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PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA 
 
Kozjanski regijski park je eno od dveh, poleg Triglavskega narodnega parka, najstarejših zavarovanih 
območij v Sloveniji.  
 
Kozjanski park s površino 206 km2 se nahaja na vzhodu države. Na severu gre meja po južnih obronkih 
Rudnice, na vzhodu po mejni reki Sotli, na jugu pa od reke Sotle proti zahodu po južnih obronkih 
Orlice do Pohance in nato proti severu čez Koprivnico, Veliki kamen, Gubno do Rudnice. Leži v petih 
občinah (82 naselij) in sicer Kozje, Bistrica ob Sotli, 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. Po osamosvojitvi Slovenije se 
je zavarovano območje iz strokovnih, promocijskih in sistemskih vzrokov vse bolj uveljavljalo kot 
Kozjanski park.  
 
Leta 1999 Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS št. 56/99) definira ime, status in upravljavca 
zavarovanega območja, ki postane regijski park z imenom Kozjanski park, katerega upravljavec je 
javni zavod (v nadaljevanju JZ KP). Obsežne naravoslovne raziskave so prinesle in še prinašajo  odlične 
rezultate in dokazujejo izredno visoko stopnjo biotske raznovrstnosti, kar je pogojevalo uvrstitev 
Kozjanskega parka med najpomembnejša naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj od leta 
2004 spada večji del parka v ekološko pomembna območja Slovenije in evropsko pomembna posebna 
varstvena območja NATURA 2000.   
 
Od leta 2010 se območje Kozjanskega z Obsoteljem ponaša s statusom biosfernega območja MAB 
(Man and Biosphere) pod okriljem Unesca. 
 
Kozjanski park se je v dobrih tridesetih letih razvil v sodobno vodeno zavarovano območje, 
prepoznavno po edinstvenem sožitju narave in človeka, ohranjeni naravi in naravnih vrednotah, 
bogastvu kulturne dediščine ter konkretnem uresničevanju trajnostnega razvoja, ki povezuje človeka 
z naravo in tradicijo s sodobnostjo. Pomembno je dejstvo, da upravljavci zavarovanih območij v državi 
skrbimo za okoljsko zlatnino države, ki je hkrati ponos in garant sedanjega in bodočega okolju 
prijaznega razvoja. 
 
Izvajanje javne službe, programov in projektov poteka na podlagi letnega programa dela, ki ga 
sprejme svet JZ KP. Program dela JZ KP za leto 2013 vsebuje tudi poglavje prilagajanja zavoda 
zmanjševanju razpoložljivih sredstev za delovanje. 
 
Delo JZ KP je v okviru svojih pristojnosti vodil Svet zavoda, ki mu je predsedovala predstavnica 
ustanovitelja mag. Jelka Kremesec Jevšenak. Svetu zavoda se je koncem leta iztekel mandat. 
 
Celotna dejavnost Kozjanskega parka se je v letu 2013  financirala iz proračuna Republike Slovenije, iz 
sredstev lokalnih skupnosti, sredstev sponzorjev in donatorjev, lastnih prihodkov ter iz projektov: 
Pilgrimage Europe SI-AT (čezmejni program – Slovenija Avstrija 2007-2013), Sodobna arhitekturna 
tipologija na Kozjanskem (2. javni poziv »LAS Obsotelje in Kozjansko«), Steklarstvo – kulturna 
identiteta in razvojna priložnost Kozjanskega in Obsotelja  - » ARS VITRARIA« (4. javni poziv »LAS 
Obsotelje in Kozjansko«), Priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih (4. javni poziv LAS 
Posavje) in Bioeuparks (IEE program) in projekta HISTCAPE. 
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Konec leta 2013 je bilo v Kozjanskem parku redno zaposlenih 17 oseb (vključno z direktorjem), ena 
oseba nadomešča sodelavko, ki je na koriščenju porodniškega dopusta, izvajali pa smo tudi program 
javnih del, v katerega sta bili vključeni dve osebi.  
 
Število redno zaposlenih se je v letu 2013 glede na leto 2012 zmanjšalo za enega zaposlenega. 
Nadomestne zaposlitve v letu 2013 nismo izvedli. 
 

Izobrazba Št. redno 
zaposlenih 

Št. zaposlenih za določen 
čas/javna dela 

Skupaj št. 
zaposlenih 

Magisterij 1 1-direktor (mandat) 2 

Magisterij po 
Bolonjski reformi 

1  1 

Visokošolska in 
univerzitetna 

8 1-nadomeščanje 9 

Višja 1  1 

Srednja 4 1-javna dela 5 

Osnovnošolska 1 1-javna dela 2 

Skupaj 16 4 20 
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DELOVANJE SVETA JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK V LETU 2013 
 
V letu 2013 je imel Svet Javnega zavoda Kozjanski park tri redne seje.  
 
Prva je potekala 14. februarja 2013 na sedežu Kozjanskega parka v Podsredi. Prisotnih je bilo 11 
svetnikov. Sejo je vodila predsednica Sveta mag. Jelka Kremesec Jevšenak.   
 
Sklepi 8. redne seje:  
K 1. točki - Sprejem predlaganega dnevnega reda 8. redne seje 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.  
K 2. točki – Obravnava in potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta Javnega zavoda Kozjanski park 
SKLEP 
Zapisnik 7. seje Sveta JZ KP je bilo soglasno potrjen. 
K 3. točki – Sprejem programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Kozjanski park za leto 2013 
SKLEP 
Svet je soglasno sprejel program dela in finančnega načrta Javnega zavoda Kozjanski park za leto 
2013.  
K 4. točki – Obravnava osnutka Pravilnika o računovodstvu Javnega zavoda Kozjanski park 
SKLEP 
Osnutek Pravilnika o računovodstvu Javnega zavoda Kozjanski park se daje na 14- dnevno razpravo. 
Nato se pripravi predlog in se sprejme na korespondenčni seji ali na prihodnji redni seji.  
K 5. točki – Razno 
SKLEP 
Svetniki so soglasno sprejeli spremembo 9. člena Poslovnika JZ KP. 
 
 
Druga, 9. redna seja Sveta Javnega zavoda Kozjanski park je bila 14. junija 2013 na sedežu 
Kozjanskega parka. Prisotnih je bilo 9 svetnikov. Sejo je vodila namestnica predsednice Sveta Lucija 
Zorenč.  
 
Sklepi 9. redne seje:  
K 1. točki - Sprejem predlaganega dnevnega reda 9. redne seje 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.  
K 2. točki – Obravnava in potrditev zapisnika 8. redne seje Sveta Javnega zavoda Kozjanski park in 
obravnava poročila o realizaciji sklepov 
SKLEP 
Zapisnik 8. seje Sveta JZ KP in poročilo o realizaciji sklepov je bilo soglasno potrjeno. 
K 3. točki – Obravnava in potrditev poročila o delu JZ KP za leto 2012 
SKLEP 
Svet je soglasno sprejel poročila o delu JZ KP za leto 2012. 
K 4. točki – Ocena delovne uspešnosti direktorja JZ KP za leto 2012 
SKLEP 
Javni zavod KP posreduje mnenje sveta ministrstvu za kmetijstvo in okolje.  
K 5. točki – Sprejem pravilnika o računovodstvu JZ KP 
SKLEP 
Svet je sprejel pravilnik o računovodstvu JZ KP. 
K 6. točki – Obravnava spremembe Statuta JZ KP  
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SKLEP 
Svet JZ KP se strinja s spremembo Statuta JZ KP. Javni zavod KP pošlje predlog spremembe na 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.  
K 7. točki – Imenovanje članov Strokovnega sveta JZ KP 
SKLEP 
Svet je soglasno potrdil imenovanje strokovnega sveta JZ KP, ki ga sestavljajo prof. dr. Janez Bogataj, 
dr. Martina Bavec, ddr. Ana Vovk Korže, Mojca Tomažič , Nataša Ferlinc Krašovic. 
K 7. točki – Razno 
Pri točki razno ni bilo razprave.  
 

10. redna seja Sveta Javnega zavoda Kozjanski park je bila 12. decembra 2013 na sedežu Kozjanskega 

parka. Na seji  je bilo prisotnih 11 članov Sveta. Sejo je vodila predsednica Sveta mag. Jelka Kremesec 

Jevšenak. 

Sklepi 10. redne seje:  
K 1. točki - Sprejem predlaganega dnevnega reda 10. redne seje 
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.  
K 2. točki – Obravnava in potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta Javnega zavoda Kozjanski park 
SKLEP 
V zapisniku 9. redne seje se popravi 6. točka zapisnika. Predlagana sprememba zapisnika je bila 
sprejeta soglasno. 
K 3. točki – Seznanitev s predlogom Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Kozjanski 
park za leto 2014 in pregled opravljenega dela v zadnjih 3 letih. 
SKLEP 
Svet se je seznanil s predlogom Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Kozjanski park za 
leto 2014 in s pregledom opravljenega dela v zadnjih 3 letih. 
K 4. točki – Aktualne informacije o prioritetah upravljanja zavarovanih območij v prihodnje (dr. 
Katarina Zeiler Groznik, MKO) 
Dr. Katarina Zeiler Groznik je seznanila člane Sveta s prioritetami upravljanja zavarovanih območjih v 
prihodnje.  
K 5. Točki  - Razno 
Predsednica Sveta JZ KP ga. Jelka Kremsec Jevšenak se je zahvalila dosedanjemu svetu za sodelovanje 
in dobro opravljeno delo. To je bila zadnja seja Sveta v tej sestavi. 
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OCENA IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA 
 

Program dela za leto 2013 je bil pripravljen v skladu z navodili Ministrstva za kmetijstvo in okolje in 
razdeljen na tri prioritete: 

- Prioriteta I obravnava varstvene, upravljavske in nadzorne naloge.  
- Prioriteta II zajema naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti.  
- Prioriteta III zajema razvojne naloge. 

 
Naloge in vsebine, ki smo jih v letu 2013 izvajali v okviru strokovnih služb, so upoštevale in izhajale iz 
133. člena Zakona o ohranjanju narave.  
 
Kratek pregled ključnih dosežkov v letu 2013: 
- pridobitev prostora na gradu Podsreda za parkovno informacijsko središče 
- uspešna izvedba prvega Festivala ekološke hrane 
- uspešna izvedba Praznika kozjanskega jabolka 
- povečanje števila obiskovalcev za 2,16% v primerjavi z letom 2012 
- pridobitev nagrade Umanotere-Slovenija znižuje CO2 
- odkrito nekaj novih vrst (vidra, bobrišče, metulji) 
- uspešna vpeljava kolektivne blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park 
- postavitev informacijsko-obveščevalne table ob AC Ljubljana-Maribor, izvoz Dramlje 
- pridobitev in začetek dela na novih EU projektih (Priložnosti v posavskih tradicionalnih  

sadovnjakih, Bioeuparks, Histcape) 
- izvedena revizija poslovanja 
 

Uresničevanje letnih varstvenih ciljev zavarovanega območja 

Izjemna ohranjenost biotske raznovrstnosti v Kozjanskem parku nas zavezuje, da v okviru različnih 
aktivnosti v naravi upoštevamo ukrepe vezane na ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih 
tipov, predvsem zavarovanih in ogroženih vrst iz rdečih seznamov Slovenije. 
Varstvo vrst in habitatov zagotavljamo z neposrednim nadzorom, vzdrževanjem, ter skrbjo za 
izboljševanje ekoloških razmer, kjer je to seveda potrebno in izvedljivo (oživitvena rez na travniških 
sadnih drevesih, dogovarjanje z deležniki o gnezdišču čebelarja v Župjeku na Bizeljskem, sanacija 
Rajglovega cera izvedena ob našem strokovnem vodstvu).  
V zimskem času izvajamo rez v visokodebelnih travniških sadovnjakih. Z obrezovanjem in skrbjo za 
visokodebelne sadovnjake skrbimo tudi za številne ptice, ki imajo v teh sadovnjakih svoj življenjski 
prostor.  
Visokodebelni travniški sadovnjaki na območju Kozjanskega parka so velika zakladnica biotske 
raznovrstnosti tradicionalnih in avtohtonih vrst in sort sadnega drevja in primer izjemno dobre 
parkovne prakse. Z namenom njihove ohranitve imamo urejeno drevesnico in kolekcijski matični 
sadovnjak.  
V ekološki drevesnici smo razmnožili sorte, ki smo jih v letu 2012 vključili v slovensko sortno listo 
sadnih rastlin.  
V letu 2013 smo začeli s popisom invazivnih tujerodnih rastlin, ki so se v zadnjih letih tudi znotraj 
Kozjanskega parka zelo razmnožile. Na žalost smo registrirali dve žarišči kostanjeve šiškarice (Dryocos 
muskuriphilus), ter o tem poročali Zavodu za gozdove Slovenije ter obvestili javnost preko lokalnih 
medijev. 
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Nadaljujemo popis metuljev. V prejšnjih letih popisanim 1050 različnim vrstam dnevnih in nočnih 
metuljev se je priključilo v letu 2013 že vsaj 50 novih vrst. Med njimi razkošni bisernik (Argynnis 
pandora) z najbolj vzhodno slovensko lokacijo ter tujerodna pušpanova vešča (Cydalima perspectalis). 
V januarju smo ponovno izvajali zimsko štetje vodnih ptic na Sotli in Bistrici. Popis je potekal v dokaj 
neugodnih vremenskih razmerah, kljub temu pa smo našli nekaj novih ptičjih vrst - beločele gosi 
(Anser albifrons), laboda grbca (Cygnus olor) in mandarinko (Aix galericulata). Pri slednji gre verjetno 
za ubežnico. 
Že 30. aprila smo zabeležili prihod čebelarja (Merops apiaster) v peskokop Župjek na Bizeljskem in 
ugotovili, da je leta 2013 ostalo na gnezdenju več parov kot zadnja leta. Opravljenih je bilo več 
sestankov z deležniki glede nadaljnjega upravljanja peskokopa (najemnik trenutno ne izvaja izkopa). 
Smrdokavro (Upupa epops) smo spomladi opazovali na več lokacijah, gnezdenje je potrjeno v okolici 
Kozjega. V Srebrniku je bila opažena zlatovranka (Coracias garrulus), vendar ne moremo potrditi tudi 
gnezdenja. Podatke za gnezdenje plotnega strnada smo dobili iz Bizeljskega in Olimja. Speljane 
mladiče sokola selca (Falco perregrinus) smo zabeležili pod slapom Ubijavnik.  
V marcu in aprilu smo izvajali prenos dvoživk preko ceste na območju ribnika Trebče. Pozno 
pomladno sneženje je selitev dvoživk močno podaljšalo, kar je bil vzrok za časovno daljše prenašanje. 
Med prenesenimi dvoživkami so kot običajno prevladovale navadne krastače (Bufo bufo) ter rjavi žabi 
sekulja in rosnica (Rana temporaria, R. dalmatina). Med pupki je bilo prenesenih več navadnih ter 
planinskih pupkov (Lissotriton vulgaris, Mesotriton alpestris).  
Vseskozi spremljamo tudi stanje naravnih vrednot, ki je v ugodnem stanju. Tam kjer je potrebno 
opravljamo čiščenje (geološki profili) in izvajamo košnjo za lažji obisk le teh (Gruska jama, Ajdovska 
žena, nahajališče aragonitnih ježkov). Kar se tiče ohranjenosti hidroloških naravnih vrednot, nas skrbi 
predvsem neurejenost na področju komunalne urejenosti, saj se še vedno velik del odpadnih voda 
neočiščenih izliva v vodotoke. To rešujemo tako, da se s predstavniki lokalnih skupnosti skupaj 
dogovarjamo o reševanju problematike. Nekaj primerov smo že rešili z izgradnjo rastlinskih čistilnih 
naprav. 
 
Leto 2013 je zaznamovalo prilagajanje zaostrenim javnofinančnim razmeram. Zmanjšali (tudi ukinili) 
smo vrednosti pogodbenih obveznosti z zunanjimi organizacijami (varnostna agencija, lokalni medij, 
zavarovanja premičnin in nepremičnin). Poslovanje zavoda je obsegalo zgolj kritje najnujnejših 
stroškov za delovanje in izvedbo sprejetega programa dela. Kljub temu izpostavljamo naslednje: 
- kljub izredni racionalizaciji poslovanja so številni stroški neizogibni (komunala, zavarovanja, gorivo, 
elektrika, voda, internet,…), 
- zavod ima možnosti črpanja evropskih sredstev, kar je vsekakor prepotrebno za razvoj območja in 
širše, vendar več ne ustvari dovolj lastnih sredstev za udeležbo pri projektih, saj se vse večji delež 
lastnih sredstev namenja kritju stroškov rednega poslovanja, 
- zelo velike težave nam povzroča velik zamik izplačevanja izvedenih projektnih obveznosti (že več kot 
leto), kar zelo otežuje načrtovanje poslovanja zavoda, 
- zavod ima nekaj možnosti zagotavljanja lastnih sredstev, a so te možnosti zaradi projektnih ali 
pogodbenih pogojev in obvez močno okrnjene, zaradi splošnega varčevanja pa tudi težko 
dohodkovno predvidljive, 
- zavod je skozi več kot tridesetletno zgodovino razvil nekaj dobrih parkovnih praks, kar je prioritetno 
potrebno obdržati in razvijati naprej, 
 
V letu 2013 smo uspeli odprodati eno nepremičnino (»kompleks Trebeže«).  
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Marca smo dobili priznanje UMANOTERE za prispevek k zmanjševanju CO2, česar smo bili zelo veseli. 
Gre za projekt »Slovenija zmanjšuje CO2«, skozi katerega je bila naša rastlinska čistilna naprava 
prepoznana kot dober primer okoljske prakse v smislu zmanjševanja CO2. 
 
V juniju smo uspešno izvedli 1. Festival ekološke hrane, kar naj bi postala nova uspešna parkovna 
praksa.  
 
Večino načrtovanih parkovnih aktivnosti smo uspešno izvedli - predvsem na racionalen način in ob 
razumevanju sodelujočih.  
 
V letu 2013 smo tudi zaključili več let trajajoče pogovore o postavitvi velike obvestilne table ob 
avtocesti (Ljubljana – Maribor, izvoz Dramlje). Prekinili smo dogovor z nekdaj izbranim izvajalcem in 
sklenili dogovor z novim, ter z DARS-om dogovorili vsebino table. Ker je bil v preteklosti dogovor o 
postavitvi table sklenjen, strošek postavitve takšne table pa izjemno visok, smo prosili Občino Kozje 
za pomoč. Občina Kozje je poravnala polovico stroška postavitve table. Tabla je bila pred koncem leta 
2013 postavljena. 
 
Ureditev informacijskega centra Kozjanskega parka na gradu Podsreda 
V letu 2012 smo za LEADER sredstva kandidirali z dvema LAS projektoma. Z enim projektom smo 
posodobili stalno razstavo o glažutarstvu in steklarstvu na Kozjanskem, z drugim pa pripravili pregled 
in izhodišča za sodobno rabo kozjanskega arhitekturnega izročila. S posodobitvijo stalne razstave o 
glažutarstvu in steklarstvu na Kozjanskem smo v letu 2013 na gradu sprostili primeren prostor za 
ureditev informacijskega centra, ki bo v skromni izvedbi zaživel že v letu 2014. 
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UKREPI ZAVODA ZA ZAGOTAVLJANJE JAVNOFINANČNE VZDRŽNOSTI 
 

JZ KP že od leta 2011 racionalizira poslovanje in sledi vsem ukrepom in priporočilom reševanja javno 
finančne krize.  
 
Preglednica finančnih sredstev MKO za delovanje zavoda po letih v obdobju 2008 – 2013 in grafični 
prikaz trenda. 
 

LETO SKUPAJ 

2008 692.777,20 

2009 671.712,00 

2010 661.797,00 

2011 661.797,00 

2012 635.797,00 

2013 563.200,00 

 

 
Za leto 2013 predvideno linearno znižanje mase plač za 10,9% je za JZ KP pomenilo znižanje mase za 
51.213,00 EUR, kar je posledično pomenilo zmanjšanje sredstev za dve plači na letni ravni. Z 
31.12.2012 je bila izvedena upokojitev uslužbenke, kar je za leto 2013 pomenilo zmanjšanje 
primanjkljaja v masi plač za eno plačo na letni ravni. 
 
Pri reševanju primanjkljaja na masi plač upoštevamo tudi dejstvo, da je na Kozjanskem nezaposlenost 
nadpovprečna in ni novih delovnih mest, zato je potrebno storiti vse legalne ukrepe, da se delovna 
mesta ohranjajo. Delovno mesto upokojene uslužbenke nismo nadomestili z novo zaposlitvijo, 
delovne naloge pa so bile opravljane z izvedeno interno prerazporeditvijo nalog. 
 
Za leto 2013 predvideno znižanje mase sredstev za materialne stroške poslovanja zavoda za 10% je 
pomenilo nadaljnjo racionalizacijo poslovanja zavoda. V letu 2012 smo to že izvedli: zamenjali 
dobavitelja električne energije, ukinili skoraj vse službene mobilne telefone, podražili nekatere 
storitve zavoda (nega travniških sadovnjakov, cene sadik starih sort sadnega drevja,…), ukinili skoraj 
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vse službene prevoze z lastnimi osebnimi vozili, do skrajnosti racionalizirali zavarovalne police, 
racionalizirali stroške številnih strokovnih in poljudnih dogodkov v organizaciji zavoda (opustili 
tiskanje vabil, uvedli poceni vabila po sistemu »SMS poštar«,…).  
V letu 2013 smo primanjkljaj sredstev za materialne stroške reševali razen z nadaljnjo racionalizacijo 
poslovanja na vseh postavkah.  
 
Zavod nima sredstev za investicije, razen odplačevanja kredita za podeželski dvorec Kozje, zaradi 
česar se že kažejo težave pri delu (zastarela in izrabljena mehanizacija, zastarela in izrabljena 
računalniška oprema, izrabljen vozni park,…). 
 
V letu 2013 smo izvedli tudi načrtovano revizijo poslovanja zavoda. Revizija je obsegala pregled 
obračuna plač, javnega naročanja in poslovanja zavoda za obdobje 01.01. – 31.10.2013. Revizija ni 
ugotovila pomanjkljivosti ali nepravilnosti pri obračunu plač in javnem naročanju, pri poslovanju 
zavoda pa je ugotovila nekaj pomanjkljivosti, katerih večina je že odpravljenih.  
 
Investicijska sredstva so bila v letu 2013 predvidena le za kritje dolgoročnega kredita za nakup 
podeželskega dvorca Kozje.  
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PRIORITETA I: VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE 
 

1 SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE STANJA NARAVE IN IZVAJANJE    UKREPOV 
VARSTVA 

 
Spremljanje in analiziranje stanja narave in  izvajanje ukrepov varstva je naloga, ki nam jo nalaga 133. 
člen Zakona o ohranjanju narave. V okviru te prioritete smo opravili naslednje naloge: 
 
- Ohranjali geomorfološke in geološke naravne vrednote 
- Ohranjali in zagotavljali dobro stanje vodotokov in drugih hidroloških naravnih vrednot 
- Ohranjali živalske in rastlinske vrste ter habitatne tipe 
- Vzdrževali in ohranjali tradicionalne in avtohtone vrste sadnega drevja 
- Urejali in dokumentirali prostorske posege 
- Skrbeli za varstvo in razvoj krajine 
- Sodelovali s Skupnostjo zavarovanih območij pri skupnih aktivnostih 
 
 
Naložene naloge smo izvajali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 
 
 
1.1 Ohranjanje geomorfoloških in geoloških naravnih vrednot 
 
Spremljali smo stanje v naravi ob upoštevanju varstvenih režimov. 
Pregledali in popisali smo stanje na naslednjih geoloških in geomorfoloških vrednotah:  

- Izdanek boksita na Trebčah – nahaja se ob poti iz Trebč proti soteski Bistrice, opazujemo lahko 
preperevanje in počasno zaraščanje pobočja 

- Plohov breg – najlepši profil terciarnih kamnin v vzhodni Sloveniji 
- Izvir Trebčice – zaradi mehanskega preperevanja se je porušil del skale z lepo vidnimi 

pektenidnimi školjkami. Lepe kose smo shranili v naši zbirki, ostalo pa smo pustili in situ 
- Pustišekova polšna – vhod v jamo je nespremenjen 
- Gruska jama – posledice neurja iz leta 2010 bodo prisotne še kar nekaj let 
- Rodoliti (ob cesti Dekmanca-Ples) – pri rekonstrukciji ceste je bil del skale  z rodoliti okrušen, 

vendar pa se sedaj lahko še lepše opazuje njihovo koncentrično rast 
- Soteska Zelenjak – brežina ob cesti se zarašča in letos ni bilo več opaziti tako močnega 

krušenja skal  
- Soteska Bistrice Zagaj – v avgustu in septembru smo opravili večkraten ogled soteske Bistrice. 

Ugotovljeno je bilo, da v poletnih mesecih sotesko uporabljajo za piknike, kar samo po sebi ni 
problematično. Terenski ogled smo opravili tudi s predstavniki  Zavoda RS za varstvo narave, 
OE Celje. Povod je želja občine Bistrica ob Sotli po ureditvi pešpoti skozi sotesko. 

 
Zbrane podatke smo v sodelovanju z ZRSVN vpisali v NV atlas. 
 
Novembra smo v  sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave, Slovenskim geološkim društvom in 
študenti geologije opravili čiščenje profilov na geoloških naravnih vrednotah. Združili smo koristno s 
prijetnim, saj poleg tega, da se študenti seznanijo z geološkimi značilnosti in z osnovami varstva 
narave, aktivno s konkretno akcijo pripomorejo k izboljšanju stanja geoloških naravnih vrednot na 
terenu. 
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Očistili smo profil v Podsredi, kjer se nahaja nahajališče školjk v miocenskem litotamnijskem apnencu. 
V dveh skupinah smo na 80 m dolgem profilu očistili dve golici. Na Trebčah, kjer se pod bujnim 
rastjem skriva geološka meja med  spodnje miocenskimi peski in peščenjaki ter litotamnijskim 
apnencem, smo očistili strmo in težko dostopno pobočje. V okolici Olimja smo študentom pokazali 
ostanke rudniškega rova, profil z antiklinalo (gubo) v srednjetriasnem glinavcu in apnencu, ter profil z 
vulkansko kamnino diabaz iz srednjega triasa. 
 
