRAM DELA IN FINAČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2019

PROGRAM DELA
IN
FINANČNI NAČRT
JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK
ZA LETO 2019
sprejet na 4. seji Sveta JZ KP dne, 3. 1. 2019

Podsreda
december 2018

1

PROGRAM DELA IN FINAČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2019

KAZALO
PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA ............................................................................................................ 3
OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA .................................................................. 4
OCENA STANJA NARAVNIH VREDNOT IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI .................................................................................................. 7
PRIORITETE IN CILJI UPRAVLJANJA ....................................................................................................................................................... 7
UVOD ................................................................................................................................................................................................ 10
PRIORITETA I: VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE .................................................................................................. 11
1 IZVAJANJE NEPOSREDNIH AKTIVNOSTI IN UKREPOV ZA VARSTVO VRST, HABITATNIH TIPOV, OBMOČIJ NATURA 2000, ...................... 11
NARAVNIH VREDNOT IN KRAJINE ............................................................................................................................................................ 11
PRILOGA 1: POTEKAJOČI PROJEKTI .............................................................................................................................................................. 20
PRILOGA 2: POTENCIALNI PROJEKTI ............................................................................................................................................................ 22
2 PRIPRAVA NAČRTOV UPRAVLJANJA ZAVAROVANEGA OBMOČJA ......................................................................................................... 23
3 IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI ................................................................................................................................. 25
4 OMOGOČANJE POGOJEV ZA KLJUČNE ŽIVLJENJSKE FAZE NAJBOLJ OGROŽENIH VRST TER ZA OHRANJANJE NAJBOLJ OBČUTLJIVIH .... 27
NARAVNIH VREDNOT .............................................................................................................................................................................. 27
5 SPODBUJANJE NARAVI PRIJAZNEGA KMETOVANJA ................................................................................................................................ 29
6 SODELOVANJE Z NARAVOVARSTVENIMI, STROKOVNIMI IN ZNANSTVENIMI ZAVODI IN INSTITUCIJAMI............................................. 30
7 ZAGOTAVLJANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA IZVAJANJE UPRAVLJAVSKIH IN NADZORNIH NALOG ........................................................ 33
PRIORITETA II: NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI ............................................................................................ 37
1 ZAGOTAVLJANJE POTEKA OBISKA, KI JE USTREZEN Z VIDIKA VARSTVA NARAVE IN OBISKOVALCEV ..................................................... 37
2 NAMEŠČANJE IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE ZA OBISKOVANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ, RAZVIJANJE INFORMACIJSKIH ......... 40
CENTROV, OPAZOVALIŠČ TER DRUGE DODATNE INFRASTRUKTURE ZA OBISKOVALCE ........................................................................... 40
3 ZAGOTAVLJANJE PREPOZNAVNOSTI ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI ........................................................... 42
PRIORITETA III: RAZVOJNE NALOGE ................................................................................................................................................... 47
1 RAZVIJANJE BLAGOVNIH ZNAMK ZAVAROVANIH OBMOČIJ ZA PRIDELKE IN IZDELKE IZ ZAVAROVANIH OBMOČIJ ................................ 47
2 SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DELEŽNIKI ZAVAROVANEGA OBMOČJA .......................................................................... 48
3 NALOGE ZA VKLJUČEVANJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA V TURISTIČNO PONUDBO TER SPODBUJANJA NARAVI .................................. 49
PRIJAZNEGA TURIZMA ............................................................................................................................................................................. 49
4 OBNAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN V LASTI IN UPRAVLJANJU ZAVAROVANEGA OBMOČJA ............................................... 51
5 URESNIČEVANJE CILJEV VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGIH JAVNIH INTERESOV V SKLADU S PREDPISI IN ............................. 53
NAČRTI UPRAVLJANJA .............................................................................................................................................................................. 53
Tabela 1: Delež porabe ur po vsebinskih sklopih ...................................................................................................................................... 55
Tabela 2: Kadrovski načrt ......................................................................................................................................................................... 57
Tabela 3: Sistemiziranost delovnih mest (DM) ......................................................................................................................................... 58
Tabela 4: Število zaposlenih po virih financiranja ..................................................................................................................................... 59
Tabela 5: Preglednica porabe ur vseh zaposlenih v JZ KP v letu 2019 ...................................................................................................... 60

2

PROGRAM DELA IN FINAČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2019

PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA
Kozjanski park se je razvil v sodobno voden javni zavod in je prepoznaven po kar nekaj odličnih parkovnih
praksah s ciljem ohranjanja biotske raznovrstnosti in ugodnega stanja številnih Natura 2000 vrst in življenjskih
prostorov. Izvajanje javne službe, programov in projektov poteka na podlagi letnega programa dela, ki ga
sprejme svet JZ Kozjanski park. Strokovni svet zavoda podaja strokovne predloge k programu dela zavoda.
Delo JZ Kozjanski park v okviru svojih pristojnosti vodi Svet zavoda.
OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA
Površina zavarovanega območja

206 km2

Ustanovitev zavarovanega območja

Ustanovljen je bil leta 1981 (Ur.l. SRS št. 1/81 in 42/86) kot
Spominski park Trebče 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.

Kategorija zavarovanja

Regijski park IUCN V, II

Mednarodni status

Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje

Število ožjih zavarovanih območij

8 naravnih spomenikov

Število naravnih vrednot

66

Delež Nature 2000

70%

Število kulturnih spomenikov

158

Število enot kulturne dediščine

430

Članstvo v mednarodnih zvezah in Član zveze Europarc Federation, član združenja Parki
partnerstva
Dinarskega loka, partnersko sodelovanje z NP Oberer
Bayerischer Wald, aktivno vključevanje v aktivnosti WWF
Upravljavec

Javni zavod Kozjanski park

3

PROGRAM DELA IN FINAČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2019

OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA
NAČRTA
Program dela za leto 2018 je bil pripravljen v skladu z navodili in priporočili Ministrstva za okolje in prostor ter
na podlagi Izhodišč za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2018, ki jih je pripravilo Ministrstvo
za okolje in prostor. Program je bil razdeljen na tri prioritete:
Prioriteta I obravnava varstvene, upravljavske in nadzorne naloge
Prioriteta II zajema naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti
Prioriteta III zajema razvojne naloge
Naloge in vsebine, ki smo jih v letu 2018 izvajali v okviru strokovnih služb, so upoštevale in izhajale iz 133. člena
Zakona o ohranjanju narave.
Prioritete so se izvajale v skladu s Programom dela za leto 2018. Glavni poudarki iz predhodnega programa
dela so bili:
- Sodelovanje pri sprejemu akta o zavarovanju (posodobitvi ustanovitvenega akta)
- Priprava načrta upravljanja
- Izvajanje ukrepov iz Operativnega programa – Programa upravljanja območij Natura 2000
- Izvajanje naravovarstvenega nadzora
- Izvajanju ukrepov varstva naravnih vrednot
- Ohranjanje, razvijanje in promocija dobrih parkovnih praks: visokodebelni travniški sadovnjaki,
nadaljevanje primerne kmetijske prakse, ki omogoča ustrezen gnezdilni in prehranjevalni habitat za
ptičje vrste, ki so zavarovane po slovenski in evropski zakonodaji ter kvalifikacijske vrste Natura 2000
območja (SPA Kozjansko).
- Nadgradnja informacijskega sistema za naravovarstvo; z zbranimi in obdelanimi terenskimi
podatki smo v sodelovanju z ZRSVN prispevali k nadgradnji informacijskega sistema
Naravovarstveni atlas
- Zagotavljanje ugodnega stanja suhih travišč
- Skrb za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot na zavarovanem območju
- Sodelovanju z lastniki zemljišč na zavarovanem območju, nudenje strokovne pomoči in
svetovanje.
Nadzor v naravi opravljajo trije nadzorniki, ki vodijo interno evidenco nadzora. Največ kršitev se dogaja ob
vodotokih, kjer se nepravilno seka obrežna vegetacija. Težave so tudi pri odlaganju gradbenih odpadkov v
naravo, gnojenju z gnojnico in nabiranju prevelike količine gob. Izdali smo dva pisna opomina in 35 ustnih. Pri
posameznih kršitvah se posvetujemo z Inšpekcijo za naravo in ZRSVN. Na inšpekcijo so bile s strani ZRSVN
podane tri prijavi glede sekanja obrežne vegetacije in prijava glede odlaganja gradbenega materiala v naravo.
Načrtovanje in poročanje nadzora iz PUN
EU
koda

Ime vrste/HT

Taksonomska
skupina

6210

Polnaravna suha travišča in
grmiščne faze na
grmišča in
karbonatnih tleh (Festuco- travišča
Brometalia) (*pomembna
rastišča kukavičevk)

Varstveni
cilj

Varstveni ukrepi in
usmeritve

Opravljen neposredni
nadzor

se obnovi

obnovitev z
ekstenzivno pašo

pregled stanja na 2,5 ha
travnikov
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6510

1088

'Nižinski ekstenzivno gojeni
grmišča in
travniki (Alopecurus
travišča
pratensis, Sanguisorba
officinalis)
hrastov kozliček (Cerambyx hrošči
cerdo)

hrošči
1088

hrastov kozliček (Cerambyx
cerdo)

hrošči
1088

hrastov kozliček (Cerambyx
cerdo)

1355

vidra (Lutra lutra)

A030

črna štorklja (Ciconia nigra) ptice

A233

vijeglavka (Jinx torquilla)

ptice

1114

platnica (Rutilus pigus)

ribe

1160

upiravec (Zingel streber)

ribe

sesalci

se obnovi

obnovitev z
renaturacijo

mejice, drevoredi in
se ohrani
posamezna
hrastova drevesa
puščanje hrastovih
dreves, ki
se ohrani
predstavljajo večjo
gnezditveno
kolonijo
puščanje znanih
hrastovih dreves, ki
se ohrani
predstavljajo večjo
gnezditveno
kolonijo
podhodi pod cesto z
usmerjevalnimi
se obnovi
ograjami in suhe
brežine ob strugi
pod mostom
brez fotografiranja
se obnovi
na gnezdu
visokodebelni
se obnovi
sadovnjaki z dupli
(predvsem jablane)
vključiti varstveni
cilj v načrte
se obnovi
upravljanja voda in
(naravna
programe del na
hidromorfol
vodotokih z
ogija voda)
načrtovanjem
sektorskih ukrepov
vključiti varstveni
cilj v načrte
se obnovi
upravljanja voda in
(naravna
programe del na
hidromorfol
vodotokih z
ogija voda)
načrtovanjem
sektorskih ukrepov

spremljanje stanja
spremljanje stanja in
preverjanje prisotnosti
vrste
ugotavljanje stanja
primernih dreves (5)

Sanacija Rajglovega cera

spremljanje sledi

spremljanje stanja
pregled gnezdilnic (10)

/

/

V letu 2018 smo pri upravi Kozjanskega parka v Podsredi postavili polnilno postajo za električne avtomobile v
vrednosti 3.172,98 €, financirano s strani MOP.
Iz sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS smo v letu 2018 uspešno izvedli razpis za 3. fazo obnove
Čerčkove domačije v center biodiverzitete in tradicionalnega sadjarstva. Tako smo v prvi polovici leta naredili
fasado na objektu, vgradili stavbno pohištvo, objekt komunalno uredili ter priklopili elektriko in vodo. Vrednost
del je znašala 30.407,81 €. 407,81 € je sofinanciral JZ Kozjanski park.
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V letu 2018 smo uspeli prodati eno od nepremičnin v naši lasti – Fiketovo hišo, za 3.500,00 €. Prodaja je bila
izvedena na podlagi zbiranja ponudb. V primeru, da stavbe ne bi prodali bi jo v najkrajšem možnem času
morali podreti, saj je v tako slabem stanju, da že ogroža okolico. Stroški odstranitve stavbe bi znašali cca
20.000,00 €.
Vsebinsko je bil program dela za leto 2018 dobro realiziran.
Ocena izvedbe finančnega plana za leto 2018
Poslovanje zavoda v letu 2018 je potekalo v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom.
V septembru 2018 smo zaradi:
● nepredvidene daljše bolniške odsotnosti od meseca novembra 2017 dalje (bolniško odsotnost ZPIZ mesečno
podaljšuje), za katero imamo nadomestni zaposlitvi (od februarja do julija in od septembra do novembra
2018), ki ne dosegata plačilnega razreda odsotnega delavca, smo pa bolniško odsotnost pokrivali tudi s
prerazporeditvijo dela med ostale delavce.
● na nižjo porabo sredstev na masi za plače pa so vplivale tudi krajše bolniške odsotnosti (boleznine, nege,
spremstva) in
● zamenjave direktorja z v. d. direktorjem iz kolektiva ter s tem povezane spremembe na nekaterih ostalih
delovnih mestih (manj delovne dobe), pa tudi ne doseganje plačilnih razredov predhodnikov
(napredovanja) – višja naravovarstvena svetnica je postala v. d. direktorja, to je na njenem delovnem mestu
nadomestila višja naravovarstvena svetovalka, na njeno delovno mesto pa smo zaposlili novo delavko
izvedli rebalans finančnega načrta, s katerim smo prestavili del proračunskih sredstev MOP v višini 17.600,00 €
iz postavke plač na postavko investicij
Znesek 17.600,00 € smo namenili naslednjim investicijam:
- električno orodje za vzdrževanje parkovne infrastrukture
- sadjarska oprema
- pisarniška oprema
- pisalna miza prilagojena gibalno oviranemu zaposlenemu delavcu.
V letu 2018 smo ustvarili največ lastnih prihodkov v zadnjih desetih letih.
Glavna odstopanja od planiranega
V letu 2018 še ni v popolnosti zaživel pomemben segment dela v zavarovanih območjih – naravovarstveni
nadzor. Manjka uniforma naravovarstvenega nadzornika, ki je v skladu s pravilnikom ministra enotna za vsa
zavarovana območja. Ministrstvo za okolje in prostor je predpis o uniformi spremenilo novembra 2017, kar je
podlaga za javni razpis za skupno nabavo uniform. Oktobra 2018 je ministrstvo podpisalo krovni sporazum z
izbranim izvajalcem (Gornik Avantura d.o.o.), mi smo posamezni okvirni sporazum podpisali novembra 2018.
Pričakujemo, da bomo uniforme dobili v začetku leta 2019.
Aktivno smo sodelovali z ZRSVN pri pripravi Strokovnih podlag za posodobitev akta o zavarovanju JZ KP. Z
ZRSVN smo uskladili ključna vprašanja glede priprave posodobitve akta o zavarovanju – obe instituciji sta se
strinjali, da JZ KP obdrži status regijskega parka, prav tako obojni podpiramo in strokovno utemeljujemo
zaokrožitev meje regijskega parka proti zahodu (nova meja sovpada z območjem Natura 2000 Bohor) ter prva
varstvena območja.
V mesecu maju 2018 smo na MOP poslali Stališče upravljavca zavarovanega območja za posodobitev akta o
zavarovanju Kozjanskega regijskega parka.
Pričakujemo, da bomo v letu 2019 okrepljeno sodelovali pri pripravi posodobitve akta o zavarovanju in
pripravljanju osnutka načrta upravljanja.
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OCENA STANJA NARAVNIH VREDNOT IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI
Med naravnimi vrednotami (NV) v parku so spremembam najbolj podvržene drevesne naravne vrednote. V
letu 2018 smo sodelovali pri sanaciji Rajglovega cera in nakupu naravovarstveno pomembnega suhega travnika
na Vetrniku, ki je postal last RS in bo z njim upravljal Kozjanski park.
Pri hidroloških NV občasno prihaja do poseka zarasti, odlaganje materialov, posegov v brežino, ki jih rešujemo
s komunikacijo z lastniki pribrežnih parcel.
Pri NV, ki so urejene za obisk, skrbimo za vzdrževanje dostopa in omogočanje varnosti.
Stanje biodiverzitete na suhih travnikih in v travniških sadovnjakih je tam, kjer imamo vzpostavljeno dobro
komunikacijo z lastniki dobro in ne opažamo trend upadanja. Težave so tam, kjer lastniki ne uspejo več skrbeti
za svoja zemljišča in so ta največkrat podvržena zaraščanju. V okviru naših zmožnosti poskrbimo za košnjo in
vzdrževanje sadnih dreves, čeprav se zavedamo, da to ni dolgoročna rešitev. Večji problem za ohranitev
biodiverzitete predstavljajo nižinski travniki, saj so tam kmetje ekonomsko naravnani in s travniki upravljajo
intenzivno, kar pa se seveda negativno odraža na biodiverziteti. Tukaj se kot upravljavec vključujemo z
različnimi osveščevalnimi akcijami, katerih glavni namen je promovirati biodiverziteto kot pomemben
ekosistemski dejavnik.
Monitoring hroščev je pokazal velike gostote kozličkov, kar pa se z intenzivnim uvajanjem sestojev v obnovo
zna hitro negativno spremeniti.
Vodotoki (Sotla in Bistrica s pritoki) ne doživljajo velikih sprememb v kvaliteti vode. Izjeme so obsežna
gnojenja, predvsem v jesensko zimskem času. Pri manjših vodotokih so problematični odvzemi vode za
zalivanje v poletnih sušnih obdobjih, saj praviloma niso izvedeni na način, ki bi ohranjal biološki minimum (tudi
na odvzemih z vodnimi dovoljenji). Take odvzeme spremljamo in jih skušamo še pravočasno preprečiti.
Opažamo tudi občasne samovoljne odločitve lastnikov kmetijskih zemljišč, ki z meliorativnimi posegi želijo
olajšati gospodarjenje z zemljišči. Pri tem včasih pride do zasutij delov ekološko pomembnih vodotokov. V
takšnih primerih z lastniki vedno opravimo pogovor in poskušamo najti sprejemljivo rešitev.
Spremljanje stanja ptičje populacije je manj ugodno, saj tudi pri nas opažamo trend zmanjševanja, vendar pa je
bilo letos že zabeleženih kar nekaj pojavov smrdokavre, kar je v prejšnjih letih bila prava posebnost.
Po drugi strani pa izvajani popisi žuželk prinašajo nova spoznanja o biotski raznovrstnosti v parku.
Opravili smo zimski popis vodnih ptic (IWC) na reki Sotli. Popis smo opravili v koordinaciji z DOPPS – om. Pri
popisu so sodelovali strokovni delavci Javne ustanove za zaštitu prirode Zagorsko–krapinske županije. Vrste, ki
smo jih beležili so raca mlakarica, kormoran, siva čaplja, velika bela čaplja, siva pastirica, vodomec, kozica in
rečni galeb.
Izvedli smo nočni teren za preverjanje prisotnosti velike uharice (Bubo bubo) na Kunšperških pečinah.
Prisotnost samca velike uharice nismo mogli potrditi Popis prisotnosti mladih velikih uharic, ki se oglašajo
meseca julija ob mraku, smo izvedli 12. julija. S pregledom znanih lokacij za evropsko ogroženega metulja
petelinčka (Zerynthia polyxena), smo potrdili prisotnost hranilne rastline podrašca (Aristolochia sp.) na 5–ih
lokacijah od 8–ih, prisotnost odraslega metulja, gosenic ali jajc pa na treh.

