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PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA 
  
Območje Kozjanskega regijskega parka je eno od dveh, poleg Triglavskega narodnega parka, najstarejših 
zavarovanih območij v Sloveniji. 
  
Kozjanski park se na vzhodu države razprostira na 206 km². Na severu gre meja po južnih obronkih Rudnice, na 
vzhodu po reki Sotli, na jugu pa od reke Sotle proti zahodu po južnih obronkih Orlice do Pohance in nato proti 
severu čez Koprivnico, Veliki kamen, Gubno do južnih obronkov Rudnice. Leži v petih občinah (82 naselij) in 
sicer Kozje, Bistrica ob Sotli (v celoti znotraj parka), Podčetrtek, Brežice in Krško. V Kozjanskem parku živi pribl. 
11.000 prebivalcev. 
  
Ustanovljen je bil leta 1981 (Ur.l. SRS št. 1/81 in 42/86) kot Spominski park Trebče z namenom  ohranjanja 
zgodovinskega izročila in naravnih značilnosti Kozjanskega, ter v podporo nadaljnjemu razvoju območja. Leta 
1999 Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS št. 56/99) na novo definira ime, status in upravljavca zavarovanega 
območja, ki postane regijski park z imenom Kozjanski park, katerega upravljavec je javni zavod (v nadaljevanju 
JZ KP). 
  
Obsežne naravoslovne raziskave so prinesle in še prinašajo odlične rezultate in dokazujejo izredno visoko 
stopnjo biotske raznovrstnosti, kar je pogojevalo uvrstitvi Kozjanskega parka med najpomembnejša 
naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj od leta 2004 spada večji del parka v ekološko pomembna 
območja Slovenije in evropsko pomembna posebna varstvena območja NATURA 2000 (69% območja parka). 
Od leta 2010 ima območje Kozjanskega z Obsoteljem status biosfernega območja MAB (Man and Biosphere) 
pod okriljem UNESCO. 
  
Kozjanski park se je v dobrih tridesetih letih razvil v sodobno vodeno zavarovano območje in predstavlja 
najboljši inštrument zagotavljanja ugodnega stanja Natura 2000 vrst in življenjskih prostorov, ter upravljanja 
območja, kolikor pač omogočajo predpisi. Park je prepoznaven po kar nekaj odličnih parkovnih praksah s ciljem 
ohranjanja biotske raznovrstnosti in ugodnega stanja številnih Natura 2000 vrst in življenjskih prostorov, po 
zglednem sožitju narave in človeka, ohranjeni naravi, bogastvu naravne in kulturne dediščine ter uresničevanju 
načel trajnostnega razvoja. 
  
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. 
  
Delo JZ KP v okviru svojih pristojnosti vodi Svet zavoda, ki mu predseduje predstavnica ustanovitelja mag. Nives 
Nared. 
  
Dejavnost Kozjanskega parka se je v letu 2015 financirala iz proračuna Republike Slovenije, iz sredstev lokalnih 
skupnosti, sredstev sponzorjev in donatorjev, lastnih prihodkov ter iz projekta Bioeuparks.  
 
V JZ KP je bilo na dan 31.12.2015 zaposlenih 18 oseb (16 redno zaposlenih, en za določen čas od 15.9.2015 do 
31.12.2015 in direktor - glede na leto poprej ena dodatna zaposlitev za določen čas). Izvajali smo tudi program 
javnih del, v katerega so bile do 31.12.2015 vključene tri osebe. 
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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  8 

Višja 1 1-javna dela 2 

Srednja 4 1-pomoč v računovodstvu 5 

Osnovnošolska 1 2-javna dela 3 

Skupaj 16 5 21 

 
  

 
DELOVANJE SVETA JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK V LETU 2015 
  
V letu 2015 je imel Svet Javnega zavoda Kozjanski park eno redno in tri korespondenčne seje. 
  
Na četrti redni seji je Svet JZ KP soglasno sprejel Poročilo o delu JZ KP za leto 2014, Program dela in finančni 
načrt JZ KP za leto 2015 in sklep da se presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja v letu 2014 v znesku 
8.163,10 € nameni investicijam v opremo za potrebe delovanja zavoda. Svet JZ KP se je prav tako strinjal z 
zadolžitvijo zavoda za rešitev pogodbenih obveznosti s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov za ureditev 
parkovnega infocentra. 
   
Na 2. korespondenčni seji je Svet JZ KP sprejel spremembo Programa dela in finančnega načrta JZ KP za leto 
2015 – dovoli se dodatna zaposlitev Strokovnega sodelavca V za pomoč v računovodstvu do 31.12.2015. Svet 
JZ KP je prav tako sprejel spremembo Programa dela in finančnega načrta JZ KP za leto 2015 v poglavju 
investicij. 
 
Na 3. korespondenčni seji se je Svet JZ KP strinjal s čezletno zadolžitvijo JZ KP pri Enotnem zakladniškem računu 
pri Ministrstvu za finance v višini 50.000,00 EUR do nakazila ESRR sredstev mednarodnega projekta: Pilgrimage 
Europe SI-AT. 
  
Na 4. korespondenčni seji se je Svet JZ KP strinjal, skladno s predhodnim soglasjem MOP-a, o dodatni zaposlitvi 
Strokovnega sodelavca V za pomoč v računovodstvu od 01.01. do 31.12.2016. 
 
Več v Prilogi 1. 
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DELOVANJE STROKOVNEGA SVETA JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK V LETU 2015 
 
Strokovni svet JZ KP se v letu 2015 ni sestal. Strokovni svet se je sestal koncem leta 2014 in obravnaval predlog 
Programa dela za leto 2015 in v začetku leta 2016 obravnaval predlog Programa dela zavoda za leto 2016. 

 
 
UVOD 
  
Program dela za leto 2015 je bil pripravljen v skladu z navodili in priporočili Ministrstva za okolje in prostor ter 
na podlagi Izhodišč za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2015, ki jih je pripravilo Ministrstvo 
za okolje in prostor, Kozjanski park pa jih je prejel septembra 2014 in aprila 2015. Program je razdeljen na tri 
prioritete:              
  
Prioriteta I obravnava varstvene, upravljavske in nadzorne naloge 
- izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst, habitatnih tipov, 
  ekosistemov, območij Natura 2000, naravnih vrednot in krajine 
- priprava načrta upravljanja zavarovanega območja 
- izvajanje neposrednega nadzora v naravi 
- izboljševanje pogojev za ugodno stanje najbolj ogroženih vrst ter za ohranjanje najbolj 
  občutljivih naravnih vrednot 
- spremljanje kazalnikov stanja narave v zavarovanem območju vključno s populacijami 
   invazivnih in drugih tujerodnih vrst ter izvajanje potrebnih ukrepov 
- sodelovanje s kmeti pri ukrepih iz Programa razvoja podeželja s katerimi se zagotavlja cilj 
  zavarovanega območja 
- sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave in ostalimi zavarovanimi območji 
- ekološko obnavljanje razvrednotenih območij in njihovo vzdrževanje 
  
Prioriteta II zajema naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti 
- zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva narave in obiskovalcev 
- nameščanje in vzdrževanje  infrastrukture za obiskovanje zavarovanih območij, razvijanje 
  informacijskih centrov, opazovališč ter druge dodatne infrastrukture za obiskovalce 
- zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje javnosti 
  
Prioriteta III zajema razvojne naloge 
- usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov in drugih ravnanj v zavarovanih  
  območjih 
- razvijanje blagovnih znamk zavarovanih območij za pridelke in izdelke iz zavarovanih območij 
- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, pomoč lokalnemu prebivalstvu pri pridobivanju 
  projektnih sredstev 
- naloge za vključevanje zavarovanega območja v turistično ponudbo ter spodbujanja naravi 
  prijaznega turizma 
- obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v upravljanju zavarovanih območij 
- uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov v skladu s predpisi in načrti 
upravljanja 
  
Naloge in vsebine, ki smo jih v letu 2015 izvajali v okviru strokovnih služb, upoštevajo in izhajajo iz 133. člena 
Zakona o ohranjanju narave. 
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UKREPI ZAVODA ZA ZAGOTAVLJANJE JAVNOFINANČNE VZDRŽNOSTI 
  
JZ KP že od leta 2011 racionalizira poslovanje in sledi vsem ukrepom in predlogom reševanja javno finančne 
krize. Sredstva namenjena delovanju zavoda se od leta 2011 zelo krčijo, kar posledično zahteva izjemno 
pozornost pri stroških poslovanja in dodatne napore zagotavljanja sredstev za plače zaposlenih. 
 
Vse pogodbe z zunanjimi dobavitelji (mediji, varnost, vzdrževanje računalniške opreme, najem tiskalnikov, ipd.) 
so, v skladu z usmeritvami ministrstva, letne. 
  
Preglednica finančnih sredstev MOP za delovanje zavoda po letih v obdobju 2008 – 2015. 
  
 

Finančna sredstva zavoda v osmih letih 

 

Zavod je v prvi polovici leta podpisal z ustanoviteljem dve trimesečni pogodbi za delovanje zavoda in v juniju 
pogodbo do izteka leta. 
  
Zavod je v letu 2015 nadaljeval s postopki analize stroškov in racionalizacije poslovanja. Zamenjali smo 
dosedanjo zavarovalnico z zavarovalnico, ki je ponudila ugodnejše pogoje. Zaradi relativno visokih stroškov z 
nabavo kartuš in vzdrževanjem tiskalnikov, smo poiskali ugodnejšo in cenejšo rešitev z najemom tiskalnikov pri 
podjetju Optiprint. S prehodom na posodobljeno, na internet vezano telefonijo, smo zmanjšali stroške 
komunikacij. S posodobitvijo sistema ogrevanja in prehodom na ogrevanje na lesno biomaso bomo zmanjšali 
strošek ogrevanja objektov uprave parka. 
 
Zavod je opremil za oddajo v komercialni najem dva apartmaja v Podsredi.   
 
Z računovodskim servisom  nismo več podpisali letne pogodbe o sodelovanju, ampak zgolj aneks o občasnem 
sodelovanju (ob pripravi polletnega in letnega poročila). Kadrovske težave v računovodstvu smo v drugi 
polovici leta rešili s soglasjem Ministrstva za okolje in prostor.  
  
Zaradi dotrajanosti vozila smo iz uporabe izločili terensko vozilo Lada Niva. S tem se je vozni park zavoda skrčil. 
Močno dotrajano je še eno terensko vozilo in dotrajano eno osebno vozilo.    
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Zavod ima možnosti črpanja evropskih sredstev, kar je vsekakor pozitivno za razvoj območja in širše, vendar 
zaradi zmanjševanja sredstev ustanovitelja pokriva zavod iz lastnih sredstev vedno višji odstotek stroškov 
poslovanja, ugotavljamo pa tudi velik zamik izplačevanja izvedenih projektnih obveznosti, kar zelo otežuje 
načrtovanje poslovanja zavoda. Brez pomoči Ministrstva za okolje in prostor pri zagotavljanju lastnega deleža 
pri mednarodnih projektih bo pridobivanje in izvajanje večjih in zahtevnejših mednarodnih projektov postalo 
neizvedljivo.  
  
Zavod je po skoraj desetletju z ustanoviteljem podpisal investicijsko pogodbo za leto 2015 v višini 5.000,00 
EUR, katere vsebina je bila namenjena investiciji v opremo zavoda. 
  
V letu 2015 je bil zaradi znanih finančnih težav v državi in zaradi polletnega zaprtja gradu Podsreda zaradi 
izvedbe obsežnejših obnovitvenih del in zaradi dejstva, da je grad Podsreda precejšnji generator obiska parka – 
obisk parka nižji od povprečja. Posledično to pomeni manj ustvarjenega lastnega prihodka, zato smo program 
aktivnosti, še posebej aktivnosti povezane s stroški, izvajali  prilagojeno prilivu namenskih sredstev. Prioriteta 
je bila izvajanje aktivnosti v povezavi z izpostavljenimi dobrimi parkovnimi praksami in ohranjanje ugodnega 
stanja za Natura 2000 vrste in življenjske prostore. 
  
Za izvedbo parkovnih aktivnosti smo iskali podpornike/sponzorje/donatorje. 
 
V letu 2015 nas je v sklopu rednih aktivnosti obiskal inšpektor za elektro inštalacije javnih zavodov iz 
Inšpekcijskih služb Ministrstva za infrastrukturo, opravil ogled, ter ugotovil nekaj manjših pomanjkljivosti. Na 
osnovi zapisnika smo vse pomanjkljivosti odpravili že v letu 2015, meritve pa v februarju 2016 in o tem 
obvestili inšpekcijo. 
  

Leto 2015 smo zaključili s pripravami na uvedbo davčnih blagajn. V tem smislu se je računovodkinja udeležila 
namenskih izobraževanj.  
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OCENA IZVAJANJA LETNEGA PROGRAM DELA 
  
Za leto 2015 smo program dela v skladu z navodili ministrstva razdelili na tri glavne prioritete: 
 
- Prioriteta I obravnava varstvene, upravljavske in nadzorne naloge 
- Prioriteta II zajema naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti 
- Prioriteta III zajema razvojne naloge 
 
Delež porabe ur po vsebinskih sklopih (realizirano): 
- prioriteta I: (61,03%) 
- prioriteta II: (25,61%) 
- prioriteta III: (12,24%) 
 
V letu 2015 smo prednostno izvajali naloge iz Programa upravljanja območij Natura 2000 2015-2020 (PUN 
2015-2020), ki ga je Vlada RS sprejela aprila 2015. Naloge se nanašajo na izboljšanje stanja ohranjenosti in 
izboljšanja obiskovanja območja. 
  
V letu 2015 smo se prednostno posvetili naslednjim nalogam iz tega programa: 
- Sotla s pritoki;  zaradi neugodnih vremenskih razmer (mila zima, mrzle pomladne noči) ter omejitev obiska ob 
jesenski postavitvi žičnatih ovir vzdolž celotne Sotle smo spremljanje vidre in dvoživk izvedli v manjšem obsegu 
od predvidenega. Dvoživke so svoj prihod na mrestišča opravljale na daljši rok in zato je bilo njihovo prisotnost 
(kot tudi opažanja mrestov) težko zaznati. 
- Visokodebelni travniški sadovnjaki; nadaljevali smo izvajanje primerne kmetijske prakse, ki omogoča ustrezen 
gnezdilni in prehranjevalni habitat za ptičje vrste, ki so zavarovane po slovenski in evropski zakonodaji ter 
kvalifikacijske vrste Natura 2000 območja (SPA Kozjansko). 
- Informacijski center Kozjanskega parka na gradu Podsreda (predstavitev žive in nežive narave, 
naravovarstveno pomembnih habitatov, Natura 2000 območij, biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, 
dejavnosti upravljavca zavarovanega območja ter povezavo med načeli trajnostnega razvoja in varstvom 
narave) smo slavnostno odprli ob otvoritvi obnovljenega gradu Podsreda. 
- Urejanje parkovnih tematskih poti; v sodelovanju z Občino Bistrica ob Sotli smo v okviru projekta »Ne 
pozabimo vasi« uredili učno sprehajalno pot Bistrica ob Sotli-Kunšperk-Kleste-Bistrica ob Sotli, ki predstavlja 
naravne vrednote in območja Nature 2000 (Sotla s pritoki), ter njihov pomen. 
- Nadgradnja informacijskega sistema Naravovarstveni atlas –I S za naravovarstvo v SI; z zbranimi in obdelanimi 
terenskimi podatki smo v sodelovanju z ZRSVN prispevali k nadgradnji informacijskega sistema 
Naravovarstveni atlas. 
    
V okviru prve prioritete smo skozi neposredne aktivnosti zagotavljali cilje varstva narave. 
Znotraj zavarovanega območja  smo v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) zagotavljali 
neposredno varstvo naravnih vrednot. Z ohranjanjem travniških sadovnjakov smo skrbeli za življenjski prostor 
ogroženih vrst ptic. Postavili smo bivališča (36 gnezdilnic različnih dimenzij za različne ptičje vrste) za ptice. 
Izvajali smo aktivnosti za ohranjanje ugodnega stanja dvoživk. V drugi polovici leta smo organizirano 
odstranjevali invazivne vrste ter skrbeli za ohranitev suhih travišč. 
Pristojno ministrstvo ni pripravilo novelacije ustanovitvenega akta, zato pri tej nalogi nismo sodelovali. 
V sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave in Zavodom za gozdove smo sodelovali pri upravljanju območja 
Natura 2000 in pri pripravi naravovarstvenih smernic. Skozi naloge prve prioritete smo izvajali neposredni 
nadzor v naravi in omogočali pogoje za ključne življenjske faze najbolj ogroženih vrst (dvoživke, čebelar, 
orhideje). Prav tako smo spremljali kazalnike stanja narave in sprotno reševali nastale neugodne spremembe 
za vrste. 
  
V okviru prve prioritete smo preko mednarodnega projekta sodelovali z Gozdarskim inštitutom Slovenije, 
Zavodom za gozdove Slovenije in Kmetijsko svetovalno službo pri postavitvi lokalne mreže za izkoriščanje 
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gozdne biomase za potrebe pridobivanja energije (ogrevanje). Izhajajoč iz dejstva, da lahko večji posegi v 
gozdni prostor ogrozijo ugodno stanje habitatov z Naturo 2000 varovanih vrst in habitatov (alpski in bukov 
kozliček, rogač, črtasti medvedek) smo zainteresiranim svetovali, kako načrtovati in izvajati aktivnosti. 
Predvsem pretiran odvzem mrtve lesne mase, sušenje lesa v gozdnem prostoru in posegi v gozdni rob bi imeli 
za varovane vrste zelo negativne posledice. Preventivno delovanje na tem projektu je zato bistvenega pomena, 
da ne bi v času izvajanja izkoriščanja lesne biomase prihajalo do težje popravljivih posledic. Z ZRSVN in ostalimi 
zavarovanimi območji smo izvajali skupne naloge, ZRSVN pa smo omogočili izvajanje strokovnega nadzora v 
skladu s predpisi. 
  
V okviru druge prioritete smo opravljali naloge poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva narave in 
obiskovalcev. 
Že vrsto let se ukvarjamo z vključevanjem javnosti v varstvo okolja in narave. Z lastniki nepremičnin (zemljišča 
in stavbe) smo dogovorno urejali prehodnost in urejenost parkovne infrastrukture namenjene za delo in 
potrebe zavarovanega območja. 
V začetku meseca julija 2015 smo odprli parkovni informacijski center na gradu Podsreda. Na Čerčkovi domačiji 
(sadjarskem centru), smo obnovili ostrešje gospodarskega poslopja, ki bo s spremembo namembnosti 
namenjen za izobraževanja, ter pričeli s postopkom dokupa sosednjega travnika, na katerem imamo že sedaj 
matična drevesa starih sadnih sort. Pričeli smo s posodabljanjem infrastrukture znotraj naravnega spomenika 
Gruska, nadgradili smo učilnico na prostem na Trebčah in izvedli zamenjavo sistema ogrevanja uprave parka in 
info-sobe na sekance. Sredstva za ta namen izhajajo iz presežka prihodkov nad odhodki Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS. 
Za izvedbo praktičnih del urejanja naravnih vrednot v parku smo sklicevali prostovoljne delovne akcije in 
sodelovali z ZRSVN. 
  
Za zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja smo pripravljali različne aktivnosti in dejavnosti tako 
za obiskovalce, kot za lokalno prebivalstvo, katerih cilj je ozaveščanje o pomenu varstva narave, Nature 2000 in 
trajnostnega razvoja (sodelovanje z mediji, predstavljanje na sejmih in javnih prireditvah). 
  
V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, društvi, strokovnimi organizacijami smo pripravili in izvedli Festival 
ekološke hrane in prireditev Praznik kozjanskega jabolka. 
  
V okviru tretje prioritete smo izvajali razvojne naloge namenjene usmerjanju in spodbujanju trajnostne rabe 
naravnih virov in drugih ravnanj v zavarovanih območjih. V sodelovanju z Regijskima razvojnima 
organizacijama (Posavje in Sotla) smo pripravljali vsebine za Strategiji lokalnega razvoja in projektne ideje za 
CLLD sredstva. Razpisi bodo predvidoma v drugi polovici leta 2016. 
Aktivno smo se vključevali v izobraževanja nosilcev kmetijskih gospodarstev za namene vključitve v KOPOP 
ukrepe, nudili zainteresiranim razpoložljive informacije in opravili oživitvene rezi travniških sadovnjakov. Za 
kmetijska zemljišča, ki jih obdelujemo, smo izdelali program aktivnosti in se vključili v  možne KOPOP ukrepe. 
Uveljavljali smo rabo že obstoječe kolektivne blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park. 
Skoraj vse aktivnosti, ki jih izvaja zavarovano območje so zanimive s stališča razvijanja turistične ponudbe 
območja. Nadaljevali smo dobro sodelovanje s TIC-i, GIZ Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, 
Razvojnimi agencijami in Termami Olimia pri razvijanju in spodbujanju zelenih oblik turizma. 
Uspešno smo zaključili načrtovano menjavo nepremičnin in postali lastniki sosednje stavbe uprave parka s kar 
nekaj travniki, njivami in gozdovi v zameno za nekdanjo upravno stavbo parka, ki je desetletja stala 
neuporabljena. Za kmetijske površine pridobljene z menjavo pripravljamo načrt rabe, ki bo pripravljen do 
konca leta 2016. 
Kot upravljavci gradu Podsreda smo vseskozi sodelovali pri izvedbi celovite obnove in programskem oživljanju 
gradu Podsreda.  
Pomagali smo pri vzpostavitvi delovanja in promociji Kukovičičevega mlina, ki se usmerja v predelavo ekoloških 
pridelkov.  
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Sodelovali smo pri obnovi Levstikovega mlina, ki je zaradi uničenja ob poplavi septembra 2014 prejel v letu 
2015 za sanacijo škode po poplavi denarna sredstva s strani Ministrstva za okolje in prostor.   
Sodelovali smo tudi pri obnovi kapelic na Starih Sv. Gorah (na zemljišču, ki ga je pred leti kupil zavod). Ena 
izmed kapelic je bila ob Prazniku kozjanskega jabolka posvečena Sv. Frančišku Asiškemu, zavetniku rastlin in 
živali. 
 
 
Poraba ur glede na plan in na realizacijo: 

PRIORITETE plan 2015 realizacija 2015 

Prioriteta I (varstvene, upravljavske in nadzorne naloge) 13.140 ur (61,36%) 13.070 ur (61,03%) 

Prioriteta II (naloge urejanja obiska in ozaveščanja 
javnosti) 

5.620 ur (26,24%) 5.485 ur (25,61%) 

Prioriteta III (razvojne naloge) 2.656 ur (12,40%) 2.621 ur (12,24%) 

SKUPAJ      21.416 ur (100%) 21.176 ur (98,88%) 

Skupno število realiziranih ur je zmanjšano za 240 ur (bolniška odsotnost, izredni dopust, očetovski dopust). 
 
 
 
Pregled ciljev, ki so bili preseženi in ciljev, ki niso bili doseženi 
 
Preseženi cilji: 
- obrezali smo 60% več visokodebelnih sadnih dreves 
- izdelali ter namestili smo več od načrtovanih gnezdilnic 
- sklicali sestanek z ribiškimi in lovskimi organizacijami z obeh strani meje na tematiko monitoringa dogajanja         
  ob Sotli, kjer je postavljena tehnična ovira, ki preprečuje nezakonito prehajanje meje ob begunskem valu  
- pregledali smo večje število naravnih vrednot 
- opravljena popisa zelene žolne in belovratega muharja 
- spremljanje mnenj za uveljavljanje predkupne pravice je bilo preseženo za 32% 
- usposobili smo več mladih varuhov narave od načrtovanega, zaradi večjega zanimanja 
- sodelovanje pri kartiranju alpskega kozlička 
- popis belovratega muharja 
- pregledali smo za 240% več pozivov in odločb 
- tekom leta smo bili s strani Urada za UNESCO zaprošeni za pomoč pri izvedbi dogodka ob 70 - obletnici  
   UNESCO, ki se je odvijal na gradu Podsreda. 
- izvedenih je bilo za 90% več naravoslovnih dni od načrtovanih 
- opravljenih 9 praktičnih izobraževanj več od načrtovanih 
- izvedli smo 9 delavnic uporabe naravnih materialov več od načrtovanih 
- sodelovanje s predstavitvami zavarovanega območja na sejmih je bilo dosti večje od načrtovanega zaradi   
  izredno dobrega sodelovanja z Deželo Celjsko in RA Sotla, ki finančno pokrivata tudi našo prisotnost na sejmih  
- sodelovanje ob slavnostnem dogodku odprtja obnovljenega gradu Podsreda 
- nenačrtovan Večer stand up comedy - Tadej Toš 
- promocijski material Grad Podsreda 
- izvedli smo osem predavanj oziroma izobraževanj 
- skupnih akcij z deležniki v turizmu je bilo dosti več od načrtovanih predvsem zaradi dobrega sodelovanja 
- na povabilo občine Salzwedel iz Nemčije smo se udeležili njihovega občinskega praznika “Kartoffelfest”.  
   Izmenjali smo dobre prakse. Z nami je potovala tudi folklorna skupina Kozje, ki je nastopila skupaj z lokalno   
   plesno skupino Fitschebeen, le-ti pa vsako leto nastopajo na Prazniku kozjanskega jabolka v Podsredi. 
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Cilji, ki niso bili doseženi:  
- popis smrdokavre in koščaka (izvedel bi se naj v sklopu državnega monitoringa vendar le ta ni bil izveden) 
- novelacija ustanovitvenega akta zavarovanega območja ter priprava načrta upravljanja (pristojno   
  ministrstvo ni pripravilo osnutka novelacije ustanovnega akta) 
- prekrškovni organ bo vzpostavljen v začetku leta 2016 v skladu z navodili Ministrstva 
- kartiranje puščavnika (ni bilo državnega monitoringa) 
- ni bila postavljena razstava o hroščih Nature 2000 (premajhna sredstva, ni prostora) 
- ena naravovarstvena akcija (akcija bi naj bila izvedena v sodelovanju z ZRSVN in lokalno skupnostjo, zaradi   
  prezasedenosti partnerjev prestavljeno v 2016) 
- delavnice ustvarjanja botaničnih risb (zaradi zdravstvenih težav izvajalke) 
- izdaja splošnega delovnega lista (pomanjkanje finančnih sredstev) 
- izdaja brošure Natura 2000 v Kozjanskem parku (pomanjkanje finančnih sredstev) 
- izdaja Vodnika po pešpoteh Bizeljskega (pomanjkanje finančnih sredstev) 
- izdaja časopisa Sožitje (pomanjkanje finančnih sredstev) 
- izdaja razglednic Podsreda in Kozjanski park (pomanjkanje finančnih sredstev) 
- izdaja promocijskega gradiva z motivi narave parka (pomanjkanje finančnih sredstev) 
- grad Podsreda je bil zaradi obnove zaprt do konca junija, zato smo izvedi manj razstavnih projektov 
- društvo lastnikov gozdov ni bilo ustanovljeno (težava je najti primerno osebo, ki bo društvo lastnikov gozdov  
  vodila - neplačano volontersko delo) 
 

 
Uresničevanje načrtovanih letnih varstvenih ciljev zavarovanega območja 
  
Uresničevanje varstvenih ciljev zavarovanega območja izvajamo v skladu z normativnimi in finančnimi 
možnostmi. V letu 2015 se je pojavila nova in potencialno nevarna ovira za parkovno favno – postavitev 
tehnične ovire za omejevanje ilegalnega prestopanja meje vzdolž vzhodne državne meje. Tehnična ovira je 
večinoma sestavljena iz žice z ostrimi rezili. V območju parka, v nedostopnem predelu soteske Zelenjak je del 
meje brez tehnične ovire, kjer divjad še lahko prehaja v skladu s svojimi naravnimi potrebami. 
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 ter še posebej vrste in habitate območij Nature 
2000. 
Varstvo vrst in habitatov zagotavljamo z neposrednim nadzorom, vzdrževanjem ter skrbjo za izboljševanje 
ekoloških razmer, kjer je to seveda potrebno in izvedljivo (oživitvena rez na visokodebelnih sadnih drevesih, 
dogovarjanje z deležniki o gnezdišču čebelarja v Župjeku na Bizeljskem (priprava Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta), košnja in vzdrževanje ugodnega stanja suhih travnikov na Vetrniku in Oslici), ter možno 
ob upoštevanju normativnih možnosti poseganja v tujo lastnino in v skladu s finančnim načrtom. 
V maju smo opazili, da so tako rekoč vsa kostanjeva drevesa na območju parka okužena s kostanjevo šiškarico 
(Dryocosmus kuriphilus). S pojavom šiškarice in posledicah širjenja tudi drugih invazivnih vrst smo med vodenji 
seznanili tako šolsko mladino kot odrasle obiskovalce. V avgustu smo organizirali akcijo odstranjevanja 
invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v širši okolici ribnika Trebče. Udeležili smo se je zaposleni v javnem zavodu 
Kozjanski park. Aktivno smo sodelovali tudi v delavnici, ki jo je Erico organiziral v zvezi s pripravo državne 
strategije ravnanj z invazivnimi vrstami. 
 