 
1.2 Ohranjanje in zagotavljanje dobrega stanja vodotokov in drugih hidroloških naravnih      

vrednot 
 
V spomladanskem času smo pregledali celoten vodotok reke Bistrice in ugotovili, da je zelo velik 
problem čiščenje odpadnih voda, saj od izvira reke Bistrice (Planinska vas) pa do Kozjega ni nobene 
čistilne naprave in vsa odpadna voda posameznih zaselkov in domačij ob Bistrici se zliva v reko. Že v 
letu 2012 smo se prijavili na razpis, kjer smo predvideli izgradnjo rastlinske naprave pri Šonovem, 
vendar pa na razpisu nismo bili uspešni. 
Na našo pobudo je občina Bistrica ob Sotli pridobila projektna sredstva in zgradila rastlinsko čistilno 
napravo za naselje Spodnje Trebče, kjer so se do sedaj odpadne vode stekale v potok Trebčica – levi 
pritok Bistrice. 
V letu 2013 je bil v času januarskega popisa vodnih ptic v celoti pregledan odsek Sotle na območju 
Kozjanskega parka. Določeni odseki so bili na krajših odsekih pregledani še večkrat. Prav tako je bila 
pregledana Bistrica in krajši odseki potokov (Bistri potok, Trebčica, pritok ribnika Trebče). Poleg 
prisotnosti vodnih ptic se je ugotavljala prisotnost bobra (Castor fiber) in evrazijske vidre (Lutra lutra) 
ter posegi v strugo oziroma brežino. Na Sotli in Bistrici smo ugotovili, da na odsekih, kjer nista 
regulirani in utesnjeni s kamnitimi brežinami še vedno prihaja do erozije brežin. Običajno se to dogaja 
na mestih, kjer je odstranjena lesna obrežna zarast. V jesenskem času je bila na brežinah obeh 
vodotokov opažena prisotnost tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Tik pred koncem leta 2013 pa je 
bil opažen tudi primer neprimernega goloseka brežine Bistrice v dolžini preko 150 m. Informacijo smo 
posredovali Zavodu RS za varstvo narave. 
 
 
1.3 Ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov  
 
V januarju smo v okviru vseslovenske (in evropske) akcije IWC (International Waterbird census) 
ponovno izvajali zimsko štetje vodnih ptic na Sotli in Bistrici. Popis je potekal v dokaj neugodnih 
vremenskih razmerah (visok sneg), kljub temu pa smo našli nekaj novih ptičjih vrst - beločele gosi 
(Anser albifrons), labod grbec (Cygnus olor) in mandarinka (Aix galericulata). Pri slednji gre verjetno 
za ubežnico. 
 
V zimskem času (januar, februar in delno marec) smo izvajali rez v visokodebelnih travniških 
sadovnjakih in sicer na povabilo lastnikov. Z obrezovanjem in skrbjo za visokodebelne sadovnjake 
skrbimo tudi za številne ptice, ki imajo v teh sadovnjakih svoj življenjski prostor. Zaradi neugodnih 
vremenskih razmer v zimskem in zgodaj spomladanskem času (sneg) smo opravili manjše število 
oživitvenih rezi v travniških sadovnjakih od predvidenih.  
 
V letu 2013 smo začeli s popisom invazivnih tujerodnih rastlin, ki so se v zadnjih letih tudi znotraj 
Kozjanskega parka zelo razmnožile. Ker gre večinoma za vrste (rastline), ki svoj življenjski krog 
opravijo v drugi polovici leta, je bila večina aktivnosti tempirana v ta čas. Na žalost smo registrirali dve 
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žarišči kostanjeve šiškarice (Dryocosmus kuriphilus), ter o tem poročali Zavodu za gozdove Slovenije 
ter obvestili javnost (preko Planinskega vestnika in lokalnega glasila Oko ter spletnega socialnega 
omrežja Facebook). V jesenskem času je bila za zaposlene organizirana delavnica prepoznavanja 
invazivnih rastlinskih vrst ter dve predstavitvi za krajane (Krško, Senovo). Na Bizeljskem je bila 
predlagana akcija odstranjevanja amorfe (Amorpha fruticosa), vendar akcija zaradi neodzivnosti 
krajanov  ni bila izvedena. V jesenskem času je bilo veliko vprašanj javnosti zaradi množičnega pojava 
harlekinskih polonic (Harmonia axyridis), ki so v velikem številu iskale zavetje na hišah. 
 
Nadaljevali smo z inventarizacijo metuljev. Popise smo izvajali sami, nekaj pa tudi v sodelovanju s 
priznanim strokovnjakom Stanislavom Gombocem. V prejšnjih letih popisanim 1050 različnim vrstam 
dnevnih in nočnih metuljev se je priključilo 75 novih vrst (skupaj je tako poznanih 1.125 vrst). Med 
njimi razkošni bisernik (Argynnis pandora) z najbolj vzhodno slovensko lokacijo ter tujerodna 
pušpanova vešča (Cydalima perspectalis). Na nočne popise smo vabili tudi zainteresirane ljudi. 
Izsledke smo predstavili (plakat) tudi na mednarodnem simpoziju v narodnem parku Hohe Tauern 
(Avstrija). 
 
Že 30. aprila smo zabeležili prihod čebelarja (Merops apiaster) v peskokop Župjek na Bizeljskem in 
ugotovili, da je letos ostalo na gnezdenju več parov kot zadnja leta (15). Ob prestavljeno opazovalnico 
smo postavili tudi novo informativno tablo, ki je bila pripravljena v sodelovanju z Zavodom RS za 
varstvo narave, OE Novo mesto. Opravljenih je bilo več sestankov z deležniki glede nadaljnjega 
upravljanja peskokopa (najemnik trenutno ne izvaja izkopa). Nadzor je bil opravljen tudi z 
osnovnošolskimi otroci, ki so se udeležili poletnega naravoslovnega tabora. Popis metuljev, kobilic in 
dvoživk na isti lokaciji potrjuje izredno biološko vrednost peskokopa Župjek. 
 
Smrdokavro (Upupa epops) smo spomladi opazovali na več lokacijah, gnezdenje (verjetno neuspešno) 
je potrjeno v okolici Kozjega (domačija Marice Kolar). V Srebrniku je bila opažena zlatovranka 
(Coracias garrulus), vendar ne moremo potrditi tudi gnezdenja. Podatke za gnezdenje plotnega 
strnada (Emberiza cirlus) smo dobili iz Bizeljskega in Olimja. Gnezdo in speljane mladiče sokola selca 
(Falco perregrinus) smo zabeležili pod slapom Ubijavnik. Pri tem se je za dobrodošlo izkazalo 
vzdrževanje dobrih stikov z ljubitelji narave, ki so poročali o nekaterih najdbah.  
 
V marcu in aprilu smo izvajali prenos dvoživk preko ceste na območju ribnika Trebče. Pozno 
pomladno sneženje je selitev dvoživk močno podaljšalo, kar je bil vzrok za časovno daljše prenašanje. 
Med prenesenimi dvoživkami so kot običajno prevladovale navadne krastače (Bufo bufo) ter rjavi žabi 
sekulja in rosnica (Rana temporaria, R. dalmatina). Med pupki je bilo prenesenih več navadnih ter 
planinskih pupkov (Lissotriton vulgaris, Mesotriton alpestris). Pri pregledovanju terena (iskanje 
mrestišč dvoživk) sta bili opaženi še dve veliki črni točki – mesta povozov selečih se dvoživk. Ena pri 
mrtvici Sotle pri Imenem, druga na Mrzlem polju (dolina Gračnice). 
 
Zaradi dolgo trajajoče snežne odeje spomladi z Zavodom RS za varstvo narave OE Celje nismo izvedli 
sanitarnega posega na eni najstarejših hrušk na Kozjanskem – Lovretova drobnica na Čelovniku (med 
300 in 400 let). Je pa bil opravljen ogled med katerim se je izkazalo, da je v neposredni bližini še več 
kandidatov za drevesne naravne vrednote (navadna bodika, navadni brin, črni bezeg in sestoj bodike). 
Pripravljen je že tekst za zloženko o njih. 
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1.4 Vzdrževanje in ohranjanje tradicionalnih in avtohtonih vrst sadnega drevja 
 
Visokodebelni travniški sadovnjaki na območju Kozjanskega parka so velika zakladnica biotske 
raznovrstnosti tradicionalnih in avtohtonih vrst in sort sadnega drevja in primer izjemno dobre 
parkovne prakse.  Z namenom njihove ohranitve smo v preteklosti registrirali drevesnico in uredili 
kolekcijski matični sadovnjak.  
V ekološki drevesnici smo v letu 2013 razmnožili 55 tradicionalnih in avtohtonih sort jabolk in hrušk, 
ki smo jih vključili v slovensko sortno listo sadnih rastlin.  

Organizirali smo delavnice s ciljem, da udeleženci pridobijo osnovna sadjarska znanja in veščine:  
- 18.02.2013, Podsreda, sprejem udeležencev, predstavitev izobraževanja, teoretično – pregled 

razvoja sadjarstva skozi čas in razporeditev sadnih vrst, 
- 21.02.2013, Krško, teoretično – zgradba sadnih rastlin in praktično – prepoznavanje sadnih 

vrst po lesu, 
- 23.02.2013, Podsreda,  teoretično – ekologija sadnega drevja, rast in razvoj sadnega drevja,  
- 25.02.2013, Krško, teoretično – gnojenje sadnega drevja,  
- 28.02.2013, Krško, teoretično – nega tal v sadovnjaku in razmnoževanje sadnih rastlin, 
- 02.03.2013, Podsreda, teoretično – Bolezni in škodljivci sadnega drevja z ekološkim varstvom, 

praktično – prikazi cepljenja, 
- 04.03.2013, Krško, teoretično – oblikovanje in vzdrževanje krošnje, 
- 07.03.2013, Svibno,  praktično – koristni organizmi in izdelava njihovih bivališč, 
- 16.03.2013, Okroglice, praktično – oblikovanje in vzdrževanje krošnje (vzgojna, oživitvena, 

korekcijska rez), 
- 23.03.2013, Brezovska Gora, praktično – ureditev nasada (ogled terena, sadilni načrt, količba, 

sajenje, zaščita) in podelitev potrdil, 
- 8.8.2013, Grad – v sodelovanju s Krajinskim parkom Goričko smo izvedli delavnico Cepljenje 

sadnega drevja. 

Potrdilo o udeležbi na delavnicah je bilo podeljeno 39 udeležencem. 
 
Organizirali smo tudi delavnice predelave sadja: 

-   17.9.2013, Podsreda, 2 uri, teoretično - Zakonodaja v Republiki Sloveniji - Predelava sadja, kot 
dopolnilna dejavnost na kmetiji, prostori, stroji in oprema pri predelavi sadja, 

-  19.9.2013, Senovo, 3 ure, teoretično - Osnove predelave sadja, sušenje sadja, žganjekuha, kis, 
sok… , varstvo pri delu, 

-  24.9.2013, Senovo, 5 ur, teoretično - Ocenjevanje proizvodov – kriteriji, Predelava sadja - 
načini, izvedba, 

-  3.10.2013, Senovo, 5 ur, teoretično - Skladiščenje proizvodov, Promocija in trženje proizvodov, 
Predelava sadja - načini, izvedba, 

-  1.10.2013, Podsreda, 5 ur, Praktični del predelava sadja (sadni sok), 
-  17.10.2013, Okroglice, 5 ur, Praktični del predelava sadja (suho sadje), 
-  22.10.2013, Pišece, 5 ur, Praktični del predelava sadja (žganjekuha). 

 
V kolekcijsko matičnem sadovnjaku smo na drevesih ocenjevali vegetativno rast in generativni razvoj, 
cvetni nastavek ter rast in pridelek dreves ter ocenjevali občutljivost posameznih sort za napad 
bolezni in škodljivcev.  
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1.5 Urejanje in dokumentiranje prostorskih posegov 
 
Vzpostavili smo interni podatkovni sistem, kamor vnašamo podatke o načrtovanih posegih in o 
prodajah nepremičnin v zavarovanem območju. Gre za podatke, ki nam bodo v nadaljevanju koristili 
pri spremljanju stanja narave. 
 
 
1.6 Varstvo in razvoj krajine 
 
Tudi v letu 2013 smo nadaljevali z analizo obstoječih razmer v krajini, beležili smo trenutno stanje s 
pomočjo fotografiranja in pogovorov z lastniki objektov ter proučevanjem strokovne literature. 
Poseben poudarek smo namenili skrbi in beleženju bizeljske krajine. 
Velik del podatkov in analize smo opravili v okviru projekta SODOBNA ARHITEKTURNA TIPOLOGIJA NA 
KOZJANSKEM. Projekt je sofinanciran iz EU sredstev, zato je podrobno vsebinsko poročilo zapisano pri 
prioriteti III. 
V mesecu juliju smo oddali končno poročilo projekta LAS Kozjanska arhitektura, ter poskrbeli za 
potrebna dopolnila. Projekt je bil ocenjen kot kvaliteten in zato smo ga imeli priložnost predstaviti še 
na dveh prireditvah v organizaciji LAS Obsotelje in Kozjansko: predstavitev v okviru Praznika 
kozjanskega jabolka, 10. oktobra 2013 in predstavitev projekta na srečanju, ki ga je LAS Obsotelje in 
Kozjansko pripravil za LAS Jugozahodnega dela Severne Primorske, 18. oktobra 2013.  
Na podlagi članka o Kozjanski arhitekturi novinarke Aleksandre Zorko v prilogi Dela Delo in dom, smo 
uspeli razstavo o sodobni kozjanski arhitekturi predstaviti na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani v 
okviru sejma Narava in zdravje. 
Na pobudo arhitekta Andreja Pajerja o nadaljevanju izdaje strokovnega gradiva na temo tradicionalne 
podeželske arhitekture Savinjsko-kozjanske arhitekturne regije smo sestavili dopis s prošnjo o 
sodelovanju in sofinanciranju za občine na območju Savinjske regije. 
Stavba v Lesičnem, ki jo imenujemo Fiketova domačija in ima status kulturnega spomenika, je v 
izredno slabem stanju, zato smo začeli s postopkom pridobivanja dovoljenj za odstranitev le-te. 
Na pobudo patra Ernesta iz samostana Olimje, smo si ogledali samostanski zeliščni vrt se z njim 
pogovorili o možnosti prenove vrta. 
V mesecu decembru smo si ogledali živo mejo iz belega gabra okoli pokopališča v Olimju ter pripravili 
predstavnikom krajevne skupnosti Olimje predlog za nadaljnje urejanje. 
 
 
1.7 Dokumentiranje prvin kulturne krajine 
 
Krajina zavarovanega območja je spremenljiva kategorija, podvržena vsem trenutno veljavnim in 
želenim aktivnostim ljudi, ki jo upravljajo. Beleženje in spremljanje teh sprememb je ena od 
vsakoletnih nalog z željo po usmerjanju teh že obstoječih in seveda tudi potencialnih sprememb. 
V Vrtnarju, reviji za vrtnarstvo, urbano kmetovanje, samooskrbo in kulturo bivanja, št. 2, ki je izšla 
julija 2013, smo predstavili vrt Marice Robek iz Črešnjevca pri Bistrici ob Sotli, z naslovom Stoletne 
gredice ali družinska tradicija na domačem vrtu. 
V mesecu juniju je Podčetrtek obiskala komisija Entente florale. Na obisku kraja in njenih 
znamenitosti smo sodelovali s predstavitvijo zavarovanega območja ter pomagali odgovarjati na 
vprašanja komisije. V mesecu septembru smo se udeležili razglasitve rezultatov Entente florale za leto 
2013 v Belgiji, kjer je Podčetrtek pridobil zlato plaketo. 
Na pobudo prebivalke parka Darinke Šega smo opravili terenski ogled njene stavbe in ji svetovali 
glede urejanja obnove stavbe. 
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V programu dela za leto 2013 je to poglavje vsebinsko zajeto  v točki 1.6 Varstvo in razvoj krajine, v 
preglednici pa prikazano posebej.  
 
1.8 Raziskava gliv 
 
Na območju Vetrnika je bilo najdenih kar 17 vrst gliv vlažnic, ki so pokazatelj visoke stopnje 
ohranjenosti narave, saj so zelo občutljive na vsakršne spremembe.  
V sodelovanju z Mikološko zvezo Slovenije (predvsem s člani Gobarskega društva Lisička iz Maribora) 
smo v oktobru izvedli popis gliv vlažnic na travnikih Vetrnika in Križ. Te uspevajo na travniških 
površinah, kjer človek več desetletij v okolje ni posegal drugače kot s košnjo in pašo. Takih okolij je 
tudi v evropskem merilu vse manj. Posegi, kot npr. gnojenje z anorganskimi mineralnimi gnojili, 
pretirano gnojenje s hlevskim gnojem, povzročijo, da se njihovo število občutno zmanjša. Ker vlažnice 
potrebujejo zelo specifično okolje za rast, so zelo občutljive za spremembe v okolju in zaradi tega 
dober bioindikator. Lokaliteta ima nacionalni pomen: 17 – 32 (11 – 20 število vrst vlažnic pri enem 
obisku); regionalni pomen: 9 – 16 (6 – 10) ter lokalni pomen: 4 – 8 (3 – 5). Evidentirani sta bili dve 
travniški površini z ohranitveno vrednostjo regionalne zaščite in ena travniška površina z ohranitveno 
vrednostjo nacionalne zaščite. Rezultate je za zaposlene in javnost predstavil na predavanju v 
Podsredi v mesecu novembru gospod Slavko Šerod iz Mikološke zveze Slovenije. 
 
 
1.9 Raziskava biodiverzitete v vodnih okoljih (površinskih in podzemnih) 
 
Organizirali smo sestanek z dr. Natašo Mori iz Nacionalnega inštituta za biologijo, na katerem smo se 
dogovorili o možnostih sodelovanja in konkretnih raziskovalnih temah, ki se nanašajo na 
biodiverziteto vodnih okolij (površinskih in podzemnih). Sodelovanje bi potekalo v okviru projektnih 
aktivnosti, vendar, ker ni bilo primernega razpisa z raziskovanjem v letu 2013 nismo pričeli. 
 

1.10 Sodelovanje s Skupnostjo zavarovanih območij pri skupnih aktivnostih 
 
Pred dvema letoma ustanovljena Skupnost zavarovanih območij Slovenije začenja z nekaterimi 
skupnimi akcijami in medsebojnim povezovanjem pri promociji zavarovanih območij. Skupnost je v 
letu 2013 vodil mag. Martin Šolar iz Triglavskega narodnega parka. V dogovoru z ostalimi 
zavarovanimi območji smo v JZ KP pripravili, oblikovali in natisnili brošuro z naslovom Naravni parki 
Slovenije, v kateri so predstavljena vsa zavarovana območja, ki so v Skupnosti parkov. Brošura je izšla 
v nakladi 20.000 izvodov. 
V mesecu avgustu smo pripravili za tisk tudi brošuro Naravni parki Slovenije v angleškem jeziku, ki bo 
natisnjena v naslednjem letu. 
Zavarovana območja so se predstavila tudi na sejmu Narava zdravje v sredini oktobra. Na pobudo 
oblikovalca iz Gospodarskega razstavišča smo oblikovali predstavitvene plakate za vsa zavarovana 
območja, kot so predstavljena v brošuri Naravni parki Slovenije. 
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Načrtovani programski stroški v preglednicah se nanašajo samo na stroške blaga in storitev. 
Navedene ure po nalogah se nanašajo samo na strokovna delovna mesta. Ostali zaposleni 
sorazmerno prispevajo k izvajanju vseh prioritet. 
 

 
2 NARAVOVARSTVENI NADZOR 
 
Nadzorne naloge smo izvajali v skladu z varstvenimi pravili in načeli, ki jih postavlja Zakon o 
ohranjanju narave (Ur. List RS št. 56/99) in v skladu z varstvenim režimom, ki ga določa zakon o 
Spominskem parku Trebče (Ur. List SRS, št. 1/81, 42/86 in Ur. List RS, št. 8/90).  
 
Naložene naloge smo izvajali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 
 
 
2.1  Neposredni nadzor v naravi  
 
Neposredni nadzor v naravi izvajamo v okviru službe za varstvo narave,  se pa pri tem povezujemo 
tudi z drugimi akterji prostora, lovci, ribiči, gozdarji in vodarji. 
Neposredno spremljanje stanja v okviru naravovarstvenega nadzora se je izvajalo tekom vseh 
terenskih dejavnosti, tako zaposlenih kot npr. med izvajanjem naravoslovnih dni in taborov. Med 
zimskimi popisi vodnih ptic je bilo pregledano stanje brežin Sotle in Bistrice. Mestoma se je nadzor 
izvajal tudi po povišanih vodostajih voda. Predvsem za Sotlo velja, da je še vedno ogromno vanjo 
odvržene plastike (plastenke), ki ob zamaških tvorijo desetine kvadratnih metrov velike nanose. Bolj 
naravovarstveno so zanimive lokacije z erodiranimi stenami, njih smo opazovali na odsekih Sotle z 
odstranjeno lesno obrežno zarastjo. Erozija brežin ima pomen zaradi zmanjševanja talne erozije, pa 
tudi zaradi ustvarjanja primernih gnezdilnih sten za vodomca (Alcedo atthis). 
Med obiskovanjem travnatih površin je bilo poleg iskanja rastlinskih in živalskih vrst prisotno tudi 
pregledovanje stanja travišč (ograjenost, prepašenost, gnojenje, čas košnje, način spravila travinja, 
erodiranost). Na podlagi opazovanj pripravljamo za leto 2014 podrobnejšo analizo stanja travniških 
površin v parku s poudarkom na Natura 2000 območjih. Pri tem je velikega pomena, da se na terenu 
srečujemo z lastniki in skušamo na njih vplivati z »drobnimi nasveti« za naravi prijaznejše 
gospodarjenje kjer je potrebno in pohvaliti njihovo skrb za redke travniške habitate. Tudi poljudni 
prispevki na to temo v lokalnih medijih (predvsem Oko), z elektronskimi predstavitvami (Kozjanska 
narava v mesecu…) in internetnem družabnem omrežju Facebook tudi večamo osveščenost o naravi 
prijaznem delovanju v prostoru (tako lastnikov kot obiskovalcev). 
Delo temelji na nadzoru in spoštovanju ZON-a in drugih predpisov, ki veljajo za regijski park. 
Preventivno se vključujemo tudi v vzgojno in izobraževalno delo, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev 
ter v delo z mladimi. Veliko časa namenimo tudi spremljanju parkovne infrastrukture, vzdrževanju le 
te in nameščanju nove.  
V programu dela za leto 2013 smo načrtovali pridobitev naziva Naravovarstveni nadzornik za pet 
zaposlenih, vendar Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v letu 2013 ni izvedlo načrtovanega 
usposabljanja.  
 
 
2.2 Izvajanje programa »Mladi varuh narave« 
 
V letu 2012 smo prvič izvedli program Mladi varuh narave in sicer v okviru naravoslovne 
izobraževalne delavnice. Pridobili smo 12 mladih varuhov narave.  
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V letu 2013 smo ponovno organiziral srečanje in predstavitev za nove Mlade varuhe narave. Hkrati 
smo objavili poziv k sodelovanju pri ohranjanju narave preko elektronskih sporočil in Facebook 
profila. Pridobili smo posameznike, ki so se vključili v program in OŠ Sevnica. S programom 
povečujemo opažanja, spremembe in posege v naravi. Na ta način tudi krepimo možnosti za hitrejše 
ukrepanje v primeru neprimernih dejavnosti v naravnem okolju. 
Program Mladi varuh narave smo izvajali tudi v okviru dveh naravoslovnih delavnic. 22 udeležencev je 
uspešno rešilo teste za pridobitev naziva Mladi varuh narave.   
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3 UPRAVLJANJE NATURE 2000 

 
Glede na dejstvo, da se kar 70% zavarovanega območja Kozjanskega parka prekriva z območji Natura 
2000, je velik del naših nalog posvečen upravljanju teh območij. 
 
Naložene naloge smo izvajali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 
 
3.1 Natura 2000 znotraj Kozjanskega parka 
 
Pri upravljanju območij Natura 2000 je naše osnovno vodilo Program upravljanja območij Natura 
2000. Program upravljanja Nature 2000 v Sloveniji nalaga upravljavcem zavarovanih območij naloge 
pri izvajanju konkretnih ukrepov in usmeritev glede evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, 
uvrščenih v Naturo 2000.  
 
V letu 2013 smo izvedli naslednje naloge:  
 
3.1.1 Urejanje podatkov o lokacijah kvalifikacijskih rastlinskih in živalskih vrst 
 
Med terenskim delom zbrane podatke o opažanjih t.i. Natura 2000 vrstah (ne samo tistih, ki imajo na 
območju parka svojo cono) uvrščamo v Excelove tabele. V letu 2013 smo tako pridobili nove podatke 
o pojavljanju bobra (Castor fiber), evrazijske vidre (Lutra lutra), potočnega škržka (Unio crassus), zlate 
nežice (Sabanejewia balcanica), koščaka (Austropotamobius torrentium), rogača (Lucanus cervus), 
alpskega kozlička (Rosalia alpina), črtastega medvedka (Euplagia quadripunctaria), močvirskega 
cekinčka (Lycaena dispar), črnega apolona (Parnassius mnemosyne), travniškega postavneža 
(Euphydryas aurinia), hribskega urha (Bombina variegata) in malega podkovnjaka (Rhinolophus 
hipposideros). Slednjega sledimo na lokaciji poletne kolonije na gradu Podsreda. Deloma so podatki 
že vneseni tudi v ustrezne portale, če obstajajo (npr. za hrošče). 
Na območjih Kozjansko ter Dobrava-Jovsi smo sodelovali pri spremljanju populacije vijeglavke, 
srednjega detla in kosca. Pri koscu (Crex crex) na območju Jovsov je bil to leto ugotovljen (skromen) 
porast števila pojočih samcev (končno poročilo je pripravil ZRSVN), pri srednjem detlu (Dendrocopus 
medius) pa se na območju gozda Dobrava kaže stalnost populacije (okoli 40 parov). Zanimiv je 
podatek o gnezditvenih navadah vijeglavke (Jynx torquilla) z Bizeljskega – sama je pregnala tvorca 
novega dupla na brezi (veliki detel Dendocopus major), njo pa je »deložiral« par škorcev (Sturnus 
vulgaris).  
Veliko rogačev (Lucanus cervus) je bilo opaziti v začetku julija (med izvajanjem naravoslovnih 
taborov). Pri alpskem kozličku pa je podatek o opažanju 29.10.2013 v Podsredi sploh najbolj pozen 
podatek v Sloveniji. Smo pa v tem času o pomenu zavarovanih vrst hroščev izvedli veliko 
izobraževalnih obiskov razstave »Majhni, a pomembni, evropsko pomembne vrste hroščev pri nas«, 
ki smo jo gostili (preko 1.000 obiskovalcev v letu 2013). 
Poleti je bila opaženo veliko število metuljev črtasti medvedek na vseh popisih, kot tudi pri drugih 
aktivnostih. Dejstvo gre pripisovati zelo dobremu stanju njihovega habitata (gozdni robovi). 
 