PRIORITETE IN CILJI UPRAVLJANJA
V letu 2019 bomo prednostno izvajali naloge iz Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–
2020, ki ga je Vlada RS sprejela aprila 2015. Naloge se bodo nanašale na izboljšanje stanja ohranjenosti
kvalifikacijskih vrst preko komunikacijskih aktivnosti, nadaljevanje razvoja primerne kmetijske prakse in
blagovne znamke visokodebelnih travniških sadovnjakov in izboljšanje obiskovanja območja.
Za leto 2019 smo program dela v skladu z izhodišči ministrstva razdelili na tri glavne prioritete:
- Prioriteta I obravnava varstvene, upravljavske in nadzorne naloge
- Prioriteta II zajema naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti
- Prioriteta III zajema razvojne naloge
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Prednostno se bomo v letu 2019 posvetili naslednjim nalogam iz tega programa:
- Izvajanju ukrepov iz Operativnega programa – Programa upravljanja območij Natura 2000 za
Obdobje 2015–2020 in vodenju evidence o izvajanju tega programa
- Izvajanju naravovarstvenega nadzora
- Izvajanju ukrepov varstva naravnih vrednot
- Ohranjanju visokodebelnih travniških sadovnjakov – nadaljevanje trajnostne kmetijske prakse,
ki omogoča ustrezen gnezdilni in prehranjevalni habitat za ptičje vrste, ki so zavarovane po slovenski
in evropski zakonodaji ter kvalifikacijske vrste Natura 2000 območja (SPA Kozjansko)
- Nadgradnji informacijskega sistema za naravovarstvo – z zbranimi in obdelanimi terenskimi
podatki bomo v sodelovanju z ZRSVN prispevali k nadgradnji informacijskega sistema
Naravovarstveni atlas
- Zagotavljanju ugodnega stanja suhih travišč
- Skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot na zavarovanem območju
- Sodelovanju z lastniki zemljišč na zavarovanem območju, nudenje strokovne pomoči in
svetovanje
- Sodelovanju pri sprejemu akta o zavarovanju (posodobitvi ustanovitvenega akta)
- Pripravi načrta upravljanja
V okviru prve prioritete bomo skozi aktivnosti zagotavljali cilje varstva narave.
Znotraj zavarovanega območja bomo izvajali ukrepe varstva narave in v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo
narave (ZRSVN) zagotavljali varstvo naravnih vrednot. Za izvedbo praktičnih del urejanja naravnih vrednot v
parku bomo organizirali naravovarstvene akcije v sodelovanju z ZRSVN.
Z ohranjanjem travniških sadovnjakov bomo skrbeli za življenjski prostor ogroženih vrst ptic. Vzdrževali bomo
že postavljena bivališča za koristne organizme in gnezdilnice za ptice ter po potrebi namestili nove. Izvajali
bomo aktivnosti za ohranjanje ugodnega stanja dvoživk na območju ribnika Trebče. Organizirano bomo
odstranjevali invazivne vrste ter poskrbeli za ohranitev suhih travišč.
V okviru prve prioritete bomo sodelovali tudi pri pripravi novelacije ustanovitvenega akta ter pripravah
naravovarstvenih smernic. Prav tako bomo nadaljevali z aktivnostmi v zvezi z Načrtom upravljanja.
Z ZRSVN in ZGS bomo sodelovali pri aktivnostih oblikovanja smernic upravljavskih načrtov območij Natura
2000.
Skozi naloge prve prioritete bomo izvajali neposredni nadzor v naravi in vzdrževali pogoje za ključne življenjske
faze ogroženih vrst (dvoživke, čebelar). Prav tako bomo spremljali kazalnike stanja narave in sprotno reševali
nastale neugodne spremembe za vrste.
Kot upravljavec biosfernega območja bomo izvajali naloge v okviru medvladnega UNESCO–vega programa
MAB (Človek in biosfera). V letu 2019 se bomo posvetili nalogam, ki bodo prispevale k večji prepoznavnosti
biosfernega območja in bodo vključevale Strategijo MAB 2015 – 2020 in Limski akcijski načrt 2016 – 2025.
Pripravljali bomo projekte, ki bodo neposredno podpirali našo dejavnost in za katere so ideje/izhodišča
zapisana v programu dela zavoda, za sodelovanje pri drugih projektnih možnostih/idejah pa bomo predhodno
pridobili soglasje ministrstva. Vključevali se bomo tudi v projekte lokalnih skupnosti.
V okviru druge prioritete bomo opravljali naloge usmerjanja obiska zavarovanega območja, ki je ustrezen z
vidika varstva narave in obiskovalcev.
Že vrsto let se ukvarjamo z vključevanjem javnosti v varstvo narave in okolja. Z lastniki nepremičnin (zemljišča
in stavbe) bomo dogovorno urejali prehodnost in urejenost parkovne infrastrukture namenjene za delo in
potrebe zavarovanega območja.
Za leto 2019 načrtujemo naravoslovne razstavne aktivnosti na gradu Podsreda. Na Čerčkovi domačiji bomo v
primeru pridobitve sredstev nadaljevali z obnovo centra biodiverzitete in tradicionalnega sadjarstva za namene
izobraževanja (dokumentacija urejena v letu 2016).
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Za zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja pripravljamo različne aktivnosti in dejavnosti tako za
obiskovalce kot za lokalno prebivalstvo, katerih cilj je ozaveščanje o pomenu varstva narave, Nature 2000 in
trajnostnega razvoja (sodelovanje z mediji, predstavljanje na sejmih in javnih prireditvah).
V letu 2019 bomo izvedli tradicionalne in v javnosti zelo dobro sprejete naravovarstvene aktivnosti (Dan
Zemlje, Dan parkov, Dan biodiverzitete, Dan okolja, Dan živali, Evropske noči opazovanj nočnih metuljev ...), s
katerimi bomo javnost seznanjali o pomenu ohranjanja biodiverzitete.
V okviru tretje prioritete bomo izvajali razvojne naloge namenjene usmerjanju in spodbujanju trajnostne rabe
naravnih virov in drugih ravnanj v zavarovanih območjih. Uveljavljali bomo rabo že obstoječe kolektivne
blagovne znamke Sožitje–Kozjanski park.
Skoraj vse aktivnosti, ki jih izvaja zavarovano območje, so zanimive s stališča razvijanja turistične ponudbe
območja. Nadaljevali bomo dobro sodelovanje z GIZ Turizmom Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, s TIC–i,
Razvojnimi agencijami in Termami Olimia pri razvijanju in spodbujanju zelenih oblik turizma.
V primeru razpoložljivih sredstev bomo reševali problematiko nepremičnin v lasti in/ali upravljanju zavoda in
jih upravljali v skladu s pripravljenim načrtom upravljanja nepremičnin v letu 2018.
Kot upravljavci bomo nadaljevali s programskimi aktivnostmi na gradu Podsreda.
Investicije bomo usmerili prvenstveno v postopno prilagoditev delovnega mesta gibalno oviranemu
zaposlenemu.

Naloga
Število ur

1. Varstvene upravljavske in
nadzorne naloge

2. Naloge urejanja obiska
in ozaveščanja javnosti

3. Razvojne
naloge

14.476

4.870

1.334

70 %

23,55 %

6,45 %

468.584,92

123.206,40

28.509,77

Delež programskih
stroškov in storitev v %

75,54 %

19,86 %

4,60 %

Višina investicij v EUR

2.000,00

0,00

0,00

Delež investicij v %

100,00 %

0,00 %

0,00 %

Delež ur v %
Višina programskih
stroškov in storitev v EUR
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UVOD
Program dela za leto 2019 je pripravljen v skladu z navodili in priporočili Ministrstva za okolje in prostor ter na
podlagi Izhodišč za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2019, ki jih je pripravilo Ministrstvo za
okolje in prostor. Za leto 2019, v primerjavi z letom 2018, so realna finančna sredstva ustanovitelja za 2,10
odstotkov nižja (v letu 2018 smo prejeli iz MOP-a 596.904,88 € za stroške dela, stroške blaga in storitev ter
investicije, v letu 2019 pa bomo prejeli 584.395,00 €), kar se bo najbolj poznalo na oteženem zagotavljanju
sredstev za materialne stroške in investicije, glede na to, da v letu 2019 napreduje 11 zaposlenih v JZ KP. Prav
tako se bo predvidoma zvišala minimalna plača, regres za letni dopust in predviden je tudi dodatni dvig
plačilnih razredov.
Ustanovitelj ne krije vseh materialnih stroškov poslovanja, zavod pa ima nestabilne vire pridobivanja sredstev
za kritje teh stroškov.
Celotna dejavnost Kozjanskega parka se bo v letu 2019 financirala iz proračuna Republike Slovenije, proračuna
pisarne UNESCO v Sloveniji (biosferno območje Obsotelje in Kozjansko), iz sredstev lokalnih skupnosti, sredstev
sponzorjev in donatorjev, LIFE projekta in lastnih prihodkov. V letu 2019 bomo sledili razpisom za projekte
financirane iz skladov LEADER (CLLD, LAS) in Life Natura.
Za leto 2019 načrtujemo ohranitev sedanjega števila zaposlenih. Kot posredni proračunski uporabnik smo
znotraj prerazporeditve proračunskih sredstev za leto 2019 zagotovili dovolj sredstev za stroške dela za 18
zaposlenih (v skladu s 6. odstavkom 60. člena ZIPRS1819). V skladu z možnostmi bomo izvajali program javnih
del, v katerega načrtujemo vključitev petih oseb.
Uresničevanje načrtovanih letnih varstvenih ciljev zavarovanega območja
Uresničevanje varstvenih ciljev zavarovanega območja izvajamo v skladu z normativnimi in finančnimi
možnostmi. Normativne možnosti omogočajo predvsem komunikacijske, svetovalne, izobraževalne in
motivacijske pristope k uresničevanju načrtovanih letnih varstvenih ciljev zavarovanega območja, finančne pa
izvedbo zgolj nekaterih aktivnosti povezanih z uveljavljenimi dobrimi parkovnimi praksami, za nekatere od teh
aktivnosti pa moramo tudi sami deloma zagotoviti sredstva.
Ohranjenost biotske raznovrstnosti in prisotnost številnih redkih in ogroženih vrst v Kozjanskem parku nas
zavezuje, da v okviru različnih aktivnosti v naravi uveljavljamo ukrepe vezane na ohranjanje rastlinskih in
živalskih vrst ter habitatnih tipov, predvsem zavarovanih in ogroženih vrst iz rdečih seznamov Slovenije ter še
posebej vrste in habitate območij Nature 2000.
Pomembno je dejstvo, da upravljavci zavarovanih območij v državi skrbimo za okoljsko zlatnino države, ki je
hkrati ponos in garant sedanjega in bodočega okolju prijaznega razvoja.
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PRIORITETA I: VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE
1 IZVAJANJE NEPOSREDNIH AKTIVNOSTI IN UKREPOV ZA VARSTVO VRST, HABITATNIH
TIPOV, OBMOČIJ NATURA 2000, NARAVNIH VREDNOT IN KRAJINE
Spremljanje in analiziranje stanja narave in izvajanje ukrepov varstva je naša prednostna naloga, ki nam jo
nalaga 133. člen Zakona o ohranjanju narave in usmeritve MOP–a.
V okviru prve naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Spremljanje stanja vrst in habitatov območij Nature 2000
2. Izvajanje ukrepov na območjih Natura 2000: travniški sadovnjaki, suha travišča
3. Spremljanje stanja in izvajanje varstva naravnih vrednot
4. Spremljanje stanja vrst
5. Popisovanje in odstranjevanje invazivnih vrst s poudarkom na Natura 2000 območjih
6. Spremljanje stanja krajine in urejanje krajine
7. Izvajanje odobrenih projektov
8. Upravljanje biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje
Stanje vrst in habitatov bomo redno spremljali na Natura 2000 območjih znotraj parka. Na območjih Natura
2000 bomo izvajali varstvene ukrepe – rez visokodebelnih sadovnjakov, obdelovanje kolekcijskega sadovnjaka
in drevesnice, skrb za ptičje gnezdilnice, krmilnice in bivališča za koristne organizme (zimsko čiščenje bub
samotarskih čebel), nudenje pomoči pri predelavi sadja ter v skladu z dogovorom izvajali košnjo suhih
travnikov oz. odpravo zaraščenosti. Za namene vzdrževanja visokodebelnih sadovnjakov bomo nabavili
rezervne dele teleskopskih žag. Izvajali bomo aktivnosti za izbor Carjeviča – najskrbnejšega lastnika travniškega
sadovnjaka na območju parka. Ob ogledih sadovnjakov bomo izvajali individualna svetovanja glede oskrbe in
vzdrževanja sadnih dreves, proučili fiziološko stanje, kako ohraniti starejša drevesa ali izvesti obnovo in kako
izboljšati njihov naravovarstven, protierozijski in krajinski pomen.
Z ZRSVN in ZGS bomo sodelovali pri aktivnostih oblikovanja smernic upravljavskih načrtov območij Natura
2000.
Z lastniki zemljišč bomo izvajali komunikacijo o pomembnosti območja za zagotavljanje ugodnega stanja vrst.
V prvem četrtletju leta bomo opravili popis sledov bobra na rekah Sotla in Bistrica ter na potoku Buča. Ob
sledovih bomo popisovali tudi erozijo in poraščenost ob vodotokih, ter lastnike seznanjali o pomenu pravilne
sečne vegetacije ob vodotokih. Prav tako bomo v lokalnih medijih objavili prispevke na to temo Izvedli bomo
delavnice in praktične prikaze vzdrževanja travniških sadovnjakov in visokodebelnih sadnih dreves. Sklenili
bomo pogodbo s sklepom Vlade o upravljanju suhega travnika, ki ga je leta 2018 zaradi naravovarstvene
pomembnosti kupila RS. Travnik je deloma v zaraščanju, deloma se kosi enkrat letno. Vse parcele ležijo znotraj
Natura2000 območja: SCI Bohor (SI3000274). Obravnavane parcele so znotraj habitatnega tipa Polnaravna
suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk) s
kodo 6210.
Gre za ekstenzivne travnike z omejenimi pogoji za kmetijsko pridelavo; ta pa je potrebna za vzdrževanje
habitatnega tipa.
Travniki so življenjski prostor mnogih metuljev, hroščev, kobilic ter travniških ptic gnezdilk rjavi srakoper
(Laniuscollurio), škrjanec (Lullulaarborea), smrdokavra (Upupa epops).
Travniki so hkrati bogata nahajališča redkih gliv vlažnic (Hygrocybe). Večletni popisi Mikološke zveze Slovenije
uvrščajo ta nahajališča po pestrosti in izdatnosti vrst gliv v svetovni vrh.
Na gozdnih območjih bomo z lastniki gozdov s pomočjo komunikacije skrbeli za ugodno stanje vrst v gozdnih
habitatih.
Javni zavod upravlja z 18,3 ha zemljišč, od tega je 8 ha travnikov, kjer opravljamo košnjo, 3,1 ha sadovnjakov,
kjer skrbimo in vzdržujemo sadna drevesa, 0,5 ha njiv, ki so vključene v KOPOP program (vzgoja sadik) in 6,7 ha
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gozdov. Zemljišča se nahajajo znotraj Nature 2000 in sicer SPA Kozjansko (visokodebelni sadovnjaki) in SAC
Orlica in Bohor (travniki). (gl. Priloga 3: Preglednica nepremičnin v lasti in/ali upravljanju zavoda s pregledom
načrtovanih gospodarskih ukrepov v letu 2019).
Preglednica: SCI Bohor SI3000274
Habitatni tip/vrsta

