
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

  
  
  

LETNO POROČILO 
JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK 

ZA LETO 2018 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Podsreda, februar 2019 
  
  
  
  
 
 
  



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2018 

2 
 

KAZALO 
IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA DELA ..................................................................................................................................... 4 
PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA ................................................................................................. 7 
UVOD ......................................................................................................................................................................................... 9 
Ocena stanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, dejavniki ogrožanja in trendi ........................................................ 10 
UKREPI ZAVODA ZA ZAGOTAVLJANJE JAVNOFINANČNE VZDRŽNOSTI .................................................................................... 11 
PRIORITETA I: VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE ....................................................................................... 16 
1  IZVAJANJE NEPOSREDNIH AKTIVNOSTI IN UKREPOV ZA VARSTVO VRST, HABITATNIH TIPOV, OBMOČIJ NATURA 2000, 
NARAVNIH VREDNOT IN KRAJINE ............................................................................................................................................ 16 

1.1 Spremljanje stanja vrst in habitatov območij Nature 2000 ........................................................................................... 16 
1.2 Izvajanje ukrepov na območjih Natura 2000................................................................................................................. 17 
1.3 Spremljanje stanja vrst .................................................................................................................................................. 19 
1.4 Spremljanje stanja in izvajanje varstva naravnih vrednot ............................................................................................. 20 
1.5 Popisovanje in odstranjevanje invazivnih vrst .............................................................................................................. 22 
1.6 Spremljanje stanja krajine in urejanje krajine ............................................................................................................... 22 
1.7 Sodelovanje z različnimi strokovnimi in raziskovalnimi organizacijami na razpisih za projekte .................................... 23 
1.8  Izvajanje odobrenih projektov ..................................................................................................................................... 26 
1.9 Upravljanje biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje ............................................................................................ 29 

2 PRIPRAVA NAČRTOV UPRAVLJANJA  ZAVAROVANEGA OBMOČJA ....................................................................................... 32 
2.1 Sodelovanje pri novelaciji ustanovitvenega akta in pripravljanje osnutka  načrta upravljanja ..................................... 32 
2.2 Zbiranje in skrb za hrambo podatkov o stanju narave in rabi prostora ........................................................................ 32 

3   IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V  NARAVI .............................................................................................................. 34 
3.1 Izvajanje nadzora v naravi ............................................................................................................................................. 34 
3.2 Izobraževanje mladih varuhov narave .......................................................................................................................... 34 

4 OMOGOČANJE POGOJEV ZA KLJUČNE ŽIVLJENJSKE FAZE NAJBOLJ OGROŽENIH VRST TER ZA OHRANJANJE NAJBOLJ 
OBČUTLJIVIH NARAVNIH VREDNOT ......................................................................................................................................... 36 

4.1 Ukrepi za ohranjanje populacije dvoživk ....................................................................................................................... 36 
4.2 Skrb za ugodno stanje gnezditvenega habitata čebelarja ............................................................................................. 36 

5 SPODBUJANJE NARAVI PRIJAZNEGA KMETOVANJA .............................................................................................................. 38 
5.1 Sodelovanje s Kmetijsko svetovalno službo .................................................................................................................. 38 
5.2 Izbor najskrbnejšega lastnika sadovnjaka (“Carjevič leta 2018”) .................................................................................. 38 
5.3 Razstava o lastnikih naravovarstveno pomembnih nepremičnin, s katerimi gospodarijo skladno z naravovarstvenimi 
izhodišči .............................................................................................................................................................................. 38 
5.4 Festival ekološke hrane ................................................................................................................................................. 39 

6 SODELOVANJE Z NARAVOVARSTVENIMI, STROKOVNIMI  IN  ZNANSTVENIMI ZAVODI IN INSTITUCIJAMI ........................... 41 
6.1 Sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave ............................................................................................................... 41 
6.2 Sodelovanje z zavarovanimi območji ............................................................................................................................ 42 
6.3 Sodelovanje z Agencijo RS za okolje (ARSO).................................................................................................................. 42 
6.4 Sodelovanje s strokovnimi in drugimi znanstvenimi organizacijami doma in v tujini ................................................... 43 
6.5 Sodelovanje s šolskimi centri in fakultetami ................................................................................................................. 44 

7  ZAGOTOVLJANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA IZVAJANJE   UPRAVLJAVSKIH IN NADZORNIH NALOG .................................... 46 
7.1 Priprava programov, poročil, javnih naročil in informiranje zaposlenih ....................................................................... 46 
7.2 Seje Sveta zavoda JZ KP in Strokovnega sveta JZ KP...................................................................................................... 46 
7.3 Upravljanje s kadri ........................................................................................................................................................ 47 
7.4 Zagotavljanje varstva pri delu in požarne varnosti ....................................................................................................... 48 
7.5 Izobraževanje delavcev Kozjanskega parka ................................................................................................................... 48 
7.6 Promocija zdravja na delovnem mestu ......................................................................................................................... 51 

PRIORITETA II: NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA  JAVNOSTI ................................................................................ 54 
1 ZAGOTAVLJANJE POTEKA OBISKA, KI JE USTREZEN Z VIDIKA VARSTVA NARAVE IN OBISKOVALCEV .................................... 54 

1.1 Tematska interpretacija in izobraževanje o zavarovanem območju (naravoslovni, kulturni, tehniški dnevi, ustvarjalne 
delavnice, projektni dnevi v sodelovanju s šolami) ............................................................................................................. 54 
1.2 Praznik kozjanskega jabolka .......................................................................................................................................... 58 
1.3 Okoljski dnevi ................................................................................................................................................................ 61 
1.4 Interpretacija naravne in kulturne dediščine v zavarovanem območju z izvajanjem vodenja obiskovalcev ................. 62 

2 NAMEŠČANJE IN VZDRŽEVANJE  INFRASTRUKTURE  ZA OBISKOVANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ, RAZVIJANJE 
INFORMACIJSKIH CENTROV, OPAZOVALIŠČ TER DRUGE DODATNE INFRASTRUKTURE ZA OBISKOVALCE .............................. 64 

2.1 Redno vzdrževanje in menjavanje označevalnih in informacijskih tabel ...................................................................... 64 
2.2 Obnova Čerčkove domačije za potrebe centra biodiverzitete in tradicionalnega sadjarstva za namene     
izobraževanja ...................................................................................................................................................................... 64 
2.3 Urejanje parkovne infrastrukture ter nadzor in čiščenje pešpoti in tematskih poti v zavarovanem območju.............. 64 

3 ZAGOTAVLJANJE PREPOZNAVNOSTI  ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI .......................................... 66 
3.1 Priprava, organizacija in izvedba dogodkov in tematskih dni v zavarovanem območju in na gradu Podsreda ............. 66 
3.2 Oblikovanje, organizacija in izvedba razstavne dejavnosti ........................................................................................... 67 
3.3 Sodelovanje z upravljavci in lastniki gradov Posavja ..................................................................................................... 69 



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2018 

3 
 

3.4 Sodelovanje na ekoloških in turističnih sejmih ter kulturnem bazarju ......................................................................... 69 
3.5 Objave v lokalnih medijih .............................................................................................................................................. 71 
3.6 Informacijsko-promocijska gradiva in publikacije ......................................................................................................... 73 
3.7 Vzdrževanje in posodabljanje spletnih strani ................................................................................................................ 73 
3.8 Monitoring obiska ......................................................................................................................................................... 73 

PRIORITETA III: RAZVOJNE NALOGE ......................................................................................................................................... 78 
1 RAZVIJANJE BLAGOVNIH ZNAMK ZAVAROVANIH OBMOČIJ ZA PRIDELKE IN IZDELKE IZ ZAVAROVANIH OBMOČIJ ............. 78 
2  SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DELEŽNIKI ZAVAROVANEGA OBMOČJA ...................................................... 80 
3 NALOGE ZA VKLJUČEVANJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA V TURISTIČNO PONUDBO TER SPODBUJANJA NARAVI 
PRIJAZNEGA TURIZMA ............................................................................................................................................................. 82 

3.1 Glasbeno poletje ........................................................................................................................................................... 82 
4   OBNAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN  V LASTI IN UPRAVLJANJU ZAVAROVANEGA OBMOČJA .......................... 84 
5   URESNIČEVANJE CILJEV VARSTVA KULTURNE  DEDIŠČINE IN DRUGIH JAVNIH INTERESOV V SKLADU S PREDPISI IN NAČRTI 
UPRAVLJANJA .......................................................................................................................................................................... 86 
Tabela 1: Kadrovski načrt ......................................................................................................................................................... 89 
Tabela 2: Kadrovski načrt-vir financiranja ................................................................................................................................ 90 
Tabela 3: Sistemiziranost delovnih mest (DM) ........................................................................................................................ 91 
Tabela 4: Delež porabe ur po vsebinskih sklopih ..................................................................................................................... 92 
 
 

  



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2018 

4 
 

IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA DELA  

V letu 2018 smo prednostno izvajali naloge iz Programa upravljanja območij Natura 2000 2015-2020, 
ki ga je Vlada RS sprejela aprila 2015. Naloge se nanašajo na izboljšanje stanja ohranjenosti 
kvalifikacijskih vrst preko komunikacijskih aktivnosti, nadaljevanja razvoja primerne kmetijske prakse 
in blagovne znamke visokodebelnih travniških sadovnjakov ter izboljšanja obiskovanja območja. 
  
Za leto 2018 smo program dela v skladu z navodili ministrstva razdelili na tri glavne prioritete: 
                                         
Prioriteta I obravnava varstvene, upravljavske in nadzorne naloge, 
Prioriteta II zajema naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti, 
Prioriteta III zajema razvojne naloge. 
  
Delež porabe ur po vsebinskih sklopih (realizirano): 
- prioriteta I: 67,92%, 
- prioriteta II: 22,98%, 
- prioriteta III: 9,10%. 
  
Realizacija ur glede na plan za leto 2018 

PRIORITETE plan 2018 realizacija 2018 

Prioriteta I (varstvene, upravljavske in nadzorne naloge) 15.700 ur (70,39%) 14.410 ur (67,92%) 

Prioriteta II (naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti) 4.655 ur (20,87%) 4.875 ur (22,98%) 

Prioriteta III (razvojne naloge) 1.949 ur (8,74%) 1.932 ur (9,10%) 

SKUPAJ 22.304 ur (100%) 21.217 ur (100%) 

Število realiziranih efektivnih ur v letu 2018 znaša 21.217 ur torej je zmanjšano za 1.087 ur od 
načrtovanih (razlog je bolniška odsotnost in izredni dopust). 
  
 V letu 2018 smo prednostno izvajali naslednje naloge: 

 Izvajanje ukrepov iz Operativnega programa - Programa upravljanja območij Natura 2000 za 
obdobje 2015-2020 in vodenje evidence o izvajanju programa (območja v parku in tista izven 
njega, ki so območno povezana). 

 Spremljanje stanja vrst in habitatov Natura 2000 in spremljanje stanja ostalih vrst. 

 Izvajanje naravovarstvenega nadzora. 

 Izvajanje ukrepov varstva naravnih vrednot. 

 Sodelovanje z lastniki zemljišč na zavarovanem območju - nudenje strokovne pomoči in 
svetovanje. 

 Izvajanje odobrenih projektov. 

 Sodelovanje z naravovarstvenimi, strokovnimi in znanstvenimi zavodi in institucijami pri pripravah 
različnih naravovarstvenih projektov. 

 Ohranjanje in razvijanje dobrih parkovnih praks. 

 Priprava projektnega predloga v okviru programa LIFE na temo dvoživk Life Amphicon. 
 
V okviru prve prioritete smo skozi aktivnosti zagotavljali cilje varstva narave. 
Sledili smo varstvenim ukrepom in usmeritvam iz Programa upravljanja Natura 2000 območij.  
Veliko pozornost smo namenili spremljanju stanja vrst in habitatov Natura 2000 ter ostalih vrst. Z 
ukrepi v travniških sadovnjakih (Natura 2000 SPA Kozjansko) smo skrbeli za življenjsko okolje 
kvalifikacijskih vrst ptic. Vzdrževali smo  bivališča za koristne organizme in gnezdilnice za ptice.  
Na območju suhih travišč smo izvajali košnjo ter izvajali komunikacijske aktivnosti z lastniki zemljišč.  
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Z ZRSVN smo sodelovali pri pripravi strokovnih podlag za posodobitev akta o zavarovanju.  V okviru 
te naloge smo pripravili Stališče upravljavca zavarovanega območja Kozjanski regijski park za 
posodobitev akta o zavarovanju, ki smo ga posredovali resornemu ministrstvu.  
 
Izvedli smo večina aktivnosti odobrenih projektov in aktivno sodelovali z različnimi institucijami pri 
pripravi novih projektnih predlogov, predvsem vezanih na izboljšanje stanja določenih vrst in 
habitatov Natura 2000.    
 
Posebno pozornost smo namenili pripravi ukrepov za izboljšanje stanja dvoživk – skupaj s 
projektnimi partnerji smo pripravili projektni predlog Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih 
habitatov – LIFE AMPHICON v okviru programa Life Natura. S projektom bomo na Jovsih izboljšali 
stanje ohranjenosti nižinskega urha, na Bohorju pa hribskega urha. Ob ribniku Trebče bomo uredili 
Info center za dvoživke s tematsko potjo ter uredili varni podhod za dvoživke. Koncept projekta je bil 
odobren in zelo dobro ocenjen, saj je bil na 18. mestu med 121 odobrenimi Life Natura koncepti.   
 
Izvajali smo neposredni nadzor v naravi in omogočali pogoje za ključne življenjske faze ogroženih vrst 
(dvoživke, čebelar, orhideje).  
 
V sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo ter ekološkimi združenji smo spodbujali naravi prijazno 
kmetovanje in v ta namen organizirali 6. Festival ekološke hrane, ki je bil tesno povezan s tematiko 
praznovanja svetovnega dneva čebel. 
 
V okviru druge prioritete smo z različnimi pristopi izvajali interpretacijo in izobraževali obiskovalce 
parka o zavarovanem območju in naravovarstvenih temah. Okoljske dneve, naravoslovne in kulturne 
dneve, različne delavnice smo izvajali s prepletanjem še intenzivnejše promocije biodiverzitete, ki je 
glavna aktivnost projekta LIFE NATURAVIVA. 
 
Redno smo skrbeli za vzdrževanje in čiščenje pešpoti. 
 
Dejavni smo bili pri postavitvi razstav na gradu Podsreda in v Slovensko-bavarski hiši ter s tem 
dodatno popestrili ponudbo vsebin za obiskovalce našega parka.  
 
Z namenom povečanja prepoznavnosti zavarovanega območja in osveščanja javnosti smo se aktivno 
udeleževali različnih sejemskih prireditev. Redno smo objavljali članke in dogodke v lokalnih medijih, 
socialnih omrežjih in na spletni strani.  
 
V okviru tretje prioritete smo skrbeli za dobro sodelovanje z nevladnimi organizacijami v 
zavarovanem območju ter z lokalnimi ponudniki, katerih produkte prodajamo na upravi JZ KP ter na 
gradu Podsreda. Na obeh lokacijah smo obiskovalcem parka nudili informacije o zavarovanem 
območju. 
 
Nadaljevali smo dobro sodelovanje z GIZ Turizem Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli, s TIC-i, z 
razvojnimi agencijami in Termami Olimia pri razvijanju in spodbujanju zelenih oblik turizma. Skupaj 
smo se predstavljali na sejmih, pripravljali skupne projekte in pripravljali skupne programe za 
obiskovalce. 
 
Po navodilih MOP-a smo pripravili Program upravljanja z nepremičninami v JZ KP.  
 
Na Čerčkovi domačiji (Center biodiverzitete in tradicionalnega sadjarstva) smo izvedli 3. fazo obnove, 
financirane iz pridobljenih sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov in sredstev JZ KP.  
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S predstavniki TD Bizeljsko smo izdali Vodnik po bizeljskih pešpoteh. Pomagali smo pri oblikovanju 
brošure za Moški pevski zbor Kozjanski park Kozje ter Mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli ter pri 
pripravi brošure ob 110 letnici PGD Podsreda. 
 
Pregled ciljev, ki so bili preseženi, in ciljev, ki niso bili doseženi 
 
Dodatne naloge (program presežen): 

 Spremljanju stanja vrst in habitatov Natura 2000 smo namenili več časa od načrtovanega. 

 Več časa od načrtovanega smo namenili spremljanju stanja vrst (flora, favna in glive). 

 V okviru projekta Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje število ur presega predviden obseg. V 
sodelovanju z vodilnim partnerjem smo kot strokovna institucija pomagali pri izvedbi tudi ostalim 
partnerjem v projektu. Ocena števila potrebnih ur za posamezne aktivnosti je bila prenizka. 
Tekom izvajanja projekta so se tudi nakazale možnosti nadgradnje, ki izboljšujejo pozitivni učinek 
projekta (predstavitev za javnost, plakati, fotografije za učilnico …).  

 Pri izvajanje projekta Najboljša riba je Posavska riba smo načrtovali izvedbo naravoslovnih dni na 
območju JZ Kozjanski park. Na željo naročnika Občine Sevnica smo naravoslovne dni izvedli na 
njihovem območju. Skupine učencev so bile številčnejše od načrtovanih, zato so strokovni delavci 
izvedli več naravoslovnih dni. Število načrtovanih ur se je zato povečalo. 

 Število ur pri sodelovanju z različnimi organizacijami na razpisih za projekte, se nam je povečalo 
glede na načrtovano število ur, saj smo oddali 7 projektnih prijav . 

 Projekt Krepitev zmogljivosti za učinkovitejše upravljanje zavarovanega območja Kozjanski park ni 
bil načrtovan. Povabilo k prijavi smo dobili v začetku leta 2018.  

 Zaradi številnih pobud različnih strokovnih in drugih organizacij, ki smo jih ocenili za primerne, 
smo porabili več ur od načrtovanih (pozvani smo bili k predstavitvi projekta WWF- Krepitev 
zmogljivosti za učinkovitejše upravljanje zavarovanega območja Kozjanski park na konferenci 
mreže Parkov Dinarskega loka, sodelovali smo pri predlogih za spremembo Zakona o ohranjanju 
narave na pobudo Ministrstva za okolje in prostor). 

 Pri izvedbi okoljskih dni smo porabili večje število ur od načrtovanih, saj smo k okoljskim dnevom 
vključili tudi predstavitev in spremljanje bobra, ki se je začel številčnejše pojavljati ob naših 
vodotokih, hkrati je bil s strani izobraževalnih institucij izražen interes glede dodatnih 
predstavitev. 

 V letu 2018 smo izvedli 12 vodenj več po zavarovanem območju od načrtovanih. 

 Za urejanje parkovne infrastrukture, nadzor in čiščenje pešpoti smo izvedli več ur od načrtovanih, 
zaradi vremenskih razmer, ki so pogojevale bujno rast vegetacije, predvsem travinja.  

 V okviru aktivnosti sodelovanja z upravljavci in lastniki gradov Posavja smo porabili več ur od 
načrtovanih saj se je povezovanje izkazalo za zelo učinkovito pri promociji in obisku našega 
zavarovanega območja. 

 V okviru razstavne dejavnosti smo izvedli tri razstave več od načrtovanih. 

 Opravili smo enajst predstavitev več od načrtovanih Kozjanskega parka na sejmih. 

 V okviru Glasbenega poletja smo izvedli 6 seminarjev namesto predvidenih 5. 

 Lastni prihodki v letu 2018 so znašali 112.475,30 €, kar je največ v zadnjih desetih letih. 

 V Načrtu upravljanja z nepremičninami smo predvideli prodajo Fiketove hiše v naslednjih dveh 
letih, vendar nam je uspelo hišo na podlagi zbiranja ponudb prodati že v letu 2018. 

 
Cilji, ki niso bili doseženi:  

 Priprava delovnega osnutka načrta upravljanja bi naj po priporočilih MOP potekala vzporedno z 
novelacijo akta o zavarovanju. ZRSVN strokovne podlage pripravil spomladi 2018, MOP pa nato ni  
začel s pripravo novelacije akta o zavarovanju, tudi aktivnosti v zvezi s pripravo delovnega 
osnutka načrta upravljanja stagnirajo. 

 V letu 2018 nismo uspeli izvesti komunikacije z okoliškimi prebivalci in naravoslovnimi fotografi 
glede habitata čebelarja, zaradi daljše bolniške odsotnosti sodelavca zadolženega za to nalogo. 
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 Razstava - predstavitev lastnikov naravovarstveno pomembnih nepremičnin ni bila realizirana. 
Strokovna služba JZ KP je ugotovila, da je kvalitetna vsebinska priprava tovrstne razstave 
dolgotrajen (večleten) proces, ki obsega spremljanje dejavnosti lastnikov zemljišč, hkrati pa je 
tudi oblikovno, promocijsko in finančno zahtevna naloga.  

 Izvedli smo manj terenskih dni za topografijo kulturne dediščine od načrtovanih.  

PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA 

  
Kozjanski regijski park je poleg Triglavskega narodnega parka najstarejše zavarovano območje v 
Sloveniji. 
  
Kozjanski park se razprostira na 206 km². Na severu poteka meja po južnih obronkih Rudnice, na 
vzhodu po reki Sotli, na jugu pa od reke Sotle proti zahodu po južnih obronkih Orlice do Pohance in 
nato proti severu čez Koprivnico, Oslico, Gubno do južnih obronkov Rudnice. Leži v petih občinah (82 
naselij) in sicer Kozje, Bistrica ob Sotli (v celoti znotraj parka), Podčetrtek, Brežice in Krško. V 
Kozjanskem parku živi približno 11.000 prebivalcev. 
  
Ustanovljen je bil leta 1981 (Ur. l. SRS št. 1/81 in 42/86) kot Spominski park Trebče z namenom 
ohranjanja zgodovinskega izročila in naravnih značilnosti Kozjanskega, ter v podporo nadaljnjemu 
razvoju območja. Leta 1999 z Zakonom o ohranjanju narave (Ur. l. RS št. 56/99) postane regijski park 
z imenom Kozjanski park, katerega upravljavec je javni zavod Kozjanski park (v nadaljevanju JZ KP). 
  
Obsežne naravoslovne raziskave, ki jih izvaja JZ KP v sodelovanju z raziskovalnimi institucijami  so 
prinesle in še prinašajo odlične rezultate in dokazujejo izredno visoko stopnjo biotske raznovrstnosti, 
kar je pogojevalo uvrstitvi Kozjanskega parka med najpomembnejša naravovarstvena območja v 
Sloveniji in Evropi, saj od leta 2004  večji del parka spada v ekološko pomembna območja Slovenije in 
evropsko pomembna posebna varstvena območja NATURA 2000 (69 % območja parka). Od leta 2010 
ima območje Kozjanskega z Obsoteljem status biosfernega območja MAB (Man and Biosphere) pod 
okriljem UNESCA. 
  
JZ KP se je v slabih štiridesetih letih razvil v sodobno voden javni zavod in v okviru predpisov 
predstavlja instrument zagotavljanja ugodnega stanja Natura 2000 vrst in življenjskih prostorov ter 
upravljanja območja. Park je prepoznaven po kar nekaj odličnih parkovnih praksah s ciljem 
ohranjanja biotske raznovrstnosti in ugodnega stanja številnih Natura 2000 vrst in življenjskih 
prostorov, po ohranjeni naravi, harmonični kulturni krajini, zglednem sožitju narave in človeka ter 
uresničevanju načel trajnostnega razvoja. 
  
Izvajanje javne službe, programov in projektov poteka na podlagi letnega programa dela, ki ga 
sprejme svet JZ KP. Program dela JZ KP za leto 2018 je bil usklajen z zadevnimi predpisi, sklepi Vlade 
RS in navodili pristojnega ministrstva, ki je program dela za leto 2018 tudi potrdilo. Poslovanje 
zavoda se prilagaja javno finančnim razmeram v državi. 
  
Delo JZ KP v okviru svojih pristojnosti vodi Svet zavoda. 
  
Celotna dejavnost JZ KP se je v letu 2018 financirala iz proračuna Republike Slovenije, proračuna 
pisarne UNESCO v Sloveniji (Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje), iz sredstev lokalnih 
skupnosti, sredstev sponzorjev, lastnih prihodkov ter iz projektov: LIFE NATURAVIVA (program Life), 
Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), Najboljša riba 
je posavska riba (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo) in projekta Krepitev zmogljivosti za 
učinkovitejše upravljanje zavarovanega območja Kozjanski park (WWF Adria). 
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V JZ KP je bilo na dan 31. 12. 2018 zaposlenih 19 oseb (17 redno zaposlenih za nedoločen čas, ena 
zaposlitvi za določen čas in ena projektna zaposlitev-Life). Izvajali smo tudi program javnih del, v 
katerega je bilo vključenih pet oseb. 
  

 
Izobrazba 

Št. redno zaposlenih na 
dan 31.12.2018 

Št. zaposlenih za določen 
čas/javna dela na dan 

31.12.2018 

Skupaj št. 
zaposlenih 

 Magisterij znanosti 1  1 

 Visokošolska in    
 univerzitetna 

9                                     1 (projekt) 
                                    1 

11 

 Višja 1                                     1 (javna dela) 2 

 Srednja 5  5 

 Osnovnošolska 1                                     4 (javna dela) 5 

 Skupaj 17 7 24 
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UVOD 

  
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. V Programu dela za leto 2018 so bile upoštevane 
pripombe in predlogi MOP-a in Strokovnega sveta JZ KP. Seja Strokovnega sveta JZ KP je bila sklicana 
za 15. 12. 2017. Člani strokovnega sveta so pripombe podali v pisni obliki po elektronski pošti.  
  
Program dela 2018 je bil razdeljen na tri prioritete:         
                                         
Prioriteta I obravnava varstvene, upravljavske in nadzorne naloge: 

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

 priprava načrta upravljanja zavarovanega območja, 

 izvajanje neposrednega nadzora v naravi, 

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

 spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja, 

 sodelovanje z naravovarstvenimi, strokovnimi in znanstvenimi zavodi in institucijami, 

 zagotavljanje podpornega okolja za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog. 
 
Prioriteta II zajema naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti: 

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

 nameščanje in vzdrževanje infrastrukture za obiskovanje zavarovanih območij, 

 razvijanje informacijskih centrov, opazovališč ter druge dodatne infrastrukture za obiskovalce, 

 zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje javnosti. 
 
Prioriteta III zajema razvojne naloge: 

 razvijanje blagovnih znamk zavarovanih območij za pridelke in izdelke iz zavarovanih območij, 

 sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in deležniki zavarovanega območja, 

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

 obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v lasti in upravljanju zavarovanega območja, 

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

 
Naloge in vsebine, ki smo jih izvajali v letu 2018 v okviru strokovnih služb, upoštevajo in izhajajo iz 
133. člena Zakona o ohranjanju narave. 
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Ocena stanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, dejavniki ogrožanja 

in trendi  

 

Med naravnimi vrednotami v parku so spremembam najbolj podvržene drevesne naravne vrednote. 
Pri spremljanju stanja smo ugotavljali, da kljub večkratnim posegom umira Rajglov cer na Vetrniku. 
Konec leta smo v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, OE Celje, izvedli strokovno 
odstranjevanje suhih vej. V odstranjenem lesu smo našli več deset ličink in odraslih strigošev (velikih 
hrastovih kozličkov). Zagotovili smo jim ustrezen nadomestni  habitat, da bodo lahko dokončali 
razvoj in preživeli do pomladi. Drugače je z drevesno naravno vrednoto – lipo pri Novakovih v 
Ješovcu pri Kozjem. Po popravljalnem strokovnem posegu je drevo tako vitalno in mogočno, da je 
bila nad njim očarana ekipa italijanske televizije RAI 3, ki ga je uvrstila med izbrane neznane kotičke 
Slovenije. 
 
Pri hidroloških naravnih vrednotah občasno prihaja do posegov  kot so poseki obvodne zarasti, 
odlaganje materialov in posegi v brežino.  
 
Pri naravnih vrednotah, ki so urejene za obisk, smo skrbeli za vzdrževanje dostopa in zagotavljanje 
varnosti obiska. 
 
Visoka stopnja biodiverzitete je ena temeljnih značilnosti zavarovanega območja Kozjanskega 
regijskega parka. Skrb zanjo je zahtevna naloga, saj so vanjo vključeni številni deležniki (institucije, 
lastniki zemljišč, lokalni prebivalci….). Temelj za ohranitev visoke stopnje biodiverzitete je dobra 
komunikacija med ključnimi deležniki. 
 
Stanje biodiverzitete na suhih travnikih in v travniških sadovnjakih je tam, kjer imamo vzpostavljeno 
dobro komunikacijo z lastniki, dobro. Več težav je 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 pomembno ekosistemsko storitev.  
 
Glede stanja in ohranjanja biodiverzitete v gozdnem prostoru se povezujemo z Zavodom za gozdove. 
V sodelovanju z Zavodom za gozdove OE Brežice je dosežen načelen dogovor o postopnem in malo 
površinskem uvajanju gospodarsko zrelih sestojev v obnovo, s ciljem zmanjševanja možnih okoljskih 
posledic. 
 
Vodotoki (Sotla in Bistrica s pritoki) ne doživljajo večjih sprememb v kvaliteti vode. Izjeme so obsežna 
gnojenja, predvsem v spomladanskem in jesenskem času. Pri manjših vodotokih so problematični 
odvzemi vode za zalivanje v poletnih sušnih obdobjih, saj praviloma niso izvedeni na način, ki bi 
ohranjal biološki minimum (tudi na odvzemih z vodnimi dovoljenji). Take odvzeme spremljamo in jih 
skušamo pravočasno preprečiti. Opažamo tudi občasne samovoljne odločitve lastnikov kmetijskih 
zemljišč, ki želijo z melioracijskimi posegi olajšati obdelovanje zemljišč. Pri tem včasih pride do zasutij 
delov ekološko pomembnih vodotokov. V takšnih primerih z lastniki opravimo pogovor in skupaj 
najdemo primerno rešitev. Med živalskimi prebivalci vodotokov velja omeniti evropskega bobra, ki je 
v dobrih desetih letih poselil vse (ne samo optimalne) nižinske odseke. Zgodba o uspehu je tudi 
trenutno stanje populacije vidre. Njene sledi so vidne na vseh odsekih vodotokov, po njeni zaslugi pa 
je izginila tudi invazivna pižmovka. 
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Primerjava dveh izvedenih popisov ptic s strani DOPPS-a (1999, 2010) je pokazala upad populacij 
vseh vrst, katerih življenjski prostor so travniki in druga kmetijska krajina. Spremljanje ptic v zadnjih 
letih pa kaže, da se je negativni trend pri določenih vrstah ustavil ali celo obrnil v pozitivno smer. Tak 
primer so belovrati muhar, smrdokavra, velika uharica in veliki skovik. 
 
Pri žuželkah (metulji in hrošči) ugotavljamo, da je pestrost vrst še vedno velika, drastično pa se 
zmanjšuje številčnost populacij. Od pozitivnih ukrepov za varstvo nočnih metuljev velja omeniti 
prizadevanja Občine Kozje, ki je razsvetljavo vseh cerkva na svojem območju prilagodila 
naravovarstvenim smernicam.  
 