 
3.1.2 Prostorska analiza visokodebelnih travniških sadovnjakov 
 
Že več kot deset let izvajamo oživitveno rez v visokodebelnih sadovnjakih znotraj območja Kozjansko 
– Dobrava –  Jovsi in s tem ohranjamo kvalifikacijske vrste Nature 2000. Nalogo smo nadgradili s tem, 
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da smo v letu 2013 začeli s prostorsko analizo sadovnjakov, s katero smo ugotovili stanje vijeglavke v 
vzdrževanih in v nevzdrževanih sadovnjakih. Analiza je večletna. 
Vijeglavko smo zasledili samo v vzdrževanih sadovnjakih. 
 
 
3.1.3 Spremljanje pojavnosti vidre (Lutra lutra) 
 
Predvsem v zimskem času (v snegu lažje vidni sledovi) smo na brežinah Sotle na območju parka našli 
več sledi vidre, tudi sam brlog. Iz opaženega sklepamo, da je vidra prisotna vzdolž celotnega toka reke 
Sotle. Od lokalne lovske družine smo prejeli tudi podatek o poginu v mrežo zapletene vidre v okolici 
Velikega Kamna in Bizeljskega (Nova vas). Od občanov smo prejeli tudi slikovno vest o opažanju dveh 
vider na ribniku Mačkovec. 
 
 
3.1.4 Spremljanje pojavnosti hrošča puščavnika (Osmoderma eremita) 
 
Hrošč puščavnik je vezan na življenjski prostor glavatih vrb in ga le redko opazimo. V porečju Sotle 
smo evidentirali več primernih lokacij s starimi glavatimi vrbami, ki so optimalen habitat te vrste. 
Zaradi težke odkrivnosti vrste (potrebne feromonske pasti) samega hrošča nismo opazili. Je pa bil 
puščavnik in njegove habitatne potrebe deležen pozornosti na razstavi Prirodoslovnega muzeja 
Slovenije » Majhni, a pomembni«, ki je bila postavljena v Adamičevi hiši (Podsreda) do konca leta. 
Ocenjujemo, da je na ta način puščavnika spoznalo preko 1000 ljudi. 
 

3.1.5 Kvalifikacijski habitatni tipi Nature 2000 

 
V letu 2013 smo spremljali naslednje kvalifikacijske habitatne tipe Nature 2000. 

 HT 3260 Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez 
(Ranunculionfluitantis in Callitricho-Batrachion); 

 HT 5130 Sestoji navadnega brina (Juniperus communis) na suhih traviščih na karbonatih; 

 HT 6210* Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco 
Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk) ter 

 HT 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) 
Obrečna vrbovja smo spremljali ob reki Sotli in njenih pritokih – predvsem v iskanju habitata hrošča 
puščavnika. Pri tem velja pohvaliti nekatere lastnike pribrežnih kmetijskih parcel, ki z obrezovanjem 
vrb skrbijo za stabilnost brežine kot tudi za habitata omenjene vrste hrošča. Habitatna tipa HT 5130 in 
HT 6210* si sledita v naravni sukcesiji, saj se prvi pojavi tam, kjer prihaja do opustitve obdelovanja 
drugega. Opažamo vse več ograjenih površin, ki so pogosto prepašene. Na manj strmih legah pa je 
prisotno gnojenje in vsaj dvakratna košnja, ki negativno vpliva na oba habitatna tipa. Na podlagi 
rezultatov smo si zastavili kot cilj za leto 2014 temeljito pregledati stanje  prednostnega HT v parku. 
Nalogo smo koordinirali z Zavodom za varstvo narave.  
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4 UPRAVLJAVSKI DOKUMENTI (NAČRT UPRAVLJANJA, PROGRAM DELA, POROČILA) 
 
Zakon o ohranjanju narave v 53. členu pravi, da mora imeti zavarovano območje s statusom 
regijskega parka upravljavski načrt, ki ga potrdi ustanovitelj. Zakon o spominskem parku Trebče 
načrta ne predvideva, nova uredba vlade (ki bi nadomestila stari zakon) v 2013 ni bila sprejeta, zato 
se s pripravo načrta upravljanja odlaša do pridobitve primernih pravnih podlag.  
Upravljavec zavarovanega območja pripravi letni program dela, ki ga sprejme Svet zavoda in na 
podlagi le tega tudi polletno in letno poročilo o izvedenih nalogah, ki ga prav tako sprejema Svet 
zavoda. 
 
Naložene naloge smo izvajali v okviru naslednjega operativnega cilja: 

 
 

4.1 Priprava novelacije ustanovitvenega akta zavarovanega območja ter priprava načrta 
upravljanja 

 
V letu 2012 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pregledalo Strokovne podlage za novelacijo 
ustanovitvenega akta. 
V letu  2013 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje aktivnosti glede novelacije ustanovitvenega akta in 
načrta upravljanja ni nadaljevalo. 
 
 
4.2 Priprava programa dela in poročil 
 
Z ministrstvom smo usklajevali letni program dela za leto 2013 in pripravili poročilo o delu za leto 
2012. Pripravili smo tudi polletno poročilo o delovanju zavoda za leto 2013. Že v mesecu novembru 
smo pripravili predlog programa dela za leto 2014, ki pa zaradi še neznanih finančnih izhodišč ni bil 
predmet obravnave v 2013. 
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5 UPRAVNI IN DRUGI POSTOPKI 

 
Kot upravljavec zavarovanega območja sodelujemo s strokovnim mnenjem pri upravnih in drugih 
postopkih. 
 
Naložene naloge smo izvajali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 
 
 
5.1 Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih smernic 
 
V sodelovanju z ZRSVN, ki je nosilec priprave smernic, sodelujemo pri pripravljanju naravovarstvenih 
smernic za vse vrste prostorskih aktov, ki obravnavajo zavarovano območje regijskega parka. V letu 
2013 nismo sodelovali pri pripravi naravovarstvenih smernic. 

V sodelovanju z ZRSVN smo sodelovali pri posameznih posegih v prostor, kjer je bila odločitev glede 
posega v naravo dvomljiva. Skupaj smo tako opravili terenski obisk in se posvetovali glede 
naravovarstvenega soglasja. 
 
 
5.2 Priprava mnenj za posege v prostor na zavarovanem območju 
 
S predstavniki Agencije RS za okolje (ARSO) smo sodelovali v upravnih postopkih izdaje 
naravovarstvenih soglasij z izdajanjem strokovnih mnenj na podlagi prejete dokumentacije in 
terenskega ogleda lokacije posega v prostor. Na sestanku z ARSO smo naše sodelovanje 
racionalizirali, vzrok je predvsem varčevanje v javnem sektorju na področju kadrov in stroškov. JZ 
Kozjanski park v upravnih postopkih ne sodeluje več z izdajanjem strokovnih mnenj, ampak le s 
spremljanjem stanja na področju posegov v prostorov, kar delamo na ta način, da nas ARSO obvešča 
o vseh posegih v prostor  na zavarovanem območju. V kolikor gre za posege, ki so nesprejemljivi ali 
sprejemljivi ob določenih pogojih, se ARSO posvetuje z upravljavcem zavarovanega območja. V 
kolikor pride stranka z vlogo za naravovarstveno soglasje na upravo zavarovanega območja, vlogo 
sprejmemo in naredimo odstop vloge na ARSO. 
S predstavniki Zavoda RS za varstvo narave smo sodelovali s terenskimi ogledi za pripravo nekaterih 
mnenj (vodna pravica, potencialna škoda drevesne naravne vrednote na stanovanjski objekt…). 
 
 
5.3 Priprava mnenj za uveljavljanje  predkupne pravice na zavarovanem območju 
 
Z Agencijo RS za okolje sodelujemo pri reševanju vlog za prodajo nepremičnin oziroma uveljavljanja 
predkupne pravice na zavarovanem območju. Ker v proračunu ni namenjenega denarja za odkupe 
zemljišč, nam Agencija RS za okolje samo pošilja v vednost, katere nepremičnine so bile ponujene v 
prodajo. V letu 2013 je prispelo 177 vlog za prodajo nepremičnin. 
Vzpostavili smo interni podatkovni sistem, kamor vnašamo podatke o načrtovanih posegih in o 
prodajah v zavarovanem območju. Le ta nam bo kasneje koristil pri naravovarstvenem nadzoru, saj 
bomo lahko spremljali, kako se naša priporočila obnesejo v praksi. 
V letu 2013 bi se naj zaključil postopek dražbe nekaterih nepremičnin v trgu Podsreda. Na dražbi je 
tudi njiva neposredno pod upravno stavbo, katero nujno potrebujemo za razvoj drevesničarstva 
starih sadnih sort. Postopek dražbe še ni bil zaključen.  
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PRIORITETA II: NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI 
 

1 VODENJE OBISKOVALCEV, RAZVIJANJE PRODUKTOV PARKA 
 
S pripravo naravi prijaznega in organiziranega vodenja po zavarovanem območju, ki ga zaznamuje 
visoka stopnja biodiverzitete, številne naravne vrednote in elementi kulturne dediščine,  
pripomoremo k pozitivnemu doživljanju in dojemanju narave, okolja in parka, kar pa je tudi eden 
naših najpomembnejših ciljev. 
 
Naložene naloge smo izvajali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 
 
1.1 Tematsko interpretiranje in izobraževanje o zavarovanem območju 
 
 
Naravoslovna izobraževalna delavnica  
 
Delavnica je namenjena osnovnošolskim otrokom v starosti 9 – 15 let. Pripravili smo program 
delavnice in razpisali dva termina (30.06.-05.07. in 07.07.-12.07.). V obeh terminih je sodelovalo 
skupaj 22 udeležencev. Udeleženci so bili iz cele Slovenije, izobraževalna delavnica je zelo dobro 
sprejeta v tudi v lokalnem okolju. 
 
 
Študentske raziskovalne delavnice  
 
Po predhodnih dogovorih z različnimi društvi študentov smo se odločili, da v letu 2013 študentske 
raziskovalne delavnice ne bomo izvedli, ampak bomo izvedbo le te v naslednjem letu zastavili v 
širšem interdisciplinarnem smislu. 
 
 
Naravoslovni dnevi 
 
Pri naravoslovnih vsebinah smo letos izvedli naslednje teme: 
1. Biodiverziteta in zavarovana območja 
2. Gozd 
3. Geološka učna pot (kamnine, fosili, minerali) 
4. Travniški sadovnjak in ekološko kmetovanje 
5. Suhi travniki 
6. Drevesni očaki 
7. Bistrica od izvira do izliva 
8. Zdrav odnos do okolja in narave 
9. Metulji 
10. Kače 
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NARAVOSLOVNI DAN 
ŠTEVILO 

SKUPIN 

ŠTEVILO UČENCEV 

/ DIJAKOV/ ŠTUDENTOV 

Biodiverziteta in zavarovano območje  (gimnazija NM, OŠ 
Bistrica ob Sotli, OŠ Prevorje, OŠ Podčetrtek, Gimnazija Moste, 
OŠ Jurij Dalmatin, OŠ Senovo, OŠ Kapele) 

20 543 

Suhi travniki (OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Lesično) 8 162 

Travniški sadovnjaki in ekološko  kmetovanje (OŠ Brežice, OŠ 
Šentjanž 

8 172 

Gozd(OŠ Pristava, OŠ Šmarje pri Jelšah, OŠ Sevnica) 6 144 

Kamnine, fosili in minerali (OŠ Brežice, OŠ Slivnica, OŠ 
Podčetrtek, OŠ Kozje, OŠ Lesično, OŠ Koprivnica) 

14 276 

Reka Bistrica od izvira do izliva  (OŠ Lesično) 1 16 

Metulji (OŠ Celje, vrtec Krško) 3 60 

Kače (OŠ Lesično) 1 15 

SKUPAJ 61 1388 

 
 
Projekt Zlato jabolko 
 
Z Gimnazijo Center Celje in sicer z dijaki drugih letnikov smo že petič izvedli projekt, ki se imenuje  
Zlato jabolko. V sodelovanju s profesorji gimnazije smo skupaj zastavili izobraževalne vsebine, s 
katerimi smo dijake seznanili s pomenom zavarovanega območja, z vsebinami, s katerimi se 
ukvarjamo in jih na koncu motivirali k lastnemu razmišljanju o priložnostih, ki jih oni vidijo v 
zavarovanem območju. Delo je potekalo na suhih travnikih Vetrnika, v visokodebelnih sadovnjakih ter 
na gradu Podsreda. Dijaki so s pomočjo profesorjev na šoli uredili zbrane podatke in jih predstavili na 
skupni prireditvi, ki se je vsako leto udeležimo tudi predstavniki Parka. Ker je prišlo na Gimnaziji enter 
Celje do spremenjenih datumov za izvedbo projekta, smo tudi v septembru izvedli ponovno projekt 
Zlato jabolko za dijake drugih letnikov v šolskem letu 2013/2014 na istih lokacijah. Projekt se je v šoli 
zaključil s predstavitvijo rezultatov in z diskusijo med dijaki in zaposlenimi v Kozjanskem parku glede 
pomena zavarovanega območja v prostoru. 
V okviru tega projekta smo se oktobra na gimnaziji predstavljali tudi ob njihovi 101 obletnici šole, 
poudarek je bil na predstavitvi Praznika kozjanskega jabolka, smo pa seveda v predstavitev vključili 
tudi druge vsebine. 
Prav tako smo v decembru sodelovali na prireditvi v počastitev dneva znanosti za mir in razvoj z 
naslovom Veselje do znanosti. Sodelovali smo z delavnico Kamnine ali jih poznamo? Prireditve se je 
udeležilo 11 osnovnih šol. 
  
 
Izvedba projektnega dne z gimnazijo Brežice 
 
V načrtu smo imeli izvesti tudi projektni dan z gimnazijo Brežice, pripravili smo že vsebine in 
razdelitev nalog po posameznikih, vendar je gimnazija projektni dan zaradi organizacijskih in 
finančnih težav odpovedala. 
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Mentorstva 
 
V JZ KP opravljajo obvezno praktično usposabljanje študentje in dijaki naravovarstva. S pomočjo naših 
mentorjev spoznajo zavarovano območje in se seznanijo s praktičnim delom strokovnih sodelavcev. V 
času od 28.1. do 22.2. in od 20.5. do 28.6. (skupaj 6 tednov) so prakso opravljali štirje študentje prvih 
letnikov. V času od 27.5. do 5.7. (skupaj 6 tednov) so prakso opravljali prav tako štirje študentje 
drugih letnikov.  
V času od 1. do 30.10 so prakso opravljali štirje študentje drugih letnikov. Vsi študentje prihajajo iz 
Šolskega centra Šentjur.  
Na šolskem centru Šentjur smo v okviru izvajanja praktičnega izobraževanja predstavili potek le tega 
pri nas.  
 
V JZ KP je obvezno prakso opravila tudi študentka etnologije in antropologije.  
 
 
Usklajevanje in spremljanje raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem 
 
V letu 2013 smo načrtovali sodelovanje pri raziskovanju življenja v jamah. Opravili smo razgovor s 
predstavnico iz Nacionalnega inštituta za biologijo. Sodelovali smo pri pripravi raziskovalne naloge o 
vodotoku Bistrica, ki jo je pripravila študentka 1. letnika Vodovarstva in okoljskega inženirstva na 
Fakulteti za gradbeništvo v Ljubljani. Izvod njene naloge se nahaja v naši knjižnici. 
 

Študent višje strokovne šole Grm Novo mesto, program: upravljanje podeželja in krajine, je za 
potrebe diplomskega dela z naslovom Stanje marelic (Prunus armeniaca) na pišeško – sromeljskem 
območju Kozjanskega parka opravil z našo pomočjo raziskavo o marelicah. 
 
Pri pripravi seminarske naloge smo pomagali študentki etnologije in antropologije, ter z literaturo 
študentki naravovarstva pri pripravi diplomskega dela. Pri pripravi diplomske naloge smo pomagali 
študentki geografije in študentki ekologije in naravovarstva. 
Prav tako smo z dokumentacijo pomagali pri pripravi seminarske naloge študentu zgodovine.  
 

1.2 Vključevanje javnosti v varstvo okolja in narave 
 
Za osveščanje prebivalcev in obiskovalcev zavarovanega območja skozi celo leto pripravljamo različne 
tematske dneve, s katerimi se vključujemo v obeleževanje svetovnih dni posvečenih varstvu okolja in 
narave. Prav tako pripravljamo dogodke, s katerimi želimo vplivati na boljše poznavanje našega dela 
in poslanstva znotraj zavarovanega območja. 
V letu 2013 smo bili povabljeni na predstavitev naših dobrih parkovnih praks v Pivko (Društvo 
Drobnovratnik; priprave na razglasitev parka Pivška jezera), Budvo (Črna gora, kongres v organizaciji 
WWF) in v Kočevje (predstavitev pred župani, priprave na razglasitev parka). Ravno tako je na upravo 
prišlo precej skupin z namenom/interesom spoznavanja naših dobrih parkovnih praks (direktorji 
zavarovanih območij/parkov Dinarskega loka, organizacija obiska WWF). 
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1.2.1  Praznik Kozjanskega jabolka 

 
Letošnjo že štirinajsto prireditev Praznik kozjanskega jabolka, ki jo v Kozjanskem parku organiziramo 
vedno drugi teden v oktobru je v soboto, 12. oktobra, svečano odprl minister za infrastrukturo in 
prostor gospod Samo Omerzel. Letos je prireditev potekala od 6. do 13. oktobra.  
 
S prireditvijo želimo prikazati sodelovanje s prebivalci parka in skupna prizadevanja pri varstvu 
naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere najbolj tipični 
razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan. 
 
Praznik kozjanskega jabolka je prireditev domačinov in mojstrskih umetniško obrtniških delavnic iz 
drugih območij v državi. Prireditev ima etnološki in okoljski značaj. Okoljsko osveščene – ekološke – 
kmetije ponujajo stare sorte jabolk, zdrave kmetijske pridelke pridelane na sonaravni način in izvirno 
ter domiselno predelano sadje v ozimnico. Obrtniške delavnice pa ponujajo vrhunske izdelke 
tradicionalne ljudske obrti.  
 
Kozjansko jabolko nas s svojim simbolnim pomenom, kot sadež in kot tržno blago povezuje v okolju 
prijazno celoto. 
 
Nedelja, 6. oktober 
Prvi dan Praznika kozjanskega jabolka smo se podali na 5. pohod po Kozjanskih sadovnjakih. Pohod 
smo organizirali skupaj s PD Atomske toplice Podčetrtek. Pohoda se je udeležilo okoli 50 pohodnikov. 
 
Torek, 8. oktober  
Kozjanski park se je tudi v letu 2013 vključil v skupno akcijo 37 muzejev »Z igro do dediščine« z 
otroško delavnico »Igramo se z glino«, ki je bila izvedena v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi. 
Skupaj z likovno pedagoginjo Milojko Drobne smo spoznali glino in ustvarjali proste oblike.  
 
Torek, 8. oktober  
V okviru Praznika kozjanskega jabolka smo prav tako v torek izvedli Aškerčev večer, v okviru katerega 
smo odprli Aškerčev kip, ki stoji pred Slovensko-bavarsko hišo in ga je izdelal domačin Franci Černelč.  
Odprtje v prenovljenem Domu krajanov v Podsredi je spremljal bogat kulturni program, ki ga je 
povezovala pesnikova pranečakinja Lenka Černelč. Na literarnem večeru so sodelovali: MoPZ Planina, 
MoPZ Svoboda Brestanica, recitatorji Darja Drašler, David Radej in Bernardka Kunej, Rajhenburški 
oktet in harmonikar Franc Rajgl.  Večer se je nadaljeval pred kipom Antona Aškerca ob recitaciji 
njegovih pesmi. Dogodka se je udeležilo preko 100 obiskovalcev. 
 
Kip smo odprli v spomin na epskega pesnika Antona Aškerca, ki je v Podsredi služboval kot kaplan v 
letih 1881-1883.  
         
Sreda, 9. oktober  
Dan odprtih vrat učnega sadovnjaka. Učni sadovnjak smo uredili na Trebčah v okviru projekta LAS 
Posavje »Priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih«. 
 
Četrtek, 10. oktober  
Strokovni posvet, ki smo ga izvedli v soorganizaciji LAS Obotelje in Kozjansko ter LAS Posavje je nosil 
naslov »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost–izziv za programsko obdobje 2014–2020 in predstavitev 
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dobrih okoljskih projektov LEADER v zavarovanih območjih«. Strokovni posvet, katerega se je 
udeležilo 94 slušateljev, smo izvedli na gradu Podsreda. 
 
Petek, 11. oktober  
Predstavitev raziskovalnih nalog mreže šol biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. 
 
ob 18.00 uri otvoritev dveh razstav v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi  
 

 RAZSTAVA STARIH SORT JABOLK 
Razstava Starih sort jabolk je v programu Kozjanskega jabolka tradicionalna in tudi letos sta jo avtorja 
razstave Adrijan Černelč in Vesna Zakonjšek pripravila v Slovensko-bavarski hiši. Število sort nam 
priča o bogati biotski raznovrstnosti, kar pa je velika prednost in bogastvo manj razvitih regij. Pri 
nekaterih sortah jabolk se pojavljajo sinonimi katere smo ob pravem imenu tudi zapisali. Na razstavi 
so bile prisotne zgodnje, srednje pozne in pozne sorte. Med njimi so bile jutranja zarja, carjevič, pisani 
kardinal, štupanka, mičurin… 
Na razstavi je bilo predstavljenih okoli 50 različnih sort jabolk iz visokodebelnih travniških 
sadovnjakov.  
 

 BOTANIČNE RISBE JABOLK ILUSTRATORKE ZAGORKE SIMIĆ 
Letošnjo razstavo starih sort jabolk je spremljala razstava botaničnih risb jabolk domačinke, 
ilustratorke Zagorke Simić.  
 
SOBOTA in NEDELJA, 12. in 13. oktober 2013 
V družabno-sejemskem delu, ki je potekal v soboto med 10. in 24. uro ter v nedeljo med 10. in 18. uro 
so se s svojimi projekti in proizvodi predstavili: 
 

 kmetije ter ostali ponudniki 

 domače in umetnostne obrti ter predstavitve 

 šole in vrtci 

 društva 

 partnerske institucije 
 
Na 139 stojnicah se je predstavilo 170 ponudnikov. 
 
V soboto smo pripravili program za otroke: 

 v izvedbi uličnega gledališča Teater Cizamo in 

 v izvedbi mentorjev Kozjanskega parka 
 
Ob otroškem programu je z našimi mentorji potekal tudi tekmovalno-zabavni program: 

      najdaljši olup iz jabolka 

      balinanje z lesenimi jabolki 
 
Najdaljši olup je tudi v letu 2013 uspelo narediti Martinu Magdalencu, ki je tako postal desetkratni 
zmagovalec. Njegov olup je meril 5,40 cm, kar je rekord v vseh štirinajstih letih. 
 
Balinanje z lesenimi jabolki je bila svojevrstna senzacija in humorna popestritev dogajanja.  
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PROIZVODNJA SOKA IN ŽGANJEKUHA 
Ob Slovensko-bavarski hiši je oba dneva tekla proizvodnja soka in žganjekuha. Proizvodnja soka je v 
letošnjem letu že šestič zapored potekala na mobilni predelovalnici soka, ki smo jo pridobili preko 
projekta IPA v okviru programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2008–2013.  
Vse produkte je bilo mogoče tudi poskusiti in seveda kupiti. 
 
RAZSTAVA GOB 
Otvoritev RAZSTAVE GOB, katero so pripravili člani Gobarskega društva Kozjansko-Kozje je bila v 
soboto, 12.10.2013 ob 11. uri pred Slovensko-bavarsko hišo. Na ogled je bila ves čas sejemskega 
dogajanja tako v soboto kot tudi v nedeljo. Člani društva so zagotavljali tudi strokovno vodstvo po 
razstavi. Obiskovalce pa so postregli tudi z gobovo juho. 
 
NOGOMETNI TURNIR VETERANOV in MLADINSKI TURNIR U18 
Nogometni turnir veteranov v malem nogometu za pokal Kozjanskega parka je potekal v soboto, 
12.10.2013 od 17. ure dalje, na igrišču v Podsredi. Nogometni turnir je organiziralo Športno društvo 
Podsreda. Nogometni turnir veteranov je v okviru prireditve Praznik kozjanskega jabolka potekal že 
deveto leto zapored. Na turnir so se prijavile 4 ekipe. Zmagovalci letošnjega turnirja so bili Športno 
društvo KMN Senovo.  
 
Poleg turnirja veteranov pa je Športno društvo Podsreda v letošnjem letu že tretjič organiziralo tudi 
mladinski turnir, ki je prav tako potekal v soboto, 12. oktobra. Prijavljenih je bilo 8 ekip. Zmagovalci 
mladinskega turnirja pa so prihajali iz Senovega. 
 
KULTURNI PROGRAM 
Kulturni program je potekal ves čas sejemskega dogajanja. V programu je sodelovalo 23 različnih 
skupin od ljudskih pevcev in godcev, harmonikarjev, tamburašev, folklornih skupin do lesne skupine 
Fitschebeen iz Nemčije. 
 
REKREACIJSKI TEK NA GRAD PODSREDA 
Že sedmo leto zapored je Športno društvo Podsreda v sodelovanju s Kozjanskim parkom organiziralo 
rekreacijski tek na grad Podsreda. Rekreacijski tek, ki je potekal pod naslovom »S tekom kozjanskega 
jabolka v Podsredi do bolj zdravega življenja«, smo izvedli v nedeljo, 13. oktobra ob 11. uri. 
  
Rekreacijskega teka se je udeležilo 15 tekačev od katerih je vsak prejel spominsko majico, prvi trije pa 
steklena jabolka.  
Prvi, ki je pretekel progo, je bil Vinko Jost. Gospodu Jostu prvo mesto v teku pripada že nekaj let 
zapored. 
  