Podrobnejši
varstveni cilj

Varstveni ukrep/
podrobnejše
varstvene
usmeritve

Aktivnosti
2019

v

Izvedba
v
okviru javne
službe
projekta

1 Polnaravna suha travišča in
grmiščne faze na
karbonatnih tleh (Festuco–
Brometalia) (*pomembna
rastišča kukavičevk)

vzdržuje, se obnovi

komunikacijske
aktivnosti

košnja, čiščenje
zarasti na
zemljiščih v naši
lasti oziroma
upravljanju

redno delo

Alpski kozliček (Rosalia
2 alpina)

puščanje habitatnih
dreves, odstranitev
sušeče bukovine iz
gozda pred poletjem

komunikacija

komunikacijske
aktivnosti

redno delo

Hribski urh (Bombina
3 variegata)

se ohrani

komunikacija

komunikacijske
aktivnosti

redno delo

Podrobnejši
varstveni cilj

Varstveni ukrep/
podrobnejše
varstvene
usmeritve

Aktivnosti v
2019

Izvedba v
okviru javne
službe/
projekta

puščanje habitatnih
bukovih dreves,
odstranitev sušeče
bukovine iz gozda
pred poletjem

komunikacija

komunikacijske
aktivnosti

redno delo

Podrobnejši
varstveni cilj

Varstveni ukrep/
podrobnejše
varstvene
usmeritve

Aktivnosti v
2019

Izvedba v
okviru javne
službe/
projekta

ohrani se

spremljanje
populacije

komunikacijske redno delo
aktivnosti, kjer
lastnikom stavb z
bivališči
netopirjev
predstavimo
njihov življenjski

Preglednica: SCI Orlica, SI3000273
Habitatni tip/vrsta

1 Alpski kozliček

Preglednica: SCI Pistišekova povšna, SI3000138
Habitatni tip/vrsta

Uhati netopir
1 (Myotis bechsteinii)
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krog in pogoje
ohranitve
2 Mali podkovnjak
(Rhinolophus hipposideros)

ohrani se

spremljanje
populacije

komunikacijske redno delo
aktivnosti, kjer
lastnikom stavb z
bivališči
netopirjev
predstavimo
njihov življenjski
krog in pogoje
ohranitve

Habitatni tip/vrsta

Podrobnejši
varstveni cilj

Varstveni ukrep/
podrobnejše
varstvene
usmeritve

Aktivnosti v
2019

vijeglavka (Jynx torquilla)

ohrani se
visokodebelne
sadovnjake z dupli
(predvsem jablane)

nadaljevati razvoj
primerne
kmetijske prakse
in blagovne
znamke
visokodebelnih
travniških
sadovnjakov

obrezovanje
redno delo
dreves, lastna
drevesnica starih
sort sadnih
dreves,
izdelovanje
gnezdilnic,
predelava sadja

Podrobnejši
varstveni cilj

Varstveni ukrep/
podrobnejše
varstvene
usmeritve

Aktivnosti v
2019

Izvedba v
okviru javne
službe/
projekta

ohrani se

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

inventarizacija
habitatnih
hrastov

redno delo

SPA Kozjansko SI500033

1

Izvedba v
okviru javne
službe/ali
projekta

SCI Dobrava – Jovsi, SI3000268
Habitatni tip/vrsta

1 hrastov kozliček
(Cerambyx cerdo)

Nadaljevali bomo s popisovanjem invazivnih tujerodnih vrst ter opažanja vnašali v bazo podatkov spletnega
portala Invazivke v okviru projekta LIFE ARTEMIS. Prav tako bomo ozaveščali o invazivnih tujerodnih vrstah in
pripravili ukrepe za obvladovanje razširjenosti.
V kolikor bomo dobili finančna sredstva iz Podnebnega sklada za odstranjevanje invazivnih vrst bomo v okviru
teh sredstev izvedli akcijo odstranjevanja le teh na najbolj ogroženih območjih. Povezali se bomo s šolskim
centrom Šentjur in Grm Novo mesto. Predvidena sredstva bodo znašala do 10.000,00 €.
V letu 2019 se bomo najprej osredotočili na rastline in sicer na orjaški dežen in žlezavo nedotiko.
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Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja krajine, tako kvalitetnih kot razvrednotenih območij. Identificirali
bomo krajinske prvine, ki so pomembne za biotsko raznovrstnost.
Sodelovali bomo z različnimi strokovnimi in raziskovalnimi institucijami na razpisih za projektna sredstva s
področja ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega razvoja. Projekti, ki jih bomo glede na
razpoložljiva razpisna okolja pripravljali, bodo vezani na naslednje vsebine:
- ohranjanje, varstvo, promocija in razvijanje naravne ter kulturne dediščine
- varovanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti
- ureditev Čerčkove domačije v Center biodiverzitete
- vzpostavitev info centra (za dvoživke v primeru uspešne prijave in odobritve projekta LIFE )
- obnovitev tabel ob pešpoti Podsreda (pot je dolga 32 km in poteka krožno okoli trga Podsreda)
- inovativni interpretacijski pristopi naravne in kulturne dediščine zavarovanega območja
Sodelovali bomo pri izvajanju ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih
območjih in posebnih varstvenih območjih v zavarovanem območju in izven njega (Bohor, Jovsi), ki so
območno povezani z našim zavarovanim območjem.

Projekt, BIODIVERZITETA – UMETNOST ŽIVLJENJA (LIFE16 GIE/SI/0007) z akronimom LIFE NATURAVIVA smo
kot projektni partner začeli izvajati septembra 2017. Projekt bo trajal do avgusta 2022.
Splošni cilj projekta LIFE NATURAVIVA je razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije in njihov pomen ter
osvetliti nevarnosti, ki jim pretijo. Posebej se bomo posvetili endemičnim in ogroženim vrstam. Največ
aktivnosti se bo dogajalo na zavarovanih območjih, zato je pet slovenskih naravnih parkov projektnih
partnerjev. Sporočila o vrednosti biodiverzitete bomo povezali s kulturno dediščino in umetnostjo, pridružili
prireditvam in koncertom ter naslovili občinstvo, ki tega ne pričakuje – ki išče kulturne in umetnostne
dogodke, najde pa sporočilo o ogroženosti narave: narava sama je najmočnejši navdih za umetnost in kulturo.
O biodiverziteti in nujnosti njenega ohranjanja bomo izobraževali in ozaveščali različne ciljne skupine, od vrtcev
do študentov, od kmetov do politikov, in zato uporabljali različne pristope. Sodelovali bomo na sejmih,
razstavah, okoljskih dnevih. Pripravili in izdali bomo knjigo o biodiverziteti Slovenije, posneli film, pripravili
veliko razstavo na prostem in dve v zaprtih prostorih, plakate in oglase. Za otroke bomo pripravili igrice,
pobarvanke in knjižice ter natečaje različnih vrst, vse z naravovarstveno vsebino; poletna šola za dijake in
delavnice za učitelje srednjih šol; predavanja za kmete, izobraževanja za kmetijske pospeševalce. Uredili bomo
tri tematske učne poti. Medijska sporočila, spletne strani in družbena omrežja bodo skrbeli za promocijsko
podporo projekta, s katerim želimo doseči polovico prebivalcev Slovenije.
Vodilni partner projekta je Nacionalni inštitut za biologijo. Ostali partnerji projekta so: Lutra, inštitut za
ohranjanje naravne dediščine, Krajinski park Ljubljansko barje, Krajinski park Goričko, Notranji regijski park,
Triglavski narodni park, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma,
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Kozjanski park.
JZ Kozjanski park bo v letu 2019 v okviru projekta nadaljeval z vzpostavitvijo interaktivne grajske učne poti, ki
bo potekala od trga Podsreda do gradu Podsreda (2 km). Pripravljali bomo vsebino za publikacijo »Okoljske
zgodbe«, ki jo bomo izdali v nakladi 3.000 kosov. Še naprej bomo izvajali predavanja o biodiverziteti,
promovirali projekt na sejmih, prireditvah in razstavah. Izvedli bomo 3 projekcije kina na prostem z
naravovarstveno tematiko in študijsko turo ogleda dobrih praks v drugem zavarovanem območju z deležniki.
Od septembra do sredine novembra 2019 bomo na gradu Podsreda gostili razstavo Magična narava 2018.
Celotna vrednost projekta je 2.482.242,00 €. 60% prispeva EU in 10% MOP. Delež, ki ga prejme Kozjanski park
je 259.691,00 €.
Na razpisu CLLD (Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju
LAS Posavje v letu 2017 EKSRP) sodelujemo z občino Sevnica kot vodilnim partnerjem na dveh projektih:
Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje in Najboljša riba je posavska riba. Oba projekta sta bila v letu 2017
s strani LAS Posavja odobrena. Izvajati sta se pričela v letu 2018 in se bosta še nadaljevala v letu 2019.
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Sodelujemo kot na razpisu izbrani zunanji izvajalec. Na Lisci pripravljamo vsebine za interpretacijske table na
Jurkovi učni poti, video prezentacije o Lisci (živalski in rastlinski svet, Biosferno območje Obsotelje in
Kozjansko, Natura 2000) in delovno gradivo za izobraževanje vodnikov. Pripravljamo in izvajamo program
naravoslovnih in tehniških dni za partnerske osnovne šole, izveden je že bil program usposabljanja lokalnih
vodnikov za vodenje po novi učni poti.
Vrednost storitev za projekt Najboljša riba je posavska riba znaša 4.160,00 €.
Vrednost storitev za projekt Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje znaša 11.490,00 €.
Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem – Projekt sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS)
Na območju Slovenije imamo tri biosfera območja (BO): BIOSFERNO OBMOČJE JULIJSKE ALPE, BIOSFERNO
OBMOČJE KRAS IN POREČJE REKE ter BIOSFERNO OBMOČJE KOZJANSKO IN OBSOTELJE. Operacija z
aktivnostmi povezuje vsa tri območja. Vsebovala bo skupne aktivnosti vseh biosfernih območij, s katerimi se
želi povečati prepoznavnost biosfernih območij in izkoristiti potenciale, ki jih »Unescovo« imenovanje prinaša
območju. Ozaveščanje, komunikacija, promocija ter izmenjava dobrih praks, bodo bistvene aktivnosti tega dela
operacije. S specifični aktivnostmi na posameznem BO želimo dosegati cilje varovanja naravne in kulturne
dediščine posameznega območja ob istočasnem izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva.
Projekt Krepitev zmogljivosti za učinkovitejše upravljanje zavarovanega območja Kozjanski park smo marca
2018 prijavili na razpis programa “Zavarovana območja za naravo in ljudi”, ki ga izvaja WWF Adria in regijski
partnerji. Namen programa je raba naravnih virov v regiji Dinarskega loka kot temelj socio–ekonomskega
razvoja. Na razpisu smo bili uspešni in projekt je bil odobren. Projekt traja od 1. maja 2018 do 28. februarja
2019. Lokalni partner projekta je Razvojna agencija Sotla, regijski partner pa Naravni park Lonjsko polje iz
Hrvaške.
Projekt predstavlja pomembno podporo pri pripravi Načrta upravljanja JZ KP. Cilji projekta so namreč:
okrepitev komunikacije med upravo zavarovanega območja in lokalnim prebivalstvom ter povečanje
prepoznavnosti delovanja zavarovanega območja med lokalnim prebivalstvom ter vključitev različnih
interesnih skupin v zavarovanem območju v načrtovanje upravljanja.
Vrednost projekta je 9.696,00 €. 70% prispeva WWF.
Projekt Sadjarstvo – bogastvo podeželja, ki povezuje – 4. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano za Podukrep 19.3: priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.
Projekt združuje tri pomembna območja pridelave sadja v Sloveniji: Brkine, Kozjansko in Istro, ki so poznana po
pridelavi lokalnega sadja. Operacija teži k povezovanju sadjarjev teh treh območij, k izmenjavi dobrih praks in
izkušenj ter implementaciji v sadovnjakih. 20 letno ukvarjanje z ohranjanjem visokodebelnih travniških
sadovnjakov ter Praznik kozjanskega jabolka kot primer dobrega sodelovanja z lokalnim okoljem želimo s
predlaganim projektom deliti z območjem Brkinov in Istre, se z njimi povezovati, omogočiti ponudnikom vseh
treh območij izmenjavo izkušenj in medsebojno promocijo. Glavni aktivnost JZ KP v projektu sta Izdaja
kulinarične knjige – knjiga »Kozjanske jabke na vaši mizi« ter nakup lesenih stojnic.
Celotna vrednost projekta za KP znaša 32.564,00 €, sofinancerski delež JZ KP je 5.509,00 €. Rezultati razpisa
bodo znani v prvi polovici leta 2019.
Na 1. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za Podukrep 16.5: Podpora za skupno
ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom
in stalnim okoljskim praksam smo se kot projektni partner pridružili Nacionalnemu institutu za biologijo, ki je
prijavil projekt EIP »Sadjarji opraševalcem in opraševalci sadjarjem«. V projektu bomo sodelovali z manjšim
finančnim vložkom (600,00 €) in sicer pri strokovnem svetovanju in usposabljanju za visokodebelne travniške
sadovnjake. Rezultati razpisa bodo znani v prvi polovici leta 2019.

15

PROGRAM DELA IN FINAČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2019

Projekt LIFE AMPHICON – Razpis LIFE Natura
V začetku leta 2018 smo pričeli pripravljati projekt Life dvoživke (LIFE AMPHICON) skupaj z naslednjimi
projektnimi partnerji: Občina Grosuplje, Zavod za turizem in promocijo "Turizem Grosuplje«, Center za
kartografijo flore in favne (CKFF), Krajinski park Ljubljansko barje in Direkcija RS za infrastrukturo.
Glavni cilj projekta je izboljšati številčnost naslednjih vrst: nižinski urh (Bombina bombina), hribski urh (B.
Variegata), veliki pupek (Triturus carnifex), rosnica (Rana dalmatina), plavček (R. Arvalis), navadna česnovka
(Pelobates fuscus) in zelena rega (Hyla arborea).
Vodilni partner je občina Grosuplje. Projektno dokumentacijo pripravlja Institut za ohranjanje naravne
dediščine LUTRA. Stroški priprave projekta bodo znašali za vse partnerje enako in sicer 1.890,00 € in sicer v
primeru, če projekt ne bo odobren.
Projekt bomo januarja prijavili na Ministrstvo za okolje in prostor takoj na to pa na Evropsko komisijo.
Projekt bo trajal 7 let in se bo začel januarja 2020. Projektne aktivnosti bodo v primeru odobritve projekta
upravičene že od septembra 2019.
Vrednost celotnega projekta je 8.597.391,00 €. Vrednost projekta za JZ KP znaša 715.000,00 €. Sofinancerski
delež JZ KP je v višini 21,15 % (dogovor med projektnimi partnerji). Vrednost projekta ni čisto dokončna, ker se
prijavnica še pripravlja.
Projekt Biotska pestrost Kozjanskega – razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
S projektom želimo prebivalce območja ozavestiti o pomenu ohranjene narave in jim predstaviti razvojne
priložnosti kot so: razvoj ekoturizma, ekološkega kmetijstva, manjših inovativnih in okolju prijaznih podjetniških
dejavnosti (zlasti storitvenih dejavnosti, tradicionalnih obrti). V okviru projekta bomo organizirali bi različne
delavnice po celotnem območju LAS Obsotelje in Kozjansko
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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:
Prior.

Cilj –
podcilj –
naloge in aktivnosti

Št. ur

Izvajanje
neposrednih
aktivnosti in ukrepov
za varstvo vrst,
6.654
habitatnih tipov,
ekosistemov,
območij Natura
2000, naravnih
vrednot in krajine

Spremljanje stanja
vrst in habitatov
Nature 2000

Skupaj
odhodki

Materialni
Stroški stroški (brez Investicije
dela/vir
fiksnih:
/vir
el.voda.)/vir

234.751,79

95.325,11/
MOP
2.690,69/
MOP
projekt
16.144,16/
EU
6.462,02/
lastna
sredstva

1.100,00/MOP
8.054,00/MOP
projekt
400,00/občine
29.439,72/
lastna sredstva
10.000,00/
podnebni sklad
55.144,42/ EU
15.307,99/
EKSRP
2.400,00/ kmet.
subvencije
2.126,06/LAS

19.386,90

18.886,90
/MOP

500,00/MOP

Koordin.