Kot upravljavec zavarovanega območja ne sodelujemo pri postopkih izdajanja mnenj ali soglasij k 
posegom v prostor, razen v primerih, ko nas ZRSVN k temu povabi, zato nimamo ustreznih 
normativnih orodij za vplivanje na posege v prostor. 
 

UKREPI ZAVODA ZA ZAGOTAVLJANJE JAVNOFINANČNE VZDRŽNOSTI 

 
Za leto 2018, v primerjavi z letom 2017, so bila realna finančna sredstva ustanovitelja za 7,5 
odstotkov višja, kar se je najbolj odrazilo na nekoliko lažjem zagotavljanju sredstev za materialne 
stroške. 
 
Lastni prihodki v letu 2018 so znašali 112.475,30 €, kar je največ v zadnjih desetih letih. 
 
V letu 2018 smo s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS pridobili 30.000,00 € in jih v celoti 
namenili nadaljevanju obnove Čerčkove domačije (Center biodiverzitete in tradicionalnega 
sadjarstva), kjer smo izvedli 3. fazo obnove. 
  
V letu 2018 sta bila pravočasno odplačana dva obroka kredita najetega za kritje obveznosti porabe 
sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS pridobljenih leta 2008. 
  
Naravovarstveni nadzor v območju parka v letu 2018 še ni deloval v skladu s predpisi, ker nadzorniki 
še niso ustrezno opremljeni. 
  
V letu 2018 smo pred upravo JZ KP postavili polnilno postajo za električna vozila. 
 
Za izvedbo parkovnih aktivnosti smo v letu 2018 iskali podpornike/sponzorje/donatorje in pridobili 
3.016,41 €. 
  
Sodelavka zaposlena v računovodstvu za določen čas je s 1. 1. 2018 prejela pogodbo za nedoločen 
čas. 
  
Pravočasno smo pripravili in oddali polletno poročilo o delu zavoda, katero je bilo v finančnem smislu 
pozitivno. 
  
Na 2. redni seji Sveta JZ KP dne, 27. 9. 2018, smo sprejeli Rebalans programa dela in finančnega 
načrta za leto 2018, ki je bil potreben zaradi prestavitve dela 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 invalidu. 
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Z Občino Kozje, lastnico gradu Podsreda smo se uspeli dogovoriti o nujnih investicijah na gradu 
Podsreda. 
Občina je namenila 20.000,00 € za: 

-   načrte za spodnje gospodarsko poslopje, 
-   ureditev sanitarij v zgornjem gospodarskem poslopju, 
-   zamenjavo lesenih tlakovcev na grajskem dvorišču, 
-   zamenjavo dotrajanega sistema za varovanje. 

 
 
Preglednica finančnih sredstev MOP za delovanje zavoda po letih v obdobju 2009-2018 – po 
izhodiščih 
 

LETO SKUPAJ 

2009 671.712,00 

2010 661.797,00 

2011 661.797,00 

2012 635.797,00 

2013 563.200,00 

2014 549.890,00 

2015 518.350,00 

2016 547.145,35 

2017 555.014,00 

2018 596.905,00 

 
 
                         Finančna sredstva MOP za delovanje zavoda 2019-2018 
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Preglednica finančnih sredstev MOP za materialne stroške po letih v obdobju 2019-2018 – po 
izhodiščih 
 
 

LETO SKUPAJ 

2009 178.948,72 

2010 179.615,00 

2011 168.864,00 

2012 127.593,65 

2013 108.264,00 

2014 105.525,00 

2015 91.845,00 

2016 84.000,00 

2017 69.000,00 

2018 86.000,00 

 
 

Finančna sredstva MOP za materialne stroške 2009-2018 
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Preglednica finančnih sredstev MOP za investicije po letih v obdobju 2009-2018 – po izhodiščih 

 

 

LETO SKUPAJ 

2009 48.328,00 

2010 48.328,00 

2011 39.675,28 

2012 36.329,00 

2013 36.329,00 

2014 36.329,00 

2015 5.000,00 

2016 14.500,00 

2017 3.000,00 

2018 5.000,00 

 
 

Finančna sredstva MOP za investicije 2009-2018 
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Preglednica finančnih sredstev MOP za plače po letih v obdobju 2010-2018 – po izhodiščih 

 

 

 

LETO SKUPAJ 

2010 433.854,00 

2011 453.257,72 

2012 470.271,53 

2013 418.627,00 

2014 408.036,00 

2015 421.505,00 

2016 448.156,88 

2017 483.014,00 

2018 488.604,88 

 

Finančna sredstva MOP za plače 2010-2018
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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 ter 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 smo izvajali naslednje aktivnosti: 
  
1. Spremljanje stanja vrst in habitatov območij Nature 2000. 
2. Izvajanje ukrepov na območjih Natura 2000. 
3. Spremljanje stanja vrst (flora, favna in glive). 
4. Spremljanje stanja in izvajanje varstva naravnih vrednot. 
5. Popisovanje in odstranjevanje invazivnih vrst s poudarkom na Natura 2000 območjih. 
6. Spremljanje stanja krajine in urejanje krajine. 
7. Sodelovanje z različnimi strokovnimi in raziskovalnimi organizacijami na razpisih za projekte.  
8. Izvajanje odobrenih projektov. 
9. Upravljanje biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. 
 

1.1 Spremljanje stanja vrst in habitatov območij Nature 2000 

Evropskega bobra (Castor fiber) smo opazili vzdolž pregledanega toka reke Sotle (Vonarje - Rigonce), 
na reki Bistrici, potoku Buča in območju naravnega spomenika Jovsi. Bober po videnem lahko 
prehaja pod žičnato ograjo, saj sledi zaradi obmejnih žičnih ovir poginulih osebkov nismo beležili. 
Nižinski odseki z naravno lesno zarastjo na brežinah ter travniki in koruznimi njivami v zaledju so 
praviloma poseljeni z bobri. Ob koncu leta smo dobili tudi podatek o najdeni mrtvi bobrovki (Bistrica, 
Šonovo). 
 
Konec aprila smo izvedli nočni teren za preverjanje prisotnosti velike uharice (Bubo bubo) na 
Kunšperških pečinah. Prisotnost samca nismo mogli potrditi, najverjetneje zaradi okoljskih motenj 
(hrup delovnih strojev). Popis prisotnosti mladih velikih uharic, ki se oglašajo meseca julija ob mraku, 
smo izvedli 12. julija. Potrdili smo prisotnost mladiča te markantne velike sove in s tem uspešno 
gnezditev - že 7 leto zapored. 
 
S pregledom znanih lokacij za evropsko varovanega metulja petelinčka (Zerynthia polyxena), smo 
potrdili prisotnost hranilne rastline podrašca (Aristolochia sp.) na 5-ih od 8-ih lokacijah. Prisotnost 
odraslega metulja, gosenic ali jajčec pa na treh. Odkrili smo novo nahajališče podrašca, prisotnost 
metulja bomo preverili pomladi 2019. 
 
Netopirji 
Izdelali smo tabelo vseh cerkva na zavarovanem območju z lokacijami in kontakti ključarjev. Služila 
nam je za pregled stanja glede možnosti prisotnosti netopirjev. Pregledali smo 24 cerkva. Na treh 
lokacijah smo zabeležili kolonije netopirjev z več kot 20 osebki. Na dveh lokacijah so z obnovo 
ostrešij in zvonikov onemogočili prehod in posledično bivanje netopirjev. Na to smo opozorili 
ključarje in duhovnike. Na ostalih lokacijah smo opazili le posamezne netopirje.  
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Močvirsko sklednico (Emys orbicularis) smo iskali na dveh lokacijah. Na območju Jovsov smo v 
pomladnem času opazili eno sklednico. Zaradi goste zaraščenosti in velikosti habitata je tu želve zelo 
težko opaziti. Precej lažje je močvirske sklednice zaznati na območju ribnika Mačkovec pri Brestanici. 
Tu so prisotne na zgornjih dveh velikih ribnikih ter štirih manjših ribnikih v njuni bližini. Ti ribniki ne 
služijo ribolovu (gojitveni) in ne prihaja do motenj zaradi prisotnosti človeka. V pomladnem in 
poletne času smo opazili števine odrasle osebke (največ 13). Mladih osebkov nismo opazili, verjetno 
tudi iz razloga, da so bolj previdni kot odrasli osebki. 
 
Pogorelčka (Phoenicurus phoenicurus) smo podobno kot prejšnja leta spremljali na transektu v 
okolici Buč (Verače). Med popisom so bili opaženi trije pari pogorelčkov, enako kot v letu 2017. 
Znotraj transekta, ki poteka po mozaični kmetijski krajini s fragmenti gozda, smo opazili še druge 
Natura 2000 vrste ptic: črna žolna (Dryocopus martius), vijeglavka (Jynx torquilla), rjavi srakoper 
(Lanius collurio) in smrdokavra (Upupa epops). Posebej velja izpostaviti prav opažanje teritorialno 
pojočega samca smrdokavre, saj gre za prvi primer na območju v zadnjih letih. Druge lokacije 
opažanj smrdokavre so še okolica Bistrice ob Sotli (Hrastje, Srebrnik), Gradišče, Pristava, Črešnjevec, 
Krivica, Lopaca in Zagorje). Po več letih je zopet več gnezdečih parov na območju parka. Ob popisih 
ptic (DOPPS) sta bila zabeležena v letu 1999 dva para, leta 2010 pa nobeden. Za smrdokavro smo 
namestili tudi 4 gnezdilnice, ki pa so do sedaj nezasedene. 
 
Vijeglavka  (Jynx torquilla) 
Zabeležili smo kar nekaj primerov na različnih lokacijah (pri upravni stavbi v Podsredi, v gnezdilnici v 
kolekcijskem sadovnjaku, sadovnjak v Krivici, sadovnjak v Golobinjeku). 
  
Veliki skovik  (Otus scops) 
Je značilna vrsta travniških sadovnjakov. Že dve leti spremljamo uspešno gnezdenje v nameščeni 
gnezdilnici v naselju Krivica. V obeh letih je imel par po štiri mladiče. Prisotnost velikega skovika smo 
zabeležili tudi v Jovsih (pri Velikem Obrežu). Za velikega skovika imamo nameščene 4 gnezdilnice 
(ena je zasedena, v drugi neuspešen poskus gnezdenja). 
Odraščajoče mladiče skovika smo predstavili otrokom, ki so se udeležili izobraževanja za mladega 
varuha narave. Spoznali so jih v času, ko smo čistili gnezdilnico.  
 
Rogač (Lucanus cervus) 
Zaradi goloseka ob križevem potu v Podsredi je nastal ugoden habitat (suhi in trhleči štori podrtega 
drevja) za ličinke rogača. Med izvajanjem izobraževanj za mlade varuhe narave v mraku izvedemo 
popis aktivnih odraslih rogačev. 3. julija smo opazili 14 samcev. Ob tem otroke seznanimo z 
naravovarstveno problematiko ter jim skušamo odpraviti stereotipne predsodke. 
 

1.2 Izvajanje ukrepov na območjih Natura 2000 

Na območjih Nature 2000 smo izvajali varstvene ukrepe: rez visokodebelnih sadovnjakov, 
obdelovanje kolekcijskega sadovnjaka in drevesnice, predelava sadja, skrb za gnezdilnice, krmilnice 
in bivališča za koristne organizme, košnja suhih travnikov in odpravljanje zaraščenosti kmetijskih 
zemljišč. 
Travniški sadovnjaki z visokodebelnimi sadnimi drevesi so gnezdilni in prehranjevalni habitat za ptičje 
vrste (pogorelček, vijeglavka, smrdokavra, veliki skovik, zlatovranka). Da jih ohranimo v dobrem 
stanju, moramo v dobi mirovanja sadnega drevja opraviti rez visokodebelnih sadnih dreves. Prve rezi 
smo opravili pri lastnikih  že v mesecu januarju. Delo, ki poteka na višini, je bilo zelo oteženo in 
nevarno, zato smo zaradi strmih in razmočenih zemljišč ter visokih dreves namenili posebno 
pozornost varnosti pri delu. Februarja in marca smo morali z delom prekiniti zaradi visoke snežne 
odeje, ki je bila na Kozjanskem tudi 80 cm in več. Kljub hitri otoplitvi in hitremu brstenju sadnih 
dreves smo uspeli oživitveno obrezati 115 starih sadnih dreves in preko 550 mladih dreves, pri 
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katerih smo opravili vzgojno rez. Z namenom, da izobrazimo čim večje število lastnikov sadnih dreves 
o tradicionalnih sadjarskih znanjih, smo organizirali prikaze rezi, vzdrževanja, oskrbe in cepljenja 
sadnih dreves, katerih se je udeležilo preko 80 udeležencev. Zaradi dotrajanosti orodja smo za 
namene opravljanja dela morali nabaviti motorno in teleskopsko žago ter teleskopske škarje. 
S ciljem ohranitve in obnove travniških sadovnjakov z ustreznim sadilnim materialom smo aprila v 
ekološki drevesnici začeli s pripravo sadilne površine za sadne podlage. Kmetijska zemljišča so bila 
zaradi obilnih zimskih padavin razmočena, zato smo uspeli saditi sadne podlage šele konec aprila. 
Odstranili smo začasno žičnato ograjo okoli drevesnice, ki je ščitila sadike pred poškodbami divjadi. 
Sanirati smo morali škodo na sadikah, ki so jo zaradi visoke in časovno dolge snežne odeje naredile 
miši, rovke in voluharji. Zaradi ekološke proizvodnje moramo plevele mehansko uničiti s strojnim in 
ročnim okopavanjem. Z namenom uspešne rasti in ustreznega zdravstvenega stanja rastlin smo na 
sadikah in podlagah opravili številne metode varstva rastlin z nizkim tveganjem. Da bi uspešno 
zagotovili biotično varstvo rastlin, smo z dovoljenjem kontrolne organizacije posejali vmesne pasove 
gostiteljskih rastlin in na ta način zagotovili ustreznejši habitat za koristne organizme. Na sadnih 
podlagah smo izvedli poletno cepljenje. V jesenskem času smo izkopali sadike in jih ponudili za 
prodajo. Opravili smo osnovno obdelavo tal na kmetijskem zemljišču, ki je predvideno za sajenje 
podlag v letu 2019. Za uspešno ekološko proizvodnjo sadik sadnega drevja je potrebno vzpostaviti 
ustrezen njivski kolobar. Kozjanski park nima v lastni ustreznih kmetijskih zemljišč za drevesničarsko 
pridelavo zato  z lastniki kmetijskih zemljišč sklenemo najemno pogodbo, za ekološko drevesničarsko 
pridelavo.   
Kolekcijsko matični sadovnjak na kmetiji Čerček se razprostira na površini 3,1 ha. Spomladi smo ga 
dopolnili z manjkajočima sortama jabolk (šarlamovski in james grieve) in hrušk (zimska dekanka, 
pastorjeva, petrovšca in makarija). Omenjene sorte smo razmnožili v lastni drevesnici. V zimskem 
času smo vzeli vzorce zemlje do globine 50 cm in jih poslali na kemično analizo, da smo preverili 
vsebnosti hranil fosforja, kalija in količino organske snovi. Ugotovljena je bila slaba založenost s 
hranili, zato je bilo potrebno dognojevanje sadnih dreves v skladu z gnojilnim načrtom v ekološkem 
sadjarstvu. Opravili smo rez dreves, spomladansko škropljenje z dovoljenimi ekološkimi sredstvi, 
zamenjali dotrajano oporo ob drevesih, obnovili bivališča za koristne organizme, krmilnice in 
gnezdilnice ter pokosili travo v sadovnjaku. Zaradi obilnega pridelka smo morali na sadnih drevesih 
opraviti ročno redčenje plodov. V fazi dozorevanja plodov smo številne shranili za potrebe postavitve 
razstave Starih sort jabolk v sklopu Praznika kozjanskega jabolka in pridobitve fotografskega gradiva 
za zloženko Kozjanske jabke, katere ponatis je predviden v letu 2019. Plodove jabolk smo uporabili za 
praktične prikaze predelave sadja v sklopu Praznika kozjanskega jabolka.  
 
Z lastniki gozdov smo s pomočjo komunikacije skrbeli za ugodno stanje vrst v gozdnem prostoru. Na 
vseh območjih Natura 2000 smo izvajali komunikacijo z lastniki zemljišč. Komunikacija se je nanašala 
na pravilno upravljanje gozdnega prostora za ohranitev Natura 2000 vrst hroščev (rogač, alpski 
kozliček, bukov kozliček) 
 
JZ KP 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 (vzgoja sadik) in 6,7 ha gozdov. 
Vsa kmetijska zemljišča imamo vključena v Kmetijsko okoljsko podnebne ukrepe Programa razvoja 
podeželja za obdobje 2015 - 2020. 
 
Na štirih lokacijah smo zgodaj spomladi očistili 30 gnezdilnic. Opravili smo trikratno preverjanje 
gnezdilnic in sicer maja, junija ter julija. Od 30 gnezdilnic so bili v štirinajstih prisotni mladički ptičev 
ali pa še neizvaljena jajca. Naše gnezdilnice so naseljevale velike sinice, vrabci, škorci, najbolj smo se 
razveselili sedmih malih vijeglavk in štirih velikih skovikov. Žal smo na eni od lokacij zasledili še 
neizvaljena jajca velikega skovika in zasedenost velikih gnezdilnic s sršeni. 
 
Ker imamo postavljena tudi bivališča za žuželke, smo jih v mesecu februarju očistili. Trstiko smo 
pregledali, iz njih pobrali bube samotarskih čebel (Osmia sp.), jih spravili na hladno in v mesecu 
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marcu, ko je bilo dovolj toplo, spustili v naravo. Seveda je bila lokacija spusta tam, kjer smo pobrali 
trstiko iz bivališč. Med tem časom smo nabrali novo trstiko, narezali na primerno dolžino, jo speli v 
snope in jo ponovno dali v omenjena bivališča. S tem smo zagotovili nova, še nenaseljena bivališča za 
samotarke. Večletna trstika bi bila lahko kontaminirana z zajedavci, notranje stene pa zaradi 
ostankov hranjenja, iztrebkov in blatnih pregrad neuporabna za ponovno uporabo. Prav tako smo, za 
lažjo predstavitev obiskovalcem o načinu kako poteka razvoj zaroda v luknjici, naredili presek luknjic 
zavrtanih v les. Presek smo prekrili s steklom, tako da lahko obiskovalci vidijo zaporedje polnjenja 
kamric v lesu, oziroma zalego čebel. Vzorčni bivališči za čebele samotarke smo postavili pri  upravi 
parka in na Čerčkovi domačiji kjer imamo sadna drevesa katera čebele oprašujejo. V obeh primerih je 
bila zalega prisotna. 
Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh so najbolj ogrožena med  travniškimi 
habitatnimi tipi in zato potrebujejo še posebno skrb. Na območju Vetrnika in Oslice smo opravili 
monitoring gnojenja z organskimi gnojili in prepašenosti zemljišč. Zaznali smo manjše nepravilnosti, 
o katerih smo se pogovorili z lastniki. Pri starejših lastnikih kmetijskih zemljišč in na naravovarstveno 
pomembnem travniku na Vetrniku, ki je od leta 2018  v lasti Republike Slovenije, smo v skladu z 
dogovorom v avgustu opravili košnjo.  
V jesenskem času smo zaradi obilne letine organizirali predelavo jabolk. Predelava se je izvajala za 
potrebe lastnikov travniških sadovnjakov na območju Kozjanskega parka. Za potrebe posodobitve in 
dopolnitve predelovalnice smo opravili nakup polnilnice za steklenice in polnilnice za bag in box 
vrečke v katerih se shranjuje pasteriziran sok. V sklopu Praznika kozjanskega jabolka smo organizirali 
praktične prikaze predelave, ki so bili na ogled širši javnosti.  
 

1.3 Spremljanje stanja vrst 

Opravili smo zimski popis vodnih ptic (IWC) na reki Sotli. Popis smo opravili v koordinaciji z DOPPS – 
om. Podatke smo vnesli v njihov spletni portal Atlas ptic. Zaradi obmejnih žičnih ovir, ki ovirajo 
dostop in pogled do struge reke Sotle, smo popis opravili večinoma s hrvaške strani reke Sotle. Pri 
popisu so sodelovali strokovni delavci Javni ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 
Krapinsko-zagorske županije. Vrste, ki smo jih opazili, so raca mlakarica, kormoran, siva čaplja, velika 
bela čaplja, siva pastirica, vodomec, rečni galeb in kozica. Beležili smo tudi ostale vrste ptic (stržek, 
sinice, sive vrane, kanje, …). Ob popisu smo hkrati spremljali stanje bobra in vidre. Bobra smo opazili 
vzdolž celotnega toka reke Sotle, prav tako je bila na več lokacijah opažena sled vidre. Poginulih živali 
zaradi obmejnih žičnih ovir nismo beležili. 
 
Znotraj Kozjanskega parka imamo na petih lokacijah od pet do sedem ptičjih gnezdilnic za različne 
vrste. Po pomladnem pregledu stanja gnezdilnic smo opravili med gnezdilno sezono po dva popisa 
na vsaki lokaciji.  
Lokacija Krivica, travniški sadovnjak: v eni od gnezdilnic je gnezdil vrabec (Passer sp).  V gnezdilnici 
za veliko sinico je uspešno gnezdila prav velika sinica (Parus major). V tretji gnezdilnici smo opazili le 
jajčka, nismo pa uspeli determinirati vrste. Že drugo leto zapored je v gnezdilnici za velikega skovika 
ta v njej tudi uspešno gnezdil (4 mladiči). Ena gnezdilnica je bila nezasedena. 
Lokacija Zdole, Rupretov travniški sadovnjak: V eni gnezdilnici je gnezdil škorec (Sturnus vulgaris), v 
dveh so se naselili sršeni, tri gnezdilnice pa so ostale nezasedene. 
Lokacija Bistrica ob Sotli, Zagaj, intenzivni sadovnjak: v dveh gnezdilnicah smo opazili oblikovana 
gnezda, a nismo opazili sledi gnezdenja. V dveh gnezdilnicah smo opazili jajca (tudi zdrobljena), kar 
kaže na primer plenjenja (verjetno podlasica). Ena so pripadala velikemu skoviku.  V četrti 
gnezdilnico je uspešno gnezdil par škorcev (5 mladičev), kadavra voluharja v zadnji od gnezdilnic sta 
še dodaten dokaz prisotnosti velikega skovika na tej lokaciji. 
Lokacija Gradišče, Čerčkova domačija, kolekcijski sadovnjak: tri gnezdilnice so bile poškodovane, v 
eni smo opazili nočne metulje. Dve gnezdilnici sta bili polni ostankov rastlinskih plodov (želod). Od 
ptic pa sta v njih gnezdili velika sinica in poljski vrabec. 
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Lokacija Golobinjek, visokodebelni travniški sadovnjak: dve gnezdilnici sta bili nezasedeni, v dveh 
pa so se naselili sršeni. Od ptičjih vrst sta v njih gnezdila po en par velike sinice in vijeglavke. 
 
Navadni kosmatinec (Pulsatilla nigricans) smo spremljali na treh lokacijah (Križe, Ravni log, Oslica). 
Gre za manj znanega sorodnika velikonočnice, ki pa je v enaki meri ogrožen in posledično zavarovan. 
Hkrati smo popisali še ostale prisotne zavarovane rastlinske vrste (največ je bilo orhidej). Več o 
rezultatih v poročilu “Monitoring navadnega kosmatinca  (Pulsatilla nigricans) na območju 
biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje 2018”. 
 
Popis nočnih metuljev smo izvedli trikrat. Na lokaciji v bližini gradu Podsreda smo v družbi otrok - 
mladih varuhov narave opazili tipične poletne vrste, med njimi tudi Natura 2000 vrsto črtasti 
medvedek (Euplagia quadripunctaria) ter ljudem zelo zanimivega jamamaja (Antheraea yamamai). 
Na Lisci smo izvedli po en popis v okviru aktivnosti pridobivanja podatkov za potrebe projekta 
(Trajnostni razvoj Lisce) ter mednarodnih noči opazovanj nočnih metuljev. Žal so bile vremenske 
razmere za opazovanje neugodne (neurje). 
 
Prvega junija smo se pridružili Gobarskemu društvu Kozje pri njihovi mesečni akciji nabiranja gob, 
nabranih je bilo 28 različnih vrt. Septembra so bili zelo pogosti različni gobani, med njimi smo našli 
tudi jetrenko (Fistulina hepatica), ki je na Rdečem seznamu. V oktobru so se že pojavile mraznice in 
travniški kukmaki (Agaricus campestris). Julija smo nad Podsredo opazili tudi lovkasto mrežnico 
(Clathrus archeri). 
  

1.4 Spremljanje stanja in izvajanje varstva naravnih vrednot 

Spremljali smo stanje naravnih vrednot. Pregled je prikazan v spodnji tabeli. 
  

Ime 
naravne 
vrednote 

Kratka oznaka Stanje glede na 
zadnji pregled 

Opis pregleda Opravljena 
dela 

Gruska 
jama 
ID: 41374 in 
44619 

Zatrepna 
dolina z dvema 
jamama, ena 
je izvir, druga 
pa je suha 
vodoravna 
jama 

Zaradi večje količine 
padavin ima izvir, ki 
se nadaljuje v slap in 
običajno čez poletje 
presahne, letos 
dovolj vode, zato je 
tudi potok zelo 
vodnat.  
Občasno so se ob 
večjih nalivih pojavile 
smeti, ki smo jih 
počistili. 

V mlaki, ki se nahaja v dolini je 
veliko število dvoživk: pupki, rjave 
žabe. 
V potoku je bil opažen potočni rak. 

vzdrževanje 
poti - košnja 

Ajdovska 
žena 
ID: 1541 

Kamniti 
samotar 
zahodno od 
Pilštanja 

Stanje je 
nespremenjeno. 

Kamniti samotar je prerasel z 
bršljanom, ki pa ga nima smisla 
odstraniti, saj bi tako lahko prišlo 
do poškodbe – osamelec je že 
precej preperel, zato bi 
odstranjevanje bršljana pospešilo 
preperevanje 
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Srebrnik – 
nahajališče 
rodolita 
ID: 5988 

Badenijske 
rodolitne plasti 
pri Srebrniku 

Stanje je 
nespremenjeno 

Profil je lepo razgaljen in ni 
ogrožen, spomladi je potrebno 
samo opraviti čiščenje zarasti 

čiščenje profila 

Vetrnik cer 
ID: 4442 

Hrast pri 
domačiji Rajgl 
na Vetrniku 

Glede na prejšnje 
leto je opaženo vidno 
propadanje hrasta 

Že več let opažamo odmiranje 
hrasta, kljub sanaciji ugotavljamo, 
da le ta ni bila uspešna, saj se 
propadanje ni ustavilo 

opravljena  
sanacija 

Blatni 
potok 
ID: 6057 

Ohranjen 
potok  pri 
Pokleku, levi 
pritok 
Kostrivniškega 

Stanje potoka je 
zadovoljivo, glede na 
prejšnja leta se ni 
spremenilo 

Pregled je bil opravljen marca, ko 
lastniki čistijo tudi površine ob 
vodotokih in smo tako opravili tudi 
pogovore z lastniki zemljišč ob 
vodotoku in se dogovorili o 
pravilnem odstranjevanju obvodne 
zarasti 

opravljeni 
pogovori z 
lastniki 
zemljišč ob 
vodotoku 
glede čiščenja 
obvodne 
zarasti. 

Podčetrtek 
-nahajališče 
mineralov 
ID: 4415OP 

Nahajališče 
aragonitnih 
ježkov pri 
cerkvi Device 
Marije v 
Olimju 

opazili smo rast 
novih aragonitnih 
bodic in povečanje 
zasiganosti 

opazovanje mineralov   

Bistrica na 
Kozjanskem 
s pritoki 
ID: 8V 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Reka Bistrica s 
pritoki in 
sotesko pri 
Zagaju, desni 
pritok Sotle 

Na nekaterih mestih 
je vidno odnašanje 
zemljišč zaradi 
nepravilno 
odstranjene 
vegetacije 

Reko Bistrico letos spremljamo od 
izvira do izliva. Poleg morfologije 
vodotoka smo na štirih mestih 
junija odvzeli vzorce za analizo 
vodnih organizmov. Prav tako smo 
opravili vzorčenje fosfatov, 
nitratov, nitritov, amonijaka in 
trdote vode. Odstopanj od 
dovoljenih vrednosti ni bilo.  
Ob pregledu smo opazili tudi 
nepravilno odstranjevanje 
obvodne vegetacije. Stanje smo 
popisali in opravili pogovore z 
lastniki zemljišč ob vodotoku. Prav 
tako smo zaznali več bivališč bobra, 
bober je bolj ali manj prisoten 
vzdolž celotnega vodotok. 

vzorčenje, 
pogovori z 
lastniki, 
popisovanje 
stanja 

Zagorski 
potok s 
pritoki 
ID: 5938 
 

Desni pritok 
Bistrice na 
Kozjanskem s 
pritoki 

Spremljali smo 
pojavnost različnih 
kamnin v potoku ter 
ugotavljali morebitno 
prisotnost opuščenih 
rudniških rovov ob 
potoku. 

Na potoku večjih sprememb ni bilo 
opaziti, na posameznih delih se v 
manjši količini pojavljajo odpadki. 

vzpostavljena 
povezava z 
Geološkim 
zavodom 
Slovenije glede 
raziskovanja 
rudniškega 
rova  

 



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2018 

22 
 

Naredili smo pregled nekaterih jam v JZ KP. V Rovu (številka 1375) smo našli velikega in malega 
podkovnjaka ter jamske kobilice in klope. V Volčji jami v Križah, v kateri nismo prišli do dna, smo našli 
brejo samico močerada ter ostanke lončenih posod. Poiskali smo tudi Kodrinovo brezno, ki je zasuto 
in Kodrinovo jamo, ki je delno zasuta. Brezno na Golem vrhu je zavarovano z mrežo, ker mimo 
poteka gozdna vlaka. Prav tako je težko dostopno. Pregledali smo tudi Kroflovo jamo, Jama 1 in 3 pri 
Kozjem in Pistišekovo povšno. S pregledom omenjenih jam smo pridobili podatke o vseh jamah 
(razen Ulekove jame) v JZ KP. Z zbranimi podatki za 17 jam bomo naredili poročilo. 
 
V zimskem času smo spremljali stanje naravne vrednote Zagorski potok. Na podlagi komunikacije z 
lastnikom dela povirnega območja Zagorskega potoka smo ugotovili lokacijo pred okoli 120 leti 
opuščenega rudniškega rova. Rov je v precejšnji meri zasigan. Ugotovili smo prisotnost jamskih 
kobilic in netopirjev. Povezali smo se s Klemnom Teranom, univ. dipl. inž. geol., mladim 
raziskovalcem iz Geološkega zavoda Slovenije. Decembra smo opravili skupen terenski ogled rova, 
ugotovljena osnovna dejstva in odvzete vzorce bodo preučili na Geološkem zavodu. Ko bodo 
rezultati znani jih bomo posredovali Zavodu RS za varstvo narave. 