DRUŽABNO KOLESARJENJE – Z JABKO NA KOLO 
V sodelovanju s Kolesarsko sekcija Orans, Bistrica ob Sotli smo v letošnjem letu prvič organizirali 
družabno kolesarjenje»Z JABKO NA KOLO«, ki smo ga izvedli v nedeljo. 
Družabno kolesarjenje je potekalo v zaprti vožnji in hitrost je bila prilagojena najpočasnejšemu v 
skupini. Družabnega kolesarjenja se je udeležilo 17 kolesarjev, ki so pred pričetkom kolesarjenja 
prejeli kozjansko jabolko. 
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FOTOGRAFSKI EXTEMPORE - KOZJANSKO JABOLKO 2013 
Že sedmo leto zapored smo v času Praznika kozjanskega jabolka (od 11. do 13. oktobra) organizirali 
Fotografski extempore – Kozjansko jabolko 2013. Fotografski extempore smo organizirali v 
sodelovanju s Fotografsko zvezo Slovenije in Fotografskim društvom Celje. 
K sodelovanju so bili vabljeni vsi ljubitelji fotografije, predvsem ljubitelji narave in okolja, ki želijo 
svoja doživetja prikazati s pomočjo fotografije.  Tekmovanja, ki je potekalo znotraj zavarovanega 
območja Kozjanskega parka se je udeležilo 31 fotografov. 
 
Extempore je potekal v času PRAZNIKA KOZJANSKEGA JABOLKA in sicer od 11. – 13. oktobra. 
Tekmovanja, ki je potekalo znotraj zavarovanega območja Kozjanskega parka se je udeležilo 31 
fotografov. Fotografi iz različnih koncev Slovenije so v treh dneh fotografirali pokrajino, zanimive 
stavbe, rastline, živali, detajle, dogajanje na prireditvi Praznik kozjanskega jabolka in ljudi. Vsak je 
lahko oddal 20 fotografij.  
 
CARJEVIČ LETA 2013 – IVAN OMERZU 
Na prireditvi Praznik kozjanskega jabolka 2013 smo že petič podelili naziv - Carjevič. Naziv Carjevič si 
lahko prisluži lastnik sadovnjaka, ki v tistem letu za sadovnjak najlepše poskrbi. 
 
V letu 2013 je strokovna komisija pregledala in ocenila 21 travniških sadovnjakov na območju 
Kozjanskega regijskega parka. Največje število točk je prejel lastnik sadovnjaka gospod Ivan Omerzu iz 
Dečnih sel in si tako prislužil naziv Carjevič leta 2013. 
Carjevič Ivan Omerzu je bil ustoličen na sadjarskem »tronu«, ki stoji pri upravi Kozjanskega parka. 
 
ŠTRUDLMOJSTRCA LETA 2013 
Tudi v letu 2013 smo pripravili tekmovanje v peki jabolčnega »štrudla«. Tekmovalo je 6 ekip. V vsaki 
ekipi sta bili dve tekmovalki. 
Kakovost »štrudla« je ocenjevala 4 članska komisija. 
Zmagali sta Grofek Lea in Jožica Krklec in si prislužili naziv »Štrudlmojstrca leta 2013«. 
 
Obisk: 
Praznika Kozjanskega jabolka se je udeležilo preko 15.000 obiskovalcev, ki so odhajali iz Podsrede s 
proizvodi iz stojnic in upamo, zaznamovani tudi s programom, ki so ga ujeli ob sprehajanju po trgu. 
 
Prodaja: 
V okviru sejemskega dela so razstavljavci na 139 stojnicah za obiskovalce pripravili zelo pestro 
ponudbo. 
 
Veseli smo, da pri organizaciji prireditve nismo več sami, ampak z nami sodelujejo: Kulturno društvo 
Podsreda, Športno društvo Podsreda, Gasilsko društvo Podsreda, Društvo kozjanske jabke, 
Fotografska zveza Slovenije, Gobarsko društvo Kozjansko-Kozje, Planinsko društvo Podčetrtek, Zavod 
za gozdove Slovenije, Kolesarska sekcija Orans … Vsako leto nas je več in to je garancija, da prireditev 
na Kozjanskem ne bo zamrla, kar pa je še pomembneje, ohranili bomo visokodebelne travniške 
sadovnjake.  
 
Promocija: 
V začetku septembra smo izdali zloženko Praznik kozjanskega jabolka s celotnim programom 
dogajanja, ki je bila izdana v nakladi 15.000 izvodov. Posredovali smo jo vsem gospodinjstvom, ki 
živijo znotraj Kozjanskega parka. 
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Prireditev smo promovirali na Kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni, MOS-u (Mednarodni 
obrtni sejem) v Celju, v okviru Eurobasket-a v Celju, na Otroškem bazarju v Ljubljani, na Pikinem 
festivalu v Velenju in na Festivalu za 3. življenjsko obdobje. Celotna predstavitev zavarovanega 
območja je bila v prvi vrsti namenjena predstavitvi visokodebelnih travniških sadovnjakov, jabolka in 
prireditve Praznik kozjanskega jabolka.  
 
Na TV Maribor smo bili gostje v oddaji Koktajl, kjer smo predstavili celotno prireditev, prav tako smo 
bili kot gostje povabljeni na TV SLO v oddajo Dobro jutro. 
 
V mesecu septembru smo pripravili oglaševanje na hrbtni strani blagajniških trakov v megamarketu 
Interspar  v Celju in Velenju. 
 
 
1.2.2  Ekološka tržnica na gradu Podsreda – festival zdrave hrane 
 
Na gradu Podsreda smo 23. junija organizirali 1. Festival ekološke hrane. Na grajskem dvorišču se je 
na ekološki tržnici predstavljalo 18 ekoloških kmetij oz. ponudnikov iz območja parka pa tudi nekaj iz 
širšega zaledja. 
V renesančni dvorani so bila strokovna predavanja o ekološkem kmetovanju: 
- Predstavitev ideje Festival ekološke hrane in kolektivne blagovne znamke Sožitje Kozjanskega parka  
   (mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor  Kozjanskega parka) 
- Ekološko kmetijstvo kot dodana vrednost regijskega parka (dr. Martina Bavec, generalna direktorica   
   direktorata za kmetijstvo, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) 
- Ekološko kmetijstvo (Mitja Zupančič, univ.dipl.ing.zoot., svetovalec specialist na področju ekološke  
pridelave, KGZS-Zavod Celje) 
- Travniški sadovnjaki kot vir zdrave hrane (Adrijan Černelč, mag. kmetijstva, Kozjanski park) 
- Predstavitev ekološke kmetije Černelič (Zvone Černelič, Ekološka kmetija Černelič). 
Sam dogodek je spremljal kulturni in otroški program z glavno etno glasbeno skupino Kontrabant. 
Ekološko kmetovanje je ena od najboljših trajnostnih oblik sožitja med človekom in naravo in zato 
tudi eden najboljših primerov dobre prakse v zavarovanih območjih. S festivalom želimo promovirati 
ekološko kmetovanje in hkrati vzpodbujati prebivalce parka, da se za pot ekološkega kmetovanja 
odločijo. 
 
 
1.2.3  Dan voda 
 
Izvedli smo predavanje »Vloga vodotokov v naravni in kulturni krajini«. Predavala je dr. Nataša Mori iz 
Nacionalnega inštituta za biologijo. Predavanja se je udeležilo 27 udeležencev. 
 

1.2.4  Dan Zemlje 

 
V letu 2013 smo se že šestnajstič pridružili praznovanju Dneva Zemlje, ki ga že vrsto let sooblikujemo 
skupaj z osnovnimi šolami. Razpisali smo literarni natečaj z naravoslovno temo - Življenje na Zemlji 
danes – življenje na Zemlji pred milijoni let,  katerega zaključek z izdajo zbornika je bil ob praznovanju 
Dneva Zemlje, 22. aprila. Na natečaju je sodelovalo 28 učencev iz šestih osnovnih šol (Bistrica ob Soli, 
Kozje, Lesično, Pišece, Koprivnica in Podčetrtek). Dogodek smo popestrili s predavanjem dr. Matevža 
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Novaka iz Geološkega zavoda Slovenije prav tako  z naslovom Življenje na Zemlji danes, življenje na 
Zemlji pred milijoni let. 
Dogodka posvečenega Dnevu Zemlje se je udeležilo 35 obiskovalcev. 
Sodelujoče učence na literarnem natečaju smo popeljali 23. maja na ekskurzijo v Ljubljano, kjer smo 
obiskali Botanični vrt in Prirodoslovni muzej. 

 
 

1.2.5  Dan biodiverzitete in dan parkov 
 
V sredo, 22. maja, ob svetovnem dnevu biodiverzitete, je na gradu Podsreda potekala predstavitev 
raziskovalnih nalog osnovnih šol, ki so se oktobra 2012 vključile v mrežo šol biosfernega območja 
Kozjansko&Obsotelje. Učenci šestih osnovnih šol (Bistrica ob Sotli, Kozje, Lesično, Laško, Gorica pri 
Slivnici in Kumrovec) so raziskovali od oktobra 2012 do maja 2013.  
 
Predstavljene so bile naslednje raziskovalne naloge: 
1. Osnovna šola Bistrica ob Sotli:  

• BOBRI V BISTRICI OB SOTLI, mentorica Marinka Šipec 
2. Osnovna šola Kozje:  

• BIODIVERZITETA V OKOLICI ŠOLE - Invazivne vrste v okolici šole Kozje, mentorica Lidija Čepin 
• KAJ MI POVE KAMEN(ČEK) NAJDEN NA DOMAČI NJIVI, mentor Tomaž Kranjc 

3. Osnovna šola Kumrovec (HR): 
• BUČA, BAKA, MAMA I JA, mentorice Vida Ellayan, Božica Berc, Željka Töpfer 

4. Osnovna šola Laško: 
• KAJ BI SE RAD/A NAUČIL/A OD BABICE/DEDKA, mentorica Irena Plevnik 

5. Osnovna šola Lesično: 
• ZDRAV KOT DREN, mentorica Lidija Kotnik Klaužer 

6. Osnovna šola Slivnica pri Celju 
• SVETLOBNO ONESNAŽENJE V KRAJIH BIVANJA UČENCEV OŠ SLIVNICA PRI CELJU, mentorici 

Renata Mastnak in Alenka Polenšek 
 

Njihove raziskave so presegle pričakovanja, zato veljajo vse čestitke vsem učencem in seveda 
njihovim mentoricam in mentorjem, ki so jih usmerjali pri raziskovanju in jim pri delu pomagali. 
 
Učenci, avtorji raziskovalnih nalog, so za nagrado prejeli priročne nahrbtnike z logotipom parka, 23. 
maja smo jih popeljali na ogled Prirodoslovnega muzeja in Botaničnega vrta v Ljubljani. 
 
Predstavitev se je udeležila predstavnica Urada za Unesco, mag. Barbara Urbanija, ki je bila nad 
delom učencev navdušena in je tudi pohvalila idejo o ustanovitvi mreže šol. Pohvale sta učencem 
izrekla tudi župan občine Kozje, Dušan Andrej Kocman in vodja oddelka za družbene dejavnosti 
občine Šentjur gospa  Judita Methans Šarlah.  
 
Pripravili smo tudi publikacijo z vsemi raziskovanimi nalogami, ki so jo prejele občine in Urad za 
Unesco. 
Na prireditvi smo predstavili novo brošuro »Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje«, ki so jo 
prejeli vsi obiskovalci prireditve. 
Z raziskovanjem bodo učenci nadaljevali tudi prihodnje šolsko leto, saj so v svojih nalogah že sami 
napovedali, kaj je še potrebno storiti oziroma raziskati. 
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1.2.6  Dan okolja 
 
2. junija smo pripravili že 8. tradicionalni pohod po Kozjanskem parku. Tokratna trasa je potekala iz 
trga Kunšperk do gradov Kunšperk in Bizeljsko ter čez Svete gore do Bistrice ob Sotli. Pohoda se je 
udeležilo 36 udeležencev.  
 

1.2.7 Tradicionalna čistilna akcija 

 
Letošnjo pomlad čistilne akcije nismo izvedli zaradi neugodnih vremenskih razmer in kasnejšega 
prekrivanja z drugimi aktivnostmi JZ Kozjanski park. 
 
 
1.2.8    Sodelovanje na ekoloških in turističnih sejmih ter kulturnem bazarju 
 
Turistično ponudbo in parkovne regionalne produkte smo predstavljali na različnih sejemskih 
prireditvah. 
 
Zeleni teden v Berlinu 
V mesecu januarju smo se s propagandnim materialom in jabolčnim sokom predstavljali v Berlinu na 
Grüne Woche, skupaj s Krajinskim parkom Kolpa. 
 
Sejem turizem in prosti čas 
V okviru sejma Turizem in prosti čas smo, od 24. do 27. januarja, skupaj z ostalimi zavarovanimi 
območji (Triglavski narodni park, Škocjanske jame, park Goričko, park Kolpa) predstavili ponudbo 
Kozjanskega parka. Sejem se je odvijal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.  
 
Kulturni bazar 
Kozjanski park vsako leto kot član Skupnosti muzejev Slovenije sodeluje na Kulturnem bazarju, ki 
poteka v Cankarjevem domu. Na letošnjem kulturnem bazarju, ki je potekal 12. marca, smo se 
predstavili s propagandnim materialom, ter na pobudo Ministrstva za kmetijstvo in okolje med 
obiskovalce  razdelili 100 litrov soka. Na ta način želimo pritegniti nove obiskovalce ter povečati 
prepoznavnost. 
Namen te promocijske prireditve je predstaviti kakovostne projekte in programe, ki jih slovenske 
kulturne ustanove pripravljajo za otroke in mladino oz. za vzgojno–izobraževalne zavode, spodbuditi 
povezovanje med kulturnimi in vzgojno–izobraževalnimi ustanovami, predstaviti in  poudariti pomen 
kulturne vzgoje v vzgoji in izobraževanju, ter predstaviti primere dobre prakse.   
 
Jožefov sejem 
V mesecu marcu smo sodelovali na Jožefovem sejmu v Bistrici ob Sotli. 
 
Slovenski dnevi v Zagrebu 
Na povabilo Zavoda Celeia-Dežela Celjska smo se skupaj s TIC Podčetrtek predstavljali s 
propagandnim materialom na »Slovenskih dnevih v Zagrebu« v mesecu maju. 
 
Otroški bazar v Mariboru 
V mesecu maju smo se predstavljali na sejemski predstavitvi Otroški bazar v Mariboru. 
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Primorski sejem 
V sodelovanju s TIC Podčetrtek smo sodelovali na Primorskem sejmu s propagandnim materialom. 
Sejem se je vršil v mesecu maju. 
 
Slovenski dnevi v Splitu 
Na povabilo Zavoda Celeia-Dežela Celjska smo se skupaj z RA Sotla predstavljali s propagandnim 
materialom na »Slovenskih dnevih v Splitu« prav tako v mesecu maju. 
 
Kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni 
V mesecu avgustu smo se skupaj z ostalimi zavarovanimi območji (KP Goričko, KP Kolpa, Kozjanski 
park, Škocjanske jame, Ljubljansko barje, Strunjan in Logarska dolina) predstavili na Kmetijsko-
živilskem sejmu v Gornji Radgoni. 
 
Eurobasket 
V okviru Eurobasket-a smo se skupaj s TIC-em Podčetrtek predstavljali v Celju v začetku meseca 
septembra. Pripravili smo predstavitev vezano na travniške sadovnjake in s tem napoved oz. povabilo 
na Praznik kozjanskega jabolka.  
 
MOS-Mednarodni obrtni sejem 
V sodelovanju z RA Sotla smo se predstavili s promocijskim gradivom na Mednarodnem obrtnem 
sejmu v Celju. Pri predstavitvi Kozjanskega parka smo največji poudarek dali predvsem na bližajočo se 
prireditev Praznik kozjanskega jabolka in v ta namen z našo maskoto »jabko« motivirali obiskovalce 
sejma.  
 
Ekobis-Bihać 
Na povabilo WWF smo sodelovali na mednarodnem ekološkem sejmu, Dinarides – predstavitev 
parkov Dinarskega loka. Sejem je trajal od 12. do 15. septembra. 
 
Otroški bazar v Ljubljani 
V mesecu septembru smo se predstavljali na sejemski predstavitvi Otroški bazar v Ljubljani. Poudarek 
naše predstavitve je bila zopet bližajoča se prireditev Praznik kozjanskega jabolka.  
 
Pikin festival 
V mesecu septembru smo se udeležili Pikinega festivala v Velenju. Tudi v Velenju je naša maskota 
»jabka« motivirala obiskovalce.  
 
Festival za tretje življenjsko obdobje 
V začetku meseca oktobra tik pred Praznikom kozjanskega jabolka smo našo prireditev promovirali 
tudi na Festivalu za tretje življenjsko obdobje.  
 
Narava zdravje 
V mesecu oktobru smo se udeležili sejma Narava zdravje v Ljubljani. 
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1.2.9 Ureditev Vodne učne poti v Lesičnem 
 
S predstavnico osnovne šole Lesično smo si ogledali traso vodne učne poti.  Definirali smo vsebino in 
točke učne poti, za realizacijo v naslednjem letu. Pot ni bila realizirana zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev s strani občine.  
 

1.3 Splošno vodenje obiskovalcev v zavarovanem območju 
 
Dograjevali smo že ustaljena vodenja v zavarovanem območju, ki potekajo po učnih in pešpoteh, 
vključujejo obisk nekaterih naravnih vrednot in kulturne dediščine in sicer tako, da obiskovalcem 
parka vsebine predstavimo na najbolj privlačen in zanimiv način. Ugotavljamo, da je potrebno 
obiskovalce bolj poučiti o naravovarstvenih vsebinah in o medsebojni soodvisnosti elementov biotske 
raznovrstnosti, tudi v povezavi z neživo naravo in vplivi človeka v prostoru. 
 
Velja ugotovitev, da je struktura obiskovalcev parka izjemno pestra – od domačinov, ki se udeležujejo 
raznih dogodkov, klasičnih turistov, popotnikov, organiziranih skupin (npr. upokojenci, romarji,…), do 
osnovnošolske, srednješolske in študentske mladine. Park pogosto obiskujejo tudi eksperti za 
posamezna področja (botaniki, zoologi, geologi, geografi, zgodovinarji…). 
 
 
1.4 Interpretacija kulturne krajine 
 
Krajina prepletena z objekti, ki so jih ustvarili prebivalci zavarovanega območja, nudi poleg 
materialnih ostalin tudi živo nesnovno dediščino, ki soustvarja temelj kulturne krajine parka. S 
številnimi ustvarjalnimi delavnicami za otroke kot tudi odrasle še danes pletemo vez s preteklostjo. 
Izvedli smo eno delavnico za odrasle in otroke v popoldanskem času, ter dve delavnici za učence 
osnovnih šol. 
 
Sodelujemo tudi na način, da se na povabilo učiteljev osnovnih šol odpravimo v šolo ter tam izvajamo 
delavnico. Tako smo v OŠ Bizeljsko na njihovem kulturnem dnevu v mesecu januarju pomagali z 
ustvarjalno izobraževalno delavnico na temo arhitekture in izdelave maket. 
 
Za osnovne in srednje šole pripravljamo izobraževalne dneve, ki sovpadajo z njihovim učnim načrtom. 
Izobraževalne teme so naslednje: 
1. Nega kulturne dediščine 
2. Spoznavanje srednjeveškega življenja na gradovih – grad Podsreda 
3. Uporaba vodnih virov nekoč in danes na primeru Levstikovega mlina 
4. Spoznavanje naše polpretekle zgodovine in razlogov za ustanovitev Spominskega parka Trebče –    
    današnjega Kozjanskega parka (Kolarjeva in Javerškova domačija) 
5. Pomen srednjeveških trgov – trg Podsreda 
6. Naravni spodmol in njegova raba skozi stoletja – Lurška jama 
 

INTERPRETACIJA KULTURNE KRAJINE ŠTEVILO SKUPIN 
ŠTEVILO 

UČENCEV/DIJAKOV 

Izobraževalni dnevi v okviru vsebin programske 
dejavnosti JZ Kozjanski park 

 
17 

 
425 
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Velikonočne in božične ustvarjalne delavnice 
Velikonočne ustvarjalne delavnice so potekale med 18. in 28. marcem 2013. V dopoldanskem času so 
bile delavnice namenjene učencem osnovnih šol, ki delujejo na območju parka, izvedli pa smo tudi 
dve popoldanski delavnici. Na delavnicah smo se posvetili izdelovanju pirhov v različnih tehnikah – 
krašenje s čebeljim voskom in v servetni tehniki. S tovrstnimi aktivnostmi želimo vzpodbujati 
kreativnost in inovativnost ter pokazati možnosti za izdelovanje predmetov z naravnimi materiali, ki 
so na voljo tudi v našem okolju. 
Delavnic se je v dopoldanskem in popoldanskem času udeležilo 70 udeležencev. 
 
Letos smo izvedli velikonočno delavnico tudi za Terme Olimia v hotelu Breza. Njihovi gostje so se 
lahko preizkusili v tehniki drsanja velikonočnih pirhov.  
 
Božične ustvarjalne delavnice so potekale ned 9. in 19. decembrom. 
Delavnice so namenjene učencem osnovnih šol, ki delujejo na območju parka, posvetili pa smo se 
izdelovanju voščilnic s kaligrafsko pisavo, svečk iz čebeljega voska in pomandrov (pomaranče krašene 
s klinčki), skratka predmetov, ki so lahko v tem času tudi primerno darilo za naše bližnje.  
Delavnic se je udeležilo 40 udeležencev. 
 
Z igro do dediščine 
Kozjanski park se je tudi v letu 2013 vključil v skupno akcijo 37 muzejev v okviru Skupnosti muzejev 
Slovenije   »Z igro do dediščine« z otroško delavnico »Igramo se z glino«, ki je potekala v torek, 8. 
oktobra v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi v času Praznika kozjanskega jabolka. 
Skupaj z likovno pedagoginjo Milojko Drobne smo spoznali glino in ustvarjali proste oblike. Na 

Kozjanskem je bilo nekoč več lončarjev, danes pa je njihova obrt že skoraj pozabljena. S pomočjo 

tovrstnih delavnic otroci ponovno spoznavajo glino in ustvarijo svoj predmet.  

Igriva arhitektura 
V letu 2012 smo se prvič vključili v projekt Igriva arhitektura, ki se izvaja pod okriljem Zbornice za 
arhitekturo in prostor Slovenije. Delavnice so namenjene učencem osnovnih šol in jih izvajajo priznani 
slovenski arhitekti in drugi strokovnjaki na področju prostora in arhitekture. Projektne dejavnosti smo 
zaradi finančnih težav prestavili na leto 2014. 
 
Izobraževanja/predavanja za druge organizacije 
V letu 2013 smo izvedli številna izobraževanja in predavanja za druge organizacije npr. Zveza lovskih 
družin Posavja, Planinska zveza Slovenije,…), ki so potekala tako znotraj kot tudi zunaj zavarovanega 
območja. Omenjena izobraževanja niso bila načrtovana v programu dela za leto 2013. 
 

VSEBINA (posvet, delavnica, 
predavanje) 

PREDAVATELJ Posvet/delavnica/ 
predavanje 

Kraj 

O gozdu malo drugače – 
trajnostna raba gozda 

T.H. Oršanič Predavanje- Klub 
mladih Bistrica ob 
Sotli 

Bistrica ob Sotli 

Dobre parkovne prakse, 
visokodebelni travniški sadovnjaki 

A. Černelč Izobraževalno 
predavanje v sklopu 
predavanj za 
zavarovanje Pivških 
jezer (dve predavanji) 

Pivka-Vojaški muzej 
zgodovine 
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Pomen ohranjanja narave za 
sedanje in bodoče rodove 

T.H. Oršanič predavanje Kostanjevici na Krki 

Raziskave v zavarovanih območjih T.H. Oršanič 
D. Klenovšek 

Mednarodni kongres NP Hohe Tauern 

Ekologija divjadi, varstvo narave, 
ornitologija 

T.H. Oršanič 
 

Predavanje v okviru 
tečaja za pridobitev 
lovskega izpita pri ZLD 
Posavje – Krško 

Krško 

Okoljska terminologija, varstvo 
narave v praksi, posebnosti 
gorske narave 

T.H. Oršanič 
 

Izobraževalno 
predavanje na tečaju 
za gorske varuhe 
narave 

Krško 

Življenje na hribovskih travnikih D. Klenovšek Predavanje Nazarje – Planinsko 
društvo Nazarje 

Zavarovana flora in favna, 
predpisi s področja varstva narave 

D. Klenovšek Predavanje Novo mesto – MDO 
Dolenjske in Bele 
Krajine 

Ptice pevke, sove in ujede D. Klenovšek Predavanje Krško – Lovska zveza 
Posavje 

Ptice v sliki in zvoku D. Klenovšek Predavanje Slovenska Bistrica – 
Knjižnica Josipa 
Vošnjaka 

Zavarovano območje D. Klenovšek Delavnica za 
Prirodoslovno društvo 
Slovenije 

Kozjanski park – 
Podsreda, Vetrnik, 
Čerčkova domačija 

Zavarovano območje D. Klenovšek Delavnica za planince 
Dolenjske in Bele 
Krajine 

Kozjanski park – 
Podsreda, Vetrnik, 
Čerčkova domačija 

Evropska noč opazovanja nočnih 
metuljev 

D. Klenovšek Opazovanje s 
strokovnim vodenjem 
za javnost 

Kozjanski park – 
Podsreda 

Metulji Kozjanskega parka D. Klenovšek Predavanje z nočnim 
opazovanjem 

Lisca- Meddruštveni 
odbor Zasavje PZS 

Invazivne vrste ob reki Bistrici D. Klenovšek Terenski pregled 
invazivnih vrst 

Kozjanski park – 
Podsreda 

Invazivne vrste D. Klenovšek Predavanje Kulturni dom Krško 

Invazivne vrste na Kozjanskem D. Klenovšek Predavanje za učitelje OŠ Lesično 

Bogastvo flore in favne na Lisci D. Klenovšek 
B. Ploštajner 

Predavanje ob akciji 
čiščenja nahajališča 
navadne mastnice 

Lisca 

Invazivne vrste D. Klenovšek Predavanje na 
planinskem večeru 

Knjižnica Senovo 

Travniški sadovnjaki Adrijan Černelč Obnova šolskega 
sadovnjaka 

OŠ Lesično 

Travniški sadovnjaki Adrijan Černelč Obnova šolskega 
sadovnjaka  

Oš Koprivnica 
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2 VZPOSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE PARKOVNE INFRASTRUKTURE 
 
Vzpostavljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture  omogoča vodeno, nadzorovano in doživeto 
obiskovanje parka. 
 