Obdobje
izvajanja

PUN

celo leto

DK

januar–
junij

ja

Izvajanje inventarizacije evropskega bobra, nižinskega urha

DK

januar-junij

ja

Monitoring pogorelčka, petelinčka

TO

januar-junij

Ja

Komunikacija z lastniki zemljišč

BP

celo leto

Ja

Ugotavljanje stanja brežin vodotokov – poraščenost, erozija

BP

januar-junij

950

KAZALNIK: Ugotovljeno stanje vrst
Izvajanje ukrepov na
območjih Natura
2.290
2000

38.429,20

Ciljna vrednost: 4

35.429,20
/MOP

600,00/
MOP
2.400,00/
kmet.
subvencije

AČ

celo leto

Ja

Vzdrževanje travnikov

AČ

maj-avgust

Ja

Vzdrževanje visokodebelnih sadovnjakov, kolekcijskega sadovnjaka,
drevesnice in izbor Carjeviča

AČ

januar-nov

Ja

Vzdrževanje in nameščanje gnezdilnic, krmilnic in bivališč za koristne
organizme, preverjanje stanja bub samotarskih čebel

AP

januar-maj

KAZALNIK: pokošeni travniki, obdelan sadovnjak, nameščena in
vzdrževana funkcionalna bivališča, obrezana drevesa, izbran
Carjevič, odstranjeni paraziti med bubami dišavk.
Spremljanje stanja
in varstvo naravnih

184

3.670,80

3.670,80
/MOP

Ciljna vrednost: 8ha, 3ha, 10, 100, 1, 4

BP

celo leto
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vrednot
Spremljanje stanja geoloških naravnih vrednot

BP

celo leto

Spremljanje stanja drevesnih naravnih vrednot

TO

celo leto

Sodelovanje z ZRSVN

BP

celo leto

Preverjanje lokacij naravnih vrednot

TO

celo leto

KAZALNIK: vnos opisanih stanj v naravovarstveni atlas,
sanirane drevesne naravne vrednote
Spremljanje stanja
vrst

500

9.949,04

Ciljna vrednost: 5, 1

9.949,04
/MOP

DK

celo leto

Popisovanje vrst

DK

celo leto

Izdelava poročil

DK

celo leto

KAZALNIK: Izdelana poročila o stanju določenih vrst
Popisovanje
invazivnih vrst

10.000,00/
podnebni
sklad

TO

II. in III.
četrtletje

Spremljanje razširjenosti tujerodnih vrst

TO

maj-avgust

Ozaveščanje lastnikov in ostalih deležnikov v prostoru

TK

maj-avgust

Priprava in izvajanje ukrepov zgodnjega odkritja in hitrega odziva

DK

maj-avgust

Priprava in izvajanje ukrepov za obvladovanje močno razširjenih vrst

DK

maj-avgust

Odstranjevanje tujerodnih vrst

AČ

maj-avgust

120

12.435,50

2.435,50
/MOP

Ciljna vrednost: 1-3

KAZALNIK: Določeno število lokacij in odstranitev tujerodnih
vrst na teh lokacijah
Spremljanje stanja
in urejanje krajine

200

4.974,20

4.574,20
/MOP

400,00/
občina

Ciljna vrednost: 5-10, 3

VZ

Identifikacija krajinskih prvin

VZ

Analiza stanja vrednot na območju Pišec

LZ

KAZALNIK: pregled in opis lokacij
Izvajanje projekta
Life NATURAVIVA
2.010

2.690,69
/MOP
8.054,00/
projekt
MOP projekt
16.144,16
55.144,42/EU
/EU
114.267,39
24.162,03/
1.610,07
lastna
MOP
sredstva,
6.462,02/
lastna
sredstva

celo leto
celo leto
celo leto

Ciljna vrednost: 12

NKG

celo leto
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Vzpostavitev tematske poti

TK

jan. - junij

Priprava in izdelava brošure o okoljskih zgodbah

NKG

celo leto

Komunikacijske aktivnosti

NKG

celo leto

KAZALNIK: tematska pot, brošura
Izvajanje projekta
Trajnostni razvoj
Lisce za zdravo
Posavje

150

4.985,44

Ciljna vrednost: 1, 1

3.147,30/
MOP

1.838,14/LAS

Izvajanje aktivnosti v okviru projekta
KAZALNIK: naravoslovni in tehniški dnevi
Izvajanje projekta
Najboljša riba je
posavska riba

50

1.231,58

943,66
/MOP

287,92/LAS

KAZALNIK: naravoslovni dnevi

200

I. in II.
četrtletje

DK

I. in II.
četrtletje

Ciljna vrednost: 10

Izvajanje aktivnosti v okviru projekta

Upravljanje
biosfernega
območja

DK

TO

I. in II.
četrtletje

TO

I. in II.
četrtletje

Ciljna vrednost: 5

24.341,12

3.755,44
/MOP

5.277,69/
lastna sredstva
15.307,99
EKSRP

TK

celo leto

Priprava Dneva MAB

TK

celo leto

Izvajanje delavnic in komunikacijskih aktivnosti

TK

celo leto

Priprava pravilnika za uporabo znaka MAB

TK

celo leto

Priprava teksta za informativno tablo

VZ

celo leto

Priprava izobraževalnega filma

TO

celo leto

KAZALNIK: izdelana komunikacijska strategija, info tabla,
Ciljna vrednost: 1, 1, 3,1
izmenjava dobrih praks, izobraževalni film
Legenda: AČ – Adrijan Černelč, BP – Barbara Ploštajner, DK – Dušan Klenovšek, NKG – Nina Klavdija Gabron, TK –
Tatjana Kotnik, TO – Tina Osovnikar, VZ – Vesna Zakonjšek, AP – Anton Preskar
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PRILOGA 1: POTEKAJOČI PROJEKTI
Naslov projekta:
Povzetek/cilji
projekta:

Ključne
aktivnosti v
tekočem letu:
Status projekta:
Vrednost
projekta:
Vir sredstev:
Trajanje:
Partnerji:

Cilj/podcilj, v
katerega spada
projekt:

Naslov projekta:
Povzetek/cilji
projekta:

Ključne
aktivnosti v
tekočem letu:
Status projekta:
Vrednost
projekta:

BIODIVERZITETA – UMETNOST ŽIVLJENJA (LIFE16 GIE/SI/0007) z akronimom LIFE
NATURAVIVA
Splošni cilj projekta LIFE NATURAVIVA je razkriti izjemne naravne dragocenosti
Slovenije in njihov pomen ter osvetliti nevarnosti, ki jim pretijo. Posebej se bomo
posvetili endemičnim in ogroženim vrstam. Največ aktivnosti se bo dogajalo na
zavarovanih območjih, zato je pet slovenskih naravnih parkov projektnih partnerjev.
Sporočila o vrednosti biodiverzitete bomo povezali s kulturno dediščino in umetnostjo,
pridružili prireditvam in koncertom ter naslovili občinstvo, ki tega ne pričakuje – ki išče
kulturne in umetnostne dogodke, najde pa sporočilo o ogroženosti narave: O
biodiverziteti in nujnosti njenega ohranjanja bomo izobraževali in ozaveščali različne
ciljne skupine, od vrtcev do študentov, od kmetov do politikov, in zato uporabljali
različne pristope. Sodelovali bomo na sejmih, razstavah, okoljskih dnevih. Pripravili in
izdali bomo knjigo o biodiverziteti Slovenije, posneli film, pripravili veliko razstavo na
prostem in dve v zaprtih prostorih, plakate in oglase. Za otroke bomo pripravili igrice,
pobarvanke in knjižice ter natečaje različnih vrst, vse z naravovarstveno vsebino;
poletna šola za dijake in delavnice za učitelje srednjih šol; predavanja za kmete,
izobraževanja za kmetijske pospeševalce. Uredili bomo tri tematske učne poti. Medijska
sporočila, spletne strani in družbena omrežja bodo skrbeli za promocijsko podporo
projekta, s katerim želimo doseči polovico prebivalcev Slovenije.
Vzpostavitve grajske učne poti v Podsredi, priprava knjige Okoljske zgodbe, 3 kino
predstave naravoslovnih filmov na gradu Podsreda, razstava, promocije.
V izvajanju
2.482.242,00 €. Delež, ki ga prejme Kozjanski park je 259.691,00 €.
EU 60%, MOP 10%, 30% lastna sredstva
september 2017 – avgust 2022
Vodilni partner projekta je Nacionalni inštitut za biologijo. Ostali partnerji projekta so:
Lutra, inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Krajinski park Ljubljansko barje,
Krajinski park Goričko, Notranji regijski park, Triglavski narodni park, Botanični vrt
Univerze v Ljubljani, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije in Kozjanski park.
Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst, habitatnih tipov, območij
natura 2000, naravnih vrednot in krajine.

Krepitev zmogljivosti za učinkovitejše upravljanje zavarovanega območja Kozjanski
park
Projekt predstavlja pomembno podporo pri pripravi Načrta upravljanja JZ KP. Cilji
projekta so namreč: okrepitev komunikacije med upravo zavarovanega območja in
lokalnim prebivalstvom ter povečanje prepoznavnosti delovanja zavarovanega območja
med lokalnim prebivalstvom ter vključitev različnih interesnih skupin v zavarovanem
območju v načrtovanje upravljanja.
Priprava komunikacijske strategije in vzpostavitev trajnega foruma ključnih deležnikov v
Kozjanskem parku.
V izvajanju
Vrednost projekta je 9.696,00 €.
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Vir sredstev:
Trajanje:
Partnerji:

WWF 70 %, 30 % JZ KP.
Maj 2018 – februar 2019
Lokalni partner projekta je Razvojna agencija Sotla, regijski partner pa Naravni park
Lonjsko polje iz Hrvaške.

Cilj/podcilj, v
katerega spada
projekt:

Priprava načrta upravljanja zavarovanega območja.

Naslov projekta:

Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem

Povzetek/cilji
projekta:

Operacija z aktivnostmi povezuje vsa tri biosferna območja v Sloveniji. Vsebovala bo
skupne aktivnosti vseh biosfernih območij, s katerimi se želi povečati njihovo
prepoznavnost in izkoristiti potenciale, ki jih »Unescovo« imenovanje prinaša območju.
Ozaveščanje, komunikacija, promocija ter izmenjava dobrih praks, bodo bistvene
aktivnosti tega dela operacije. S specifični aktivnostmi na posameznem BO želimo
dosegati cilje varovanja naravne in kulturne dediščine posameznega območja ob
istočasnem izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva.
Priprava komunikacijske strategije s ključnimi deležniki biosfernega območja, izdelava
izobraževalnega filma o biosfernem območju, izdelava info table o biosfernem
območju.
V izvajanju
Vrednost projekta za JZ KP je 21.269,12 €.

Ključne
aktivnosti v
tekočem letu:
Status projekta:
Vrednost
projekta:
Vir sredstev:
Trajanje:
Partnerji:
Cilj/podcilj, v
katerega spada
projekt:

CLLD 85 %, 15 % JZ KP.
oktober 2018 – september 2020
Lokalni partner projekta je Razvojna agencija Sotla, regijski partner pa Naravni park
Lonjsko polje iz Hrvaške.
Priprava načrta upravljanja zavarovanega območja.
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PRILOGA 2: POTENCIALNI PROJEKTI
naslov
projekta

povzetek/cilji
projekta:

Ključne aktivnosti:

ocenjena potencialni časovni
vrednost: vir sredstev okvir
(trajanje)

predvideni/
potencialni
partnerji

LIFE
AMPHICON

Glavni cilj projekta je
izboljšati številčnost
naslednjih vrst:
nižinski urh (Bombina
bombina), hribski urh
(B. Variegata), veliki
pupek (Triturus
carnifex), rosnica
(Rana dalmatina),
plavček (R. Arvalis),
navadna česnovka
(Pelobates fuscus) in
zelena rega (Hyla
arborea).

Odkup zemljišč (15 ha) na območju
Jovsov za namene ohranitve in
povečanja številčnosti nižinskega
urha, vzpostavitev 30 mlak za
hribskega urha na Bohorju,
ureditev Kolarjeve domačije na
Trebčah v info center za dvoživke in
ureditev tematske poti o dvoživkah,
ureditev podhoda za žabe na
Trebčah.

715.000,00
za JZ KP

20 letno ukvarjanje z ohranjanjem
visokodebelnih travniških
sadovnjakov ter Praznik
kozjanskega jabolka kot primer
dobrega sodelovanja z lokalnim
okoljem želimo s predlaganim
projektom deliti z območjem
Brkinov in Istre, se z njimi
povezovati, omogočiti ponudnikom
vseh treh območij izmenjavo
izkušenj in medsebojno promocijo.
Glavni aktivnost JZ KP v projektu
sta Izdaja kulinarične knjige – knjiga
»Kozjanske jabke na vaši mizi« ter
nakup lesenih stojnic.
Organizirali bi različne delavnice po
celotnem območju LAS Obsotelje in
Kozjansko in aktivirali udeležence
pri oblikovanju dejavnosti, ki bi
predstavljale priložnost
trajnostnega razvoja našega
območja. Za ta namen bi oblikovali
iniciativno skupino za trajnostni
razvoj območja, ki bo podpisala
pismo o nameri. Slednje bo
podpisnike neformalno zavezovalo,
da pri svoji dejavnosti upoštevajo
načela trajnostnega razvoja. Za
izobraževalne namene bi izdali
beležko, zemljevid – trganko
območja z naravnimi
znamenitostmi, oglaševali o
aktivnostih v lokalnih medijih.
Strokovni posvet in usposabljanje
za vzdrževanje visokodebelnih
travniških sadovnjakov

Občina
Grosuplje,
Zavod za
turizem in
promocijo
"Turizem
Grosuplje«,
Center za
kartografijo
flore in favne
(CKFF), Krajinski
park Ljubljansko
barje in
Direkcija RS za
infrastrukturo.
LAS–i: Obsotelje
in Kozjansko,
Brkini, Istra, od
Pohorja do
Bohorja

Sadjarstvo –
bogastvo
podeželja, ki
povezuje

Projekt združuje tri
pomembna območja
pridelave sadja v
Sloveniji: Brkine,
Kozjansko in Istro, ki
so poznana po
pridelavi lokalnega
sadja. Operacija teži k
povezovanju sadjarjev
teh treh območij, k
izmenjavi dobrih
praks in izkušenj ter
implementaciji v
sadovnjakih.

Biotska
pestrost
Kozjanskega
in Obsotelja–
razvojni izziv
za domačine

S projektom želimo
prebivalce območja
ozavestiti o pomenu
ohranjene narave in
jim predstaviti
razvojne priložnosti
kot so: razvoj
ekoturizma,
ekološkega
kmetijstva, manjših
inovativnih in okolju
prijaznih podjetniških
dejavnosti (zlasti
storitvenih
dejavnosti,
tradicionalnih obrti).

Sadjarji
opraševalcem
in opraševalci
sadjarjem

S projektom bomo
prispevali k boljšemu
upravljanju travniških
sadovnjakov

EU, MOP

Januar
2020 –
december
2027

Celotna
vrednost
projekta za
KP znaša
32.564,00 €,
sofinancerski
delež JZ KP je
5.509,00 €

Ministrstvo
za
kmetijstvo,
gozdarstvo
in prehrano,
JZ KP

Marec
2019 –
oktober
2020

7.031,44 €

Ministrstvo
za
kmetijstvo,
gozdarstvo
in prehrano,
JZ KP

Oktober
2019 –
september
2020.

600.00 €

Ministrstvo za 2019
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano, JZ
KP

Kmetija
Kukovičič iz
Podsrede ter
podjetje TopKo
energija,
proizvodnja in
distribucija
toplotne
energije, d.o.o.
iz Kozjega.

22

PROGRAM DELA IN FINAČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2019

2 PRIPRAVA NAČRTOV UPRAVLJANJA ZAVAROVANEGA OBMOČJA
V okviru druge naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Sodelovanje pri novelaciji ustanovitvenega akta in pripravljanje osnutka načrta upravljanja
V skladu z usmeritvami in navodili Ministrstva za okolje in prostor bomo:
- sodelovali pri pripravi novelacije akta o zavarovanju in koordinirali posvetovanja z deležniki na lokalni in
regionalni ravni,
- izvajali aktivnosti v zvezi s pripravo osnutka načrta upravljanja.
V okviru projekta Krepitev možnosti za boljše upravljanje Kozjanskega regijskega parka (donacija v okviru
Programa zavarovana območja za naravo in ljudi, ki ga izvaja WWF Adria v sodelovanju s Parki dinarskega
loka) bomo pripravili komunikacijsko strategijo in vzpostavili trajni forum deležnikov zavarovanega območja, ki
bo sodeloval v procesu priprave načrta upravljanja.
ČASOVNICA PRIPRAVE NAČRTA UPRAVLJANJA
Priprava delovnega osnutka načrta upravljanja je v tesni povezavi oz. soodvisnosti s pripravo posodobitve akta
o zavarovanju
Naloga/aktivnost

Obdobje izvajanja

-Dopolnitev analize in ocene stanja Kozjanskega
parka v skladu s strokovnimi podlagami

prvo tromesečje

-Dopolnitev SWOT analize v skladu s strokovnimi
podlagami
-Preverba vizije in poslanstva v skladu s
strokovnimi podlagami
-Preverba strukture načrta upravljanja
A Določanje
1.ciljev (varstveni, razvojni, cilji predstavitve in
obiska)
2. nosilcev
3.virov financiranja
4. kazalnikov
B Umeščanje ciljev v varstvena območja (cone)
-Ocena tveganj

drugo in tretje tromesečje

četrto tromesečje

-Priprava predloga delovnega osnutka NU
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Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:

Prior.