Do boljšega poznavanja sveta žuželk si pomagamo na različne načine. Ker je za prepoznavanje številnih vrst 
metuljev, hroščev, stenic, kobilic, škržatkov, čmrljev… potrebno zelo poglobljeno znanje, sodelujemo z 
najboljšimi slovenskimi entomologi. Ti nam pomagajo pri določevanju predvsem fotografiranega materiala. 
Med 12. in 14. junijem 2015 smo gostili 35. mednarodno srečanje entomologov Alpe Adria. 31 vrhunskih 
specialistov za metulje in hrošče iz Nemčije, Avstrije, Italije in Slovenije se je odzvalo na vabilo Slovenskega 
entomološkega društva Štefana Michielija. S posebnim dovoljenjem Agencije RS za okolje so kozjanski svet 
žuželk raziskovali tri dni. 
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V januarju smo ponovno koordinirali in izvajali zimsko štetje vodnih ptic (IWC) na Sotli, Gračnici in Bistrici, pri 
tem se je spremljala tudi prisotnost drugih vrst ptic, bobra (Castor fiber) in vidre (Lutra lutra). Med vodnimi 
pticami so bile opažene race mlakarice, sive in velika bele čaplje, labodi grbci in vodomci. Na odseku Bistrice v 
Zagaju so bile opažene sledi objedanja drevja s strani bobra, kar dokazuje prisotnost družine na tem območju 
(nova lokacija). Po pričevanju družine Zorko smo ta podatek tudi potrdili. 
  
V zimskem času smo na izbranih šestih lokacijah popisovali ptice. Pri tej nalogi so sodelovali tudi dijaki Srednje 
ekonomske šole iz Celja, ki so rezultate predstavili v obliki raziskovalne naloge na tekmovanju Gibanja znanost 
mladini. Posebno smo bili veseli prisotnosti zelene žolne (Picus viridis) na vseh lokacijah. Gre za vrsto žolne, ki 
je vezana v precejšnji meri na sadovnjake in kulturno krajino. Njeno populacijo na Natura 2000 območju 
Kozjansko je Slovenija dolžna ohranjati tudi zaradi članstva v EU (je kvalifikacijska vrsta). 
Na območje gnezdišča v peskokopu Župjek na Bizeljskem so se čebelarji vrnili v prvih dnevih maja. Gnezdili so v 
stenah znotraj peskokopa ter na steni, ki je nastaja kot posledica plazu pred leti. Vsega skupaj je gnezdilo 
najmanj 35 parov čebelarjev.  
V pomladnih mesecih je bil izveden popis belovratega muharja (Ficedulla albicollis) na Orlici, Vetrniku in 
Bohorju. Prisotnost je bila zaznana povsod, kjer se pojavlja starejše drevje in suha lesna masa. Zanimiv je tudi 
podatek o uspešnem gnezdenju belovratega muharja v gnezdilnici znotraj travniškega sadovnjaka (Čelovnik). 
  
V marcu in aprilu smo s pomočjo prostovoljcev izvajali prenos dvoživk preko ceste na območju ribnika Trebče. 
Med preko 8.500 prenesenimi dvoživkami so prevladovale navadne krastače (Bufo bufo). Zaskrbljujoč pa je 
drastičen upad števila rjavih žab in njihovih mrestov. Reševanje dvoživk v mrtvici pri Imenem pa je na tak način 
(postavitev ograje in ročno prenašanje) zaradi konfiguracije terena, poselitve in infrastrukture nemogoče – 
ugotovljeno ob podrobnem terenskem ogledu. 
 
Visokodebelni travniški sadovnjaki na območju Kozjanskega parka so velika zakladnica biotske raznovrstnosti, 
tradicionalnih in avtohtonih vrst in sort sadnega drevja in primer dobre parkovne prakse. Z namenom njihove 
ohranitve smo jih revitalizirali, sadili nove, obrezovali, oskrbovali, organizirali predelavo sadja, urejali 
drevesnico in  kolekcijski matični sadovnjak. 
S številnimi aktivnostmi v travniških sadovnjakih (obnovitvena rez, vzdrževanje, saditev novih dreves…) 
skrbimo tudi za habitat številnih vrst ptic (s poudarkom na kvalifikacijskih vrstah Natura 2000 območja - 
vijeglavka, veliki skovik...). 
  
V ekološki drevesnici smo vzgajali sadna drevesa sort, ki smo jih vključili v slovensko sortno listo sadnih rastlin 
in operacijo Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija v okviru Kmetijsko okoljsko 
podnebnih ukrepov Programa razvoja podeželja za obdobje 2015-2020. 
  
Vseskozi spremljamo tudi stanje naravnih vrednot. 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 posameznih 
rastlinskih čistilnih naprav. 

 
 

Ocena stanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, dejavniki ogrožanja in 
trendi 
  
Med naravnimi vrednotami so spremembam najbolj podvržene drevesne naravne vrednote. Pri spremljanju 
stanja ugotavljamo, da kljub večkratnim posegom počasi umira Rajglov cer, lipo pri Rupretovih pa je bilo 
potrebno zaradi nevarnosti ogrožanja stanovanjskega objekta in ljudi (padajoče suhe veje) odstraniti. Zaradi 
erozijskih procesov je prišlo tudi do sprememb oblike Ajdovske žene pod Pilštanjem. Pri hidroloških naravnih 
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vrednotah občasno prihaja do posegov v brežine (poseki zarasti, odlaganje materialov, posegi v brežino). 
Običajno so posegi s strani lastnikov pribrežnih parcel. Pri naravnih vrednotah, ki so urejene za obisk (npr. 
Gruska) skrbimo za vzdrževanje dostopa in omogočanje varnosti. 
  
Velika biotska raznovrstnost je ena od značilnosti območja. Intenzivnejše poseganje v prostor velikokrat 
negativno posega tako v vrstno sestavo živih organizmov kot tudi številčnost populacij posameznih vrst. Velika 
večina travnikov je bila v zadnjih letih podvržena intenzivnejši rabi (gnojenje, večkratna košnja, uporaba 
rotacijskih kosilnic, baliranje, povečan obseg prepašenih površin) kar se negativno odraža na biodiverziteti. Žal 
park razen osveščevalnih dejavnosti na tem segmentu nima moči vplivati na dogajanje. Nižinski travniki so tako 
rekoč vsi zelo intenzivno gojeni, podoben trend se dogaja tudi na hribovskih suhih travnikih. 
  
Stanje biodiverzitete v gozdnem prostoru je relativno ugodno, saj je veliko sestojev (npr. na Orlici) v zrelem 
obdobju. Monitoring hroščev je tako pokazal velike gostote kozličkov. Vendar načrti izkoriščanja 
(pomlajevanja, veliki etati) teh sestojev v bližnji prihodnosti (desetletnem obdobju izvajanja novega GGN) 
kažejo na verjetno slabšanje habitatov varovanih vrst. 
  
Vodotoki (Sotla in Bistrica s pritoki) ne doživljajo velikih sprememb v kvaliteti vode. Izjeme so obsežna 
gnojenja, predvsem v jesenskem času. Pri manjših vodotokih so problematični odvzemi vode za zalivanje v 
poletnih sušnih obdobjih saj praviloma niso izvedeni na način, ki bi ohranjal biološki minimum (tudi na 
odvzemih z vodnimi dovoljenji). 
  
Upravljavci zavarovanih območij nimamo ustreznih normativnih orodij za vplivanje na posege v prostor. 
  
Dejavniki ogrožanja so praviloma vse dejavnosti, ki se ne opravljajo na osnovi programov dela, pri sprejetju 
katerih sodelujejo vsi upravljavci prostora. Lokalni potencialni dejavniki ogrožanja so lahko razvojne usmeritve 
lokalnih skupnosti in individualni podjetniški interesi, katere pa smo do sedaj uspevali usklajevati s čim 
manjšimi posledicami za naravo/okolje. 
  
 

Poraba namenskih sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS 
  
Poraba namenskih sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS je bila v skladu z dogovorom na Ministrstvu 
za okolje in prostor prioriteta poslovnih odločitev zavoda v letu 2015. 
  
V letih 2008 in 2009 smo od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju Sklad) iz naslova presežka 
prihodkov nad odhodki Sklada prejeli za namen ureditve prostorov za naravoslovni in izobraževalni center v 
Kozjem sredstva v višini 281.183,33 € in za odkup kmetijskih zemljišč in prostorov v Podsredi za namen centra 
ekološkega sadjarstva in razvoja podeželja v višini 30.462,36 €. 
  
Skladovih sredstev po obeh pogodbah iz let 2008 in 2009 je bilo v vrednosti 311.645,96 €. Sredstva za namen 
centra ekološkega sadjarstva in razvoja podeželja so bila v celoti porabljena (30.462,36 €). 
  
Zavod v letu 2010 ni uspel na razpisu in posledično ni pridobil finančnih sredstev potrebnih za izvedbo GOI del 
za celovito obnovo podeželskega dvorca Kozje, zato smo ustavili postopek javnega naročila izvedbe GOI del, 
objavljenega na portalu 24.5.2010. Nato se je obnovila le streha in z najetimi napravami se je poskušalo 
preprečiti propadanje stavbe zaradi vlage. 
  
Razlika sredstev se je do leta 2011 porabila za sofinanciranje mednarodnih projektov in zagotavljanje lastne 
udeležbe pri teh projektih. 
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V obdobju 2011 – 2014 je prišlo (zaradi preseganja sposobnosti zavoda za zagotavljanje sredstev za 
obnavljanje in vzdrževanje dvorca Kozje in usmerjenosti zavoda v izvajanje naravovarstvenih opravil) do 
spremembe namena obnovitve podeželskega dvorca Kozje v sedež uprave parka in vzpostavitve naravoslovno 
izobraževalnega centra parka. Sedež parka ostaja v Podsredi, kjer se tudi vzpostavi naravoslovno izobraževalni 
center parka. Spremembo je na osnovi številnih utemeljitev soglasno sprejel in potrdil tudi Svet zavoda. 
Sredstva sklada se torej od odločitve, da se spremeni namen, namenjajo vzpostavitvi naravoslovno 
izobraževalnega centra v Podsredi. Stanje neporabljenih sredstev Sklada na dan 1.1.2015 je bila 171.820,78 €, 
na dan 1.1.2016 pa je 97.411,96 €. 
 
V letu 2015 smo za potrebe realizacije sredstev Sklada najeli komercialni kredit pri najugodnejšem ponudniku – 
Poštna banka Slovenije. Najeti kredit v višini do 107.000,00 EUR bomo črpali v skladu s potrebami po kreditnih 
sredstvih s ciljem, da za realizacijo obveznosti prispevamo čim več lastnih sredstev, da bo kreditna obveznost 
čim nižja. V skladu z usmeritvijo Službe za varstvo narave bo poraba skladovih sredstev realizirana do konca 
leta 2016. 
 
Konec leta smo prejeli povračilo vloženih projektnih sredstev v projekt »Pilgrimage Europe« SI-AT, ki se bodo 
po odplačilu kreditnih obveznosti pri EZR namenila zaključku porabe Skladovih sredstev v skladu s sprejetim 
programom.  
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PRIORITETA I: VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE 
   

1      IZVAJANJE NEPOSREDNIH AKTIVNOSTI IN UKREPOV VARSTVA NARAVE 
  
 
V letu 2015 je Vlada RS sprejela Program upravljanja Nature 2000 za obdobje 2015 – 2020, ki je podlaga 
ukrepom v Natura 2000 območjih tudi v parku. 
 
Spremljanje in analiziranje stanja narave in  izvajanje ukrepov varstva je naša prednostna naloga, ki nam jo 
nalaga 133. člen Zakona o ohranjanju narave in usmeritve MOP-a. 
  
V okviru prve naloge smo: 
  
1. Spremljali in analizirali stanje vrst in habitatov Natura 2000 
2.  Spremljali in analizirali stanje in varstvo naravnih vrednot 
3.  Izvajali rez sadnih dreves v travniških sadovnjakih, habitatu ptic Nature 2000 
4. Postavljali  ograje in prenašali dvoživke preko prometnih cest 
5.  Izdelovali bivališča za koristne organizme 
6.  Izdelovali  in namestili gnezdilnice za najbolj ogrožene Natura 2000 vrste ptic 
7.  Popisovali in odstranjevali invazivne vrste s poudarkom na Natura 2000 območjih 
8.  Ohranjali habitatni tip suhih travišč na karbonatni podlagi (prednostna Natura 2000 območja) 
9.  Obdelovali in vzdrževali drevesnico in kolekcijski sadovnjak (habitat vrst Nature 2000) 
10. Spremljali izkoriščanje lesne biomase in ohranjanje ugodnega stanja habitatov vrst Natura 2000 
  
1.1    Spremljanje in analiziranje stanja vrst in habitatov Natura 2000 
Med t.i. Natura 2000 vrstami smo v prvi polovici leta pridobili več podatkov o metulju črnem apolonu 
(Parnassius mnemosyne) ter ptici belovrati muhar (Ficedula albicollis). Opažanja so vezana na njune tipične 
habitate: gozdni robovi, gozdne jase ter območja ob gozdnih poteh za prvega in gozdovi z večjim deležem suhe 
lesne mase za drugega. Opažanja so bila na Čerčkovi domačiji, v dolini potoka Dupla, v dolini Gračnice, na 
Velikem Javorniku, Kozjaku ter Velikem Kozju. Med monitoringom ptic v šestih sadovnjakih v zimskem času 
smo zabeležili prisotnost zelene žolne (Picus viridis) na vseh lokacijah. Na Čerčkovi domačiji pa tudi srednjega 
detla (Dendrocopos medius). Rezultati so bili predstavljeni tudi v mladinski raziskovalni nalogi (avtorji Jure 
Novak et al, Srednja ekonomska šola Celje), ki je bila uspešna na tekmovanju Gibanja znanost mladini. V 
pomladnem času smo nadaljevali s spremljanjem gnezdenja ptic na istih lokacijah. Pomemben je podatek, da 
smo na vseh lokacijah zaznali prisotnost rjavega srakoperja (Lanius collurio), zelene žolne in vijeglavke (Jynx 
torquilla). Pretežni del parka je vključen v evropsko ekološko omrežje Natura 2000. Med kvalifikacijskimi 
vrstami in habitati so vrste vodnega okolja (vidra, potočni škržek, koščak…), travniških sadovnjakov 
(vijeglavka…), travnikov (HT 6210*, travniški postavnež…) in gozdov (alpski in bukov kozliček, črtasti 
medvedek…). Stanje tukajšnjih populacij je le deloma vključeno v nacionalne monitoringe (alpski in bukov 
kozliček, puščavnik), sami smo prisotnost ugotavljali tekom lastne prisotnosti na njihovih habitatih. Opažena 
sta bila tako travniški (Euphydryas aurinia) kot gozdni postavnež (Euphydryas maturna). Aktivno smo sodelovali 
pri državnem monitoringu alpskega kozlička (Rosalia alpina) na območju Orlice. Z izvajalcem smo preverjali 
tudi uspešnost nove metode (feromonska past), ki se je izkazala za uspešno. Ob izvajanju monitoringa alpskega 
kozlička ter nočnih popisih metuljev smo pridobili še nekaj novih podatkov o kozličku vrste Aegosoma 
scabricorne, ki velja za redko vrsto v Sloveniji. 
Z izvedenima popisoma ptic (1999, 2010) spremljamo stanje ptic, ki ga dopolnjujemo s popisom ptic (predvsem 
gre pozornost vijeglavki, rjavemu srakoperju in zlatovranki). Popisi so potekali na izbranih šestih lokacijah. 
Razloga sta dva – preteklo je pol dekade med »rednimi« popisi, stanje vrst na travniških habitatih se je po 
rezultatih popisov v zadnjem času močno poslabšalo. Veseli nas, da sta v vseh tangiranih lokacijah prisotni 
kvalifikacijski vrsti vijeglavka in rjavi srakoper. Ker vijeglavka ni zasedla nobenega od šestih ponujenih 
gnezdilnic sklepamo, da ima še dovolj naravnih dupel za gnezdenje. 
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Vključili smo se v monitoring netopirjev - na gradu Podsreda je bilo opaženih 30 malih podkovnjakov, 3 veliki 
podkovnjaki in eden pozni netopir. Pomembno na tej lokaciji je, da se zimska prenova ostrešja ni zavlekla v 
pomladni čas, ter spremenila habitatskih razmer. 
Monitoring košenosti travniških površin znotraj Nature 2000 zaradi izvedbe treh otroških naravoslovnih 
taborov ni bil izveden po parcelah, je pa bilo med spremljanjem stanja ugotovljeno, da se stanje ne spreminja. 
Na varovanem HT travnikov prevladujejo trije neprimerni načini njihovega upravljanja: gnojenje s prezgodnjo 
košnjo, ograjenost in prepašenost ter večletno opuščanje rabe (vodi v zaraščanje).  
 
1.2   Spremljanje in analiziranje stanja in varstvo naravnih vrednot 
V sodelovanju z ZRSVN, območna enota Celje smo opravili izobraževanje o uporabi Naravovarstvenega atlasa 
in se dogovorili za način spremljanja naravnih vrednot. Skupaj smo pregledali geomorfološko naravno 
vrednoto Gruska, Gluha peč, Ajdovsko ženo ter gozdni rezervat na Orlici. Pri Ajdovski ženi smo se odločili, da 
zaraščenosti z bršljanom ne bomo čistili, ker bi s tem povzročili hitrejši propad same naravne vrednote. 
Pri Gruski smo se odločili, da opravimo nujna vzdrževalna dela (uredimo pot in prehod preko vodotoka) in sicer 
z namenom, da bo le ta na voljo za obisk v vseh vremenskih razmerah. Pridobili smo naravovarstveno soglasje. 
Z deli smo pričeli decembra, ko je bila vegetacija že v mirovanju in so bile ugodne vremenske razmere. Opravili 
smo čiščenje grmovne vegetacije, odstranili smo suha in podrta drevesna debla (posledica snegoloma), z 
gradbenim strojem smo opravili čiščenje struge potoka. V prvih mesecih prihodnjega leta bomo uredili še 
prehod potoka s pomočjo dveh lesenih mostov, ustrezno utrdili in opremili pot po gozdnem pobočju in 
zamenjali označevalne in informativne table.  
Pri Gluhi peči smo analizirali stanje. Glede na to, da je naravna vrednota tik ob glavni cesti se za označitev z 
namenom obiska zaradi prometne varnosti nismo odločili. 
Opravili smo ogled in opisali stanje Vilne peči. Med drevesnimi NV so bile pregledane lipe pri gradu Podsreda, 
Rajglov cer, lipa v Bizeljski vasi, lipa pod Oslico, botanični spomenik nahajališče Clusijevega svišča na Lovrencu, 
odseki rek Bistrica, Sotla in Gračnica. 
V spomladanskem času je bilo med obiskom gozdnega rezervata opaziti med drugimi vrstami ptic tudi 3 pare 
belovratih muharjev (Ficedula albicollis) ter več predstavnikov primarnih duplarjev (žolne, detli). 
  
1.3   Izvajanje rezi sadnih dreves v travniških sadovnjakih, habitatu ptic Nature  2000 
Vzdrževanje sadnih dreves – nadaljevanje primerne kmetijske prakse (v skladu s cilji PUN) omogoča ustrezen 
gnezdilni in prehranjevalni habitat za ptičje vrste (pogorelček, vijeglavka, smrdokavra, veliki skovik, 
zlatovranka), ki so zavarovane po slovenski in evropski zakonodaji ter kvalifikacijske vrste Natura 2000 območja 
(SPA Kozjansko). 
V zadnjem desetletju so na območju parka bili posajeni številni mladi in obnovljeni starejši travniški sadovnjaki. 
V dobi mirovanja sadnega drevja, to je od decembra do aprila, smo opravljali vzgojno, vzdrževalno, oživitveno 
in korekcijsko rez sadnih dreves. Opravili smo vzgojno rez na preko 800 mladih sadnih drevesih.  Pri lastnikih, ki 
so se imeli namen vključiti v KOPOP ukrepe, smo jih obravnavali prednostno in opravili oživitveno rez na preko 
160 visokodebelnih sadnih dreves. V Podčetrtku, Gregovcih, Bistrici ob Sotli in Podsredi smo urejali sadne 
drevorede. Na območju Bistrice ob Sotli, kjer je bil leta 2007 posajen sadni drevored ob lokalni cesti, smo 
zamenjali dotrajano oporo ob sadnih drevesih in dosadili manjkajoča sadna drevesa. Zaradi pogosto opaženih 
napak pri vzgoji visokodebelnih sadnih dreves smo vsem lastnikom nudili individualno pomoč in v sodelovanju 
z interesnimi združenji organizirali tri praktične prikaze vzgoje in vzdrževanja sadnih dreves na Virštanju, 
Trebčah in Hrastju, katerih se je udeležilo preko 100 lastnikov. Lastnike smo osveščali o pomenu operacij 
Kmetijsko okoljsko podnebnih ukrepov Programa razvoja podeželja in v ta namen pri tistih lastnikih, ki so 
izkazali interes, da bi se s travniškim sadovnjakom vključili v ukrep, tudi opravili oživitvene rezi. 
V okviru te naloge se povezujemo z lastniki travniških sadovnjakov in s tem prispevamo k povečanemu 
zanimanju lastnikov za obnovo, gojenje in vzdrževanje sadnega drevja v visokodebelnih sadovnjakih, habitatu 
ptic Nature 2000. 
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1.4   Postavljanje  ograje in prenašanje dvoživk preko prometnih cest 
Kozjanski park je že 16. leto izvajal prenašanje dvoživk preko ceste na lokaciji pri ribniku Trebče (ostanek stare 
struge Bistrice). Pri tem smo uporabili tudi nove materiale (razrezane plastične plošče - trajnejše kot folija). 
Preko poziva v lokalnem časopisu so se nam pri tem z enkratnimi obiski pridružile še učenke in učenci osnovnih 
šol iz Lesičnega (pod vodstvom ga. Mateje Polutnik) ter Kozjega (ga. Lidija Čepin). Poleg šolarjev so na pomoč 
priskočili še člani/ce Kozjanskega gobarskega društva ter Planinskega društva Kum Trbovlje. Njihovo udeležbo 
smo vedno izkoristili še za seznanjanje z vrstami tu živečih dvoživk (sekulja, rosnica, zelena rega, zelene žabe, 
hribski in nižinski urh, navadni in planinski pupek), vzroki njihove ogroženosti (uničevanje in fragmentacija 
habitatov, infrastrukturni in urbanistični posegi, kemizacija okolja...) in načine pomoči k njihovemu preživetju 
(čiščenje odpadnih voda, vzdrževanje vodnih teles, izlov rib iz manjših vodnih teles...). 
Sicer smo preko ceste prenesli cca. 8.500 osebkov dvoživk. Prehajanje je bilo zaradi nizkih nočnih temperatur 
zelo razvlečeno. Pravi boom je prenašanje doživelo ob dežju in hkratnem dvigu nočnih temperatur (en dan je 
bilo prenesenih 3.500 dvoživk). Daleč največ je bilo navadnih krastač (Bufo bufo). Zaskrbljujoč je podatek o zelo 
nizkem številu opaženih rjavih žab in njihovih mrestih. Lahko, da gre za enkratni pojav, v kolikor pa bi se tak 
trend nadaljeval bo potrebno razmišljati o odstranitvi rib ali zasaditvi vodnih rastlin (markofitov). 
  
1.5   Izdelovanje bivališč za koristne organizme (hoteli za žuželke) 
Za ohranjanje ugodnega stanja biotske raznovrstnosti v travniških sadovnjakih je potrebno vzdrževati 
ravnovesje med t.i. koristnimi in škodljivimi organizmi brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev. V letu 2014 
smo začeli izvajati prakso izdelovanja manjših prenosnih bivališč za koristne žuželke (hoteli za žuželke) med 
poletnimi naravoslovnimi tabori ter pripravo delavnice za otroke, ki se je pokazala kot uspešna. 
V letu 2015 smo ponudbi bivališč za žuželke dodali še čmrljake. Prvi primerki so bili narejeni med poletnimi 
delavnicami za otroke. Le te so si udeleženci tabora odnesli domov ter tako poskrbeli za širitev dobre prakse. 
  
1.6   Izdelovanje  in nameščanje gnezdilnic za najbolj ogrožene Natura 2000 vrste ptic 
Pomanjkanje ustreznih naravnih dupel je pogosto omejujoč dejavnik za uspešno gnezditev ptičjih vrst, ki so 
zaradi ogroženosti varovane po slovenski in evropski zakonodaji (Natura 2000). 
Z izdelavo in namestitvijo ustreznih gnezdilnic lahko prispevamo k izboljšanju gnezditvenega habitata ter 
ohranitvi populacije najbolj ogroženih ptičjih vrst (smrdokavra, vijeglavka, zlatovranka in veliki skovik). V 
zimskem času smo namestili gnezdilnico za sovo kozačo (Strix uralensis), ki je s svojo številčnostjo v naših 
gozdovih posebnost v evropskem merilu. Po šest gnezdilnic (za plavčka, veliko sinico, vijeglavko, pogorelčka, 
smrdokavro in velikega skovika) smo v marcu namestili v izbranih šestih sadovnjakih (Gradišče, Golobinjek, 
Krivica, Zagaj, Zdole, Čelovnik). Tekom gnezdilne sezone smo potem v okviru monitoringa ptičjih vrst spremljali 
gnezdenje v njih. V njih so gnezdile velika sinica, plavček, škorec in belovrati muhar. Poleg tega so gnezdilnice 
uporabili še navadni polh, strigalice in sršeni. 
  
1.7   Popisovanje in odstranjevanje invazivnih vrst s poudarkom na Natura 2000 območjih 
V mesecu maju smo v okviru monitoringa prisotnosti invazivnih vrst preverjali prisotnost kostanjeve šiškarice 
(Dryocosmus kuriphilus). Na žalost smo ugotovili, da je v velikem številu prisotna na tako rekoč vsakem 
navadnem kostanju (Castanea sativa). Na območju parka niso bile izpuščene parazitske osice, ki napadajo 
njihove ličinke (letos prvič na nekaterih lokacijah v Sloveniji). O njej smo informirali prebivalce preko lokalnega 
časopisa in internetnega spleta.  
V začetku septembra smo izvedli akcijo odstranjevanja predvsem ambrozije in tudi drugih invazivnih vrst 
(japonski dresnik, enoletna suholetnica, žlezava nedotika) v okolici objektov in zemljišč v lasti in upravljanju JZ 
KP.  
 
1.8   Ohranjanje habitatnih tipov suhih travišč na karbonatni podlagi  (prednostna Natura 2000                                              

območja) 
Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatni podlagi (HT 6210* in 6510) so v evropskem merilu 
med najbolj ogroženimi travniškimi habitatnimi tipi in zato potrebujejo prednostno varovanje. 
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Že od leta 2001, ko smo v sklopu projekta LIFE začeli izvajati košnjo in čiščenje zaraščenih travniških površin, 
vsako leto v dogovoru z lastniki pokosimo določene travniške površine. Del aktivnosti je namenjen tudi 
monitoringu stanja travniških habitatov (košnja, ograjenost, prepašenost). 
Projekt, ki smo ga skupaj s KGZ OE Celje in Kmetijskim inštitutom Slovenije skupaj prijavili na Norveški 
mehanizem, žal ni bil sprejet, zato aktivnosti ohranjanja travniških habitatov ostajajo na enaki ravni kot doslej. 
  