Naložene naloge smo izvajali v okviru naslednjega operativnega cilja: 
 
2.1 Vzdrževanje in obnavljanje infrastrukture 
 
V letu 2013 smo izvajali košnjo in čiščenje pešpoti ter okolico naravnih vrednot. Pripravili smo seznam 
informativnih tabel, ki jih je potrebno zamenjati. Zaradi finančnih omejitev do izdelave novih tabel še 
ni prišlo. Delno smo zamenjali informativne in označevalne table na pešpoti Podsreda. 
Dela so bila opravljena na naslednji infrastrukturi: 
- Pešpot Podsreda 
- Geološka učna pot na Rudnico in Virštanj 
- Pešpot Pilštanj 
- Naravoslovna učna pot Travnik na Vetrniku 
- Bizeljske pešpoti: Pot k repnicam, Vidova pot, Grajska pot in Pot po Orešju 
- Gruska jama – naravna vrednota 
- Davjek – kraški izvir v Dekmanci 
- Žličar – skalni osamelec 
- Zelenjak – soteska reke Sotle 
- Vodna učna pot Bistrica ob Sotli 
- Info točka na Čerčkovi domačiji 
- Rastlinska čistilna naprava pri upravi JZ KP 
- Lurška jama 
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3 INFORMIRANJE IN OZAVEŠČANJE, BAZE PODATKOV 
 

V letu 2013 smo nadaljevali z aktivnostmi informiranja in ozaveščanja, promocije in  trženja. Skupaj s 
centri zdraviliškega turizma v bližini zavarovanega območja, TIC-i in ostalimi zavarovanimi območji 
smo se udeležili sejmov in izvedli promocijske nastope v Sloveniji, Nemčiji in na Hrvaškem. 
 

Redno smo objavljali članke v petih lokalnih medijih: Oko, Rogaške novice, Posavski obzornik, 
Štajerski magazin in Zmajev glas. Na ta način smo promovirali dejavnost parka in prispevali k 
ozaveščanju javnosti o aktualnih temah iz različnih strokovnih področij.  
 

Razen tiskanih medijev se odmevi na naše prireditve pojavljajo tudi v raznih elektronskih medijih, kot 
so: mko.gov.si, spletna stran Spirit, kozjansko.info, posavje.info, lokalno.si, turizem-podcetrtek, tic-
kozje, vecer.com, celjan.net, napovednik.com… 
 

Častnika VEČER in NeDELO sta objavila obsežnejši intervju, lokalna televizija Krško pa enourno 
pogovorno oddajo z direktorjem parka. 
 

REVIJA 
ŠTEVILO ČLANKOV 
V LETU 2012 

ŠTEVILO ČLANKOV   
V LETU 2013 

Delo, NeDELO 8 2 

Delo in dom  1 

Dnevnik 2 - 

Eko dežela - 1 

Finance – WeekEnd  1 

Gea  2 

Jana 1 - 

Kmečki glas 3 - 

Moj mali svet  1 

Mosova Petica  1 

National Geographic Junior  1 

Nedelo  3 

Novi tednik 2 31 

Ognjišče 1 - 

Oko 101 126 

Ona  1 

Planinski vestnik 2 - 

Posavski obzornik 25 21 

Primorske novice  1 

Rogaške novice 99 60 

Slovenske novice 3 7 

Šentjurčan 13 - 

Štajerski magazin 1 10 

Tednik panorama  1 

Trdoživ  1 

Vrtnar  1 

Zmajev glas 12 18 

   

 SKUPAJ 273 291 
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ELEKTRONSKI MEDIJI 
Novinarji posameznih radijskih postaj so tudi v letu 2013 redno spremljali naše delo. Posamezne 
dejavnosti so bile predstavljene z intervjuji, najavami prireditev, reportažami in v dnevno 
informativnih oddajah. 
 
Vseh objav niti ne uspemo zabeležiti, saj nas včasih za kakšno krajšo izjavo pokličejo kar po mobitelu, 
ko smo na terenu. 
 
JAVLJANJA 
22.01.2013  Štajerski val – predstavitev programa dela JZ KP, mag. Teo HrvojeOršanič 
11.02.2013  RTV Slovenija –popis ptic v Kozjanskem parku, Dušan Klenovšek 
19.02.2013  Štajerski val – izvajanje izobraževanj za lastnike travniških sadovnjakov,  Adrijan Černelč 
11.03.2013  Štajerski val – predstavitev projekta Slovenije znižuje CO2; Mojca Kunst 
18.03.2013  Radio Celje – predstavitev velikonočnih delavnic; Nataša Ferlinc Krašovic 
20.03.2013  Štajerski val –  programa Mladi varuh narave; Barbara Ploštajner 
21.03.2013  Štajerski val – Dan voda; Barbara Ploštajner 
21.03.2013  Radio Celje – Dan voda; Barbara Ploštajner 
22.03.2013  Štajerski val – Zaključek tečaja za sadjarje; Valerija Slemenšek 
05.04.2013  Radio Ptuj – oddaja na lepše; mag. Teo HrvojeOršanič 
18.04.2013  Štajerski val – otvoritev razstave Jožeta Marinča; Nataša Ferlinc Krašovic 
18.04.2013  Štajerski val –otvoritev razstave Matjaža Čatra; Nataša Ferlinc Krašovic 
20.04.2013  Radio Krka – predstavitev projekta Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem;  

         Vesna Zakonjšek 
15.05.2013  Štajerski val – predstavitev projekta Bioeuparks; Mojca Kunst 
20.05.2013  Štajerski val – predstavitev programa delovanja mreže šol biosfernega območja  

         Kozjansko in Obsotelje; Mojca Kunst 
16.05.2013  Štajerski val – predstavitev akcije Za družine brezplačno; Valerija Slemenšek 
27.05.2013  Radio Slovenija – tradicionalni pohod po Kozjanskem parku; Barbara Ploštajner 
28.05.2013  Radio Celje – prestavitev projekta Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem;  

         Vesna Zakonjšek 
28.05.2013  Radio Slovenija – tradicionalni pohod po Kozjanskem parku; Barbara Ploštajner 
06.06.2013  Štajerski val – predstavitev projekta Arsvitraria; Nataša Ferlinc Krašovic 
22.06.2013  Štajerski val – predstavitev 1. Festivala ekološke hrane 
26.06.2013  Radio Celje – glasbeno poletje na gradu Podsreda; Valerija Slemenšek 
28.06.2013  Štajerski val – glasbeno poletje na gradu Podsreda; Valerija Slemenšek 
05.07.2013  Štajerski val – glasbeno poletje na gradu Podsreda; Valerija Slemenšek 
01.08.2013  Štajerski val – predstavitev razstave »Hrvaške vode«; Nataša Ferlinc Krašovic 
12.08.2013  Radio Celje – romarske poti; Tatjana Zalokar 
12.08.2013  Štajerski val – metulji v Kozjanskem parku; Dušan Klenovšek 
19.08.2013  Štajerski val – glasbeno poletje na gradu Podsreda; Valerija Slemenšek 
23.08.2013  Štajerski val – glasbeno poletje na gradu Podsreda; Valerija Slemenšek 
12.09.2013  Radio Rogla – izjava glede travniških sadovnjakov; Barbara Ploštajner 
25.09.2013  Radio Slovenija – predstavitev Kozjanskega parka; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
03.10.2013  Radio Slovenija – predstavitev pohoda v okviru Praznika kozjanskega jabolka; Barbara  

         Ploštajner  
04.10.2013  Štajerski val – Predstavitev programa »Z igro do dediščine«; Nataša Ferlinc Krašovic 
04.10.2013  Štajerski val – sodelovanje v petkovi turistični oddaji-predstavitev Praznika kozjanskega  

         jabolka; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
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05.10.2013  Radio Celje – predstavitev Praznika kozjanskega jabolka; Valerija Slemenšek 
10.10.2013  Radio Rogla – predstavitev Praznika kozjanskega jabolka; Valerija Slemenšek  
12.10.2013  Radio Slovenija – predstavitev Praznika kozjanskega jabolka; Valerija Slemenšek 
 
 
TELEVIZIJSKE ODDAJE 
TV3 Oddaja Sol in poper, predstavitev visokodebelnih sadovnjakov (08.01.2013); Adrijan 

Černelč 
VTV Snemanje oddaje Dvoživke pozimi (01.03.2013); Dušan Klenovšek 
TV SLO 1 Oddaja Ljudje in zemlja,  predstavitev vloge upravljavca zavarovanega območja in 

kmetijstvo (28.04.2013); Adrijan Černelč 
TV SLO 1  Reportaža z javnega vodstva po razstavi Jožeta Marinča »Heroji časa« (09.06.2013); 

Nataša Ferlinc Krašovic 
TV SLO 1 Reportaža z otvoritve razstave »Modna grajska pravljica unikatnosti« za oddajo Poletna 

scena (29.06.2013); Nataša Ferlinc Krašovic 
VTV Predstavitev naravoslovne delavnice (15.07.2013); Dušan Klenovšek 
TV Maribor Gostje v oddaji Koktajl, predstavitev Praznika kozjanskega jabolka (08.10.2013); 

Valerija Slemenšek 
TV SLO 1  Oddaja Dobro jutro (Marija Merljak), predstavitev Praznika kozjanskega jabolka in 

tradicionalnih sort jabolk (11.10.2013); mag. Teo Hrvoje Oršanič in Adrijan Černelč 
TV SLO 1 Izjava iz prireditve Praznik Kozjanskega jabolka (12.10.2013); Valerija Slemenšek 
TV SLO 1  Prispevek o aktivnostih v travniških sadovnjakih (dan odprtih vrat učnega sadovnjaka, 

Praznik kozjanskega jabolka, drevesnica), 16.10.2013; Adrijan Černelč 
TV SLO 1 Snemanje oddaje Na lepše, predstavitev zavarovanega območja Kozjanskega parka, 

(29.10.2013); mag. Teo Hrvoje Oršanič, Adrijan Černelč in Nataša Ferlinc Krašovic 
VTV Dogajanje v Kozjanskem parku (08.11.2013); Dušan Klenovšek 
 
 
Naložene naloge smo opravljali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 
 
3.1 Dogodki in tematski dnevi 
 

3.1.1  Dan muzejev 

 
Kozjanski park se vsako leto vključuje v mednarodno akcijo-Svetovni dan muzejev, ki poteka 18. maja. 
Nosilna tema letošnjega dneva je bila Muzej (spomin + ustvarjalnost) = družbena sprememba. Na 
gradu Podsreda smo v sodelovanju z Društvom steklarjev Slovenije izvedli steklarsko delavnico, na 
kateri so člani društva, steklarski mojstri, prikazali steklarske veščine – obiskovalci so se seznanili s 
tehniko brušenja, graviranja, taljenja stekla na odprtem ognju, prikazom taljenja stekla v steklarski 
peči in izdelovanjem steklenih perl iz keltskega obdobja in poslikave stekla. Delavnice se je udeležilo 
50 obiskovalcev. 
 
 
3.1.2  Poletna muzejska noč in večer pod češnjo 
 
Kozjanski park se je tudi v letošnjem letu pridružil skupni akciji slovenskih muzejev »Poletna muzejska 
noč«, ki poteka tretjo soboto v mesecu juniju. Namen akcije je ponuditi obiskovalcem ogled naših 
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ustanov v večernih urah. Zaradi racionalizacije stroškov smo tudi letošnjo Poletno muzejsko noč 
združili z Večerom pod češnjo.  
Večer pod češnjo smo prvič izvedli leta 2006. Tradicionalno Večeri pod češnjo potekajo na dvorišču 
uprave Kozjanskega parka v Podsredi pod staro češnjo. Na letošnjem, osmem Večeru pod češnjo, 15. 
junija, je Milenko Strašek predstavil svojo drugo pesniško zbirko » Z zgodbami se bom pokril«, ki jo je 
ilustrirala Vesna Zakonjšek. Dogodek, ki se ga je udeležilo 50 obiskovalcev, sta popestrili sopranistka 
Martina Zapušek in citrarka Jasmina Levičar, pesnikove pesmi pa je recitirala Lenka Černelč.  
 
Isti večer smo sodelovali na Poletni noči v Rogatcu, kjer se je predstavil Zavod Metro z razstavo 
Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem. 
 
 
3.1.3  Tradicionalni pohod po Emini romarski poti 
 
Tradicionalni pohod po Emini romarski poti smo izvedli v soboto, 29. junija. Zbirališče je bilo na 
Planini pri Sevnici. 11 km dolga pot nas je vodila po križevem potu do romarske cerkve Sv. Križa, čez 
Šentvid mimo Lurške jame v Zagorju pri Lesičnem do Pilštanja. 
Ob 75. obletnici imenovanja Eme za svetnico so na Pilštanju člani Kulturnega društva Lesično Pilštanj z 
dramsko igro predstavili življenje kneginje Eme. Pohodnikov je bilo 43. 
 
 
3.1.4 Tečaji kaligrafije 
 
Zaradi premajhnega števila zainteresiranih, smo v letošnjem letu napovedane tečaje kaligrafije 
odpovedali. 
 
 

3.1.5 Festival steklarstva 

 
V okviru projekta ARS VITRARIA smo v sodelovanju z Društvom steklarjev Slovenije zadnji vikend v 
avgustu, v trgu Podsreda želeli izvedli festival steklarstva, na katerem bi člani društva predstavljali 
svoje steklarske spretnosti. Zaradi napovedanega slabega vremena smo prireditev odpovedali. 
 
 
3.1.6  Novinarska konferenca 

 
Novinarsko konferenco smo sicer načrtovali izvesti v jesenskem času, vendar se je že v prvi polovici 
leta pokazala potreba po novinarski konferenci.  
Na novinarski konferenci, katere se je udeležilo pet novinarjev iz različnih medijskih hiš (Časopis OKO, 
Rogaške novice, Posavski obzornik, radio Slovenija in Kozjansko info) smo predstavili: 
- Projekt »Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem«, 
- Projekt »Bioeuparks«-Izkoriščanje potencialne biomase v EU parkih, 
- Projekt »Priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih« in 
- Festival ekološke hrane. 
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3.1.7 Za družine brezplačno 

 
Kljub temu, da akcije nismo načrtovali v programu dela za leto 2013, smo se tudi letos pridružili akciji 
Zveze prijateljev mladine »ZA DRUŽINE BREZPLAČNO«. 
V letošnji že petnajsti akciji smo želeli družinam omogočiti ogled gradu Podsreda tako, da starši 
skupaj z otroki v hramih umetnosti in kulture doživijo nekaj lepega, poučnega in zabavnega.  
Akcija »ZA DRUŽINE BREZPLAČNO« je trajala od srede, 15. maja pa do srede, 22. maja 2013.  
 
 
3.1.8. Dnevni evropske kulturne dediščine 
 
Letos smo se znova, čeprav ni bilo v programu za leto 2013,  pridružili Dnevom evropske kulturne 
dediščine. Naša prireditev, Popotnik, postoj! je bila objavljena tudi v knjižici Sto let v dobro dediščine, 
programu prireditev. Skupaj z občino Bistrico ob Sotli smo nameravali izvesti pohod, dolg okoli 8 km, 
mimo petih kamnitih znamenj v občini Bistrica ob Sotli. Pregledana je bila tudi trasa planiranega 
pohoda. Sama izvedba pohoda je zaradi močnega naliva odpadla. 
 
 
3.1.9 » En glažek mi dej….« predavanje o steklenem pivskem posodju 
 
14. novembra 2013 je bilo v dvorani gradu Podsreda predavanje » En glažek mi dej…«.            
O steklenem pivskem posodju od glažute do steklarne je spregovoril kustos Pokrajinskega muzeja 
Celje, Jože Rataja. Po predavanju je sledil ogled na novo odprte stalne steklarske razstave »Ujeta 
prosojnost«, po kateri nas je prav tako popeljal Jože Rataj. Dogodek sicer ni bil načrtovan smo ga pa 
izvedli zaradi velikega zanimanja na novo odprte steklarske razstave. 
 
 
 
3.2 Razstavna dejavnost 
 
Z našo razstavno dejavnostjo izobražujemo in ozaveščamo prebivalce in obiskovalce zavarovanega 
območja. Razstave prirejamo tako na gradu Podsreda, kot tudi v Slovensko-bavarski hiši.  
 
Umetniška razstava Polone Kitak 
Umetniška razstava Polone Kitak je bila za letošnje leto sicer načrtovana, vendar pa na željo avtorice v 
letu 2013 ni bila izvedena. 
 
Umetniška razstava Jožeta Marinča »Heroji časa«                                                                                             
V petek, 19. aprila 2013 smo v galerijskih prostorih gradu Podsreda odprli slikarsko razstavo 
akademskega slikarja JOŽETA MARINČA z naslovom » HEROJI ČASA«.                                    
Akademski slikar Jože Marinč živi v Dobah pri Kostanjevici na Krki. Ukvarja se s slikarstvom, 
kiparstvom, grafiko, poslikavo notranjih prostorov in zunanjih objektov.                                     
Je prejemnik številnih nagrad, s številnimi samostojnimi (več kot 70) in skupinskimi (več kot 100) 
razstavami pa se je predstavil doma in na tujem.                                                                   
Umetnika je na odprtju predstavila umetnostna zgodovinarka, kustosinja Alenka Černelič Krošelj. 
Odprtja se je udeležilo 70 obiskovalcev, dogodek pa je popestrila zasedba Črni Peter. 9. junija 2013 
sta umetnik Jože Marinč in Alenka Černelič Krošelj imela javno vodstvo po slikarski razstavi, ki ga je 
snemala RTV Slovenija.                                      
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Razstava je bila na ogled do 23. junija 2013. 
 

Steklarska razstava v sodelovanju z Društvom steklarjev Slovenije – Duša Sušnik in Rok Eckert 
V soboto, 8. junija 2013 smo v okviru projekta »Steklarstvo–kulturna identiteta in razvojna priložnost 
Kozjanskega in Obsotelja – ARS VITRARIA«, v spodnjih prostorih gradu Podsreda odprli razstavo 
steklenih mojstrovin članov Društva steklarjev Slovenije, Duše Sušnik in Roka Eckerta.   
Kozjanski park se že vrsto let trudi ohraniti dediščino steklarstva saj hrani bogato steklarsko zbirko, ki 
obsega 750 predmetov iz nekdanjih glažut. Najzanimivejše predmete iz zbirke že vrsto let občudujejo 
obiskovalci gradu Podsreda. Ker pa je steklarstvo na Kozjanskem že nekaj let v zatonu, je bilo leta 
2005 ustanovljeno Društvo steklarjev Slovenije, ki išče nove poti za obuditev steklarstva. Društvo se 
aktivno predstavlja preko medijev in številnih razstav, delavnic ter dni odprtih vrat. Ker pa ima 
steklarstvo močne korenine na Kozjanskem, se je Društvo steklarjev Slovenije leta 2009 povezalo s 
Kozjanskim parkom. Člani društva vsako leto razstavljajo svoje umetnine na gradu Podsreda in 
izvajajo steklarske delavnice. Tako skupaj izpolnjujemo poslanstvo ohranjanja bogate kulturne 
dediščine, kamor gotovo sodijo tudi drobne steklarske mojstrovine. Umetnika stekla je na odprtju 
predstavil predsednik Društva steklarjev Slovenije, Jože Rataj, dogodek, ki se ga je udeležilo 30 
obiskovalcev, pa je popestrila mlada glasbena zasedba Social Blue. Razstava je bila na ogled do 30. 
septembra 2013. 
 

Odprtje posodobljene stalne steklarske razstave »UJETA PROSOJNOST«  
V Kozjanskem parku je potekal od oktobra 2012 do septembra 2013 projekt »Steklarstvo – kulturna 
identiteta in razvojna priložnost Kozjanskega in Obsotelja – ARS VITRARIA«, ki smo ga prijavili na 4. 
javni poziv » LAS Obsotelje in Kozjansko«. V okviru projekta smo na gradu Podsreda posodobili stalno 
steklarsko razstavo ter izdali katalog o steklarstvu, izdelali krajši film o steklarski tradiciji v našem 
prostoru, postavili dve občasni steklarski razstavi članov ter izvedli dve steklarski delavnici članov 
Društva steklarjev Slovenije. Partner v projektu je bilo Društvo steklarjev Slovenije, ki združuje 
steklarje, obrtnike, umetnike ter ljubitelje stekla, sodelujemo pa tudi s pristojnimi službami s področja 
varstva kulturne dediščine, predvsem s Pokrajinskim muzejem Celje. 
19. septembra 2013, smo na gradu Podsreda ob zaključku  projekta odprli prenovljeno stalno 
steklarsko razstavo »UJETA PROSOJNOST« in film o steklarski tradiciji v našem prostoru. Razstavo  in 
film o steklarstvu je predstavil velik poznavalec stekla, kustos Pokrajinskega muzeja Celje Jože Rataj, 
ki je tudi predsednik Društva steklarjev Slovenije.  Stalno razstavo spremlja tudi katalog o steklarstvu.                                                                                                    
Ob odprtju razstave je potekala steklarska delavnica, na kateri so graverka Darinka Čepin, oblikovalec 
stekla na odprtem ognju Zvonko Drobnič in brusilec stekla Karli Holešek prikazovali steklarske 
veščine.  Dogodek je popestrila znana harfistka Mojca Zlobko Vajgl.                                                          
 

Razstava »Modna grajska pravljica unikatnosti«  v sodelovanju z Društvom steklarjev Slovenije  
Na drugi letošnji razstavi, v okviru projekta » Steklarstvo – kulturna identiteta in razvojna priložnost 
Kozjanskega in Obsotelja – ARS VITRARIA«, smo v soboto, 29. junija odprli razstavo stekla, oblek, 
idrijske čipke in voščenih skulptur-»MODNA GRAJSKA PRAVLJICA UNIKATNOSTI«. V galerijah gradu 
Podsreda se je do 1. septembra 2013 prepletala inovativnost unikatnih ustvarjalcev: oblikovalke 
steklenega nakita MIRIAM KOSEC v kombinaciji z modnimi kreacijami oblikovalk:  DAMIANE BITEŽNIK 
LOGAR, STANKE BLATNIK BLAGOTINŠEK in TJAŠE ŠKAPIN. Razstavo so dopolnjevali izdelki STEKLARNE 
ROGAŠKA, voščene skulpture RAFAELA SAMCA in čipke Gimnazije Jurija Vege Idrija, Čipkarske šole 
Idrija v sodelovanju z oblikovalko idrijskih čipk MAJO SVETLIK. Razstavo je popestrila svetovno znana 
harfistka Mojca Zlobko Vajgl in Pritrkovalci zvonov iz Rogatca. Dogodka je se udeležilo 80 
obiskovalcev in reportaža odprtja je bila objavljena  še isti večer na RTV Slovenija v oddaji Poletna 
scena. 
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Kozjanske jabke – akvareli Zagorke Simić in Stare sorte jabolk 
V okviru Praznika Kozjanskega jabolka smo predstavili botanične risbe Zagorke Simić ter tradicionalno 
razstavo Starih sort jabolk. Botanične risbe starih sort jabolk so nastajale v okviru projekta Od 
vijeglavke do soka, ki smo ga vodili v Kozjanskem parku. Del njenih risb smo že predstavili v naših 
koledarjih za leto 2009, 2010 in 2011 in na razglednicah. Tokrat pa smo predstavili vseh 44 originalnih 
risb, izdelanih v mešani tehniki. Risbam smo pridružili tudi 50 starih sorte jabolk. 
 
Za potrebe oddaje Dobro jutro in ostalih obiskovalcev smo dne, 11.10.2013 v pasaži Maximarketa v 
Ljubljani postavili manjšo razstavo tradicionalni sort jabolk. 
 
Tradicionalne sorte jabolk smo dne, 19. in 20.10.2013 v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom 
Novo mesto, razstavili na Prazniku Topliškega jabolka v Dolenjskih toplicah.  
 
Osnovni šoli Adama Bohoriča iz Brestanice smo za oblikovanje šolske razstave podarili tradicionalne 
sorte jabolk.  
 
Fotografska razstava Kozjansko jabolko – Extempore 2013 
Fotografije za razstavo prispevajo udeleženci Fotografskega extempora Kozjansko jabolko 2013, ki 
poteka v času Praznika Kozjanskega jabolka. Na letošnjem fotografskem extemporu je sodelovalo 31 
fotografov iz vseh koncev Slovenije. Skupaj so oddali 498 fotografij. Strokovna žirija v sestavi Vinko 
Skale (MF FZS MFIAP), Joco Žnidaršič, (MF FZS) in mag. Teo Hrvoje Oršanič,  (direktor Kozjanskega 
parka), je pregledala oddane fotografije. Šest fotografij je prejelo nagrade in diplome, 68 pa je bilo 
izbranih za razstavo. 
Razstavo izbranih fotografij smo pripravili  12. decembra v Slovensko bavarski hiši. 
 
Dediščina naših vodnjakov – Vodnjaki na Bizeljskem. Mednarodno sodelovanje 
Razstavo smo v letu 2012 pripravili skupaj z avtorico Marijo Sušnik. Z  Muzejem »Staro selo« 
Kumrovec smo se že v letu 2012  dogovorili za mednarodno izmenjavo za leto 2013. Razstavo 
Dediščina naših vodnjakov smo postavili in odprli 20. aprila 2013 v razstavno-galerijskem prostoru 
Muzeja »Staro selo« v okviru njihove prireditve Tradicionalne jurjevske obhode. Razstava je v 
»Starem selu« gostovala do 30.9.2013 
 
Makedonska tradicionalna gradnja – mednarodno sodelovanje, Makedonija 
V letu 2012 smo se dogovorili za mednarodno izmenjavo za leto 2013 z NU Zavod in muzej Bitola in 
njihovo razstavo Tradicionalna podeželska arhitektura Podpelisterja – Tradicionalnata ruralna 
arhitektura vo Podpelisterieto, avtorice dr. Viktorije Momeve Altiparmakovske. Razstavo smo odprli 
na gradu Podsreda v okviru Sodobne arhitekturne tipologije na Kozjanskem, predstavila pa nam jo je 
avtorica, dr. Viktorija Momeva Altiparmakovska. Razstavo predstavlja 25 panojev, na njih so 
prikazane dokumentarne fotografije in risbe kot tudi tehnična dokumentacija stanovanjskih in 
gospodarskih objektov v vaseh Potpelisterja.  
Samo območje in njegova vaška naselja je narava bogato obdarila s številnimi lepotami, in ljudje, ki 
tukaj živijo, so jo še oplemenitili s svojim duhom, znanjem in veščinami. 
V tem času smo gostili avtorico dr. Viktorijo Momevo Altiparmakovsko in njeno kolegico Vesno 
Kocankovsko.  
Gostji smo v času  njunega bivanja v Sloveniji popeljali po Kozjanskem parku  in okolici ter popeljali po 
Ljubljani, kar je povečalo število izvedenih ur v programu. Razstava je bila na gradu Podsreda 
postavljena do 21.10.2013 
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Fotografska razstava Tomislava Šolića in Gorana Šafareka »Rijeke Hrvatske«    
Ob vstopu Republike Hrvaške v Evropsko unijo smo v petek, 5. julija na podstrešju gradu Podsreda 
odprli fotografsko razstavo »Rijeke Hrvatske« avtorjev Tomislava Šolića in Gorana Šafareka, ki 
prihajata iz Hrvaške.                                                                                              
V Kozjanskem parku smo želeli  s tem dogodkom pozdraviti našo sosedo Hrvaško, mlado članico EU.                                                                                                                                                         
Tomislav Šolić je vodja Društva za zaščito voda in območja Žabac, v sklopu katerega je sodeloval v 
številnih projektih za zaščito kraških rek Hrvaške. Vzpostavil je spletni portal o hrvaških rekah 
crorivers.com, objavil je članke v National Geographicu Hrvaške, časopisu Hrvatska Vodoprivreda in v 
številnih drugih časopisih, s svojimi sodelavci se trudi, da bi območje kraške reke Mrežnice postalo 
zavarovano območje narave, ter da bi se na tem območju razvijal podeželski turizem.                                                                                                      
Goran Šafarek je strokovni sodelavec za zaščito območja Dravske lige. Sodeloval je z Svetovnim 
skladom za naravo poznanim s kratico WWF. Tudi on je objavljal članke v National Geographicu, Geu, 
Meridijanu in drugih časopisih. Sodeloval je na ekspediciji Andi-Amazonka 2000, Madagaskar 2001, 
2004 in 2007, Kostarika 2003, Venezuela 2005, južna Afrika 2008 in Ekvador 2009. 
Fotografa in razstavo je predstavil direktor Kozjanskega parka, mag. Teo Hrvoje Oršanič, za dobro 
vzdušje pa je poskrbela Tamburaška skupina Zelenjak, ki prihajajo iz Hrvaške in udeleženci 
mednarodne šole za  klarinet pod vodstvom priznanega klarinetista Andreja Zupana, saj je v tem času 
na gradu Podsreda potekal mednarodni seminar za klarinet.  
Avtor Tomislav Šolić je ob tem dogodku predstavil monografijo »Rijeke Hrvatske«. 
Razstava je bila prvotno predvidena na ogled do 1. septembra, zaradi velikega zanimanja pa je bila 
podaljšana do 15. oktobra 2013. 
 