Cilj –
podcilj –
naloge in
aktivnosti
Priprava načrta
upravljanja
zavarovanega
območja
Sodelovanje pri
novelaciji
ustanovitvenega
akta in
pripravljanje
osnutka načrta
upravljanja

Št. ur

2.400

2.000

Skupaj
Stroški
odhodki dela/vir

57.798,20

49.278,00

52.034,20/
MOP

43.478,00/
MOP

Materialni
stroški (brez
fiksnih: el.
voda.)/vir

Investicije/
Obdobje
vir
Koordin. izvajanja

1.740,00/ lastna
sredstva,
4.060,00/
WWF

1.740,00/ lastna
sredstva,
4.060,00/
WWF

BP

celo leto

Priprava komunikacijske strategije

BP

celo leto

Vzpostavitev foruma deležnikov zavarovanega območja

TK

celo leto

Izvajanje aktivnosti v skladu z usmeritvami ministrstva

BP

celo leto

KAZALNIK: forum deležnikov, komunikacijska strategija
Priprava letnega
načrta dela

400

8.556,20

Ciljna vrednost: 1, 1

8.556,20/
MOP

Priprava letnega programa dela
KAZALNIK: Potrjen letni program dela

PUN

VS

III, IV
četrtletje

VS

III, IV
četrtletje

Ciljna vrednost: 1

Legenda: BP – Barbara Ploštajner, VS – Valerija Slemenšek, TK – Tatjana Kotnik
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3

IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI

V okviru tretje naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Izvajanje nadzora v naravi
2. Izobraževanje mladih varuhov narave
Znotraj zavarovanega območja delujejo trije naravovarstveni nadzorniki, ki izvajajo tudi druge naloge v okviru
prve prioritete. Naravovarstveni nadzor se bo izvajal znotraj zavarovanega območja.
V okviru naravovarstvenega nadzora bomo prednostno izvajali nadzor nad aktivnostmi, ki lahko ogrožajo
naravovarstveno najbolj pomembne habitate in lahko najbolj prizadenejo habitatne tipe in zavarovane
rastlinske in živalske vrste.
Na področju neposrednega nadzora bomo v tekočem letu posebno pozornost posvetili naslednjim nalogam:
1. Vožnja v naravnem okolju – problem predstavljajo motorne sani v zimskem času in štirikolesniki. Ker je
tukaj kršitelje zelo težko neposredno sankcionirati, se bomo povezali s policijo. Na nedovoljeno vožnjo
bomo opozarjali preko medijev, po potrebi pa bomo izvedli skupne akcije skupaj s policisti.
2. Sekanje obvodne vegetacije – dogaja se v spomladanskem in jesenskem času. V tem času bomo izvajali
poostren nadzor, zato da bomo lahko poseke še pravočasno preprečili. Skupaj z ZRSVN bomo izvedli tudi
predavanje o pravilnem redčenju obvodne vegetacije.
3. Gnojenje ob vodnih telesih – v času intenzivnejšega gnojenja z gnojnico bomo pogosteje nadzorovali teren z
namenom, da preprečimo, da pride do pretiranega gnojenja.
4. Nedovoljeno odlaganje odpadkov – predvsem gre tukaj za gradbene odpadke, ki jih lastniki kasneje
prekrijejo z zemljino in postanejo nevidni. Posebej bomo pozorni na ta odlagališča in od lastnikov zahtevali,
da se odstranijo.
5. Nabiranje gliv – v času rasti gliv le te mnogi še vedno kljub številnim opozorilom pretirano nabirajo. V
preteklem letu smo kršitelje le opozarjali, v tekočem letu pa bomo po potrebi izrekali globe.
6. Odvzem vode iz vodotokov – v poletnih mesecih se dogaja, da za zalivanje poljščin nekateri kmetje
uporabljajo vodo vodotokov. Na take odvzeme bomo zelo pozorni oziroma bomo poskrbeli, da do njih ne
bo prihajalo.
Naravovarstveni nadzorniki se bodo udeležili vseh dopolnilnih izpopolnjevanj, usposabljanj dodatnih
naravovarstvenih nadzornikov ne načrtujemo, bomo pa se trudili, da se usposobi tudi nekaj prostovoljnih
nadzornikov.
O izvajanju nadzora bomo javnost preko celega leta obveščali s pomočjo lokalnih medijev (časopis, radio,
spletni mediji).
V tekočem letu bomo za nadzornike zagotovili tudi ustrezno opremo, saj smo že konec leta 2018 podpisali
posamični sporazum z dobaviteljem ustrezne opreme, prav tako smo tudi že nabavili dlančnik za potrebe
nadzora na terenu.
V času poletnih počitnic bomo izvedli 3 petdnevna izobraževanja osnovnošolskih otrok za mlade varuhe
narave. Izobraževanja potekajo v območju Kozjanskega parka in biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.
Cilj izobraževanja je seznaniti osnovnošolske otroke z bogato bio in geodiverziteto območja ter razumeti
določene procese v naravi. Osnovni namen je, da udeleženci pridobijo pozitiven odnos do narave in se nanjo
čustveno navežejo.
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Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:

Prior.

Cilj –
podcilj –
naloge in
aktivnosti

Št. ur

Skupaj
odhodki

Stroški
dela/
vir

Materialni
stroški (brez
fiksnih: el.
voda.)/vir

Investicije
Koordin.
/vir

Obdobje
izvajanja

Izvajanje
neposrednega
1.652
nadzora v
naravi

715,00/
lastna sredstva
24.984,50/
2.300,00/
29.499,50
MOP
Unesco
1.500,00 MOP
nadzor

BP

Izvajanje
nadzora v
naravi

13.680,80/
15.895,80
MOP

715,00/
lastna sredstva
1.500,00 MOP
drugi

BP

celo leto

Izvajanje nadzora v naravi

AP

celo leto

Sodelovanje z ostalimi pristojnimi službami znotraj prostora

BP

celo leto

1.112

KAZALNIK: Službena obleka za naravovarstveni nadzor
za tri osebe, poročilo o izvedenih nalogah
Izobraževanje
mladih
varuhov
narave

540

13.603,70

11.303,70/
MOP

2.300,00/
Unesco

Izvedba treh izobraževanj
KAZALNIK: Izvedena tri petdnevna izobraževanja

PUN

Ciljna vrednost: 3, 1

BP

II. in III.
četrtletje

BP

II. in III.
četrtletje

Ciljna vrednost: 3

Legenda: BP – Barbara Ploštajner, AP – Anton Preskar
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4 OMOGOČANJE POGOJEV ZA KLJUČNE ŽIVLJENJSKE FAZE NAJBOLJ OGROŽENIH VRST TER
ZA OHRANJANJE NAJBOLJ OBČUTLJIVIH NARAVNIH VREDNOT
Nekaterim vrstam, habitatnim tipom in naravnim vrednotam je potrebno z vidika učinkovitega varstva narave
posvetiti še posebno skrb.
V okviru naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Ukrepi za ohranjanje populacije dvoživk
2. Aktivnosti za ohranitev ugodnega stanja gnezditvenega habitata čebelarja
Že 19 let izvajamo ukrepe za varovanje dvoživk med pomladno selitvijo na mrestišča. S tem ohranimo velik del
populacije na lokaciji ribnika Trebče, ki bi sicer propadla.
Ukrepi vključujejo:
- posodobitev in postavitev varovalnih ograj ob prometnici
- ročno prenašanje dvoživk preko prometnice
- izvedbo motivacijskih in izobraževalnih delavnic
- komunikacijo z ribiško družino
- inventarizacijo drugih obstoječih mrestišč
V okviru priprave LIFE projekta LIFE AMPHICON, ki ga bomo januarja prijavili na Ministrstvo za okolje in prostor
takoj na to pa na Evropsko komisij, bomo na Trebčah uredili tudi Center za dvoživke
Gnezdišče čebelarja (Merops apiaster) v peskokopu Župjek na Bizeljskem je potencialno ogroženo zaradi
različnih interesov in (ne)dejavnosti. Peskokop Župjek je, kot zoološka in geološka naravna vrednota državnega
pomena (evid. št.: 1930) izjemnega naravovarstvenega pomena in je potrebno s parcelami opravljati v skladu z
varstvenimi režimi. V letu 2019 nameravamo v zimskem času odstraniti lesno zarast pod glavno gnezdilno
steno. Razrast, predvsem robinije, že spreminja (slabša) razmere na lokaciji, pa tudi onemogoča opazovanje
čebelarjev iz v ta namen postavljene opazovalnice. Po potrebi bomo sodelovali z Občino Brežice (priprave
OPPN) in lokalnimi vlagatelji (gradnja na območju peskokopa).
S strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Območna izpostava Krško smo v letu 2018 dobili obvestilo, da
ima na omenjenih parcelah koncesijsko pogodbo za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin podjetje IGM
Zagorje d.o.o. Podjetje je že vložilo vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del. Po tem, ko bo
koncesionar pridobil odločbo o prenehanju pravic in obveznosti bo lahko Sklad ta zemljišča oddal v zakup.
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Razdelitev nalog za izvajanje četrte naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Prior.

Cilj –
podcilj –
naloge in aktivnosti

Št.
ur

Skupaj
odhodki

Materialni
Stroški
stroški (brez
dela/
fiksnih:
vir
el.voda.)/vir

Omogočanje pogojev za
ključne življenjske faze
najbolj ogroženih vrst
650
ter za ohranjanje
najbolj občutljivih
naravnih vrednot

13.344,80

12.744,80
/MOP

600,00/MOP

Ukrepi za ohranjanje
populacije dvoživk

10.402,18

10.102,18
/MOP

300,00/MOP

500

Investicije
Obdobje
Koordin.
/vir
izvajanja

ja

DK

jan-sept

postavitev in posodobitev ograje ob prometnici

AP

I.
četrtletje

prenašanje dvoživk do ribnika

DK

I.
četrtletje

Komunikacija z ribiško družino

DK

I.
četrtletje

Izvajanje monitoringa – štetje prenesenih vrst

DK

I.
četrtletje

Priprava projektnih aktivnosti za projekt LIFE AMPHICON

TK

jan-sept

TK

januar

Izdelava idejne zasnove za ureditev Centra za dvoživke na Trebčah
KAZALNIK: postavljena ograja, število prenesenih dvoživk,
oddan projekt
Aktivnosti za
ohranitev ugodnega
150
stanja gnezditvenega
habitata čebelarja

2.942,62

2.642,62
/MOP

ja

Ciljna vrednost:1, 5000, 1

300,00/MOP

DK

Odstranitev lesne zarasti in zelnate vegetacije (invazivne vrste)

AP

I. – III.
četrtletje

Komunikacija z okoliškimi prebivalci, obiskovalci, naravoslovnimi fotografi

DK

I. – III.
četrtletje

Monitoring čebelarja

TO

I. – III.
četrtletje

Monitoring obiskovalcev

TO

KAZALNIK: ohranjen gnezditveni habitat, vzdrževana
opazovalnica

PUN

I. – III.
četrtletje

I. – III.
četrtletje

Ciljna vrednost: 1, 1

Legenda: DK – Dušan Klenovšek, AP – Anton Preskar, TO – Tina Osovnikar, TK – Tatjana Kotnik

28

PROGRAM DELA IN FINAČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2019

5

SPODBUJANJE NARAVI PRIJAZNEGA KMETOVANJA

V okviru te naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Sodelovanje s Kmetijsko svetovalno službo
S Kmetijsko svetovalno službo sodelujemo pri spodbujanju ekološkega in naravi prijaznega kmetovanja.
Kozjanski park je kot lastnik kmetijskih zemljišč vključen v ukrepe KOPOP – s tem v zvezi se udeležujemo rednih
izobraževanj, ki jih izvaja Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.
V sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije bomo aktivno usmerjali kmete in lastnike zemljišč v
KOPOP ukrepe. Spremljali bomo število vključenosti, v primeru, da bi se število zmanjševalo, bomo iskali
vzroke za to. Sodelovali bomo pri izobraževanjih o invazivnih vrstah ter vzdrževanju in oskrbi travniških
sadovnjakov.
Razdelitev nalog za izvajanje pete naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Prior.

Materialni
Cilj –
Skupaj Stroški stroški (brez Investicije/
Obdobje
podcilj –
Št. ur
Koordin.
odhodki dela/vir
fiksnih:
vir
izvajanja PUN
naloge in aktivnosti
el.voda.)/vir
ja

Spodbujanje naravi
prijaznega
kmetovanja

160

2.922,72
/MOP

2.922,72
/MOP

Sodelovanje s
Kmetijsko
svetovalno službo

160

2.922,72
/MOP

2.922,72
/MOP

AČ

celo leto

Delovna srečanja z območnimi izpostavami

AČ

celo leto

Sodelovanje s predavanji na izobraževanjih za kmete

TO

celo leto

Prikazovanje vzdrževanja rezi v visokodebelnih travniških sadovnjakih

AČ

celo leto

Spremljanje trendov o številu kmetov , ki se vključijo v KOPOP

AČ

celo leto

Izvajanje projekta Sadjarstvo – podeželje, ki povezuje (v primeru
odobritve projekta)

TK

celo leto

KAZALNIK: delovna srečanja, razgovori s kmeti

ja

Ciljna vrednost: 2-5, 15

Legenda: AČ – Adrijan Černelč, TO – Tina Osovnikar, TK – Tatjana Kotnik
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6 SODELOVANJE Z NARAVOVARSTVENIMI, STROKOVNIMI IN ZNANSTVENIMI ZAVODI IN
INSTITUCIJAMI
V okviru šeste naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Z Zavodom RS za varstvo narave sodelujemo pri spremljanju stanja naravnih vrednot (gl. poglavje 1), po
potrebi opravljamo skupne terenske oglede za posege v prostor, ki bodo imeli vpliv na stanje v naravi. Po
potrebi sodelujemo pri pripravi naravovarstvenih smernic za nove občinske prostorske načrte. V prihodnjem
letu bo to pripravljala občina Podčetrtek.
Od Agencije RS za okolje dobivamo v vednost ponudbe za prodajo zemljišč na zavarovanem območju ter
pozive in naravovarstvena soglasja k posegom v prostor znotraj zavarovanega območja.
O ponudbah za prodajo zemljišč in naravovarstvenih soglasjih k posegom v prostor vodimo evidenci.
Pri načrtovanju projektnih aktivnosti se povezujemo z različnimi organizacijami z namenom iskanja možnih
povezovalnih projektnih idej. Aktivno sodelujemo z raziskovalnimi inštitucijami in strokovnimi združenji, ki
izvajajo raziskave in monitoringe na našem zavarovanem območju in tako pridobivamo pomembno delovno in
strokovno gradivo, ki ga vključujemo v upravljanje območja.
Že vrsto let sodelujemo s Prirodoslovnim muzejem Slovenije – posvetovanja glede najdenih vrst in ugotovljenih
podatkov, gostovanje njihovih naravoslovnih razstav.
Kozjanski park sodeluje s Turistično zvezo Slovenije pri ocenjevanju tematskih poti Slovenije.
Kozjanski park kot član mreže Parkov Dinarskega loka aktivno sodeluje z mrežo in WWF Adria kot krovno
organizacijo.
Vrsto let trajajoče sodelovanje z Mikološko zvezo Slovenije pomeni pomemben doprinos k poznavanju gliv
zavarovanega območja – vsako leto je v Kozjanskem parku Mikološko srečanje dr. Dušana Vrščaja, v letu 2019
bo Mikološka zveza imela tudi letno skupščino v Kozjanskem parku.
V JZ Kozjanski park v različnih delih leta opravljajo obvezno praktično izobraževanje dijaki in študentje, ki jih
ustrezno vključujemo v naše upravljavske naloge. Skozi leto dobivamo kar nekaj zaprosil za podatke in nasvete
pri pripravi raziskovalnih, seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog, na katere se vedno odzovemo.
V letu 2019 bomo praznovali 20 let Praznika kozjanskega jabolka. V ta namen želimo sodelovati s predstavniki
srednjih in visokih šol s področja lesarstva in oblikovanja. Izvedli bomo natečaj za oblikovanje in izdelavo
promocijske stojnice v obliki jabolka.
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Razdelitev nalog za izvajanje šeste naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Cilj –
Prior. podcilj –
naloge in aktivnosti

Skupaj
Št. ur
odhodki

Stroški
dela/vir

Sodelovanje z
naravovarstvenimi,
strokovnimi in
znanstvenimi zavodi
in institucijami

820

17.915,78 17.365,78/MOP

Sodelovanje z
Zavodom RS za
varstvo narave

120

2.480,10

Materialni
stroški (brez
fiksnih:
el.voda.)/vir

Investicije
Obdobje
Koordin.
/vir
izvajanja

550,00/MOP

BP

celo leto

Strokovna srečanja

BP

celo leto

Skupni terenski ogledi

TO

celo leto

2.480,10/MOP

KAZALNIK: število skupnih aktivnosti
Sodelovanje z
drugimi
zavarovanimi
območji

220

Ciljna vrednost: 5-10

4.910,68

4.510,68/MOP

400,00/
MOP

BP

celo leto

Sodelovanje na delovnih sestankih

BP

celo leto

Skupna srečanja zaposlenih

BP

celo leto

KAZALNIK: skupna srečanja in sestanki
Sodelovanje z
Agencijo RS za
okolje

160

3.454,20

Ciljna vrednost: 2-5
BP

celo leto

Pregledovanje pozivov in odločb

VZ

celo leto

Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih mnenj

VZ

celo leto

Spremljanje predkupnih pravic

BP

celo leto

3.454,20/MOP

KAZALNIK: pregledane odločbe, mnenja, predkupne pravice
Sodelovanje s
strokovnimi in
drugimi
znanstvenimi
organizacijami
doma in v tujini

80

PUN

1.987,00

1.837,00/
MOP

150,00/
MOP

Ciljna vrednost: 50, 100, 140

BP

celo leto

Sodelovanje z WWF, Parki Dinarskega loka

BP

celo leto

Sodelovanje z Mikološko zvezo Slovenije

BP

celo leto
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Sodelovanje s Turistično zvezo Slovenije

BP

celo leto

Sodelovanje z ostalimi organizacijami

BP

celo leto

KAZALNIK: sodelovanja
Sodelovanje z
različnimi
organizacijami pri
razpisih na projekte

140

Ciljna vrednost: 3-7

3.055,60

3.055,60/MOP

TK

celo leto

Spremljanje razpisov

TK

celo leto

Priprava vsebin na razpise

TK

celo leto

KAZALNIK: pripravljeni in oddani projektni predlogi
Sodelovanje s
šolskimi centri in
fakultetami

100

2.028,20

2.028,20/MOP

Ciljna vrednost: 1-2
TO

celo leto

Izvajanje praktičnih izobraževanj

TO

celo leto

Sodelovanja pri seminarskih, diplomskih in magistrskih nalogah

DK

celo leto

KAZALNIK: izvedena praktična izobraževanja , pripravljene naloge

Ciljna vrednost: 1-3, 2-5

Legenda: BP – Barbara Ploštajner, TK – Tatjana Kotnik, TO – Tina Osovnikar, DK – Dušan Klenovšek, VZ – Vesna
Zakonjšek
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7 ZAGOTAVLJANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA IZVAJANJE UPRAVLJAVSKIH IN NADZORNIH
NALOG
V okviru sedme naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Priprava programov, poročil, javnih naročil in informiranje zaposlenih
Seje sveta zavoda in strokovnega sveta
Upravljanje s kadri
Zagotavljanje varstva pri delu in požarne varnosti
Izobraževanje delavcev Kozjanskega parka
Zbiranje in hranjenje podatkov o stanju narave in rabi prostora

V letu 2019 bomo po navodilih Ministrstva za okolje in prostor pripravili zahtevana poročila o delu JZ KP za leto
2018 in polletno poročilo o delu JZ KP za leto 2019. Prav tako bomo po navodilu Ministrstva pripravljali vsa
zahtevana mesečna oz. trimesečna poročila. V skladu z zakonodajo (ZJN–3) izvajamo tudi javna naročila.
V letu 2019 bomo izvedli najmanj dve seji Sveta zavoda JZ KP in najmanj eno sejo Strokovnega sveta JZ KP.
V JZ KP v leto 2019 vstopamo z 19 zaposlenimi (18 redno zaposlenih in 1 projektna zaposlitev).