1.9   Obdelovanje in vzdrževanje drevesnice in kolekcijskega sadovnjaka (habitat vrst Nature 2000) 
Z inventarizacijo travniških sadovnjakov na območju Kozjanskega parka smo ugotovili, da so velika zakladnica 
biotske raznovrstnosti tradicionalnih in avtohtonih vrst in sort sadnega drevja.  Z namenom ohranitve in 
obnove sadovnjakov smo v preteklosti registrirali drevesnico in uredili kolekcijski matični sadovnjak. V 
certificirani ekološki drevesnici razmnožujemo sadna drevesa sort, ki smo jih vključili v slovensko sortno listo 
sadnih rastlin in operacijo Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija v okviru Kmetijsko 
okoljsko podnebnih ukrepov Programa razvoja podeželja za obdobje 2015-2020. 
Zaradi ekološke pridelave in posledično nedovoljene uporabe sintetičnih fitofarmacevtskih sredstev je 
potrebno številna opravila v drevesnici opraviti ročno, da pridelamo kvalitetne odporne sadike. Zaradi 
zagotavljanja vrstenja poljščin in posledično utrujenosti tal smo na kmetiji Levstik v Podsredi vzpostavili novo 
lokacijo drevesničarske pridelave. Spomladi smo odstranili ograjo, ki je ščitila sadike pred poškodbami divjadi, 
opravili smo spomladansko cepljenje in precepljenje podlag, rez in pletev podlag. Plevele odstranjujemo z 
ročnim prekopavanjem in okopavanjem kmetijskega zemljišča, opravljamo številna zelena dela z namenom 
zagotovitve uspešne rasti in ustreznega zdravstvenega varstva rastlin. Kot zaščito pred številnimi rastlinskimi 
škodljivci, smo z dovoljenjem kontrolne organizacije preventivno sejali vmesne pasove gostiteljskih rastlin, v 
katerih si svoj življenjski prostor zagotovijo koristni organizmi. Na del kmetijskega zemljišča pa smo ne samo 
zaradi kolobarja ampak tudi za zimsko zagotavljanja hrane v ptičjih krmilnicah posejali sončnice. 
V času razmnoževanja sadnih dreves na živo oko, smo za širšo javnost organizirali delavnico o razmnoževanju 
sadnega drevja s ciljem, da udeleženci pridobijo osnovna sadjarska znanja in veščine. 
V mesecu oktobru je ob obilnem deževju reka Bistrica poplavila drevesnico in povzročila škodo na zemljišču in 
sadikah. Po delni sanaciji škode je sledilo označevanje sadik z rastlinskimi potnimi listi ter njihov izkop in  
prodaja. Za potrebe spomladanskega sajenja sadnih podlag smo preorali del njive in ogradili drevesnico zaradi 
preprečevanja škod od divjadi. 
V kolekcijsko matičnem sadovnjaku, ki se razprostira na 2,3 ha, smo z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano za 52 sort jabolk in hrušk imenovani kot uradni vzdrževalci sort. Večina znanja o 
tradicionalnih sortah in ekološki pridelavi se ni ohranila, zato moramo za namene njihove nadaljnje ohranitve 
tovrstno znanje pridobiti z delom v sadovnjaku. Z namenom možnosti strojne obdelave kmetijskega zemljišča 
smo v zimskem času  opravili zemeljska dela, katerim so spomladi sledila ureditev in zatravitev zemljišča. 
Odmrla in poškodovana drevesa smo nadomestili z novimi, na delu urejenega kmetijskega zemljišča pa smo 
vzpostavili nov travniški sadovnjak. Oskrbovali smo matični sadovnjak, ki smo ga zaradi zapolnitve 
razpoložljivih površin za travniški sadovnjak, vzpostavili na sosednjem kmetijskem zemljišču, katerega nakup se 
bo izvedel v letu 2016. Opravili smo zimska in spomladanska škropljenja z dovoljenimi ekološkimi sredstvi, rez 
sadnih rastlin, zamenjali oporo, obnovili bivališča za koristne organizme, kosili travo pod drevesi ter v okolici za 
namene opazovanj, raziskovanj in naravoslovnih dni namestili ptičje krmilnice in gnezdilnice. Redno smo 
oddajali letno prijavo pridelave, opravljali fitosanitarne preglede za zdravstveno varstvo rastlin in izpolnjevali 
evidence, ki so potrebne za zagotavljanje sledljivosti matičnega materiala in pregledov s strani ekološke 
kontrolne organizacije in fitosanitarne inšpekcije. Vsa kmetijska zemljišča v uporabi smo vključili v operacije 
Kmetijsko okoljsko podnebnih ukrepov Programa razvoja podeželja za obdobje 2015-2020. 
  
1.10    Izkoriščanje lesne biomase in ohranjanje ugodnega stanja habitatov vrst Natura 2000 
Od 1. aprila 2013 smo vključeni v mednarodni projekt Izkoriščanje potencialne lesne biomase v evropskih 
zavarovanih območjih. V projektu sodeluje pet zavarovanih območij iz različnih evropskih držav (Grčija, Italija, 
Avstrija, Madžarska in Slovenija). Uporaba lesne biomase za proizvodnjo toplote in 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 lesne biomase povečuje, kar smo zaznali tudi znotraj našega zavarovanega območja.  
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V okviru projekta smo pripravili dva dokumenta. V prvem smo predstavili zaloge lesne biomase in količine, ki bi 
jih bilo možno izkoriščati znotraj zavarovanega območja. Pripravili smo tudi popis javnih stavb, ki se ogrevajo z 
lesno biomaso. V drugem dokumentu smo opisali, kako se je v Kozjem vzpostavil sistem na daljinsko ogrevanje. 
Spremljamo izvor lesne biomase, za potrebe daljinskega ogrevanja v Kozjem se izključno uporablja lesna 
biomasa pridobljena znotraj zavarovanega območja. 
Marca je bil izveden sestanek projektnih partnerjev v Italiji (Nacionalni park Sila), kjer smo predstavili naše 
dejavnosti v zvezi z uporabo lesne biomase na našem območju in se seznanili z dejavnostmi v drugih 
zavarovanih območjih. 
Novembra je dvodnevno srečanje partnerjev potekalo v Sloveniji, poleg pregleda opravljenih projektnih 
aktivnosti smo projektnim partnerjem pokazali tudi Sistem daljinskega ogrevanja v Kozjem. 
Pripravili smo pilotni načrt za izkoriščanje lesne biomase v zavarovanem območju, ki naj bi služil tudi ostalim 
zavarovanim območjem pri izkoriščanju le te. Prav tako smo pripravili smernice oziroma navodila za trajnostno 
izrabo lesne biomase znotraj zavarovanega območja. 
  
V okviru te naloge redno sodelujemo z Gozdarskim inštitutom Slovenije in Zavodom za gozdove Slovenije. 
  
Programski stroški v preglednicah se nanašajo samo na stroške blaga in storitev. 
Za konkretne aktivnosti lahko porabljamo tudi sredstva za materialno poslovanje zavoda (proračunska), v 
skladu z razpoložljivostjo teh sredstev po obračunu splošnih stroškov poslovanja. 
 
Dodatne dejavnosti (program presežen): 
- obrezali smo 60% več visokodebelnih sadnih dreves 
- izdelali ter namestili smo več od načrtovanih gnezdilnic 
- pregledali smo večje število naravnih vrednot 
- opravljena popisa zelene žolne in belovratega muharja 
 
Ni bilo realizirano: 
- popis smrdokavre in koščaka 

 
 

2         PRIPRAVA NAČRTOV UPRAVLJANJA ZAVAROVANEGA OBMOČJA 
  
Zakon o ohranjanju narave v 53. členu pravi, da mora imeti zavarovano območje s statusom regijskega parka 
upravljavski načrt, ki ga potrdi ustanovitelj. Upravljavec zavarovanega območja pripravi letni program dela, ki 
ga mora sprejeti Svet zavoda in na podlagi le tega tudi poročilo o izvedenih nalogah, ki ga prav tako sprejema 
Svet zavoda. Kot upravljavec zavarovanega območja spremljamo dogajanje v prostoru. 
  
V okviru druge naloge smo izvajali naslednje aktivnosti: 
1.  Sodelovali pri novelaciji ustanovitvenega akta ter pripravljali načrt upravljanja 
2.  Pripravljali program dela in poročila 
3.  Pregled in spremljanje mnenj za uveljavljanje  predkupne pravice na zavarovanem območju 
  
2.1    Sodelovanje pri pripravi novelacije ustanovitvenega akta zavarovanega območja ter priprava načrta 

upravljanja 
V letu 2012 je Zavod za varstvo narave na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje posredoval Strokovne podlage za 
novelacijo ustanovitvenega akta. 
  
V letu 2015 Ministrstvo za okolje in prostor ni pripravilo osnutka ustanovitvenega akta in se zato ni vzporedno 
pričela priprava osnutka načrta upravljanja. 
  



21 
 

2.2   Priprava programa dela, poročil in javna naročila 
Po navodilih ministrstva smo pripravili poročilo o delu JZ KP za leto 2014. Do aprila 2015 smo dopolnili Program 
dela in finančni načrt JZ KP za leto 2015. Poročilo o delu JZ KP za leto 2014 ter Program dela in finančni načrt JZ 
KP za leto 2015 je sprejel Svet zavoda JZ KP na svoji četrti redni seji, ki je bila 4. junija 2015. 
  
V mesecu juniju smo izvedli postopek zbiranja ponudb za kotel za ogrevanje na lesno biomaso za upravo 
Kozjanskega parka. Prejeli smo tri ponudbe. Izbrali smo najugodnejšega ponudnika in sicer Ogrevanje Sedeljšak 
d.o.o., pogodbena cena brez DDV je znašala 16.674,94 eur. 
  
Prav tako v juniju smo izvedli tudi postopek zbiranja ponudb za ureditev ogrevanja na biomaso - sekance 
(uprava Kozjanskega parka) in izgradnjo zalogovnika. Prejeli smo dve ponudbi. Izbrali smo ugodnejšega 
ponudnika in sicer HPG Brežice d.o.o., pogodbena cena brez DDV je znašala 32.805,21 eur. 
 
V mesecu juliju smo po navodilih ministrstva oddali polletno poročilo za leto 2015. 
  
V mesecu septembru smo na 2. Korespondenčni seji sprejeli spremembo Programa dela in finančnega načrta 
JZ KP za leto 2015 – dovoli se dodatna zaposlitev Strokovnega sodelavca V za pomoč v računovodstvu do 
31.12.2015. 
 
Po navodilu ministrstva smo pripravili vsa zahtevana poročila o stanju zaposlenih. Konec leta smo pričeli s 
pisanjem Programa dela in finančnega načrta JZ KP za leto 2016 ter Poročila o delu JZ KP za leto 2015. 

 
 

2.3   Pregled in spremljanje mnenj za uveljavljanje  predkupne pravice na zavarovanem območju 
Agencija RS za okolje nam v vednost pošilja rešene vloge za uveljavljanje predkupne pravice. Vloge pregledamo 
in vnesemo v našo evidenco. Prejeli smo 198 vlog. 
V odkup je bilo ponujenih 359 zemljišč v površini 958 525 m2. 
 
 

VRSTA ZEMLJIŠČA ŠTEVILO ZEMLJIŠČ POVRŠINA M2 

kmetijsko  154 267266 

gozdno  61 309821 

pozidano  24 6142 

vinograd 8 585 

intenzivni sadovnjak 5 4032 

gozdno/pozidano 9 30647 

kmetijsko/gozdno 33 161137 

kmetijsko/pozidano 30 12342 

kmetijsko/vinograd 9 27799 

ostalo 26 133481 
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SKUPAJ 359 958525 

 
 
Tabela: Vrsta število in površina zemljišč ponujenih v prodajo 

 
  Graf: Število zemljišč ponujenih v odkup 
 
Dodatne dejavnosti (program presežen): 
- spremljanje mnenj za uveljavljanje predkupne pravice je bilo preseženo za 32% 
 
Ni bilo realizirano: 
- novelacija ustanovitvenega akta zavarovanega območja ter priprava načrta upravljanja, ker pristojno 
ministrstvo ni pripravilo osnutka ustanovitvenega akta 
  

 
3         IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI 
  
Nadzorne naloge smo izvajali v skladu z varstvenimi pravili in načeli, ki jih postavlja Zakon o ohranjanju narave 
(Ur. list RS št. 56/99, 46/14) in v skladu z varstvenim režimom, ki ga določa zakon o Spominskem parku Trebče 
(Ur. list SRS, št. 1/81, 42/86 in Ur. list RS, št. 8/90). 
 
V okviru tretje naloge smo izvajali naslednje aktivnosti: 
- ureditev naravovarstveno nadzorniške službe 
- nadzor v naravi 
- program Mladi varuh narave 
 
    
3.1   Vzpostavitev prekrškovnega organa 
Prekrškovni organ bomo vzpostavili v letu 2016, ko bodo opravljeni še preizkusi znanja in bomo prejeli 
pooblastila pristojnega ministra o usposobljenosti za naravovarstvenega nadzornika, odprli podračuna za globe 
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in stroške postopka, dobili ali dali narediti službene uniforme, prejeli službene izkaznice in uredili vse drugo 
potrebno za pričetek delovanja prekrškovnega organa. 
  
3.2   Ureditev naravovarstveno nadzorniške službe 
Pregledali smo pravilnik  o znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu št. 41/15. V letu 2016 bomo naravovarstvenim in prostovoljnim naravovarstvenim 
nadzorniki priskrbeli ustrezno opremo. 
  
3.3      Udeležba na usposabljanju za naravovarstvene nadzornike  
Novembra in decembra je pristojno ministrstvo pripravilo izobraževanja za naravovarstvene in prostovoljne 
naravovarstvene nadzornike. Izvajalec usposabljanja je bilo Ministrstvo za okolje in prostor, in sicer za 
naslednja področja: 
- temeljna načela ohranjanja narave;  
- zgodovina varstva narave;  
- varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;  
- organiziranost na področju varstva narave v Republiki Sloveniji;  
- splošno poznavanje zavarovanih območij v Republiki Sloveniji in posameznega zavarovanega območja;  
- neposredni nadzor v naravi;  
- sodelovanje s prekrškovnimi organi in osnove inšpekcijskega postopka. 
 
Za izvedbo strokovnega usposabljanja kandidatov za področje: 
- naravovarstveni/prostovoljni nadzornik kot uradna oseba in operativni postopki” je bila pristojna   
   organizacijska enota Generalne policijske uprave, pristojna za izobraževanje, izpopolnjevanje in   
   usposabljanje.  
 
Usposabljanje je potekalo v treh delih na treh lokacijah: 
- Ljubljana (MOP) – teoretični del, 2 dni 
- vadbeni center Generalne policijske uprave v Gotenici (za področje “naravovarstveni/prostovoljni nadzornik 

kot uradna oseba in operativni postopki”), 3 dni 
- Bled – praktični del, 1 dan.  
 
Usposabljanja se je udeležilo sedem sodelavcev. 
  
3.4   Nadzor v naravi 
V okviru nalog neposrednega nadzora v naravi smo: 
- neposredno spremljali  stanje 
- opravljali nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov  
- ugotavljali dejansko stanje pri kršitvah prepovedi iz Zakona o ohranjanju narave in njegovi podlagi sprejetih 
predpisov 
- opozarjanje oseb na varstvene režime 
 
V letu 2015 smo pisno opozorili kršitelja na redno prekomerno povzročanje hrupa v naravnem okolju v okolici 
Lesičnega. Kršitelj je s povzročanjem hrupa prenehal.  
Koncem leta smo pisno opozorili lastnika travniških površin ob vodotoku Trebčica zaradi nezakonitega posega v 
vodotok. Kršitelj je na osnovi opozorila poseg v naravo saniral. 
V območju parka – predel Vetrnik – se občasno pojavlja nezakonita vožnja v naravnem okolju z enduro motorji. 
Kršiteljev kljub poskusom v letu 2015 nismo uspeli prepoznati ali fotografirati. 
V spomladanskih mesecih smo spremljali dela odstranjevanja nanosov ter gradnje zadrževalnika materiala na 
vodotoku v Bister grabnu, decembra pa smo začeli z vzdrževalnimi deli na naravni vrednoti Gruska. 
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3.5   Program »Mladi varuh narave« 
Program »Mladi varuh narave« izvajamo v okviru poletnih naravoslovnih taborov in je sestavni del aktivnosti 
mreže šol Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.  
Naziv Mladi varuh narave je prejelo 36 mladih udeležencev.  
  
 

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

  
Nekaterim vrstam, habitatnim tipom in naravnim vrednotam je potrebno z vidika učinkovitega varstva narave 
posvetiti še posebno skrb. Med take ogrožene vrste spadajo pri nas dvoživke, bober in čebelar, suha travišča 
na karbonatni podlagi in visokodebelni travniški sadovnjaki. 
  
V okviru četrte naloge smo izvajali naslednje aktivnosti: 
- Skrbeli za ugodno stanje habitata bobra in vidre 
- Skrbeli za ugodno stanje gnezditvenega habitata čebelarja 
- Skrbeli za ugodno stanje habitatnega tipa suhih travišč (*6210, 6510) 
- Skrbeli za ugodno stanje travniških sadovnjakov, habitata Natura 2000 vrst ptic 
  
4.1   Skrb za ugodno stanje habitata bobra in vidre 
Evropski bober (Castor fiber) je bil na našem območju ponovno opažen leta 2009. Njegove aktivnosti so vezane 
na struge vodotokov (Sotla, Bistrica) in bližnjo okolico. Obstaja nevarnost, da bodo lastniki zemljišč začeli 
preganjati bobra zaradi škode, predvsem na koruznih njivah ob vodotokih. Javnost obveščamo o prisotnosti, 
ekološkem pomenu vrnitve bobra ter škodljivosti pretiranega odstranjevanja obrežne lesne zarasti. S tem 
ustvarjamo pogoje za ohranitev vrste pri nas. S temi nameni smo letos pristopili k obeleževanju mednarodnega 
dneva bobra (7. april). Na sedežu parka smo imeli “dan odprtih vrat” s pripravljenim predavanjem in ogledom 
bližnjega bobrišča (nad Podsredo). Dogodka se je poleg ostalih zaposlenih udeležila družina Misja iz Zagaja 
(imajo bobrovo družino v neposredni bližini) ter skupina dijakov iz brežiške Gimnazije (prof. Pavel Šet). 
Udeležili smo se tudi osrednjega dogodka ob dnevu bobra v Novem mestu ter sodelovali z novinarjem 
Slovenskih novic (g. Jaroslav Jankovič) pri pripravi članka.  Ob koncu leta smo ga spremljali preko iskanj 
objedanj in podiranj obrežne drevesna zarasti.  
Z ohranjanjem lesne zarasti in strukture rečne brežine se ohranjajo tudi ugodni pogoji za ohranitev vidre. 
Njeno spremljanje je pogojeno tudi s snežnimi razmerami, saj njeno prisotnost spremljamo predvsem preko 
sledi v snegu. Zaradi nesnežne zime je bilo tovrstno spremljanje onemogočeno. Sledi smo opazili tekom 
januarskega štetja vodnih ptic. O povozih vidre na našem območju nismo dobili nobene informacije. 
  
4.2   Skrb za ugodno stanje gnezditvenega habitata čebelarja 
Gnezdišče čebelarja (Merops apiaster) v peskokopu Župjek na Bizeljskem, ki je naravna vrednota, je 
potencialno ogroženo zaradi dejavnosti v peskokopu. Trenutno se v njemu ne izvajajo izkopna dela, s tem pa 
tudi ne prihaja do obnove vertikalnih sten ter odstranjevanja grmovne zarasti. V letu 2014 so se s strani 
“novega” lastnika parcel (gospod Krkač) v delu peskokopa pojavile nove grožnje zaradi želje po postavitvi 
strelišča na glinaste golobe. Trenutno je postopek na točki izdane druge zavrnitve izdaje naravovarstvenega 
soglasja. Gospod Krkač izvaja tudi nedopustne pritiske na obiskovalce naravne vrednote (ne dovoljuje prehoda, 
grozi z uničenjem mokrišča...). Čebelarji so na gnezditveno območje prileteli v prvih dnevih meseca maja, 
gnezdenje pa poteka v najvišji steni. Le ta namreč še ni zaraščena z robinijo in vrbami. Potrebno bo vsaj deloma 
odstraniti grmovno drevesno zarast, tudi zaradi možnosti opazovanja iz postavljene opazovalnice. Dva para 
gnezdita na novi steni, ki je posledica dve leti starega plazu na vzhodni strani. 
Z gospodom Antolovičem poteka tudi usklajevanje idej o gradnji informativnega centra v zgornjem delu 
peskokopa. Žal je pričel tudi z zemeljskimi deli, ki so bila po sestankih s predstavnikom lastnika koncesijske 
rudarske pravice (družba IGM) ustavljena. 
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Preverili smo lastniško strukturo vseh parcel na območju naravne vrednote gnezdišča čebelarja in ugotovili, da 
je kar nekaj parcel v lasti Republike Slovenije. Te želimo prenesti v last (upravljanje) parka ter tako zagotoviti 
čebelarju ugodno upravljanje z njimi. 
  
4.3   Skrb za ugodno stanje habitatnega tipa suhih travišč (HT 6210* in 6510) 
Z načrtovanjem in izvajanjem košnje na suhih traviščih, ki jo dorečemo skupaj z lastniki, prispevamo 
pomemben delež k ohranitvi tega zelo ogroženega habitatnega tipa. 
Na enem hektarju suhih travišč smo odpravili zaraščenost, na dveh hektarjih pa smo opravili košnjo. 
K ohranjanju ogroženih HT prispevajo tudi izobraževalne in osveščevalne akcije (vodeni ogledi, objave v 
lokalnih medijih, družabnih elektronskih omrežjih..), ki jih opravljamo predvsem v spomladanskem in poletnem 
času. Na travnike smo vodili skupine osnovnošolcev (naravoslovni dnevi) in tudi odraslih (planinska društva…). 
  
4.4   Skrb za ugodno stanje travniških sadovnjakov, habitata Natura 2000 vrst ptic 
Na zavarovanem območju se v okviru upravljanja posvečamo dejavnostim kmetijstva s ciljem, da ohranimo 
pestrost rastlinskih in živalskih vrst in raznolike življenjske prostore, med katerimi prevladujejo travniški 
sadovnjaki. Travniški sadovnjaki so v preteklosti zaradi intenziviranja kmetijske pridelave, pomanjkanja delovne 
sile, strojne obdelave kmetijskih zemljišč, zastopanih novejših sort in ekonomsko zanimivejših načinov 
pridelave sadja začeli izgubljati na svojem gospodarskem pomenu. Lastniki so pestro biodiverziteto ohranili s 
tradicionalno obdelavo kmetijskih zemljišč. Tovrstni sadovnjaki so se ohranili na nagnjenih, strmih in 
manjvrednih kmetijskih zemljiščih, v odprti kulturni krajini, v okolici zaselkov in kmetij ter posamezni kot sadni 
drevoredi. Zaradi številnih aktivnosti, ki jih izvajamo, izobraževanj, primerov dobrih praks, promociji, 
naravovarstveni ozaveščenosti dobivajo ponovno na pomenu. Na pobudo lastnikov kmetijskih zemljišč smo 
izvedli oglede nevzdrževanih travniških sadovnjakov in kmetijskih zemljišč na katerih so se v jesenskem, 
zimskem in zgodaj spomladanskem času sadila nova sadna drevesa in jim svetovali, nudili pomoč pri obnovi in 
pripravi zemljišča s ciljem povečanja biotske raznovrstnosti in ugodnega stanja habitata. Številnim lastnikom 
smo pomagali pri determinaciji sadnih sort in vpisu travniških sadovnjakov v register, kar je pogoj za vključitev 
v ukrepe Programa razvoja podeželja. Na matičnih drevesih smo nabirali razmnoževalni material številnih 
tradicionalnih sort, ki smo ga uporabili za nadaljnje razmnoževanje sadnih dreves. 
Sodelovali smo z Matejo Kišek iz Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire pri 
morfometrijskih in genetskih raziskavah lesnike. 
Na območju parka je sadno drevje obilno obrodilo, zato smo za lastnike travniških sadovnjakov in osnovne šole 
z območja parka v mesecu septembru in oktobru organizirali predelavo sadja v sadne sokove. V času Praznika 
kozjanskega jabolka smo organizirali za širšo javnost praktične prikaze predelave sadja, katerih so se udeležili 
številni obiskovalci. 
  
 

5     SPREMLJANJE KAZALNIKOV STANJA NARAVE V ZAVAROVANEM OBMOČJU 
VKLJUČNO S POPULACIJAMI INVAZIVNIH IN DRUGIH TUJERODNIH VRST TER 
IZVAJANJE POTREBNIH UKREPOV 

  
Za spremljanje kazalcev stanja vrst in habitatnih tipov je potrebno spremljati stanje ohranjenosti narave v 
skladu s 108. členom ZON (monitoring ohranjenosti narave). Zbrani podatki nam pomagajo pri načrtovanju 
ukrepov za izboljšanje stanja, kjer je seveda to potrebno. Izjemna ohranjenost biotske raznovrstnosti v 
Kozjanskem parku nas zavezuje, da v okviru različnih aktivnosti v naravi upoštevamo ukrepe vezane na 
ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, predvsem zavarovanih in ogroženih vrst iz rdečih 
seznamov Slovenije, izvajamo ukrepe iz operativnega programa Natura 2000. 
V sodelovanju z ZRSVN zbrane podatke vključujemo v Naravovarstveni atlas. 
  
V okviru pete naloge smo izvajali naslednje aktivnosti: 
1.   Nadaljevali inventarizacijo metuljev in kobilic s poudarkom na Natura 2000 vrstah 
2.   Inventarizacija hroščev 
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3.   Izvajali popise ptic s poudarkom na Natura 2000 vrstah 
4.   Skrbeli za varstvo in razvoj krajine v okviru ohranjanja Natura 2000 območij 
5.   Sodelovali pri raziskovanju gliv 
6.   Dopolnjevali podatkovne in dokumentacijske fonde 
7.   Dopolnjevali in posodabljali kartografske podlage in prostorske podatke 
  
5.1      Inventarizacija metuljev in kobilic 
Do konca leta 2015 je bilo na območju parka odkritih že preko 1.200 vrst metuljev (od 3.600 znanih v Sloveniji), 
med njimi 36 vrst z Rdečega seznama ogroženih vrst, 26 zavarovanih, za nekatere je tudi v evropskem merilu 
potrebno ohranjati habitate znotraj omrežja Nature 2000 (močvirski cekinček, črtasti medvedek, hromi 
volnoritec, petelinček…). Kljub velikemu številu že znanih vrst ob vsakem novem pregledu terena odkrijemo 
več novih vrst. 
V letu 2015 ni potekalo intenzivno popisovanje metuljev, smo pa med 12. in 14. junijem organizirali (v 
sodelovanju s Slovenskim entomološkim društvom Stefana Michielija) 35. delovno srečanje entomologov 
območja Alpe Jadran. 31 uveljavljenih raziskovalcev metuljev in hroščev je tri dni raziskovalo kozjansko 
entomološko favno.  Poročila so udeleženci oddajali v jesenskem času. Že prvo poročilo (Stanislav Gomboc) pa 
priča o upravičenosti organizacije dogodka. 400 vrst metuljev, najmanj 10 novih vrst za območje parka, od tega 
ena nova vrsta za Slovenijo. Skupaj smo dobili 200 novih podatkov o metuljih. Opažanje belega L s strani 
avstrijskega kolega bo potrebno preveriti v naslednjih letih, saj do sedaj ta vrsta metulja še ni bila opažena v 
notranjosti Slovenije (le v Primorju). 
  