Tradicionalna gradnja hrvaškega Zagorja – mednarodno sodelovanje, Staro selo, Kumrovec 
V letu 2012 smo se dogovorili za mednarodno sodelovanje za leto 2013 z Muzejem »Staro selo« 
Kumrovec in gostovanjem njihove razstave Tradicionalna arhitektura hrvaškega Zagorja,  avtorice 
mag. Branke Šprem Lovrić, pri nas na gradu Podsreda.  
Razstavo smo odprli v okviru Sodobne arhitekturne tipologije na Kozjanskem, predstavila pa jo je 
avtorica sama. Razstavi so dodane še makete objektov Muzeja „Staro selo“ Kumrovec z naslovom 
Dotikajmo se in spoznajmo tradicionalno zagorsko hišo. Namenjene so slepim in slabovidnim osebam 
in so nastale z dobrim sodelovanjem muzeja in Udruge sljepih krapinsko zagorske županije in Zlatkom 
Deveničarom ter so opremljene z Braillovo pisavo. 
Makete so izdelane v razmerju 1:20.  
Projekt je vodila Tatjana Brlek, muzejska pedagoginja in višja kustosinja Muzeja „Staro selo“. Razstava 
je na gradu Podsreda gostovala do 14.11.2013, ko je bila vrnjena muzeju. 
 
Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem 
Razstavo Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem, avtorja Zavoda METRO SR, zavoda za 
prostor savinjske regije in Sodobno s prostorsko prepoznavnostjo avtorja arhitekta Andreja Pajerja, 
smo v mesecu maju predstavili na gradu Podsreda.  Otvoritev razstave je bila 18. maja. 

 
Fotografska razstava Lee Babič 
Razstava je bila zaradi pomanjkanja finančnih sredstev odpovedana. 
 
Fotografska razstava Ivana Tomšeta »Darovi narave«  
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V četrtek, 30. maja 2013 smo v kletnih prostorih  gradu Podsreda odprli fotografsko razstavo Ivana 
Tomšeta z naslovom »DAROVI NARAVE«. Ivan Tomše prihaja iz Brežic in se je kot ljubiteljski fotograf 
na gradu Podsreda predstavljal prvič. Pri svojem izboru fotografij črpa predvsem iz narave, pri svojem 
delu pa uporablja tehniko fotografij na velikem platnu, kjer se platno osvetljuje s projekcijo 
fotografije, poseben barvni prah pa daje sliko in barve. Gre za digitalni prašni tisk, ki je dokaj nova in 
nepoznana tehnika izdelave fotografij. 
Pri izboru fotografij mu je v veliko pomoč njegov prijatelj, direktor Kozjanskega parka, poznavalec 
naravoslovne fotografije, mag. Hrvoje Teo Oršanič, ki je fotografa na odprtju tudi predstavil. 
Dogodek, ki se ga je udeležilo 30 obiskovalcev, je popestrila Etno skupina Nojek. Razstava je bila na 
ogled do 30. junija 2013. 
 
Fotografska razstava Matjaža Čatra »Med svetovi«  
V soboto, 20. aprila 2013 smo na podstrešju  gradu Podsreda odprli fotografsko razstavo Matjaža 
Čatra z naslovom » MED SVETOVI«. Matjaž Čater, gozdar po poklicu, se je v vlogi fotografa znašel  
po naključju, na prijateljevo prošnjo, ki je potreboval nekaj fotografij iz zraka in kot letalec je bil ravno 
on pravi za to delo. Vabijo ga motivi, ki se ne ponavljajo in se odkrijejo le za trenutek ali dva in mu za 
trenutek dopustijo, da se jih dotakne, nato pa za vedno odidejo. Fotografa je na odprtju predstavil 
mag. Teo Hrvoje Oršanič, za prijetno vzdušje pa sta poskrbeli sopranistka Martina Zapušek in citrarka 
Jasmina Levičar. Dogodka se je udeležilo 45 ljubiteljev fotografije.  
Razstava je bila na ogled do 26. maja 2013. Razstava je rezultat dobrega sodelovanja med 
institucijami, saj smo jo pripravili v sodelovanju z Muzejem gozdarstva in lesarstva Nazarje, ter skupaj 
izdali katalog. 
 
Fotografski extempore-Kozjansko jabolko 2012, knjižnica Šentjur 
V mesecu juniju smo v knjižnico Šentjur prenesli razstavo fotografij FOTOGRAFSKI EXTEMPORE – 
KOZJANSKO JABOLKO 2012. 
 
 
3.3 Glasbeno poletje 
 
V okviru Glasbenega poletja na gradu Podsreda smo v letu 2013 izvedli pet mojstrskih seminarjev 
(klarinet, prečna flavta, trobenta, saksofon in violončelo), ki so bili vsi izvedeni v času poletnih 
počitnic. Seminarji so se v celoti odvijali na gradu Podsreda 
 
Seminarji na gradu Podsreda so edini tovrstni izobraževalni program na območju celotnega 
Kozjanskega, ki ponuja vrhunsko glasbeno izpopolnjevanje, saj potekajo pod mentorstvom 
mednarodno priznanih glasbenikov. Delo na seminarjih je potekalo individualno kar je udeležencem 
omogočalo, da so se seznanili s tehniko, ritmom in harmonijo, hkrati pa tudi igranje v skupinah.  
 
Pri glasbeni dejavnosti sodelujemo z umetniškim vodjem programa Andrejem Zupanom, ki deluje kot 
profesor klarineta na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana in kot docent za klarinet na Akademiji 
za glasbo v Ljubljani ter z Glasbenimi šolami znotraj Slovenije in Hrvaške. 
 
UDELEŽENCI 
Glasbenih seminarjev se je v letošnjem letu udeležilo 39 udeležencev, ki so prihajali iz Slovenije, 
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Madžarske. 
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STROKOVNO VODSTVO 
 
KLARINET (30. junij – 6. julij 2013) 
Seminar za klarinet je vodil doc. Andrej Zupan, ki je že peto leto zapored tudi umetniški vodja 
glasbenega poletja na gradu Podsreda. Korepetitorka v seminarju je bila Andreja Markun. 
 
FLAVTA (07. – 13. julij 2013) 
Seminar za flavto je vodil profesor Matej Grahek. Korepetitor na seminarju je bil Tadej Horvat. 
 
TROBENTA (07. – 10. julij 2013) 
Seminar za trobento je vodil profesor Jure Gradišnik. Korepetitor na seminarju je bil Tadej Horvat. 
 
SAKSOFON (11. – 17. avgust 2013) 
Seminar za saksofon je vodil profesor Lev Pupis. Korepetitor na seminarju je bil Jan Sever. 
 
VIOLONČELO (18. – 24. avgust 2013) 
Seminar za violončelo je vodila profesorica Karmen Pečar. Korepetitor na seminarju je bil Jan Sever. 
 
CILJNA SKUPINA SEMINARJEV 
Seminarji so bili namenjeni začetnikom, amaterjem iz pihalnih godb brez starostne omejitve, 
učencem nižjih in dijakom srednjih glasbenih šol ter študentom. 
 
PREDSTAVLJANJE IN PROMOCIJA 
Projekt seminarjev je bil predstavljen v programski knjižici. Programska knjižica je bila poslana vsem 
profesorjem, ki so vodili seminarje in na naslove, ki so nam jih posredovali le-ti. Prav tako smo 
programsko knjižico poslali v vse slovenske glasbene šole ter na izbrane tuje glasbene institucije.  
 
V času poteka posameznih seminarjev so bili le-ti predstavljeni v slovenskih časopisnih, radijskih in 
elektronskih medijih – tako v nacionalnih kot tudi v lokalnih. 
KONCERTI IZVEDENI V OKVIRU GLASBENIH SEMINARJEV 
 
KLARINET 
Uvodni koncert smo izvedli v nedeljo, 30. junija ob 19. uri na gradu Podsreda v izvedbi: Jernej Albreht-
klarinet, Blaž Šparovec-klarinet, Andreja Markun-klavir. 
 
Zaključni koncert udeležencev seminarja za klarinet smo izvedli v soboto, 6. julija  ob 18. uri prav tako 
na gradu Podsreda. 
 
FLAVTA, TROBENTA 
Seminarja za flavto in trobento sta se pričela v istem terminu, zato smo uvodni koncert združili za oba 
instrumenta. V okviru seminarjev za flavto in trobento smo v nedeljo, 07. julija ob 19. uri na gradu 
Podsreda izvedli celovečerni koncert na katerem so se predstavili profesorji šole za flavto in trobento, 
Matej Grahek-flavta, Jure Gradišnik-trobenta, Tadej Horvat-klavir. 
 
Seminar za trobento je potekal le tri dni, zato smo zaključni koncert udeležencev seminarja za 
trobento izvedli v sredo, 10. julija ob 18. uri na gradu Podsreda.  
 
Zaključni koncert udeležencev seminarjev za flavto pa smo izvedli v soboto, 13. julija ob 18. uri. 



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2013 

 

52 
 

 
SAKSOFON 
Uvodni koncert smo izvedli v nedeljo, 11. avgusta ob 19. uri na gradu Podsreda v izvedbi: Lev Pupis-
saksofon, Bence Szepesi-saksofon, Jan Sever-klavir. 
 
Zaključni koncert udeležencev seminarja za saksofon smo izvedli v soboto, 17. avgusta 2013 ob 18. uri 
prav tako na gradu Podsreda. 
 
VIOLONČELO 
Uvodni celovečerni koncert profesorjev seminarja za violončelo smo izvedli v nedeljo, 18. avgusta ob 
19. uri na gradu Podsreda v izvedbi: Karmen Pečar – violončelo, Jan Sever – klavir. 
 
Zaključni koncert udeležencev seminarjev za violončelo pa smo izvedli v soboto, 24. avgusta 2013 ob 
18. uri prav tako na gradu Podsreda. 
 
KONCERT IZTOKA MLAKARJA  
Ob zaključku Glasbenega poletja na gradu Podsreda 2013, smo 29. avgusta izvedli koncert Iztoka 
Mlakarja, ki je bil razprodan v nekaj urah. 
 
 
 
3.4 Informacijsko-promocijska gradiva in publikacije 
 
V letu 2013 smo izdali naslednja gradiva: 

 zloženka: Glasbeno poletje na gradu Podsreda 

 zloženka: Praznik kozjanskega jabolka 
 
Prav tako smo, čeprav ni bilo načrtovano izdali: 

 brošuro: Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje, ki je bila načrtovana že v letu2012 in v 
celoti financirana iz sredstev Unesco (2.525,00 EUR) 

 zloženko: Naravni parki Slovenije – za Skupnost parkov Slovenije, ki je bila sofinancirana s 
strani enajstih zavarovanih območij  

 
Pripravljali smo članke za različne časopisne hiše (časopis Oko, Rogaške novice, Posavski obzornik, 
Šentjurčan, Zmajev glas, Orans…) 
 
Za tisk smo pripravili: 

 plakat – stare sorte jabolk (oblikovana je delovna različica plakata, pripravljena za tisk). 
 
V letu 2013 smo načrtovali vendar zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nismo izdali: 

 časopis Kozjanskega parka. 
 
Pošta Slovenije je sklenila v letošnjem letu izdati v okviru teme Naravni parki Slovenije znamko na 
temo Kozjanskega parka. Sodelovali smo s Pošto Slovenije in pripravili predstavitveno besedilo za 
brošuro, ki spremlja izdajo znamke v bloku. Znamka je izšla v mesecu septembru. Aktivnost v 
programu dela za leto 2013 seveda ni bila načrtovana. 
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3.5 Spletna stran 
 
Vzdrževanje in posodabljanje spletnih strani 
 
Spletno stran Kozjanskega parka (www.kozjanski-park.si) dopolnjujemo in posodabljamo sami.  
Preko projekta »Od vijeglavke do soka« imamo vzpostavljeno dodatno spletno stran (www.travniski-
sadovnjaki.si). Tudi to spletno stran urejamo sami oz. v sodelovanju s projektnimi partnerji. Poleg 
tega smo eden od skrbnikov turističnega portala www.slovenia.info in sicer za območje Kozjanskega 
parka. 
Preko celega leta smo skrbeli tudi za pojavljanje na priljubljenem spletnem socialnem omrežju 
Facebook. 
Posodobitve spletne strani parka nam ni uspelo izvesti v letu 2013 zaradi pomanjkanja sredstev. 
 
Razdelitev nalog za izvajanje 3.5 naloge PRIORITETE II po zaposlenih je: 

Naloga Pred.  
ure 

Reali. 
ure 

Programski/
investicijski  

stroški-pred. 

Programski/  
investicijski  

stroški-
realizirani 

Predviden 
kazalniki 

Realizirani 
kazalniki 

Ažuriranje in 
posodabljanje spletne 
strani 

150 
 

150   Število 
obiskovalcev 
spletne strani 
(30.000) 

Število 
obiskovalcev 
spletne strani 
(40.000) 

SKUPAJ 150 150     

 
 
3.6 Monitoring obiska 
 

Spremljanje števila obiskovalcev 
Na objektih, kjer imamo voden obisk (Grad Podsreda, Kolarjeva domačija, ogled multivizije, učne poti, 
naravne vrednote), mesečno spremljamo število obiskovalcev.  V spodnji tabeli je navedeno število 
obiskovalcev za zadnjih šest let. V letu 2013 je bilo za 2,16% več obiskovalcev v primerjavi z letom 
2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

JANUAR 18 0 38 30 0 0 

FEBRUAR 153 82 0 40 53 343 

MAREC 531 382 409 563 403 352 

APRIL 987 1471 1273 1460 648 1129 

MAJ 2073 2019 1415 1765 2111 1650 

JUNIJ 2252 2673 1741 2653 2413 1921 

JULIJ 1116 1118 1111 1327 1180 610 

AVGUST 1663 1316 1696 1400 1532 1120 

SEPTEMBER  1385 1414 1272 1147 1122 814 

OKTOBER 11887 14480 13905 13836 14676 17151 

NOVEMBER 680 779 661 503 709 387 

DECEMBER 250 107 327 485 92 0 

SKUPAJ 22995 25841 23848 25209 24939 25477 

http://www.kozjanski-park.si/
http://www.travniski-sadovnjaki.si/
http://www.travniski-sadovnjaki.si/
http://www.slovenia.info/
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3.7 Podatkovni in dokumentacijski fondi 
 
GIS je ključni podporni sistem vsem strokovnim nalogam, analizam in načrtovanju varstva v 
Kozjanskem parku, kjer pri svojem delu uporabljamo programski paket Arcview in ArcGis. 
 
V Kozjanskem parku vodimo in dopolnjujemo tudi dokumentacijske fonde, ki nam služijo pri delu 
upravljavca zavarovanega območja.  
 
Dopolnjevanje podatkovnih baz o vrstah in sortah sadja 
V dogovoru z MKO smo sodelovali pri usklajevanju oblikovanja politike razvoja podeželja 2014 – 2021 
na področju tradicionalnih in avtohtonih sort sadnega drevja, ki jim grozi genska erozija. 
 
Dopolnjevanje in posodobitev kartografskih podlag in prostorskih podatkov 
Preko leta smo: 
- pregledali obstoječe podatke, 
- pripravili strokovne grafične podlage za visokodebelne travniške sadovnjake in za geomorfološke 
naravne vrednote.  
 
Dopolnjevanje podatkov v naravovarstvenem atlasu 
Podatke o opažanjih vrst, ki so zavarovane ali so na rdečih seznamih smo tekom leta vnašali v lastne 
tabele. Podatke za nekatere vrste pa tudi v obstoječe portale: 
- hrošči: http://www.sporocivrsto.si/web/profile.aspx?id=ZRSVN_hrosci@Slo 
- invazivne vrste: http://zbirka.tujerodne-vrste.info/  
- ptice: http://www.ptice.si/atlas/index.php?r=site/index  
Strokovno zanimivejše podatke smo posredovali tudi strokovnjakom specialistom (naravovarstveni 
atlas). Največ podatkov imamo iz inventarizacije metuljev, ki jo izvajamo skupaj z zunanjim izvajalcem 
Stanislav Gombocem ter financiramo iz sredstev Unesca. 
 
Evidenca knjižničnega gradiva 
V letu 2013 je bilo v evidenco knjižničnega gradiva vpisanih 121 novih enot. Prav tako smo v NUK 
poslali izvode vseh naših publikacij, ki smo jo izdali v letu 2013. Poskrbeli smo tudi za izmenjavo naših 
publikacij s Triglavskim narodnim parkom, Parkom Škocjanske jame, Parkom Goričko, knjižnicami: 
Šmarje pri Jelšah, Brežice in Krško ter Rogaško Slatino, Narodno galerijo Ljubljana, Posavskim 
muzejem Brežice, Galerijo Kostanjevico in Pokrajinskim muzejem Celje.  
 
Fototeka in digitalne fotografije  
V letu 2013 smo uredili 189 novih enot digitalne fotografije. 
 
Zbirke Kozjanskega parka 
Zbirke Kozjanskega parka so v letu 2013 postale bogatejše za 40 novih predmetov in sicer smo v 
steklarsko zbirko dodali 15 predmetov, v zgodovinsko 2 in v etnološko zbirko 23 predmetov.  
V mesecu marcu ( 7. in 8.3.) smo v okviru prodaje objektov na Križan vrhu (Trebeže) odpeljali z 
objektov najbolj vredne predmete. Del teh predmetov je že inventariziranih. Istočasno pa je potekalo 
delo tudi na dokumentaciji, saj je bilo potrebno uskladiti popise, ki so nastali v okviru dveh delavnicah 
na Trebežih z novim stanjem.  
Krajinski park Goričko nas je prosil za predmete za predstavitev sadjarstva in iz etnološke zbirke smo 
jih posodili 8 predmetov. 

http://www.sporocivrsto.si/web/profile.aspx?id=ZRSVN_hrosci@Slo
http://zbirka.tujerodne-vrste.info/
http://www.ptice.si/atlas/index.php?r=site/index
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V programu dela nismo načrtovali prevoz predmetov iz Trebežev in sodelovanja pri razstavi na 
Goričkem, tako je prišlo do povečanja števila ur. 
 
Hemeroteka 
Spremljamo zapise o Kozjanskem parku in prostoru Kozjanskega parka v tiskanih medijih. Do konca 
leta 2013 smo vložili v hemeroteko 988 novih zapisov. Za poročila projektov smo pripravili tudi 
pregled vseh odmevov v medijih. 
 
Vodenje baze podatkov o darilih uslužbencem zavoda 
V letošnjem letu smo v okviru vodenja baze podatkov poslali na Komisijo za preprečevanje korupcije 
letno poročilo o prejetih darilih uslužbencev Javnega zavoda Kozjanski park. 
 
Urejanje arhiva KP  
Zaradi prostorske stiske smo začeli urejati stari del arhiva JZ KP. Ta aktivnost v programu dela ni bila 
predvidena. 
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PRIORITETA III: RAZVOJNE NALOGE 

1 IZVAJANJE PROJEKTOV IN PRIPRAVA NOVIH PREDLOGOV 

 
Z izvajanjem projektnih dejavnosti pripomoremo k dodatnemu izvajanju nalog, ki prispevajo k 
doseganju ciljev varstva narave in trajnostnega razvoja. 
 
Naložene naloge smo izvajali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 
 
1.1 Domači in mednarodni projekti v izvajanju oziroma pred podpisom pogodbe 
 
1. »PILGRIMAGE EUROPE SI-AT« 
 
Projekt se izvaja v okviru 2. skupnega javnega razpisa OP SI-AT 2007-2013. 
Vodilni partner je DiözeseGraz-Seckau, sodelujejo še štirje slovenski in avstrijski partner (JZ KP, 
Razvojna agencija Kozjansko, RISO Zavod za razvoj in izboljšanje infrastrukture ter socialnega okolja, 
Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj in Steirische Tourismus GmbH). 
Projekt traja od 1.10.2010 do 30.9.2014 (prvotno 31.3.2014). V mesecu avgustu 2013 smo zaprosili za 
podaljšanje projekta zaradi počasne dinamike vračanja ESRR sredstev in s tem oteženega izvajanja 
projektnih aktivnosti in tako je sedaj zaključek projekta podaljšan do 30.9.2014. 
 
S projektom snujemo široko mrežo romarskih poti in romarskih središč z namenom njihove skupne 
promocije in trženja. Projekt vključuje, promovira in trži že obstoječe kulturne romarske poti (Emina, 
Martinova in Jakobova) in središča pod skupno »blagovno znamko« in bo s tem postavil temelje 
romarskega turizma v večjem delu Slovenije. 
 
Kozjanski park je kot koordinator slovenskih projektnih partnerjev vseskozi koordiniral aktivnosti med 
slovenskimi projektnimi partnerji in vodilnim partnerjem. 
Leto 2013 zajema del 5. projektnega obdobja (1.10.2012 – 31.3.2013), 6. projektno obdobje 
(1.4.2013-30.9.2013) in del 7. projektnega obdobja (1.10.2013-31.3.2014).  
 
V tem obdobju so bile projektne aktivnosti vezane predvsem na pripravo vsebinskega gradiva za 
izdajo obsežnega promocijskega materiala o kulturni poti sv. Martina in Emini romarski poti (vodnik, 
zgibanka, knjižica, razglednice, multivizija), ki bo izdan v letu 2014. V sklopu tega so bili pripravljeni 
teksti, obsežni seznami naravnih in ostalih zanimivosti ob poti ter turističnih informacij, doseženi 
dogovori glede kontrolnih točk poti in žigov. 
V sklopu projekta smo se januarja kot razstavljavci udeležili sejma Alpe Adria: Turizem in prosti čas na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Aprila smo sodelovali na delavnici »Novi vidiki turizma – 
dostopni in romarski turizem«, ki jo je organiziral projektni partner RA Kozjansko na Ponikvi ter se 
udeležili strokovne ekskurzije – ogleda dobre prakse kulturnih poti v Španiji in na Portugalskem. 31.5. 
smo prisostvovali na posvetu »Tematske pohodniške poti v Sloveniji« na gradu Rajhenburg. 29.6.2013 
smo organizirali tradicionalni pohod po Emini romarski poti na trasi od Planine pri Sevnici do Pilštanja. 
Imeli smo več sestankov s predstavniki Kulturnega društva Evropski kulturni center Sv. Martin Tourski 
– Slovenija v Ljubljani vezani na kulturno pot sv. Martina.  
 
V mesecu aprilu smo pripravili 5. vmesno poročilo projektnega partnerja, ki je bilo v maju tudi 
potrjeno. Oktobra smo pripravili in oddali 6. vmesno poročilo projektnega partnerja. 
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Za čas od 1.10.2010 do 31.10.2013 smo zaposlili koordinatorja projekta Nino-Klavdijo Lojen. 

Vrednost celotnega projekta: 1.527.696,07 € 
Vrednost projekta za JZ KP: 285.980,00 € 
Predvideni izdatki za 2013: 75.700,00 € 
Potrebna lastna udeležba 2013:  3.785,00 €  
Strošek dela v letu 2013: 15.700,00 €  
Strošek blaga in storitev 2013: 63.785,00 € 
 
Realizacija: 
Celotni izdatki v letu 2013: 22.616,70 
Lastna udeležba v letu 2013: 206,47 
Strošek dela v letu 2013: 16.773,72 
Strošek blaga in storitev: 6.049,45 
 
 
2. Regio – Razvijanje funkcionalne pismenosti s spodbujanjem učne aktivnosti  
 
- Projekt se izvaja v okviru programa Evropske skupnosti Vseživljenjsko učenje, sektorski 
program Comenius , akcije Regio partnerstva. 
- Vodilni partner projekta na slovenski strani je Zavod RS za šolstvo, območna enota Novo mesto, v 
njem pa sodelujemo partnerji: OŠ Brežice, Gimnazija Brežice, Vrtec Mavrica Brežice, JZ Kozjanski park 
in ArcadiaCad center d.o.o. ter partnerji iz Turčije. 
- Projekt traja od 1.8.2011 do 30.9.2013. 
- Cilj projekta je izboljšati funkcionalno pismenost z aktivnimi oblikami dela. V letu 2012 smo v okviru 
projekta izvedli analizo poznavanja vsebin naravovarstvenih terminov, v letu 2013 pa bomo sprejeli 
delegacijo projektnega partnerja iz Turčije. 
 
V okviru projekta Regio – Razvijanje funkcionalne pismenosti s spodbujanjem učne aktivnosti, je 
potekala 6.4. do 10.4.2013 mobilnost turških partnerjev pri nas. 7.4.2013 smo jih gostili v Kozjanskem 
parku. Najprej je potekala pri nas v Podsredi predstavitev doseženih projektnih aktivnosti s stani 
slovenskih in turških partnerjev, nato pa je sledil še ogled gradu Podsreda. Partnerje smo spremljali 
tudi na njihovih ostalih aktivnostih v Brežicah in na ogledu Slovenije.  Naša aktivnost v projektu se je 
končala z oddajo zaključnega poročila. Skupno poročilo vseh partnerjev je bilo sprejeto in v letu 2014 
bomo dobili izplačan zadnji del 459,10 €. 
 