Na Zavod za zaposlovanje, območna služba Celje smo prijavili programe za sofinanciranje javnih del za:
- tri osebe za obdobje dvanajst mesecev na programu Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov,
obnove vasi ter
- eno osebo 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.
V začetku leta 2019 načrtujemo nakup zaščitnih delovnih oblačil, ki bodo zagotavljala varno izvajanje dela na
terenu.
Izobraževanje zaposlenih v JZ KP se bo izvajalo z udeležbo na strokovnih srečanjih, seminarjih, delavnicah ter
spremljanjem strokovne literature in revij. V okviru naših pristojnosti in možnosti bomo zaposlene napotili na
izobraževanja, ki bodo prispevala k boljšemu upravljanju zavarovanega območja. Naravovarstveni nadzorniki
se bodo udeležili dopolnilnih izpopolnjevanj, ki jih organizira Ministrstvo za okolje in prostor. Med
izobraževanje zaposlenih štejemo tudi strokovno ekskurzijo, ki je namenjena spoznavanju dobrih praks v
drugih zavarovanih območjih.
Nadaljevali bomo ustaljeno zbiranje in prostorske prikaze podatkov o stanju narave in rabe prostora, ki je
potrebno za učinkovito upravljanje zavarovanega območja. Skladno s tem bomo pridobivali podatke občin in
drugih institucij, ki zbirajo in hranijo tovrstne podatke.
V okviru promocije zdravja na delovnem mestu bomo v okviru navedenih aktivnosti zagotovili:
- primerne delovne obremenitve
- ciljno usposabljali zaposlene za varno delo z bremeni, glede dela v hrupnem, pravilno delo z orodjem
in delovno opremo, uporabo delovnih pripomočkov, pravilno delo s slikovnim zaslonom
- ustvarili ergonomsko zdrava delovna mesta, uvajali novo bolj prijazno delovno opremo
- jasno opredelili odgovornosti
- poskušali ustvarjati pozitivno delovno vzdušje
- poskušali ustvarjati pozitivne odnose s sodelavci
- skrbeli za telesno zdravje
- nadaljevali s prilagojenim delovnim časom (fleksibilni delovni čas)
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Razdelitev nalog za izvajanje sedme naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Cilj –
Prior. podcilj –
naloge in aktivnosti

Št. ur

Materialni
Skupaj Stroški stroški (brez Investicije
Obdobje
Koordin.
odhodki dela/vir
fiksnih:
/vir
izvajanja
el.voda.)/vir

Zagotavljanje
podpornega okolja za
izvajanje upravljavskih
in nadzornih nalog

2.140

11.230,00/
lastna sredstva,
11.930,00/
46.152,13
112.352,13
občine,
/MOP
41.840,00/
ZRSZ
1.200,00/MOP

Priprava poročil,
javnih naročil in
informiranje
zaposlenih

1.110

23.130,10

23.130,10
/MOP

VS

celo leto

Pripravljanje poročil

VS

celo leto

Izvajanje javnih naročil

VS

celo leto

Informiranje zaposlenih

VS

celo leto

KAZALNIK: potrjeno poročilo o delu s strani Sveta JZ KP, potrjeno
polletno poročilo o delu, javna naročila
Seje sveta zavoda in
strokovnega sveta

100

2.160,96

2.160,96
/MOP

Ciljna vrednost: 1, 1, 1

VS

celo leto

Aktivna udeležba na Sejah Sveta zavoda

člani sveta celo leto

Aktivna udeležba na sejah Strokovnega sveta zavoda

člani sveta celo leto

KAZALNIK: število sej

Upravljanje s kadri

Ciljna vrednost: 3

140

67.676,20

3.176,20
/MOP

10.730,00/
lastna sredstva,
11.930,00/
občine,
41.840,00/
ZRSZ

VS

celo leto

Prijava na razpis javnih del

VS

nov-dec

Objava razpisov prostih delovnih mest

VS

celo leto

Zaposlovanje za določen čas

VS

celo leto

KAZALNIK: prijava na razpis javnih del, objava razpisov prostih
delovnih mest, zaposlovanje za določen čas, poročilo, seznam
Zagotavljanje varstva
pri delu in požarne
varnosti

PUN

40

1.164,00

464,00
/MOP

700,00/MOP

Ciljna vrednost: 1, 5, 2, 1, 1

AP

celo leto
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Zagotavljanje delovnih oblačil in obutve

AP

celo leto

Izvajanje požarne varnosti

AP

celo leto

Urejanje dokumentacije

AP

celo leto

KAZALNIK: delovna oprema, urejena dokumentacija, izvedena
požarna vaja
Izobraževanje
delavcev
Kozjanskega parka

350

7.948,87

6.948,87
/MOP

500,00/MOP,
500,00/
lastna sredstva

Ciljna vrednost:

TK

celo leto

Opravljanje usposabljanj za zaposlene

TK

celo leto

Priprava in izvedba strokovne ekskurzije

TK

celo leto

KAZALNIK: izvedena usposabljanja in ekskurzija
Zbiranje in hranjenje
podatkov o stanju
narave in rabi
prostora

400

10.272,00

10.272,00
/MOP

Dopolnjevanje in posodabljanje baz podatkov
KAZALNIK: Urejene baze podatkov

Ciljna vrednost: 10-20, 1

LZ

celo leto

LZ

celo leto

Ciljna vrednost: 2-5

Legenda: AP – Anton Preskar, LZ – Lucija Zorenč, TK – Tatjana Kotnik, VS – Valerija Slemenšek
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DELEŽ UR PRIORITETE I

VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE I

ŠTEVILO UR

DELEŽ
UR/CELOTO

PRIORITETA I
1.

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

2.

Priprava načrtov upravljanja zavarovanega
območja

2.400

11,61 %

3.

Izvajanje neposrednega nadzora v naravi

1.652

7,98 %

4.

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

650

3,14 %

5.

Spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja

160

0,77 %

6.

Sodelovanje z naravovarstvenimi, strokovnimi
in znanstvenimi zavodi in institucijami

820

3,97 %

7.

Zagotoviti podporno okolje za
upravljavskih in nadzornih nalog

2.140

10,35 %

14.476

70 %

SKUPAJ PRIORITETA I

izvajanje

6.654

32,18 %
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PRIORITETA II: NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI

1 ZAGOTAVLJANJE POTEKA OBISKA, KI JE USTREZEN Z VIDIKA VARSTVA NARAVE IN
OBISKOVALCEV
Z izvajanjem usmerjenega, naravi sprejemljivega vodenja po zavarovanem območju, ki ga zaznamuje visoka
stopnja biodiverzitete, številne naravne vrednote in elementi kulturne dediščine, pripomoremo k pozitivnemu
doživljanju in dojemanju narave, okolja in parka.
V okviru prve naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Tematska interpretacija in izobraževanje o zavarovanem območju (naravoslovni, kulturni, tehniški dnevi,
ustvarjalne delavnice, projektni dnevi v sodelovanju s šolami)
2. Praznik Kozjanskega jabolka
3. Okoljski dnevi (dan Zemlje, dan biodiverzitete, dan parkov, dan okolja, dan živali, Evropska noč netopirjev,
Evropski dan opazovanja ptic, ...), urejanje šolskih vrtov
4. Interpretacija narave in kulturne dediščine v zavarovanem območju z izvajanjem vodenja obiskovalcev
Za osnovne šole izvajamo naravoslovne dneve, kjer učenci spoznavajo sestavine žive in nežive narave na
terenu (gozd, travnik, sadovnjak, voda, kamnine,...).
Z Gimnazijo Celje Center že več let izvajamo projektni dan Zlato jabolko.
Študentje različnih fakultet pri nas seznanjajo z nalogami upravljavca zavarovanega območja in s primeri
dobrih parkovnih praks, ki smo jih razvili v letih našega delovanja.
Prav tako za osnovne šole in srednje šole izvajamo kulturne dneve, ki vključujejo spoznavanje kulturne
dediščine in krajine.
Tradicionalno, odmevno in osrednjo okoljsko prireditev Kozjanskega parka, Praznik kozjanskega jabolka, bomo
v letu 2019 izvedli že dvajsetič zapovrstjo. Prireditev bo potekala drugi teden v oktobru. Ob sejemskem
dogajanju bomo pripravili pohod po travniških sadovnjakih, razstave, delavnice, družabno kolesarjenje »Z
jabko na kolo« in rekreacijski tek na grad Podsreda. Že tradicionalno razstavo starih sort jabolk bo spremljala
razstava Ptice na Kozjanskem.
Okoljski dnevi so priložnost, da širšo javnost seznanimo z izbrano okoljsko tematiko. Skozi celo leto ob različnih
okoljskih dnevih pripravljamo različne aktivnosti (raziskovalne naloge, literarni natečaj, tematski pohodi,
izobraževalno–ustvarjalne delavnice, fotografski natečaj, opazovanja, čistilno akcijo).
Ob dnevu parkov bomo predstavili celoletno likovno ustvarjanje OŠ Podčetrtek na gradu Podsreda. V tednu ob
dnevu parkov bomo pripravili etnološko prireditev s predstavitvijo žganja kope na Trebčah.
Vodeni ogledi so priložnost, da kot upravljavec zavarovanega območja našim obiskovalcem
približamo prostor zavarovanega območja in jim čim kvalitetnejše interpretiramo tako naravno kot kulturno
dediščino.
Nadaljevali bomo z aktivnostmi pri urejanju šolskega vrta OŠ Lesično in šolskega vrta OŠ Kozje.
V okolici Pišec bomo na pobudo lokalne skupnosti izvajali podrobnejšo analizo stanja naravnih in kulturnih
danosti v zvezi z vzpostavitvijo pešpoti.
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Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE II po zaposlenih je:
Cilj –
Prior. podcilj –
naloge in aktivnosti

Št. ur

Skupaj
odhodki

Stroški
dela/vir

Materialni
Obdobje
stroški (brez Investicije
Koordin. izvajanja PUN
fiksnih:
/vir
el.voda.)/vir

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

2.970

72.447,39

60.047,39/
MOP

4.200,00/
Občine
6.000,00/
sponzorska
sredstva
2.200,00/
Unesco

Tematska
interpretacija in
izobraževanje o
zavarovanem
območju
(naravoslovni,
kulturni, tehniški
dnevi, ustvarjalne
delavnice, projektni
dnevi v sodelovanju
s šolami)

770

15.855,45

15.655,45/
MOP

200,00/
občine

LZ

celo leto

Izvajanje naravoslovnih dni

BP

celo leto

Izvajanje kulturnih dni

NFK

celo leto

Izvajanje izobraževalno ustvarjalnih delavnic

NFK

celo leto

Izvajanje projektnih dni

NFK

celo leto

Urejanje šolskih vrtov (OŠ Lesično, OŠ Kozje)

VZ

celo leto

KAZALNIK: naravoslovni, kulturni, projektni dnevi in delavnice,
delno urejena vrtova
Praznik Kozjanskega
jabolka

6.000,00/
sponzorska
sredstva,
4.000,00/
občine

VS

julij–
oktober

Pregledovanje stanja sadovnjakov v prostoru

AČ

julij–
oktober

Vključevanje in vzpodbujanje okoljsko osveščenih ponudnikov in deležnikov

TK

celo leto

Ponudba produktov in praktični prikazi predelave

TK

julij–
oktober

1200

34.060,05

24.060,05/
MOP

Ciljna vrednost: 60-80, 2

KAZALNIK: število razstavljavcev in število obiskovalcev prireditve
Okoljski dnevi (dan
Zemlje, dan
biodiverzitete, dan

350

9.086,48

6.886,48
/MOP

2.200,00/
Unesco

Ciljna vrednost: 140, 10.000
TO
celo leto
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parkov, dan okolja,
dan živali, Evropska
noč netopirjev,
Evropski dan
opazovanja ptic,…)
Priprava aktivnosti ob Dnevu Zemlje

TO

celo leto

Priprava aktivnosti ob Dnevu biodiverzitete

TO

celo leto

Priprava aktivnosti ob Dnevu Parkov in Nature 2000

TO

celo leto

Izvedba tematskih pohodov po zavarovanem območju

BP

celo leto

Izvajanje delavnic ob Dnevu živali

BP

celo leto

KAZALNIK: izvedene aktivnosti
Interpretacija
narave in kulturne
dediščine v
zavarovanem
območju z
izvajanjem vodenja
obiskovalcev

650

Ciljna vrednost: 5-10

13.445,41

13.445,41/
MOP

Izvajanje splošnih vodenj po zavarovanem območju
KAZALNIK: število vodenj

NFK

celo leto

NFK

celo leto

Ciljna vrednost: 80

Legenda: LZ – Lucija Zorenč, TO – Tina Osovnikar, VS – Valerija Slemenšek, NFK – Nataša Ferlinc Krašovic, BP –
Barbara Ploštajner, AČ – Adrijan Černel
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2 NAMEŠČANJE IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE ZA OBISKOVANJE ZAVAROVANIH
OBMOČIJ, RAZVIJANJE INFORMACIJSKIH CENTROV, OPAZOVALIŠČ TER DRUGE DODATNE
INFRASTRUKTURE ZA OBISKOVALCE
Vzpostavljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture omogoča vodeno, varno, nadzorovano in doživeto
obiskovanje parka in naravnih vrednot.
V okviru naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Redno popravljanje in menjavanje označevalnih in informacijskih tabel
2. Obnova Čerčkove domačije za potrebe centra biodiverzitete in tradicionalnega sadjarstva za namene
izobraževanja
3. Urejanje parkovne infrastrukture ter nadzor in čiščenje pešpoti in tematskih poti v zavarovanem območju
V okviru te naloge bomo redno vzdrževali (košnja, utrjevanje terena, odstranjevanje grmovja in podrtega
drevja), naslednjo parkovno infrastrukturo: pešpot Podsreda, Geološka učna pot v Olimju, pešpot Pilštanj,
Naravoslovna učna pot Vetrnik, Bizeljske pešpoti, Grusko jamo, učilnice na prostem na Trebčah, Žličar,
Ajdovska žena, Lurška jama.
V letu 2019 bomo zamenjali informacijske table in nosilne stebre v kraškem izviru Davjek, na Geološki učni
poti v Olimju, Naravoslovni učni poti Travnik Vetrnik in izbrane točke vsebinsko dopolnili.
Z urejanjem tematskih poti in dostopov do naravnih vrednot usmerjamo obisk v zavarovanem območju na
lokacije, ki so manj ranljive.
Na gradu Podsreda načrtujemo selitev pisarne v sosednji večji prostor, v katerem načrtujemo urediti večji
parkovni info center.
V primeru pridobitve finančnih sredstev bomo na Čerčkovi domačiji na Gradišču nadaljevali z urejanjem centra
biodiverzitete in tradicionalnega sadjarstva. Celotna vrednost obnove iz popisa del iz leta 2016 znaša
219.151.18 eur. Do sedaj smo v obnovo Čerčkove domačije vložili že 103.145,19 eur.
V peskokopu Župjek bomo izvedli osnovno vzdrževanje dostopne poti do ornitološke opazovalnice.
Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE II po zaposlenih je:
Cilj –
Prior. podcilj –
naloge in aktivnosti
Nameščanje in
vzdrževanje
infrastrukture za
obiskovanje zavarovanih
območij, razvijanje
informacijskih centrov,
opazovališč ter druge
dodatne infrastrukture
za obiskovalce

Št. ur

320

Skupaj
odhodki

Stroški
dela/vir

8.454,80

4.404,80
/MOP

Materialni
stroški (brez Investicije
Obdobje
Koordin.
fiksnih:
/vir
izvajanja
PUN
el.voda.)/vir

1.750,00/
občine,
2.300,00/
MOP
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Redno popravljanje in
menjavanje
označevalnih in
informacijskih tabel

110

4.048,80

1.968,80
/MOP

1.000,00/
MOP
1.080,00/
občine

AP

celo leto

Popravljanje informativnih tabel

AP

celo leto

Menjavanje informativnih tabel

AP

celo leto

KAZALNIK: vzdrževane in zamenjane table
Obnova Čerčkove
domačije za potrebe
centra biodiverzitete in
tradicionalnega
sadjarstva za namene
izobraževanja

50

580,00

Ciljna vrednost: 20

580,00
/MOP

AP

Nadaljevanje obnove v primeru pridobitve finančnih sredstev
KAZALNIK: urejen center
Urejanje parkovne
infrastrukture ter
nadzor in čiščenje
pešpoti in tematskih
poti v zavarovanem
območju