1.5 Popisovanje in odstranjevanje invazivnih vrst 

Spremljali smo pojavljanje invazivnih tujerodnih vrst (Železno - enoletna suholetnica, ambrozija; 
Podsreda - žlezava nedotika, ambrozija; Kozje - ambrozija, žlezava nedotika, enoletna suholetnica, 
dresnik; Pilštanj - ambrozija; Lesično - žlezava nedotika). Žlezava nedotika in dresnik se pojavljata 
predvsem ob vodotokih (Sotla in Bistrica), enoletna suholetnica na območjih, ki jim grozi zaraščanje. 
Gliva lovkasta mrežnica, se pojavlja ob gozdnih robovih, ambrozija pa ob številnih kolovoznih poteh. 
Opravili smo vnose podatkov lokacij opaženih invazivnih vrst v bazo podatkov spletnega portala 
Invazivke v okviru aplikacije projekta Artemis. Udeležili smo se predavanja na gradu Sevnica na temo 
invazivk, ki so ga pripravili v okviru projekta Artemis. 
 
Odstranjevanja ambrozije in komunikacija z lastniki zemljišč je potekalo na Železnem nad Podsredo 
ter pri ribniku na Trebčah. 
 

1.6 Spremljanje stanja krajine in urejanje krajine 

V letu 2018 smo nadaljevali s spremljanjem stanja krajine, tako kvalitetnih kot razvrednotenih 
območij (lokacija zbiranja odpadkov v Bistrici ob Sotli, avto odpad na Plesu v Bistrici ob Sotli, 
neurejeno zbirališče odpadkov v Kozjem, odlagališče avtomobilov v Imenem). Resolucija o 
nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 je izpostavila štiri področja, med njimi tudi 
odpadke. Ta problematika se v prostoru parka rešuje, vendar pa je kljub vsem prizadevanjem 
lokalnih skupnosti še vedno opaziti razvrednotena območja. V šestih naseljih (Koprivnica, Bizeljsko, 
Kozje, Ples, Bistrica ob Sotli, Sedlarjevo) smo spremljali stanje s terenskimi ogledi in popisi. Hkrati 
smo  pregledovali zakonodajo s področja odpadkov. 
 
Za področje spremljanja stanja kvalitetnih območij, za spremljanje stanja krajine zavarovanega 
območja smo si zastavili načrt, da na izbranih lokacijah fotodokumetiramo izseke krajin, kjer lahko 
identificiramo krajinske prvine, ki so pomembne za biotsko raznovrstnost (posamezna drevesa, 
grmišča, drevesne in grmovne živice, drevoredi, manjši gozdiči, visokodebelni sadovnjaki), ki hkrati 
oblikujejo in tvorijo pestra krajinska prizorišča. Izbrali smo 11 lokacij, ki smo jih mesečno spremljali in 
tako ustvarili bazo podatkov za pridobitev fotografij krajinskih prizorišč v vseh letnih časih. Zbrane 
podatke zbiramo v internem katalogu, kjer so predstavljene fotografije, vris stojišča in izseka 
fotografije na karti, kratek opis krajine z osnovnimi podatki o času in kraju ogleda območja, krajine. 
V letu 2017 smo na pobudo OŠ Lesično izdelali idejno skico ureditve šolskega vrta in posadili 
avtohtone drevesne vrste. Spomladi 2018 smo s pomočjo ekologa Domna Zupana zasadili zeleno 
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zatočišče - hišico iz vrbovih vej. Vrbova hišica je ozelenela in učenci jo uporabljajo v prostem času, ki 
ga preživljajo v šolskem vrtu. 
 
Pri ureditvi naravoslovne učilnice na prostem smo strokovno pomagali tudi OŠ Kozje. Pripravili smo 
načrt za učilnico in sodelovali pri izvedbi. Sestavine učilnice so: greda z zelišči in tradicionalnimi 
rastlinami (pušpan, tisa), »reka« iz glinastega skrilavca, kjer so predstavljene različne kamnine, ki jih 
najdemo na območju parka (glinasti skrilavec, dolomit, kalcit, apnenec, litotamnijski apnenec, 
lehnjak, železova ruda, diabaz, jaspis), drobne rastline, ki prenašajo bolj skromne razmere, kot so 
netresk, krečnik, kosmatinec ter naravne sedeže iz osmih različnih kamnin. 

1.7 Sodelovanje z različnimi strokovnimi in raziskovalnimi organizacijami na razpisih za projekte 

Sodelovali smo z različnimi strokovnimi in raziskovalnimi institucijami na razpisih za projektna 
sredstva s področja ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega razvoja. Projektni 
predlogi, ki smo jih pripravljali, so bili vezani na naslednje vsebine: 

 ohranjanje, varstvo, promocija in razvijanje naravne dediščine, 

 varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti, 

 ureditev Čerčkove domačije v Center biodiverzitete, 

 vzpostavitev info centra v trgu Podsreda, 

 obnovitev pešpoti Podsreda, 

 inovativni interpretacijski pristopi naravne in kulturne dediščine zavarovanega območja. 
 
Prijavljali smo se na naslednje razpise:  
2. javni poziv za izbor operacij iz naslova Podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in 
Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja); 
 
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; 
 
2. javni razpis  Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za Podukrep 19.3: Priprava in 
izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine; 
 
Na 2. javni poziv za izbor operacij iz naslova Podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru 
strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS 
Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 (Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja) smo prijavili dva projektna predloga: 
 
Biotska pestrost Kozjanskega in Obsotelja – razvojni izziv za domačine 
S projektom smo želeli 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). Za ta namen bi 
vsi projektni partnerji organizirali 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 operacije v 
lokalnih medijih (Oko, Štajerski val) ter se udeleževali sejmov na območju LAS Obsotelje in 
Kozjansko: Festival vina in čokolade, Praznik kozjanskega jabolka ter Festival ekološke hrane. Z 
namenom, da dokažemo, da je varstvo narave tudi razvojna priložnost, smo k partnerstvu operacije 
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povabili ekološko kmetijo Kukovičič iz Podsrede ter podjetje TopKo energija, proizvodnja in 
distribucija toplotne energije, d.o.o. iz Kozjega. 
Skupna vrednost projekta je 7.031,44 €. Višina lastnih sredstev prijavitelja in partnerjev 1.846,96 €. 
Projekt ni bil odobren. 
 
Glasbeno razvajanje v Obsotelju in na Kozjanskem 
S predlagano operacijo bi združili razdrobljeno ponudbo klasične glasbe na območju LAS Obsotelja in 
Kozjanskega v obliki skupne promocije in skupnega letnega načrtovanja glasbenih prireditev klasične 
glasbe ter obnovili nove nastanitvene kapacitete na gradu Podsreda. Z obnovljenimi grajskimi 
glasbenimi sobami bi privabljali domače in tuje goste, predvsem tiste, ki jih zanima izjemna kulturna 
dediščina, ohranjena narava, mir, odmaknjenost od mestnih središč, sprostitev in predvsem klasična 
glasba. S prenovo bi predvsem pridobili šest prostorov in 16 ležišč ter s tem povečali prenočitvene 
kapacitete obravnavanega območja, kar bo posledično pozitivno vplivalo na povečan obisk našega 
območja. 
Prijavitelj projekta je bila občina Kozje. V JZ KP smo pripravili projektno dokumentacijo. 
Vrednost projekta je 129.193,86 €. Projekt ni bil odobren. 
 
Sadjarji opraševalcem in opraševalci sadjarjem 
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 inštitutu za biologijo, ki je prijavil projekt EIP »Sadjarji opraševalcem in opraševalci 
sadjarjem«. V projektu sodelujemo z manjšim finančnim vložkom (600,00 €) in sicer pri strokovnem 
svetovanju in usposabljanju za visokodebelne travniške sadovnjake. Pomagali smo vzpostaviti 
sodelovanje kmetije Omerzu iz Sromelj, na kateri bodo s projektom vzpostavili travnike  in medovite 
rastline za opraševalce.  
Projekt je odobren. 
 
Na 3. javni razpis  Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za Podukrep 19.3: priprava in 
izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine smo sodelovali z LAS Obsotelje in Kozjansko 
in LAS Posavje pri pripravi 2 projektov: 
 
Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem – Projekt sodelovanja lokalnih akcijskih 
skupin (LAS) 
Na območju Slovenije imamo tri biosferna 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, ki bodo povečale prepoznavnost biosfernih območij in izkoristiti potenciale, ki jih znamka 
»Unesco« prinaša območju. Ozaveščanje, komunikacija, promocija ter izmenjava dobrih praks bodo 
bistvene aktivnosti tega dela operacije. S specifičnimi aktivnostmi na posameznem BO želimo 
dosegati cilje varovanja naravne in kulturne dediščine posameznega območja ob istočasnem 
izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva. 
Vrednost projekta za JZ KP je 21.269,12 €. Sofinancerski delež JZ KP je v višini 15 %. Trajanje projekta 
je od 1. 9. 2018  do 30. 9. 2020. 
Projekt je odobren. 
  
Sadjarstvo – bogastvo podeželja, ki povezuje 
Projekt združuje tri pomembna območja pridelave sadja v Sloveniji: Brkine, Kozjansko in Istro, ki so 
znana 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 
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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. 
Vrednost projekta za JZ KP je 11.900,00 €. Sofinancerski delež JZ KP je v višini 15 %. Rezultati razpisa 
bodo znani v letu 2019. 
 
V okviru programa INTERREG V A Slovenija – Hrvaška smo skupaj s partnerji iz Hrvaške (Aquatica, 
sladkovodni akvarij iz Karlovca, Prirodoslovni muzej iz Zagreba) in Slovenije (Odiseja d.o.o, OŠ Krško) 
pripravljali projektno idejo, kako na inovativen način predstaviti naše institucije v smislu predstavitve 
naravne dediščine. JZ KP bi skozi projekt na inovativen način (IKT tehnologije, 3D filmi) pridobil nove 
oblike interpretacije biodiverzitete visokodebelnih travniških sadovnjakov, travnikov in gozda. 
Razpisa v okviru tega programa ne bo več, zato bomo to projektno idejo prijavili na drug primeren 
razpis. 
 
Projekt Sotla/Sutla (program INTERREG V A Slovenija – Hrvaška) in projekt GINGER - Ocenjevanje in 
upravljanje naravnih nesreč v geoloških parkih in naravnih parkih  (program Območje Alp 2014 – 
2020) nista bila odobrena. 
 
V okviru Life programa smo pripravljali projekt Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov – 
LIFE AMPHICON (AMPHIbian CONservation and habitat restoration). 
V projektu sodeluje devet projektnih partnerjev iz treh evropskih držav (Slovenija, Nemčija in 
Danska). Vodilni partner je Občina Grosuplje, slovenski partnerji pa so poleg JZ KP še: Zavod za 
turizem Grosuplje (Krajinski park Radensko polje), Krajinski park Ljubljansko barje, Direkcija 
Republike Slovenije za infrastrukturo (Ministrstvo za infrastrukturo) in Center za kartografijo flore in 
favne, ter tuji partnerji Amphi International ApS (Danska), Občina Nyborg (Danska) in Verein der 
Freunde des Deutsch-Poln, EU-National- parks Unteres Odertal e.V. (Nemčija).  
Osrednji cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti dvoživk, ki jih varuje Direktiva o habitatih, v 
štirih Natura 2000 območjih v Sloveniji (Ljubljansko barje, Radensko polje – Viršnica, Dobrava – Jovsi 
in Bohor) ter v treh območjih na Danskem in v Nemčiji. 
Dvoživke so med najbolj ogroženimi skupinami vretenčarjev tako v Sloveniji kot tudi drugod v Evropi. 
Temu botrujejo številni dejavniki, predvsem izguba, drobitev in uničenje primernih življenjskih 
prostorov ter prekinitve selitvenih poti. Na selitvenih poteh morajo dvoživke pogosto prečkati ceste, 
zato predvsem v spomladanskem in jesenskem času prihaja do povozov živali. 
Radensko polje, Ljubljansko Barje in Jovsi so večja mokrišča in spadajo med najpomembnejša 
območja za dvoživke v državi. 
Osrednja aktivnost projekta je obnovitev oz. ponovna vzpostavitev mrestišč (cca 90 v SLO) in 
kopenskih habitatov (cca 52 ha v SLO). V partnerstvu z Direkcijo RS za infrastrukturo bomo na 
Radenskem polju in Ljubljanskem barju uredili učinkovite in varne podhode za dvoživke na najbolj 
problematičnih cestnih odsekih ter jih kot primere dobrih praks prenesli tudi v druge dele Slovenije - 
v Kozjanskem parku na Trebče, pri Kolarjevi domačiji.  
Pomemben del projekta je vzpostavitev mednarodnega sodelovanja in prenosa znanja, izkušenj in 
dobrih praks med partnerji, kar bo pomembno prispevalo tudi k boljšemu upravljanju z Natura 2000 
območji. Da bo projekt uspešen, bomo vanj vključili tudi pomembne deležnike, med katerimi so 
predvsem javne ustanove iz področja varstva narave, kmetijstva in infrastrukture ter lokalne 
skupnosti. Različne ozaveščevalne aktivnosti smo namenili  predvsem prebivalcem in obiskovalcem 
zavarovanih območij s posebnim poudarkom na šolski mladini. 
Projekt LIFE AMPHICON se bo v primeru odobritve pričel v januarju 2020 in bo trajal sedem let. 
Vrednost celotnega projekta je 8.397.303,00 €. Vrednost projekta za JZ KP znaša 791.964.00 €.   
Sofinancerski delež JZ KP je v višini 21,15 %, kar znaša 159.925,00 € (dogovor med projektnimi 
partnerji).  
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1.8  Izvajanje odobrenih projektov 

  
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 izpostaviti 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.  
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 in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. 
V letošnjem letu smo začeli z aktivnostmi vezanimi na vzpostavitev interaktivne grajske učne poti, ki 
bo potekala od trga Podsreda do gradu Podsreda (2 km). Po pridobitvi vseh soglasij lastnikov 
zemljišč, po katerih bo pot potekala, bomo objavili javni razpis za gradbena dela na poti. V projektu 
je načrtovana ureditev  grajske poti maja 2019. Zaradi visoke investicije, smo po odobritvi nadzornika 
Evropske komisije Mitja Kaligariča prestavili rok izvedbe celotne grajske poti na jesen 2019. 
Izdelali smo promocijski »roll up« projekta, s katerim bomo promovirali projekt na vseh sejmih, 
prireditvah in dogodkih. V okviru promocije Kozjanskega parka smo na vseh dosedanjih letošnjih 
sejmih hkrati promovirali tudi projekt Life Naturaviva (sejmi in prireditve: Natour Alpe Adria v 
Ljubljani, Kulturni bazar v Cankarjevem domu v Ljubljani, sejem Green Gornja Radgona, sejem Place 
to go v Zagrebu, odprtje razstave Listje v Nazarju, Podeželje v mestu v Celju, Festival vina in čokolade 
v Podčetrtku, prireditev »Odprta kuhna« v Ljubljani, Festival ekološke hrane v Podsredi, Festival za 3. 
življenjsko obdobje v Ljubljani, Praznik kozjanskega jabolka v Podsredi in sejem Narava zdravje v 
Ljubljani). Projekt smo predstavljali tudi obiskovalcem zavarovanega območja v sklopu naravoslovnih 
delavnic ter dnevov kot tudi obiskovalcem gradu Podsreda. 
V okviru projekta imamo predvidena predvajanja filmov na prostem z naravovarstveno tematiko. 16. 
junija smo izvedli prvo projekcijo Letnega kina pod grajskimi zvezdami na gradu Podsreda. Vrteli smo 
film slovenske produkcije »Zadnji ledeni lovci«. 26. julija smo predvajali naravoslovni dokumentarec 
“Zemlja: nepozaben dan”, 23. avgusta pa animirani film “Legenda o Sarili”. Vse tri filmske projekcije 
so bile zelo dobro obiskane. 
V sklopu Festivala ekološke hrane smo imeli strokovna predavanja o pomenu opraševalcev in 
biodiverzitete za prihodnost kmetijstva. Pripravljali smo tudi vsebine za publikacijo »Okoljske 
zgodbe« in izpeljali javno naročilo za opremljanje službenega kombija z  nalepko, ki bo promovirala 
biodiverziteto parka. 
Celotne projektne aktivnosti se skozi celotno trajanje projekta tesno prepletajo z rednimi 
aktivnostmi JZ KP, saj je ohranjanje visoke biotske pestrosti tudi ena izmed glavnih nalog našega 
zavoda. 
Celotna vrednost projekta je 2.482.242,00 €. 60 % prispeva EU in 10 % MOP. Delež, ki ga prejme JZ 
KP je 259.691,00 €. 
 
Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje 
Projekt Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje izvaja Občina Sevnica in je financiran iz Evropskega 
sklada za razvoj podeželja. Kot na razpisu izbrani zunanji izvajalec projekta smo v drugi polovici leta 
sodelovali pri vseh aktivnostih na Lisci in partnerskih šolah.  
Za udeležence (dijaki, študenti) poletnega tabora smo pripravili predstavitev naravoslovnih in 
naravovarstvenih značilnosti Lisce. V delovnem sklopu izobraževanja novih lokalnih vodnikov po 
nastajajoči učni poti (Jurkova pot) smo izvedli izobraževalne delavnice (v učilnici in na terenu).  
Za vodnike smo pripravili gradivo “Živi svet Jurkove poti na Lisci” (88 strani, A4 format). S slikovnim 
materialom, recenzijo besedila in oblikovanjem smo sodelovali pri pripravi publikacije “Pogorje Lisce 
– čudovita zakladnica zdravilnih zelišč in plodov: priročnik loških zeliščarjev”. Za novo opremljeno 
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učilnico v Tončkovem domu smo pripravili serijo plakatov (Dnevni metulji Lisce, Nočni metulji Lisce, 
Ptice Lisce ter Samotarske čebele).  
Pripravili smo štiri informativne table (tekst, fotografije, oblikovanje) za Jurkovo učno pot (Travnik, 
Skalna pobočja, Gozdni rob, Gozd). Prav tako smo pripravili zloženko “Jurkova učna pot” (besedilo, 
fotografije in oblikovanje).  
V celoti (besedilo, fotografije in video posnetki ter urejanje) smo pripravili 15 minutno predstavitev 
“Narava na Lisci” ter krajše 3 minutne predstavitve: Metulji Lisce, Hrošči na Lisci, Zavarovane vrste na 
Lisci, Ptice pevke na Lisci, Jesenska narava, Rastlinski svet Lisce - travnik in gozdni rob, Rastlinski svet 
Lisce - gozd in skalnata območja. 
V jesenskem času smo na Jurkovi učni poti izvedli naravoslovne dneve za učence OŠ Tržišče (1. do 3. r 
- 57 otrok), OŠ Marjana Nemca Radeče (9. r - 43 otrok), OŠ Sava Kladnika Sevnica (5. r - 61 otrok), OŠ 
Krmelj (1. do 6. r - 84 otrok). Za njih smo pripravili učne liste, ki so bili prilagojeni njihovi starosti in 
predznanju. Skupaj s Čebelarsko družino Sevnica smo izvajali tehniške dneve na temo samotarskih 
čebel in izdelave bivališč za njih. Pripravili smo plakat o pomenu samotarskih čebel ter izvajali 
predstavitev o čebelah in bivališčih za učence OŠ Tržišče (1. do 3. r - 57 otrok), Krmelj (7. do 9. r - 29 
otrok), Bistrica ob Sotli (5. r - 24 otrok) in Sevnica (3. r - 76 otrok).  
Na predstavitvi dejavnosti v Občini Sevnica smo na Lisci v imenu vseh partnerjev predstavili 
aktivnosti, ki potekajo v okviru projekta. Aktivno smo sodelovali tudi pri izvedbi Dneva odprtih vrat 
na Lisci.  Vsi zainteresirani so bili vabljeni, da spoznajo novo nastajajočo Jurkovo učno pot ter njene 
vsebine. Ta priložnost je bila hkrati tudi prva izkušnja vodenja za v okviru projekta izobražene 
vodnike. Obisk, tudi medijski, je bil zelo dober (okoli 50 ljudi). 
 
Najboljša riba je posavska riba je projekt, ki ga izvaja Občina Sevnica in je financiran iz  sredstev 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Sprejet je bil spomladi 2018, ko smo kot izbrani zunanji 
izvajalec začeli z izvajanjem prvega dela projekta. Ta del tega je zajemal pripravo in izvedbo sedmih 
naravoslovnih dni na ribogojnici na območju Kostanjevice na Krki v sodelovanju z Ribogojstvom 
Goričar ter štirih ribiških dni na ribiški trasi na Orehovem. Pripravili smo delovne liste, ki smo jih 
prilagodili otrokom različnih starostnih skupin. Prav tako smo pripravili plakat z vrstami rib reke Save 
in njenih pritokov. 
Z izvajanjem naravoslovnih dni smo začeli konec maja 2018. Spodnja tabela prikazuje za katero šolo, 
kdaj in za koliko otrok se je izvedel naravoslovni dan na ribogojnici, ki smo ga izvajali v sodelovanju z 
Ribogojstvom Goričar za osnovne šole. 

  

IME OSNOVNE ŠOLE (razred) DATUM IZVEDBE ŠTEVILO OTROK 

OŠ Krmelj (1.-3. razred) 24.5.2018 43 

OŠ Krmelj (6.-9. razred) 28.5.2018 42 

OŠ Krmelj (4. in 5. razred) 30.5.2018 33 

OŠ Bistrica ob Sotli (6. in 7. razred). 4.6.2018 31 

OŠ Marjana Nemca Radeče (7. razred) 6.6.2018 33 

OŠ Sava Kladnika Sevnica (7. razred) 7.6.2018 66 

OŠ Velika dolina (4. - 9. razred) 11.6.2018 76 

OŠ Boštanj (7. in 8. razred) 21.6.2018 52 

OŠ Tržišče (4. - 6. razred) 13.9.2018 46 

SKUPAJ   422 
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Naravoslovni dnevi, ki smo jih izvedli na ribogojnici v Kostanjevici na Krki so trajali v obsegu petih 
šolskih ur. Vsebinsko smo govorili o zgodovini in evoluciji rib, morfologiji, razmnoževanju, čutilih ter 
ekologiji rib, značilnih ribjih predstavnikih posavskih vodotokov in vrstah ogrožanj posameznih vrst. 
Govorili smo o spreminjanju okolja (habitata), zakaj pride do tega in kakšne posledice povzročijo te 
spremembe za določene vrste. Predstavnik Ribogojstva Goričar je predstavil vzgojo in uporabo rib 
ter razkazal ribogojnico in način delovanja le te. Za udeležence naravoslovnih dni smo pripravili tudi 
plakat o značilnih vrstah rib v posavskih vodah. 
  
Spodnja tabela prikazuje za kateri vrtec oz. osnovno šolo in kdaj se je izvedel ribiški dan na ribiški 
trasi na Orehovem. 
  

IME VRTCA OZ. OSNOVNE ŠOLE   DATUM IZVEDBE ŠTEVILO OTROK 

OŠ Velika dolina (vrtec) 31.5.208 40 

Vrtec Ciciban Sevnica 18.6.2018 39 

Vrtec Ciciban Sevnica 19.6.2018 64 

OŠ Boštanj (2. razred) 20.6.2018 35 

SKUPAJ   178 

  
Ribiški dnevi na ribiški trasi na Orehovem so trajali približno eno uro, razen za OŠ Boštanj, za katero 
smo izvedli naravoslovni dan v obsegu petih šolskih ur. Pri izvedbi nam je pomagala ribiška družina 
Sevnica, kjer so ribiči prikazali način lova “ujemi in spusti”, hkrati pa so otroci videli osebke rib iz 
njihovega naravnega okolja. Vsebine smo prilagodili glede na starost otrok in njihovo razumevanje 
vsebin. 
Na vseh naravoslovnih oz. ribiških dnevih smo predstavljali vlogo našega zavarovanega območja ter 
pomen biodiverzitete. 
 
Drugi del projekta vključuje pripravo in vodenje petih ogledov ribje steze na HE Blanca in ob Ribniku 
v Sevnici. Izvajati smo ga začeli v oktobru 2018 in ga bomo  zaključili maja 2019. Naravoslovni dnevi 
trajajo v obsegu petih šolskih ur. Pri izvedbi nam pri Ribniku v Sevnici pomaga ribiška družina 
Sevnica. Pripravili smo delovne liste, ki jih prilagodimo otrokom različnih starostnih skupin.  
Naravoslovne dni smo že izvedli za OŠ Marjana Nemca Radeče, OŠ Krmelj, OŠ Sevnica. V letu 2019 
moramo izvesti še naravoslovni dan za OŠ Boštanj in OŠ Bistrica ob Sotli. 
Vrednost storitev JZ KP za projekt Najboljša riba je posavska riba znaša 4.160,00 €. 
  
Projekt Krepitev zmogljivosti za učinkovitejše upravljanje zavarovanega območja Kozjanski park 
smo marca 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. V mesecu 
juniju smo izvedli prvo aktivnost projekta in sicer ogled dobrih praks zavarovanih območij na 
Hrvaškem. Zaposleni JZ KP in ključni deležniki zavarovanega območja (predstavniki turističnih 
društev, kulturnih društev, ekoloških kmetij, lokalnih skupnosti ipd.,...) smo si na dvodnevni 
strokovni ekskurziji ogledali naravni park Vransko jezero ter naravni park Lonjsko polje. Predstavniki 
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obeh parkov so nam predstavili upravljanje z zavarovanim območjem, sodelovanje z lokalnimi 
skupnostmi ter glavne probleme s katerimi se srečujejo pri svojem delu. V obeh parkih se soočajo z 
odseljevanjem mladih ter z opuščanjem tradicionalne rabe kmetijskih zemljišč in s premajhnim 
vplivom upravljavca zavarovanega območja na sektorske politike. 
Decembra smo izvedli komunikacijsko delavnico za vse zaposlene v JZ KP. Namen delavnice je bil dvig 
usposobljenosti delavcev JZ KP v komuniciranju z deležniki in znotraj zavoda. 
Vrednost projekta je 9.696,00 €. 70 % prispeva WWF.  

1.9 Upravljanje biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje 

Upravljanje biosfernega območja smo izvajali po predvidenem programu in v okviru sredstev, ki nam 
jih nameni Urad za Unesco. Skupaj s še preostalima dvema biosfernima območjema v Sloveniji 
(Julijske Alpe in Kras) smo skupaj z LAS-i, ki delujejo znotraj posameznih biosfernih območij, prijavili 
projekt sodelovanja z naslovom Približajmo UNESCO- va biosferna območja prebivalcem. Prijavo smo 
oddali v mesecu aprilu. Projekt je odobren.  
Opisi ostalih aktivnosti, ki jih izvajamo tudi v okviru upravljanja biosfernega območja so predstavljeni 
v nadaljevanju poročila. SNKU smo poročilo o izvajanju programa oddali novembra 2018. 
  
Programski stroški v preglednicah se nanašajo samo na stroške blaga in storitev. 
Za konkretne aktivnosti lahko porabljamo tudi sredstva za materialno poslovanje zavoda 
(proračunska), v skladu z razpoložljivostjo teh sredstev po obračunu splošnih stroškov poslovanja. 
  
Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

Naloga Nosilec 
naloge 

Število ur/ 
realizirano 
št. ur  

Programski 
stroški/ 
realizacija 

Kazalniki / realizirani kazalniki  Obdobje 
izvajanja 

Spremljanje stanja 
vrst in habitatov 
Natura 2000 

D. 
Klenovšek 

274/608 500,00 €-lastna 
sredstva 
500,00 €-MOP/ 
51,58 €-MOP 
3.015,56-lastna 
sredstva 

Popisi, monitoring 8 vrst Nature 2000/izvedeni 
popisi bobra, petelinčka, velike uharice, 
močvirske sklednice, kotišč  netopirjev, 
pogorelčka, vijeglavke, rogača, velikega 
skovika. 

Celo 
leto 

Izvajanje ukrepov 
na območjih 
Natura 2000 

A. 
Černelč 

2.096/ 
2.117 

  

600,00 €-MOP/ 
2.387,69 €- 
MOP 

Vzdrževanje travnikov (8 ha), vzdrževanje 
visokodebelnih sadovnjakov (3 ha), 
obrezovanje sadnih dreves (100-200), 
obdelovanje kolekcijskega sadovnjaka in 
drevesnice, vzdrževanje in nameščanje 
gnezdilnic in krmilnic ter bivališč za koristne 
organizme (10-15), posodobitev predelovalnice 
sadja in nakup opreme za izvajanje ukrepov na 
območjih Natura 2000/Vzdrževanje travnikov 
(8 ha), vzdrževanje visokodebelnih 
sadovnjakov 3 ha, obrezovanje sadnih dreves 
(115), obdelovanje kolekcijskega sadovnjaka in 
drevesnice, vzdrževanje in nameščanje 
gnezdilnic in krmilnic ter bivališč za koristne 
organizme (30), posodobitev predelovalnice 
sadja in nakup opreme za izvajanje ukrepov na 
območjih Natura 2000 

Celo 
leto 
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Spremljanje stanja 
in varstvo 
naravnih vrednot 

M. Kunst 284/236   Spremljanje stanja na 15 naravnih 
vrednotah/spremljanje stanja na 7 naravnih 
vrednotah 

Celo 
leto 

Spremljanje stanja 
vrst (flora, favna in 
glive) 

D. 
Klenovšek 

284/536   Izvedenih 25 popisov s poudarkom na 
ugotovitvi nultega stanja vrst na 
površinah v lasti zavarovanega območja / 
Izvedenih 25 popisov  

Celo 
leto 
  

Popisovanje in 
odstranjevanje 
invazivnih vrst s 
poudarkom na 
Natura 2000 
območjih 

D. 
Klenovšek 

80/80 
  

  
  

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

II in III 
četrtletje 

Spremljanje stanja 
in urejanje krajine 

V. 
Zakonjšek 

250/296 2.000,00 €- 
Urad za 
Unesco- 
MAB/ 
1.230,50 €- 
Unesco 

Spremljanje stanja na 10. lokacijah, pogovori za 
4 lokacije, ureditev 2. šolskih učilnic v 
naravi/Spremljanje stanja na 17. lokacijah, 
pogovori za 4 lokacije, ureditev 2. šolskih 
učilnic v naravi 

Celo 
leto 

Izvajanje projekta 
LIFE NATURAVIVA 

T. Kotnik 
N.K. 
Gabron 

1.982/ 
1.946 

1.932,00 €-
lastna sredstva, 
4.508,00 €-
projekt/ 
6.639,54 €- 
lastna sredstva, 
19.878,31 €- 
projekt 

Izvedene projektne aktivnosti - 20 (sestanki, 
delavnice, sejmi, razstave, sporočila za 
medije)/ Izvedene projektne aktivnosti - 27 
(sestanki, delavnice, sejmi, razstave, sporočila 
za medije) 

Celo 
leto 

Izvajanje projekta 
Trajnostni razvoj 
Lisce za zdravo 
Posavje 

T. Kotnik 110/223 
  

11.490,00 € 
/7.907,33 €-
občine 
 

Izvedene aktivnosti (priprava vsebin za 
označevalne table, video prezentacija, delovno 
gradivo za izobraževanje vodnikov, 
izobraževalne delavnice za vodenje, 8 
tehničnih dni, 6 naravoslovnih dni, priprava 
vsebin za zloženko in 4 vrste delovnih 
listov/priprava vsebin in oblikovanje za 4 
označevalne table, video prezentacija 1 15-
minutna, 7 triminutnih, delovno gradivo za 
izobraževanje vodnikov, izobraževalne 
delavnice za vodenje, 4 tehnični dnevi, 4 
naravoslovnih dni, priprava vsebin in 
oblikovanje zloženke in 6 vrst delovnih listov, 
priprava 5 plakatov in fotografske razstave. 