Vrednost celotnega projekta: 28.750,00 € 
Vrednost projekta za JZ KP: 3.467,50 € 
Predvideni izdatki za 2013: 1.447,50 €  
Potrebna lastna udeležba 2013:  361,88 €  
Strošek blaga in storitev 2013: 1.809,38 € 
 
Realizacija: 
Celotni izdatki v letu 2013: 0 
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3. Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem 
 
Projekt se je izvajal v okviru 3. javnega poziva »LAS Obsotelje in Kozjansko«, za izbor projektov za 
izvajanje lokalne razvojne strategije 2007 – 2013. 
Vodilni partner je Kozjanski park. Kot partnerji nastopajo še Občina Kozje, Občina Podčetrtek in 
Razvojna agencija Sotla. 
Projekt se je začel 1. januarja 2012 in je trajal do 30. junija 2013. 
Cilj projekta je bil pridobiti izhodišča za oblikovanje objektov, ki bodo podlaga za izdelavo prostorskih 
izvedbenih pogojev v občinskih prostorskih načrtih in predstavitev uporabe le-teh na petih konkretnih 
lokacijah v obliki izdelave idejnih načrtov za prenovo objektov. Ob zaključku projekta smo pripravili 
razstavo s pripadajočo brošuro, znotraj katere so bili predstavljeni rezultati projekta, idejne zasnove 
prenovljenih objektov z upoštevanjem tradicionalnih zakonitosti ter sodobnih tehnologij in rabe 
energij. Vzporedno smo izdali publikacijo na temo arhitekturne topografije, raziskovalca arhitekta 
Andreja Pajerja. V kateri smo predstavili okoli 140 objektov z značilnostmi kulturne dediščine, ki se 
nahajajo na zavarovanem območju.  
 
V mesecu januarju 2013 smo podpisali pogodbo za »Izdelavo petih vzorčnih projektov – objektov«.  
V mesecu januarju smo izvedli vse potrebne oglede lokacij vzorčnih objektov, arhitekti so izmerili 
objekte ter pričeli s projektiranjem. Delo je bilo zaključeno po terminskem planu konec meseca 
marca. Nato smo pripravljali in oblikovali razstavo ter brošuro. Odprtje razstave z naslovom Sodobna 
arhitekturna tipologija na Kozjanskem, avtorjev zavoda METRO smo izvedli 18. maja 2013, na 
mednarodni dan muzejev. Dogodku smo pridružili še odprtji dveh razstav tradicionalne hrvaške in 
tradicionalne makedonske arhitekture. Na trinajstih panojih so bili predstavljeni rezultati 
raziskovalnega in načrtovalnega projektiranja petih vzorčnih objektov. 
 
V programu smo imeli tudi selitev razstave Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem na tri 
lokacije. Tako smo razstavo najprej predstavili na gradu Podsreda, 18. maja 2013 je bilo odprtje. 
Razstavo smo nato predstavili v Zadružniku v Šmarju pri Jelšah. 
15. junija 2013 smo razstavo predstavili na gradu Strmol, v okviru Poletne muzejske noči, ki so jo 
organizirali Zavod za kulturo Rogatec. 
27. junija 2013 pa smo jo predstavili še v Podčetrtku, razstavili smo jo na vrtu pred občinsko stavbo, 
ter nato tudi v hotelu Breza v Termah Olimia. V Podčetrtku so si razstavo ogledali predstavniki 
mednarodne komisije za ocenjevanje ENTENTE FLORALE, saj se je trg Podčetrtek prijavil na 
tekmovanje za najlepšo evropsko vas 2013. Tudi s pomočjo te drobne razstave si je Podčetrtek 
pridobil zlato plaketo kot najlepša vas v Evropi. 
 
V mesecu juliju in avgustu smo še pripravljali dopolnila na vprašanja, ki so nam jih postavljali iz RA 
Sotla. Projekt je bil zelo dobro ocenjen, denar je bil nakazan 14. oktobra 2013 in tako je bil projekt 
tudi formalno zaključen. 
 
Načrtovana finančna sredstva: 
Vrednost celotnega projekta: 51.417,50 € 
Vrednost projekta za JZ KP: 34.700,00 € 
Predvideni izdatki za 2013: 10.415,00 €  
Potrebna lastna udeležba 2013: 2.500,00 €  
Strošek dela v letu 2013: 3.150,00 € 
Strošek blaga in storitev 2013: 9.765,00 € 
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Realizacija: 
Celotni izdatki v letu 2013: 9.364,62 
Lastna udeležba v letu 2013: 3.128,58 
Strošek dela v letu 2013: 3.153,32 
Strošek blaga in storitev: 9.339,88 
 
 
4. Steklarstvo – kulturna identiteta in razvojna priložnost Kozjanskega in Obsotelja  - » ARS 

VITRARIA« 
 
- Projekt smo prijavili na 4. javni poziv »LAS Obsotelje in Kozjansko« za izbor projektov za izvajanje 
lokalne razvojne strategije 2007 – 2013. 
- Pri projektu poleg JZ KP sodeluje kot partner še Društvo steklarjev Slovenije. 
- Projekt se je začel oktobra 2012 in je trajal do oktobra 2013. 
- Cilj projekta je povečati število obiskovalcev gradu Podsreda, povečati zanimanje za steklarski poklic, 
povečati število članov društva in povečati prodajo steklenih izdelkov na gradu Podsreda. 
Za dosego tega cilja je bila v okviru projekta na gradu Podsreda izvedena posodobitev stalne 
steklarske razstave, katalog in film o steklarski tradiciji v našem prostoru, ki bo promoviral bogato 
kulturno dediščino glažut na Kozjanskem. Prav tako sta bili za leto 2013 na gradu Podsreda predvideni 
in izvedeni dve občasni razstavi članov Društva steklarjev Slovenije ter dve steklarski delavnici. S tem 
projektom smo obogatili razstavni program na gradu Podsreda ter pritegnili nove obiskovalce, v 
Društvo steklarjev Slovenije pa pritegnili nove člane. 
 
V okviru projekta smo na gradu Podsreda od oktobra 2012  do konca oktobra 2013 v izvedli naslednje 
aktivnosti: 

- Posodobitev Stalne steklarske razstave 
- Steklarski delavnici članov Društva steklarjev Slovenije  
- Občasna razstava članov Društva steklarjev Slovenije : Duše Sušnik in Roka Eckerta 
- Občasna razstava članov Društva steklarjev Slovenije: Modna grajska pravljica unikatnosti 
- Izdelava filma o steklarski tradiciji 
- Izdaja kataloga o steklarstvu 
- Izdaja zloženk ob občasnih steklarskih razstavah 

 
Projektni partner Društvo steklarjev Slovenije je v sklopu prijavljenega projekta vzpostavil spletno 
stran društva. Oddali smo zaključno poročilo. Projekt je bil zelo dobro ocenjen, denar pa bo 
predvidoma nakazan v prvi polovici leta 2014. 
 
Vrednost celotnega projekta: 46.852,16 € 
Vrednost projekta za JZ KP: 45.724,00 € 
Predvideni izdatki za 2013: 8.855,00 €  
Potrebna lastna udeležba 2013:  3.645,00 €  
Strošek investicij 2013: 3.500,00 € 
Strošek blaga in storitev 2013: 9.000,00 € 
Realizacija: 
Celotni izdatki v letu 2013: 5.877,76 
Lastna udeležba v letu 2013: 1.713,56 
Strošek blaga in storitev 2013: 7.591,32 € 
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5. Priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih 
 
Projekt je bil leta 2012 izbran na javnem pozivu LAS Posavje za nabor projektov, upravičenih do 
nepovratnih sredstev Leader. Na hribovitem delu posavskega podeželja ni sistemskega pristopa 
spodbujanja različnih zaposlitvenih možnosti na osnovi naravnih in kulturnih danosti. Zato s 
projektom uvajamo ravno to: zasaditev oglednih travniških sadovnjakov kot učnih mest, 
permakulturni pristop v kmetijsko prakso, oblike socialnega podjetništva in vključevanje »nekmetov«, 
»malih kmetov« oz. lastnikov kmetijskih zemljišč v izobraževanja s kmetijskega področja. 
S projektom Priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih ali na kratko Trajnostni sadovnjaki 
želimo vzpostaviti lokalno trajnostno oskrbo s hrano, vrniti življenje v vasi in spodbuditi zaposlitvene 
možnosti na podeželju, kar so tudi cilji lokalne razvojne strategije LAS Posavje.  
Štirje partnerji v projektu: Verbena d.o.o iz Okroglic, Kozjanski park, zavod Svibna iz Brezovske Gore in 
Kulturno društvo Svibno smo od februarja do prvih dni junija na celotnem območju Posavja izvedli: 
60-urni tečaj za sadjarske mojstre, dve 8-urni podjetniški delavnici, 72-urno delavnico 
permakulturnega načrtovanja, 30- urni tečaj predelave sadja in zasadili štiri ogledne sadovnjake (100 
sadik, 20 sadnih vrst). Za potrebe vzdrževanja učnega sadovnjaka smo nabavili sadjarsko opremo in za 
potrebe učnih mest smo nabavili opremo, ki jo potrebujemo pri predelavi sadja. V skladu z načrtom 
smo v učnem sadovnjaku postavili hotele za žuželke in v času Praznika kozjanskega jabolka 
organizirali dneve odprtih vrat učnih sadovnjakov. Izobraževalne vsebine smo spremljali tako, da 
bodo ob koncu projekta vidne na petih izobraževalnih filmih. Odziv na vsa izobraževanja je bil nad 
pričakovanji, kar nas samo utrjuje v prepričanju, da je sadjarska tradicija v Posavju in na Kozjanskem 
živa, da ljudje želijo povečati samooskrbo s hrano in se zavedajo, da potrebujejo nova znanja za nove 
čase. 
Vse delavnice so bile preplet teorije in prakse, zajeli smo celotno območje posavskih občin, saj smo jih 
izvajali na različnih lokacijah (Podsreda, Bistrica ob Sotli, Pišece, Krško, Brezovska Gora, Okroglice in 
Svibno).  
Odziv udeležencev je bil zelo pozitiven, spletla so se nova prijateljstva in vezi, ki bodo rodile tudi 
sodelovanje v oskrbnem smislu. 
 
Vrednost celotnega projekta: 53.000,00 € 
Vrednost projekta za JZ KP: 20.000,00 € 
Predvideni izdatki za 2013: 16.800,00 €  
Potrebna lastna udeležba 2013:  3.200,00 €  
Strošek dela v letu 2013: 2.940,00 € 
Strošek blaga in storitev 2013: 17.060,00 € 
 
Realizacija: 
Celotni izdatki v letu 2013: 10.824,22 
Lastna udeležba v letu 2013: 1.829,63 
Strošek dela v letu 2013: 4.562,64 
Strošek blaga in storitev: 6.304,06 
Strošek investicij: 1.787,15 
 
 
6. Izkoriščanje potencialne biomase v EU parkih »BIOEUPARKS« 
 
Od 1. aprila 2013 smo vključeni v projekt Izkoriščanje potencialne biomase v EU parkih 
»BIOEUPARKS«. V projektu sodeluje 10 partnerjev iz šestih evropskih držav, od tega je pet naravnih 
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parkov. Koordinator projekta Legambiente (Nacionalno okoljsko združenje) prihaja iz Italije. Med 
naravnimi parki v projektu poleg Kozjanskega parka sodelujejo še narodni park Sila iz Italije, narodni 
park Danube-Ipoly iz Madžarske, narodni park Rodopi iz Grčije in naravni park Sölktäler iz Avstrije. V 
projekt so vključeni še Gozdarski inštitut Slovenije, Agencija za obnovljive vire iz Nemčije, PAN Parks 
fundacija in Univerza v Trakiji iz Grčije. 
 
Projekt se izvaja v okviru evropskega programa IEE – IntelligentEnergyEurope, ki podpira trajnostno 
rabo obnovljivih virov energije in sicer predvsem z namenom zmanjšati izpuste CO2 oziroma blažiti 
klimatske spremembe. 
 
Cilj projekta je skozi različna mednarodna in strokovna srečanja raziskati in ustvariti optimalne pogoje 
za izkoriščanje biomase v naravnih parkih Evrope. 
 
Uporaba lesne biomase za proizvodnjo toplote in električne energije se je v zadnjih letih močno 
povečala po vsej Evropi, prav tako tudi v Sloveniji. Med kmeti oziroma lastniki gozdov se zanimanje za 
uporabo lesnih goriv povečuje, vendar je na tem področju potrebna dodatna promocija lokalnih 
proizvodnih verig pridobivanja, predelave in rabe.  
V povezovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije in z Zavodom za gozdove Slovenije bomo najprej 
ugotovili, kakšni so potenciali biomase na našem območju in v nadaljevanju vzpodbudili lastnike 
gozdov, da bi se aktivno vključili v procese pridobivanja, predelave in rabe lesnih goriv.  
 
V ta namen smo organizirali dve  tematski delavnici kjer so strokovnjaki predstavili vire lesne biomase 
ter sodobne tehnologije pridobivanja, predelave in rabe, poseben poudarek pa je bil tudi na 
ekonomiki pridobivanja in rabe.  Prvo delavnico smo imeli 31. maja, drugo pa 27. junija. Obe sta bil 
namenjeni prebivalcem Kozjanskega parka in strokovnim institucijam Na delavnicah so bili 
predstavljeni potenciali lesne biomase znotraj zavarovanega območja, prednosti in slabosti uporabe 
lesne biomase ter proizvodne verige. Jože Preskar iz Topko energija pa je spregovoril o načrtovanju in 
postavitvi sistema na daljinsko ogrevanje v naselju Kozje. 
 
Delavnic so se udeležili predstavniki občin, zavoda za gozdove RS, kmetijsko svetovalne službe, sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov, lastniki gozdov in druga zainteresirana javnost.   
 
V jesenskem času smo organizirali še tri okrogle mize (1.10, 24.10 in 21.11.2013), katerih namen je bil 
organizirati lokalno proizvodno lesno verigo, ki naj bi zagotavljala potrebe po lesni biomasi od 
lastnikov zemljišč do končnega uporabnika lesne biomase. Okroglih miz so se udeležili lastniki gozdov 
Zavod za gozdove Slovenije OE Brežice in OE Celje, predstavnik Zveze lastnikov gozdov Slovenije, 
specialistka za gozdarstvo iz Kmetijsko – gozdarskega zavoda Maribor, terenska kmetijska svetovalka 
iz Kmetijskega zavoda Celje, župan občine Kozje in direktor podjetja Topko energija. 
Opravili smo tudi devet individualnih sestankov in sicer: z ZGS – OE Brežice, OE Celje, z občino Kozje in 
Bistrica ob Sotli, s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije – Zavod Maribor, s Kmetijskim zavodom 
Celje, s podjetjem Topko energija, z ZRSVN – OE Celje, z Združenjem lastnikov gozdov iz Mirenske 
doline in z Zavodom RS za varstvo narave. Namen sestankov je bil predstavljanje ideje projekta in 
dogovarjanja za nadaljnje sodelovanje. 
V sodelovanju z nami je Gozdarski inštitut izdelal tudi elaborat o začetku delovanja lokalno 
proizvodne lesne verige. 
 
Z omenjenim projektom želimo v Kozjanskem parku ob sodelovanju z Gozdarskim inštitutom 
Slovenije najprej ugotoviti kakšni so potenciali in v nadaljevanju predstaviti možnosti sodobnega 
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pridobivanja, predelave in rabe lesa v energetske namene. Ker gre za izkoriščanje biomase v 
zavarovanem območju, se moramo zavedati, da je potrebno upoštevati tudi načela, ki veljajo v 
zavarovanih območjih. Naš namen namreč ni, neracionalno izkoristimo vso biomaso v prostoru, 
ampak, da spodbudimo trajnostno in učinkovito rabo lesa. 
 
V okviru projekta smo imeli dvodnevno uvodno srečanje projektnih partnerjev v Nemčiji v Berlinu (23. 
in 24. april)  in dvodnevni delovni sestanek projektnih partnerjev na Madžarskem v Budimpešti (4. in 
5. november). 
 
Vrednost celotnega projekta: 1.499.241,00 € 
Vrednost projekta za JZ KP: 105.766,00 € 
Predvideni izdatki za 2013: 12.000,00 €  
Potrebna lastna udeležba 2013:  3.500,00 €  
Strošek dela v letu 2013: 12.000,00€ 
Strošek blaga in storitev 2013: 3.500,00 € 
 
Realizacija: 
Celotni izdatki v letu 2013: 12.848,21 
Lastna udeležba v letu 2013: 887,50 
Strošek dela v letu 2013: 9.951,91 
Strošek blaga in storitev: 3.783,80 
 
 
7. Projekt Histcape 
 
V začetku leta 2013 smo podpisali pogodbo o sodelovanju v projektu HISTCAPE s Fakulteto za 
gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Projekt sicer poteka že od začetka leta 2012. Naša naloga je 
pripraviti izvedbo analize dobre prakse povezovanja naravne in kulturne dediščine, opredelitev 
elementov nadgradnje sistema EU-CHIC za kulturne krajine in predlog dopolnitev ustreznih razvojnih 
dokumentov za vključevanje naravnih in kulturnih potencialov v razvoj regije. Do konca leta 2013 smo 
pripravili v okviru projekta EU-CHIC protokole za pet izbranih objektov in pripravili izhodišča za 
Implementation plan. 
Vrednost projekta: 15.000 € 
 
Realizacija: 
Celotni izdatki v letu 2013: 2.430,20 
Strošek blaga in storitev v letu 2013: 708,74 
Strošek investicij v letu 2013: 871,46 
Blagovna znamka: 850,00 
 
 
8. Od vijeglavke do soka 
 
Pri projektu IPA – Od vijeglavke do soka nismo načrtovali  ur, ker je bil izvedbeno projekt končan v 
letu 2012. V letu 2013 smo ure porabili za oblikovanje in dopolnitve zaključnega poročila projekta, 
dodatnega označevanja inventarja in za administrativno pomoč ostalim partnerjem na projektu.  
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1.2 Priprava in prijava projektov v letu 2013 
 
V letu 2013 smo nameravali prijaviti dva projekta v okviru Finančnega mehanizma EGP. Enega v 
sodelovanju z izobraževalnimi zavodi (osnovne šole, gimnazije, fakultete, raziskovalne inštitucije) in 
drugega v sodelovanju z ZRSVN in ostalimi zavarovanimi območji v Sloveniji. Objava razpisa je bila 30. 
decembra. Z aktivnostmi bomo pričeli v letu 2014. 
 

2 RAZVIJANJE BLAGOVNE ZNAMKE 

 
Že desetletje smo imeli registrirano blagovno znamko Sožitje, ki pa je bila registrirana kot individualna 
blagovna znamka. V letu 2012 smo sprejeli pravilnik o kolektivni blagovni znamki Sožitje-Kozjanski 
park in jo tudi že prijavili na Urad RS za intelektualno lastnino.  22. marca 2013 smo prejeli sklep o 
objavi prijave znamke, ki je izšla v Biltenu 30. aprila 2013. Tri mesece od objave je bilo potrebno 
počakati na možnost ugovorov, se pravi da se je rok iztekel 31. julija 2013. Na Prazniku Kozjanskega 
jabolka smo podelili pravico do uporabe znaka kolektivne blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park 
prvim trem upravičencem in sicer so to: 

 Jurij Krivec, ekološka kmetija 

 Marko Kostanjšek, izdelava izdelkov domače in umetne obrti 

 Martin Šmalčič, ekološka kmetija 
 
Presodili smo, da je bolje vsakoletno podeljevanje kolektivne blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park 
v manjšem številu, kot enkratna podelitev v večjem številu upravičencev rabe znamke.  
 
Plačilo pristojbine za registracijo znamke je znašalo 850,00 EUR, vendar znesek ni viden pri stroških, 
ker je bil namenjen za nakup osnovnih sredstev (druge pravice) in je zajet kot vir v razredu 9.  
 
 
 



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2013 

 

64 
 

3 SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI 
 
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi je ena od nalog, ki nam jo posebej nalaga 133. člen Zakona o 
varstvu narave in sicer pri doseganju namena zavarovanja in zastavljenih ciljev varstva in razvoja 
zavarovanih območij. 
 
Naložene naloge smo izvajali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 
 
3.1 Priprava skupnih projektov 
 
Z občino Bistrica ob Sotli smo pripravili skupni projekt  za Dneve evropske kulturne dediščine z 
naslovom Postoj, popotnik!  - pohod ob poti naših kamnitih znamenj. 
 
Z občino Podčetrtek smo sodelovali pri prijavi trga Podčetrtek na tekmovanje za najlepšo evropsko 
vas 2013 in v nadaljevanju aktivno sodelovali v času ocenjevanja mednarodne komisije za najlepšo 
evropsko vas - ENTENTE FLORALE. Na vrtu ob občinski stavbi smo predstavili razstavo Sodobna 
arhitekturna tipologija na Kozjanskem. Na samem ogledu komisije smo sodelovali s predstavitvijo 
zavarovanega območja ter odgovarjali na vprašanja članom komisije. Podčetrtek si je pridobil zlato 
plaketo. Bili smo člani delegacije, ki se je udeležila razglasitve nagrad v Belgiji. 
 
Sodelovanje s TD Bizeljsko 
S turističnim društvom že več let uspešno sodelujemo in jim nudimo pomoč pri izvajanju njihovih 
projektov. Sodelovali smo pri urejanju zbirk, krajinskih ureditev, načrtovanju razstav in pri 
načrtovanju tematskih poti-Poti ob Sotli. S člani TD Bizeljsko smo sodelovali tudi pri pridobivanju 
podatkov za Vodnik po bizeljskih pešpoteh. 
 
Sodelovanje s KS Osredek in PD Brežice 
Tudi letos smo se udeležili spominskega pohoda k spomeniku tolarju (slovenski denarni valuti) na 
Veliki vrh (701 m n. m.) pri Osredku. Pohod je izredno dobro organiziran in tudi obiskan. Na začetku 
pohoda je dana možnost krajšemu izobraževalnemu nagovoru pohodnikov.  
 
Sodelovanje z Muzejskim društvom Kozje 
Skupaj z Muzejskim društvom Kozje in občino Kozje smo sodelovali pri pripravi – priprava materialov , 
skeniranje, iskanje literature, oblikovanje in postavitev razstave Milenka Straška, Pilštanj 1158 – 
okruški zgodovine. Otvoritev razstave je bila 29. junija v prostorih Kroflnovega mlina v Kozjem. Prav 
tako smo se udeležili občnega zbora društva. 
V mesecu avgustu in septembru smo sodelovali pri oblikovanju razstave Sodstvo v Kozjem, ki so jo 
člani Muzejskega društva Kozje, Občina Kozje in podjetje KIP Vizija pripravili oziroma postavili v 
nekdanjih zaporih v Trgu Kozje. 
 
Sodelovanje s TD Pilštanj in KD Pilštanj 
Udeležili smo se občnega zbora obeh društev, kjer so nas vključili v sodelovanje pri njihovih 
aktivnostih. 
 
Sodelovanje z Društvom steklarjev Slovenije 
Sodelovanje je že opisano pri prioriteti II. točki 3.1.5 in 3.2, ter pri prioriteti III. točka 1.1. 
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Sodelovanje z zavodom Marianum, Veržej 
V letošnjem letu smo sodelovali na 5. velikonočni razstavi z butaro, ki jo je za nas pripravila Hermina 
Gracer iz Društva kmetic Ajda, Bistrica ob Sotli. Aktivnost v programu dela ni bila načrtovana 
 
Sodelovanje z deležniki 
Vloga zavarovanega območja se z leti krepi in vedno pogosteje posamezniki iščejo naše storitve 
(pomoč in svetovanje pri prijavi na projektne razpise, pri iskanju idej za razvijanje njihove dejavnosti, 
pri urejanju kmetij, pri rešitvah za čiščenje odpadnih voda …). V začetku leta zato prihaja veliko 
povabil na občne zbore. Udeležili smo se občnih zborov TD Podsreda, TD Kozje, TD Bizeljsko, TKD 
Virštanj, KD Lesično-Pilštanj, LD Podsreda, LD Bistrica ob Sotli, ZZB za vrednote NOB, Muzejsko 
društvo Kozje, PGD Podsreda, Društvo steklarjev Slovenije, Klub mladih Bistrica ob Sotli, Društvo 
ekoloških pridelovalcev Deteljica,... Na občnih zborih društev je vedno dana priložnost tudi krajše 
predstavitve dela v parku, kar je zelo pomembno za informiranje javnosti. 
 
Direktor se redno udeležuje tudi svečanih sej Občinskih svetov občin, ki so v območju parka. V letu 
2013 se je udeležil svečane seje Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli, ki je bila ob prazniku 
občine 28. junija. 
 
Januarja smo se udeležili tradicionalnega pohoda k spomeniku tolarju (slovenski valuti), kjer je 
direktor nagovoril pohodnike. 
 
Marca smo se s parkovno ekipo udeležili tradicionalne turistično – kulinarične prireditve Gostilne 
Šempeter v Bistrici ob Sotli – Jožeki kuhajo golaž – in osvojili »zlato kuhačo«. 
 
Marca so nas obiskali krajani iz območja Kostel – Fara s svojim občinskim vodstvom. Obisk je bil 
namenjen spoznavanju naših dobrih parkovnih praks. 
 
Marca smo skupaj z Občino Kozje in PGD Šmarje obrezali Rajglov cer suhih vej (po udaru strele). 
 
Marca nas je obiskala tudi družina Von Windisgraetz (nekdanji lastniki gradu Podsreda). 
 
Udeležili smo se tudi predstavitve filma iz cikla »Drevesa pripovedujejo – kostanj«, ki je bila v Sevnici, 
kjer je direktor z nagovorom prispeval k dogodku. 
 
Udeležili smo se tudi zborov članov LAS Obsotelje in Kozjansko in Posavje. 
 
Aprila je direktor z nagovorom sodeloval pri otvoritvi prenovljene info table ob zelo dobro obiskanem 
botaničnem rezervatu Clussijevega svišča na Lovrencu. Sodelovali smo tudi pri vsebinskem 
oblikovanju table. 
 
Aprila nas je obiskala delegacija iz Turčije (projekt Comenius Regio) 
 
Junija smo pripravili predavanje na temo parkovnih dobrih praks Zvezi rezervnih vojaških častnikov 
Šmarje pri Jelšah. 
 