5.2      Inventarizacija hroščev 
O najbolj številčni skupini žuželk imamo v parku relativno malo podatkov, saj do sedaj ni bilo izvedenih 
sistematičnih kartiranj. Na Natura 2000 območjih se je občasno izvajal državni monitoring alpskega in 
bukovega kozlička (Rosalia alpina, Morimus funereus), preverjala se je tudi prisotnost puščavnika (Osmoderma 
eremita). Med prvimi znanimi rezultati 35. delovnega srečanja entomologov Alpe Adria je bil razveseljiv 
podatek o najdbi para nosorožca (Aesalus scarabaeoides (Panzer,1793)). V 19. stoletju ga navajajo za Kranjsko 
in Štajersko, je tudi v Schmidtovi zbirki. Pozneje naj bi bili v Sloveniji ujet leta 1995 na feromonsko past v 
Trnovskem gozdu (Italijan Franciscolo). To je sedaj drugi podatek o tej vrsti po 19. stoletju. Končni rezultat 
srečanja je 10 novih podatkov o hroščih. Sodelovali smo pri preizkušnji nove metode (feromonska past) za 
alpskega kozlička na Orlici. Metoda se je izkazala za uspešno. V jesenskem času smo med pregledovanjem 
fasad večjih objektov (predvsem cerkva) našli veliko vrst, predvsem polonic. Naj ob tem omenimo tudi po letu 
1930 več opažanj gozdnega tekača Arocatus roeselii (Heteroptera) na različnih lokacijah (Podsreda, Kozje, 
Zagorje). 
  
G. Jožeta Brodarja smo uspeli nagovoriti, da nam pomaga pri določitvi najdenih in fotografiranih hroščev - 
določevanje je namreč za nespecialiste zelo težavno. Z njim smo sklenili tudi dogovor o tesnejšem sodelovanju 
v letu 2016.  
Popis puščavnika ni bil izveden, saj se v 2015 ni na tem območju izvajal državni monitoring (popis je bil mišljen 
kot nadgradnja le tega). 
  
5.3      Izvajanje popisa in štetje ter spremljanje populacije ptic 
V zimskem času smo ponovno sodelovali pri zimskem štetju vodnih vrst ptic (International Waterbird Census, 
IWC), ki ga izvajamo v sodelovanju z DOPPS–om. V letošnjem popisu ni bilo presenetljivih vrst (razen mogoče 
prisotnost labodov grbcev). Manjše število opaženih vrst gre vsaj deloma na račun nezimskih razmer v tem 
času. 
Na lokacijah šestih sadovnjakov - habitata varovanih ptičjih vrst (Gradišče, Zdole, Golobinjek, Zagaj, Krivica in 
Čelovnik), smo popisovali ptice tako v zimskem času kot v času gnezdenja. V zimskem času smo na vseh 
lokacijah tudi hranili ptice (sončnična semena, lojne pogače, loj). Za potrebe hkratnega popisovanja na vseh 
lokacijah smo izvedli interno izobraževanja iz poznavanja ptičjih vrst za zaposlene. K popisu smo pritegnili tudi 
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dijake Srednje ekonomske šole iz Celja, ki so iz zbranih podatkov naredili raziskovalno nalogo. Predstavili so jo 
na tekmovanju Gibanja znanost mladini (bronasto priznanje). 
  
Ptice smo spremljali tudi tekom gnezdilne sezone. V sodelovanju z DOPPS-om smo izvedli štetje kosca na 
območjih, kjer je bil le ta zabeležen ob prvem splošnem popisu ptic v letu 1999. Žal se je po tistem letu način 
kmetovanja (predvsem zgodnejša košnja) močno spremenil in koscu ne ustreza. Zato smo lahko le potrdili 
ugotovitve iz 2010 - kosca žal ni več. Edini primerek je bil slišan na skrajnem jugu popisnih ploskev - že na 
območju Jovsov. Tu se populacija še ohranja. 
Največ pozornosti je bilo namenjeno pticam v že omenjenih šestih sadovnjakih. V pomoč pticam duplaricam je 
bilo izdelanih in nameščenih po šest različnih tipov gnezdilnic (za plavčka, veliko sinico, pogorelčka, vijeglavko, 
smrdokavro in velikega skovika). Ob rednih pregledih gnezdilnic smo preverjali tudi vrste, ki si gnezda spletejo 
same. Veseli nas, da so tako rekoč v vseh sadovnjakih prisotne vrste kot so vijeglavka, zelena žolna in rjavi 
srakoper - gre namreč za vrste, ki jih moramo ohranjati na območjih Nature 2000. Presenečenje je bilo 
opaženo uspešno gnezdenje belovratega muharja (tudi Natura vrsta), saj pogosteje gnezdi v gozdnem 
prostoru. Prav belovratega muharja smo popisali tudi na več primernih gozdnih habitatih. Razveseljivo je, da je 
bil viden ali slišan na vseh pregledanih lokacijah (Orlica, Kozjak, Vetrnik, Bohor, Veliko Kozje). 
   
5.4      Varstvo in razvoj krajine v okviru ohranjanja Natura 2000 območij 
Številni terenski obiski bizeljske krajine so omogočili bogat arhiv, ki nam daje vpogled v stanje krajine. Gradivo 
smo urejali in dopolnjevali osnutek kataloga, ki predstavlja stanje in razvoj krajin zavarovanega območja. 
Monitoring krajine, ki ga izvajamo z občasnimi terenskimi ogledi doprinaša k boljšemu poznavanju prostora in 
krajin kot ga od nas zahteva Evropska konvencija o krajini.  
Osnovali smo podeželski vrt na Čerčkovi domačiji. Oblikovali smo ga v duhu tradicionalnega vrta s štiridelno 
razdelitvijo. Rastline značilne za nekdanji podeželski vrt našega območja smo pridobili iz vrta Jožice Uršič iz 
Trebč, nekaj jih je prispeval sodelavec Peter Kunst, nekaj jih že obstaja na vrtu, ki so ga obdelovali zadnji 
prebivalci Čerčkove domačije. Vrt vzdržujemo in ga predstavljamo ob obiskih kolekcijskega sadovnjaka. 
Ob gradbenih delih posodabljanja ogrevalnega sistema smo preuredili tudi del vrta ob upravni stavbi v trgu 
Podsreda.  
V jesenskih dneh je opravljala delovno prakso študentka krajinske arhitekture Andreja Molan, s katero smo 
opravili teden dni terenskih ogledov krajine zavarovanega območja. 
  
5.5   Sodelovanje pri raziskovanju gliv 
V Kozjanskem parku že vrsto let sodelujemo z Mikološko zvezo Slovenije. Največ aktivnosti je usmerjeno na 
raziskovanje gliv vlažnic, ki so pokazatelj ohranjenosti travniških habitatov. Nekateri travniki na Vetrniku v tem 
pogledu predstavljajo najbolj ohranjene tovrstne habitate v slovenskem in mednarodnem merilu (na njih so 
našli preko 20 vrst vlažnic – Operativni seznam gliv Slovenije 2013). Raziskovanje v sodelovanju z Mikološko 
zvezo Slovenije izvajamo v okviru strokovnega Mikološkega srečanja dr. Dušana Vrščaja v Kozjanskem parku v 
oktobru. Rezultate (Poročila mikološkega srečanja Mikološke zveze Slovenije 2012, 2013, 2014) javnosti 
predstavljamo s predavanj in objavami v pisnih medijih (Planinski vestnik, Oko…). 
  
5.6   Podatkovni in dokumentacijski fondi 
V Kozjanskem parku vodimo in dopolnjujemo dokumentacijske fonde, ki nam služijo pri delu upravljavca 
zavarovanega območja. 
  
V letu 2015 smo nadaljevali z urejanjem arhiva Kozjanskega parka. V dogovoru z Zgodovinskim arhivom Celje 
smo oddali majhen zaključen del gradiva v hrambo v arhiv. Vse leto dopolnjujemo knjižnično gradivo in 
evidence o knjižničnem gradivu. V naši knjižnici se nahaja preko 2263 naslovov. V skladu s predpisi smo oddali 
vse obvezne izvode v NUK. Dopolnjujemo podatke v naši hemeroteki, v kateri je odloženo 748 naslovov za leto 
2015. Hkrati nastaja tudi popis vseh člankov in elektronska oblika vseh člankov, ki se nanašajo na delovanje 
Kozjanskega parka. Dopolnjujemo podatke tudi v ostalih dokumentacijskih fondih, posredujemo podatke 
uporabnikom, vršimo izposojo knjig in ostalih materialov.  
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5.7   Dopolnjevanje in posodabljanje kartografskih podlag in prostorskih podatkov 
GIS je ključni podporni sistem vsem strokovnim nalogam, analizam in načrtovanju varstva in razvoja v 
Kozjanskem parku. Prostorski podatki se stalno dopolnjujejo. Pri dopolnjevanju prostorskih podatkov 
uporabljamo programski paket Arc view in Arc  Gis. Posodobili smo programsko opremo iz Arc Gis 9.3 na Arc 
Gis 10.3.1 in nabavili zmogljivejšo delovno postajo. Z zbranimi in obdelanimi terenskimi podatki v sodelovanju z 
ZRSVN prispevamo k dopolnjevanju informacijskega sistema  Naravovarstveni atlas. 
   
Dodatne dejavnosti (program presežen): 
- sodelovanje pri kartiranju alpskega kozlička 
- popis belovratega muharja 
 
Ni bilo realizirano: 
- kartiranje puščavnika (ni bilo državnega monitoringa) 
- ni bila postavljena razstava o hroščih Nature 2000 (premajhna sredstva, ni prostora) 
 

 
6 SODELOVANJE S KMETI PRI UKREPIH IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA S 

KATERIMI SE ZAGOTAVLJA CILJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA 
  
Habitati Nature 2000 so v Kozjanskem parku vezani predvsem na kmetijsko krajino. V zavarovanem območju 
znotraj svojih nalog skrbimo za ekstenzivna travišča znotraj Nature 2000 in sicer na način, da se s kmeti, lastniki 
in najemniki zemljišč dogovarjamo glede rabe kmetijskega zemljišča, košnje in v nadaljevanju paše na teh 
zemljiščih. Opravljamo čiščenje zemljišč, da se določena zemljišča ne zarastejo. Ker so nekateri lastniki teh 
zemljišč starejši in ne zmorejo več vseh del opraviti sami, jim s pomočjo orodja pridobljenega v okviru projekta 
LIFE pomagamo pri izvajanju košnje in s tem posledično pri preprečevanju zaraščenosti. Želimo si, da bi se 
lastniki odločili za čim večjo vključitev v operacije Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (Posebni traviščni 
habitati…). 
  
Drug pomemben habitat znotraj zavarovanega območja so visokodebelni travniški sadovnjaki. Za revitalizacijo 
in promocijo tradicionalnega sadjarstva smo veliko postorili že zadnjih petnajst let, saj nam je uspelo zaustaviti 
trend slabšanja habitata. Nadaljevali smo s spodbujanjem tradicionalnega sadjarstva, saj je naš dolgoročni cilj 
zagotoviti, da visokodebelni travniški sadovnjaki ostanejo ne samo visoko vreden habitat ampak tudi 
prepoznavni krajinski element zavarovanega območja. Kot pogoj za izkoriščanje sredstev Programa razvoja 
podeželja je pogoj vpis travniških sadovnjakov v register sadovnjakov, zato smo lastnikom nudili pomoč pri 
determinaciji sort. Na zavarovanem območju bi se lahko veliko število travniških sadovnjakov vključilo v ukrep 
Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil, operaciji Visokodebelni travniški sadovnjaki in Ohranjanje rastlinskih 
genskih virov, ki jim grozi genska erozija. Da bi lastniki zadostili pogojem ukrepov, smo jim opravili oživitvene 
rezi. 
  
Sodelovali smo tudi z ekološkimi kmetijami in jim nudili pomoč ne samo z izkušnjami in rešitvami v ekološkem 
kmetovanju, ampak tudi pri promociji njihovih pridelkov in izdelkov. Nekateri izmed njih so se s stojnico 
udeležili Festivala ekološke hrane. S predstavitvami primerov dobrih praks skušamo v ekološko kmetovanje 
pritegniti čim več kmetij. Kot primer dobre prakse se je Kozjanski park s kmetijskimi zemljišči, ki jih obdeluje, 
vključil v KOPOP ukrepe. S strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja je bil uspešno opravljen 
kontrolni pregled površin in zahtevkov za KOPOP plačila. 
Poudarek pri našem delu v naslednjih programskih letih je tudi spodbujanje družinskega kmetovanja, 
samooskrbe območja in trženja izdelkov. 
Za boljšo komunikacijo s kmeti in posledično številčnejše izvajanje operacij Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil 
smo se povezali s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, njihovimi območnimi izpostavami, specialisti na 
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posameznem področju in Inštitutom za trajnostni razvoj, ki je organiziral obvezno usposabljanje kmetov, ki so 
vstopili v ukrep Ekološko kmetovanje. 
  
 
 

7      SODELOVANJE Z ZAVODOM RS ZA VARSTVO NARAVE IN OSTALIMI 
ZAVAROVANIMI OBMOČJI 

  
Zavarovano območje Kozjanski park pokrivajo tri območne enote ZRSVN, in sicer največji delež OE Celje, nato 
OE Novo mesto in OE Ljubljana. S 1.1.2016 ZRSVN prenaša pristojnost nad občinama Krško in Kostanjevica na 
Krki iz območne enote Ljubljana na območno enoto Novo mesto, kar pomeni, da bosta po novem Kozjanski 
park pokrivali samo še dve območni enoti (Celje in Novo mesto). 
  
Z ZRSVN OE Celje smo v prvi polovici leta sodelovali pri: 
  
1.     Vrednotenju stanja naravnih vrednot 
2.     Načrtovanju in izvajanju naravovarstvenih akcij 
3.     Spremljanju mnenj za posege v prostor na zavarovanem območju 
 
  
7.1   Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih smernic 
V sodelovanju z ZRSVN smo sodelovali pri pripravi naravovarstvenih smernic. 
  
7.2   Sodelovanje pri upravljanju območij Natura 2000 
Glede na dejstvo, da se kar 70% zavarovanega območja Kozjanskega parka prekriva z območji Natura 2000, je 
velik del naših nalog posvečen sodelovanju pri upravljanju teh območij z različnimi sektorji, ki so pristojni za 
soupravljanje Nature 2000 (Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije, Inštitut za vode RS). 
Pregledali smo Program upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020) in se podrobneje posvetili nalogam, ki 
zadevajo naše zavarovano območje. Udeležili smo se izobraževanj, ki jih je pripravilo naše pristojno ministrstvo 
in ZRSVN. 
  
7.3   Vrednotenje stanja naravnih vrednot 
ZRSVN že več let opravlja revizijo kriterijev in stanja posameznih skupin naravnih vrednot. Skupaj smo 
pregledali reko Bistrico, Grusko jamo in Gluho peč. Opravili smo tudi ogled soteske Zelenjak in Zagorskega 
potoka.  
  
7.4   Načrtovanje in izvajanje naravovarstvenih akcij 
Skupaj z ZRSVN smo opravili terenski ogled Gruske jame, geomorfološke naravne vrednote ter predvideli 
potrebna dela za zagotavljanje možnosti obiskovanja te naravne vrednote. Za izvajanje del smo pridobili 
potrebno naravovarstveno soglasje. Z deli smo začeli decembra. Akcija na Lisci je zaradi zasedenosti partnerjev 
prestavljena v leto 2016. 
  
7.5   Spremljanje mnenj za  posege v prostor na zavarovanem območju 
Glede posegov v prostor na zavarovanem območju spremljamo stanje s pomočjo dokumentov, ki nam jih 
pošljejo v vednost predstavniki Agencije RS za okolje. V letu 2015 so nam tako posredovali 117 pozivov k podaji 
strokovnega mnenja ZRSVN in 123 rešenih odločb. Vse omenjene dokumente smo arhivirali. Izdali smo 5 
strokovnih mnenj k posegom v prostor na željo investitorjev. Eno vlogo smo odstopili v skladu z Zakonom o 
splošnem upravnem postopku (UL RS št. 24/06). 
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7.6   Sodelovanje z drugimi zavarovanimi območji 
Udeležili smo se slavnostnega podpisa pristopa Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera k Skupnosti 
naravnih parkov Slovenije. Pri tem smo si ogledali njihov Eko muzej s strokovnim vodstvom in se sprehodili po 
pešpoti do jezera. 
V počastitev Dneva parkov je bila v STIC-u v Ljubljani tiskovna konferenca, kjer so predstavniki posameznih 
zavarovanih območij (Kozjanski regijski park, Notranjski regijski park, Park Škocjanske jame, Krajinski park 
Ljubljansko barje) skupaj z ministrico za okolje in prostor predstavili delo in pomen zavarovanih območij. Pred 
STIC- om je bila postavljena tudi stojnica, kjer smo se zavarovana območja predstavljala s svojim promocijskim 
materialom. Ob samem Dnevu parkov smo vsa zavarovana območja skupaj izvedli številne aktivnosti s katerimi 
smo predstavljali in promovirali našo dejavnost po celotni Sloveniji. Slovenska zavarovana območja je ob 
Dnevu parkov obiskal tudi direktor federacije EUROPARC-a Federico Minozzi, ki ima sedež v Bruslju. V Sloveniji 
je bil od 22. do 27. maja. Prva dva dni smo ga gostili v našem zavarovanem območju, nato je odšel v Krajinski 
park Goričko, kjer je potekalo srečanje trideželnega parka, nato pa je obiskal še park Škocjanske jame in 
Ljubljansko barje. 
Sodelovali smo pri pripravi in organizaciji predstavitve razstave fotografij mag. Tea Hrvoja Oršaniča v muzeju 
lesarstva v Nazarjih. 
Prav tako skrbimo za promocijo drugih zavarovanih območij z njihovimi materiali v našem infocentru. 
Z drugimi zavarovanimi območji (Triglavski narodni park, Park Škocjanske jame, Notranjski regijski park) 
sodelujemo tudi v okviru programa MAB - človek in biosfera. 
V okviru Skupnosti naravnih parkov Slovenije smo se v Škocjanskih jamah udeležili strokovnega posveta z 
naslovom: Ekosistemske storitve in koristi, ki jih zagotavljajo zavarovana območja. 
 
7.7   Praznovanje 70. obletnice Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo - 

UNESCO 
V sodelovanju z Uradom za Unesco smo pripravili praznovanje 70. obletnice Organizacije Združenih narodov za 
izobraževanje, znanost in kulturo - UNESCO. Osrednja prireditev se je odvijala v soboto, 26. septembra na 
gradu Podsreda. 
Program prireditve je bil naslednji: 
Pozdravni nagovori 
● Milenca Krajnc, županja občine Kozje 
● mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Kozjanskega parka 
● dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje znanost in šport 
● dr. Milan Brglez, predsednik državnega zbora 
 
Osrednji govor z naslovom “UNESCO DANES” je imel prof. dr. Stanislav Pejovnik, predsednik Slovenske 
nacionalne komisije za UNESCO. 
 
V drugem delu prireditve je v grajskih prostorih potekal “WORLD CAFE” z dvema temama: 
1. Unescova dediščina danes, gostiteljica in moderatorka Barbara Zupanc 
2. Zbliževanje kultur - Medkulturni dialog, moderatorji: Faila Pašić Bišić, Ibrahim Nouhoum, Idrisa Wade. 
 
Paralelno je potekala programska točka UNESCO Mladinski vrh z naslednjim programom: 
Uvodni nagovor: dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije 
Moderirani nagovori:  
● Marjutka Hafner, generalna sekretarka Slovenske nacionalne komisije za UNESCO 
● Milenca Krajnc, županja občine Kozje 
● Katja Cimermančič, mladinska delegatka RS pri Združenih narodih 
 
Sledil je “WORLD CAFE” z naslednjimi temami: 
1. Participacija mladih 
2. Veščine 21. stoletja / Neformalno izobraževanje 
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3. Kultura in mladi 
4. Global citizenship 
 
Prireditev se je zaključila s predstavo slovenske UNESCO uspešnice “JAZ SEM TI”, ki jo izvaja Glasbena Mladina 
Slovenije. Predstavo sta povezovala UNESCO glasnika Jaka Gruden in Tadeja Vaupotič. 
Dogodka se je udeležilo 100 vabljenih gostov. 
  
Dodatne dejavnosti (program presežen): 
- pregledali smo za 240% več pozivov in odločb 
- tekom leta smo bili s strani Urada za UNESCO zaprošeni za pomoč pri izvedbi dogodka ob 70 - obletnici 
UNESCO, ki se je odvijal na gradu Podsreda. 
 
Ni bilo realizirano: 
- ena naravovarstvena akcija 

 
 

8 EKOLOŠKO OBNAVLJANJE RAZVREDNOTENIH OBMOČIJ IN NJIHOVO  
VZDRŽEVANJE 

  
Pojem razvrednotenja ali degradacija okolja je zelo kompleksen. Postavljamo si vprašanje kdaj neko 
spremembo v okolju opredelimo za degradacijo. Na takšno vprašanje ni težko odgovoriti tedaj, ko je kakovost 
okolja opredeljena s predpisano vrednostjo, npr. z dovoljenimi mejami onesnaževanja. Postavlja se vprašanje 
kako opredeliti degradacije v okolju, ki nimajo predpisanih kakovostnih standardov. Razvrednotenje vselej 
predpostavlja neko predhodno stanje, ki je bilo ugodnejše, več vredno, preden se je proces razvrednotenja 
začel. To pa hkrati pomeni, da je v oceni razvrednotenja vgrajena tudi misel, da je boljše stanje mogoče. Zato je 
opravilo, ki mu pravimo opredeljevanje razvrednotenja krajine, smiselno samo tedaj, ko imamo na razpolago 
merila in sredstva za spreminjanje krajine v neko boljše stanje. Razvrednotenje krajine opredeljujemo zato, da 
bi ga odpravili, da bi stanje v krajini izboljšali ali obnovili.  
Pregledali smo zavarovano območje in popisali razvrednotena območja, kot so: kamnolomi, reka Bistrica nad 
bobriščem pri Podsredi, izguba plodnih tal v Šonovem zaradi industrijskih objektov, stihijsko širjenje 
industrijskih objektov v zavarovanem območju (Imeno, Šonovo, Drensko rebro, Lesično), Imensko polje brez 
grmovnih živic in posameznega drevja, splošna neurejenost prostora (kamnosek na Bizeljskem, neurejena 
parkirišča na Bizeljskem pri pokopališču in pri kmetijski trgovini, območje dostopa k Brezovici, dostop in 
parkirišče ter deponija smeti v Bistrici ob Sotli, deponija smeti v Kozjem, žaga v Bistrici ob Sotli, zapuščena 
gostilna na Prelaskem, še vedno posamezna divja odlagališča odpadkov, tujerodne vrste, prepašene kmetijske 
površine na Vetrniku, intenzivne kmetijske površine v ravnini ob Sotli, problem so tudi splošno slabo urejene 
stavbe - neustrezno postavljene v prostor, neustrezne oblike in barve fasad ter energijsko še vedno potrošne 
stavbe). 
Glede stanja kakovosti zraka, voda, tal je še potrebno pridobiti podatke pristojnih služb. 
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DELEŽ UR PRIORITETE 1 
  

  VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE I NAČRTOVANO 
ŠTEVILO UR 

 REALIZIRANO   
 ŠT. UR 

DELEŽ UR   REALIZIRAN    
 DELEŽ UR 

  PRIORITETA I       

1. Izvajanje neposrednih aktivnosti in 
ukrepov varstva narave 

5.372  5.578 25,08% 26,05% 

2. Priprava upravljavskih dokumentov 1.188  924 5,55% 4,32% 

3. Izvajanje neposrednega nadzora v 
naravi 

2.880  2.914 13,45% 13,61% 

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

540  569 2,52% 2,65% 

5. Spremljanje kazalnikov stanja narave 
v zavarovanem območju vključno s 
populacijami invazivnih in drugih 
tujerodnih vrst ter izvajanje 
potrebnih ukrepov 

1.630  1.720 7,61% 8,03% 

6. Sodelovanje s kmeti pri ukrepih iz 
Programa razvoja podeželja s 
katerimi se zagotavlja cilje 
zavarovanega območja 

500  332 2,34 % 1,55% 

7. Sodelovanje z Zavodom RS za varstvo 
narave in ostalimi zavarovanimi 
območji 

990  1.005 4,62% 4,69% 

8. Ekološko obnavljanje razvrednotenih 
območij in njihovo vzdrževanje 

40  28 0,19% 0,13% 

  SKUPAJ PRIORITETA I 13.140  13.070 61,36%  61,03% 
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PRIORITETA II: NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI 
  

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

  
S pripravo naravi sprejemljivega 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. 
 
Za leto 2015 smo načrtovali nadaljevanje prizadevanj za pridobitev »Certificate for sustainable tourism« v 
sodelovanju z Europarc federation in WWF, a zaradi pomanjkanja sredstev za plačilo takse (5.000,00 EUR) s 
prizadevanji nismo nadaljevali. V letu 2015 se je pojavila ideja, da v okviru države SPIRIT/STO pripravi pogoje za 
pridobitev nacionalnega certifikata. V kolikor bo ideja »zaživela« in bo tudi cenovno sprejemljiva, bomo s 
prizadevanji nadaljevali. 
  
Trije sodelavci zavoda so v letu 2015 opravili izobraževanje za uporabo defibrilatorja, ki je nameščen na upravi 
parka. 
 
Naložene naloge smo izvajali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 
 
1.1      Tematsko interpretiranje in izobraževanje o zavarovanem območju 
Na gradu Podsreda smo v kletnih prostorih uredili prostor za informiranje o zavarovanem območju. Predstavili 
smo živo in neživo naravo, naravovarstveno pomembne habitate, Natura 2000 območja (kvalifikacijske vrste in 
habitatne tipe), biosferno območje Kozjansko in Obsotelje, dejavnosti upravljavca zavarovanega območja ter 
povezavo med načeli trajnostnega razvoja in varstvom narave. 
  
Naravoslovni izobraževalni tabori 
Tabori so namenjeni učencem starim od 8 – 14 let, ki se šele spoznavajo z načeli varovanja narave. Učenci 
bivajo v zavarovanem območju in s pomočjo mentorjev spoznavajo glavne značilnosti le tega. Naš namen je, da 
jim skozi terensko opazovanje, raziskovanje naravnih procesov približamo naravo in pomen varstva narave. 
Razpisali smo tri naravoslovne izobraževalne tabore, dva v juliju in enega v avgustu. Taborov se je udeležilo 39 
mladih udeležencev iz vse Slovenije. 
Povezali smo se z Zvezo organizacij za tehnično kulturo Slovenije, ki je v času prvomajskih počitnic v 
Kozjanskem parku izvedla tridnevni biološki tabor za otroke v starosti od 10 do 15 let. Pomagali smo pri 
organizaciji tabora in strokovno sodelovali pri izvedbi s predstavitvijo zavarovanega območja Kozjanskega 
parka, kolekcijskega sadovnjaka na Čerčkovi domačiji, gnezdišča čebelarja, geološke učne poti in razstave 
mineralov. 
  
Naravoslovni dnevi 
Izvedli smo 36 naravoslovnih dni z naslednjimi vsebinami: 
1. Natura 2000, biodiverziteta in zavarovana območja 
2. Travniški sadovnjak in ekološko kmetovanje 
3. Suhi travniki 
5. Geološka učna pot 
7. Bistrica od izvira do izliva 
8. Gozd 
 
V sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije smo marca odprli v Slovensko bavarski hiši razstavo Živeti s 
kristali, ki jo vključujemo v vsebine povezane s posameznimi naravoslovnimi dnevi. V mesecu juliju smo 
razstavo prestavili v kletne prostore gradu Podsreda. 
Nadgraditev učilnice na prostem 
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Dopolnili in uredili smo zbirko kamnin. 
 
Projekt Zlato jabolko 
Gimnazijci 2. letnika Gimnazije Celje Center (124 dijakov) so Kozjanski park v okviru projekta Zlato jabolko  
obiskali 1. oktobra. Spoznali so naslednje vsebine: 
● geografske značilnosti Kozjanske parka in njegova vpetost v prostor  
● biodiverziteta suhih travnikov na Vetrniku 
● pomen ohranjanja visokodebelnih travniških sadovnjakov 
● pomen in delovanje rastlinske čistilne naprave 
● delovanje ekološke kmetije 
● srednjeveško življenje na gradu Podsreda. 
  
Mentorstva 
V JZ KP opravljajo obvezno praktično usposabljanje študentje in dijaki. Največ jih je s področja naravovarstva. S 
pomočjo naših mentorjev spoznajo zavarovano območje in se seznanijo s praktičnim delom strokovnih 
sodelavcev. V spomladanskih mesecih je pri nas opravilo praktično izobraževanje šest študentov  (2 - prvi 
letnik, 2 - drugi letnik, 2- izredni študentki) naravovarstva iz Šolskega centra Šentjur, dijakinja iz Biotehniške 
šole v Mariboru in dijakinja iz Kmetijske šole Grm v Novem mestu. 
V jesenskem času sta praktično izobraževanje v trajanju štiri oziroma pet tednov opravila dva študenta 
naravovarstva iz Šolskega centra Šentjur. Dijakinja iz Biotehniške šole je bila na praktičnem izobraževanju 1 
teden, dijakinja iz Kmetijske šole Grm pa tri tedne. 
  