Celo 
leto 

Izvajanje projekta 
Najboljša riba je 
posavska riba 

T. Kotnik 40/267 
  

4.160,00 €/ 
3.173,00 €-
občine 

Izvedene aktivnosti -16 (naravoslovni, ribiški 
dnevi, ogledi ribje steze na HE Blanca in ob 
Ribniku v Sevnici)/ Izvedene aktivnosti 
(naravoslovni, ribiški dnevi, ogledi ribogojnice v 
Kostanjevici na Krki, ribje steze na HE Blanca in 
ob Ribniku v Sevnici) 

Celo 
leto 
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Sodelovanje z 
različnimi 
organizacijami na 
razpisih za 
projekte 

T. Kotnik 200/477 
  

  Sestanki oz. delavnice (10), oddane projektne 
prijave (1)/ Sestanki oz. delavnice (10), oddane 
projektne prijave (7) 

Celo 
leto 

Upravljanje 
biosfernega 
območja 

M. Kunst 
T. Kotnik 

160/130 
  

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

Celo 
leto 

Projekt Krepitev 
zmogljivosti za 
učinkovitejše 
upravljanje 
zavarovanega 
območja Kozjanski 
park 

T. Kotnik -/150 -/4.391,27 € 
projekt 

-/Izvedena strokovna ekskurzija 
izvedena komunikacijska delavnica 

  

SKUPAJ   5.760/7.066       

Dodatne naloge (program presežen): 

 Spremljanju stanja vrst in habitatov Natura 2000 smo namenili več časa od načrtovanega. 

 Več časa od načrtovanega smo namenili spremljanju stanja vrst (flora, favna in glive). 

 V okviru projekta Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje število ur presega predviden obseg. V 
sodelovanju z vodilnim partnerjem smo kot strokovna institucija pomagali pri izvedbi tudi ostalim 
partnerjem v projektu. Ocena števila potrebnih ur za posamezne aktivnosti je bila prenizka. 
Tekom izvajanja so se tudi nakazale možnosti nadgradnje, ki izboljšujejo pozitivni učinek projekta 
(predstavitev za javnost, plakati in fotografije za učilnico …).  

 Pri izvajanje projekta Najboljša riba je Posavska riba smo načrtovali izvedbo naravoslovnih dni na 
območju JZ Kozjanski park. Na željo naročnika Občine Sevnica smo naravoslovne dni izvedli na 
njihovem območju. Skupine učencev so bile številčnejše od načrtovanih, zato so strokovni delavci 
izvedli več naravoslovnih dni. Število načrtovanih ur se je zato povečalo. 

 Število ur pri sodelovanju z različnimi organizacijami na razpisih za projekte, se nam je povečalo 
glede na načrtovano število ur, saj smo oddali 7 projektnih prijav . 

 Projekt Krepitev zmogljivosti za učinkovitejše upravljanje zavarovanega območja Kozjanski park ni 
bil načrtovan. Povabilo k prijavi smo dobili v začetku leta 2018.  
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2 PRIPRAVA NAČRTOV UPRAVLJANJA  ZAVAROVANEGA OBMOČJA 

  
Zakon o ohranjanju narave v 53. členu določa, da mora imeti zavarovano območje s statusom 
regijskega parka načrt upravljanja, ki ga potrdi ustanovitelj. 
  
V okviru druge naloge smo izvajali naslednje aktivnosti: 
1. Sodelovanje pri novelaciji ustanovitvenega akta in pripravljanje osnutka načrta upravljanja, 
2. Zbiranje in skrb za hrambo podatkov o stanju narave in rabi prostora. 

2.1 Sodelovanje pri novelaciji ustanovitvenega akta in pripravljanje osnutka  načrta upravljanja 

Aktivno smo sodelovali z ZRSVN pri pripravi Strokovnih podlag za posodobitev akta o zavarovanju 
regijskega parka. Z ZRSVN smo uskladili ključna vprašanja glede priprave posodobitve akta o 
zavarovanju - v obeh institucijah smo pripravili neovrgljive strokovne utemeljitve, 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 vzpostavitev 
prvih varstvenih območij. 
  
Na Ministrstvu za okolje in prostor je bil 26. aprila sestanek predstavnikov resornega ministrstva, 
ZRSVN (Osrednja enota, OE Celje in OE Novo mesto) ter predstavnikov JZ KP na temo strokovnih 
podlag. Na sestanku so se s strani resornega ministrstva pojavila vprašanja glede statusa, zaokrožitve 
meje, števila in velikosti prvih varstvenih območij, predloga varstvenih omejitev ter vloge upravljavca 
zavarovanega območja. 
V zvezi z zgoraj omenjenimi vprašanji smo v JZ KP pripravili stališče, ki smo ga  24. maja posredovali 
na Ministrstvo za okolje in prostor s hkratnim povabilom na ustno obrazložitev stališča upravljavca 
na sedežu upravljavca. 
Stališče JZ KP smo poslali  v vednost  ZRSVN. Na osnovi tega je bil 21. junija izveden sestanek 
predstavnikov ZRSVN OE Celje in predstavnikov JZ KP. Na sestanku smo pregledali predlog varstvenih 
omejitev in ponovno podprli že predhodno usklajena vprašanja glede statusa, meje in predloga prvih 
varstvenih območij. 
V oktobru smo imeli sestanek z županom občine Sevnica, g. Srečkom Ocvirkom in predstavniki 
občinske uprave, na katerem smo med drugim predstavili možnost širjenja zavarovanega območja v 
občino Sevnica. Le-ti so se z možnostjo širitve načeloma strinjali. 
Vzpostavili smo stik s Špelo Polak, ki bo izvajalka na področju priprave komunikacijske strategije za 
pripravo načrta upravljanja ter vzpostavitve foruma deležnikov, ki bo posvetovalno telo pri pripravi 
predlogov letnih in večletnega načrta upravljanja. 

2.2 Zbiranje in skrb za hrambo podatkov o stanju narave in rabi prostora 

Nadaljevali smo ustaljeno zbiranje in prostorske prikaze podatkov o stanju narave in rabe prostora, ki 
je potrebno za učinkovito upravljanje zavarovanega območja. V prvem polletju smo več pozornosti 
namenili podatkom v zvezi z dvoživkami zaradi priprave projekta v okviru programa LIFE na temo 
dvoživk. Podatke hranimo v .xls tabelah in .shp formatih. 
S strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja smo pridobili podatke vključenosti kmetov v 
KOPOP in ekološko kmetovanje. 
V letu 2019 smo nadaljevali z digitalizacijo starejših letnikov hemeroteke. 
Zbiranje, urejanje in dopolnjevanje posameznih podatkovnih baz nam prispeva k boljšemu 
poznavanju stanja narave in rabe prostora. 
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Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

  
Naloga 

Nosilec 
naloge 

Število ur/ 
realizirano 
št. ur  

Programski 
stroški 

Kazalniki/realizirani 
kazalniki  

Obdobje 
izvajanja 

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

B. 
Ploštajner 
  

3.000/895 
  

  
  

  Aktivno sodelovanje 
pri novelaciji akta o 
zavarovanju, 
osnutek načrta 
upravljanja/ Aktivno 
sodelovanje pri 
strokovnih vprašanjih 
za novelacijo akta o 
zavarovanju 

Celo leto 

Zbiranje in hranjenje 
podatkov o stanju 
narave in rabi 
prostora 

B. 
Ploštajner 
L. Zorenč 

550/546 
  

  Dopolnjene in 
posodobljene baze 
podatkov/ Dopolnjene 
in posodobljene baze 
podatkov 

Celo leto 

SKUPAJ   3.550/1.441       

 
Cilji, ki niso bili doseženi: 
Priprava delovnega osnutka načrta upravljanja bi naj po priporočilih MOP potekala vzporedno z 
novelacijo akta o zavarovanju. Ker MOP ni utegnil začeti s pripravo novelacije akta o zavarovanju, 
tudi aktivnosti v zvezi s pripravo delovnega osnutka načrta upravljanja stagnirajo. 
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3   IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V  NARAVI 

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

3.1 Izvajanje nadzora v naravi 

V JZ KP imamo tri naravovarstvene nadzornike, ki izvajajo tudi druge naloge v okviru prve prioritete. 
Naloge neposrednega spremljanja stanja, nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov in ugotavljanje 
dejanskega stanja pri kršitvah prepovedi iz zakonodaje in na njegovi podlagi sprejetih predpisov smo 
izvajali znotraj zavarovanega območja. Stanje v naravi popišemo in fotodokumentiramo, vse skupaj 
vodimo v interni tabeli. 
V letu 2018 smo izdali dve pisni opozorili in izrekli 17 ustnih opominov. Največji delež opominov se je 
nanašal na sekanje obrežne vegetacije, odlaganje gradbenih odpadkov v naravo, gnojenje z gnojnico 
in nabiranje gob. Opravili smo 95 terenskih ogledov. 
Ob ugotovitvi kršitve povzročiteljev običajno ni na terenu, razen v primeru nabiranja gob. S pomočjo 
Prostorskega informacijskega sistema občin (PISO) ugotovimo lastništvo in nato opravimo pogovor s 
kršiteljem. V dosedanji praksi so se kršitelji držali dogovorjenih obveznosti, zato nam nadaljnjih 
ukrepov ni bilo potrebno izvesti. 
Pri posameznih kršitvah se posvetujemo z Inšpekcijo za naravo in ZRSVN. Na inšpekcijo sta bili s 
strani ZRSVN podani dve prijavi glede sekanja obrežne vegetacije, ena pa glede sekanja in gnojenja 
ob vodotoku. V dogovoru z inšpekcijo smo v dveh primerih  opravili razgovore z lastniki in se 
dogovorili za omilitvene ukrepe.  
Opravili smo skupen ogled terena z lovci in policisti ter se dogovorili o medsebojnem  sodelovanju. 
Težava doslednega izvajanja naravovarstvenega nadzora je še vedno neustrezna oprema 
nadzornikov. Brez ustrezne opreme smo na terenu neprepoznavni in potrebujemo dosti več časa, da 
posameznikom razložimo naše naloge in pristojnosti. 
Naravovarstveni nadzorniki se tedensko dogovarjajo o poteku nadzora. Za izvajanje nadzora imamo 
na voljo dve električni vozili. 
JZ KP je v okviru naravovarstveno-nadzorne službe prekrškovni organ. Prekrški so določeni v ZON in 
sicer v 160., 160a., 161. in 161a. členu in se delijo na hujši prekršek, prekršek, lažji prekršek in najlažji 
prekršek. Prekrškovni organ JZ KP pri svojem delu poleg ZON upošteva tudi 25. do 27. člen ZSPT. 

3.2 Izobraževanje mladih varuhov narave  

V času poletnih počitnic smo izvedli 3 petdnevna izobraževanja za mlade varuhe narave – 
osnovnošolsko mladino. V spomladanskem času smo zbrali prijave in definirali program 
izobraževanja. Dve izobraževanji sta se odvili v prvih dveh tednih počitnic, tretje pa v avgustu. 
Udeležilo se jih je 60 otrok, 21 iz zavarovanega območja Kozjanskega parka, 10 iz Biosfernega 
območja Kozjansko in Obsotelje ter 29 iz ostalih koncev Slovenije. 
Točke opazovanja in raziskovanja: gnezdišče čebelarja v peskokopu Župjek, nahajališča mineralov 
okoli Olimja, mlaka s hribskim urhom v Orešju, suhi travniki na Oslici in Vetrniku, kamnine v 
Zagorskem potoku, gozdna pot trg - grad z Natura 2000 vrstami, travniški sadovnjak na Čerčkovi 
domačiji, rastlinstvo in živalstvo ob pešpoti Podsreda, naravne vrednote in gozdne ptice na učni poti 
Lesično-Pilštanj, fosili na Trebčah, hrošči na Gradišču, naravna vrednota Gruska, bobri in bobrišče  na 
reki Bistrici, grajski park Pišece, izdelovanje ptičjih gnezdilnic, pastirskih palic, izdelava eko 
nahrbtnikov, izdelava dino parka, živi svet mlake in potoka, ogled mladih skovikov in postovke. 
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V mesecu oktobru smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi dopolnilnega izpopolnjevanja 
naravovarstvenih nadzornikov, ki ga vodi MOP. Izpopolnjevanje je bilo izvedeno na gradu Podsreda. 
  
  
 
Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

  
Naloga 

Nosilec 
naloge 

Število ur/ 
realizirano 
št. ur  

Programski 
stroški/ 
realizacija 

Kazalniki/realizirani kazalniki  Obdobje 
izvajanja 

Nadzor v naravi M. Kunst 
  

1.680/1.324 
  

780,00 €-
lastna 
sredstva, 
1.500,00 € - 
MOP 
/985,05 € - 
lastna 
sredstva 

Ustrezno opremljena 
naravovarstveno nadzorna služba, 
izveden nadzor v naravi in 
pripravljeno interno poročilo o delu, 
pripravljeno letno poročilo, ki bo 
predstavljeno drugim institucijam 
nadzora v parku/izveden nadzor v 
naravi in pripravljeno interno 
poročilo o delu 

Celo leto 

Izobraževanje 
mladih varuhov 
narave 

B. 
Ploštajner 
  
  

700/688 
  

2.300,00 € - 
Urad za 
Unesco-
MAB/ 
3.370,94 € -
Unesco 
3.270,42 € - 
lastna 
sredstva 

Izvedena tri izobraževanja/izvedena 
tri izobraževanja 
  

III 
četrtletje 

SKUPAJ   2.380/2.012       
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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 smo z vidika učinkovitega varstva 
narave posvečali še posebno skrb. 
 
V okviru četrte naloge smo izvajali naslednje aktivnosti: 
1. Ukrepi za ohranjanje populacije dvoživk, 
2. Aktivnosti za ohranitev ugodnega stanja gnezditvenega habitata čebelarja. 

4.1 Ukrepi za ohranjanje populacije dvoživk 

Že 18 let izvajamo ukrepe za varovanje dvoživk med pomladno selitvijo na mrestišče na lokaciji ob 
ribniku Trebče. Varovalno ograjo za dvoživke smo postavili 15. 3. 2018. Postavitev je bila pravočasna, 
saj smo letos prenesli preko prometnice kar 213 rjavih žab, ki se odpravljajo k ribniku bolj zgodaj kot 
krastače. Število močno presega (za 3-krat) število prenesenih žab med letoma 2014 in 2017. 
Menimo, da je vzrok v pravočasni postavitvi ograje. Prenesli smo tudi 5527 krastač. To število 
predstavlja približek našemu letnemu povprečju prenesenih krastač. Žal letos med prenosom žab 
nismo zasledili nobenega pupka. Ograjo smo podrli 10. 4. 2018.  
Naredili smo monitoring obstoječih mrestišč v JZ KP ter ugotovili, da se stanje v primerjavi s 
prejšnjimi leti ni spremenilo. Vsa obstoječa mrestišča so bila zasedena z dvoživkami. 
Zbrali in pregledali smo podatke o dvoživkah iz preteklih let ter določili nekatere potencialne 
habitate za določene vrste dvoživk za potrebe priprave prijave na Life projekt na temo dvoživk. 

4.2 Skrb za ugodno stanje gnezditvenega habitata čebelarja  

V začetku leta 2018 smo izvedli dogovarjanja glede upravljanja JZ KP za parcele znotraj območja 
naravne vrednote, ki so v lasti RS in v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč. Gre za naslednje 
parcelne številke: 1701, 1693, 1694, 1704, 1711, 1740/2, 1752/2, vse k.o. Bizeljsko. 
Meseca maja smo s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Območna izpostava Krško, 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. Ko bo koncesionar pridobil odločbo o prenehanju pravic in obveznosti, bo 
lahko Sklad zemljišča oddal v zakup.  
V letu 2018 smo na območju naravne vrednote izvedli odstranjevanje grmovne in lesne zarasti, ki je 
povsem prerasla prej gola peščena tla in je onemogočala pogled na gnezdilne stene. Med zelnato 
vegetacijo prevladujejo ambrozija, orjaška zlata rozga in enoletna suholetnica – vse tri so invazivne 
tujerodne vrste. 
V mesecu juliju smo ugotovili, da je v rovih peščenih sten gnezdilo vsaj 45 parov čebelarjev. 
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Razdelitev nalog za izvajanje četrte naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

  
Naloga 

Nosilec 
naloge 

Število ur/ 
realizirano 
št. ur 

Programski 
stroški/ 
realizacija 

Kazalniki/realizirani 
kazalniki  

Obdobje 
izvajanja 

Ohranjanje 
populacije 
dvoživk 

  

D. 
Klenovšek 

300/280 
  
  

300,00 € - 
lastna 
sredstva/ 
20,09 € 
lastna 
sredstva 

Postavitev ograje, 
prenašanje, 
komunikacija/ Postavitev 
ograje, prenašanje, 
komunikacija 

I četrtletje 

Aktivnosti za 
ugodno stanje 
gnezditvenega 
habitata 
čebelarja 

D. 
Klenovšek 

  

150/10 
  
  
  
  

300,00 € - 
MOP/- 

Ohranjen obstoječi 
habitat, komunikacija z 
okoliškimi prebivalci, 
obiskovalci, 
naravoslovnimi fotografi, 
monitoring/Ohranjen 
obstoječi habitat, 
monitoring gnezditvenih 
parov 

I - III 
četrtletje 

SKUPAJ   450/290       

  
Cilji, ki niso bili doseženi: 
V letu 2018 nismo uspeli izvesti komunikacije z okoliškimi prebivalci in naravoslovnimi fotografi glede 
habitata čebelarja, zaradi daljše bolniške odsotnosti sodelavca zadolženega za to nalogo. 
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5 SPODBUJANJE NARAVI PRIJAZNEGA KMETOVANJA 

  
V okviru pete naloge smo izvajali naslednje aktivnosti: 
  
1. Sodelovanje s Kmetijsko svetovalno službo, 
2. Izbor najskrbnejšega lastnika sadovnjaka (“Carjevič leta 2018”), 
3. Razstava o lastnikih naravovarstveno pomembnih nepremičnin, s katerimi gospodarijo skladno z 

naravovarstvenimi izhodišči, 
4. Festival ekološke hrane. 

5.1 Sodelovanje s Kmetijsko svetovalno službo 

S Kmetijsko svetovalno službo sodelujemo pri spodbujanju in aktivnem usmerjanju kmetov v 
ekološko in naravi prijazno obliko kmetovanja. Kozjanski park je kot lastnik kmetijskih zemljišč 
vključen v ukrepe KOPOP. Udeležili smo se rednega izobraževanja, ki ga izvaja Kmetijsko-gozdarska 
zbornica za vse lastnike zemljišč. V okviru terenskega dela, delavnic in praktičnih prikazov prenašamo 
vsebino izobraževanj na lastnike zemljišč v zavarovanem območju. Lastnike sadovnjakov smo 
osveščali o pomenu izvajanja KOPOP ukrepa Visokodebelni travniški sadovnjak in pomen opravljanja 
oživitvenih rezi. Pri petih lastnikih, ki so izkazali interes glede vključitve v ukrep, smo opravili 
razgovor in prednostno opravili oživitveno rez visokodebelnih sadnih dreves. 
Opravili smo vnos zbirne vloge za kmetijska zemljišča, ki jih obdelujemo, in skupaj s terenskim 
kmetijskim svetovalcem izdelali program aktivnosti za ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil in 
ukrep Ekološko kmetovanje. 
V mesecu marcu je bil na sedežu Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede v Hočah pri Mariboru 
organiziran zaključni posvet z naslovom Umeščanje kmetijskih objektov v krajino in reševanje 
prostorskih konfliktov. S Kmetijsko svetovalno službo, upravljavci zavarovanih območij in ostalo 
strokovno javnostjo smo se udeležili posveta. Organizator posveta je v fazi izvajanja projekta izvedel 
anketo, v kateri je sodeloval tudi naš zavod. Rezultati naših prizadevanj za kvalitetno umeščanje in 
gradnjo v zavarovanem območju so bili v okviru omenjenega posveta opaženi in pohvaljeni. 
Organizirali smo sestanka s terenskimi kmetijskimi svetovalci KGZS zavod Celje in KGZS zavod Novo 
mesto, ki pokrivajo območje Kozjanskega parka. Predstavili smo jim poslanstvo in aktivnosti, ki jih 
izvajamo, probleme z invazivnimi vrstami, vključevanje kmetij v ekološko kmetovanje in KOPOP ter 
predstavili naravovarstveni nadzor. Dogovorili smo se, da bomo v letu 2019 izvedli skupne aktivnosti 
glede predstavitve invazivnih vrst na območju parka. 

5.2 Izbor najskrbnejšega lastnika sadovnjaka (“Carjevič leta 2018”) 

Izbor najskrbnejšega lastnika travniškega sadovnjaka je že ustaljena parkovna praksa. Pri lastniku si 
ogledamo sadovnjak, opravimo razgovor in izpolnimo interni pravilnik za ocenjevanje. Ocenjujemo 
obdelanost sadovnjaka, oskrbo sadnih dreves, biotsko raznovrstnost, ekološke niše, krajinski vidik in 
produkte iz sadja, ki jih proizvede lastnik. Ob ogledu izvajamo tudi individualno svetovanje v zvezi z 
gospodarjenjem s travniškimi sadovnjaki. Opravili smo 23 ogledov sadovnjakov. Največje število točk 
med kandidati prinese lastniku naziv Carjevič leta. V času Praznika kozjanskega jabolka je nazivu 
primerna tudi predstavitev lastnika, slavnostna podelitev naziva in ustoličenje na sadjarskem tronu, 
ki stoji na dvorišču uprave parka.   

5.3 Razstava o lastnikih naravovarstveno pomembnih nepremičnin, s katerimi gospodarijo skladno 

z naravovarstvenimi izhodišči 

Strokovna služba JZ KP je ugotovila, da je kvalitetna vsebinska priprava tovrstne razstave dolgotrajen 
(večleten) proces, ki obsega spremljanje dejavnosti lastnikov zemljišč, hkrati pa je tudi oblikovno, 



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2018 

39 
 

promocijsko in finančno zahtevna naloga, zato bomo izvedbo razstave umestili v prvi primerni 
projektni predlog. 

5.4 Festival ekološke hrane 

17. junija smo na gradu Podsreda organizirali 6. Festival ekološke hrane v podporo sonaravni in 
okolju prijazni pridelavi hrane. Na festivalu se je predstavljalo 29 ekoloških ponudnikov, od tega dve 
osnovni šoli (OŠ Koprivnica in OŠ Lesično) ter Višja strokovna šola Grm Novo Mesto. Ekološki 
pridelovalci in predelovalci hrane so že naši stalni ponudniki in prihajajo iz zavarovanega območja 
parka kot tudi iz drugih regij Slovenije. Na festivalu je bilo okoli 300 obiskovalcev. 
Število ekoloških kmetij oziroma pridelovalcev in predelovalcev v Sloveniji in na območju 
Kozjanskega parka iz leta v leto narašča. Zadnji podatek KGZS-ja pravi, da je na območju Kozjanskega 
parka 61 ekoloških kmetij. 
Z letošnjim festivalom smo se pridružili praznovanju svetovnega dneva čebel, saj je bila letošnja tema 
predavanj vezana na pomen opraševalcev in biodiverzitete za prihodnost kmetijstva. Predavanja so 
bila naslednja: 

 Pozitivni odnos ekološkega kmetijstva do biodiverzitete (Mitja Zupančič. KGZS Celje), 

 Pestre združbe opraševalcev za zanesljivo predelavo hrane (dr. Danilo Bevk, Nacionalni inštitut za 
biologijo), 

 Širši pomen čebel za življenje ljudi (dr. Peter Kozmus, podpredsednik mednarodne čebelarske 
organizacije APIMONDIA), 

 Izginjajoči svet žuželk (Dušan Klenovšek, Kozjanski park), 

 Invazivke na poti (dr. Andreja Kavčič, Gozdarski inštitut). 
 

ZRSVN je na gradu postavil razstavo o invazivnih tujerodnih vrstah v okviru projekta LIFE ARTEMIS. 
Spremljajoči program so obogatili Folklorna skupina Kozje in etno skupina Nojek iz Bistrice ob Sotli 
ter Herman Lisjak iz Muzeja novejše zgodovine Celje za najmlajše. 
Za ljubitelje pohodništva in narave smo v okviru festivala organizirali 13. tradicionalni pohod po 
Kozjanskem parku - po gozdnatih pobočjih Orlice in slemenih s suhimi travniki od gradu Pišece do 
gradu Podsreda. 
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Razdelitev nalog za izvajanje pete naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

Naloga Nosilec 
naloge 

Število ur/ 
realizirano 
št. ur  

Programski 
stroški/ 
realizacija 

Kazalniki/realizirani 
kazalniki  

Obdobje 
izvajanja 

Sodelovanje s 
kmetijsko 
svetovalno službo, 
spodbujanje 
kmetov za 
vključitev v ukrepe 
PRP 

A. Černelč 200/177 
  
  Delovna srečanja (2) 

Razgovori s kmeti 
(5)/ Delovna srečanja 
(2) 
Razgovori s kmeti (5) 

Celo leto 

Izbor 
najskrbnejšega 
lastnika 
sadovnjaka 

A. Černelč 100/69 
  
  Izbran Carjevič leta 

2018/Izbran Carjevič 
leta 2018 

 II - III 
četrtletje 

Razstava - 
predstavitev 
lastnikov 
naravovarstveno 
pomembnih 
nepremičnin 

D. 
Klenovšek 
  

 100/0 
  

500,00 € - 
lastna 
sredstva/- 

Pripravljen seznam in 
razstava/- 

Celo leto 

Festival ekološke 
hrane 

T. Kotnik  300/180 
  

1.500,00 € - 
lastna 
sredstva 
1.000,00 € -
občine/ 
340,74 € -
lastna 
sredstva, 
1.970,87 € -
občine 

Sodelovanje z 
ekološkimi 
kmetijami, 
organizacija 
predavanj in 
predstavitev 
ekoloških kmetij/ 
Sodelovanje z 
ekološkimi 
kmetijami, 
organizacija 
predavanj in 
predstavitev 
ekoloških kmetij 

I-II 
četrtletje 

SKUPAJ    700/426       

 
Cilji, ki niso bili doseženi: 
Razstava lastnikov naravovarstveno pomembnih nepremičnin ni bila realizirana. Strokovna služba JZ 
KP je ugotovila, da je kvalitetna vsebinska priprava tovrstne razstave - predstavitve dolgotrajen 
(večleten) proces, ki obsega spremljanje dejavnosti lastnikov zemljišč, hkrati pa je tudi oblikovno, 
promocijsko in finančno zahtevna naloga.  
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6 SODELOVANJE Z NARAVOVARSTVENIMI, STROKOVNIMI  IN  ZNANSTVENIMI 

ZAVODI IN INSTITUCIJAMI 

V okviru šeste naloge izvajamo naslednje aktivnosti: 
1. Sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave, 
2. Sodelovanje z zavarovanimi območji, 
3. Sodelovanje z Agencijo RS za okolje, 
4. Sodelovanje s strokovnimi in drugimi znanstvenimi organizacijami doma in v tujini, 
5. Sodelovanje s šolskimi centri in fakultetami.  

6.1 Sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave 

Z ZRSVN se redno dogovarjamo glede spremljanja stanja naravnih vrednot in terenskih ogledov, kjer 
se načrtujejo posegi v prostor, ki bi bistveno vplivali na naravovarstvene vsebine zavarovanega 
območja. 
ZRSVN OE Celje je februarja prejel vlogo za izdelavo Naravovarstvenih smernic za pripravo 
koncesijskega akta za podelitev rudarske pravice na zemljišču s parc. št.  167/4, 167/5, 167/6, 167/7, 
169, 170, 167/1 – del in 167/10 – del, vse k. o. Kozje, občina Kozje. 
Kamnolom Šonovo se nahaja na vidno zelo izpostavljenem z gozdom poraščenim vzhodnim 
pobočjem Brediča in v celoti leži znotraj območja Natura 2000. Negativne posledice izkoriščanja 
mineralne surovine bistveno prispevajo k degradaciji značilne mozaične krajine zavarovanega 
območja.  Opredeljen poseg predvideva bistveno povečanje kamnoloma, kar je v nasprotju z 
namenom in cilji zavarovanega območja. Transport pridobivalnega prostora je mogoč le preko 
vodotoka Bistrica in se je do sedaj izvajal po strugi. S povečanjem kamnoloma bi bilo potrebno 
urediti tudi cesto z ustreznim mostom. Tak poseg pa bi imel negativen vpliv na naravo ohranjene 
hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Kot upravljavec zavarovanega območja smo se v celoti 
strinjali z ugotovitvami ZRSVN, ki predlaga, da se koncesija ne podeli za prostor v obsegu, ki je 
prikazan v vlogi, ampak za bistveno zmanjšano površino. V 7. členu tudi Zakon o Spominskem parku 
Trebče prepoveduje odpiranje novih kamnolomov znotraj zavarovanega območja. 
ZRSVN je prejel tudi vlogo za pripravo strokovnega mnenja v postopku sprejemljivosti posega 
Ureditev glavne kolesarske povezave na območju občin Bistrica ob Sotli - Kozje - Krško. Ker je bil del 
predlagane trase speljan skozi sotesko reke Bistrice, so nas povabili k sodelovanju. Soteska ima 
izjemne geomorfološke lastnosti in je ena najbolj ohranjenih in slikovitih v vzhodnem delu Slovenije. 
Predviden poseg bi zagotovo imel negativen vpliv na vse zvrsti obeh naravnih vrednot, še posebej na 
območju soteske ter v delu vodotoka Bistrica skozi sotesko. Reka Bistrica si je pot utrla skozi zelo 
trdne in kompaktne kamnine in v takšni geološki strukturi so dela izjemno težavna in poškodujejo 
tudi dobršen del okolice, ne le območje, kjer bi se poseg izvajal. Naše mnenje zavodu je bilo, da se v 
sotesko ne posega, ker bi tako bila naravna vrednota bistveno spremenjena. V mesecu avgustu smo 
opravili terenski ogled soteske s predstavniki Občine Bistrica ob Sotli ter ZRSVN OE Celje. Sklep je bil, 
da v okviru primernega razpisa pripravimo projektno prijavo za ureditev vstopnega dela soteske, ki je 
lahko brez škode za naravo namenjen obiskovanju. 
V Kozjem namerava zasebni investitor graditi primarni plinovod po rastišču platane - drevesne 
naravne vrednote. Na pobudo Občine Kozje smo se z ZRSVN in investitorjem sestali na rastišču 
zavarovanega drevesa. Pregledali smo 3 variante trase in izbrali spremenljivo varianto, ki najmanj 
posega v rastišče drevesa. 
V marcu smo na povabilo ZRSVN OE Celje sodelovali pri predavanju za člane Univerze za tretje 
življenjsko obdobje. Tema predavanja je bila geologija Kozjanskega parka. 
ZRSVN je partner v projektu Life to grasslands v okviru katerega imajo namen izdati plakat o 
tradicionalnih sortah jabolk. Pri pripravi  smo jim pomagali s posredovanjem fotografskega materiala. 
Že drugo leto zapored smo sodelovali pri vsebinski izvedbi Dneva za Savinjo, ki ga pripravlja ZRSVN 
OE Celje in je letos potekal 1. junija. Sodelovali smo s predstavitvijo geološke naravne dediščine 
Kozjanskega parka. 
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V juniju in novembru smo s predstavniki ZRSVN OE Celje, Ljubljana in osrednja enota opravili križni 
teren na reki Sotli. Terenski ogled smo začeli na povirnem delu vodotoka Sotla ter nadaljevali 
dolvodno ob vodotoku s postanki in ogledi vse do Sedlarjevega. Teren smo vrednotili skladno z 
Metodologijo »Naravovarstveno vrednotenje hidroloških naravnih pojavov« (interno gradivo 
ZRSVN). Skladno z metodo smo vodotok Sotla razdelili na 6 odsekov oz. delov vodotoka, ki odražajo 
naslednje lastnosti: 

 odsek 1 (izvir Sotle – Rogatec), na odseku je Sotla v razredu A, 

 odsek 2 (Rogatec – Brezovec pri Rogatcu), Sotla je v razredu E, 

 odsek 3 (Brezovec pri Rogatcu – pritok Ločnica (Rajnkovec), na odseku je Sotla v razredu A, 

 odsek 4 (pritok Ločnica (Rajnkovec) – sp. pregrada Vonarje), je v razredu B, 

 odsek 5 (sp. pregrada Vonarje – Aqualuna), je v razredu E, 

 odsek 6 (Aqualuna (Podčetrtek) – Sedlarjevo), v tem delu je uvrščena v razred A, 

 Odsek 7 (Sedlarjevo – Bistrica ob Sotli), razred C, 

 Odsek 8 (Bistrica ob Sotli – soteska Zelenjak), razred E, 

 Odsek 9 (Soteska Zelenjak – Orešje), razred C. 