Junija je direktor z govorom odprl razstavo »Živalske zgodbe« v galeriji gradu Sevnica. 
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Z vodstvom National Geographic Slovenija smo dogovorili sodelovanje Skupnosti zavarovanih območij 
Slovenije pri izdajah National Geographic Junior. Kot prvi v nizu prispevkov pod delovnim naslovom 
»PARKiraj se!« je bil objavljen prispevek o Kozjanskem parku (septembra), nato so sledili prispevki o 
ostalih zavarovanih območjih. 
 
Upoštevaje dejstvo, da je nekaj časa v Podsredi služboval in ustvarjal pesnik Anton Aškerc, smo 
pomagali pri organizaciji, izdelavi in postavitvi spomenika pri Slovensko-Bavarski hiši v Podsredi. 
Spomenik smo slavnostno odkrili ob Prazniku kozjanskega jabolka. 
 
Sodelovali smo pri fotografskem natečaju: »Gozd v štirih letnih časih« v okviru projekta Gozdni 
škratki, ki ga je vodilo Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli. 
 
Junija so nas obiskali člani občinske uprave Občine Sežana. Obisk je bil namenjen spoznavanju naših 
dobrih parkovnih praks. 
 
Avgusta smo sodelovali na AGRI v Gornji Radgoni. 
 
Septembra so bili pri nas na delovnem sestanku predstavniki črnogorskega ministrstva za okolje (v 
sklopu delovnega obiska v Sloveniji). 
 
Dobre parkovne prakse smo septembra predstavili tudi Kranjskemu gozdarskemu društvu. 
 
Oktobra smo predstavljali parkovna opravila upokojencem Term Čatež. 
 
Oktobra so bili na delovnem obisku pri nas tudi člani ProSilva Group Baden-Wurtenberg (v sklopu 
strokovne ekskurzije po Sloveniji). 
 
Oktobra smo tudi sodelovali pri snemanju oddaje Na lepše. 
 
Novembra so nas obiskali predstavniki občine Mirna peč. Predstavili smo jim Kozjanski park. 
 
Novembra je Zgodovinski arhiv Celje opravil pregled stanja dokumentarnega in arhivskega gradiva. 
Dogovorili smo se na nadaljnje delo. Ob tej priložnosti smo arhivu predali del dokumentarnega 
gradiva, ki je v našo ustanovo prišlo  v prejšnjih letih predvsem z darili posameznikov.  
 
Srečanje vseh zaposlenih v zavarovanih območjih je potekalo 13. septembra v Triglavskem narodnem 
parku. 
 
Decembra je potekal skupni sestanek z občino Kozje in predstavnikom Združenja borcev za vrednote 
NOB Šmarje pri Jelšah, kjer so nas prosili za pomoč pri iskanju dokumentacije o padlih grških 
partizanih, ki so napisani na spomeniku v Podsredi. Ob vsakoletni komemoraciji želijo v naslednjem 
letu povabiti k sodelovanju tudi grško ambasado.  
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4 UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI, KI SO V LASTI USTANOVITELJA 

 
Naložene naloge smo opravljali v okviru naslednjega operativnega cilja: 
 
 
4.1  Izvajanje aktivnosti za gospodarno upravljanje z nepremičninami 
 
JZ KP upravlja s 30 (tridesetimi) objekti oziroma stavbami, med katerimi jih je nekaj znotraj 
posameznih kulturno–dediščinskih oziroma spomeniških kompleksov: 
- trg Podsreda (Sotoškova domačija - uprava, Slovensko-bavarska hiša, Adamičeva  
- hiša) 
- spomeniški kompleks Trebče (Javerškova in Kolarjeva domačija) 
- Križev pot na Stare svete gore nad Podsredo 
- grad Podsreda  
- zaselek Trebeže (tri domačije) na Križan vrhu 
- podeželski dvorec Kozje 
- drevesnica in kolekcijski sadovnjak na Čerčkovi domačiji v Zaravnem 
- Fiketova domačija v Lesičnem 
- Stara uprava v Bistrici ob Sotli 
 
Poslovne stavbe in gospodarske objekte v lasti ali upravljanju JZ KP smo v letu 2013 redno vzdrževali 
tudi s pomočjo delavcev zaposlenih preko javnih del. 
 
Maja 2013 smo uspešno speljali postopek prodaje celotnega kompleksa Trebeže. Sredstva (15.000,00 
EUR) bodo namenjena nakupu kmetijskih zemljišč pod upravno stavbo v Podsredi, za uveljavljanje 
predkupne pravice na zemljiščih z naravovarstvenim pomenom, za obnovo prostorov uprave JZ KP ter 
za rešitev prostorske stiske zavoda z obnovo Adamičeve hiše v Podsredi, ko bomo uspeli zagotoviti še 
manjkajoča sredstva, oz. ko bodo izvedeni postopki prodaje (dražba) s strani prodajalcev načrtovanih 
nepremičnin.  
 
Prav tako smo v letu 2013 na Ministrstvo za kulturo vložili vlogo za rušitev objekta – Fiketovo hišo, 
Lesično 15, ki je kulturni spomenik. 25.11.2013 smo z Ministrstva za kulturo pridobili 
kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev spomenika, kar je osnova za pridobitve soglasja 
za rušitev objekta. Objekt je namreč v tako slabem stanju, da ga je nemogoče ohraniti kot takega. 
Objekt smo tudi ponudili v prodajo na spletnih portalih: bolha in nepremičnine.net.  
 
Nekdanje upravne stavbe v Bistrici ob Sotli nismo uspeli prodati, ker nismo našli kupca. 
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5 IZVAJANJE MEDNARODNIH KONVENCIJ 
 
Na področju varstva narave so v mnogih primerih prav zavarovana območja – parki najboljši 
inštrument varstva, upravljanja in izvajanja različnih predpisov in določil. V okviru teh nalog izvajamo 
upravljanje biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje in smo člani federacije Europarc. Zaradi 
racionalizacije poslovanja smo letos izstopili iz federacije Eurosite. 
 
Naložene naloge smo opravljali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 
 
5.1     Upravljanje biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje in izvajanje programa    
     UNESCO MAB 
 
Z razglasitvijo biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje in določitvijo, da je JZ KP upravljavec tega 
območja, je zavod pridobil nove naloge. Pogoji za delovanje biosfernega območja se do sedaj 
pokrivajo s sredstvi  Urada za UNESCO, ki letno sofinancira akcije, ki jih izvajamo v okviru biosfernega 
območja. 
 
V letu 2013 smo izdali brošuro z naslovom Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje. Ob Dnevu 
biodiverzitete in Dnevu Parkov smo pripravili predstavitev raziskovalnih nalog osnovnošolcev, ki so 
vključeni v Mrežo šol biosfernega območja. 
 
V organizaciji Biosfernega območja Kras smo v okviru dvodnevne ekskurzije obiskali Biosferno 
območje Wienerwald v Avstriji. Poleg štirih predstavnikov zaposlenih se je ekskurzije udeležilo tudi 
pet deležnikov (trije ekološki kmetje, predsednica TD Bistrica ob Sotli in predstavnica OŠ Kumrovec). 
Namen ekskurzije je bil spoznati delovanje biosfernega območja v Avstriji in si pogledati primere 
dobre prakse. Po koncu ekskurzije je bila narejena tudi evalvacija na podlagi katere smo ugotovili, kaj  
posamezni deležniki pričakujejo od upravljavca biosfernega območja. 
 
V organizaciji SEE PHYTOCHEMNET ter ob podpori Bolgarskega MAB odbora in Bolgarskega 
ministrstva za okolje in vode je bil v mestu Plovdiv v bližini Rodopov organiziran posvet o trajnostni 
rabi zelišč v medicini znotraj biosfernih območij. Na posvetu smo sodelovali s prispevkom. 
 
 
5.2     Europarc 

 
JZ KP je vključen v mrežo Europarc. V letošnjem letu smo se udeležili študijska ture po Franciji-
predstavitev programa Charter (5 dni). Stroške ture je kril Europarc. 
 
 
5.3     Mednarodno sodelovanje 

 
Septembra smo na vabilo naših partnerjev obiskali Zgornji bavarski gozd v Nemčiji. V kraju 
Waldmünchen je namreč potekala 40. obletnica parka. Direktor Kozjanskega parka je imel ob tej 
priložnosti pozdravni nagovor. Nazaj grede smo si ogledali še Steklarski muzej v Frauenau in center za 
obiskovalce narodnega parka Bavarski gozd. 
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Septembra smo bili na 60. obletnici narodnega parka Risnjak, Hrvaška. 
 
Oktobra smo bili na svečanosti ob 60. obletnici muzeja »Staro selo« v Kumrovcu, Hrvaška. 
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6 KADROVSKI NAČRT 
 

6.1    Upravljanje s kadri 
 
V JZ KP smo v letu 2013 na podlagi kadrovskega načrta MKO-ja zmanjšali število redno zaposlenih 
zaradi upokojitve ene osebe (upokojila se je z 31.12.2012). V JZ KP je bilo tako konec leta 2013, 
zaposlenih 18 oseb (16 redno zaposlenih, direktor in ena sodelavka za določen čas nadomeščanja 
porodniškega dopusta). Izvajali smo tudi program javnih del, v katerega sta bili vključeni dve osebi.  
 
V skladu z določili pravilnika o naravovarstveno-nadzorni službi smo v letu 2013 opremili javne 
uslužbence z zaščitnimi delovnimi oblekami.   
 
Na Zavod za zaposlovanje, območna služba Celje smo prijavili in dobili odobren program za 
sofinanciranje javnih del za:  
- dve osebi za obdobje dvanajstih mesecev v programu »Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih«. 
 
Program javnih del smo pričeli izvajati 14. januarja. 
 
Dela, ki sta jih opravljali vključeni brezposelni osebi na programu Pomoč v muzejih, galerijah in 
arhivih: 

 pomoč pri čiščenju muzejskih predmetov 

 pomoč pri razvrščanju muzejskih predmetov 

 pomoč pri nadzorovanju gibanja obiskovalcev v razstavnih prostorih 

 pomoč pri informiranju obiskovalcev o kulturnih spomenikih, programih, zbirkah in razstavah 
Program je bil s strani Zavoda za zaposlovanje financiran v deležu 75%, s strani občine Kozje v deležu 
10% in s strani JZ KP v deležu 15%. 
 
Uslužbencem JZ KP so v programu dela podrobno določene strokovne delovne naloge v okviru 
efektivnih ur.   
 
 
6.2    Izobraževanje delavcev Kozjanskega parka 
 
Izobraževanje zaposlenih v JZ KP se je v letu 2013 izvajalo z udeležbo na strokovnih srečanjih, 
seminarjih, delavnicah ter spremljanjem strokovne literature in revij. 
 

NAZIV IZOBRAŽEVANJA ORGANIZATOR UDELEŽENEC  

Predavanje Marka Juhanta na 
temo »Mladi in muzej.« 

Mestni muzej Ljubljana Nataša Ferlinc Krašovic 

Dr. Stane Granda, Krško in 
kmečki upor leta 1573 

Mestni muzej Krško Teo HrvojeOršanič 
Lucija Zorenč 

dr. Nataša Mori: Celovit 
pogled na vlogo vodotokov v 
naravni in kulturni krajini 

Kozjanski park Barbara Ploštajner 
Lucija Zorenč 
Mojca Kunst 
Dušan Klenovšek 

Tri leta, tri obnove, tri enote Mestni muzej Krško Teo HrvojeOršanič 
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Lucija Zorenč 

Razvojna Konferenca- 
predstavitev novega 
projektnega obdobja na 
področju SLO-AUT 

RRA Mura Barbara Ploštajner,Tatjana 
Zalokar, Mojca Kunst 

dr. Matevž Novak, Življenje na 
zemlji danes – življenje na 
zemlji pred milijoni let. 

Kozjanski park Lucija Zorenč, Valerija Slemenšek 
Barbara Ploštajner 
 

Teo Hrvoje Oršanič:  
Trajnostna raba okoliških 
gozdov 

MC BoS Bistrica ob Sotli Lucija Zorenč 

Management arheoloških 
parkov 

Narodni muzej Ljubljana Lucija Zorenč 

Sodobna arhitekturna 
tipologija na Kozjanskem – 
predstavitev rezultatov 
projekta 

Metro in Kozjanski park Vesna Zakonjšek 
Lucija Zorenč 

Andrej Pajer, Temelji 
graditeljske prepoznavnosti   

Kozjanski park Lucija Zorenč, Valerija Slemenšek 

Irena Furst, Trapisti na gradu 
Rajhenburg – javno vodstvo 

Grad Rajhenburg Lucija Zorenč 

Od mlina do mlina – 
predstavitev projekta 

OŠ Kozje Vesna Zakonjšek,Lucija Zorenč 

Študijska tura po Franciji-
predstavitev programa 
Charter (5 dni) 

Europarc Valerija Slemenšek 

Celovito o ZJN s poudarkom 
na ZJN-2D 

SIB d.o.o. Valerija Slemenšek 

Permakulturni načrtovalec Zavod Svibna d.o.o. Adrijan Černelč 

Biosferno območje Winerwald Škocjanske jame Adrijan Černelč, Mojca Kunst, 
Barbara Ploštajner, Nina-Klavdija 
Lojen 

Strokovno srečanje ekoloških 
pridelovalcev sadja – Maribor 

Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede 

Adrijan Černelč 

Tematske pohodniške poti v 
Sloveniji 

CPT Krško  Nina-Klavdija Lojen,  
Barbara Ploštajner 

Podeželska krajina kot 
razvojni potencial 

Društvo krajinskih arhitektov 
Slovenije 

Vesna Zakonjšek, Barbara 
Ploštajner 

Strokovna ekskurzija v 
botanični vrt v Ljubljani 

Kozjanski park Vesna Zakonjšek, Mojca Kunst, 
Dušan Klenovšek 

Šola vodenja SiQ T.H.Oršanič 

Raziskava gliv travniških 
površin kot bioindikatorjev za 

Mikološka zveza Slovenije Vesna Zakonjšek, Barbara 
Ploštajner, Dušan Klenovšek 
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ohranjanje biodiverzitete, 
predavatelj Slavko Šerod 

Predavanje Jožeta Rataja «En 
glažek mi dej« na temo vinsko 
posodje 

Društvo steklarjev Slovenije Vesna Zakonjšek, Nataša Ferlinc, 
Lucija Zorenč 

Strokovna delavnica na terenu 
– ekskurzija s primeri dobre 
prakse: Kulinarisches 
Vulkanland, werfenweng und 
Geopark Karavanke. 

Agencija SPIRIT Slovenija   Nataša Ferlinc Krašovic 

Usposabljanje skrbnikov 
portala 

Agencija SPIRIT Slovenija   Valerija Slemenšek 

Motivacijsko srečanje 
skrbnikov slovenskega portala 
v Podčetrtku 

Agencija SPIRIT Slovenija   Valerija Slemenšek 

Ogled primera dobrih praks na 
Goričkem 

RA Sotla Nataša Ferlinc Krašovic 
Valerija Slemenšek 

Osnove komunikacije, 
orientacije in spremljanje 
slepih in slabovidnih 

Zavod za slepo in slabovidno 
mladino Ljubljana 

Nataša Ferlinc Krašovic 
Nina Lojen 

Varstvo pri delu Kozjanski park Vsi zaposleni 

 
 
 

 



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2013 

 

73 
 

Tabela 1: Realizacija kadrovskega načrta 

1. Zaposleni, ki jih financira 
MKO 

I. – 
IV. 
TR 

V. TR VI. TR/ 
VII/1 

VII/
2 TR 

VIII. TR IX. 
TR 

Skupaj 

Št. zaposlenih na dan 31. 
12. 2013 (a+b) 

1 4 2 8 2  18 

a) Št. zaposlenih za določen 
čas 

/ / 1-
nadomeščanje 

/ 1-
direktor 

 2 

b) Št. zaposlenih za 
nedoločen čas 

1 4 2 8 1  16 

Št. zaposlenih s krajšim 
delovnim časom 

 1     1 

Število napredovanj v 
plačne razrede 

/ / / / /  / 

Število premestitev / / / / /  / 

Število upokojitev z  / / / / /  / 

Število nadomestnih 
zaposlitev zaradi upokojitev 

/ / / / /  / 

Število odpovedi pogodb o 
zaposlitvi 

/ / / / /  / 

2. Število zaposlenih, ki so 
financirani iz drugih virov, 

navedite vir: tržna 
dejavnost, projektno delo 

itd. na dan 30.06.2013 

1 
Javna 
dela 

1 
Javna 
dela 

     2 

3. Skupaj število zaposlenih 
na dan 31. 12. 2013 (1+2) 

2 5 3 8 2  20 
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Tabela 2: Sistemiziranost delovnih mest (DM) 

Naziv DM Število 
sistemiziranih 

DM po 
veljavnem 
pravilniku 

Število 
zasedenih DM 
na dan 31. 12. 

2013 

Predvideno 
število 

zasedenih DM 
na dan 31. 12. 

2014 

Predvideno 
število 

zasedenih 
DM na dan 

31. 12. 2015 

Direktor 1 1 1 1 

Naravovarstveni 
svetnik 

3 3 3 3 

Višji naravovarstveni 
svetovalec 

7 6 6 6 

Naravovarstveni 
svetovalec 

1 0 0 0 

Naravovarstveni 
sodelavec III 

2 1-
nadomeščanje 

0 0 

Naravovarstveni 
nadzornik IV 

1 1 1 1 

Naravovarstveni 
nadzornik V 

1 1 1 1 

Finančnik VII/1 1 1 1 1 

Knjigovodja VII/1 1 0 0 0 

Samostojni strokovni 
delavec V 

1 0 0 0 

Tajnica V 1 1 1 1 

Vodnik v 
zavarovanem 

območju 

3 1 2 (od tega 1 
javna dela) 

2 (od tega 1 
javna dela) 

Tehnični delavec V(I) 1 1 1 1 

Čistilka II 1 1 1 1 

Delavec za preprosta 
dela I 

2 2-javna dela 2-javna dela 2-javna dela 

Skupaj 27 20 20 20 

 
 



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2013 

75 
 

6.3    Delež porabe ur po vsebinskih sklopih (strokovna delovna mesta) 

VSEBINSKI SKLOPI NAČRTOVANO 
ŠTEVILO UR 

REALIZIRANO 
ŠTEVILO UR 

DELEŽ 
UR 

REALIZIRAN 
DELEŽ UR 

PRIORITETA I 10558 10532 61% 60,46% 
Spremljanje in analiziranje stanja narave in 
izvajanje ukrepov varstva  

5118 5447   

Naravovarstveni nadzor 2990 3153   

Upravljanje NATURE 2000 510 631   

Upravljavski dokumenti 1120 653   

Upravni in drugi postopki 820 648   

PRIORITETA II 4943 4935 28% 28,34% 
Vodenje obiskovalcev, razvijanje produktov 
parka 

3139 3133   

Vzpostavljanje in vzdrževanje parkovne 
infrastrukture 

92 92   

Informiranje in ozaveščanje, baze podatkov 1712 1710   

PRIORITETA III 1915 1917 11% 11% 
Izvajanje projektov in priprava novih predlogov 1066 1248   

Razvijanje blagovne znamke 50 15   

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi 150 120   

Upravljanje z nepremičninami, ki so v lasti 
ustanovitelja 

52 32   

Izvajanje mednarodnih konvencij 120 80   

Kadrovski načrt 477 422   

SKUPAJ 17416 17384 100% 99,8% 

Skupno število realiziranih ur je zmanjšano za 32 ur (bolniška odsotnost). 
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6.4    Delež porabe ur po vsebinskih sklopih za vsa delovna mesta in viri financiranja  
VSEBINSKI SKLOPI ŠT. UR REAL. 

UR 
RAZDELITEV PO VIRIH 

MKO MKO-
REAL. 

PROJEKT. 
SREDSTVA 

PROJEKT. 
REAL. 

LASTNA 
SRED. 

LASTNA 
REAL. 

ZZZS, 
OBČINE 

ZZZS, 
OBČINE 
REAL. 

SKUPAJ SKUPAJ 
REAL. 

PRIORITETA I 10558 10532 224.968,43 201.572,43       224.968,43 201.572,43 

Spremljanje in analiziranje 
stanja narave in izvajanje 
ukrepov varstva  

5118 5447 109.053,48 102.182,91         

Naravovarstveni nadzor 2990 3153 63.710,62 62.147,13         

Upravljanje NATURE 2000 510 631 10.867,02 11.836,93         

Upravljavski dokumenti 1120 653 23.864,84 12.249,63         

Upravni in drugi postopki 820 648 17.472,47 13.155,83         

PRIORITETA II 4943 4935 105.324,95 92.575,67       105.324,95 92.575,67 

Vodenje obiskovalcev, 
razvijanje produktov parka 

3139 3133 66.885,50 58.771,95         

Vzpostavljanje in 
vzdrževanje parkovne 
infrastrukture 

92 92 1.960,33 1.725,83         

Informiranje in 
ozaveščanje, baze 
podatkov 

1712 1710 36.479,12 32.077,89         

PRIORITETA III 1915 1917 29.354,63 31.961,00 11.450,00 13.808,01  4.734,60   40.804,63 50.503,61 

Izvajanje projektov in 
priprava novih predlogov 

1066 1248 11.264,22 20.411,22 11.450,00 13.808,01 / 4.734,60     

Razvijanje blagovne 
znamke 

50 15 1.065,40 281,39         

Sodelovanje z lokalnimi 
skupnostmi 

150 120 3.196,18 2.251,08         

Upravljanje z 
nepremičninami, ki so v 
lasti ustanovitelja 

52 32 1.108,01 600,29         
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Izvajanje mednarodnih 
konvencij 

120 80 2.556,95 1.500,72         

Kadrovski načrt 477 422 10.163,87 6.916,30         

SPLOŠNE SLUŽBE 16336 14.364 58.978,99 77.750,07 22.340,00 16.773,72 4.800,00 5.473,00 18,400,00 18.471,71 104.518,99 118.468,50 

Naravovarstveni 
nadzorniki, vodnik 

4440 2900 26.788,94 28.114,75 4.426,67 /       

Tehnični delavec 1744 1712 10.354,88 12.349,54 2.213,33 /       

Računovodja in tajnica 3552 3408 27.149,97 27.190,49         

Projektna zaposlitev – 
Pilgrimage Europe 

1280 1280   15.700,00 16.773,72       

Čistilka 1776 1776 10.385,20 10.095,92         

Javna dela  3544 3.288     4.800,00 5.473,00 18.400,00 18.471,71   

Odprava ¾ nesorazmerij in 
obresti regresa 2012 

  / 11.508,52   / 1.582,35    13.090,87 

SKUPAJ 33.752 31.748 418.627,00 415.367,69 33.790,00 30.581,73 4.800,00 11.789,95 18.400,00 18.471,71 475,617,00 476.211,08 

Skupno število realiziranih ur je zmanjšano za 2.004 ure (bolniška odsotnost). V letu 2013 sta bila dva sodelavca odsotna daljši čas zaradi zahtevnih 
operativnih posegov. 
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6.5    Programski stroški z viri financiranja  
 

NALOGA ZNESEK PROGRAMSKIH STROŠKOV 

LASTNA  
SREDSTVA 

LASTNA SR. 
REALIZ. 
 

URAD ZA 
UNESCO 

URAD ZA 
UNESCO 
REALIZ. 

 OBČINE 
 

OBČINE 
REALIZ. 
 

Ohranjanje živalskih in rastlinskih 
vrst ter habitatnih tipov 

1.270,00 / 1.200,00 1.175,00   

Vzdrževanje in ohranjanje 
tradicionalnih in avtohtonih vrst 
sadnega drevja 

1.500,00 1.000,00   1.500,00 2.160,00 

Raziskava gliv 500,00 / 800,00 800,00   

Izvajanje programa »Mladi varuh 
narave« 

700,00 / 550,00 400,00   

Naravoslovni izobraževalni 
delavnici 

/ 113,05 2.000,00 1.150,00   

Študentske raziskovalne 
delavnice 

  2.200,00 /   

Praznik kozjanskega jabolka 5.000,00 4.013,97   5.400,00 5.000,00 

Ekološka tržnica na gradu 
Podsreda  

2.200,00 2.804,02     

Dan voda 200,00 9,59     

Dan Zemlje 350,00 / 750,00 750,00   

Dan biodiverzitete in dan parkov 100,00 / 500,00 1.200,00   

Dan okolja 80,00 16,00     

Sodelovanje na turist. in 
ekoloških sejmih 

700,00 353,00     

Ureditev Vodne učne poti v 
Lesičnem 

    200,00 / 

Velikonočne in božične delavnice / /   250,00 100,00 

Z igro do dediščine 150,00 38,00     

Redno popravilo in vzdrževanje 
označevalnih in informacijskih 
tabel 

    500,00 200,00 

Poletna muzejska noč in večer 
pod češnjo 

    500,00 100,00 

Polona Kitak – umetniška razstava 250,00 /   250,00 / 

Jože Marinč – umetniška razstava 250,00 332,54   250,00 250,00 

Fotografska razstava Kozjansko 
jabolko – Extempore 2013 

200,00 123,35     

Dediščina naših vodnjakov – 
mednarodno sodelovanje 

100,00 43,00     

Makedonska tradicionalna 
gradnja – mednarodno 
sodelovanje 

300,00 128,00     

Fotografska razstava Vode 
Hrvaške – mednarodno 
sodelovanje 

500,00 153,08     

Tradicionalna gradnja hrvaškega 
zagorja – mednarodno 

200,00 98,20     
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sodelovanje 

Fotografska razstava Lee Babič 150,00 /   150,00 / 

Fotografska razstava Ivana 
Tomšeta 

150,00 15,51   150,00 100,00 

Fotografska razstava Matjaža 
Čatra 

150,00 239,01   150,00 150,00 

Mojstrski seminarji 12.600,00 8.432,21     

Priprava in izdaja zloženke 
Glasbeno poletje 

400,00 390,00     

Priprava in izdaja zloženke 
Praznik kozjanskega jabolka 

600,00 608,00     

Priprava in izdaja časopisa KP     2.000,00 / 

Plakat – stare sorte jabolk 200,00 /     

Podelitev kolektivne blagovne 
znamke 

300,00 /   700,00 / 

Zaščitne delovne obleke 100,00 1.017,16     

Izobraževanje zaposlenih 1.500,00 1.161,98     

Zloženka Naravni parki Slovenije / 216,00     

Brošura Biosferno območje 
Kozjansko in Obsotelje 

  / 2.525,00   

SKUPAJ 30.700,00 21.305,67 8.000,00 8.000,00 12.000,00 8.060,00 

 

 