V mesecu septembru je pri nas opravljala praktično izpopolnjevanje magistrska študentka Filozofske fakultete, 
Oddelka za umetnostno zgodovino. 
V mesecu septembru je pri nas opravljala praktično izpopolnjevanje študentka Biotehniške fakultete, Oddelka 
za krajinsko arhitekturo. 
 
Nudili smo pomoč pri seminarski nalogi dijakinje 1. letnika medijske šole. 
  
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. 
                                                     
1.2.1  Praznik Kozjanskega jabolka – »okoljski sejem z dušo« 
Letošnjo že šestnajsto prireditev Praznik kozjanskega jabolka, ki jo v Kozjanskem parku organiziramo vedno 
drugi teden v oktobru je v soboto, 10. oktobra, svečano odprla ministrica za okolje in prostor gospa Irena 
Majcen. Svečane otvoritve dogodka se vedno udeležijo predstavniki lokalnih skupnosti, javnih zavodov in 
organizacij s področij, na katerih se udejstvuje tudi park. V imenu vodstev lokalnih skupnosti je zbrane 
nagovorila županja Občine Kozje gospa Milenca Krajnc, prisoten je bil tudi evropski poslanec gospod Franc 
Bogovič, minister za gospodarstvo gospod Zdravko Počivavšek, predsednik Turistične zveze Slovenije gospod 
Peter Misja, lokalni župnik. 
Letos je prireditev potekala od 4. do 11. oktobra. 
 
Kozjanska jabolka prihajajo iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so prioritetni, naravovarstveno med 
najpomembnejšimi habitati v Kozjanskem parku – tu namreč živijo nekatere vrste ogroženih ptic kot so 
vijeglavka, zelena žolna, pivka, veliki skovik, pogorelček, čuk in rjavi srakoper in ravno zaradi njih so ti habitati 
vključeni v območje Natura 2000 po »Ptičji direktivi«. Jabolko iz visokodebelnih travniških sadovnjakov pomeni 
varovanje narave, nadaljevanje tradicije in dediščine naših prednikov, blagostanje in zdravo hrano ter simbol 
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prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka in identifikacije domačinov z zavarovanim 
območjem. 
  
S prireditvijo želimo prikazati sodelovanje s prebivalci parka in skupna prizadevanja pri varstvu narave 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. 
  
Na prireditvi se predstavljajo tudi društva in različne strokovne službe, ki delujejo v kozjanskem prostoru ali z 
njim upravljajo, ter množica glasbenih skupin, ki s kulturnim programom prispevajo k prijetnemu vzdušju na 
prireditvi. 
  
Kozjansko jabolko nas s svojim simbolnim pomenom, kot sadež in kot tržno blago povezuje v okolju prijazno 
celoto. 
  
NEDELJA, 4. oktober      
Prvi dan Praznika kozjanskega jabolka smo se podali na 7. pohod po Kozjanskih sadovnjakih. Pohoda se je 
udeležilo rekordno število pohodnikov in sicer 117. 
  
NEDELJA, 4. oktober        
Namenu smo predali kapelico Sv. Frančiška Asiškega ob križevem potu na stare Sv. gore nad Podsredo. 
Kapelico je obnovil JZ Kozjanski park, blagoslovil pa jo je diakon dr. Peter Skoberne. Blagoslovitve se je 
udeležilo okoli 60 obiskovalcev. 
                                             
TOREK, 6. oktober             
V okviru projekta »Ne pozabimo vasi« smo izvedli pohod po učni poti. 
Pohoda se je udeležilo okoli 50 pohodnikov. 
  
TOREK, 6. oktober         
Organizirali smo pogovor z Marijo Sušnik in Silvom Polovičem na temo »Cvet in med« 
Pogovora se je udeležilo okoli 50 obiskovalcev 
  
SREDA, 7. oktober  
Izvedli smo delavnico, Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem, v sodelovanju z zavodom METROSR, 
zavodom za prostor Savinjske regije in OŠ Bistrica ob Sotli. Delavnice se je udeležilo 18 osnovnošolcev. 
 
ČETRTEK, 8. oktober       
Organizirali smo 3. Aškerčev večer, ki je bil posvečen pesniku Ivanu Minattiju. Aškerčevega večera se je 
udeležilo okoli 80 obiskovalcev. 
  
PETEK, 9. oktober        
S fotografijami, glasovi in zanimivimi komentarji smo predstavili kozjanske metulje, hrošče, kobilice, stenice, 
čebele in še kaj. 
Predstavitve se je udeležilo okoli 30 obiskovalcev. 
 
ob 18.00 uri odprtje dveh razstav v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi 
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-    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.  
Na razstavi je bilo predstavljenih okoli 50 različnih sort jabolk iz visokodebelnih travniških sadovnjakov. 
  
-    KAMNINE KOZJANSKEGA 
Letošnjo razstavo starih sort jabolk je spremljala razstava Kamnine kozjanskega, avtorice Mojce Kunst. 
  
SOBOTA in NEDELJA, 10. in 11. oktober 2015 
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 145 stojnicah se je predstavilo 185 ponudnikov. 
  
PROIZVODNJA SOKA IN ŽGANJEKUHA 
Ob Slovensko-bavarski hiši je oba dneva tekla proizvodnja soka. Proizvodnja soka je v letošnjem letu že sedmič 
zapored potekala na mobilni predelovalnici soka, ki smo jo pridobili preko projekta IPA v okviru programa 
Čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2008–2013. Žganjekuhe v letošnjem letu zaradi izredno 
deževnega vremena nismo izvajali. 
Sok 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, 
10.10.2015 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, že enajsto 
leto zapored. Nogometni turnir je organiziralo Športno društvo Podsreda. Zmagovalci turnirja so bili Športno 
društvo Bistrica ob Sotli. 
  
Poleg turnirja veteranov pa je Športno društvo Podsreda že petič organiziralo tudi mladinski turnir, ki je 
potekal v soboto od 11. ure dalje. Zmagovalci mladinskega turnirja so bili Športno društvo Podsreda. 
  
PROGRAM ZA OTROKE 
V soboto sta za »red na trgu Podsreda skrbela policista« iz Teatra Cizamo. V popoldanskih urah pa izvedla 
predstavo »Skoraj najboljši cirkus«. 
  
Ob otroškem programu je z našimi mentorji potekal tudi tekmovalno-zabavni program: 
- najdaljši olup iz jabolka 
  
Najdaljši olup je v letu 2015 zopet uspelo narediti Martinu Magdalencu, ki je nalupil 535 cm dolg olup. 
Rekorden olup je uspelo narediti prav njemu v letu 2013 in olup je takrat meril 540 cm. 
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KULTURNI PROGRAM 
Kulturni program je potekal ves čas sejemskega dogajanja. V programu je sodelovalo 22 različnih skupin kar 
pomeni preko 200 nastopajočih. 
  
REKREACIJSKI TEK NA GRAD PODSREDA 
Že deveto 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, 11. oktobra ob 11. uri. 
  
Prvi, ki je pretekel progo, je bil Ambrož Amon. 
 
DRUŽABNO KOLESARJENJE – Z JABKO NA KOLO 
V sodelovanju s Kolesarsko sekcijo Orans, Bistrica ob Sotli smo v letošnjem letu želeli tretjič organizirati 
družabno kolesarjenje»Z JABKO NA KOLO«, ki bi ga naj izvedli v nedeljo, 11.10. Zaradi slabega vremena smo 
kolesarjenje odpovedali. 
  
PREDSTAVITEV STARODOBNIH KOLES KLUBA »VEČNO MLADI«, ŠENTJUR 
Prvič so se na Prazniku kozjanskega jabolka predstavila starodobna kolesa članov kluba »Večno mladi«, Šentjur 
in sicer v nedeljo 11. oktobra. 
  
CARJEVIČ LETA 2015 – FRANC KOSTAJNŠEK 
Na prireditvi Praznik kozjanskega jabolka 2015 smo že sedmič podelili naziv - Carjevič. Naziv Carjevič si lahko 
prisluži lastnik sadovnjaka, ki v tistem letu za sadovnjak najlepše poskrbi. 
V letu 2015 je strokovna komisija ocenila 21 travniških sadovnjakov na območju Kozjanskega regijskega parka. 
Največje število točk je prejel gospodar Franc Kostajnšek iz Gradišča pri Podsredi in si tako prislužil naziv 
Carjevič leta 2015. 
Carjevič Franc Kostajnšek je bil ustoličen na sadjarskem tronu (sadjarski tron je naredil domačin Franci 
Černelč), ki stoji pred upravo Kozjanskega parka. 
 
ŠTRUDLMOJSTRCI LETA 2015 
Tudi v letu 2015 smo pripravili tekmovanje v peki jabolčnega »štrudla«, ki smo ga izvedli že sedmič zapovrstjo. 
Tekmovalo je 10 ekip. V vsaki ekipi sta bila dva tekmovalca. Med tekmovalci je sodelovala tudi ekipa 
Štajerskega vala. 
  
Kakovost »štrudla« je ocenjevala 6 članska komisija. Prvič v letošnjem letu sta bila v komisiji lanskoletna 
zmagovalca oz. dobitnika naziva »štrudlmojstr«. Po oceni komisije sta najboljši štrudl spekli Vajdič Fanika in 
Stanka Alegro in si tako prislužili naziv »Štrudlmojstrca 2015«. Vajdič Fanika in Stanka Alegro sta naziv 
»Štrudlmojstrca« pridobili že na prvem in drugem tekmovanju v peki štrudla, tako da imata skupno že tri 
nazive. 
  
Obisk: 
Praznika Kozjanskega jabolka se je zaradi izredno slabega vremena, predvsem v nedeljo, udeležilo dosti manj 
obiskovalcev kot prejšnja leta. Ocenjujemo, da je bilo okoli 8.000 obiskovalcev. 
 
Prodaja:  
V okviru sejemskega dela so razstavljavci na 145 stojnicah za obiskovalce pripravili zelo pestro ponudbo. 
  
Veseli smo, da pri organizaciji prireditve nismo več sami, ampak z nami sodelujejo: Kulturno društvo Podsreda, 
Športno društvo Podsreda, Gasilsko društvo Podsreda, Fotografska zveza Slovenije, Gobarsko društvo 
Kozjansko-Kozje, Planinsko društvo Podčetrtek, Kolesarska sekcija Orans … Vsako leto nas je več in to je 
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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 10.000 izvodov. 
Prireditev smo promovirali na Kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni, MOS-u (Mednarodni obrtni sejem) v 
Celju, na muzejskem vlaku, ki vozi iz Celja v Imeno, Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, na 
prireditvi Dobrodošli v Domžalah-skupaj z občino Kozje, v Celju na dogodku Podeželje v mestu, na Slovenskem 
podeželskem parlamentu v Podčetrtku. Predstavitev zavarovanega območja na omenjenih dogodkih je bila v 
prvi vrsti namenjena predstavitvi visokodebelnih travniških sadovnjakov in prireditve Praznik kozjanskega 
jabolka. 
  
V mesecu septembru smo pripravili oglaševanje na hrbtni strani blagajniških trakov v megamarketu Interspar v 
Celju in Velenju. 
 
Postavili smo jumbo plakate v Kozjem, Imenem, Celju, Šentjurju, Brežicah in prvič letos tudi v Ljubljani. 
 
Prireditev smo oglaševali na radiu Aktual, radiu Štajerski val, ki je bil naš medijski sponzor, na Pro plus smo 
imeli 24-urni baner, na VTV-velenjski televiziji smo imeli 7 dnevni oglas in reklamni oglas na spletni strani 
Kozjansko info. 
 
Oglas smo imeli tudi v Mosovi petici, časopisu, ki ga izdaja NT&RC ob MOS-u v Celju, v Posavskem obzorniku, 
Kozjanskem cajtng-u, časopisu OKO in v reviji Avtodom.  
 
1.2.2  Ekološka tržnica na trgu Podsreda – Festival ekološke hrane 
V Kozjanskem parku smo v nedeljo 7. junija 2015, od 10.00 do 18.00 ure, organizirali 3. Festival ekološke hrane, 
tokrat v trgu Podsreda. Grad Podsreda je bil zaprt zaradi obnovitvenih del. Na trgu so se predstavljali ponudniki 
ekološke hrane iz zavarovanega območja našega parka kot tudi iz drugih območij Slovenije. Ponudba je bila 
raznolika: sveže sadje, kot so jagode in češnje, zelenjava, moke različnih žitaric, različni BIO namazi, hladno 
stiskana olja, pekovski izdelki idr. Prvič letos smo gostili tudi osnovne šole in sicer: Bistrica ob Sotli, Lesično in 
Koprivnica. 
  
V dvorani parka so potekala različna predavanja na temo ekološke hrane in sicer: 
- Ekološko pridelana hrana nepogrešljivi del zdravega načina prehranjevanja. (Mitja Zupančič, uni.dipl.ing.zoot., 
svetovalec specialist na področju ekološke pridelave, KGZS-Zavod Celje) 
- Ohranimo in povrnimo si zdravje z zdravo prehrano. Ali ste vedeli, da lahko z zdravo prehrano in 
razstrupljanjem pozdravimo številne bolezni in težave, ter obnovimo imunski sistem? (Tatjana Trajkovska, 
zdravnica specialistka družinske medicine in akupunkturistka) 
- Zdravilni učinki hladno stiskanih olj ekološke pridelave in super rastlina aloa arborescens 
- Predstavitev ekološke kmetije Šmalčič (Martin Šmalčič, Ekološka kmetija Šmalčič) 
  
Predavanja so bila zelo dobro obiskana in pozitivno sprejeta med obiskovalci. 
  
Na tržnici je imela svoj prostor ”odprta eko kuhna« v izvedbi gostišča Montparis  iz Planine pri Sevnici. 
Poskrbljeno je bilo za kulturni program: 
- Folklorna skupina Kozje, 
- Glas citer - Martina Zapušek in Jasmina Levičar ter Trio glas strun – mlade citrarke pod mentorstvom Jasmine 
Levičar. 
Za najmlajše je bil na voljo otroški kotiček z delavnicami na temo zdrave prehrane. 
Ocenjujemo, da je bilo na festivalu skupaj cca. 300 obiskovalcev. 
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1.2.3  Dan voda 
Mednarodni dan voda smo obeležili z dnevom odprtih vrat na upravi Kozjanskega parka. Posvečen je bil 
predstavitvi in ogledu rastlinske čistilne naprave, ki je za razpršeno poselitev v Kozjanskem parku zelo primeren 
način čiščenja odpadnih voda. 
  
1.2.4 Dan Zemlje 
Ob Dnevu Zemlje smo predstavili rezultate literarnega natečaja za osnovnošolce, s katerim smo se vključili v 
mednarodno leto tal 2015. Naslov literarnega natečaja je bil ˝Moj dom so tla˝.  Na natečaju je sodeloval 7 
osnovnih šol (Bistrica ob Sotli, Bizeljsko, Artiče, Pišece, Koprivnica, Kozje in Lesično), prispelo je 38 literarnih del 
osnovnošolcev, ki smo jih zbrali v zbornik z naslovom MOJ DOM SO TLA. Sodelujoče učence smo 29. maja 
odpeljali na ekskurzijo v Dolžanovo sotesko. 
  
1.2.5  Dan biodiverzitete in dan parkov 
Predstavili smo rezultate raziskovalnih nalog šol, ki so vključene v Mrežo šol bisfernega območja Kozjansko in 
Obsotelje. Osnovnošolci so raziskovali od oktobra 2014 do maja 2015. Pripravili in predstavili so naslednje 
raziskovalne naloge. 
  
Oš Kozje 
Predstavili so nalogo z naslovom Dvoživke – bodi kul in pomagaj dvoživkam pod mentorstvom Lidije Čepin. 
 
OŠ Lesično 
Predstavili so raziskovalno nalogo z naslovom Pupki v naši okolici – ali jih poznate? pod mentorstvom Mateje 
Koprivc Polutnik. 
OŠ Slivnica pri Celju 
Predstavili so raziskovalno nalogo z naslovom Kamnine mojega kraja pod mentorstvom Marjane Kladnik. 
  
OŠ Bistrica ob Sotli 
Predstavili so raziskovalno nalogo z naslovom Čmrlji v naši okolici pod mentorstvom Marinke Šipec. 
  
OŠ Kumrovec 
Predstavili so se z delavnico Cvetje iz papirja pod mentorstvom Željka Töpfer in Andrea Škreblin. 
  
Predstavitev raziskovalnih nalog je bila v Podsredi v petek, 22. maja, ob 12. uri in sicer v okviru praznovanja 
Dneva biodiverzitete in Dneva parkov. 
Sodelujoči učenci in njihove mentorice so za sodelovanje prejeli nahrbtnike, 29. maja pa smo jih popeljali na 
nagradno ekskurzijo v Dolžanovo sotesko. 
  
1.2.6  Dan okolja 
Kot vsako leto smo tudi letos organizirali tradicionalni pohod (že desetič) po zavarovanem območju. Letos je bil 
pohod po novi Učni poti Kunšperk - Kleste, ki je nastala na pobudo Občine Bistrica ob Sotli v okviru projekta Ne 
pozabimo vasi. Na pohodu smo predstavili 8 tematskih točk, ki povezujejo 3 območja Natura 2000. 
Tradicionalni pohod po Kozjanskem parku vključujemo v Posavski festival pohodništva. 
  
1.2.7  Tradicionalna čistilna akcija 
Letošnje leto smo se odločili, da tradicionalno čistilno akcijo izvedemo sami. To smo realizirali 10. marca, ko 
smo očistili bregova reke Bistrice v Podsredi ter strugo potoka Štok. V soboto 7. marca pa smo sodelovali tudi 
pri čistilni akciji v organizaciji Krajevne skupnosti Podsreda, ko smo očistili kalvarijsko pot do Gradišča nad 
Podsredo. 
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1.3   Splošno vodenje obiskovalcev v zavarovanem območju 
Dograjevali smo že ustaljena vodenja v zavarovanem območju, ki potekajo po pešpoteh, vključujejo obisk 
nekaterih naravnih vrednot in kulturne dediščine in sicer tako, da smo obiskovalcem parka (9.087) vsebine 
predstavili na najbolj privlačen in zanimiv način. Ugotavljamo, da je potrebno obiskovalce bolj poučiti o 
vsebinah naravovarstvenih terminov (Natura 2000, biodiverziteta, trajnostni razvoj) in o medsebojni 
soodvisnosti elementov biotske raznovrstnosti, tudi v povezavi z abiotičnim svetom in vplivi človeka v prostoru. 
  
Velja ugotovitev, da je struktura obiskovalcev parka izjemno pestra – od domačinov, ki se udeležujejo raznih 
dogodkov, klasičnih turistov, popotnikov, organiziranih skupin (npr. upokojenci, romarji,…), do osnovnošolske, 
srednješolske in študentske mladine. Park pogosto obiskujejo tudi eksperti za posamezna področja. 
  
V prvi polovici leta je bil grad Podsreda zaradi obnove zaprt za javnost. Posledično se nam je zmanjšalo število 
vodstev. 
Po odprtju prenovljenega gradu Podsreda smo beležili porast števila obiskovalcev. 
  
1.4   Interpretacija kulturne krajine 
Že vrsto let pripravljamo za osnovne in tudi srednje šole tematske izobraževalne dneve, ki sovpadajo z njihovim 
učnim načrtom.  V prvi polovici leta je bil grad Podsreda zaradi prenove zaprt in na gradu nismo mogli izvajati 
izobraževalnih tem. 
  
 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 Kukovičičevega mlina in 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 
7. Zgodovina tradicionalnega sadjarstva 
  
V okviru tega programa smo izvedli 8 kulturnih dni.  
  
1.5   Uporaba naravnih materialov za izdelovanje okrasja ob praznikih 
Delavnice so namenjene osnovnošolcem in lokalnim prebivalcem, ki skupaj z nami na delavnicah oživljajo 
praznične običaje z izdelovanjem različnega okrasja, prazničnih predmetov, ki so lahko v tem času primerno 
darilo za naše bližnje. 
  
V času pred veliko nočjo,  med 25. marcem in 2. aprilom, so v dvorani Kozjanskega parka v Podsredi potekale 
ustvarjalne delavnice, ki so namenjene tako učencem osnovnih šol, ki delujejo znotraj zavarovanega območja, 
kakor tudi ostalim prebivalcem in obiskovalcem. V dopoldanskem času so se delavnic  udeležili učenci osnovnih 
šol, ki delujejo znotraj parka. Na delavnicah smo izdelovali butarice in pisanice v različnih tehnikah. Poleg 
dopoldanskih delavnic smo izvedli tudi dve popoldanski, ki sta bili namenjeni otrokom in njihovim staršem in 
ostalim prebivalcem in obiskovalcem parka. Izvedli smo 9 delavnic, katerih se je udeležilo 193 udeležencev, 
otrok in odraslih, kar kaže na veliko zanimanje za takšne delavnice. 
 
Adventne ustvarjalne delavnice so potekale v času med 7. in 17. decembrom v dvorani Kozjanskega parka. 
Izdelovali smo okraske iz slanega testa, pomandre (pomaranče krašene s klinčki) in svetilke iz papirja. Poleg 
dopoldanskih delavnic smo izvedli tudi dve popoldanski. 
8 delavnic se je udeležilo 105 otrok in odraslih. 
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1.6   Delavnica ustvarjanja botanične risbe 
Znotraj našega zavarovanega območja, točneje v Bistrici ob Sotli živi uveljavljena in priznana botanična 
ilustratorka Zagorka Simić. Konec novembra 2014 smo poizkusno organizirali  spoznavanje osnov botanične 
risbe za odrasle ljubitelje risanja, ki se ga je udeležilo 7 odraslih oseb. V letu 2015 smo predvideli organizirati 
delavnico za otroke, ki pa je zaradi subjektivnih razlogov nismo organizirali.    
 
1.7   Z igro do dediščine 
V Tednu otroka, ki ga obeležujemo v mesecu oktobru, Sekcija za izobraževanje in komuniciranje Skupnosti 
muzejev Slovenije (SMS) organizira akcijo Z igro do dediščine. V akcijo se vsako leto vključi tudi JZ KP z 
najrazličnejšimi delavnicami (izdelki iz gline, stekla, naravnih materialov…). Tema v letu 2015 je bila Hiša v 
parku – arhitekturna delavnica. Sodelovali smo z izbranim četrtim razredom parkovne šole iz Bistrice ob Sotli. 
Delavnico smo organizirali v okviru Praznika kozjanskega jabolka in v sodelovanju s predstavnikoma Zavoda 
Metro SR, zavoda za prostor Savinjske regije. 
  
1.8   Dnevi evropske kulturne dediščine 
Dnevi evropske kulturne dediščine so potekali v zadnjem tednu septembra in v začetku oktobra. Omenjene 
dneve organizira Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in tema v letu 2015 je bila Praznovanja.  
 
V projektu Dnevi evropske kulturne dediščine - DEKD že tradicionalno sodelujemo s predstavniki Turističnega 
društva Bizeljsko - Sekcijo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Temo praznovanja smo na Bizeljskem 
povezali z vinom in vinsko trto ter izvedli srečanje prijateljev Bizeljskega, ki so likovno ustvarjali na temo 
naravne in kulturne dediščine. Odprtje razstave s kratkim kulturnim programom učencev OŠ Bizeljsko smo 
organizirali v sodelovanju s TD Bizeljsko, 1. oktobra 2015, ter se tako vključili v vseevropsko promoviranje 
kulturne dediščine. 
 
1.9   Steklarske delavnice 
V sodelovanju z Društvom steklarjev Slovenije smo 10. julija na gradu Podsreda ob odprtju steklarske razstave 
“Razkošje v steklu” Design studia Gry izvedli steklarsko delavnico. Steklarske veščine so prikazovali brusilca 
stekla Anica Trunk in Karli Holešek ter oblikovalec stekla na odprtem ognju Zvone Drobnič. 
Druga steklarska delavnica je potekala na Prazniku kozjanske jabolka na trgu Podsreda 10. in 11. oktobra. 
Predstavila sta se brusilca in graverja Tanja in Franc Valenčak.  
 
1.10 Nadgradnja ohranjanja travniškega sadjarstva-jabolčne jedi 
V letu 2014 smo opravili raziskavo med starejšimi prebivalci zavarovanega območja v zvezi z recepti jedi 
povezanih z jabolki. Raziskavo smo posredovali v pregled prof. dr. Janezu Bogataju, ki nam je sporočil napotke 
za nadaljnje delo ter nam poslal predlog kazala za knjigo o jabolčnih jedeh. V letu 2015 smo spisali poglavja v 
zvezi s predlaganim kazalom knjige ter jo v mesecu februarju ponovno poslali v korekturo prof. dr. Janezu 
Bogataju. Njegova priporočila smo prejeli sredi meseca aprila. Knjige zaradi objektivnih in subjektivnih težav 
nismo uspeli dokončati, zato delo, na dokončanju vsebine besedila knjige, prestavljamo v program dela za leto 
2016. 

 
Dodatne dejavnosti (program presežen): 
- izvedenih je bilo za 90% več naravoslovnih dni od načrtovanih 
- opravljenih 9 praktičnih izobraževanj več od načrtovanih 
- izvedli smo 9 delavnic uporabe naravnih materialov več od načrtovanih 
 
Ni bilo realizirano: 
- delavnice ustvarjanja botaničnih risb 
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2      NAMEŠČANJE IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE ZA OBISKOVANJE 
ZAVAROVANIH OBMOČIJ, RAZVIJANJE INFORMACIJSKIH CENTROV, 
OPAZOVALIŠČ TER DRUGE DODATNE INFRASTRUKTURE ZA OBISKOVALCE 

  
 
Vzpostavljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture omogoča vodeno, nadzorovano in doživeto obiskovanje 
parka in naravnih vrednot. 
  
Naložene naloge smo izvajali v okviru naslednjega operativnega cilja: 
  
2.1   Vzdrževanje in obnavljanje infrastrukture 
 V letu 2015 smo upravljali z naslednjo parkovno infrastrukturo: 
-        Pešpot Podsreda – v upravljanju 
-        Geološka učna pot na Rudnico in Virštanj – v upravljanju 
-        Pešpot Pilštanj – v upravljanju 
-        Naravoslovna učna pot Travnik na Vetrniku – v upravljanju 
-        Bizeljske pešpoti: Pot k repnicam, Vidova pot, Grajska pot in Pot po Orešju, vzdrževanje informacijskih  
               in označevalnih tabel  
-        Gruska jama – naravna vrednota, vzdrževanje informacijskih in označevalnih tabel – v upravljanju 
-        Žličar – skalni osamelec, vzdrževanje informacijskih in označevalnih tabel 
-        Vodna učna pot Bistrica ob Sotli, vzdrževanje informacijskih in označevalnih tabel 
-        Info točka na Čerčkovi domačiji – v lasti 
-        Rastlinska čistilna naprava pri upravi JZ KP – v lasti 
-        Informacijski center v Podsredi – v lasti 
-        Učilnica na prostem na Trebčah – v upravljanju 
-        Ajdovska žena – vzdrževalna dela 
-        Slovensko-bavarska hiša z gospodarskim poslopjem – v najemu za potrebe sadjarskega centra,  

razstavnih dogodkov, delavnic, knjižnice in prenočitvenih kapacitet 
-        Adamičeva hiša – v lasti 
-        Grad Podsreda – v upravljanju 
  
V letu 2015 smo redno čistili pešpoti (košnja, utrjevanje terena, odstranjevanje grmovja in podrtega drevja) v 
upravljanju Kozjanskega parka in zamenjali tri dotrajane table na poti okoli Pilštanja. 
Z urejanjem tematskih poti in dostopov do naravnih vrednot usmerjamo obisk v zavarovanem območju na 
lokacije, ki so manj ranljive.  Pripravili smo idejno zasnovo za posodobitev ureditve naravne vrednote Gruska in 
pridobili naravovarstveno soglasje. Naravno vrednoto smo si ogledali s predstavniki Zavoda RS za varstvo 
narave iz Celja in uskladili mnenja glede urejanja poti - dostopa in menjave informacijskih tabel. 
Za Občino Bistrica ob Sotli smo v okviru projekta »Ne pozabimo vasi« uredili učno sprehajalno pot Bistrica ob 
Sotli-Kunšperk-Kleste-Bistrica ob Sotli, ki povezuje naravne vrednote in 3 območja Nature 2000 (Orlica, Sotla s 
pritoki in Kozjansko). V okviru projekta smo zasadili drevored (55 dreves). V projekt smo se kot izvajalci vključili 
konec leta 2014 in za izvedene aktivnosti smo prejeli sredstva v višini 5.950,00 €. Celotna vrednost naših del v 
letu 2015 je znašala 16.522,40 €. 
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3      ZAGOTAVLJANJE PREPOZNAVNOSTI ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN 
OZAVEŠČANJA JAVNOSTI 

  
V letu 2015 smo nadaljevali z aktivnostmi informiranja in ozaveščanja, promocije in trženja. Skupaj s centrom 
zdraviliškega turizma v bližini zavarovanega območja (Terme Olimia), TIC-i, RA Sotlo in ostalimi zavarovanimi 
območji smo se udeleževali sejmov in izvedli promocijske nastope v Sloveniji in na Hrvaškem.        
  