6.2 Sodelovanje z zavarovanimi območji 

JZ KP je s 14 zavarovanimi območji neformalno povezan v Skupnost parkov Slovenije. V okviru 
povezave z drugimi zavarovanimi območji izmenjujemo izkušnje in navezujemo stike z namenom 
izboljšanja upravljanja zavarovanih območij. 
  
Na gradu Grad v Krajinskem parku Goričko smo gostovali z našo razstavo Listje od septembra 2017 
vse do 26. februarja 2018. 
  
Skupnost parkov je v šolskem letu 2017/18 pripravila skupno aktivnost za parkovne šole v obliki 
spletnega kviza na https://www.naravniparkislovenije.si/slo/solarji. Pripravili smo 3 sklope poučnih 
nalog, v katerih smo izpostavili zanimivosti iz Triglavskega narodnega parka, Kozjanskega parka, 
Parka Škocjanske jame, Notranjskega regijskega parka, KP Sečoveljske soline, KP Strunjan, KP 
Goričko, KP Ljubljansko barje, KP Pivška presihajoča jezera, KP Logarska dolina, KP Kolpa in 
Naravnega rezervata Škocjanski zatok. Učenci so s svojimi mentorji naloge reševali celo šolsko leto. 
Vsak sklop pravilnih nalog je prinesel posamezne črke, ki so jih na koncu, če so pravilno rešili vse 
naloge, zložili v besedo PARKOSLOVJE. 
V septembru smo se dogovorili za nov sklop nalog za šolsko leto 2018/19 na temo Vodni krog 
parkov,  v septembru je bil v KP Ljubljansko barje organiziran sestanek koordinatorjev aktivnosti 
znotraj posameznega zavarovanega območja. V aktivnosti sodeluje 14 zavarovanih območij 
Slovenije. Pripravili smo naloge za 1. in 2. sklop. 
 
Udeležili smo se skupnega srečanja vseh zaposlenih v zavarovanih območjih, ki je bilo septembra na 
Ljubljanskem barju.  

6.3 Sodelovanje z Agencijo RS za okolje (ARSO) 

Od ARSO prejemamo 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  vodimo interno evidenco. V letu 2018 je prispelo 130 ponudb. 
V letu 2018 smo prejeli 88 pozivov in 98 odločb naravovarstvenih soglasij. Skupaj 186 dokumentov. 
Pozive in odločbe redno spremljamo in jih arhiviramo. Izdali smo dve strokovni mnenji za Hidravlično 
izboljšavo vodovodnega sistema v Občini Bistrica ob Sotli in postavitev čebelnjaka za Čebelarstvo 
Kozmus na Pilštanju. Konec septembra nas je arhitekt stranke iz Podgorja pri Pišecah prosil za 
mnenje k projektu za ekološko posestvo Pišece. Seznanili smo se s problematiko in izdali strokovno 

https://www.naravniparkislovenije.si/slo/solarji
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mnenje k predvidenem posegu. Napisali smo mnenje k vprašanju glede barve fasade stranke iz 
Bizeljskega.          
 
Seznanili smo se z novo prostorsko in gradbeno zakonodajo.  
 
V okviru ponudbe za prodajo zemljišč na zavarovanem območju so bile v odkup ponujene tudi 
naslednje parcele:*128, 650, 651, 652, 653/2, 653/1, 654, 677, 679, 680, 681 in 682 vse k. o. Vetrnik 
(1243) v občini Kozje. Skupna površina parcel je 25.888 m2 in predstavljajo zaokroženo celoto. 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 (Lanius collurio), škrjanec 
(Lullula arborea), smrdokavra (Upupa epops). Travniki so hkrati bogata nahajališča redkih gliv vlažnic 
(Hygrocybe). Večletni popisi Mikološke zveze Slovenije uvrščajo ta nahajališča med evropsko 
pomembna. 
ARSO smo predlagali odkup omenjenih parcel. Parcele so prišle 4. junija v last Republike Slovenije, z 
njimi pa bomo upravljali v okviru naše redne dejavnosti. 
Udeležili smo se predstavitve monitoringov metuljev in ptic kmetijske krajine, ki ga je na ARSO 
organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

6.4 Sodelovanje s strokovnimi in drugimi znanstvenimi organizacijami doma in v tujini 

Vzpostavili smo komunikacijo s Centrom za kartografijo favne in flore - ogledali smo si njihove baze 
podatkov. V prihodnje, ko bodo na razpolago finančna sredstva, načrtujemo vzpostavitev podobne 
podatkovne baze za območje Kozjanskega parka za potrebe učinkovitega upravljanja območja. V 
primeru, da bo vzpostavljena centralna podatkovna baza na nacionalnem nivoju pa se bomo 
priključili rabi podatkov iz te podatkovne baze 
  
Redno sodelujemo z Mikološko zvezo Slovenije, ki ima sedež v JZ KP. Izvedli smo skupna sestanka 
Mikološke zveze Slovenije in Gobarskega društva Kozjansko – Kozje. Tema sestanka so bili možni 
načini sodelovanja predvsem na nivoju izobraževanja mladih mikologov kot tudi bolj izkušenih 
determinatorjev. Sodelovanje vseh treh organizacij je zelo dobro in konstruktivno. S strani 
Gobarskega društva Kozjansko - Kozje je prišla pobuda za pripravo skupnega projekta, s pomočjo 
katerega bi uredili gobarsko učno pot na Bučah v občini Kozje. Primeren razpis bo leta 2019 v okviru 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V septembru smo imeli srečanje z Gobarskim 
društvom Ptuj, ki je zainteresirano za skupne aktivnosti. Mikološka zveza Slovenije je v mesecu 
oktobru v Kozjanskem parku (na gradu Podsreda) izvedla izobraževanje za naravovarstvene 
nadzornike, ki ga je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor. Izobraževanja smo se udeležili 
strokovni delavci JZ KP. 
  
Sodelovali smo pri predlogih za spremembo Zakona o ohranjanju narave na pobudo Ministrstva za 
okolje in prostor. 
  
Pri načrtovanju projektnih aktivnosti se povezujemo z različnimi organizacijami z namenom iskanja 
možnih povezovalnih projektnih idej. Aktivno sodelujemo z raziskovalnimi inštitucijami in 
strokovnimi združenji, ki izvajajo raziskave in monitoringe na našem zavarovanem območju in tako 
pridobivamo pomembno delovno in strokovno gradivo, ki ga vključujemo v upravljanje območja. 
  
Že vrsto let sodelujemo s Prirodoslovnim muzejem Slovenije – posvetovanja glede najdenih vrst in 
ugotovljenih podatkov, gostovanje njihovih naravoslovnih razstav. V okviru dneva bobra smo si letos 



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2018 

44 
 

iz Prirodoslovnega muzeja izposodili dermoplastičen preparat bobra. V jeseni smo na polletno  
izposojo dobili preparat lobanje. 
 
V sodelovanju s KGZS Zavod Novo mesto smo s predstavitvijo sort kozjanskih jabolk prispevali k 
pestrejši ponudbi na prazniku Topliškega jabolka. 
 
S Turistično zvezo Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije aktivno sodelujemo v komisiji  za  
ocenjevanje tematskih poti Slovenije. Glede na to, da imamo v Kozjanskem parku precej tematskih 
poti, si v okviru omenjene komisije prizadevamo za uvrstitev le-teh v sistemski  pravni in finančni 
okvir. 
 
Kozjanski park je član mreže Parkov dinarskega loka. Kot član mreže je bil JZ KP povabljen k pripravi 
projektnega predloga v okviru programa “Zavarovana območja za naravo in ljudi”, ki je bil odobren. 
V novembru smo bili povabljeni k predstavitvi projekta na IV. mednarodni konferenci parkov 
Dinarskega loka Ljudje in zavarovana območja.  

6.5 Sodelovanje s šolskimi centri in fakultetami 

V JZ KP v različnih delih leta opravljajo obvezno praktično izobraževanje dijaki in študentje, ki jih 
ustrezno vključujemo v naše upravljavske naloge. Praktično izobraževanje sta opravljala dijakinja 3. 
letnika Biotehniške šole iz Maribora in študent 2. letnika naravovarstva iz Šentjurja. Praksa  je 
potekala v okviru spoznavanja območja, seznanjanja z naravovarstvom, z neposrednim nadzorom v 
naravi, z varstvenimi režimi in prepovedmi ter s spoznavanjem zavarovanih rastlinskih in živalskih 
vrst in z lastnostmi naravnih vrednot. 
Skozi leto smo dobili kar nekaj zaprosil za podatke in nasvete pri pripravi raziskovalnih, seminarskih, 
diplomskih in magistrskih nalog, na katere smo se odzvali. 
Za mentorstvo k diplomi je zaprosila s področja promocije naravne dediščine. Študentka arhitekture, 
je zaprosila za material za dvorec v Kozjem. Pripravila bo njen pogled na prenovo in uporabo dvorca. 
11. februarja smo izvedli ustvarjalno delavnico na temo solitarnih čebel na gradu Rajhenburg, na 
povabilo zavoda Kulturni dom Krško-enota grad Rajhenburg. 
20. marca smo predstavili prireditev Praznik kozjanskega jabolka na mednarodni konferenci  v okviru 
projekta »Uživam tradicijo« (Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-
2020). Predstavitev smo izvedli na Centru biotehnike in turizma-Grm Novo mesto. 
21. marca smo izvedli  predavanje na Višji strokovni šoli Šentjur z naslovom: Stavbarstvo v 
Kozjanskem parku. Povabila nas je  prof. Marjana Koren, s katero sodelujemo že vrsto let. 
21. marca smo predstavili poklic krajinskega arhitekta v OŠ Kozje, na povabilo Lidije Čepin, mentorice 
izbirnega predmeta, kjer smo sodelovali pri raziskovalni nalogi in urejanju šolskega vrta. 
11. aprila in 8. novembra smo se udeležili sestanka v OŠ Podčetrtek na povabilo ravnateljice, ki nas je 
prosila za pomoč pri postavitvi razstave ob 230-letnici obstoja šole, ki jo bodo praznovali leta 2020. 
Naš strokovni delavec je bil somentor diplomske naloge / Dvoživke na območju ribnika Trebče v 
Kozjanskem regijskem parku. V njej je obravnavana tematika ogroženosti dvoživk v prometu ter 20 
let trajajoča akcija prenašanja dvoživk prek cestišča na lokaciji ribnika Trebče. V jesenskem času je 
bila naloga uspešno zagovarjana na Višji strokovni šoli v Šentjurju. 
Dijakinja II. gimnazije Maribor v šolskem letu 2018/2019 pod mentorstvom naše strokovne delavke 
pripravlja raziskovalno nalogo o kvalifikacijskih hroščih Nature 2000 v Kozjanskem parku. Naloga bo 
zaključena v prvi polovici leta 2019. 
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Razdelitev nalog za izvajanje šeste naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

  
Naloga 

Nosilec 
naloge 

Število ur/ 
realizirano 
št. ur  

Programski 
stroški/ 
realizacija 

Kazalniki/realizirani kazalniki  Obdobje 
izvajanja 

Sodelovanje z 
ZRSVN 

M. Kunst 120/89 
  

  Strokovna srečanja 
(5)/strokovna srečanja (6) 

Celo leto 

Sodelovanje z 
zavarovanimi 
območji 

M. Kunst 
  

220/286 
  

400,00 € - 
lastna 
sredstva/ 
477,29 € - 
lastna 
sredstva 

Delovni sestanki, skupna 
srečanja zaposlenih/delovni 
sestanki (2), skupna srečanja(1) 

Celo leto 

Sodelovanje z 
Agencijo RS za 
okolje 

V. 
Zakonjšek 
M. Kunst 

160/182 
  

  Pregledani pozivi in odločbe 
(100), sodelovanje pri pripravi 
naravovarstvenih mnenj, št. 
pregledanih predkupnih pravic 
(150), prostorsko prikazana 
evidenca naravovarstvenih 
mnenj in predkupnih površin 
/Pregledani pozivi in odločbe 
(186), sodelovanje pri pripravi 
naravovarstvenih mnenj (4), 
število pregledanih predkupnih 
pravic (130), odkup 
naravovarstveno zaokroženih 
pomembnih površin 25.888 m2 

Celo leto 
  

Sodelovanje s 
strokovnimi in 
drugimi 
znanstvenimi 
organizacijami 
doma in v tujini 

B. 
Ploštajner 

80/278 
  
  

  Aktivna sodelovanja v 
aktivnostih (3)/ Aktivna 
sodelovanja v aktivnostih (9) 

Celo leto 

Sodelovanje s 
šolskimi centri in 
fakultetami 

M. Kunst 100/121 
  
  

  Izvedena praktična 
izobraževanja (5), sodelovanja 
pri seminarskih, diplomskih in 
magistrskih nalogah (3)/ 
Izvedena praktična 
izobraževanja (2), sodelovanja 
pri seminarskih, diplomskih, 
raziskovalnih in magistrskih 
nalogah (4) 

Celo leto 

  SKUPAJ   680/956       

Dodatne naloge (presežen program): 
Zaradi številnih pobud različnih strokovnih in drugih organizacij, ki smo jih ocenili za primerne, smo 
porabili več ur od načrtovanih. 
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7  ZAGOTOVLJANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA IZVAJANJE   UPRAVLJAVSKIH IN 

NADZORNIH NALOG 

  
V okviru sedme naloge smo izvajali naslednje aktivnosti: 
  

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

7.1 Priprava programov, poročil, javnih naročil in informiranje zaposlenih 

Program dela in finančni načrt JZ KP za leto 2018 smo pripravili januarja 2018, Svet zavoda JZ KP ga je 
sprejel na 9. redni seji, 5. 2. 2018. Rebalans programa dela za leto 2018 je Svet zavoda JZ KP sprejel 
na 2. redni seji, 27. 9 . 2018.  
  
V letu 2018 smo po navodilih Ministrstva za okolje in prostor pripravili Poročilo o delu JZ KP za leto 
2017. Poročilo o delu JZ KP za leto 2017 je sprejel Svet zavoda JZ KP na 1. redni seji, dne, 19. 4. 2018. 
 
Do roka smo pripravili in poslali Polletno poročilo o delu in poslovanju zavoda v letu 2018. 
 
Program dela in finančni načrt JZ KP za leto 2019 smo pripravili v mesecu decembru. 
 
Po navodilih pristojnega Ministrstva smo pripravili vsa zahtevana poročila o stanju zaposlenih. 
  
Poleg manjših javnih naročil za storitve in material za potrebe redne dejavnosti JZ KP smo izvedli še 2 
pomembni javni naročili, in sicer: 

 ureditev centra biodiverzitete in travniškega sadjarstva na Čerčkovi domačiji – faza III: zaprtje 
objekta od zunaj in ureditev okolice ter, 

 dobava in vzpostavitev polnilnih postaj za električna vozila v JZ KP. 
 

7.2 Seje Sveta zavoda JZ KP in Strokovnega sveta JZ KP 

V letu 2018 je imel Svet JZ KP eno korespondenčno in štiri redne seje. Članom sveta JZ KP je 17. 
marca potekel mandat. Konstitutivna seja Sveta JZ KP v novi sestavi je bila 19. aprila. 
  
Na 9. korespondenčni seji se je Svet JZ KP seznanil z obrazložitvijo odstopa direktorja JZ KP mag. Tea 
Hrvoja Oršaniča.  
  
Na 9. redni seji se je Svet JZ KP seznanil z odstopno izjavo članice Sveta JZ KP mag. Valerije 
Slemenšek in imenovanjem nove članice Sveta JZ KP Nataše Ferlinc Krašovic. Svet JZ KP je soglasno 
sprejel Program dela in finančni načrt JZ KP za leto 2018, potrdil cenik JZ KP in se seznanil z letnim 
načrtom notranje revizije za leto 2017. 
  
Na 1. konstitutivni seji je Svet JZ KP soglasno sprejel Poročilo o delu JZ KP za leto 2017 in izrekel 
pohvalo za opravljeno delo kolektivu zavoda na čelu z direktorjem mag. Teom Hrvojem Oršaničem. 
Svet zavoda je soglasno ocenil delo direktorja mag. Tea Hrvoja Oršaniča kot odlično. Svet zavoda se 
je seznanil z letnim poročilom notranje revizije za leto 2017 in odzivnim poročilom. 



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2018 

47 
 

 
Na 2. redni seji je Svet JZ KP soglasno sprejel spremembo finančnega načrta JZ KP za leto 2018, in 
sicer se prenesejo sredstva v višini 17.600,00 € iz postavke plač na postavko investicij. Svet JZ KP je 
soglasno potrdil imenovanje strokovnega sveta JZ KP. Svet JZ KP se je seznanil s seznamom 
nepremičnin v lasti in upravljanju Kozjanskega parka in si jih pod točko razno tudi ogledal. 
 
Na 3. redni seji je Svet JZ KP dal pozitivno mnenje k imenovanju Mojce Kunst za direktorico JZ 
Kozjanski park in se seznanil s tekočim poslovanjem. 
 
Več v prilogi 1 
 
Delovanje strokovnega sveta javnega zavoda Kozjanski park v letu 2018  
Članom Strokovnega sveta JZ KP je v letu 2018 potekel mandat. Člani Sveta JZ KP so na 2. redni seji 
(27. 9. 2018) soglasno potrdili imenovanje Strokovnega sveta JZ KP. Strokovni svet JZ KP je bil sklican 
14. decembra 2018, vendar se ga večina članov ni uspela udeležiti, zato so pripombe k Programu 
dela za leto 2019 poslali po elektronski pošti in le te smo smiselno upoštevali. 

7.3 Upravljanje s kadri 

V JZ KP je bilo na dan 31. 12. 2018 zaposlenih 19 oseb (17 redno zaposlenih, ena zaposlitev za 
določen čas in ena projektna zaposlitev). Izvajali smo tudi program javnih del, v katerega je bilo 
vključenih pet oseb. 
V izhodiščih za pripravo programa dela zavoda za leto 2018 se v kadrovski preglednici izhodišč za 
pripravo kadrovskega načrta že več let pojavlja število zaposlenih v zavodu 16,68. Ta številka izhaja iz 
stanja leta 2015, ko je del redno zaposlenih delal na mednarodnem projektu BIOEUPARKS. Projekt se 
je zaključil v letu 2016, številka pa ostaja. 
  
Zaradi daljše bolniške odsotnosti sodelavca od novembra 2017 do 27. marca 2018, smo  za določen 
čas zaposlili biologinjo, ki je sodelavca nadomeščala. Od 27. marca do 26. oktobra je bil sodelavec 
zmožen za delo za krajši delovni čas, in sicer 4 ure. Nadomestna zaposlitev je trajala od 14. februarja 
do 31. julija. 
  
Zaradi imenovanja Valerija Slemenšek za v.d. direktorico, smo  znotraj hiše opravili reorganizacijo – 
na delovno mesto Valerije Slemenšek je bila prestavljena Tatjana Kotnik, na delovno mesto 
Kotnikove pa smo za določen čas do imenovanja direktorja Kozjanskega parka zaposlili biologinjo in 
sicer od 20. februarja do 21. decembra, ko je bila na mesto direktorice Kozjanskega parka imenovana 
Mojca Kunst.  
  
Opremljanje uslužbencev z delovnimi oblekami poteka postopno in v skladu s finančnimi 
zmožnostmi. V prvi polovici leta smo vse zaposlene opremili z delovno obutvijo, v drugi polovici leta 
pa smo nabavili jakne za vse zaposlene ter tehnično obutev za delavce na terenu. 
  
Na Zavod za zaposlovanje, območna služba Celje smo prijavili programe za sofinanciranje javnih del 
za: 

 dve osebi za obdobje enajst mesecev in dve osebi za obdobje dvanajst mesecev na programu 
Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove vasi ter, 

 eno osebo za obdobje deset mesecev na programu Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih. 
 

Dela, ki so jih opravljale osebe, vključene v programu Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, 
gozdov, obnove vasi: 

 pomoč pri urejanju tematskih poti v Kozjanskem regijskem parku, 

 pomoč pri ohranjanju značilnosti tradicionalnih krajin v Kozjanskem regijskem parku, 
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 pomoč pri vzdrževanju infrastrukture regijskega parka, 

 pomoč pri izvajanju ukrepov proti zaraščanju na območju Kozjanskega regijskega parka, 

 pomoč pri odstranjevanju invazivnih vrst na območju Kozjanskega regijskega parka. 
 
Dela, ki jih je opravljala oseba  vključena v programu Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih: 

 pomoč pri pripravi razstav in drugih dogodkov izvedenih v Kozjanskem parku, 

 pomoč pri izvajanju pedagoških programov, 

 pomoč pri urejanju gradiva, 

 pomoč pri informiranju obiskovalcev, 

 pomoč pri nadzorovanju gibanja obiskovalcev v razstavnih prostorih. 
 
Od aprila do junija je ena oseba opravila 130 ur dela v splošno korist. 

7.4 Zagotavljanje varstva pri delu in požarne varnosti  

V JZ KP v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter drugimi predpisi, zagotavljamo varnost 
in zdravje delavcev pri delu. Predvsem prilagajamo delo posamezniku, dajemo delavcem ustrezna 
navodila glede tehničnih napredkov in glede izogibanja nevarnostim. Vse delavce JZ KP smo opremili 
z delovno obutvijo in oblačili. 
Skozi vse leto preverjamo požarno varnost stavb v lasti in upravljanju, evakuacijskih poti ter skrbimo 
za tehnično brezhibnost ročnega orodja in naprav. 
Skupaj s podjetjem Tehnoschool smo izdelali novo oceno tveganja za posamezna delovna mesta v JZ 
KP za potreba varstva pri delu in izvedli tečaj varstva pri delu. 

7.5 Izobraževanje delavcev Kozjanskega parka 

Izobraževanje zaposlenih v JZ KP se izvaja z udeležbo na strokovnih srečanjih, seminarjih, delavnicah, 
predavanjih ter spremljanjem strokovne literature in revij. V okviru naših pristojnosti in možnosti 
zaposlene napotujemo na izobraževanja, ki prispevajo k boljšemu upravljanju zavarovanega 
območja. 
  

NAZIV IZOBRAŽEVANJA ORGANIZATOR UDELEŽENEC 

Volitve in delo svetov javnih zavodov Aktuar d.o.o., 
Ljubljana 

mag. Valerija Slemenšek 

Študijski obisk integralnega projekta 
LIFE-IP ZENAPA, v Birkenfeldu, v Nemčiji 

Ministrstvo za okolje 
in prostor 

Tatjana Kotnik 

Predstavitev informacijskega sistema za 
elektronsko oddajo ponudb 

Ministrstvo za šolstvo, 
Ljubljana 

mag. Valerija Slemenšek, 
Tatjana Kotnik 

Udeležba na mednarodni Life 
konferenci za mreženje, Brdo pri Kranju 

Ministrstvo za okolje 
in prostor 

mag. Valerija Slemenšek, 
Tatjana Kotnik 

Strokovna ekskurzija – ogled dveh 
zavarovanih območij na Hrvaškem in 
sicer Vransko jezero in Lonjsko polje 

Kozjanski park Zaposleni v JZ KP in deležniki 

Strokovna ekskurzija – ogled primera 
dobrih praks razvoja turizma v Italiji 

LAS Posavje Danijela Kodrnja 
Tina Osovnikar 

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO5537&pogled=osnovni
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Predavanje mikologa Janeza Gorenška Društvo gobarjev Kozje mag. Valerija Slemenšek, 
Barbara Ploštajner, Lucija 
Zorenč 

Strokovna ekskurzija – Štajerska cesta 
gradov 

Gradovi Posavja Vesna Zakonjšek, Lucija Zorenč 

Brez čebel ni življenja, 
predavanje dr. Peter Kozmus 

Knjižnica Kozje Vesna Zakonjšek, Lucija Zorenč 

Le vkup – predstavitev zbornika Posavski muzej Brežice Lucija Zorenč 

Varstvo osebnih podatkov RA Sotla Lucija Zorenč 

Obnovitveno usposabljanje za 
odgovorne osebe za Fito in Seme 
register 

KGZS, Zavod Nova 
Gorica 

Adrijan Černelč 

Predstavitev DEKD 2018 Posavski muzej Brežice Nataša Ferlinc Krašovic, Lucija 
Zorenč 

Destinacija EDEN – Slovenska turistična 
organizacija 

Škocjanski zatok, 
Koper 

Nataša Ferlinc Krašovic, 
Tatjana Kotnik 

Delavnica Digitalni marketing Podjetniški inkubator 
Šentjur 

Nataša Ferlinc Krašovic 

Izobraževanja v sklopu Skupnosti 
muzejev Slovenije 

Ustvarjalni center 
Švicarija, Ljubljana 

Nataša Ferlinc Krašovic 

Delavnica Učinkovito komuniciranje Projekt Life Naturaviva Tatjana Kotnik, Nina K. Gabron 

2. srečanje za razvoj integralnih 
turističnih produktov in 5 – zvezdičnih 
doživetij  

RRA Posavje - 
Kostanjevica na Krki 

Lucija Zorenč 

Srečanje zaposlenih v zavarovanih 
območjih 

Krajinski park 
Ljubljansko barje 

Valerija Slemenšek, Mojca 
Kunst, Barbara Ploštajner,  
Anton Preskar, Adrijan 
Černelč, Nataša Ferlinc 
Krašovic, Lucija Zorenč, 

3. srečanje za razvoj integralnih 
turističnih produktov in 5 – zvezdičnih 
doživetij              

RRA Posavje Lucija Zorenč 
 

Simpozij o krožiščih Moderna galerija 
Ljubljana 

Vesna Zakonjšek, Lucija Zorenč 

Skupaj do znanja: kulturna dediščina 
kot učna snov, muzeji in galerije kot 
razširjene učilnice 

Skupnost muzejev 
Slovenije, Zavod 
republike Slovenije za 
šolstvo 

Nataša Ferlinc Krašovic, Vesna 
Zakonjšek, Lucija Zorenč 

Varstvo pri delu, požarna varnost Tehnoschool, Boris Zaposleni v JZ KP 
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Srdoč s.p. 

Strokovna ekskurzija - Muzej 
neandertalcev Krapina 

Kozjanski park Zaposleni v JZ KP 
 

Sanja Lončar - predavanje Posavski ekološki 
večer 

Adrijan Černelč 
Vesna Zakonjšek 

Delavnica - Revitalizacija stavb kulturne 
dediščine v okviru projekta RESTAURA 

RA Sotla Nataša Ferlinc Krašovic 

Strokovna ekskurzija - ogled treh 
biodinamičnih kmetij 

Društvo za 
biodinamično 
kmetovanje Ajda 
Posavje 

Vesna Zakonjšek 

Strokovna ekskurzija - ogled kmetije 
Vizjak in kmetije Vreže v Šmarju pri 
Jelšah, Klet Emino ter kmetije Ivanc 
Buče 

RA Sotla Natalija Penič 
Vesna Zakonjšek 

Izobraževanje o elektronskem 
marketingu 

Skupnost muzejev 
Slovenije 

Nataša Ferlinc Krašovic 

Delavnica - osnove fotografije  Društvo fotografov 
SVIT Celje 

Nataša Ferlinc Krašovic 

Srečanje mreže EDEN STO Nataša Ferlinc Krašovic 

Mednarodna konferenca - Kako znižati 
energetske stroške? 

RA Savinjske regije Tatjana Kotnik 
Valerija Slemenšek 

Objekti za obiskovalce varovane narave, 
redni letni posvet ZRSVN 

ZRSVN Tatjana Kotnik 
Valerija Slemenšek 
Barbara Ploštajner 
Anton Preskar 

Mednarodni posvet - Povezani v 
izobraževanju za naravovarstvo 

Konzorcij biotehniških 
šol Slovenije 

Nataša Ferlinc Krašovic, 
Tatjana Kotnik 

Zaključek DEKD z ogledom razstav Ivane 
Kobilice in Zorana Mušiča  

ZVKDS, Narodna 
galerija 

Nataša Ferlinc Krašovic, Vesna 
Zakonjšek, Lucija  
Zorenč 

Dopolnilno izobraževanje 
naravovarstvenih nadzornikov - prekrški 

Ministrstvo za okolje 
in prostor 

Peter Kunst, Anton Preskar, 
Mojca Kunst 

Dopolnilno izobraževanje 
naravovarstvenih nadzornikov - prekrški 
in zavarovane glive 

MOP Peter Kunst, Anton Preskar, 
Mojca Kunst, Barbara 
Ploštajner, Tina Osovnikar 

Komunikacijska delavnica za zaposlene 
Kozjanskega parka 

Kozjanski park Zaposleni v JZ KP 
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IV. mednarodna konferenca parkov 
Dinarskega loka “Ljudje in zavarovana 
območja” 

Parki Dinarskega loka Barbara Ploštajner, Mojca 
Kunst 

7.6 Promocija zdravja na delovnem mestu 

V JZ KP izboljšujemo organizacijo dela in delovnega okolja in spodbujamo zaposlene, da se aktivno 
udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja. Tako se je del zaposlenih JZ KP udeležil 
dobrodelnega teka »Prehodi kilometer v mojih čevljih« na Festivalu vina in čokolade. 
Vseskozi se trudimo zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu in jih pri tem ustrezno 
obveščamo. 
  
Prilagodili smo delovno mesto za lažje delo osebe s posebnimi potrebami ter pridobili predračun za 
ureditev sanitarij za osebe s posebnimi potrebami.  
 