AP

celo leto

celo leto

Ciljna vrednost: 1

160

3.826,00

Vzdrževanje in čiščenje poti
KAZALNIK: urejene poti, izdelana zasnova

1.856,00/
MOP

670,00/
občine,
1.300,00/
MOP

AP

celo leto

AP

celo leto

Ciljna vrednost: 2-5, 1

Legenda: AP – Anton Preskar
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3 ZAGOTAVLJANJE PREPOZNAVNOSTI ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN OZAVEŠČANJA
JAVNOSTI
V okviru tretje naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Priprava, organizacija in izvedba dogodkov in tematskih dni v zavarovanem območju in na gradu
Podsreda
2. Oblikovanje, organizacija in izvedba razstavne dejavnosti
3. Sodelovanje z upravljavci in lastniki gradov Posavja
4. Sodelovanje na ekoloških in turističnih sejmih ter Kulturnem bazarju
5. Objave v lokalnih medijih
6. Priprava prispevkov za lokalne medije
7. Informacijsko – promocijska gradiva in publikacije
8. Vzdrževanje in posodabljanje spletnih strani in ostalih socialnih omrežij
9. Monitoring obiska
V Kozjanskem parku bomo v letu 2019 organizirali, pripravili in izvedli različne dogodke in tematske dneve, ki
so povezani z naravno in kulturno dediščino, z mednarodnimi dnevi in dnevi posvečenimi dediščini
(mednarodni dan muzejev, dnevi evropske kulturne dediščine, z igro do dediščine, Ta veseli dan kulture, Mesec
krajinske arhitekture, hiša v parku, poletna muzejska noč, ...). Izvedli bomo tudi tradicionalni literarni večer –
Večer pod češnjo in letni kino na gradu Podsreda.
Grad Podsreda in Slovensko – bavarska hiša ostajata naši glavni točki prepoznavnosti zavarovanega območja in
ozaveščanja javnosti. V letu 2019 bomo pripravili in izvedli razstavo fotografij celotnega fotografskega natečaja
Kozjansko in pripravili razstavi ob prazniku Kozjanskega jabolka. Grad Podsreda bo gostil likovno ustvarjanje OŠ
Podčetrtek, nadaljevali bomo sodelovanje z Muzejem novejše zgodovine Celje, Otroškim muzejem – Herman
Lisjak nam bo v letu 2019 povedal vse o Vodi. Z Društvom steklarjev Slovenije bomo pripravili občasno razstavo
stekla. Predstavili bomo vezenine Tanje Florjančič, kjer avtorica povezuje stara obrtna znanja s sodobnim
načinom življenja. Razstavo Tomaža Hartmana bomo iz leta 2018 podaljšali tudi v prvo polovico leta 2019.
Na Trebčah bomo prenovili razstavo na Kolarjevi domačiji.
V sodelovanju z Milenkom Straškom ter Kulturnim društvom Pilštanj–Lesično bomo izvedli razstavo Pilštanj na
razglednicah. Razstavo bomo predstavili na Pilštanju. V Bistrici ob Sotli bomo predstavili razstavo Moj najljubši
sadež, ki jo bomo organizirali na podlagi terenske raziskave. Na prošnjo predstavnikov OŠ Podčetrtek bomo
sodelovali pri pripravi razstave OŠ Podčetrtek – 230 let šolstva.
Naše razstave bodo gostovale na drugih razstaviščih.
Z našo razstavno dejavnostjo širimo poznavanje in prepoznavnost zavarovanega območja ter izobražujemo in
ozaveščamo prebivalce in obiskovalce zavarovanega območja.
Upravljavci in lastniki gradov v Posavju (Brežice, Kostanjevica, Mokrice, Podsreda, Rajhenburg, Sevnica) se od
leta 2015 združujemo v neformalno skupino Posavski gradovi in promoviramo drug drugega. Naše skupne
akcije imajo cilj obogatiti naše raznolike dejavnosti, saj se zavedamo, da se naše aktivnosti srečujejo v istem
prostoru. V letu 2019 bomo nadaljevali aktivnosti na področju skupne promocije – ponatis zloženke o
posavskih gradovih, spletni mesečni napovednik dogodkov, dan odprtih vrat posavskih gradov, koordinacija
prireditev ter priprava skupnih projektov.
Nadaljevali bomo z akcijami informiranja in ozaveščanja, promocije in trženja. Skupaj s centrom zdraviliškega
turizma v bližini zavarovanega območja (Terme Olimia), TIC – i in ostalimi zavarovanimi območji se bomo
predstavljali na sejmih in izvedli promocijske nastope v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem.
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Pri promocijski dejavnosti sodelujemo z razvojnimi agencijami, TIC – i, centri zdraviliškega turizma,ki
promovirajo Kozjanski park. Prav tako sodelujemo s turističnimi agencijami in mediji. Pri predstavljanju parka
na sejmih sodelujemo z drugimi zavarovanimi območji Slovenije. Pri odločitvi o udeležbi na sejmu je
najpomembnejši kriterij razmerje med stroški in efektivnostjo dogodka.
Kozjanski park vsako leto kot član Skupnosti muzejev Slovenije sodeluje tudi na Kulturnem bazarju.
Štajerski val, Kozjansko info in časopis Oko so naši lokalni mediji, s katerimi sklepamo letne pogodbe. V vsakem
od naštetih medijev zakupimo določeno število strani, na katerih so objavljeni članki za katere izrecno želimo,
da se pojavijo v lokalnih medijih in jih tudi sami pripravimo (glavnina vsebine člankov je vezana na Natura 2000
območja, ohranjanja biotske raznovrstnosti in obveščanja o dogodkih). Vse ostale objave naših dogodkov in
objave o naši dejavnosti pa so brezplačne in jih mediji objavijo glede na zanimivost dogodka za javnost. S
pogodbenimi odnosi lažje dosegamo nižje cene storitev.
Za leto 2019 načrtujemo izdajo novega gradiva in ponatise. Izdali bomo:
mesečni napovednik v elektronski obliki, ki smo ga izdajali že v letu 2018, knjigo Kozjanske jabke na vaši mizi
(prijavili smo jo na razpis in čakamo rezultate), motivacijski plakat z osnovnimi informacijami o zavarovanem
območju in shematskim zemljevidom Kozjanskega parka (trganko). Nadaljevali bomo s pripravo didaktično
promocijskega materiala.
Po potrebi bomo ponatisnili aktualne publikacije (Botanična učna pot na Vetrniku, …).
Spletno stran Kozjanskega parka (www.kozjanski-park.si) bomo sprotno ažurirali, prav tako Facebook profila
Kozjanski park in Prijatelji gradu Podsreda.
Poleg tega smo eden od skrbnikov turističnega portala www.slovenia.info, in sicer za območje Kozjanskega
parka. V letu 2017 je bila vzpostavljena spletna stran www.naravniparkislovenije.si, katero prav tako sprotno
ažuriramo.
Na objektih, kjer imamo voden obisk (uprava parka, grad Podsreda, Čerčkova domačija – kolekcijski sadovnjak
in drevesnica, Kolarjeva in Javerškova domačija, učne poti, naravne vrednote), mesečno spremljamo število
obiskovalcev.
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Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE II po zaposlenih je:
Cilj –
Prior. podcilj –
naloge in aktivnosti

Št. ur

Zagotavljanje
prepoznavnosti
zavarovanega območja in
ozaveščanja javnosti

1.580

Priprava, organizacija in
izvedba dogodkov in
tematskih dni v
zavarovanem območju in
na gradu Podsreda

190

Skupaj
odhodki

42.304,25

5.037,20

Stroški
dela/
vir

Materialni
stroški (brez
fiksnih:
el.voda.)/vir

34.604,25
/MOP

2.500,00/
UNESCO
600,00/
lastna sredstva
4.600,00/občine

4.037,20
/MOP

1.000,00/
občine

Priprava in organizacija dogodkov
KAZALNIK: Izvedeni dogodki
Oblikovanje, organizacija
in izvedba razstavne
dejavnosti

NFK

celo leto

NFK

celo leto

Ciljna vrednost: 8

430

13.797,40

9.297,40
/MOP

2.500,00/
UNESCO
500,00/
lastna sredstva
1.500,00/občine

Pripravljanje in izvajanje razstavne dejavnosti

NFK

NFK

KAZALNIK: Izvedene razstave
Sodelovanje z upravljavci
in lastniki gradov Posavja

Investicije
Obdobje
Koordin.
/vir
izvajanja

celo leto

celo leto

Ciljna vrednost: 8
80

2.186,00

1.986,00
/MOP

100,00/
lastna sredstva
100,00/občine

LZ

celo leto

Pripravljanje in urejanje mesečnika o Posavskih gradovih

VZ

celo leto

Sodelovanje na skupnih srečanjih in ekskurzijah

LZ

celo leto

KAZALNIK: izdani mesečniki, število sestankov, ekskurzija
Sodelovanje na ekoloških
in turističnih sejmih ter
kulturnem bazarju

350

7.752,60

7.752,60
/MOP

Sodelovanje na sejmih
KAZALNIK: predstavitve na sejmih
Objave v lokalnih medijih

70

VS

celo leto

VS

celo leto

Ciljna vrednost: 5
1.777,30

1.777,30
/MOP

Pripravljanje objav za lokalne medije
KAZALNIK: število objav
Priprava prispevkov za
lokalne medije

Ciljna vrednost: 12, 2-5

VS

celo leto

VS

celo leto

Ciljna vrednost: 30
100

2.119,35

2.119,35
/MOP

VS

celo leto
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Pripravljanje objav za lokalne medije

VS

KAZALNIK: število prispevkov
Informacijsko–
promocijska gradiva in
publikacije

Ciljna vrednost: 40
240

6.792,80

4.792,80
/MOP

2.000,00/
občine

Priprava in izdaja publikacij o zavarovanem območju
KAZALNIK: zemljevid – trganka, zloženke, mesečni napovednik v elektronski
obliki
Vzdrževanje in
posodabljanje spletnih
strani in ostalih socialnih
omrežij

80

1.826,00

1.826,00
/MOP

Ažuriranje spletne strani in vključevanje v socialna omrežja
KAZALNIK: število obiskovalcev spletne strani in ostalih medijev
Spremljanje števila
obiskovalcev parka

celo leto

40

Spremljanje števila obiskovalcev
KAZALNIK: število obiskovalcev

1.015,60

1.015,60
/MOP

VZ

celo leto

VZ

celo leto

Ciljna vrednost: 1, 1-2, 12

VS

celo leto

VS

celo leto

Ciljna vrednost: 30.000
VS

celo leto

VS

celo leto

Ciljna vrednost: 15.000

Legenda: LZ – Lucija Zorenč, NFK – Nataša Ferlinc Krašovic, VS – Valerija Slemenšek, VZ – Vesna Zakonjšek
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DELEŽ UR PRIORITETE II
VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE II

ŠTEVILO UR

DELEŽ
UR/CELOTO

PRIORITETA II
1.

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

2.970

14,36 %

2.

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

320

1,55 %

3.

Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega
območja in ozaveščanje javnosti

1.580

7,64 %

4.870

23,55 %

SKUPAJ PRIORITETA II
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PRIORITETA III: RAZVOJNE NALOGE
1 RAZVIJANJE BLAGOVNIH ZNAMK ZAVAROVANIH OBMOČIJ ZA PRIDELKE IN IZDELKE IZ
ZAVAROVANIH OBMOČIJ
Od leta 2013 imamo kolektivno blagovno znamko Sožitje–Kozjanski park. Kolektivna blagovna znamka je
namenjena promociji pridelkov, izdelkov in storitev, ki so v duhu trajnostne sonaravne pridelave in predelave,
ki ohranja okolje in naravo. Proizvodi morajo biti pridelani in predelani na naravi in ljudem prijazen način ter s
čim manjšim vplivom na okolje in naravo. Med nastajanjem, rabo ali po vsebini proizvodi ne smejo biti v
nasprotju s poslanstvom zavarovanega območja.
Blagovno znamko Sožitje–Kozjanski park lahko pridobijo kmetje, obrtniki in organizacije, ki delujejo na
zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka in biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje.
Do sedaj je pravico do uporabe blagovne znamke Sožitje–Kozjanski park pridobilo že 18 ponudnikov pridelkov
in izdelkov.
V letu 2019 bomo pripravili elektronsko publikacijo vseh dobitnikov blagovne znamke in promocijo le–te na
socialnih omrežjih.

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

Prior.

Cilj –
podcilj –
naloge in aktivnosti

Skupaj
odhodki

Št. ur
i

Materialni
Stroški stroški (brez Investicije
Obdobje
Koordin.
dela/vir
fiksnih:
/vir
izvajanja
PUN
el.voda.)/vir

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

50

1.269,50

1.269,50
/MOP

Podelitev kolektivne
blagovne znamke

50

1.269,50

1.269,50
/MOP

VS

II. – III.
četrtletje

Priprava elektronske publikacije vseh dobitnikov blagovne znamke in promocija
na socialnih omrežjih

VS

II. – III.
četrtletje

Izbira upravičencev za blagovno znamko

VS

II. – III.
četrtletje

KAZALNIK: izdana publikacija, podelitev blagovne znamke

Ciljna vrednost: 1-5

Legenda: VS – Valerija Slemenšek
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2 SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DELEŽNIKI ZAVAROVANEGA OBMOČJA
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi je ena od nalog, ki nam jo posebej nalaga 133. člen Zakona o ohranjanju
narave in sicer pri doseganju namena zavarovanja in zastavljenih ciljev varstva in razvoja zavarovanih območij.
Z lokalnimi skupnostmi bomo v okviru možnosti sodelovali tudi pri pripravi projektnih predlogov, ki bodo
namenjeni predvsem trajnostnemu razvoju zavarovanega območja.
V trgovini lokalnih produktov na upravi parka bomo skrbeli, da bomo obdržali enako število ponudnikov in
poskušali pridobiti nove, ki imajo izdelke v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Na gradu Podsreda bomo
pisarno prestavili v sosednji večji prostor zgornjega gospodarskega poslopja, kjer bomo poleg prodaje vstopnic
omogočali prodajo lokalnih produktov. V letu 2017 sta na naše posredovanje Občini Brežice in Kozje uredili
lastništvo zgornjega gospodarskega poslopja – prešlo je v last občine Kozje.
Nadaljevali bomo sodelovanje s številnimi društvi, ki delujejo znotraj zavarovanega in biosfernega območja. Z
Milenkom Straškom in kulturnim društvom Pilštanj bomo pripravili razstavo Pilštanj na razglednicah.
Redno se udeležujemo občnih zborov društev, jim pomagamo pri izbranih projektih v obliki strokovnega dela,
svetovanja, usmerjanja, osveščanja, sodelovanja predvsem na področju naravne in kulturne dediščine. Tako
bomo tudi v letu 2019 sodelovali s TD Bizeljsko – Sekcija za varstvo naravne in kulturne dediščine, Muzejskim
društvom Kozje, KD in TD Lesično–Pilštanj, Planinskim društvom Podčetrtek, Društvom steklarjev Slovenije, TD
Podsreda, Kulturnim društvom Bistrica ob Sotli, Turističnim društvom Celje, Turističnim društvom Bistrica ob
Sotli, Turističnim društvom Pišece…
Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Cilj –
Prior. podcilj –
naloge in aktivnosti

Št.
ur

Skupaj
odhodki

Stroški
dela/vir

Sodelovanje z lokalnimi
skupnostmi in deležniki
zavarovanega območja

250

5.360,24

5.360,24
/MOP

Sodelovanje z lokalnimi
skupnostmi

80

1.803,04

1.803,04
/MOP

Materialni str.
Obdobje
Investicije
(brez fiksnih:
Koordin. izvajanja
/vir
el.voda.)/vir
PUN

Organizacija delovnih srečanj
KAZALNIK: delovna srečanja
Ponudba produktov
lokalnega prebivalstva

50

1.013,00

1.013,00
/MOP

KAZALNIK: sodelovanja in srečanja
120

celo leto

NFK

celo leto

Ciljna vrednost: 5

Sodelovanje s ponudniki

Sodelovanje z društvi

NFK

2.544,20

NFK

celo leto

NFK

celo leto

Ciljna vrednost: 5
2.544,20
/MOP

Delovna srečanja in svetovanja v sodelovanju s člani društev
KAZALNIK: delovna srečanja in svetovanja

LZ

celo leto

LZ

celo leto

Ciljna vrednost: 5

Legenda: NFK – Nataša Ferlinc Krašovic, LZ – Lucija Zorenč
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3 NALOGE ZA VKLJUČEVANJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA V TURISTIČNO PONUDBO TER
SPODBUJANJA NARAVI PRIJAZNEGA TURIZMA
Zavarovano območje je v letu 2017 od Slovenske turistične organizacije prejelo prestižni znak SLOVENIA GREEN
PARK, kar je priznanje in hkrati spodbuda za nadaljnje delo na uveljavljanju trajnostnih oblik turizma. Turizem
je tudi v območju Kozjanskega parka pomembna gospodarska panoga. Na obrobju zavarovanega območja so
večji centri stacionarnega zdraviliškega turizma (Terme Olimia, Čateške toplice, Thermana Laško, Rimske
toplice, Terme Rogaška, Terme Paradiso Dobova), kjer je Kozjanski park pomembna dodana vrednost
turističnemu gospodarstvu.
Dobro sodelovanje z LTO Podčetrtek, RA Sotla, RA Kozjansko, Deželo Celjsko in drugimi deležniki v turizmu je
pomembno zlasti z vidika usmerjanja in informiranja obiskovalcev zavarovanega območja.
Z vsemi deležniki v turizmu bomo nadaljevali s skupaj pripravljenimi programi za obiskovalce in si v svoji
trženjsko–promocijski strategiji prizadevali za krepitev zavesti o nujnosti ohranjanja naravnega okolja.
Naše poslanstvo je bilo že od začetka delovanja Zavoda dodatna skrb za programsko oživljanje obnovljenih
kulturnih spomenikov. Tudi v prihodnje želimo s promocijskimi aktivnostmi povečati prepoznavnost regije v
širšem prostoru.
(Gl. tudi poglavje 3 Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje javnosti)

3.1 Glasbeno poletje
Glasbeno poletje na gradu Podsreda ima v Kozjanskem parku že dolgoletno tradicijo, saj ga bomo v letu 2019
izvedli že petindvajsetič in je v lokalnem okolju postalo že nepogrešljiva stalnica, ki popestri poletne mesece
tako za lokalno prebivalstvo kot za obiskovalce zavarovanega območja. Glasbeni seminarji so namenjeni
izobraževanju in so hkrati kulturna ponudba lokalnemu prebivalstvu in obiskovalcem. Seminarje spremljajo
uvodni koncerti profesorjev seminarja in zaključni koncerti slušateljev seminarja.
Pri glasbeni dejavnosti sodelujemo z umetniškim vodjem programa Andrejem Zupanom, ki deluje kot profesor
klarineta na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana in kot izredni profesor za klarinet na Akademiji za
glasbo v Ljubljani ter z Glasbenimi šolami znotraj Slovenije in Hrvaške. Celotni programski stroški glasbenega
poletja se pokrijejo s prejetimi kotizacijami udeležencev seminarjev.
Tudi v letu 2019 bomo na gradu Podsreda nadaljevali z organizacijo glasbenega simpozija vrhunskih umetnikov
iz različnih EU držav.

Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Cilj –
Prior. podcilj –
naloge in aktivnosti

Št.
ur

Materialni
Skupaj Stroški stroški (brez Investicije
Obdobje
Koordin.
odhodki dela/vir
fiksnih:
/vir
izvajanja
PUN
el.voda.)/vir

Naloge za vključevanje
zavarovanega območja v
481
turistično ponudbo ter
spodbujanja naravi
prijaznega turizma

10.891,23

10.891,23
/MOP

Vključevanje
zavarovanega območja
v turistično ponudbo

10.891,23

10.891,23
/MOP

481

VS

celo leto
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Sodelovanje s Turistično informacijskimi centri

VS

celo leto

Sodelovanje s Centri stacionarnega zdraviliškega turizma

VS

celo leto

Glasbeno poletje

VS

celo leto

Glasbeni simpozij

NFK

celo leto

KAZALNIK: skupne akcije, izvedeni seminarji, simpozij

Ciljna vrednost: 3, 6, 1

Legenda: VS – Valerija Slemenšek, NFK – Nataša Ferlinc Krašovic

50

PROGRAM DELA IN FINAČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2019

4 OBNAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN V LASTI IN UPRAVLJANJU
ZAVAROVANEGA OBMOČJA
JZ KP upravlja z nekaj objekti oziroma stavbami, ki so v lasti KP in objekti, ki jih ima v upravljanju. Nekateri med
njimi spadajo pod kulturno dediščino KP. Nekaterih nepremičnin za svoje delo ne potrebuje in jih bo v
prihodnjih letih prodal ali izročil v upravljanje lokalnim skupnostim. V letu 2019 bomo nadaljevali z nujnimi
vzdrževalnimi deli in vključevanjem rabe nepremičnin v potrebe dela zavoda.
Naložene naloge bomo opravljali v okviru naslednjega operativnega cilja:
1. Izvajanje aktivnosti za gospodarno upravljanje z nepremičninami
Zaradi prilagoditve delovnega mesta gibalno oviranemu zaposlenemu, ki jih je potrebno izvesti zaradi zahtev v
Reviziji izjave o varnosti z oceno tveganja (2018), bomo investicije usmerili zlasti v to nalogo. V primeru
pridobitve namenskih finančnih sredstev za ureditev sanitarij za osebe s posebnimi potrebami, bomo le te
uredili v upravni stavbi Kozjanskega parka.
JZ KP upravlja z objekti oziroma stavbami, med katerimi jih je nekaj znotraj posameznih kulturno–dediščinskih
oziroma spomeniških kompleksov.
V letu 2019 načrtujemo z nadaljevanjem ureditve centra biodiverzitete in tradicionalnega sadjarstva na
Čerčkovi domačiji v primeru pridobitve finančnih sredstev. V letu 2019 bomo aktivno iskali možnosti za
ureditev Černeličeve hiše, ki se nahaja v trgu Podsreda ob lokalni cesti, ki vodi skozi trg. Objekt je v zelo slabem
stanju, zato je nujno potrebno najti rešitev za njegovo ureditev.
Slovensko – bavarsko hišo uporabljamo za izvajanje Izobraževanja mladih varuhov narave in za druge delavnice
v okviru programa dela, apartmaje pa ponujamo skozi celo leto v najem.
V okviru projekta LIFE AMPHICON načrtujemo Kolarjevo domačijo na Trebčah preurediti v Info center za
dvoživke. V letu 2019 bomo pripravili idejno zasnovo preureditve domačije.
Poslovne stavbe in gospodarske objekte v lasti ali upravljanju JZ KP bomo redno vzdrževali tudi s pomočjo
delavcev, zaposlenih preko javnih del.
Sklenili bomo pogodbo o najemu in upravljanju suhega travnika, ki je delno v fazi zaraščanja, delno pa se
kosi, v velikosti 2,5 ha. Vse parcele ležijo znotraj Natura2000 območja: SCI Bohor (SI3000274). Obravnavane
parcele so znotraj habitatnega tipa Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh.
Gre za ekstenzivne travnike z omejenimi pogoji za kmetijsko pridelavo; ta pa je potrebna za vzdrževanje
habitatnega tipa.
Travniki so življenjski prostor mnogih metuljev, hroščev, kobilic ter travniških ptic gnezdilk rjavi srakoper,
škrjanec, smrdokavra.
Travniki so hkrati bogata nahajališča redkih gliv vlažnic.
V letu 2018 smo pripravili Načrt upravljanja z nepremičninami v lasti in upravljanju Kozjanskega parka za
prihodnjih pet let oz. deset let.
V prilogi 3: Preglednica nepremičnin v lasti in/ali upravljanju zavoda
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Razdelitev nalog za izvajanje četrte naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Cilj –
Prior. podcilj –
naloge in aktivnosti

Št. ur

Skupaj Stroški
odhodki dela/vir

Materialni
stroški (brez
fiksnih:
el.voda.)/vir

Obnavljanje in vzdrževanje
nepremičnin v lasti in
upravljanju zavarovanega
območja

253

3.684,80

2.934,80
/MOP

750,00/MOP

Izvajanje aktivnosti za
gospodarno upravljanje z
nepremičninami

253

3.684,80

2.934,80
/MOP

750,00/MOP

Investicije
Obdobje
Koordin.
/vir
izvajanja

AP

celo leto

Upravljanje z nepremičninami v skladu s pripravljenim načrtom za obdobje 2018 –
2022

AP

celo leto

Izdelava dokumentacije za prilagoditev notranjih sanitarij za potrebe oseb s
posebnimi potrebami

AP

celo leto

Aktivno iskanje možnosti za ureditev Černeličeve hiše

AP

celo leto

KAZALNIK: opravljena vzdrževalna dela, izdelana dokumentacija

PUN

Ciljna vrednost: 2-5, 1

Legenda: AP – Anton Preskar
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5 URESNIČEVANJE CILJEV VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGIH JAVNIH INTERESOV
V SKLADU S PREDPISI IN NAČRTI UPRAVLJANJA
Cilje varstva kulturne dediščine bomo uresničevali z aktivnim sodelovanjem z ZVKDS, OE Celje in Novo mesto. Z
njima bomo nadaljevali sodelovanje pri pripravi topografije kulturne dediščine zavarovanega območja.
Sodelovali bomo z zainteresiranimi raziskovalci kulturne dediščine, s fakultetami in strokovnimi združenji.
Aktivno bomo sodelovali tudi pri Skupnosti muzejev Slovenije, še posebej s Sekcijo za izobraževanje in
komuniciranje.
Nadaljevali bomo delo na področju dokumentiranja in prezentacije lokalne kulturne dediščine, tudi s
predstavniki lokalnih društev. V letu 2019 bomo našo aktivnost usmerili v popis in zbiranje podatkov o
kamnitih portalih na Kozjanskem.
Še naprej bomo spremljali in beležili stanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine na območju parka. V
letu 2019 bomo reševali stanje grafičnih listov na gradu Podsreda, ki nam jih je podaril Kurt Müller. Zaradi
prevelike relativne vlažnosti prostora so izpostavljene kvarnim vplivom, kar se odraža na stanju grafičnih listov.
Grafične liste bomo zamenjali s kopijami. Z letom 2019 bomo začeli s pregledom popisov predmetov
nepremične kulturne dediščine, ki jo hrani Kozjanski park. Nadaljevali bomo s predstavitvami premične
kulturne dediščine na gradu Podsreda.
Ukvarjali se bomo z inventarizacijo krajinskih prizorišč na lokacijah Podsreda – Kozje – Pilštanj. Sodelovali
bomo z Društvom krajinskih arhitektov Slovenije, se aktivno priključili Mesecu krajinske arhitekture s pripravo
člankov v lokalni časopis in izvedbo delavnic za učence parkovnih osnovnih šol.
Razdelitev nalog za izvajanje pete naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Cilj –
Prior. podcilj –
naloge in aktivnosti

Št. ur

Stroški
Skupaj
dela/
odhodki
vir

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

300

7.304,00

7.304,00
/MOP

Uresničevanje ciljev varstva
kulturne dediščine

300

7.304,00

7.304,00
/MOP

Materialni
stroški (brez
fiksnih:
el.voda.)/vir

Investicije
Obdobje
Koordin.
/vir
izvajanja

LZ

celo leto

Spremljanje stanja kulturnih spomenikov in kulturne dediščine

VZ

celo leto

Sodelovanje s strokovnimi združenji

LZ

celo leto

Terensko delo–zbiranje podatkov o kamnitih portalih

LZ

celo leto

Inventarizacija krajinskih prizorišč

VZ

celo leto

Ureditev stanja grafičnih listov

LZ

jan-mar

PUN

KAZALNIK: izvedeno sodelovanje s strokovnimi združenji, popis kamnitih
Ciljna vrednost: 8, 5-10, 43
portalov, nadomestitev grafičnih listov s kopijami
Legenda: LZ – Lucija Zorenč, VZ – Vesna Zakonjšek
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DELEŽ UR PRIORITETE III
VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE III

ŠTEVILO UR

DELEŽ
UR/CELOTO

PRIORITETA III
1.

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

50

0,24 %

2.

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in deležniki
zavarovanega območja

250

1,21 %

3.

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

481

2,33 %

4.

Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin
upravljanju zavarovanega območja

v

253

1,22 %

5.

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

300

1,45 %

1.334

6,45 %

SKUPAJ PRIORITETA III
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Tabela 1: Delež porabe ur po vsebinskih sklopih
VSEBINSKI SKLOPI

ŠTEVILO UR

PRIORITETA I

DELEŽ UR

14.476

70 %

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

6.654

32,18 %

Priprava načrtov upravljanja zavarovanega območja

2400

11,61 %

Izvajanje neposrednega nadzora v naravi

1.652

7,98 %

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

650

3,14 %

Spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja

160

0,77 %

Sodelovanje z naravovarstvenimi, strokovnimi in znanstvenimi
zavodi in institucijami

820

3,97 %

Zagotoviti podporno okolje za izvajanje upravljavskih in nadzornih
nalog

2.140

10,35 %

4.870

23,55 %

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

2.970

14,36 %

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

320

1,55 %

1.580

7,64 %

1.334

6,45 %

Razvijanje blagovnih znamk zavarovanih območij za pridelke in
izdelke

50

0,24 %

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in deležniki zavarovanega
območja

250

1,21 %

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

481

2,33 %

Obnavljanje in vzdrževanje
zavarovanega območja

upravljanju

253

1,22 %

Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih
interesov

300

1,45 %

20.680

100 %

PRIORITETA II

Zagotavljanje prepoznavnosti
ozaveščanje javnosti

zavarovanega

območja

in

PRIORITETA III

SKUPAJ

nepremičnin

v
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KADROVSKI NAČRT
Glede na krepitev nalog iz prve prioritete nam primanjkuje zaposlenih z naravoslovno izobrazbo.
V izhodiščih za pripravo programa dela zavoda za leto 2019 se v kadrovski preglednici izhodišč za pripravo
kadrovskega načrta že več let pojavlja število zaposlenih v zavodu 16,68. Ta številka izhaja iz stanja leta 2015,
ko je del redno zaposlenih delal na mednarodnem projektu BIOEUPARKS. Projekt se je zaključil v 2016, številka
pa ostaja. V izhodiščih za pripravo programa dela za leta 2019 se v kadrovski preglednici izhodišč že več let
pojavlja število zaposlenih v zavodu 16,68. Ta številka izhaja iz stanja leta 2015, ko je del redno zaposlenih
delal na mednarodnem projektu Bioeuparks. Projekt se je zaključil leta 2016, številka pa ostaja.
V skladu s 6. odstavkom 60. člena ZIPRS1819, se zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov v kadrovskem načrtu
posrednega uporabnika proračuna lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar v okviru
zagotovljenih sredstev za stroške dela.

JZ Kozjanski park

Direktor

Vodja službe za ohranjanje
narave in naravovarstveni nadzor
(Naravovarstveni svetnik)

Vodja službe za regionalni
razvoj in izobraževanje
(Naravovarstveni svetnik)

Vodja službe za
splošne zadeve
(Naravovarstveni svetnik)

Višji naravovarstveni
svetovalec
4x

Višji naravovarstveni
svetovalec
2x

Finančnik VII/1

Naravovarstveni
sodelavec III

Vodnik v zavarovanem
območju V

Finančnik V

Naravovarstveni
nadzornik IV

Tajnica V

Naravovarstveni
nadzornik V

Čistilka II

Tehnični
delavec V (I)
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Tabela 2: Kadrovski načrt
1. Zaposleni, ki
jih financira
MOP

I. –
IV. TR

V. TR

VI. TR

VII.
TR

VIII.
TR

Št. zaposlenih na
dan 30. 9. 2019

5

5

2

11

1

1. Št. zaposlenih
na dan 31. 12.
2019 (a+b)

1

5

1

10

1

a) Št. zaposlenih
za določen čas

/

/

/

1

b) Št. zaposlenih
za nedoločen čas

1

5

1

9

Št. zaposlenih s
krajšim delovnim
časom

/
1

1

IX.
TR

Skupaj

24
/

18

/

1

/

17
1

Število
napredovanj v
plačne razrede*

/

2

1

7

1

11

Število
premestitev

/

/

/

/

/

/

Število upokojitev

/

/

/

/

/

/

Število
nadomestnih
zaposlitev zaradi
upokojitev

/

/

/

/

/

/

Število odpovedi
pogodb o
zaposlitvi

/

/

/

/

/

/

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

4
Javna
dela

3. Skupaj število
zaposlenih na dan
31. 12. 2019 (1+2)

5

1
Javna
dela

5

2

1
projekt
no delo

11

4

1

24
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Tabela 3: Sistemiziranost delovnih mest (DM)
Naziv DM

Število
sistemiziranih
DM po
veljavnem
pravilniku

Število
zasedenih
DM na dan
31. 12. 2018

Predvideno
število
zasedenih DM
na dan 31. 12.
2019

Predvideno
število zasedenih
DM na dan 31.
12. 2020

Direktor

1

1

1

1

Naravovarstveni
svetnik

3

3

3

3

Višji naravovarstveni
svetovalec

7

6

6

6

Naravovarstveni
svetovalec

1

0

0

0

Naravovarstveni
sodelavec III

2

1

1

1

Naravovarstveni
nadzornik IV

1

1

1

1

Naravovarstveni
nadzornik V

1

1

1

1

Finančnik VII/1

1

1

1

1

Finančnik V

1

1

1

1

Samostojni strokovni
delavec V

1

0

0

0

Tajnica V

1

1

1

1

Vodnik v
zavarovanem
območju V

3

2
(od tega 1
javna dela)

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

4
javna dela

4
javna dela

4
javna dela

27

24

24

24

Skupaj
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Tabela 4: Število zaposlenih po virih financiranja
VIR FINANCIRANJA

ŠTEVILO ZAPOSLENIH
NA DAN 1.1.2019

ŠTEVILO ZAPOSLENIH
NA DAN 1.1.2020

1. Državni proračun

18

18

2. Proračun občin

/

/

3. ZZZS in ZPIZ

/

/

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

/

/

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev
na trgu

/

/

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

/

/

7. Sredstva Evropske unije ali drugih
mednarodnih virov, skupaj s sredstvi
sofinanciranja iz državnega proračuna

1

1

8. Sredstva ZZZS za zdravnike
sekundarije, zdravnike in doktorje
dentalne medicine, specializante,
zdravstvene delavce pripravnike,
zdravstvene sodelavce pripravnike;
sredstva raziskovalnih projektov in
programov ter sredstva za projekte in
programe, namenjene
internacionalizaciji ter kakovosti
izobraževanja in znanosti (namenska
sredstva)

/

/

9. Sredstva iz sistema javnih del

5

5

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)

/

/
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Tabela 5: Preglednica porabe ur vseh zaposlenih v JZ KP v letu 2019
Naziv DM

Število sistemiziranih DM

Število efektivnih ur

Direktor

1

1.720

Naravovarstveni svetnik

3

5.128

Višji naravovarstveni svetovalec

6

10.352

Naravovarstveni nadzornik IV

1

1.736

Naravovarstveni nadzornik V

1

1.704

Naravovarstveni sodelavec III

1

1.760

Finančnik V

1

1.736

Finančnik VII/1

1

1.728

Tajnica V

1

1.768

Vodnik v zavarovanem območju

1

872

Tehnični delavec V(I)

1

1.728

Čistilka II

1

1.720

19

31.952

Skupaj
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