3.1   Dogodki in tematski dnevi 
  
3.1.1   Dan muzejev 
18. maja smo se pridružili obeležitvi mednarodnega dneva muzejev. Naši obiskovalci so si lahko ogledali 
razstavo: Živeti s kristali, multivizijo, film o rastlinski čistilni napravi in kozjanskih sadovnjakih. 
  
3.1.2   Večer pod češnjo 
Dogodek poteka tradicionalno junija na dvorišču pod staro češnjo uprave Kozjanskega parka v Podsredi. 
”Večere pod češnjo” smo prvič izvedli leta 2006. Kulturna druženja je skupaj z nami vse do leta 2011 
soustvarjal Marjan Marinšek, ki je večkrat poudaril, da gre za čudovita večerna druženja v idiličnem trgu 
Podsreda, na dvorišču uprave Kozjanskega parka pod staro češnjo. 
Letošnji, deseti “Večer pod češnjo” je bil v petek, 12. junija, ob 20. uri, na katerem je  Milenko Strašek 
predstavil tretjo pesniško zbirko »Tujec iz zakotja«, ki jo je opremila Vesna Zakonjšek. 
Pesmi je recitirala Lenka Černelč, dogodek pa sta popestrili citrarki Janja Polšak in Jasmina Levičar. 
“Večera pod češnjo” se je udeležilo 60 obiskovalcev. 
  
3.1.3   Tradicionalni pohod po Emini romarski poti 
9. tradicionalni pohod po Emini romarski poti smo organizirali v soboto 27. junija. Zbirališče je bilo na upravi 
parka, kjer smo pohodnikom predstavili film o romarskih poteh, ki je nastal v okviru projekta Pilgrimage 
Europe SI - AT. 
Pot nas je vodila po obnovljeni kalvarijski poti na Stare gore nad Podsredo, mimo Čerčkove domačije, kjer smo 
predstavili kolekcijski sadovnjak starih sort sadja. Nato smo šli do Kozjega, kjer smo si ogledali Emino cerkev, 
od tam pa do Pilštanja, kjer smo zaključili pohod z gledališko igro “Sv. Ema v samostanu”, v izvedbi dramske 
skupine Peilenstein. 
Dolžina poti je bila 12,5 km. Pohoda se je udeležilo 35 pohodnikov. 
 
3.1.4   Novinarska konferenca 
Direktor Kozjanskega parka mag. Teo Hrvoje Oršanič je 11. maja aktivno sodeloval na novinarski konferenci, ki 
jo je organiziral Posavski muzej Brežice ob 500 letnici kmečkih uporov. 
  
Direktor Kozjanskega parka mag. Teo Hrvoje Oršanič je 20. maja aktivno s prispevkom sodeloval na novinarski 
konferenci ob 1. Dnevu slovenskih parkov, ki je potekala v okviru Evropskega dneva parkov. Predstavil je 
zgodovino in pomen za naravovarstvo obeh pomembnih datumov - Dan biotske raznovrstnosti in Dan parkov. 
Novinarska konferenca je bila na STIC-u v Ljubljani. 
  
21. marca smo gostili 5 hrvaških novinarjev, ki so na povabilo RA Sotle raziskovali lepote Obsotelja in 
Kozjanskega. O Kozjanskem parku je bilo napisanih 13 člankov, med drugim tudi v reviji Večernji, Business.hr in 
na portalu Kamonaizlet.hr. 
  
3.1.5   Sodelovanje na ekoloških in turističnih sejmih ter kulturnem bazarju 
Zavarovano območje Kozjanski park in parkovne regionalne produkte smo predstavljali na različnih sejemskih 
prireditvah. 
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Sejem Turizem in prosti čas 
V sodelovanju z RA Sotla smo se 30. januarja predstavljali na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani. 
  
Sejem v Zagrebu - Place2go 
V okviru predstavitve Dežele Celjske smo sodelovali na sejmu Place2go v Zagrebu. Na sejmu smo se 
predstavljali  v soboto, 14. marca. 
  
Kulturni bazar 
Kozjanski park se je kot član Skupnosti muzejev Slovenije predstavil na Kulturnem bazarju, ki je potekal v 
Cankarjevem domu 18. marca. Svojo prepoznavnost smo širili s propagandnim materialom. Stojnico smo si 
delili s podjetjem Green event, ki je promoviralo povratne kozarce, v katere so točili naš jabolčni sok. 
  
Namen te promocijske prireditve je predstaviti kakovostne projekte in programe, ki jih slovenske kulturne 
ustanove pripravljajo za otroke in mladino oz. za vzgojno–izobraževalne zavode, spodbuditi povezovanje med 
kulturnimi in vzgojno–izobraževalnimi ustanovami, predstaviti in  poudariti pomen kulturne vzgoje v vzgoji in 
izobraževanju, ter predstaviti primere dobrih praks. 
  
Dan geodetov v Sežani 
Na pobudo UE Šmarje pri Jelšah smo predstavili Kozjanski park ob dnevu geodetov 10. aprila v Sežani. 
  
Sejem Natura v Gornji Radgoni 
V sodelovanju s Termami Olimia in TIC-em Podčetrtek, smo se 19. aprila predstavljali na sejmu Natura v Gornji 
Radgoni. 
  
Festival vina in čokolade v Podčetrtku 
Ponudbo Kozjanskega parka smo predstavljali na Festivalu vina in čokolade v Podčetrtku, 9. maja. Festival je 
organiziral TIC Podčetrtek. 
  
Dnevi slovenskega turizma v Zagrebu 
V okviru predstavitve Dežele Celjske smo sodelovali na sejmu Dnevi slovenskega turizma na trgu Bana Jelačiča 
v Zagrebu. Na sejmu smo se predstavljali  v sredo, 13. maja. 
  
Muzejski vlak 
Zavod Celea nam je ponudil brezplačno promocijo na muzejskem vlaku, ki je ob sobotah vozil na relaciji Celje – 
Imeno – Celje. Priložnost smo seveda z veseljem izkoristili in 30. maja potnikom ponudili naš jabolčni sok in 
povabilo na Festival ekološke hrane. Promocijo na muzejskem vlaku smo ponovili še 26. septembra, tokrat s 
povabilom na Praznik kozjanskega jabolka. Muzejski vlak je bil obakrat zelo dobro obiskan. 
 
Dobrodošli v Domžalah 
Kozjanski park se je skupaj z občino Kozje, v soboto, 4. julija predstavil na sejmu Dobrodošli v Domžalah. 
 
Expo v Milanu 
Kozjanski park, RA Sotla, TIC Podčetrtek, Radio Štajerski val, Muzej na prostem Rogatec in Terme Rogaška 
Slatina smo se skupaj predstavili na sejmu Expo v Milanu od 27. do 29. julija. 
 
Kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni 
V mesecu avgustu smo se skupaj z ostalimi zavarovanimi območji (Triglavski narodni park, KP Goričko, 
Notranjski regijski park, KP Kolpa, Škocjanske jame, Pivška presihajoča jezera) predstavili na Kmetijsko-
živilskem sejmu v Gornji Radgoni. Z nami je bil tudi rezbar Marko Kostanjšek, ki je prodajal svoje izdelke 
domače in umetne obrti. 
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MOS-Mednarodni obrtni sejem 
V sodelovanju z RA Sotla smo se 9. septembra predstavili s promocijskim gradivom na Mednarodnem obrtnem 
sejmu v Celju. Pri predstavitvi Kozjanskega parka smo največji poudarek dali predvsem na bližajočo se 
prireditev Praznik kozjanskega jabolka in z našo maskoto “jabko” motivirali obiskovalce sejma.  
 
Festival za 3. življenjsko obdobje 
V sodelovanju z RA Sotla smo se 1. oktobra  predstavili s promocijskim gradivom na sejmu Tretje življenjsko 
obdobje v Ljubljani. Predstavitev zavarovanega območja je bila prvenstveno namenjena predstavitvi prireditve 
Praznik kozjanskega jabolka. 
 
Sejem Podeželje v mestu  
Na povabilo Zavoda Celeia smo se udeležili sejma Podeželje v mestu, ki je bil 3. oktobra v Celju. Promovirali 
smo predvsem prireditev Praznik kozjanskega jabolka. Z nami se je s svojimi produkti predstavil rezbar Marko 
Kostanjšek. 
 
3. Slovenski podeželski parlament 
3. Slovenski podeželski parlament  je zasedal v Podčetrtku 7. in 8. oktobra 2015. Dogodek so organizirali 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Društvo za razvoj slovenskega podeželja in partnerstvo 
Mreže za podeželje z aktivno vlogo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Zadružne zveze Slovenije. 
Kozjanski park je 7. oktobra v zaključnem delu parlamenta prestavil svojo ponudbo, predvsem pa prireditev 
Praznik kozjanskega jabolka. 
 
Sejem Narava zdravje 
Sejem Narava zdravje je potekal od 5. do 8. novembra v Ljubljani. V tem času se nas je predstavilo rekordno 
število zavarovanih območij in sicer kar devet (Kozjanski park, Triglavski narodni park, Škocjanske jame, KP 
Goričko, KP Kolpa, Soline, Škocjanski zatok, Pivška jezera in Logarska dolina). Kozjanski park je svojo ponudbo 
predstavljal 6. novembra. 
 
 
3.1.6   Sodelovanje z mediji 
V letu 2015 smo redno objavljali članke v slovenskih in lokalnih medijih. Na ta način promoviramo dejavnost 
zavarovanega območja in prispevamo 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: 
mop.gov.si, spletna stran Spirit, kozjansko.info, posavje.info, lokalno.si, napovednik.com, turizem-podcetrtek, 
stajerski.val, svet 24, mmc-rtv slo. 
Neposredno na delovanje Kozjanskega parka se nanaša 256 člankov in ti so bili objavljeni v naslednjih 
časopisih. Vsi ti članki so shranjeni v pdf formatu in dostopni vsem zaposlenim. 
  

  REVIJA ŠTEVILO ČLANKOV V 
LETU 2014 

ŠTEVILO ČLANKOV V LETU 
2015 

Avtofokus 1 - 

Avtodom  1 

Delo  1 2 

Dolenjski list 2 - 

Glasnik 1 - 
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Lipov list 1 1 

Mosova petica  1 

National Geographic Junior  - 5 

Nedelo 3 1 

Nedeljski dnevnik 1 - 

Novi tednik 21 37 

Novi tednik – priloga   1 

Oko 137 109 

Planinski utrinki   1 

Potovanja in stil 1 1 

Posavski obzornik 16 22 

Primorske novice  1 

Rodna gruda  1 

Rogaške novice 63 62 

Slovenske novice 5 8 

Spoznavajmo   1 

Viharnik 1 - 

Zmajev glas  19 1 

Živa - priloga Dolenjskega lista 1 - 

Planinski vestnik 10 - 

 SKUPAJ 284 256 

  
  
ELEKTRONSKI MEDIJI 
Novinarji posameznih radijskih postaj so tudi v letu 2015 redno spremljali naše delo. Posamezne dejavnosti so 
bile predstavljene z intervjuji, najavami prireditev, reportažami in v dnevno informativnih oddajah. 
   
JAVLJANJA 
12.01.2015 NT&RC - predstavitev Kozjanskega parka; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
04.02.2015 NT&RC - predstavitev razstave V Kozjanskem parku, ki je v tem času gostovala v Nazarju;   
                     mag. Teo Hrvoje Oršanič 
11.02.2015 Radio Slo - predstavitev obnove gradu Podsreda; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
24.02.2015 Štajerski val - predstavitev delavnic obrezovanja sadnega drevja; Adrijan Černelč 
24.02.2015 Štajerski val - predstavitev Programa dela Kozjanskega parka; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
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18.03.2015 NT&RC - predstavitev akcije reševanja dvoživk; Dušan Klenovšek 
19.03.2015 Štajerski val- predstavitev aktivnosti ob Dnevu voda; Barbara Ploštajner 
25.03.2015 Štajerski val - predstavitev velikonočnih delavnic; Nataša Ferlinc Krašovic 
25.03.2015 Štajerski val - predstavitev akcije reševanja dvoživk; Dušan Klenovšek 
15.05.2015 Štajerski val - predstavitev obeležitve Mednarodnega muzejskega dneva; Nataša Ferlinc   
                     Krašovic 
16.06.2015 Radio Celje - predstavitev Kozjanskega parka za oddajo Pojdi z menoj; mag. Teo Hrvoje  
                     Oršanič 
24.06.2015 Štajerski val - predstavitev Eminega pohoda; Tatjana Kotnik 
11.07.2015 Radi Slovenija - predstavitev glasbenega seminarja za trobento; Nataša Ferlinc Krašovic 
15.07.2015 Štajerski val - predstavitev razstav obnovljenega gradu Podsreda; Nataša Ferlinc Krašovic 
17.07.2015 NT&RC - predstavitev glasbenega seminarja za klarinet in flavto; mag. Valerija Slemenšek 
17.07.2015 Radio Slovenija - predstavitev glasbenega seminarja za klarinet in flavto; mag. Valerija  
                     Slemenšek 
14.08.2015 Štajerski val - predstavitev naravoslovnega tabora; Dušan Klenovšek 
15.08.2015 Kozjansko info - predstavitev programa Glasbeno poletje na gradu Podsreda; mag.  
                     Valerija Slemenšek 
19.08.2015 NT&RC - predstavitev programa Glasbeno poletje na gradu Podsreda; mag. Valerija  
                     Slemenšek 
19.08.2015 Radio 1 - predstavitev obnovljenega gradu Podsreda; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
20.08.2015 Štajerski val - predstavitev obnovljenega gradu Podsreda; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
21.08.2015 Radio Slovenija - predstavitev glasbenega seminarja za violončelo; mag. Valerija  
                     Slemenšek 
23.08.2015 Pomurski radio - predstavitev zavarovanega območja Kozjanskega parka; Adrijan Černelč 
25.08.2015 Štajerski val - predstavitev naravoslovnega tabora; Dušan Klenovšek 
26.08.2015 NT&RC - predstavitev programa Glasbeno poletje na gradu Podsreda; mag. Valerija  
                     Slemenšek 
29.08.2015 Val 202 - predstavitev Podsrede za snemanje oddaje Nedeljski izlet; Lucija Zorenč 
04.09.2015 Štajerski val - predstavitev razstave in predavanja o Sv. gorah; Lucija Zorenč 
04.09.2015 Radio Slovenija - izjava o obletnici Sv. gor; Lucija Zorenč 
15.09.2015 RTV Slovenija - oddaja o živalih in ljudeh, prispevek o sršenih; Dušan Klenovšek 
16.09.2015 Štajerski val - predstavitev mednarodnega dneva netopirjev; Dušan Klenovšek 
29.09.2015 Štajerski val - predstavitev Praznika kozjanskega jabolka, ogrevanje na sekance, Expo  
                     paviljon; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
29.09.2015 Radio Celje - predstavitev Praznika kozjanskega jabolka, ogrevanje na sekance, Expo   
                     paviljon; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
01.10.2015 Radio Celje - predstavitev Praznika kozjanskega jabolka; mag. Valerija Slemenšek 
05.10.2015 Radio Sraka - predstavitev Praznika kozjanskega jabolka; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
07.10.2015 Radio Slovenija -  predstavitev Praznika kozjanskega jabolka; mag. Valerija Slemenšek 
07.10.2015 Štajerski val - predstavitev Praznika kozjanskega jabolka; mag. Valerija Slemenšek 
08.10.2015 Štajerski val - predstavitev Praznika kozjanskega jabolka; mag. Valerija Slemenšek 
09.10.2015 NT&RC - predstavitev Praznika kozjanskega jabolka; mag. Valerija Slemenšek 
10.10.2015 Radio Slovenija - predstavitev Praznika kozjanskega jabolka; mag. Valerija Slemenšek 
14.12.2015 Štajerski val - predstavitev programa božičnih delavnic; Nataša Ferlinc Krašovic 
 
 
TELEVIZIJSKE ODDAJE 
RTV Slovenija - Slovenski magazin - Suhi travniki in travniški sadovnjaki (maj), Dušan Klenovšek, Adrijan Černelč 
 
Polka in majolka-snemanje oddaje o Kozjanskem parku (9. junij), mag. Teo Hrvoje Oršanič, Adrijan Černelč 
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RTV Slovenija-prispevek o dnevnih metuljih za oddajo O živalih in ljudeh (17. junij), Dušan Klenovšek 
 
VTV - snemanje za oddajo Dobro jutro - netopirji (24. september), Dušan Klenovšek 
 
VTV oddaja Miš maš - netopirji (11. november), Dušan Klenovšek 
  
3.1.7  Sodelovanje s knjižnicami 
V sodelovanju s knjižnico Šentjur smo v mesecu maju v njihovih prostorih pripravili fotografsko razstavo “V 
Kozjanskem parku”, ki smo jo obogatili s predavanjem mag. Tea Hrvoja Oršaniča o Kozjanskem parku. 
V mesecu oktobru smo v knjižnici Šentjur odprli fotografsko razstavo “Fotografski extempore Kozjansko 
jabolko 2014”. 
 
3.1.8  Slavnostno odprtje obnovljenega gradu Podsreda 
17. julija je potekala osrednja slovesnost ob odprtju obnovljenega gradu Podsreda. 
Med slavnostnimi govorniki sta bila poleg županje Občine Kozje Milence Krajnc in direktorja Kozjanskega parka 
mag. Tea Hrvoja Oršaniča tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in ministrica za okolje in prostor 
Irena Majcen. 
Občina Kozje kot lastnik gradu Podsreda je uspela pridobiti nepovratna evropska  sredstva na 8. Javnem pozivu 
za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve “Regionalni razvojni programi” 
razvojne prioritete “Razvoj regij”, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
Celotna vrednost projekta je znašala 718.000,00 €, od tega 610.000,00 € evropskih nepovratnih sredstev, 
108.000,00 € pa je prispevala Občina Kozje. 
Obnovitvena dela so potekala od 1. januarja do 20. junija 2015 in so obsegala: 
prekritje dela streh, zamenjavo stavbnega pohištva, obnovo črne kuhinje in ureditev klasičnih kuhinj, ureditev 
spodnjega gospodarskega poslopja, ureditev zunanje in notranje razsvetljave, odprtje grajske kapele, avdio 
vodič v treh jezikovnih različicah, ureditev novih razstavnih prostorov, promocijski material, ozvočenje. 
Kozjanski park je kot upravljavec gradu ves čas sodeloval pri projektu obnove ter pripravljal nove vsebine. V 
kletnih prostorih smo uredili Informacijsko središče Kozjanskega parka, posodobili stalno razstavo o zgodovini 
gradu, pripravili audio vodič, v novih razstavnih prostorih smo v sodelovanju z društvom Beli volk postavili 
orožarno s starodavnimi meči, oklepi in čeladami. Nove vsebine smo obiskovalcem prvič ponudili na ogled ob 
slovesnosti ob odprtju obnovljenega gradu. Sam dogodek so popestrili člani Turističnega društva Celje oblečeni 
v srednjeveška oblačila, bruhalec ognja,  za plesno točko so poskrbeli člani Kud-a Galiarda iz Celja, za glasbeno 
kuliso pa so poskrbeli udeleženci seminarjev za klarinet in flavto, ki je v tem času potekal na gradu v  okviru 
programa Glasbeno poletje na gradu Podsreda.  
Po osrednji slovesnosti so si obiskovalci lahko ogledali grad, okušali dobrote Hiše vin Emino ter si na stojnicah 
ogledali ponudbo lokalnih ponudnikov. Osrednje slovesnosti se je udeležilo 200 obiskovalcev. Celotne stroške 
slovesnosti je nosila Občina Kozje, v Kozjanskem parku pa smo nudili pomoč pri organizaciji dogodka. 

 
3.1.9  Večer Stand up comedy - Tadej Toš 
21. avgusta smo v atriju dvorišča gradu Podsreda gostili stand up komedijanta Tadeja Toša. 
Komik se v svojih šovih posmehuje in norčuje tudi iz najbolj resnih situacij v življenju kar je po njegovem 
mnenju eden od načinov, s katerim se je moč ubraniti pred avtomatizacijo in brezčutno robotizacijo življenja. 
Občinstvo na gradu je dodobra navdušil, svoj izvrstni nastop pa je nadgradil še s klepetom z obiskovalci.  
Stand up večera se je udeležilo 113 obiskovalcev.  
 
 Dodatne dejavnosti (program presežen): 
- sodelovanje s predstavitvami zavarovanega območja na sejmih je bilo dosti večje od načrtovanega zaradi 
izredno dobrega sodelovanja z Deželo Celjsko in RA Sotla, ki finančno pokrivata tudi našo prisotnost na sejmih  
- sodelovanje ob slavnostnem dogodku odprtja obnovljenega gradu Podsreda 
- nenačrtovan Večer stand up comedy - Tadej Toš 
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 3.2   Informacijsko-promocijska gradiva in publikacije 
  
Skupaj z Javno ustanovo za zaštitu prirodnih vrijednosti Krapinsko – Zagorske županije smo pripravili plakate in 
nalepke na temo opozarjanja javnosti na prisotnost živali na prometnicah (vidra, jež, žaba). V skladu z 
možnostmi bomo pripravljeno gradivo natisnili in distribuirali v letu 2016. 
 
Direktor je napisal prispevek z naslovom »Zaznave narave«, ki je bil objavljen v 15. Zborniku Literarnega 
društva Šentjur z naslovom »Z besedami v naš čas«. Zbornik je izšel novembra 2015. 
 
Mesečno pripravljamo elektronsko predstavitev narave Kozjanskega parka, ki jo posredujemo preko 
elektronskih medijev. 
  
V letu 2015 smo izdali naslednja gradiva: 
- zloženko Glasbeno poletje 
- zloženko Praznik kozjanskega jabolka 
  
V okviru projekta Ne pozabimo vasi smo pripravili delovna liste za prvo in drugo triado osnovne šole in za 
srednješolski program. 
  
Pripravljali smo članke za različne lokalne časopise (časopis Oko, Rogaške novice, Posavski obzornik, Zmajev 
glas,..). 
 
Brošura Natura 2000 v Kozjanskem parku je pripravljena za tisk. Predvidoma jo bomo izdali v letu 2016. 
  
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nismo natisnili: 
- splošni delovni list 
- brošuro Natura 2000 v Kozjanskem parku 
- Vodnik po pešpoteh Bizeljskega 
- časopisa Sožitje 
- razglednici Podsreda in Kozjanski park 
- promocijsko gradivo z motivi narave parka 
 
Občina Kozje je  v  okviru projekta “Obnova gradu Podsreda” izdala promocijski material: 
- dvojezični katalog Grad Podsreda (slovensko - angleško)  
- zloženke Grad Podsreda v petih jezikovnih različicah (slovensko, angleško, italijansko, rusko in hrvaško) 
- magnete z motivom gradu. 
 
Besedila za katalog in zloženko smo prispevali v Kozjanskem parku. 
 
 3.3   Spletna stran 
 Vzdrževanje in posodabljanje spletnih strani 
Spletno stran Kozjanskega parka (www.kozjanski-park.si) smo konec leta 2014 vsebinsko in oblikovno prenovili 
in tako naredili bolj prijazno do uporabnikov in enostavnejšo za posodabljanje in dopolnjevanje. 
Preko projekta »Od vijeglavke do soka« imamo vzpostavljeno 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. 
Skrbeli smo za pojavljanje na zelo dobro obiskanem Facebook-profilu, ki ga redno dopolnjujemo s svežimi 
informacijami. Konec leta 2015 so nam Facebook-profil ukinili zaradi preveč tržno naravnanih novic, zato smo 
vzpostavili Facebook stran Kozjanski park. 

http://www.kozjanski-park.si/
http://www.travniski-sadovnjaki.si/
http://www.slovenia.info/
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3.4   Monitoring obiska 
  
Spremljanje števila obiskovalcev 
Na objektih, kjer imamo voden obisk (Uprava parka, Grad Podsreda, Čerčkova - kolekcijski sadovnjak in 
drevesnica, Kolarjeva in Javerškova domačija, učne poti, naravne vrednote), mesečno spremljamo število 
obiskovalcev. Grad Podsreda je bil v prvi polovici leta zaradi obnove zaprt za obiskovalce. Grad smo odprli 1. 
julija 2015. Posledično se je tudi zmanjšalo število obiskovalcev. 
Praznik kozjanskega jabolka je bil izveden v izredno slabih vremenskih razmerah, posledično je bilo število 
obiskovalcev dosti manjše v primerjavi s prejšnjimi leti.  
V spodnji tabeli je navedeno število obiskovalcev za zadnjih šest let. V letu 2015 je bilo za 38,46 % manj 
obiskovalcev v primerjavi z letom 2015. 
  
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

JANUAR 38 30 0 0 58 0 

FEBRUAR 0 40 53 343 53 70 

MAREC 409 563 403 352 553 340 

APRIL 1273 1460 648 1129 790 339 

MAJ 1415 1765 2111 1650 1672 737 

JUNIJ 1741 2653 2413 1921 1604 1126 

JULIJ 1111 1327 1180 610 1280 1255 

AVGUST 1696 1400 1532 1120 992 1439 

SEPTEMBER 1272 1147 1122 814 1156 1293 

OKTOBER 13905 13836 14676 17151 19015 9615 

NOVEMBER 661 503 709 387 527 818 

DECEMBER 327 485 92 0 67 55 

SKUPAJ 23.848 25.209 24.939 25.477 27.767 17.087 

 
 
3.5   Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanja javnosti 
Ker Kozjanski park prvenstveno krepi svoje naloge na področju izvajanja nalog za zagotavljanje ugodnega 
stanja v Natura 2000 območjih, se obseg dela zaposlenih na področju razstavne dejavnosti in organizacije 
glasbenih seminarjev krči, prav tako obseg sredstev, namenjenih tej dejavnosti. 
Obseg dela se je posledično povečal na prioriteti I-Varstvene, upravljavske in nadzorne naloge, kjer opravimo 
več kot 60% svojega dela.  
 
Grad Podsreda kot upravljavec potrebujemo za uveljavljanje parkovnih načel, saj je objekt tekom leta zelo 
dobro obiskan. Razstave različnih avtorjev so vse bolj vezane na motiviko iz narave, v gradu smo uredili tudi 
parkovno informacijsko središče (seznanjanje z osnovnimi naravovarstvenimi pojmi in parkovnimi vsebinami), 
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ki se bo prostorsko širilo v smislu ustvarjanja večjega in pomembnejšega naravovarstvenega informacijskega 
središča. S Prirodoslovnim muzejem Slovenije se dogovarjamo, kako bi lahko določene razstave preselili v naše 
prostore. Od trga Podsreda do gradu Podsreda načrtujemo posodobitev povezovalne poti v smislu promocije 
naravnih entitet ob poti in ekološke povezanosti med njimi. 
 
Glasbene seminarje v Kozjanskem parku izvajamo že več kot 20 let in so zelo prepoznani v celotni Sloveniji in 
tudi izven naših meja. To prispeva k promociji in seveda tudi prepoznavnosti Kozjanskega parka kot celote, saj 
vse udeležence vedno seznanimo tudi z naravnimi vrednotami v parku. O glasbenem poletju je veliko 
zapisanega tudi v različnih medijih, kjer je vedno omenjeno tudi zavarovano območje. Celotni strošek 
glasbenega poletja je pokrit iz kotizacij udeležencev. 
  