Razdelitev nalog za izvajanje sedme naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

Naloga Nosilec 
naloge 

Število ur/ 
realizirano 
št. ur  

Programski 
stroški/ 
realizacija 

Kazalniki/realizirani 
kazalniki  

Obdobje 
izvajanja 

Letni program dela, 
poročila, javna 
naročila, kolegiji, 
sestanki strokovnih 
delavcev 

T. Kotnik 
  

1.500/1.566 
  
  

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

Celo leto 

Seje Sveta zavoda in 
Strokovnega sveta 

V.   
Slemenšek 

150/82 
  

  Najmanj dve seji Sveta 
zavoda  in ena seja 
Strokovnega sveta/ena 
korespondenčna in štiri 
redne seje Sveta zavoda, 
ena korespondenčna seja 
Strokovnega sveta 

Celo 
leto 

Upravljanje s kadri T. Kotnik 140/132 
  

Javna dela: 
10.250,00 €- 
lastna 
sredstva 
11.350,00 €- 
občine 
39.700,00 €- 
ZRSZ/ 
12.317,78 €-

Prijava na razpis javnih del, 
objava razpisov prostih 
delovnih mest, 
zaposlovanje za določen 
čas, poročila, 
seznami/odobrenih 5 
delavcev zaposlenih preko 
programa javnih del, 
zaposlitev treh oseb za 

Celo 
leto 
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lastna 
sredstva 
11.037,34 €- 
občine 
41.653,34 €- 
ZRSZ 

določen čas, oddana 
poročila 

Zaščitne delovne 
obleke, varstvo pri 
delu 

T. Preskar 40/24 
  

2.000,00 € -
MOP/ 
1.390,39 € 
MOP 

Nakup delovnih oblačil in 
obutve, posodobitev 
dokumentacije/nakup 
delovne obutve in oblačil, 
posodobljena 
dokumentacija 

Prva 
polovica 
leta 

Izobraževanje 
zaposlenih 

V. 
Slemenšek 

 350/415 
  

1.500,00 € -
lastna 
sredstva/ 
1.576,76 € 
lastna 
sredstva 
193,72 € 
MOP 

Vsaj 2 opravljeni   
usposabljanji za zaposlene, 
strokovna 
ekskurzija/izvedenih 38 
izobraževanj, izvedena 
strokovna ekskurzija 

Celo 
leto 

 SKUPAJ   2.180/2.219       
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DELEŽ UR PRIORITETE I 
  

  VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE I ŠTEVILO UR/ 
REALIZIRANO 
ŠT. UR  

DELEŽ UR NA 
CELOTO/ 
REALIZIRAN DELEŽ 
UR  

  PRIORITETA I     

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

5.760/7.066 25,82 %/33,30 % 

2. Priprava načrtov upravljanja zavarovanega 
območja 

3.550/1.441 15,91 %/6,79 % 

3. Izvajanje neposrednega nadzora v naravi 2.380/2.012 10,67 %/9,48 % 

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

450/290 2,01 %/1,37 % 

5. Spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja 700/426 3,13 %/2,01 % 

6. Sodelovanje z naravovarstvenimi, strokovnimi 
in znanstvenimi zavodi in institucijami 

680/956 3,05 %/4,51 % 

7. Zagotoviti podporno okolje za izvajanje 
upravljavskih in nadzornih nalog 

2.180/2.219 9,80 %/10,46 % 

  SKUPAJ PRIORITETA I 15.700/14.410 70,39 %/ 67,92 % 
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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 smo izvajali naslednje aktivnosti: 
  
1. Tematska interpretacija in izobraževanje o zavarovanem območju (naravoslovni, kulturni, tehniški 

dnevi, ustvarjalne delavnice, projektni dnevi v sodelovanju s šolami). 
2. Praznik Kozjanskega jabolka. 
3. Okoljski dnevi (dan Zemlje, dan biodiverzitete, dan parkov, dan okolja, dan živali, Evropska noč 

netopirjev, Evropski dan opazovanja ptic, ...). 
4. Interpretacija narave in kulturne dediščine v zavarovanem območju z izvajanjem vodenja 

obiskovalcev. 

1.1 Tematska interpretacija in izobraževanje o zavarovanem območju (naravoslovni, kulturni, 

tehniški dnevi, ustvarjalne delavnice, projektni dnevi v sodelovanju s šolami) 

  
Naravoslovni in kulturni dnevi 
Za osnovne šole smo izvedli naravoslovne dneve (53) in kulturne dneve (35), ki potekajo s 
spoznavanjem sestavin žive in nežive narave na terenu ter z obiskom kulturnih spomenikov, od 
katerih je v JZ KP najbolj obiskan grad Podsreda. Učence seznanjamo z zavarovanim območjem in jih 
podrobneje seznanimo z izbrano temo - spoznavanje suhega travnika, gozda, živega sveta 
travniškega sadovnjaka, življenja v in ob reki, pestrosti geološke zgradbe, poudarek je vedno na 
biodiverziteti zavarovanega območja. Ozaveščamo o pomenu kulturne dediščine Kozjanskega parka, 
kjer izpostavljamo grad Podsreda, kjer najlažje interpretiramo značilnosti sožitja med naravo in 
kulturo v našem parku. Na gradu Podsreda imamo predstavljeno naravno in kulturno dediščino parka 
ter številne lastne in gostujoče naravoslovne razstave. Naši obiskovalci so bili tudi študentje različnih 
fakultet, ki so se pri nas seznanjali z nalogami upravljavca zavarovanega območja in s primeri dobrih 
parkovnih praks, ki smo jih razvili v letih našega delovanja. 
V dveh spodnjih tabelah so prikazane teme naravoslovnih in kulturnih dni, šole in število skupin 
oziroma udeležencev. 
 
Z Gimnazijo Celje center od leta 2008 dalje  izvajamo Projektni dan Zlato jabolko, kjer dijake vseh 
drugih letnikov seznanimo z naravo zavarovanega območja in nalogami upravljavca. Dijaki si ogledajo 
tudi grad Podsreda in se seznanijo s srednjeveškim življenjem, opravijo razgovor z županjo občine 
Kozje in obiščejo ekološko kmetijo. Letošnjega projektnega dne se je udeležilo 144 dijakov. 
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TEMA  NARAVOSLOVNEGA DNE ŠOLA ŠTEVILO SKUPIN/ 
UDELEŽENCEV 

Biodiverziteta in zavarovana območja II. gimnazija Maribor 1/20 

Biodiverziteta in zavarovana območja - bober OŠ Lesično 1/14 

Biodiverziteta in zavarovana območja - bober OŠ Kozje 1/11 

Biodiverziteta in zavarovana območja - bober Vrtec Kozje 2/29 

Biodiverziteta in zavarovana območja - bober OŠ Bistrica ob Sotli 1/15 

Biodiverziteta in zavarovana območja - bober OŠ Kapele 1/17 

Travniški sadovnjak in koristni organizmi OŠ Polule 3/55 

Biodiverziteta in zavarovana območja Društvo študentov gozdarstva 1/38 

Dvoživke OŠ Kozje 1/9 

Gozd OŠ Štore 2/38 

Biodiverziteta in zavarovana območja Šolski center Grm 1/12 

Biodiverziteta in zavarovana območja OŠ Senovo 2/37 

Biodiverziteta in zavarovana območja OŠ Tone Čufer Maribor 2/55 

Gozd OŠ Ljubečna 2/40 

Suhi travniki OŠ Šmarje 4/98 

Biodiverziteta in zavarovana območja OŠ Planina pri Sevnici 2/27 

Suhi travniki OŠ Blaža Kocena Ponikva 2/32 

Biodiverziteta in zavarovana območja OŠ Dobje 2/27 

Gozd OŠ Šmarje pri Jelšah 4/98 

Geološka učna pot OŠ Kozje 1/12 

Biodiverziteta in zavarovana območja Ekonomska gimnazija Celje 5/128 

Orientacijski pohod Ekonomska gimnazija Celje 5/55 

Geološka učna pot Osnovna šola Podčetrtek 2/34 

Biodiverziteta in zavarovana območja Škofijska gimnazija Maribor 1/14 

Geološka učna pot OŠ Brežice 4/96 

SKUPAJ   53/1011 
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Naslov : Tema in število izvedenih naravoslovnih dni 
 

 
 
 
 
 

TEMA  KULTURNEGA DNE ŠOLA ŠTEVILO SKUPIN/ 
UDELEŽENCEV 

Spoznavanje življenja na gradovih – grad Podsreda Gimnazija Maribor 1/16 

Spoznavanje življenja na gradovih  – grad Podsreda Šolski center Rogaška 
Slatina 

1/30 

Spoznavanje življenja na gradovih – grad Podsreda Teološka fakulteta 1/30 

Spoznavanje življenja na gradovih – grad Podsreda Univerza za tretje 
življenjsko obdobje 

1/30 

Spoznavanje življenja na gradovih – grad Podsreda Vrtec Koprivnica 2/44 

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda OŠ Velenje 3/60 

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda, 
pomen srednjeveških trgov-trg Podsreda, voda in 
kruh-uporaba vodnih virov nekoč in danes-
Levstikov mlin 

OŠ Ljubno 2/30 

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda OŠ Dobje 1/11 
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Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda, 
pomen srednjeveških trgov-trg Podsreda, voda in 
kruh-uporaba vodnih virov nekoč in danes-
Levstikov mlin 

OŠ Tone Čufar, Maribor 2/49 

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda OŠ Boštanj 2/35 

Kaligrafija vzgojiteljice 1/29 

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda SŠ Zagorje 2/39  

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda OŠ Krško 3/72 

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda SŠ za oblikovanje 
Ljubljana 

3/80 

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda OŠ Bistrica ob Sotli 1/15 

Herman Lisjak na gradu Podsreda - ogled in 
delavnica 

OŠ Koprivnica 1/35 

Herman Lisjak na gradu Podsreda - ogled in 
delavnica 

Vrtec Bistrica ob Sotli 2/36 

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda OŠ Lesično 1/16 

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda VŠ Turistična geografija 2/44 

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda Škofijska gimnazija 
Maribor 

1/16 

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda VŠ Velenje 1/18 

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda Ekonomska šola Brežice 1/27 

SKUPAJ   35/762 
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Število skupin glede na stopnjo izobraževanja 

 

 
 
 
 
 
Delavnice 
Ob veliki noči smo izvedli ustvarjalne delavnice v Podsredi. Dopoldanske delavnice so bile namenjene 
okoliškim šolam in se jih je udeležilo 131 učencev, popoldanske delavnice pa so namenjene vsem 
prebivalcem in se jih je udeležilo 67 udeležencev. Tudi v  času adventa smo okoliškim šolam ponudili 
možnost delavnic, ki jih je izrabila ena šola. V tem času smo izvedli tudi 2 popoldanski delavnici za 
izven. Adventnih delavnic se je udeležilo 30 udeležencev. 
Skupno število obiskovalcev delavnic je 228. 
 
Z namenom, da izobrazimo čim večje število lastnikov sadnih dreves o tradicionalnih sadjarskih 
znanjih smo organizirali prikaza rezi, vzdrževanja, oskrbe in cepljenja sadnih dreves, katerih se je 
udeležilo preko 80 udeležencev. 
V mesecu marcu smo v sodelovanju z Mladinskim društvom iz Bistrice ob Sotli izvedli predavanje in 
praktični prikaz razmnoževanja sadnih dreves z naslovom Od pečk do jabolk, katerega se je udeležilo 
25 udeležencev. 
V mesecu aprilu smo v sodelovanju s Knjižnico Šmarje pri Jelšah za njihove člane izvedli predavanje z 
naslovom Naš domači sadovnjak, katerega se je udeležilo preko 40 udeležencev. 
Na prireditvi 6. Dani jabuka na Gradu Veliki tabor smo za udeležence prireditve izvedli predavanje z 
naslovom Ohranitev starih sort jabolk skozi čas. 
V sodelovanju z KGZS izpostavo Šmarje pri Jelšah smo na območju občine Rogatec in Rogaška Slatina 
izvedli strokovni predavanji Tradicionalne sorte jabolk in praktična prikaza sajenja sadnih dreves. 
 

1.2 Praznik kozjanskega jabolka 

Praznik kozjanskega jabolka je osrednja naravovarstvena prireditev Kozjanskega parka, ki se je iz 
skromnih začetkov razvila v enega največjih naravovarstvenih in okoljskih dogodkov v državi. Že 19. 
prireditev se je odvijala od 7. do 14. oktobra. 
Prireditev Praznik kozjanskega jabolka, ki jo v Kozjanskem parku organiziramo vedno drugi teden v 
oktobru je v soboto, 13. oktobra, svečano odprl minister za okolje in prostor, gospod Jure Leben. 
Svečane otvoritve dogodka so se udeležili predstavniki lokalnih skupnosti, javnih zavodov in 
organizacij s področij, na katerih se udejstvuje tudi park. V imenu lokalnih skupnosti je zbrane 

2

18

9

5

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

vrtec osnovna šola srednja šola višja šola in
fakulteta

univerza za
3.življenjsko

obdobje



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2018 

59 
 

nagovorila županja Občine Kozje gospa Milenca Krajnc, prisotne pa je nagovoril tudi minister za 
gospodarski razvoj in tehnologijo gospod Zdravko Počivalšek. 
  
Kozjanska jabolka prihajajo iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so prioritetni, 
naravovarstveno med najpomembnejšimi habitati v Kozjanskem parku – tu namreč živijo nekatere 
vrste ogroženih ptic kot so vijeglavka, zelena žolna, pivka, veliki skovik, pogorelček, čuk in rjavi 
srakoper in ravno zaradi njih so ti habitati vključeni v območje Natura 2000 po Direktivi o pticah. 
Jabolko iz visokodebelnih travniških sadovnjakov pomeni varovanje narave, nadaljevanje tradicije in 
dediščine naših prednikov, blagostanje in zdravo hrano ter simbol prepoznavnosti zavarovanega 
območja Kozjanskega parka in identifikacije domačinov z zavarovanim območjem. 
  
S prireditvijo želimo prikazati sodelovanje s prebivalci parka in skupna prizadevanja pri varstvu 
naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere najbolj tipični 
razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan. 
 
NEDELJA, 7. oktober  
Prvi dan praznika smo se podali na 10. Pohod po kozjanskih sadovnjakih. Pohoda se je kljub slabemu 
vremenu udeležilo 50 pohodnikov. 
 
TOREK, 9. oktober  
V Hermanovi ustvarjalnici so otroci izdelovali škatlico za rojstnodnevno darilo in si ogledali razstavo 
Rojstni dan v Hermanovem brlogu. Delavnice se je udeležilo 23 posameznikov. 
                                            
SREDA, 10. oktober  
V sodelovanju z zavodom METRO SR, Zavod za prostor Savinjske regije, smo izvedeli arhitekturno 
delavnico “Hiša v parku” z učenci OŠ Bistrica ob Sotli. 
                      
ČETRTEK, 11. oktober         
6. Aškerčev večer v Podsredi je bil posvečen pesniku Simonu Gregorčiču. Aškerčevega večera, ki smo 
ga organizirali skupaj s Kulturnim društvom Podsreda in KS Podsreda se je udeležilo 90 obiskovalcev. 
 
PETER, 12. oktober, odprtje dveh razstav v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi 
Razstava starih sort jabolk in Gozdni hrošči – jih  poznamo?  
Razstava Starih sort jabolk je v programu Kozjanskega jabolka tradicionalna in tudi letos sta jo avtorja 
razstave Adrijan Černelč in Vesna Zakonjšek pripravila v Slovensko-bavarski hiši. Število sort nam 
priča o bogati biotski raznovrstnosti, kar pa je velika prednost in bogastvo manj razvitih regij. Na 
razstavi je bilo predstavljenih 72 različnih sort jabolk iz visokodebelnih travniških sadovnjakov. 
Avtor razstave o hroščih je bil Dušan Klenovšek. 

          
SOBOTA in NEDELJA, 13. in 14. oktober 2018 
V družabno-sejemskem delu, ki je potekal v soboto med 10. in 24. uro ter v nedeljo med 10. in 18. 
uro so se s svojimi projekti in proizvodi predstavili kmetije, domače in umetnostne obrti ter 
predstavitve, šole in vrtci, društva, partnerske institucije. 
Na 151 stojnicah se je predstavilo 171 ponudnikov. 
 
V soboto in nedeljo je sejemski del spremljal bogat strokovni, kulturni, športni, družabni in otroški 
program. 
Ob Slovensko-bavarski hiši je potekal prikaz predelave sadja. Predelava sadja je v letošnjem letu že 
enajstič zapored potekala na mobilni predelovalnici soka, ki smo jo pridobili preko projekta IPA v 
okviru programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2008–2013. Sok je bilo mogoče tudi 
poskusiti in seveda kupiti. 
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Člani Gobarskega društva Kozjansko-Kozje so pripravili  razstavo gob. Na ogled je bila ves čas 
sejemskega dogajanja. Člani društva so zagotavljali strokovno vodstvo po razstavi in obiskovalce 
postregli z gobovo juho. 
V soboto so za otroško zabavo poskrbeli klovni na hoduljah iz Teatra Cizamo, ki so izvedli cirkuške 
delavnice.  
Tokratni najdaljši olup iz jabolka je bil dolg 730 cm. 
Kulturni program je potekal ves čas sejemskega dogajanja. V programu je sodelovalo 26 različnih 
skupin, kar pomeni 389 nastopajočih.  
Že desetič zapovrstjo smo pripravili tekmovanje v peki jabolčnega »štrudla«. Tekmovalo je 7 ekip, 
kakovost »štrudla« je ocenjevala 4 članska komisija. Po oceni komisije sta najboljši štrudl spekla 
Davor Pušnik in Kristjan Šmid, ki sta tekmovala za radio Štajerski val in si tako prislužili naziv 
»Štrudlmojstr 2018«. 
  
Rekreacijskega teka na grad Podsreda (organizira Športno društvo Podsreda v sodelovanju s 
Kozjanskim parkom) se je udeležilo 11 tekačev. 
V sodelovanju s Kolesarsko sekcijo Orans, Bistrica ob Sotli smo šestič organizirali družabno 
kolesarjenje»Z JABKO NA KOLO«, ki se ga je udeležilo 21 kolesarjev. 
 
Četrtič so se na Prazniku kozjanskega jabolka predstavila starodobna kolesa članov kluba »Večno 
mladi« iz Šentjurja. 
   
Na prireditvi Praznik kozjanskega jabolka 2018 smo že desetič podelili naziv - Carjevič. Naziv Carjevič 
si lahko prisluži lastnik sadovnjaka, ki v tistem letu za sadovnjak najlepše poskrbi. 
V letu 2018 je strokovna komisija ocenjevala 23 travniških sadovnjakov na območju Kozjanskega 
regijskega parka. Največje število točk je zbral sadjar Franc Turnšek iz Verač, ki si je tako prislužil 
naziv Carjevič leta 2018. 
Carjevič Franc Turnšek je bil ustoličen na sadjarskem tronu (sadjarski tron je naredil domačin Franci 
Černelč), ki stoji pred upravo Kozjanskega parka.  
  
PROMOCIJA PRIREDITVE  
Za potrebe promocije prireditve Praznik kozjanskega jabolka smo izvedli v lastni režiji več aktivnosti:  
celostna podoba za prireditev - risanje osnovnega motiva, oblikovanje plakata za najavo prireditve, 
vabilo v obliki zloženke, pasica za e-pošto, kuponko, oblikovanje vabila za tek, kolesarjenje in pohod 
po kozjanskih sadovnjakih, oblikovanje jumbo plakata, opravili smo izbor hroščev, ki smo jih 
potrebovali za oblikovanje koledarja hrošči, pripravili smo spominek na temo jabolka - vrečka za v 
trgovino, oglas za Roglo, letak v ruščini, vabilo za Aškerčev večer, oblikovanje oglasa za Slovenske 
novice, vabilo Herman in rojstnodnevno praznovanje, oblikovanje carjevič - plakat, oblikovanje 
priznanja carjevič in  priznanja sožitje ter oblikovanje plakata z navedbo sponzorjev. Opravili smo 
pogovor glede stojnice Kozjanskega parka s študentom arhitekture, domačinom Mihom Topliškom. 
Pomemben segment vsakoletne prireditve Praznika kozjanskega jabolka je tudi priprava, izdelava, 
oblikovanje in postavljanje razstave v Slovensko bavarski hiši ter priprava promocijskega gradiva in 
spremljajočega programa za mladino. Letos je bila poleg starih sort jabolka razstava posvečena 
gozdnim hroščem, zato smo jo kombinirali z lesenimi kosi bukve na katere smo izžgali napise imen 
jabolk. Na te lesene kose smo razstavili stare sorte jabolk. Ob razstavi smo izvedli tudi delavnico za 
otroke v parkovni osnovni šoli in v ta namen pripravili izdelavo origami hrošča ter maketo hroščev iz 
gline in žičk.  
Izdali smo tudi spominek na temo hroščev - nahrbtnik iz tekstila, ki ga je oblikovala Irena Romih. 
 
Pri organizaciji prireditve z nami sodelujejo: Krajevna skupnost Podsreda, Kulturno društvo Podsreda, 
Športno društvo Podsreda, Gobarsko društvo Kozjansko-Kozje, Planinsko društvo Podčetrtek, 
Kolesarska sekcija Orans, Gasilsko društvo Podsreda… Vsako leto nas je več in to je garancija, da 
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prireditev na Kozjanskem ne bo zamrla, kar pa je še pomembneje, ohranili bomo visokodebelne 
travniške sadovnjake in s tem izboljšali življenjske pogoje za številne ptice. 
Praznika kozjanskega jabolka se je udeležilo okoli 17.000 obiskovalcev. 
 

1.3 Okoljski dnevi 

Okoljski dnevi so priložnost, da širšo javnost seznanimo z izbrano okoljsko tematiko. Skozi celo leto 
ob okoljskih dnevih pripravljamo različne aktivnosti. 
  
Dan bobra 
V aprilu smo imeli ob dnevu bobra ki je bil, 7. 4. 2018, predavanja in delavnice. Iz Prirodoslovnega 
muzeja smo si sposodili dermoplastični preparat bobra, ki je bil na voljo na ogled javnosti od 12. 3. 
2018 do 6. 4. 2018. Poleg delavnic in izdelave makete o bobru na upravi parka (udeležili so se ga 
učenci OŠ Lesično, OŠ Bistrica ob Sotli in OŠ Kozje), smo izvedli tudi delavnice in ogled bobrišča v OŠ 
Kapele. Starejši skupini otrok iz Vrtca Zmajček Kozje smo popeljali na naravovarstveni izlet k bobrišču 
ob reki Bistrici v Kozjem. Objavili smo članek na temo bobra v časopisu Oko. 
 
Dan Zemlje in svetovni dan čebel 
Generalna skupščina Združenih narodov  je decembra 2017 na pobudo Slovenije v New Yorku 
soglasno sprejela resolucijo, s katero je 20. maj razglasila za svetovni dan čebel. Zato smo se odločili, 
da je tema literarnega natečaja »Opraševalci«. Ob dnevu Zemlje smo izdali zbornik z istoimenskim 
naslovom. Na literarnem natečaju je sodelovalo sedem osnovnih šol (Bistrica ob Sotli, Bizeljsko, 
Podčetrtek, Kozje, Lesično, Koprivnica in Artiče), njihovi učenci so prispevali 54  prispevkov. Svoja 
dela so  na prireditvi predstavile Klara Šergon iz OŠ Lesično ter Zarja Černelč in Maruša Kunst iz OŠ 
Bistrica ob Sotli. Ob dnevu Zemlje smo odprli tudi razstavo fotografij udeležencev Fotografskega 
natečaja Kozjansko 2017 in razstavo o Zagorskem potoku. 
Avtorje vseh literarnih del smo za nagrado 25. maja peljali na ogled Škocjanskega zatoka. 
  
Dan Nature, mednarodni dan biodiverzitete, dan parkov 
V okviru Mreže šol biosfernega območja so v šolskem letu 2017/18 sodelovale štiri osnovne šole: 
Bistrica ob Sotli, Kozje, Slivnica pri Celju in Kumrovec iz Hrvaške. Predstavitve raziskovalnih nalog so 
potekale v OŠ Kozje, 23. maja, v okviru praznovanja Dneva Nature, dneva biodiverzitete in dneva 
parkov. Šole so pripravile naslednje raziskovalne naloge: 

 Slivniško Jezero, OŠ Slivnica pri Celju,  

 Pajki v našem okolju, OŠ Bistrica ob Sotli, 

 Tradicijski jelovnik Sutlanskog kraja, OŠ Kumrovec, 

 Šolski vrt – učilnica v naravi OŠ Kozje. 
 
Sodelujoči učenci in njihove mentorice so za sodelovanje prejeli praktično nagrado (izrezanko zelene 
žolne), 25. maja smo jih peljali na nagradno ekskurzijo v Škocjanski zatok.  
 
Dan okolja 
Ob dnevu okolja smo pripravili pohod od gradu Pišece do gradu Podsreda, ki smo ga povezali s 
Festivalom ekološke hrane. Ob poti smo obiskovalce seznanjali z biodiverziteto biosfernega območja, 
s pomenom Nature 2000 in s krajinskimi elementi. 
 
Dan živali 
Ob dnevu živali smo izvedli delavnico v OŠ Lesično na temo kvalifikacijskih vrst Natura 2000 hroščev 
(rogač, alpski kozliček, bukov kozliček) v Kozjanskem parku. Delavnice so se udeležili otroci od 1. do 
5. razreda. Tema delavnice vsakoletno poteka s temo naravovarstvene razstave ob Prazniku 
kozjanskega jabolka (Gozdni hrošči - jih poznamo?). 
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1.4 Interpretacija naravne in kulturne dediščine v zavarovanem območju z izvajanjem vodenja 

obiskovalcev 

Vodeni ogledi so priložnost, da kot upravljavec zavarovanega območja obiskovalcem približamo 
prostor zavarovanega območja in jim kvalitetno interpretiramo tako naravno kot kulturno dediščino. 
V okviru vodenj izvajamo tako strokovna kot tudi vodenja za turistične skupine. Program ogleda 
prilagajamo željam naših obiskovalcev. 
  
 
Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE II po zaposlenih je: 

  
Naloga 

Nosilec 
naloge 

Število ur/ 
realizirano 
št. ur  

Programski 
stroški/ 
realizacija 

Kazalniki/ 
realizirani kazalniki  

Obdobje 
izvajanja 

Tematsko 
interpretiranje in 
izobraževanje o 
zavarovanem 
območju 

L. Zorenč 
M. Kunst 

770/962 200,00 € -
lastna 
sredstva/ 
60,39 € lastna 
sredstva 

Naravoslovni dnevi (40), 
kulturni dnevi, 
izobraževalno - 
ustvarjalne delavnice (5), 
projektni dnevi 
(1)/naravoslovni dnevi 
(53), kulturni dnevi (35), 
izobraževalno-ustvarjalne 
delavnice (12), projektni 
dnevi (1) 

Celo leto 

Praznik 
kozjanskega 
jabolka 

V.  
Slemenšek 
  

980/913 4.000,00 € -
občine 
6.000,00 € - 
sponzorska 
sredstva/ 
6.553,04 € - 
občine 
3.016,41 € - 
sponzorska 
sredstva 

Število razstavljavcev 
(140) in število 
obiskovalcev prireditve 
(10.000)/Število 
razstavljavcev (171) in 
število obiskovalcev 
prireditve (17.000) 

avgust - 
oktober 

Okoljski dnevi M. Kunst 
B. 
Ploštajner 
T. Kotnik 

295/358 
  
  

1.700,00 € -
Urad za 
Unesco-MAB 
400,00 € - 
MOP/ 
1.854,40 €- 
Unesco, 
12,05 €- 
lastna 
sredstva 

Izvedene aktivnosti 
(6)/izvedene aktivnosti 
(6) 
  

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

N. Ferlinc 
Krašovic 

 650/690 
  
  

  Število vodenj (80)/ 
Število vodenj (92) 

celo leto 

SKUPAJ   2.695/2.923       

  
Dodatne naloge (presežen program): 

 Pri izvedbi okoljskih dni smo porabili večje število ur od načrtovanih, saj smo k okoljskim dnevom 
vključili tudi predstavitev in spremljanje bobra, ki se je začel številčnejše pojavljati ob naših 
vodotokih, hkrati je bil s strani izobraževalnih institucij izražen interes.  

 V letu 2018 smo izvedli 12 vodenj več po zavarovanem območju od načrtovanih. 
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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 druge naloge smo izvajali naslednje aktivnosti: 
  
1. Redno vzdrževanje 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. 

2.1 Redno vzdrževanje in menjavanje označevalnih in informacijskih tabel 

Odločili smo se, da opravimo oblikovanje oziroma pripravo tabel za tisk za Geološko učno pot na 
Rudnico in Virštanj pri nas v zavodu. Delo smo izvajali v mesecu oktobru in decembru, dokončali ga 
bomo v letu 2019.  

2.2 Obnova Čerčkove domačije za potrebe centra biodiverzitete in tradicionalnega sadjarstva za 

namene izobraževanja 

V mesecu aprilu smo uspešno izvedli javni razpis za 3. fazo obnove Čerčkove domačije v center 
biodiverzitete in tradicionalnega sadjarstva. V letu 2018 smo naredili fasado na objektu, vgradili 
stavbno pohištvo, ter objekt komunalno uredili, priklopili elektriko, vodo in uredili okolico objekta. 

2.3 Urejanje parkovne infrastrukture ter nadzor in čiščenje pešpoti in tematskih poti v 

zavarovanem območju 

Redno smo vzdrževali (košnja, utrjevanje terena, odstranjevanje grmovja in podrtega drevja) 
naslednjo parkovno infrastrukturo: pešpot Podsreda, Geološka učna pot okoli Olimja, pešpot Pilštanj, 
Naravoslovna učna pot Travnik Vetrnik, Bizeljske pešpoti, Gruska jama, učilnice na prostem na 
Trebčah, Žličar, Ajdovska žena, Lurška jama. Na pešpoti Pilštanj smo izdelali nov most preko potoka 
in izdelali nove lesene stopnice na izjemno strmem delu poti. 
Z urejanjem tematskih poti in dostopov do naravnih vrednot usmerjamo obisk v zavarovanem 
območju na lokacije, ki so manj ranljive. 
V okviru projekta LIFE Naturaviva smo začeli s pripravami za ureditev grajske poti iz trga Podsreda do 
gradu Podsreda (več v poglavju 1.8).  
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Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE II po zaposlenih je: 

  
Naloga 

Nosilec 
naloge 

Število ur/ 
realizirano 
št. ur  

Programski 
stroški/ 
realizacija 

Kazalniki/realizirani 
kazalniki  

Obdobje 
izvajanja 

Redno popravilo in 
menjava označevalnih 
in informacijskih tabel 

T. Preskar 
  

200/168 3.620,00 € -
lastna 
sredstva, 
3.160,00 € -
občine/ 
290,58 €-
občine 

V celoti obnovljene table 
na dveh učnih poteh in eni 
naravni 
vrednoti/vsebinska in  
grafična priprava tabel 

Druga 
polovica 
leta 

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

T. Preskar 
  

100/99 30.000 € - 
Sklad 
kmetijskih 
zemljišč in 
gozdov/ 
30.000,00 €- 
SKZGS, 
407,81 € - 
lastna 
sredstva 

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

Celo 
leto 

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

T. Preskar 
  

200/407 500,00 € - 
lastna 
sredstva 
500,00 € - 
občine/ 
37,58 €- 
lastna 
sredstva, 
607,03 €-
občine 

Vzdrževane in očiščene 
poti (10)/ Vzdrževane in 
očiščene poti (10) 

Celo 
leto 

SKUPAJ     500/674       

  
Dodatne naloge (presežen program): 
Za urejanje parkovne infrastrukture, nadzor in čiščenje pešpoti smo izvedli več ur od načrtovanih, 
zaradi vremenskih razmer, ki so pogojevale bujno rast vegetacije, predvsem travinja.  
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3 ZAGOTAVLJANJE PREPOZNAVNOSTI  ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN 

OZAVEŠČANJA JAVNOSTI 

  
V okviru tretje naloge smo izvajali naslednje aktivnosti:  
                                          
1. Priprava, organizacija in izvedba dogodkov in tematskih dni v zavarovanem območju in na gradu  
    Podsreda. 
2. Oblikovanje, organizacija in izvedba razstavne dejavnosti. 
3. Sodelovanje z upravljavci in lastniki gradov Posavja. 
4. Sodelovanje na ekoloških in turističnih sejmih ter kulturnem bazarju. 
5. Objave v lokalnih medijih. 
6. Informacijsko-promocijska gradiva in publikacije. 
7. Vzdrževanje in posodabljanje spletnih strani. 
8. Monitoring obiska. 