3.5.1  Razstavna dejavnost 
Z našo razstavno dejavnostjo dvigujemo stopnjo poznavanja in prepoznavnosti zavarovanega območja ter 
izobražujemo in ozaveščamo prebivalce in obiskovalce zavarovanega območja. 
Razstavne projekte planirane na gradu Podsreda smo izvedli v drugi polovici leta, saj je bil grad od meseca 
januarja pa vse do meseca julija zaradi prenove zaprt. 
  
Fotografska razstava “ V KOZJANSKEM PARKU” 
4. februarja smo v  Muzeju gozdarstva in lesarstva Vrbovec v Nazarjih  odprli avtorsko razstavo fotografij “V 
KOZJANSKEM PARKU”, ki jih je prispeval mag. Teo Hrvoje Oršanič. Namen razstave je promocija Kozjanskega 
parka in predstavitev dobrih parkovnih praks. 
Ob odprtju je direktor Kozjanskega parka mag. Teo Hrvoje Oršanič s predavanjem predstavil dobre parkovne 
prakse. 
7. maja smo razstavo odprli v razstavnih prostorih Knjižnice Šentjur, kjer je bila na ogled do 30. junija. 
Od 1. julija je bila razstava na ogled na podstrešju obnovljenega gradu Podsreda. 
Od 1. do 31. oktobra v galeriji Turističnega društva Celje. Odprtje razstave v Celju je sovpadalo s Praznikom 
kozjanskega jabolka, ki smo ga na ta način še dodatno promovirali.  
Na vseh dogodkih je direktor Kozjanskega parka mag. Teo Hrvoje Oršanič predstavil primere dobrih praks. Na 
ta način želimo širiti prepoznavnost Kozjanskega parka. 
 
Steklarska razstava “RAZKOŠJE V STEKLU”  Design Studio Gry 
10. julija smo galerijskih prostorih obnovljenega gradu Podsreda odprli razstavo steklenih mojstrovin RAZKOŠJE 
V STEKLU Design Studio Gry in predstavlja brusilnico stekla Dekor v Kozjem, ki je bila ustanovljena leta 1974 in 
je delovala vse do leta 2005. 
Razstavo smo pripravili v Kozjanskem parku  v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje, ki hrani bogato 
zbirko premetov nekdanje brusilnice Dekor in Društvom steklarjev Slovenije s katerim uspešno sodelujemo že 
od leto 2009, ko se na gradu vrstijo številne steklarske razstave in delavnice. Ob odprtju razstave je na dvorišču 
gradu potekala steklarska delavnica na kateri so steklarke veščine prikazovali člani Društva steklarjev Slovenije. 
Dogodek so popestrili mladi trobentači pod mentorstvom priznanega trobentača Jureta Gradiška, ki so v času 
med 9. in 12.7. ki so se v okviru Glasbenega poletja na gradu Podsreda udeležili mojstrski tečaj za trobento.   
Razstava je bila na ogled do konca leta 2015. 
  
Ni bilo realizirano: 
- grad Podsreda je bil zaradi obnove zaprt do konca junija, zato smo izvedi manj razstavnih projektov. 
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DELEŽ UR PRIORITETE II 

  VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE II NAČRTOVANO 
ŠTEVILO UR  

 REALIZIRANO   
 ŠTEVILO UR 

DELEŽ UR  REALIZIRAN   
 DELEŽ UR 

  PRIORITETA II       

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

3.500 3.429 16,34% 16,01% 

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

1.000 816 4,67% 3,81% 

3. Zagotavljanje prepoznavnosti 
zavarovanega območja in ozaveščanje 
javnosti 

1.120 1.240 5,23% 5,79% 

  SKUPAJ PRIORITETA II 5.620 5.485 26,24% 25,61% 
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PRIORITETA III: RAZVOJNE NALOGE 
  

1      USMERJANJE IN SPODBUJANJE TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH VIROV IN 
DRUGIH RAVNANJ V ZAVAROVANIH OBMOČJIH 

  
Z izvajanjem projektnih dejavnosti prispevamo k lažjemu uveljavljanju parkovnih načel, ugodnemu stanju 
Natura 2000 vrst in habitatov, trajnostnega razvoja in rabe naravnih virov v zavarovanem in biosfernem 
območju. 
  
Naložene naloge smo izvajali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 
  
1.1   Projekt v izvajanju 
  
1. Izkoriščanje potencialne biomase v EU parkih »BIOEUPARKS« 
- Projekt je bil prijavljen v okviru IEE Program (Inteligent Energy Europe). 
- Vodilni partner je Okoljska organizacija Legambiente iz Italije, poleg njega pa je v projekt vključenih še devet 
partnerjev, in sicer iz Italije, Madžarske, Avstrije, Slovenije in Nemčije. Projekt se je začel izvajati 1. aprila 2013 
in bo trajal do 31. marca 2016 
- Cilj projekta je skozi različna mednarodna srečanja raziskati in ustvariti optimalne pogoje za izkoriščanje 
biomase v naravnih parkih Evrope. 
Vrednost celotnega projekta: 1.499.241,00 € 
Vrednost projekta za JZ KP: 105.766,00 € 
Predvideni izdatki za 2015: 30.000,00 € 
Potrebna lastna udeležba 2015:  7.500,00 € 
Strošek dela v letu 2015: 26.000,00 € 
Strošek blaga in storitev 2015: 4.000,00 € 
  
V okviru projektnih dejavnosti se je v  naravnih parkih določila količina porabe lesne biomase za energetske 
potrebe in sicer na način, da ni ogrožen trajnostni razvoj zavarovanih območij in da izkoriščanje ne  vpliva na 
zagotavljanje ciljev varstva narave. Rezultate projektnih aktivnosti smo predstavili drugim zavarovanim 
območjem.   
  
1.2   Pripravljeni in oddani projektni predlogi 
  
1.2.1 KOZGRASS 
Upravljanje in spremljanje biotske pestrosti suhih travniških habitatov Kozjanskega parka s pomočjo ukrepov 
za njihovo ohranjanje in obnovo. 
(Norveški mehanizem) 
  
V sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije, Univerzo v Mariboru, Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije 
- Zavod Celje, EGEA - Zavodom za naravo, Norwegian Forest and Landscape Institute smo pripravili projektni 
predlog “Upravljanje in spremljanje biotske pestrosti suhih travniških habitatov Kozjanskega parka s pomočjo 
ukrepov za njihovo ohranjanje in obnovo - KOZGRASS” v okviru Programa Finančnega  mehanizma  EGP 2009–
2014 (Norwaygrants). 
Projekt ni bil odobren. 
  
1.2.2 Projekt PAMP 
V sodelovanju z Regionalnim centrom za okolje iz Ljubljane (REC), Regionalnim centrom za zaščito okoliša iz 
Hrvaške (REC) in Ekoregijo Velika Gorica smo prijavili projekt z naslovom Partnersko upravljanje zavarovanih 
območij – izmenjava izkušenj upravljanja zavarovanih območij v Donavski regiji -  PAMP. Vodilni partner je 
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Regionalni center za zaščito okoliša Hrvaška. Projekt je bil prijavljen v okviru programa START – Danube Region 
Project Pamp in ni bil odobren. 
  
1.2.3 Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 2014 - 

2015 
Prijavili smo se na Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Na razpisu nismo bili izbrani. 
  
1.2.4 LIFE BIONIC - Bionični model za dejavnosti za prilagajanje na podnebne spremembe v naravnih 

parkih 
Glavni cilj projekta je podpreti revitalizacije v naravnih parkih z upoštevanjem zakonodaje o podnebnih 
spremembah. Vodilni partner je Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje. Kozjanski park je pridruženi 
upravičenec. 
Rezultate projekta še pričakujemo. 
   
1.3   Priprava novih projektnih predlogov 
  
V letu 2015 smo spremljali različne razpise nove finančne perspektive s posebnim poudarkom na razpisih s 
področja Nature 2000 in Programa razvoja podeželja.   
V letošnjem letu smo se udeleževali različnih posvetov in delavnic na temo ”Lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost” (CLLD). Januarja smo se udeležili predstavitve Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja - CLLD 2014 - 
2020 v Ljubljani, junija pa vsebinskega posveta o Lokalnem razvoju, ki ga vodi Skupnost. 
Redno smo se udeleževali sestankov in delavnic v lokalnem prostoru (v organizaciji RA Sotla in RRA Posavje) na 
temo CLLD. Kot rezultat tega so oblikovane projektne ideje, ki smo jih umestili v Strategijo lokalnega razvoja 
Obsotelja in Kozjanskega ter Strategijo lokalnega razvoja Posavja. To je namreč pogoj, da bomo lahko 
kandidirali na sredstva CLLD, ki bodo predvidoma na voljo od leta 2016. Projektne ideje smo posredovali  julija 
za RA Sotlo in avgusta za RRA Posavje:  
 
Botanična učna pot v Podsredi 
Na zahodnem pobočju Starih gor je v 19. stoletju župnija postavila kapelice križevega pota. Križev pot obsega 
13 kapelic, za 14 postajo so uporabili že obstoječo kapelo sv. Mohorja in Fortunata, zgrajeno v začetku 15. 
stoletja. Kapelice so bile dolga leta skorajda skrite v gozdnatem pobočju. Leta 2009 je požar uničil gozd in 
poškodoval kapelice.  Kozjanski park je nato  to območje kupil. Leta 2014 so krajani Podsrede in Kozjanski park 
obnovili vse kapelice. Kozjanski park skrbi za okolico kapelic in za samo pešpot, ki poteka mimo kapelic. Po 
omenjenem požaru se je vegetacija močno obnovila in ob poti ter ob kapelicah sedaj raste izjemno veliko 
število rastlin, ki so z vidika botanike in naravovarstva zelo pomembne ter zanimive. Splet okoliščin je tako 
spontano ustvaril pot, na kateri se prepletata narava z izjemno biodiverziteto in kulturna dediščina, ki je sedaj 
po obnovi kapelic res vredna ogleda. 
Ključne aktivnosti: 
-  Ureditev ustreznih označb na botanični poti (tablice, botanične risbe na kapeli) 
-  Izdelava kataloga rastlin, ki rastejo na poti 
-  Izdelava delovnega lista 
  
Zatiranje invazivnih vrst 
Preseljevanje živalskih in rastlinskih vrst poteka že tisočletja. Ljudje so že s prvih potovanj v oddaljene kraje 
prinašali domov uporabne in zanimive vrste. V zadnjih desetletjih smo priča razmahu svetovne trgovine in vse 
večji dostopnosti različnih oblik transporta. Prenašanje vrst med državami in kontinenti je danes hitrejše in bolj 
množično kot kadarkoli prej v naši zgodovini. S tem se večajo in postajajo vse očitnejše tudi pasti preseljevanja 
teh vrst, ki jih zaradi njihovega tujerodnega izvora imenujemo tujerodne vrste. 
Številne tujerodne vrste so ljudem koristne, bistveno prispevajo h kakovosti življenja in tudi nimajo negativnih 
vplivov. Nekatere vrste pa so škodljive, saj se v novem okolju ustalijo, ob odsotnosti naravnih sovražnikov 
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pogosto oblikujejo velike populacije in se začno hitro širiti. Takšne vrste lahko povzročajo gospodarsko škodo 
ali imajo škodljive vplive na zdravje ljudi. Številne tujerodne vrste pa sicer neposredno ne prizadenejo človeka, 
povzročajo pa škodo biotski raznovrstnosti – ekosistemom, habitatom, domorodnim vrstam. To skupino 
tujerodnih vrst imenujemo invazivne tujerodne vrste. 
Ključne aktivnosti: 
- Identifikacija invazivnih vrst v parku 
- Izdelava pregledne karte območij z  invazivnimi vrstami 
- Osveščanje in obveščanje širše javnosti in prebivalce parka o škodljivosti invazivnih vrst ter  o  
   ukrepih kako le te zatirati 
- Izvedba konkretnih akcij uničenja invazivnih vrst 
- Lastnike zemljišč, kjer imamo namen izvajati ukrepe odstranjevanja invazivnih vrst, je potrebno   
   temeljito obvestiti in od njih dobiti pisno dovoljenje 
- Vzpostaviti mrežo obveščevalcev in nadzornikov iz različnih sektorjev (Kozjanski park, turistična  
  društva, planinska društva, zainteresirani posamezniki,..), ki bodo še po koncu projekta zagotavljali   
  skrb nad širitvijo invazivnih vrst 
  
Obuditev srednjega veka na gradu Podsreda 
Grad Podsreda je »najbolj grajski grad na Slovenskem«, zaradi izjemno dobro ohranjenih romanskih prvin. 
Zaradi tega bi radi del grajskih prostorov namenili srednjeveški opremi: viteška oprema, orožje, srednjeveška 
oblačila. V okviru tega bi vzporedno želeli izvajati srednjeveški kulturni program v obliki srednjeveških dni, 
delavnic (kaligrafija, ples, mečevanje, kulinarika) in drugih oblik prireditev na temo srednjega veka. 
  
Ključne aktivnosti: 
- Nakup srednjeveške opreme 
- Oblikovanje 3 letnega programa srednjeveškega kulturnega dogajanja na gradu Podsreda 
- Izdaja promocijskega materiala 
  
INFO STOLP – z informacijo k obiskovalcu 
Na območju LAS Posavje bi v krajih Sevnica, Krško, Brežice, Brestanica postavili info stolpe, na katerih bi 
promovirali naravovarstvene vsebine Kozjanskega parka, glavne prireditve v Kozjanskem parku, opis in 
prireditveni program posameznih občin in še druge podobne vsebine, ki so za posamezno občino oz. kraj 
pomembne. Občini Brežice in Krško sta z deležem površine občine sestavni del območja Kozjanskega parka, 
Občina Sevnica pa z območjem parka meji in deloma spada v širše biosferno območje pod patronatom 
UNESCO. Naravovarstvene vsebine bi temeljile na dobrih parkovnih praksah Kozjanskega parka (Praznik 
kozjanskega jabolka, ohranjanje travniških sadovnjakov, suha travišča, rastlinska čistilna naprava, ogrevanje na 
biomaso,…) ter na dobrih naravovarstvenih praksah. 
Stolpi bi bili postavljeni na vidnem/obljudenem mestu in bi bili narejeni tako, da bi se lahko del vsebine 
občasno/po potrebi menjaval. Konstrukcija stolpa ni fiksna – možna je občasna sprememba/prilagoditev 
lokacije. 
Konstrukcija info stolpa je kovinska in trokrilna. Višina stolpa je do 2 metrov, širina krila je predvidoma 1 m, 
debelina krila je do 12 cm. Stolp se privijači v podlago in je statično preračunan na možne zunanje vplive. Tri 
krila info stolpa nudijo šest površin za podajanje trajnejših informacij mimoidočim. 
Razen nudenja informacij o okolici lokacije info stolpa, pričakujemo, da bodo mimoidoči v vsebinah prepoznali 
tudi napredna prizadevanja po zagotavljanju trajnostnega in sonaravnega razvoja v okolju, k čemer nas 
obvezujejo tudi novejši predpisi. 
Vse zgoraj opisane projekte bo za njihovo realizacijo potrebno prijaviti na razpise, ki bodo v novem programske 
obdobju 2014 - 2020. Prvi razpisi bodo predvidoma poleti 2016. 
 
Januarja smo se udeležili delavnice o pripravi OP Slovenija - Hrvaška 2013 - 2020. Program je za nas zelo 
zanimiv, predvsem zaradi bližine meje. 
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Sodelovali smo na sestankih in srečanjih v organizaciji Razvojne agencije Savinjske regije v Celju z namenom 
priprave večjih regijskih projektov, katere bomo prijavljali na novo finančno perspektivo 2013 - 2020.   
   
Projektne ideje, katere želimo realizirati in prijaviti so sledeče: 
- Revitalizacija kulturne krajine kot možnosti za razvoj trajnostnega turizma z ogroženimi avtohtonimi 
sortami sadnega drevja, oljk in vinske trte. Projektno partnerstvo je v prvi fazi sestavljeno iz naslednjih 
institucij: Nacionalni institut za biologijo, Institut za oljkarstvo, Institut za poljeprivredo i turizam Poreč, 
Univerza v Zagrebu. 
  
- Inovativna interpretacija narave na pešpoti Podsreda od trga do gradu Podsreda ter nadgradnja info centra 
na gradu Podsreda z novimi razstavami (netopirji in osuški gob). Projektni partner: RRA Posavje, Posavski 
muzej Brežice, Park prirode Medvednica.  Z ostalimi potencialnimi partnerji smo še v fazi dogovarjanja. 
  
- Izboljševanje travniških habitatov na območju Nature 2000 (Bohor). S projektom želimo ustaviti trend 
propadanja travniškega habitata in sicer predvsem zaradi prepašenosti območja, ki postaja v zadnjih letih 
aktualni problem. S potencialnimi partnerji na slovenski in hrvaški strani smo še v fazi dogovarjanja. 
  
Prvi najbolj znan razpis  Interreg V-A Slovenija - Hrvaška, je odprt od 15. januarja do 11. marca 2016.  
 

 
2      RAZVIJANJE BLAGOVNIH ZNAMK ZAVAROVANIH OBMOČIJ ZA PRIDELKE IN 

IZDELKE IZ ZAVAROVANIH OBMOČIJ 
 
Kolektivna blagovna znamka Sožitje-Kozjanski park je namenjena promociji pridelkov, izdelkov in storitev, ki so 
v duhu trajnostne sonaravne pridelave in predelave, ki ohranja okolje in naravo. Proizvodi morajo biti pridelani 
in predelani na naravi in ljudem prijazen način ter s čim manjšim vplivom na okolje in naravo.  Med 
nastajanjem, rabo ali po vsebini proizvodi ne smejo biti v nasprotju s poslanstvom zavarovanega območja. 
Blagovno znamko Sožitje-Kozjanski park lahko pridobijo kmetje, obrtniki in organizacije, ki delujejo na 
zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka in biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje. 
  
Do leta 2015 je pravico do uporabe blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park pridobilo  6 ponudnikov pridelkov 
in izdelkov: 
MARTIN ŠMALČIČ, Pridelki in izdelki iz ekološke kmetije Šmalčič, 
MARKO KOSTAJNŠEK, Izdelava izdelkov domače in umetne obrti,  
JURIJ KRIVEC, Ekološka kmetija, predelava žit in peka kruha ter peciva na tradicionalni način, 
TANJA in FRANCI VALENČAK, Ročno graviranje na steklo, 
MAJA KUKOVIČIČ, Pridelki in izdelki iz ekološke kmetije Kukovičič, 
MIHA ZAKOŠEK, Ekološka kmetija Zakošek 
  
V letu 2016 smo ob Prazniku kozjanskega jabolka pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke podelili 
trem upravičencem in sicer so to: 
- Vladimir Pečnik, Umetno kovaštvo 
- Osnovna šola Lesično, eko šola 
- Danica Cesar, Pridelki in izdelki iz ekološke kmetije Cesar 
  
 Pravico do uporabe blagovne znamke ima do sedaj torej devet ponudnikov. 

 
 



57 
 

3      SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI, POMOČ LOKALNEMU 
PREBIVALSTVU PRI PRIDOBIVANJU PROJEKTNIH SREDSTEV 

  
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. 
  
Z lokalnimi skupnostmi smo v okviru možnosti sodelovali tudi pri pripravi projektnih predlogov, ki bodo 
namenjeni predvsem trajnostnemu razvoju zavarovanega območja. V okviru Lokalnega razvoja, ki ga vodi 
Skupnost - CLLD bomo poskusili oblikovati projekte, ki bodo prispevali k razvoju podeželja. 
  
V letu 2015 smo sodelovali pri organiziranju lastnikov gozdov v združenje, ki je pomembno s stališča lažjega 
uveljavljanja naravovarstvenih smernic v sicer izredno lastniško razdrobljenih gozdovih v parku. Poenotenje 
pretoka informacij je pomembno tudi za kvalitetnejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi in nenazadnje tudi za 
doseganje boljših poslovnih rezultatov gospodarjenja v zasebnih gozdovih. Pri ustanavljanju društva 
sodelujemo z Zavodom za gozdove Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico. Koncem leta 2014 smo 
vzpostavili stik s predsednikom Zveze društev lastnikov gozdov Slovenije, ki nam je ponudil pomoč pri 
organiziranju Kozjanskega društva lastnikov gozdov v letu 2015. Težava je najti primerno osebo, ki bo društvo 
lastnikov gozdov vodila (neplačano volontersko delo). 
  
Ekološkim pridelovalcem in predelovalcem hrane pomagamo pri ustanavljanju organizirane mreže za prodajo 
produktov. Izvedli smo dve delovni srečanji. 
 
Skupaj z Občino Kozje smo 1.12.2015 pripravili srečanje županov, direktorjev razvojnih agencij, ravnateljev šol 
in vseh ostalih, ki so tekom leta kakorkoli pomagali pri razvoju območja na trajnosten in sonaraven način. 
Srečanje naj bi postalo tradicionalno, z namenom da mogoče preraste v dobro parkovno prakso sodelovanja 
zavarovanih območij z ostalimi odločevalci v prostoru. 
  
Sodelovanje z društvi 
Kot je že navada smo tudi v letu 2015 sodelovali s predstavniki različnih društev, ki delujejo na območju parka. 
Udeležili smo se njihovih občnih zborov, jim pomagali pri izbranih projektih v obliki strokovnega dela (npr. Ne 
pozabimo vasi), svetovali, usmerjali osveščanje, predvsem na področju naravne in kulturne dediščine. Tako 
smo sodelovali s TD Bizeljsko - Sekcija za varstvo naravne in kulturne dediščine, Muzejsko društvo Kozje, KD in 
TD Lesično-Pilštanj, Planinsko društvo Podčetrtek, Društvo steklarjev Slovenije, TD Podsreda, Društvo 
kozjanske jabke, Društvo kmetic Ajda, Društvo verigar Brežice....Udeležili smo se večine prireditev, ki jih 
organizirajo. V sodelovanju s Kulturnim društvom Bistrica ob Sotli, oziroma njihovo galerijsko sekcijo, smo 
prenesli našo razstavo Kamnita znamenja v Kozjanskem parku v galerijske prostore v Bistrico ob Sotli. 
Direktor parka se je na povabilo udeležil številnih občnih zborov društev in organizacij iz ožjega in širšega 
območja parka, kjer je vedno predstavil tudi parkovne aktivnosti s poudarkom na pomenu dobrih parkovnih 
praks. 
V sodelovanju s Turističnim društvom Bistrica ob Sotli smo v okviru obeležitve 750-obletnice omembe Svetih 
gor v pisnih virih v septembru sodelovali v pripravi in postavitvi razstave Marijinih oblek na Sv. gorah ter 
pripravili predavanje, ki je osvetlilo zapise o Svetih gorah od sredine 19. so začetka 20. stoletja. 
V mesecu decembru smo sodelovali v delovni skupini, ki jo je sklicala Občina Kozje za pripravo praznovanja 
1000 letnice prve omembe kraja Kozje, 550 letnice omembe šolstva na Pilštanju ter prispevali grafično podobo 
praznovanja, voščilnico in podobo za reklamni pingvin. 
Od leta 2009 uspešno sodelujemo z Društvom steklarjev Slovenije, udeležujemo se občnih zborov, sestankov. 
Društvo steklarjev Slovenije se vsako leto predstavlja na gradu Podsreda z razstavami in delavnicami. 
  
Izobraževanja/predavanja za druge organizacije 
V letu 2015 smo izvedli številna izobraževanja in predavanja za druge organizacije, ki so potekala tako znotraj 
kot tudi zunaj zavarovanega območja. 
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VSEBINA (posvet, 
delavnica, predavanje) 

PREDAVATELJ Posvet/delavnica/ 
predavanje 

Kraj 

Predstavitev poklica 
Agronom in izvajanje 
aktivnosti v JZ Kozjanskem 
parku 

Adrijan Černelč Predavanje 16.01.2015, OŠ Bistrica 
ob Sotli 

Prikaz vzgoje, vzdrževanja 
in revitalizacijske rezi 
sadnih dreves 

Adrijan Černelč Delavnica 02.02.2015, Virštanj 

Prikaz vzgoje, vzdrževanja 
in revitalizacijske rezi 
sadnih dreves 

Adrijan Černelč Delavnica 04.02.2015, Trebče 
  

Prikaz vzgoje, vzdrževanja 
in revitalizacijske rezi 
sadnih dreves 

Adrijan Černelč Delavnica 12.02.2015, Hrastje 
  

Sadni vrt in vzgoja sadnih 
dreves 

Adrijan Černelč Delavnica 17.03.2015, OŠ Lesično 

Prikaz razmnoževanja 
sadnih dreves na živo oko 

Adrijan Černelč Delavnica 09.04.2015, Podsreda 
  

Predstavitev delovanja 
biosfernega območja 
Kozjansko in Obsotelje na 
dogodku BIOBLITZ 

Mojca Kunst BIOBLITZ - 24 ur z 
reko Muro 

12.06.2015 
Veržej 

Od Orožna do 21. Stoletja 
(Svete gore v zapisih od 
sredine 19. stol. do 21. 
stol.) 

Lucija Zorenč Predavanje 05.09.2015 
Bistrica ob Sotli 

Ekologija in zavarovane 
vrste 

Dušan Klenovšek Predavanje Maj 2015, Boč, 
Tečaj za varuha gorske 
narave, PZS 

Ekologija in zavarovane 
vrste, zavarovana območja 

Teo Hrvoje Oršanič Predavanje Maj 2015, Boč,  
Tečaj za varuha gorske 
narave, PZS 

Gozdarstvo v zavarovanih 
območjih Slovenije 

Teo Hrvoje Oršanič Prispevek na 
simpoziju 

19. – 20.3.2015, 
Podgorica (Črna gora), 
WWF Adria 

Dobre parkovne prakse Teo Hrvoje Oršanič Prispevek na 
UNESCO Forumu 

23.10.2015, Portorož, 
UNESCO 
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Dodatne dejavnosti (program presežen): 
- izvedli smo osem predavanj oziroma izobraževanj 
 
Ni bilo realizirano: 
- društvo lastnikov gozdov ni bilo ustanovljeno 
  
  

  
4      NALOGE ZA VKLJUČEVANJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA V TURISTIČNO 

PONUDBO TER SPODBUJANJA NARAVI PRIJAZNEGA TURIZMA 
  
 
Turizem je tudi v območju Kozjanskega parka pomembna gospodarska panoga. Na obrobju zavarovanega 
območja so večji centri stacionarnega zdraviliškega turizma (Terme Olimia, Čateške toplice, Thermana Laško, 
Rimske toplice, Terme Rogaška, Terme Paradiso Dobova), kjer je Kozjanski park pomembna dodana vrednost 
turističnemu gospodarstvu. 
  
Dobro sodelovanje z LTO Podčetrtek, RA Sotla, RA Kozjansko, Deželo Celjsko in drugimi deležniki v turizmu je 
pomembno zlasti z vidika usmerjanja in informiranja obiskovalcev zavarovanega območja. 
  
Z vsemi deležniki v turizmu nadaljujemo s skupaj pripravljenimi programi za obiskovalce in si v svoji trženjsko-
promocijski strategiji prizadevamo za krepitev zavesti o nujnosti ohranjanja naravnega okolja. V letošnjem letu 
smo sodelovali kar v desetih skupnih promocijskih akcijah. 
  
V okviru federacije Europarc in ob sodelovanju z WWF nadaljujemo z aktivnostmi glede pridobivanja Charter 
for Sustainable Tourism. K pridobivanju certifikata bomo pristopili samo v primeru pridobitve finančnih 
sredstev za takso od MOP, MG ali WWF. Charter for Sustainable Tourism je izredno pomemben razvojni 
dokument, ki usmerja razvoj turizma v območju v okolju prijazne oblike dejavnosti. Pridobivanje certifikata je 
trajnejši proces, ki vključuje intenzivno sodelovanje z lokalnimi dejanskimi in potencialnimi turističnimi 
ponudniki pri oblikovanju trajnostne turistične ponudbe območja. Tak proces tudi krepi vlogo zavarovanega 
območja v prostoru, sodeč po izkušnjah zavarovanih območij, ki so certifikat že pridobile. 
V zvezi z aktivnostmi v okviru pridobivanja certifikata smo se udeležili posveta Zelene sheme slovenskega 
turizma-Slovenia Green, ki ga je organiziral Spirit. 
 