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

gradu Podsreda  

V JZ KP smo organizirali različne dogodke in tematske dneve, ki so povezani z naravno in kulturno 
dediščino, z mednarodnimi dnevi in dnevi posvečenimi dediščini. Z dogodki v letu 2018 smo se 
aktivno pridružili evropskemu letu kulture 2018. 
Že vrsto let sodelujemo v projektu Dnevi evropske kulturne dediščine, zato smo se v mesecu 
februarju udeležili regijskega srečanja v Mariboru, kjer smo predstavili pregled dogodkov JZ KP 
vezane na Dneve evropske kulturne dediščine. Prijavili smo tri dogodke, ki smo jih izvedli v mesecu 
septembru in oktobru.  
Za mednarodni dan muzejev smo obiskovalcem ponudili brezplačen obisk gradu Podsreda. 
Vključili smo se v organiziranje prireditve v okviru Meseca krajinske arhitekture, ki poteka na 
pobudo društev krajinskih arhitektov po vsem svetu. Glede na to, da je letos mednarodno leto 
kulturne dediščine, je bil vsebinski poudarek na kulturni dediščini. Ker imamo znotraj zavarovanega 
območja zgodovinski vrt ob gradu Pišece smo aprila v  sodelovanju z OŠ Maksa Pleteršnika Pišece 
izvedli v grajskem vrtu ustvarjalno delavnico na temo Landarta. 
  
Literarni natečaj na temo “METULJI” 
Na gradu Podsreda smo 8. septembra v sodelovanju z Literarnim društvom Šentjur izvedli  drugi 
literarni večer, tokrat na temo »METULJI«. Na območju Kozjanskega smo doslej uspeli opaziti že 
preko 1.200 vrst. Na literarni natečaj se je odzvalo 23 literarnih ustvarjalcev,  njihovi prispevki so izšli 
v knjižici, ki je bila  predstavljena na dogodku. 
 
Večer pod češnjo 
Trinajsti »Večer pod češnjo« je bil 15. junija, na katerem je priznani kantavtor, domačin Andrej 
Černelč predstavil uglasbeno poezijo, ki je zbrana v pesniški zbirki POL-POL. S pesnikom se je 
pogovarjala Irena Černelč. 
  
Revija pevskih zborov 
20. maja smo v sodelovanju z JSKD OI Šmarje pri Jelšah organizirali območno srečanje odraslih 
pevskih zborov. Na gradu Podsreda je nastopilo 9 zborov. Poleg številnih nastopajočih se je srečanja 
udeležilo veliko obiskovalcev. 
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Poletna muzejska noč 
Priključili smo se vseslovenski akciji muzejev in galerij in na Poletno muzejsko noč, ki je bila 16. junija, 
organizirali javno vodstvo po gradu Podsreda ter v sodelovanju z ZRSVN OE Ljubljana predvajali film 
Risova pot. 
 
Dnevi evropske kulturne dediščine/DEKD 
V okviru DEKD smo organizirali 5 dogodkov: 

 V sodelovanju s TD Bizeljsko že tradicionalno organiziramo prireditve ob Dnevih evropske 
kulturne dediščine. 27. septembra smo se s predstavniki TD Bizeljsko in učenci OŠ Bizeljsko srečali 
v Vitni vasi. Ogledali smo si Zbirko starin Travnikar s poudarkom na lončenini. Z isto skupino 
učencev smo se potem srečali še enkrat 29. septembra v prostorih KS Bizeljsko, kjer smo izvajali 
ustvarjalno delavnico na temo tradicionalne lončenine. 

 V sodelovanju z OŠ Bistrica ob Sotli (16 otrok) smo prav tako že tradicionalno izvedli kulturni dan z 
naslovom Grajski dan na gradu Podsreda. Vsebino kulturnega grajskega dne smo potem ponovili 
še enkrat, 9. oktobra, z učenci OŠ Lesično. 

 Odzvali pa smo se na povabilo mentorice Mirele Zalokar iz OŠ Koprivnica, ki so želeli pripraviti 
prireditev ob Dnevih evropske kulturne dediščine. V ta namen smo izvedli delavnico kaligrafije za 
učence 4. razreda. 

3.2 Oblikovanje, organizacija in izvedba razstavne dejavnosti 

Grad Podsreda in Slovensko-bavarska hiša ostajata naši glavni točki prepoznavnosti zavarovanega 
območja in ozaveščanja javnosti. 
Prav posebej  smo se v letu 2018 pridružili  evropskemu letu kulturne dediščine. 
  
Razstava »LISTJE« 
Lastno razstavo z naslovom »Listje«, avtoric Miriam Kosec in Vesne Zakonjšek smo 4. aprila  odprli v 
Muzeju gozdarstva in lesarstva Vrbovec. Na odprtju smo poleg razstave predstavili  prireditev Praznik 
kozjanskega jabolka in aktivnosti projekta LIFE NATURAVIVA. Razstava je bila na ogled do 3. junija. V 
začetku meseca oktobra smo jo postavili na ogled še na gradu Strmol v sodelovanju z Muzejem na 
prostem Rogatec. Razstava bo na ogled do pomladi 2019. 
  
Razstava »PISANI SVET METULJEV« 
Na prošnjo planinskega društva Šentrupert smo gostovali z našo razstavo Pisani svet metuljev v 
prostorih OŠ Šentrupert. Ob odprtju razstave smo pripravili tudi krajše predavanje. 
  
Razstava “VEZENINE”                                                                                                                
14. aprila smo na gradu Podsreda odprli prvo letošnjo razstavo v nizu dogodkov na gradu Podsreda - 
razstavo vezenin članic društva KD Antona Aškerca Koprivnica, sekcije ročnih del »IVANŠČICE«. Pri 
vezenju uporabljajo različne tehnike od navadnih šivov in verižnega vboda do  belega veza, križcev, 
rišeljeja, klekljanja pa do bolj zahtevnih tehnik. Dogodek je popestrila instrumentalna sekcija Lila. 
Razstava je bila na ogled do 17. junija 2018. 
  
Razstava »ZAGORSKI POTOK« 
V kletnih prostorih gradu Podsreda smo v letu 2015 uredili parkovno informacijsko središče za 
seznanjanje z osnovnimi naravovarstvenimi pojmi in parkovnimi vsebinami. 
20. aprila smo v kletnih razstavnih prostorih odprli razstavo Zagorski potok. Naravno vrednoto smo 
predstavili s krajšim besedilom, fotografijami in gruščem iz struge Zagorskega potoka, s katerim smo 
prekrili celotna tla v galerijskem prostoru. Posebnost potoka je raznolikost kamnin, ki jih najdemo v 
strugi. Kamnine (dolomit, skrilavi glinavec,...) smo predstavili na panojih s fotografijami in krajšim 
besedilom. 
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Razstava »FOTOGRAFSKI NATEČAJ KOZJANSKO« 
Ob dnevu Zemlje, 20. aprila smo na podstrešju gradu Podsreda odprli razstavo fotografij 
fotografskega natečaja Kozjansko park ter zmagovalcem podelili nagrade. 
Razstava je bila na ogled do 3. junija. 
  
Fotografska razstava »KORENINE« 
Na gradu Podsreda smo 19. aprila odprli fotografsko razstavo vrhunskega fotografa Vinka Skaleta z 
naslovom »Korenine«, na kateri so bili v fotografski črno-beli objektiv zajeti ljudje Kozjanskega in 
Obsotelja, ujeti v trenutku brezčasnosti. 
Avtor je na odprtju predstavil monografijo z istoimenskim naslovom »Korenine«, dogodek so z 
zgodbami v narečjih popestrili učenci Osnovne šole Bistrica ob Sotli, za glasbo pa je poskrbela Etno 
skupina Nojek. Razstava je bila na ogled do 9. junija in je med obiskovalci naletela na izjemno 
pozitiven odziv. 
  
Razstava »ZMAJSKE IN DRUGE LIKOVNE ZGODBE« 
7. junija smo na podstrešju gradu Podsreda odprli razstavo likovnih izdelkov učencev OŠ Kozje z 
naslovom »Zmajske in druge likovne zgodbe«. Ob odprtju razstave so učenci OŠ Kozje pripravili tudi 
krajši kulturni program.  
  
Otroška razstava »ROJSTNI DAN V HERMANOVEM BRLOGU« 
14. junija smo v galerijskih prostorih gradu Podsreda odprli gostujočo razstavo »ROJSTNI DAN V 
HERMANOVEM BRLOGU«. Otroško razstavo smo že drugo leto zapored pripravili v sodelovanju z 
Muzejem novejše zgodovine Celje/Otroškim muzejem Hermanov brlog. 
Na razstavi so lahko najmlajši obiskovalci spoznali kako so rojstne dneve praznovali v preteklosti in 
kako praznujejo rojstni dan otroci po svetu.  
Junija smo v sodelovanju z MNZ Celje izvedli otroško delavnico na Festivalu ekološke hrane, v 
mesecu oktobru pa še delavnico v okviru programa »Z igro do dediščine«. 
Razstava je bila na ogled do 15. novembra. 
  
Likovna kolonija ArtEko 
Na gradu Podsreda je med 20. in 24. junijem v sodelovanju z Inštitutom Qra že drugič potekala 
mednarodna ustvarjalna likovna kolonija ArtEko - na kateri so sodelovali domači in tuji umetniki, ki 
veliko pozornost posvečajo naravi. Rdeča nit je ekologija oz. ustvarjalna reciklaža, letošnja tema je 
bila plastika. Razstavo na koloniji ustvarjenih del so 23. junija postavili na ogled v spodnji dvorani 
gradu Podsreda. 
 
Razstava “APSYRTIDES” 
15. septembra smo na podstrešju gradu Podsreda odprli razstavo mozaikov in skulptur Tomaža 
Hartmana z naslovom »APSYRTIDES«. Tomaž Hartman je po poklicu univ. dipl. inženir gozdarstva in 
je zaposlen v Zavodu za gozdove Slovenije OE Kočevje. 
Mozaike izdeluje od leta 2006. Tesno je povezan s krajino otoka Cresa, kamor roma v vseh letnih 
časih. Mozaiki in skulpture, povezani z morjem in otoki, so združeni v cikel APSYRTIDES, poimenovan 
po antičnem arhipelagu Cresa in Lošinja. 
Umetnik kombinira kamen z naplavljenim lesom ter vse skupaj lepi s silikonom na iverne plošče. 
Poleg mozaikov so na podstrešju gradu Podsreda predstavljene tudi skulpture. Avtor je do sedaj 
razstavljal v Kočevju, Zagrebu in v Ljubljani in v galeriji Gozdarskega inštituta Slovenije, na gradu 
Podsreda pa se je predstavil prvič.  
Dogodek je popestrila avtorjeva projekcija »APSYRTIDES«. zaradi velikega zanimanja obiskovalcev pa 
bo razstava na ogled do aprila 2019. 
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Razstava “IZ DEPOJA: LONČENINA ZA PEKO” 
V okviru programa Dnevi evropske kulturne dediščine, smo na gradu Podsreda pripravili lastno 
razstavo Iz depoja: lončenina za peko. Otvoritev je potekala 28. septembra. V dveh prostorih smo 
predstavili lončeno posodo za peko: potičnice, modele za kolače in šarklje, modele za jagenčka ter 
pekače za meso. Večina predmetov prihaja iz prostora Kozjanskega parka. 
 
V sklopu Praznika kozjanskega jabolka smo v slovensko-bavarski hiši v Podsredi pripravili razstavi 
“Stare sorte jabolk” in “Gozdni hrošči - jih poznamo”?. 

3.3 Sodelovanje z upravljavci in lastniki gradov Posavja 

Upravljavci in lastniki gradov v Posavju (Brežice, Kostanjevica, Mokrice, Podsreda, Rajhenburg, 
Sevnica) se od leta 2015 združujemo v neformalno skupino Gradovi Posavja. Naše skupne akcije 
imajo cilj obogatiti naše raznolike dejavnosti, saj se zavedamo, da se naše aktivnosti srečujejo v istem 
prostoru. Najprej smo v februarju pripravili skupno novinarsko konferenco v Kostanjevici. V prvi 
polovici leta  2018 smo pripravili novo zloženko o posavskih gradovih in zloženko o petih ključnih 
dogodkih v letu 2018, pripravili pa smo tudi skupni pano, ki se zdaj predstavlja na vsakem od gradov. 
Vsak mesec pripravimo spletni mesečni napovednik dogodkov. V neformalnem združenju si med 
seboj pomagamo tudi tako, da posamezni zavodi prevzemamo določena opravila. Tako smo v našem 
zavodu prevzeli oblikovanje digitalnih mesečnih napovednikov dogodkov za Gradove Posavja, ki so 
objavljeni na naših spletnih straneh in oblikovanje brošure petih ključnih dogodkov za leto 2018. 
Septembra smo izvedli 2 akciji: 15. septembra smo izvedli ekskurzijo za hrvaške muzealce,  
22. septembra, na dan gradov Posavja, smo skupaj izvedli ekskurzijo za slovenske muzealce po vseh 
gradovih Posavja. 

3.4 Sodelovanje na ekoloških in turističnih sejmih ter kulturnem bazarju 

Zavarovano območje Kozjanski park in parkovne regionalne produkte smo predstavljali na različnih 
sejemskih prireditvah. 
  
NATOUR ALPE ADRIA 
1. februarja smo se predstavljali na sejmu Natur Alpe Adria na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 
in sicer pod okriljem RDO Dežela Celjska. 
  
PLACE2GO 
V okviru RDO Dežela Celjska smo 16. marca sodelovali na sejmu Place2go v Zagrebu. Tam smo 
najbolj prepoznavni po visokodebelnih travniških sadovnjakih. 
  
KULTURNI BAZAR 
JZ KP se je kot član Skupnosti muzejev Slovenije predstavil na Kulturnem bazarju, ki je potekal v 
Cankarjevem domu 5. aprila. 
  
GREEN 
V sodelovanju z ostalimi zavarovanimi območji smo se 7. aprila predstavljali na sejmu Green v Gornji 
Radgoni. 
  
FREIZEIT 
Pod okriljem Dežele Celjske smo imeli priložnost, da se predstavimo na sejmu Freizeit v Celovcu, kjer 
je bilo veliko zanimanje za naše pohodne romarske poti. 
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FESTIVAL VINA IN ČOKOLADE 
5. maja smo se predstavili na Festivalu vina in čokolade v Podčetrtku, ki je vsako leto bolj obiskana 
prireditev. 
  
KOZA, ZMAJ IN ŠE KAJ 
TD Kozje je organiziral prireditev Koza, zmaj in še kaj v Večnamenski dvorani v Kozjem, kjer smo se 
kot zavarovano območje predstavljali skupaj z ostalimi lokalnimi ponudniki. Prireditev je predvsem 
namenjena folklornim skupinam tudi iz tujine. 
  
ODPRTA KUHNA 
Na povabilo Dežele Celjske, smo se 1. junija udeležili »Odprte kuhne« v Ljubljani, kjer smo predvsem 
promovirali Festival ekološke hrane. 
  
PODEŽELJE V MESTU 
2. junija smo se na povabilo Dežele Celjske udeležili sejma Podeželje v mestu, v samem centru Celja, 
kjer smo predvsem promovirali Festival ekološke hrane. 
 
AGRA 
V mesecu avgustu smo se udeležili Mednarodnega kmetijsko živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni. 
Na stojnici Skupnosti zavarovanih območij Slovenije smo skupaj s Krajinskim parkom Goričko in 
Krajinskim parkom Kolpa predstavljali zavarovano območje, aktivnosti, ki jih izvajamo in Praznik 
kozjanskega jabolka. 
 
PREDSTAVITEV V HEIMSCHUH-u 
Na povabilo Občine Bistrica ob Sotli smo v avgustu predstavili prireditev Praznik kozjanskega jabolka 
v Hemischuh-u v Avstriji. Na Praznik kozjanskega jabolka sta iz Heimschuh-a prišla kar dva avtobusa. 
 
MOS - Mednarodni obrtni sejem 
V mesecu septembru so se v sodelovanju z RA sotla predstavili na stojnici Dežele Celjske. Naša 
predstavitev je bila namenjena predvsem Prazniku kozjanskega jabolka.  
 
OTROŠKI BAZAR V Ljubljani 
Na otroškem bazarju, ki je potekal v mesecu septembru, je promocijo za Praznik kozjanskega jabolka 
delal TIC - Podčetrtek.  
 
FESTIVAL ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 
Oktobra smo v sodelovanju z Ra Sotla na stojnici Dežele Celjske promovirali Kozjanski park na 
Festivalu za 3. življenjsko obdobje, ki je potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani. Največ promocije 
smo namenili Prazniku kozjanskega jabolka. 
 
6. DANI JABUKA 
Udeležili smo se sejemske prireditve 6. Dani jabuka, ki se je v organizaciji Občine Desinič v mesecu 
oktobru odvijal na Gradu Veliki Tabor. Predstavljali smo zavarovano območje in ponudbo sadik iz 
ekološke drevesnice Kozjanskega parka. 
 
NARAVA -  ZDRAVJE 
V okviru Skupnosti parkov Slovenije smo se v mesecu novembru skupaj s Triglavskim narodnim 
parkom, krajinskim parkom Goričko in Logarska dolina predstavljali na sejmu Narava zdravja. 
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3.5 Objave v lokalnih medijih 

Štajerski val in časopis Oko sta naša lokalna medija, s katerima imamo sklenjeni letni pogodbi. 
Zakupljeno imamo 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. 
  
V letu 2018 smo o dogajanju v Kozjanskem parku imeli objavljenih 223 člankov, o celotnem prostoru, 
ki ga zajema Kozjanski park pa 781. Spremljamo v glavnem samo časopise, na katere smo naročeni, 
pozorneje lokalne medije. 
  

  REVIJA ŠTEVILO ČLANKOV V 
LETU 2017 

ŠTEVILO ČLANKOV V LETU 
2018 

Avtodom 1 2 

Delo 1 - 

Dnevnik -  1 

EOL - 1 

Lupa  - 1 

Mosova petica  - 1 

Nedelo  - 1 

Nedeljski dnevnik - 1 

Novi tednik 3 3 

Oko 110 122 

Orans -  1 

Posavski obzornik 17 11 

Reporter  - 1 

Rogaške novice 67 52 

Savinjske novice  - 1 

Slovenske novice 2 - 

Slovenske počitnice  - 1 

Zelena dežela  - 1 

Zmajev glas 17 22 

 SKUPAJ 218 223 
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Elektronski mediji 
Novinarji posameznih radijskih postaj so v letu 2018 redno spremljali naše delo. Posamezne 
dejavnosti so bile predstavljene z intervjuji, najavami prireditev, reportažami in v dnevno 
informativnih oddajah. Praznovanje dneva Zemlje v JZ KP je bilo predstavljeno na MMC portalu 
rtvslo.si (Bansi). 
  
Javljanja 
16. 2. 2018   Štajerski val, povezovanje gradov Posavja, mag. Valerija Slemenšek 
08. 3. 2018   Štajerski val, prikaz rezi in cepljenje sadnih dreves, Adrijan Černelč 
30. 3. 2018   Radio Aktual, ohranjanje dvoživk, Dušan Klenovšek 
20. 4. 2018   NT&RC, dan Zemlje, Mojca Kunst 
20. 4. 2018   Radio Štajerski val, dan Zemlje, Mojca Kunst 
24. 5. 2018   Radio SLO 1, bobri, Dušan Klenovšek in učenke OŠ Kozje 
14. 6. 2018   NT&RC, Odprtje razstave Herman Lisjak, Večer pod češnjo, Poletna muzejska   
                           noč in Festival ekološke hrane, Tatjana Kotnik 
15. 6. 2018   Radio Štajerski val, Festival ekološke hrane, Tatjana Kotnik 
25. 6. 2018   NT&RC, Glasbeno poletje na gradu Podsreda, Nataša Ferlinc Krašovic 
25. 6. 2018   Radio Štajerski val, Glasbeno poletje na gradu Podsreda, Nataša Ferlinc     
                           Krašovic 
13. 7. 2018 Dolenjski list, izjava ob zaključku naravoslovnega tabora, mag. Valerija   

Slemenšek 
13.7. 2018 Štajerski val, izjava ob zaključku naravoslovnega tabora, Barbara Ploštajner 
22. 7. 2018 Radio SLO1, prispevek o prangerju, Lucija Zorenč 
26. 7. 2018 Štajerski val, Glasbeno poletje na gradu Podsreda, Nataša Ferlinc Krašovic 
9. 8. 2018 Štajerski val, obnova Sadjarskega centra na Čerčkovi domačiji, mag. Valerija  
                       Slemenšek 
14. 8. 2018 NT&RC, obnova Sadjarskega centra na Čerčkovi domačiji, mag. Valerija  
                       Slemenšek 
17. 8. 2018 Štajerski val, Glasbeno poletje na gradu Podsreda, mag. Valerija Slemenšek 
21. 8. 2018      Radio SLO 1, kmetijska oddaja, travniški sadovnjaki v Kozjanskem parku,   
                          Adrijan Černelč 
25. 8. 2018       Radio Murski val, Predstavitev Kozjanskega parka in Praznika kozjanskega    
                        jabolka, Adrijan Černelč 
7. 9. 2018 Novi Tednik, Literarni večer Metulji, Nataša Ferlinc Krašovic 
21.9. 2018         Rodna gruda, prispevek o gradu Podsreda, Nataša Ferlinc Krašovic 
21. 9. 2018 Radio Ognjišče, Emin pohod, Tatjana Kotnik 
5. 10. 2018 NT&RC, Praznik kozjanskega jabolka, mag. Valerija Slemenšek 
6. 10. 2018 Štajerski val, Praznik kozjanskega jabolka, mag. Valerija Slemenšek 
8. 10. 2018 Štajerski val, Praznik kozjanskega jabolka, Tatjana Kotnik 
11. 10. 2018 Radio SLO 1, Praznik kozjanskega jabolka, Tatjana Kotnik 
13. 10. 2018 Radio SLO 1, Praznik kozjanskega jabolka, Tatjana Kotnik 
7. 11.2018      Štajerski val, prodaja sadik sadnih dreves, Adrijan Černelč 
  
Televizijske oddaje 
5. 4. 2018     TV Slovenija, oddaja Na vrtu, prispevek o jarici, Dušan Klenovšek 
7. 5. 2018     VTV, prispevek o močvirski sklednici, Dušan Klenovšek 
5. 7. 2018 RAI ITALIA, snemanje dokumentarnega filma o JZ KP, Dušan Klenovšek 
2.9.2018            TV Slovenija, oddaja Vodni krog: Močnik, Barbara Ploštajner 
19. 9. 2018 TV Slovenija, Kraljestvo živali, Dušan Klenovšek 
14. 10. 2018 Vaš kanal, Praznik kozjanskega jabolka, Tatjana Kotnik, Adrijan Černelč 
22. 11. 2018 VTV, prispevek o ježu, Dušan Klenovšek 
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3.6 Informacijsko-promocijska gradiva in publikacije 

V začetku leta smo pripravili mesečni napovednik v elektronski obliki, ki smo ga objavili na svoji 
spletni strani. Z namenom izdaje »Kozjanske jabke na vaši mizi«, smo stroške izdaje knjige  prijavili na 
razpis LAS.  
Za lastne potrebe smo proizvedli hruškov sok. Ker hruškov sok predstavljamo na promocijskih 
prireditvah, smo oblikovali in natisnili nalepke za steklenice.  
Oblikovali smo promocijsko gradivo za Glasbeno poletje na gradu Podsreda.  
Izdali smo didaktično promocijski material in sicer izrezanko zeleno žolno. Izrezanko nam je 
oblikovala akademska slikarka Irena Romih, ki je doma v Bistrici ob Sotli in z njo uspešno sodelujemo 
že vrsto let. Izrezanko zeleno žolno smo izdali v mesecu maju.  
Za potrebe promocije lastnih prireditev oblikujemo vabila v lastni režiji in jih v glavnem tudi 
elektronsko pošiljamo. V lastni režiji oblikujemo in tiskamo tudi različne diplome, priznanja, za 
potrebe različnih prireditev, ki jih organiziramo v zavodu.  
V okviru projekta Praznik kozjanskega jabolka smo izdali koledar z motivi hroščev, nahrbtnik iz 
tekstila z motivi hroščev, ki ga je oblikovala Irena Romih, akademska slikarka, ter tekstilno vrečko z 
motivi jabolk. 
Pripravili smo osnutke za službene majice ter jih v septembru tudi izvedli. Pripravili smo osnutke tudi 
za službene jakne. 
Pripravili smo e-knjigo z naslovom Travniški sadovnjaki v kozjanski krajini. 

3.7 Vzdrževanje in posodabljanje spletnih strani 

Spletno stran Kozjanskega parka (www.kozjanski-park.si) smo sprotno ažurirali, prav tako Facebook 
profila Kozjanski park in Prijatelji gradu Podsreda. Vse parkovne občine razen občine Krško imajo na 
svojih spletnih straneh link na našo spletno stran. 
  
Poleg tega smo eden od skrbnikov turističnega portala: www.slovenia.info in sicer za območje 
Kozjanskega parka. V letu 2017 je bila vzpostavljena spletna stran www.naravniparkislovenije.si, 
katero prav tako sprotno ažuriramo. 
Glede na aktualno stanje v naravi smo pripravljali e - predstavitve narave Kozjanskega parka, ki smo 
jih  posredovali  preko elektronskih medijev. 

3.8 Monitoring obiska 

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. 
 
V spodnji tabeli je navedeno število obiskovalcev za zadnjih sedem let. V letu 2018 je bilo za 7,95 % 
več obiskovalcev v primerjavi z letom 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kozjanski-park.si/
http://www.slovenia.info/
http://www.naravniparkislovenije.si/
http://www.naravniparkislovenije.si/
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

JANUAR 0 0 58 0 0 63 0  

FEBRUAR 53 343 53 70 15 16 37  

MAREC 403 352 553 340 467 298 698  

APRIL 648 1129 790 339 1003 1513 1168  

MAJ 2111 1650 1672 737 1601 1924 1921  

JUNIJ 2413 1921 1604 1126 2075 1587 1844  

JULIJ 1180 610 1280 1255 1133 1126 1506  

AVGUST 1532 1120 992 1439 1282 1221 1320  

SEPTEMBER 1122 814 1156 1293 1618 1368 1494  

OKTOBER 14676 17151 19015 9615 17903 18031 19181  

NOVEMBER 709 387 527 818 559 423 585  

DECEMBER 92 0 67 55 86 119 137  

SKUPAJ 24.939 25.477 27.767 17.087 27.742 27.689 29.891 

 
  
Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE II po zaposlenih je: 

Naloga Nosilec 
naloge 

Število ur/ 
realizirano 
št. ur  

Programski 
stroški/ 
realizacija 

Kazalniki/realizirani 
kazalniki  

Obdobje 
izvajanja 

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

N. Ferlinc 
Krašovic 

190/161 900,00 € - 
lastna 
sredstva, 
600,00 € -
občine/ 
62,78 € -
lastna 
sredstva, 
573,00 €- 
občine 

Tematski dnevi (7)/ 
Tematski dnevi (10) 

Celo leto 
  
  

Oblikovanje, organizacija 
in izvedba razstavne 
dejavnosti 

N.F. 
Krašovic 

 310/296 4.000,00 € -
lastna 
sredstva/ 
3.056,54 €-
lastna 
sredstva, 
65,48 €-
občine 

Razstave (10)/ Razstave (13) 
  
  

Celo leto 
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Sodelovanje z upravljavci 
in lastniki gradov Posavja 
  

L. Zorenč 80/90 200,00 € -
lastna 
sredstva/ 
1.141,83 € 
lastna 
sredstva 
  

Skupne akcije (2), izdana 
brošura, mesečni 
napovednik dogodkov, 
promocijska gradiva gradu 
Podsreda in Kozjanskega 
parka obiskovalcem na voljo 
na drugih gradovih/skupne 
akcije (4), skupna 
novinarska konferenca, 
izdana skupna brošura, 
mesečni napovednik 
dogodkov, pano, brošura 
petih ključnih dogodkov, 
skupna ekskurzija po Cesti 
gradov, sestanki za projekt 

Celo leto 

Sodelovanje na ekoloških 
in turističnih sejmih ter 
Kulturnem in Otroških 
bazarjih 

T. Kotnik 
  

350/266 500,00 € - 
lastna 
sredstva/ 
357,92 € -
lastna 
sredstva 

Predstavitve na sejmih (5)/ 
Predstavitve na sejmih (16) 

Celo leto 

Objave dogodkov v 
lokalnih medijih 

T. Kotnik 70/50 3.500,00 € -
lastna 
sredstva/ 
3.474,68 € -
lastna 
sredstva 

Objavljeni prispevki (30)/ 
Objavljeni prispevki (223) 

Celo leto 

Priprava prispevkov za 
različne medije 

D. 
Klenovšek 

100/98   Število prispevkov (20)/ 
Število prispevkov (24) 

Celo leto 

Promocijsko gradivo V. 
Zakonjšek 
T. Kotnik 

240/239 
  

3.300,00 €-
lastna sred., 
2.000 € - 
Unesco 
1.200,00 € - 
MOP 
5.000,00 € - 
sponzorska 
sredstva/ 
3.102,02 € -
lastna sred. 
1.544,16 €- 
Unesco 
978,00 €- 
MOP 

Izdane publikacije in dve 
knjigi, 
izdelan material, 
izdaja zloženk, 
izdaja časopisa/izdana 
publikacija vodnik po 
bizeljskih pešpoteh, izdane 
tri zloženke, izdan didaktični 
material (izrezanka zelena 
žolna, koledar in nahrbtnik z 
motivi hroščev, tekstilna 
nosilna vrečka z jabolkami,  
nalepka za sok, izdana e-
knjiga. 

Celo leto 
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Ažuriranje in 
posodabljanje spletne 
strani 

T. Kotnik 80/47   Št. obiskovalcev spletne 
strani (30.000)/ Št. 
obiskovalcev spletne strani 
(36.000) 

Celo leto 

Spremljanje števila 
obiskovalcev parka 

T. Kotnik 40/31   Št. obiskovalcev (15.000)/ 
Št. obiskovalcev (29.891) 

Celo leto 

SKUPAJ   1.460/1.278       

  
Dodatne naloge (presežen program): 

 V okviru aktivnosti sodelovanja z upravljavci in lastniki gradov Posavja smo porabili več ur od 
načrtovanih saj se je povezovanje izkazalo za zelo učinkovito pri promociji in obisku našega 
zavarovanega območja. 

 V okviru razstavne dejavnosti smo izvedli tri razstave več od načrtovanih. 

 Opravili smo enajst predstavitev več od načrtovanih Kozjanskega parka na sejmih. 
 
 
  



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2018 

77 
 

DELEŽ UR PRIORITETE II 
  

  VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE II ŠTEVILO UR/ 
REALIZIRANO 
ŠT. UR  

DELEŽ UR NA 
CELOTO/ 
REALIZIRAN DELEŽ 
UR  

  PRIORITETA II     

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

2.695/2.923 12,08 %/13,78 %       

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

500/674 2,24 %/3,18 % 

  3. Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega 
območja in ozaveščanje javnosti 

1.460/1.278 6,55 %/6,02 % 

  SKUPAJ PRIORITETA II 4.655/4.875 20,87 %/22,98 % 
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PRIORITETA III: RAZVOJNE NALOGE 

1 RAZVIJANJE BLAGOVNIH ZNAMK ZAVAROVANIH OBMOČIJ ZA PRIDELKE IN 

IZDELKE IZ ZAVAROVANIH OBMOČIJ 

 
Kolektivna blagovna znamka Sožitje-Kozjanski park 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 leta 2018 je pravico do uporabe blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park pridobilo 15 ponudnikov 
pridelkov in izdelkov: 
MARTIN ŠMALČIČ, Pridelki in izdelki iz ekološke kmetije Šmalčič. 
MARKO KOSTANJŠEK, Izdelava izdelkov domače in umetne obrti.  
JURIJ KRIVEC, Ekološka kmetija, predelava žit in peka kruha ter peciva na tradicionalni način. 
TANJA in FRANCI VALENČAK, Ročno graviranje na steklo. 
MAJA KUKOVIČIČ, Pridelki in izdelki iz ekološke kmetije Kukovičič. 
MIHA ZAKOŠEK, Ekološka kmetija Zakošek. 
VLADIMIR PEČNIK, Umetno kovaštvo. 
OSNOVNA ŠOLA LESIČNO, Eko šola. 
DANICA CESAR, Pridelki in izdelki iz ekološke kmetije Cesar. 
IVAN PRESKAR, Izdelava izdelkov domače obrti. 
MLADINSKO DRUŠTVO BISTRICA OB SOTLI za izražen poseben posluh do okoljske problematike, 
sodelovanje pri različnih okoljskih projektih in za dobro sogovorništvo pri reševanju problematike 
mladih. 
KARL ČADEJ ekološka kmetija. 
OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI, Zdrava šola, odlično sodelovanje na promociji naravnega 
jabolčnega soka iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, sodelovanje učencev pri parkovnih 
aktivnostih. 
DARILNA EMBALAŽA KUNEJ, MARINKA LESJAK s.p., Dolgoletna podpora parkovnim aktivnostim in 
pomoč pri njihovi izvedbi ter ohranjanje pristnih rokodelskih sposobnosti pri izdelavi unikatne 
embalaže iz naravnih materialov. 
KMETIJA IVANC, Pridelki in izdelki iz kmetije Ivanc. Kmetija je v fazi preusmeritve iz 
konvencionalnega v ekološko kmetijstvo. 
 
V letu 2018 so pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke pridobili: 
OŠ KOZJE, Kulturna šola, odlično sodelovanje pri številnih parkovnih aktivnostih s poudarkom na 
izobraževanju glede naravne in kulturne dediščine, udeleževanje na etnoloških in naravoslovnih 
delavnicah, ki jih organiziramo v Kozjanskem parku, redno sodelovanje pri izdelavi raziskovalnih 
nalog, odlično sodelovanje v okviru mednarodnega projekta Zelena Evropa. 
DOMAČIJA HERNAVS, HERBALIJA, za izbrano poslanstvo, da ohranjajo več kot 120 let staro domačijo 
Hernavs ter jo podarijo prihodnjim rodovom. Usmerili so se v ekološko pridelavo s poudarkom na 
zeliščih ter z znakom 4 jabolk potrjujejo najvišjo kvaliteto turizma na kmetiji v objemu narave.  
KMETIJA VIDEC ŠENTJUR, na domačiji v vasici Vodruž prosto živi 100 koz, katerih mleko predelajo v 
široko paleto večkrat nagrajenih sirov, jogurtov, sirotke in skute ter v naravna mila. 
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Pravico do uporabe blagovne znamke ima do sedaj torej 18 ponudnikov, ki so s tem pridobili tudi 
pravico do rabe logotipa Sožitje - Kozjanski park. Z označevanjem svojih pridelkov in izdelkov 
pripomorejo k večji prepoznavnosti zavarovanega območja. 
 
V letu 2016 smo na upravi parka vzpostavili manjšo trgovinico za trženje parkovnih promocijskih 
izdelkov ter lokalnih regionalnih produktov. Prednost pri prodaji svojih produktov imajo ponudniki, ki 
so že pridobili blagovno znamko Sožitje - Kozjanski park.  
  
Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE III po zaposlenih je: 

  
Naloga 

Nosilec 
naloge 

Število ur/ 
realizirano št. 
ur  

Programski 
stroški 

Kazalniki/realizirani 
kazalniki  

Obdobje 
izvajanja 

Podelitev 
kolektivne 
blagovne znamke 

V. 
Slemenšek 
  

50/46   Podeljena kolektivna 
znamka upravičencem 
(3)/Podeljena 
kolektivna znamka 
upravičencem (3) 

Oktober 

SKUPAJ   50/46       
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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 občino Kozje smo sodelovali pri pripravi projektnega predloga za obnovitev 
sob na gradu Podsreda. 
  
V trgovini lokalnih produktov na upravi parka ter na gradu Podsreda smo skrbeli, da smo obdržali 
enako število ponudnikov, ki imajo izdelke v skladu z načeli trajnostnega razvoja.  
  
Sodelovali smo s številnimi društvi, ki delujejo znotraj zavarovanega in biosfernega območja. 
Udeležili smo se občnih zborov: Turističnega društva Pilštanj, Kulturnega društva Lesično-Pilštanj, 
Muzejskega društva Kozje, Društva steklarjev Slovenije, Gobarskega društva Kozjansko Kozje, PGD 
Podsreda, Lovske družine Podsreda, Mladinskega društva Bistrica ob Sotli, Kulturnega društva 
Bistrica ob Sotli in Društva prijateljev mladine Bistrica ob Sotli. Z društvi smo sodelovali v obliki 
strokovnega dela, svetovanja, usmerjanja, osveščanja, predvsem na področju naravne in kulturne 
dediščine. 
 
V mesecu februarju s predstavniki TD Bizeljsko izdali Vodnik po bizeljskih pešpoteh. Vodnik je skupno 
delo predstavnikov našega zavoda in predstavnikov TD Bizeljsko, kot zaključek projekta, ko smo 
skupaj trasirali in označili pet krakov pešpoti na območju Bizeljskega. Finančna sredstva za tisk 
vodnika je priskrbelo društvo. Mi smo pripravili besedila, fotografije in oblikovanje vodnika. Skoraj 
polovico fotografij v vodniku je donirala Lea Babič, članica društva. Vodnik ima 264 strani, 400 
fotografij in 163  vsebinskih opisov posameznih točk. Domačini so pešpoti vzeli za svoje in že vrsto let 
samostojno organizirajo pohode. Vodnik je bil predstavljen na občnem zboru TD Bizeljsko, ki smo se 
ga tudi udeležili. 
 
S predstavniki TD Bizeljsko in OŠ Bizeljsko smo sodelovali tudi pri organiziranju dogodka ob Dnevih 
evropske kulturne dediščine. 
 
Spomladi smo intenzivno sodelovali tudi s člani Moškega pevskega zbora Kozjanski park Kozje, ki je 
praznoval 40 let delovanja. Nudili smo jim oblikovanje in pripravo brošure za tisk, plakata ter 
transparenta za potrebe slavnostne prireditve. 
 
Sodelovali smo z Mešanem pevskem zborom Bistrica ob Sotli. Oblikovali in natisnili smo jim dva 
koncertna lista. 
 
Na prošnjo lastnika Bara pod gradom iz Podsrede smo oblikovali promocijsko stran z našimi 
vsebinami za njihov cenik. 
 
Predstavnica Občine Kozje nas je prosila za tisk karte DOF za pokopališče Pilštanj. 
Pozimi so nas prosili za pomoč tudi člani Prostovoljnega gasilskega društva Podsreda, ki so v mesecu 
juniju obeležili 110-let delovanja. Pripravili smo jim besedilo za brošuro, ki smo jo potem v našem 
zavodu oblikovali in pripravili za tisk. 
 
Pripravili smo dvajset fotografij in besedilo o parku ter gradivo posredovali v TIC Podčetrtek Kozje in 
Bistrica ob Sotli. 
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Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE III po zaposlenih je: 

    Naloga Nosilec 
naloge 

Število ur/ 
realizirano 
št. ur  

Programski 
stroški 

Kazalniki/realizirani 
kazalniki  

Obdobje 
izvajanja 

Sodelovanje z 
lokalnimi 
skupnostmi 

T. Kotnik 80/42   Delovna srečanja (5)/ 
Delovna srečanja (5) 

Celo leto 

Vzpostavljanje 
mreže za prodajo 
produktov 

T. Kotnik 50/4   Delovna srečanja (5)/ 
Delovna srečanja (5) 

Celo leto 

Sodelovanje z 
društvi 

V. 
Zakonjšek 
  

120/113   Delovna srečanja in 
svetovanja v sodelovanju s 
člani društev (12)/ Delovna 
srečanja in svetovanja v 
sodelovanju s člani društev 
(30) 

Celo leto 

SKUPAJ   250/159       
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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 na zavarovanem območju 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), katerim 
je Kozjanski regijski park pomembna dodana vrednost turističnemu gospodarstvu. 
Dobro sodelovanje z LTO Podčetrtek, RA Sotla, RA Kozjansko, RRA Posavje, Deželo Celjsko in drugimi 
deležniki v turizmu je pomembno zlasti z vidika usmerjanja in informiranja obiskovalcev 
zavarovanega območja. 
  
Z vsemi deležniki v turizmu smo nadaljevali s skupnimi programi za obiskovalce in si v  trženjsko-
promocijski strategiji prizadevali za krepitev zavesti o  nujnosti ohranjanja naravnega okolja. 
 
Sodelovali smo pri pripravi strategije turistične regije GIZ Podčetrtek. Udeležili smo se treh delavnic 
kot ključni deležnik javnega sektorja za razvoj turizma v regiji, kjer smo skupaj z ostalimi deležniki 
(predstavniki občin in predstavniki turističnega sektorja) definirali vizijo in cilje razvoja turistične 
regije Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli za obdobje 2020 - 2030. 
  

3.1 Glasbeno poletje 

Glasbeno poletje na gradu Podsreda smo 2018 izvedli štiriindvajsetič in je v lokalnem okolju postalo 
že nepogrešljiva stalnica, ki popestri poletne mesece domačinom in obiskovalcem z uvodnimi in 
zaključnimi koncerti. Izvedli smo 10 celovečernih koncertov na gradu Podsreda. 
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. 
V letu 2018 smo razpisali devet seminarjev: trobenta, tuba, violončelo, saksofon, flavta, klarinet, solo 
petje, komorna igra s klavirjem in zborovsko petje; od tega jih smo jih izvedli šest. Trije so odpadli 
zaradi premajhnega števila prijavljenih. 
Seminarjev se je skupno udeležilo 69 slušateljev iz Slovenije, Hrvaške in BIH. Seminarji so namenjeni 
začetnikom, amaterjem brez starostne omejitve, zborovodjem, učencem nižjih in dijakom srednjih 
glasbenih šol ter študentom. 
 
Seminar za trobento (25. - 30. junij 2018) je vodil profesor Jure Gradišnik. Pianistka na seminarju je 
bila Nika Tkalec. 
Seminar za violončelo  (21. - 27. julij 2018) je vodila profesorica Karmen Pečar. Pianist na seminarju 
je bil Tadej Horvat. 
Seminar za saksofon (27. julij - 2. avgust 2018) sta vodila profesorica Betka Bizjak in Domen Koren. 
Pianist na seminarju je bil Marko Bogdanović. 
Seminar za klarinet (12. - 19. avgust 2018) je vodil profesor Andrej Zupan, ki je že deseto leto 
zapored tudi umetniški vodja Glasbenega poletja na gradu Podsreda. Pianist na seminarju je bil 
Stanislav Krutilov. 
Seminar za flavto (12. - 19. avgust 2018) je vodila profesorica Nataša Paklar. Pianist na seminarju je 
bil Stanislav Krutilov. 
Prvič smo organizirali seminar za zborovsko petje  (7. - 9. september 2018), ki ga je vodil profesor 
Sebastjan Vrhovnik. Demonstracijski zbor na seminarju je bil MePZ Bistrica ob Sotli. 
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V začetku leta smo izdali programsko knjižico, v kateri so bili predstavljeni vsi seminarji. Knjižica je 
vsebovala tudi prijavnico. Poslana je bila vsem profesorjem, ki so vodili seminarje ter na naslove 
morebitnih zainteresiranih. Knjižico smo poslali tudi na vse slovenske glasbene šole ter na izbrane 
tuje glasbene institucije. 
 
Oddih za glasbenike 
Na gradu Podsreda je med 26. avgustom in 2. septembrom že tretje leto zapored potekal »Oddih za 
glasbenike«, ki so se ga udeležili izvajalci klasične glasbe iz različnih evropskih držav. Projekt je 
glasbenikom omogočil medsebojno muziciranje ter spoznavanje bogate kulturne in naravne 
dediščine. V projekt so vključeni izključno lokalni pridelovalci hrane in izvajalci storitev. Glasbeniki so 
se s celovečernim koncertom obiskovalcem predstavili 1. septembra na gradu Podsreda. 
S projektom želimo popestriti kulturno dogajanje na Kozjanskem ter ponuditi nove vsebine na 
področju kulture in zdraviliške dejavnosti, ki jo Kozjansko s svojimi naravnimi danostmi omogoča.  
  
 
Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE III po zaposlenih je: 

  
Naloga 

Nosilec 
naloge 

Število ur/ 
realizirano 
št. ur  

Programski 
stroški/ 
realizacija 

Kazalniki/realizirani 
kazalniki  

Obdobje 
izvajanja 

Naloge za 
vključevanje 
zavarovanega 
območja v turistično 
ponudbo 

V. 
Slemenšek 

120/116 300,00 € - 
občine/ 
390,00 € - 
občine 

Skupne akcije z 
deležniki (3)/ 
Skupne akcije z 
deležniki (3) 

Celo  leto 

Glasbeno poletje V. 
Slemenšek 

290/317   Izvedeni seminarji 
(5)/ Izvedeni 
seminarji (6) 

Maj- avgust 

SKUPAJ     410/433       

  
 Dodatne naloge (presežen program): 

 V okviru Glasbenega poletja smo izvedli 6 seminarjev namesto predvidenih 5. 
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4   OBNAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN  V LASTI IN UPRAVLJANJU 

ZAVAROVANEGA OBMOČJA 

  
JZ KP upravlja z nekaj objekti oziroma stavbami, ki so v lasti JZ KP in objekti, ki jih ima v upravljanju. 
Nekateri med njimi spadajo pod kulturno dediščino JZ KP. V letu 2018 smo nadaljevali z nujnimi 
vzdrževalnimi deli in vključevanjem rabe nepremičnin v potrebe dela zavoda. 
  
Naložene naloge smo opravljali v okviru naslednjega operativnega cilja: 
  
1. Izvajanje aktivnosti za gospodarno upravljanje z nepremičninami 
  
V letu 2018 smo po navodilih Ministrstva za okolje in prostor izdelali Načrt upravljanja z 
nepremičninami v lasti in upravljanju Kozjanskega parka za prihodnjih pet let. 
Po navodilih MOP-a smo pripravili Program upravljanja z nepremičninami v JZ KP, ki vsebuje: 
-  seznam vseh nepremičnin, ki jih imamo v lasti oz. v upravljanju, 
-  namen nepremičnine, trenutna rabe, stroški po posameznih nepremičninah - elektrika   
   zavarovanje, oprema, vzdrževanje....., 
-  ocena nujnih vlaganj v te nepremičnine, 
-  načrt za naslednjih 2, 5, 10 let. 
 
V Načrtu upravljanja z nepremičninami smo predvideli prodajo Fiketove hiše v naslednjih dveh letih, 
vendar nam je uspelo hišo na podlagi zbiranja ponudb prodati že v letu 2018. 
 
JZ KP upravlja z nekaj objekti oziroma stavbami, med katerimi jih je nekaj znotraj posameznih 
kulturno–dediščinskih oziroma spomeniških kompleksov. 
 
V letu 2018 smo izvedli meritve (določitev mej) travnikov, gozdov v lasti JZ KP za katere do sedaj ni 
bilo določenih mej lastništva. 
 
Na Čerčkovi domačiji (Center biodiverzitete in tradicionalnega sadjarstva) smo izvedli 3. fazo obnove, 
financirane iz pridobljenih sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v vrednosti 30.407,81 €; od 
tega je bilo 30.000,00 € skladovih sredstev in 407,81 € sredstev JZ KP. Naredili smo fasado, vgradili 
stavbno pohištvo ter objekt komunalno uredili. 
 
Za objekt (Černeličeva hiša) zraven upravne stavbe smo se  dogovorili, da v drugi polovici leta 
izvajalec izvede popravilo strehe, ki ogroža lokalno cesto skozi trg Podsreda. Streha objekta je v zelo 
slabem stanju, zato ogroža mimoidoče prebivalce in obiskovalce trga. Po temeljitem pregledu 
ostrešja je izvajalec podal mnenje, da je konstrukcija v tako slabem stanju, da bi bil  finančni vložek 
za popravilo strehe prevelik. 
 
Na upravni stavbi Kozjanskega parka smo zamenjali dotrajane talne obloge in prilagodili delovno 
mesto za lažje delo osebe s posebnimi potrebami ter pridobili predračun za ureditev sanitarij za 
osebe s posebnimi potrebami.  
 
Poslovne stavbe in gospodarske objekte v lasti ali upravljanju JZ KP redno vzdržujemo s pomočjo 
delavcev, ki so zaposleni preko javnih del. 
  
Redno skrbimo za vzdrževanje vozil, strojev in opreme, zato smo  nabavili novo električno orodje, 
motorno žago in nahrbtne kosilnice za potrebe vzdrževanja parkovne infrastrukture in nepremičnin 
JZ KP. 
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Razdelitev nalog za izvajanje četrte naloge PRIORITETE III po zaposlenih je: 

  
Naloga 

Nosilec 
naloge 

Število ur/ 
realizirano 
št. ur  

Programski 
stroški 

Kazalniki/realizirani 
kazalniki  

Obdobje 
izvajanja 

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

T. 
Preskar 

39/43   Pripravljen načrt/ 
Pripravljen načrt 

Celo leto 

Izvajanje aktivnosti za 
gospodarno upravljanje 
z nepremičninami 

T. 
Preskar 

600/670   Izvedena vzdrževalna 
dela na objektih (10), 
servis vozil, strojev in 
opreme/izvedena 
vzdrževalna dela na 
objektih (10), servis 
vozil, strojev in 
opreme 

Celo leto 

SKUPAJ   639/713       
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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 smo uresničevali z aktivnim sodelovanjem z ZVKDS, OE Celje in Novo 
mesto. Sodelovali smo z zainteresiranimi raziskovalci kulturne dediščine, s fakultetami in strokovnimi 
združenji. Aktivno smo sodelovali pri Skupnosti muzejev Slovenije, še posebej s Sekcijo za 
izobraževanje in komuniciranje. 
Nadaljevali smo delo na področju dokumentiranja in prezentacije lokalne kulturne dediščine s 
predstavniki lokalnih društev. Nadaljevali smo zbiranje podatkov o lastnikih sončnih vrat - starih in 
novih -  na Bizeljskem. Iz dosedanjega terena smo zabeležili 42 lokacij sončnih vrat. Pokazalo se je, da 
so Bizeljani ta segment dediščine vzeli za svojega in z novimi sončnimi vrati opremljajo predvsem 
vhode v svoje kleti. 
Še naprej smo spremljali in beležili stanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine na območju 
parka. V okviru monitoringa kulturne dediščine smo opravili pregled stanja kulturnih spomenikov in 
kulturne dediščine  v naselju Kozje. 
V letu 2018 smo se posvetili predstavitvi segmenta kulturne krajine, travniškim sadovnjakom v 
krajini. Sestavili smo krajše besedilo z naslovom Travniški sadovnjaki v krajini. S to tematiko smo se 
prijavili na razpis Landscape award - nagrada Sveta Evrope za krajino, ki ga vsaki dve leti razpišejo v 
okviru Evropske konvencije o krajini. Pri prijavi nam je svetovala krajinska arhitektka Jelena Hladnik iz 
Ministrstva za okolje in prostor, v mesecu decembru smo uspešno oddali kandidaturo na Ministrstvo 
za okolje in prostor. 
Za potrebe organiziranja dogodka ob Mesecu krajinske arhitekture smo se povezali s predstavnikom 
ZVKD OE Novo mesto, Mitjem Simičem, krajinskim arhitektom. Posredoval nam je zadnje podatke 
glede grajskega vrta ob gradu Pišece. 
S strokovno sodelavko Boženo Hostnik, konservatorko, etnologinjo ZVKD OE Celje, smo sodelovali pri 
reševanju vprašanja zaščite okenskih odprtih (pred ptiči) na objektu v trgu Podsreda. 
Opozorili smo na poškodovanje kamnitega znamenja na Vrhuncah v bližini Svetih gor nad Bistrico ob 
Sotli. Ob nalaganju posekanih dreves je prišlo  do poškodb enega najlepših kamnitih znamenj na 
področju Kozjanskega parka z letnico 1612, ki je nepoškodovano preživelo dobrih 400 let. Žal tovrstni 
dogodki odsevajo odnos do dediščine. 
 
Posvetili smo se pisanju publikacije z naslovom Travniški sadovnjaki v kozjanski krajini. Gre za 
besedilo, ki se posveča travniškim sadovnjakom z vidika krajinskega arhitekta. Besedilo smo objavili v 
obliki e-knjige, ki je vključena v sistem cip (NUK). Besedilo je pripravila krajinska arhitektka Vesna 
Zakonjšek, fotografije  je prispeval mag. Teo Hrvoje Oršanič (ZRSVN). E-knjiga je na ogled na spletni 
strani Kozjanskega parka: https://kozjanski-park.si/?page_id=4883.  
 
V sodelovanju s Pomurskim muzejem Murska Sobota in Zavodom Marianum iz Veržeja smo  
sodelovali s prispevkom v zborniku na temo velike noči. Letošnji zbornik nosi naslov Velikonočne igre 
in velikonočni ponedeljek. 
O dediščini smo pripravili tudi članke za lokalni časopis Oko in sicer na temo O pustu, O 
velikonočnem času in Pirhi, pisanice, remenke,  o lončenini … 
Erika Eichenseer iz Regensburga na Bavarskem se je zanimala za podatke o tradicionalni rabi starih 
sort jabolk, posredovali smo ji zbrano gradivo. 
Prof. Mitja Guštin se je zanimal za možnost izdaje publikacije za domačijo Jazbinšek v Zagorju, 
predstavili smo mu naše razmere. 
V mesecu decembru smo se srečali s predstavniki OŠ Lesično glede nadaljnjega sodelovanja pri 
urejanju šolskega vrta. 
  
 
 

https://kozjanski-park.si/?page_id=4883
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Razdelitev nalog za izvajanje pete naloge PRIORITETE III po zaposlenih je: 

  
Naloga 

Nosilec 
naloge 

Število ur/ 
realizirano 
št. ur  

Programski 
stroški 

Kazalniki/realizirani 
kazalniki  

Obdobje 
izvajanja 

Uresničevanje 
ciljev varstva 
kulturne dediščine 

L. Zorenč 
V. 
Zakonjšek 

600/581   Terenski ogledi za 
topografijo (20), 
sodelovanje s strokovnimi 
združenji (8), 
terensko delo-zbiranje 
podatkov-sončna vrata 
(7)/ Terenski ogledi za 
topografijo (2), 
sodelovanje s strokovnimi 
združenji (8), terensko 
delo - zbiranje podatkov - 
sončna vrata (5) 

Celo 
leto 

SKUPAJ   600/581       

 
Cilji, ki niso bili doseženi: 

 Izvedli smo manj terenskih dni za topografijo od načrtovanih.  
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DELEŽ UR PRIORITETE III 
  

  VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE III ŠTEVILO UR/ 
REALIZIRANO 
ŠT. UR  

DELEŽ UR NA 
CELOTO/ 
REALIZIRAN DELEŽ 
UR 

  PRIORITETA III     

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

50/46 0,22 %/0,21 % 

2. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in 
deležniki zavarovanega območja 

250/159 1,12 %/0,75 % 

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

410/433 1,84 %/2,04 % 

4. Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v 
upravljanju zavarovanega območja 

639/713 2,87 %/3,36 % 

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

600/581 2,69 %/2,74 % 

  SKUPAJ PRIORITETA III 1.949/1.932 8,74 %/9,10 % 

  
 
  
  



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2018 

89 
 

 Tabela 1: Kadrovski načrt 

1. Zaposleni, ki jih 
financira MOP 

I. – IV. 
TR 

V. TR VI. TR/ 
VII/1 

VII/2 
TR 

VIII. TR IX. TR Skupaj 

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

1 5 2 9 1   18 

a) Št. zaposlenih za 
določen čas 

/ / / 1 / 
  

  1 

b) Št. zaposlenih za 
nedoločen čas 

1 5 2 8 1   17 

Št. zaposlenih s 
krajšim delovnim 
časom 

  1        1 

Število napredovanj 
v plačne razrede* 

/ 1 / / /   1 

Število premestitev / / / 3 1   / 

Število upokojitev / / / / /   / 

Število nadomestnih 
zaposlitev zaradi 
upokojitev 

/ / / 1 /   1 

Število odpovedi 
pogodb o zaposlitvi 

/ / / / /   / 

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

4 
Javna 
dela 

  1 
Javna dela 

1 
Projektno 
delo 

      6 

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

5 5 4 9 1   24 

  
Število napredovanj v plačne razrede*- 1 delavec je napredoval v letu 2018, pravico do višje plače 
pridobi z decembrsko plačo 2018, izplačano v januarju 2019. 
 
Število premestitev: v začetku leta je v.d. direktorice postala mag. Valerija Slemenšek. Njeno delovno 
mesto je zasedla Tatjana Kotnik. Konec leta je direktorica postala Mojca Kunst. Njeno delovno mesto 
je zasedla Barbara Ploštajner. 
 
  
 
 



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2018 

90 
 

 
Tabela 2: Kadrovski načrt-vir financiranja 

VIR FINANCIRANJA ŠT. ZAPOSLENIH 
NA DAN  
1. 1. 2018 

ŠT. ZAPOSLENIH 
NA DAN  
1. 1. 2019 

1. Državni proračun 17 18 

2. Proračun občin / / 

3. ZZZS in ZPIZ 1 / 

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

/ / 

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev 
na trgu 

/ / 

6. Nejavna sredstva za opravljanje 
javne službe 

/ / 

7. Sredstva prejetih donacij / / 

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

1 1 

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

/ / 

10. Sredstva iz sistema javnih del 2 2 

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

/ / 

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

/ / 
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Tabela 3: Sistemiziranost delovnih mest (DM) 

Naziv DM Število 
sistemiziranih 
DM po 
veljavnem 
pravilniku 

Število 
zasedenih 
DM na dan 
31. 12. 2017 

Število 
zasedenih DM 
na dan 31. 12. 
2018 

Predvideno 
število 
zasedenih DM 
na dan 31. 12. 
2019 

Direktor 1 1 1 1 

Naravovarstveni 
svetnik 

3 3 3 3 

Višji naravovarstveni 
svetovalec 

7 6 6 6 

Naravovarstveni 
svetovalec 

1 0 0 0 

Naravovarstveni sodelavec 
III 

2 1-projektna 
zaposlitev 

1-projektna 
zaposlitev 

1-projektna 
zaposlitev 

Naravovarstveni nadzornik 
IV 

1 1 1 1 

Naravovarstveni nadzornik 
V 

1 1 1 1 

Finančnik VII/1 1 1 1 1 

Finančnik V 1 1 1 1 

Samostojni strokovni 
delavec V 

1 0 0 0 

Tajnica V 1 1 1 1 

Vodnik v zavarovanem 
območju V 

3 1 
  

2 
 (od tega 1 javna 

dela) 

1 
 

Tehnični delavec V(I) 1 1 1 1 

Čistilka II 1 1 1 1 

Delavec za preprosta dela I 2 3 
javna dela 

4 
javna dela 

4 
javna dela 

Skupaj 27 22 24 23 
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Tabela 4: Delež porabe ur po vsebinskih sklopih 

VSEBINSKI SKLOPI ŠTEVILO UR/ 
REALIZIRANO 
ŠT. UR  

DELEŽ 
UR/REALIZIRA
N DELEŽ UR  

PRIORITETA I 15.700/14.410 70,39 %/67,92 % 

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

5.760/7.066 25,82 %/33,3 % 

Priprava načrtov upravljanja zavarovanega območja 3.550/1.441 15,91 %/6,7 % 

Izvajanje neposrednega nadzora v naravi 2.380/2.012 10,67 %/9,4 % 

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

450/290 2,01 %/1,37 % 

Spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja 700/426 3,13 %/2,01 % 

Sodelovanje z naravovarstvenimi, strokovnimi in znanstvenimi zavodi in 
institucijami 

680/956 3,05 %/4,51 % 

Zagotoviti podporno okolje za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog 2.180/2.219 9,80 %/10,46 % 

PRIORITETA II 4.655/4.875 20,87 %/22,98 % 

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

2.695/2.923 12,08 %/13,78 % 

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

500/674 2,24 %/3,18 % 

Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje 
javnosti 

1.460/1.278 6,55 %/6,02 % 

PRIORITETA III 1.949/1.932 8,74 %/9,10 % 

Razvijanje blagovnih znamk zavarovanih območij za pridelke in izdelke 50/46 0,22 %/0,21 % 

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in deležniki zavarovanega območja 250/159  1,12 %/0,75 % 

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

410/433 1,84 %/2,04 % 

Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v upravljanju zavarovanega 
območja 

639/713 2,87 %/3,36 % 

Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih 
interesov 

600/581 2,69 %/2,74 % 

SKUPAJ 22.304/21.217 100 %/100 % 
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