V letu 2015 smo povečali moč signala za brezžični dostop do interneta pred upravno stavbo parka in v stavbi 
SBH. Dostop do interneta je brezplačen.  
 
4.1      Glasbeno poletje 
Glasbeno poletje na gradu Podsreda ima v Kozjanskem parku že dolgoletno tradicijo, saj smo ga letos izvedli že 
enaindvajsetič zapovrstjo in je v lokalnem okolju postalo že nepogrešljiva stalnica, ki popestri poletne mesece 
tako za lokalno prebivalstvo kot za obiskovalce zavarovanega območja. V letu 2015 smo razpisali pet 
mojstrskih seminarjev (trobenta, prečna flavta, klarinet, saksofon in violončelo) in vseh pet tudi izvedli v času 
poletnih počitnic. 
Glasbeni seminarji so namenjeni izobraževanju in so hkrati kulturna ponudba lokalnemu prebivalstvu in 
obiskovalcem. Seminarje spremljajo uvodni koncerti profesorjev seminarja in zaključni koncerti slušateljev 
seminarja. 
  
Pri glasbeni dejavnosti sodelujemo z umetniškim vodjem programa Andrejem Zupanom, ki deluje kot profesor 
klarineta na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana in kot docent za klarinet na Akademiji za glasbo v 
Ljubljani ter z Glasbenimi šolami znotraj Slovenije in Hrvaške. 
Celotni programski stroški glasbenega poletja se pokrijejo s prejetimi kotizacijami udeležencev seminarjev. 
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UDELEŽENCI 
Glasbenih seminarjev se je v letu 2015 udeležilo 49 udeležencev, ki so prihajali iz Slovenije in Bosne in 
Hercegovine. 
 
 
STROKOVNO VODSTVO 
 
TROBENTA (09. – 12. julij 2015) 
Seminar za trobento je vodil profesor Jure Gradišnik. Korepetitor na seminarju je bil Tadej Horvat. 
  
KLARINET (12. – 18. julij 2015) 
Seminar za klarinet je vodil profesor Andrej Zupan, ki je že sedmo leto zapored tudi umetniški vodja 
glasbenega poletja na gradu Podsreda. Korepetitorka v seminarju je bila Andreja Markun. 
  
FLAVTA (12. – 18. julij 2015) 
Seminar za flavto je vodila profesorica Nataša Paklar. Korepetitorka v seminarju je bila Andreja Markun. 
  
SAKSOFON (09. – 15. avgust 2015) 
Seminar za saksofon je vodila profesorica Betka Bizjak Kotnik. Korepetitor na seminarju je bil Marko 
Bogdanović. 
  
VIOLONČELO (23. – 29. avgust 2015) 
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 
  
TROBENTA 
V okviru seminarja za trobento smo uvodni in zaključni koncert združili in ga izvedli v nedeljo, 12. julija 2015 ob 
17. uri na gradu Podsreda. Na koncertu so se predstavili profesorji šole za trobento Jure Gradišnik-trobenta, 
Tadej Horvat-klavir in udeleženci seminarja za trobento. 
  
KLARINET, FLAVTA 
Seminarja za klarinet in flavto sta potekala v istem terminu, zato smo uvodna in zaključna koncerta združili za 
oba instrumenta. Uvodni koncert smo izvedli v nedeljo, 12. julija 2015 ob 19. uri na gradu Podsreda v izvedbi: 
Andrej Zupan-klarinet, Nataša Paklar-flavta, Andreja Markun-klavir. 
  



61 
 

V okviru seminarja za klarinet smo v četrtek, 16. julija ob 18. uri na gradu Podsreda, izvedli koncert kvarteta 
klarinetov Claritet (Mitja Repnik, Matjaž Isak, Rok Rupreht, Simon Žvikart) 
  
Zaključni koncert udeležencev seminarja za klarinet in flavto smo izvedli v soboto, 18. julija 2015 ob 18. uri 
prav tako na gradu Podsreda. 
  
 
SAKSOFON 
Uvodni koncert smo izvedli v nedeljo, 9. avgusta 2015 ob 19. uri na gradu Podsreda v izvedbi: Betka Bizjak 
Kotnik-saksofon, Marko Bogdanovič-klavir. 
  
V četrtek, 13. avgusta ob 18. uri smo na gradu Podsreda izvedli elektroakustično delavnico pod vodstvom 
Weronike Partyka in nastop komornih skupin. 
  
V petek, 14. avgusta ob 18. uri smo na gradu Podsreda gostili Ladiesaxophone quartet. 
  
Zaključni koncert udeležencev seminarja za saksofon smo izvedli v soboto, 15. avgusta 2015 ob 18. uri na gradu 
Podsreda. 
  
VIOLONČELO 
Uvodni celovečerni koncert profesorjev seminarja za violončelo smo izvedli v nedeljo, 23. avgusta 2015 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, 29. avgusta 2015 ob 18. uri na 
gradu Podsreda. 
  

 
Dodatne dejavnosti (program presežen): 
- skupnih akcij z deležniki v turizmu je bilo dosti več od načrtovanih predvsem zaradi dobrega sodelovanja 
 
  

  
5      OBNAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN V UPRAVLJANJU 

ZAVAROVANEGA OBMOČJA 
  
Naložene naloge smo opravljali v okviru naslednjega operativnega cilja: 
  
5.1   Izvajanje aktivnosti za gospodarno upravljanje z nepremičninami 
  
JZ KP upravlja z nekaj objekti oziroma stavbami, med katerimi jih je nekaj znotraj posameznih kulturno–
dediščinskih oziroma spomeniških kompleksov: 
  
-  Uprava Kozjanskega parka in info-soba- objekti v lasti zavoda: izvedena je bila energetska sanacija upravnih 
stavb (menjava peči ter izgradnja zalogovnika za sekance), manjša vzdrževalna dela (menjava parketa, 
pleskarska dela, ureditev sanitarij, dostop za invalide). 
-  Slovensko-bavarska hiša z gospodarskim objektom: v najemu za potrebe sadjarskega centra, razstavnih 
dogodkov, delavnic, knjižnice in prenočitvenih kapacitet. Prenočitvene kapacitete prenovljene, izvedena 
pleskarska dela in  manjša popravila elektroinštalacij. 
 Posodobljena linija  za proizvodnjo soka (nakup hladilne komore, prekucnika za box palete)  je bila izvedena v 
sklopu investicijskih sredstev za leto 2015. 
-  Adamičeva hiša: objekt v lasti, potreben temeljite obnove, možna menjava ali odprodaja, 
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objekt primeren za sadjarski center, v spodnjih prostorih urejen depo za potrebe skladiščenja propagandnega 
materiala. 
-  Trebče (Kolarjeva domačija): objekt v upravljanju, naravoslovna učilnica, potrebna dopolnitev opreme. 
Izvedena manjša popravila strehe v sklopu porabe sredstev Sklada v letu 2015  
-  Križev pot na Stare svete gore nad Podsredo: parcela kupljena s sredstvi JZ KP, lastništvo urejeno. 
Obnovljenih vseh 15 kapelic, financirali  okoliški zaselki in Krajevna skupnost/Občina, eno obnovil JZ KP. 
-  Grad Podsreda: kompleks objektov gradu Podsreda v upravljanju parka. V prvi polovici leta 2015 je bil grad 
zaprt za obisk; ob koncu junija je po obnovi nazaj opremljen in urejen za ogled. 
-  Podeželski dvorec Kozje: objekt v lasti parka. Oddan v občasni najem (podjetje Border Kozje). 
-  Čerčkova domačija v Zaravnem: objekta in zemljišče v lasti parka, gospodarski objekt v fazi pridobivanja 
popisa del za obnovitvena  dela, ki bodo stekla v letu 2016. Izvedena menjava strešne konstrukcije in strešne 
kritine na gospodarskem poslopju. Stekli postopki za dokup sosednjih površin za potrebe širitve matične 
drevesnice. 
-  Černeličeva domačija v Podsredi: objekt v lasti, izvedena manjša ureditvena dela dvorišča stavbe. 
-  Fiketova domačija v Lesičnem: objekt v lasti, predvidena prodaja ali rušitev objekta, ko bodo zagotovljena 
sredstva za pridobitev dokumentacije in izvedbe rušitve, ter deponiranja rušitvenega materiala na deponijo.  
-  Javerškova domačija v Podsredi: objekt v lasti, izvedena  osnovna vzdrževalna dela. 
-  Travniške in gozdne površine: površine v lasti od leta 2015, v pripravi načrt uporabe teh površin. 
  
Poslovne stavbe in gospodarske objekte v lasti ali upravljanju JZ KP redno vzdržujemo tudi s pomočjo delavcev, 
zaposlenih preko javnih del. 
V letu 2015 smo pričakovali zaključek postopka dražbe nekaterih nepremičnin v trgu Podsreda. Na dražbi je 
tudi njiva neposredno pod upravno stavbo, katero nujno potrebujemo za razvoj drevesničarstva starih sadnih 
sort. Skozi uveljavljanje predkupne pravice sodelujemo na dražbi. V prvi polovici leta smo pričeli s postopki za 
ločen odkup njive od ostalih nepremičnin, a do zaključka leta 2015 se po tem vprašanju ni nič dogajalo. 
V mesecu decembru smo pričeli s postopkom nakupa zemljišč v neposredni bližini Čerčkove domačije, ki je v 
lasti Kozjanskega parka. Nova zemljišča potrebujemo za potrebe kolekcijskega matičnega sadovnjaka. Postopek 
bo predvidoma končan v prvi polovici leta 2016. 
 
  
 

6   URESNIČEVANJE CILJEV VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGIH JAVNIH 
INTERESOV V SKLADU S PREDPISI IN NAČRTI UPRAVLJANJA 

  
Kozjanski park je prostor prepleta naravne in kulturne dediščine.  Cilje varstva kulturne dediščine smo 
uresničevali z aktivnim sodelovanjem ZVKDS, s sodelovanjem z zainteresiranimi raziskovalci kulturne dediščine 
in z vzdrževanjem stikov z lokalnimi skupnostmi (informiranje o kulturni dediščini lokalnega prebivalstva, 
predavanja, članki). 
  
Cilje varstva kulturne dediščine uresničujemo tudi skozi nego krajine, osnovna vzdrževalna dela na objektih 
kulturne dediščine v upravljanju zavoda in z izobraževalnimi aktivnostmi. 
Razstavo o zgodovini sadjarstva - Drobci iz preteklosti sadjarstva, ki je bila pripravljena za praznik Kozjanskega 
jabolka 2014, smo letos prenesli na obnovljeni grad, kjer je bila na ogled do konca septembra 2015. 
  
V letu 2015 smo se vključili v aktivnosti ob 500 letnici kmečkega upora, ki jih je vodil Posavski muzej Brežice, 
sodelujoči pa so bili še Muzej Krško, Arhiv Slovenije, Pokrajinski muzej Celje, Pokrajinski muzej Kočevje, 
Fakulteta za etnologijo in antropologijo v Ljubljani, Znanstveni inštitut Milka Kosa in Kozjanski park. V projekt 
smo prispevali oblikovanje logotipa, znamke in kuverte ter žiga prvega dne. Prav tako smo sodelovali v vseh 
ostalih aktivnostih partnerjev, aktivno smo sodelovali tudi na tiskovni konferenci.  Pripravili smo tudi krajši 
prispevek za Puntarski časopis, ki je izšel kot priloga Posavskega obzornika. Udeležili smo se tudi skupne 
strokovne ekskurzije po Puntarski  poti in se udeležili simpozija ob 500 letnici kmečkega upora. 
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Za Marianum smo na povabilo Pokrajinskega muzeja Murska Sobota pripravili prispevek za letošnji zbornik ob 
velikonočni razstavi. 
  
Z upravljavci posavskih gradov snujemo združenje posavskih gradov, v katerem smo trenutno Posavski muzej 
Brežice za grad Brežice, Galerija Božidarja Jakca za Kostanjevico, grad Rajhenburg, grad Sevnica in Kozjanski 
park kot upravljavec gradu  Podsreda. Ob koncu leta smo izdali skupno zloženko z najosnovnejšimi podati o 
gradovih. 
 
Letos je potekala tudi akcija obnove kapelic Križevega pota v Podsredi. Obnovo je vodila sama Krajevna 
skupnost, ki je kapelice razdelila med zaselke in ti so poskrbeli za prenovo posamezne kapelice, seveda pod 
okriljem ZVKD, OE Celje. Pred križevim potom sta še dve kapelici, ki ne sodita v sklop križevega pota. Za obnovo 
ene izmed njih se je obvezal Kozjanski park, ki je obnovo dokončal do praznika Kozjanskega jabolka. V nedeljo, 
4. oktobra je potekala blagoslovitev kapelice, ki je zdaj posvečena sv. Frančišku Asiškemu, velikemu zavetniku 
živali in rastlin. Lokalni rezbar Marko Kostanjšek je izdelal novo oltarno skulpturo. 
  
Sodelujemo s Skupnostjo muzejev Slovenije/Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje in se udeležujemo 
skupnih promocijskih akcij, sestankov, strokovnih izobraževanj.  
 
 

7         UPRAVLJANJE S KADRI 
 
7.1 Upravljanje s kadri 
 
Koncem leta 2012 se je redno upokojila ena uslužbenka. Kljub temu, da smo njeno delo  prerazporedili med 
sodelavce, je bilo pomanjkanje kadra v računovodstvu občutno – za celotno računovodstvo je dejansko skrbela 
le ena uslužbenka. O tem smo obvestili MKO, vendar nismo bili uslišani zaradi znanih varčevalnih ukrepov v 
javnem sektorju. Težavo smo v letu 2014 poskusili rešiti z delnim najemom računovodskega servisa, kar pa se 
zaradi oddaljenosti najugodnejšega računovodskega servisa ni pokazalo kot dovolj učinkovita rešitev. O težavi 
smo obvestili tudi novo pristojno ministrstvo – MOP, ki je iskalo možnosti znotraj rebalansiranih proračunskih 
sredstev za leto 2015. 
 
V mesecu septembru nam je  MOP na proračunski postavki našega zavoda dodelil 6.000,00 EUR dodatnih 
sredstev za dodatno zaposlitev, kot pomoč v računovodstvu od 15.9.2015 do 31.12.2015 za poln delovni čas.  
 
Na 2. korespondenčni seji je Svet JZ KP sprejel sprememba Programa dela in finančnega načrta JZ KP za leto 
2015 – dovoli se dodatna zaposlitev Strokovnega sodelavca V za pomoč v računovodstvu do 31.12.2015. 
 
V JZ KP je bilo na dan 31.12.2015 zaposlenih 18 oseb (16 redno zaposlenih, 1 zaposlitev za določen čas do 
31.12.2015 in direktor).  
 
Izvajali smo tudi  program javnih del, v katerega so bile do 31.12.2015 vključene tri osebe. 
   
Na Zavod za zaposlovanje, območna služba Celje smo prijavili in dobili odobrena programa za sofinanciranje 
javnih del za: 
- dve osebi za obdobje enajst mesecev na programu Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove 
vasi ter 
- eno osebo za obdobje deset mesecev na programu Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih. 
  
Dela, ki so jih opravljale vključene osebe v programu Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove 
vasi: 
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• pomoč pri obnovi travniških sadovnjakov 
• pomoč pri vzdrževanju infrastrukture regijskega parka 
• pomoč pri ohranjanju značilnosti tradicionalnih krajin 
• pomoč pri urejanju tematskih poti 
• izvajanje ukrepov proti zaraščanju 
  
Dela, ki jih je opravljala vključena oseba v programu Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih: 
•  pomoč pri pripravi razstav in drugih dogodkov izvedenih v kozjanskem parku 
•  pomoč pri izvajanju pedagoških programov 
•  pomoč pri urejanju gradiva 
•  pomoč pri informiranju obiskovalcev 
•  pomoč pri nadzorovanju gibanja obiskovalcev v razstavnih prostorih 
 
Na podlagi napotitve Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah je v letu 2015 delo v splošno korist v JZ KP 
opravljala ena oseba in od oktobra do decembra opravila 64 ur.  
 
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, smo nabavili le nekaj najnujnejše zaščitne opreme, za delo na terenu. 
  
 
7.2 Izobraževanje delavcev Kozjanskega parka 
  
Izobraževanje zaposlenih v JZ KP se je v letu 2015 izvajalo z udeležbo na strokovnih srečanjih, seminarjih, 
delavnicah ter spremljanjem strokovne literature in revij. Prioriteto so imela izobraževanja, ki so zastonj, oz. 
cenovno dostopna. 
  
Izobraževanja so sestavni del nalog znotraj posameznih prioritet. 
  

NAZIV IZOBRAŽEVANJA ORGANIZATOR UDELEŽENEC 

Elektronska oddaja zahtevkov za javna dela Zavod za zaposlovanje 
Celje 

mag. Valerija Slemenšek 

Izvedba evidenčnih postopkov-javna naročila Uradni list Republike 
Slovenije 

mag. Valerija Slemenšek 

Predstavitev predloga Zelene sheme 
slovenskega turizma-Slovenia Green 

Spirit Slovenija mag. Valerija Slemenšek 
Barbara Ploštajner 

Predstavitev športnega in kulturnega turizma 
v Eden destinacijah 

Spirit Slovenija mag. Valerija Slemenšek 

Predstavitev možnosti sodelovanja na Expo 
Milano 

Spirit Ljubljana mag. Teo Hrvoje Oršanič mag. 
Valerija Slemenšek 

Javna naročila-postopek s pogajanji Ministrstvo za javno 
upravo 

mag. Valerija Slemenšek 

Predstavitev sistema za avtomatizirano 
izposojo koles 

RA Sotla mag. Valerija Slemenšek 

Sadjarski dnevi Posavja KGZS Novo Mesto Slavko Kramer, Peter Kunst 
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Strokovno srečanje ekoloških pridelovalcev 
sadja 

KGZS, KIS, EKO Topaz Peter Kunst, Adrijan Černelč 

Naravovarstveni atlas ZRSVN, JZ Kozjanski park Adrijan Černelč, Barbara 
Ploštajner, Mojca Kunst, mag. 
Teo Hrvoje Oršanič 

PUN, KOPOP ARSO Adrijan Černelč, Barbara 
Ploštajner, Mojca Kunst, mag. 
Teo Hrvoje Oršanič 

Strokovna ekskurzija - Po poteh nekdanjih 
steklarn 

Društvo steklarjev 
Slovenije 

Vesna Zakonjšek, Lucija Zorenč 

Predstavitev PUN - Škocjanske jame MOP Barbara Ploštajner, Mojca Kunst 

Bioblitz ZRSVN, Slovenska komisija 
za Unesco 

Barbara Ploštajner, Mojca Kunst 

Strokovni posvet v okviru srečanja Skupnosti 
naravnih parkov Slovenije 

JZ Park Škocjanske jame Mag. Teo Hrvoje Oršanič, 
Barbara Ploštajner, Mojca Kunst, 
Lucija Zorenč 

Levkup! Strokovna ekskurzija Posavski muzej Brežice Lucija Zorenč, Vesna Zakonjšek 

Levkup! Simpozij ob petstoletnici 
“slovenskega” kmečkega upora leta 1515 

Posavski muzej Brežice Nataša Ferlinc Krašovic, Tatjana 
Kotnik, Lucija Zorenč 
 

dr. Janez Bogataj: “Jemo zato,da živimo, 
vendar ne živimo samo zato, da bi le jedli” 

Muzejsko društvo Kozje Lucija Zorenč 
 
 

Priprava notranjih pravnih aktov v javnem 
sektorju 

Forum Media d.o.o. mag. Valerija Slemenšek 

Ocenjevanje, napredovanje in nagrajevanje 
delovne uspešnosti javnih uslužbencev 2016 

Ministrstvo za javno 
upravo 

mag. Teo Hrvoje Oršanič 
mag. Valerija Slemenšek 

Davčne blagajne Zveza računovodij, 
finančnikov in revizorjev 
Slovenije 

mag. Valerija Slemenšek, Tanja 
Perc 

Strokovna ekskurzija v KP Kolpa, NP Risnjak, 
NP Plitvička jezera 

JZ Kozjanski park Zaposleni v zavodu 

Strokovna ekskurzija Graz/Otroški muzej, 
Muzej čutil 

Skupnost muzejev 
Slovenije 

Lucija Zorenč 
Nataša Ferlinc Krašovic 

KOPOP KGZS Barbara Ploštajner 

Ogrožene vrste Nature 2000 - stanje in izzivi ZRSVN mag. Teo Hrvoje Oršanič, 
Barbara Ploštajner, Mojca Kunst, 

http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=73&id_informacija=835
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Dušan Klenovšek, Adrijan 
Černelč 

Praznik Občine Salzwedel/Nemčija Občina Salzwedel/Nemčija mag. Teo Hrvoje Oršanič, mag. 
Valerija Slemenšek, Nataša 
Ferlinc Krašovic 

Natura 2000 – ovira ali priložnost? Gospodarska zbornica 
Slovenije 

mag. Teo Hrvoje Oršanič 

Strokovno usposabljanje za naravovarstvene 
in prostovoljne nadzornike 

Ministrstvo za okolje in 
prostor 

mag. Teo Hrvoje Oršanič, Dušan 
Klenovšek, Adrijan Černelč, Toni 
Preskar, Peter Kunst, Barbara 
Ploštajner, Mojca Kunst 

 
Dodatne dejavnosti (program presežen): 
- na povabilo občine Salzwedel iz Nemčije smo se udeležili njihovega občinskega praznika “Kartoffelfest”. 
Izmenjali smo dobre prakse. Z nami je potovala tudi folklorna skupina Kozje, ki je nastopila skupaj z lokalno 
plesno skupino Fitschebeen, le-ti pa vsako leto nastopajo na Prazniku kozjanskega parka v Podsredi. 
 
 
DELEŽ UR PRIORITETE III 

  VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE III NAČRTOVANO 
ŠTEVILO UR 

 REAL.  
 ŠT. UR 

DELEŽ 
UR 

 REAL.  
 DELEŽ UR 

  PRIORITETA III       

1. Usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih 
virov in drugih ravnanj v zavarovanih območjih 

230 230 1,07% 1,07% 

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

30 30 0,14% 0,14% 

3. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, pomoč 
lokalnemu prebivalstvu pri pridobivanju projektnih 
sredstev 

440 420 2,06% 1,96% 

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

380 394 1,77% 1,84% 

5. Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v 
upravljanju zavarovanega območja 

940 920 4,39% 4,30% 

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

476 476 2,22% 2,22% 

7. Upravljanje s kadri 160 151 0,75% 0,71% 

  SKUPAJ PRIORITETA III 2.656 2.621 12,40% 12,24% 
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Tabela 1: Kadrovski načrt 

1. Zaposleni, ki jih 
financira MOP 

I. – IV. 
TR 

V. TR VI. TR/ 
VII/1 

VII/2 
TR 

VIII. TR IX. TR Skupaj 

1. Št. zaposlenih na 
dan 31. 12. 2015 
(a+b) 

1 5 2 8 2   18 

a) Št. zaposlenih za 
določen čas 

/ 1 / / 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 

/ 2 / / /   2 

Število premestitev / / / / /   / 

Število upokojitev / / / / /   / 

Število nadomestnih 
zaposlitev zaradi 
upokojitev 

/ / / / /   / 

Število odpovedi 
pogodb o zaposlitvi 

/ / / / /   / 

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

2 
Javna 
dela 

  1 
Javna dela 

      3 

3. Skupaj število 
zaposlenih na dan 
31. 12. 2015 (1+2) 

3 5 3 8 2   21 
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Tabela 2: Kadrovski načrt-vir financiranja 

VIR FINANCIRANJA ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH NA 
DAN 01.01.2015 

ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH NA 
DAN 30.06.2015 

ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH NA 
DAN 01.01.2016 

1. Državni proračun 16,68 16,45 17,68 

2. Proračun občin / / / 

3. ZZZS in ZPIZ / / / 

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

/ / / 

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na 
trgu 

/ / / 

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne 
službe 

/ / / 

7. Sredstva prejetih donacij / / / 

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

0,32 0,55 0,32 

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

/ / / 

10. Sredstva iz sistema javnih del / 3 / 

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

/ / / 

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

/ / / 

Na dan 31.12.2015 je bilo v Kozjanskem parku zaposlenih 18 oseb (16 redno zaposlenih, 1 zaposlitev za 
določen čas in direktor). Kadrovski načrt za 2015 je sicer predvideval 16,68 zaposlenih na dan 1.1.2016, a je 
dejansko stanje zaposlenih 17,68 (strokovna pomoč v računovodstvu od septembra 2015). Izvajali smo tudi 
program javnih del od februarja oz. marca, v katerega so bile vključene tri osebe do 31.12.2015. V tabeli smo 
prikazani vsi zaposleni v JZ KP vključno s sodelavcem, ki je v JZ KP zaposlen za polovični delovni čas, polovični 
delovni čas pa je invalidsko upokojen.  
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Tabela 4: Sistemiziranost delovnih mest (DM) 

Naziv DM Število 
sistemiziranih DM 
po veljavnem 
pravilniku 

Število 
zasedenih DM 
na dan 31. 12. 
2014 

Število 
zasedenih DM 
na dan 31. 12. 
2015 

Predvideno 
število 
zasedenih DM 
na dan 
31.12.2016 

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 0 0 0 

Naravovarstveni 
nadzornik IV 

1 1 1 1 

Naravovarstveni 
nadzornik V 

1 1 1 1 

Finančnik VII/1 1 1 1 1 

Finančnik V 1 0 0 1 

Samostojni strokovni 
delavec V 

1 0 1 0 

Tajnica V 1 1 1 1 

Vodnik v 
zavarovanem 
območju 

3 2 
(od tega 1 javna 
dela) 

2 
(od tega 1 javna 
dela) 

2 
(od tega 1 
javna dela) 

Tehnični delavec V(I) 1 1 1 1 

Čistilka II 1 1 1 1 

Delavec za preprosta 
dela I 

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

Skupaj 27 20 21 21 

  
  

  



70 
 

Tabela 5: Delež porabe ur po vsebinskih sklopih 

 

VSEBINSKI SKLOPI NAČRTOVANO 
ŠTEVILO UR 

REALIZIRANO 
ŠTEVILO UR 

DELEŽ UR REALIZIRAN 
DELEŽ UR 

PRIORITETA I 13.140 13.070 61,36% 61,03% 

Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov varstva 
narave 

5.372 5.578    

Priprava upravljavskih dokumentov 1.188 924    

Izvajanje neposrednega nadzora v naravi 2.880 2.914    

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

540 569    

Spremljanje kazalnikov stanja narave v zavarovanem 
območju vključno s populacijami invazivnih in drugih 
tujerodnih vrst ter izvajanje potrebnih ukrepov 

1630 1.720    

Sodelovanje s kmeti pri ukrepih iz Programa razvoja 
podeželja s katerimi se zagotavlja cilje zavarovanega 
območja 

500 332    

Sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave in 
ostalimi zavarovanimi območji 

990 1.005    

Ekološko obnavljanje razvrednotenih območij in 
njihovo vzdrževanje 

40 28    

PRIORITETA II 5.620 5.485 26,24% 25,61% 

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

3.500 3.429    

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

1.000 816    

Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja 
in ozaveščanje javnosti 

1.120 1.240    

PRIORITETA III 2.656 2.621 12,40% 12,24% 

Usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih 
virov in drugih ravnanj v zavarovanih območjih 

230 230    

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

30 30    

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, pomoč lokalnemu 440 420    
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prebivalstvu pri pridobivanju projektnih sredstev 

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

380 394    

Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v upravljanju 
zavarovanega območja 

996 920    

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

420 476    

Upravljanje s kadri 160 151    

SKUPAJ 21.416 21.176 100% 98,88% 

 
Skupno število realiziranih ur je zmanjšano za 240 ur (bolniška odsotnost, izredni dopust, očetovski dopust). 
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Priloga 1 
  
 V letu 2015 je imel Svet Javnega zavoda Kozjanski park eno redno in tri korespondenčne seje. 
  
ČETRTA REDNA SEJA je potekala 4. junija na sedežu Kozjanskega parka v Podsredi. Prisotnih je bilo 9 članov. 
Sejo je vodila predsednica Sveta mag. Nives Nared. 
  
Sklepi četrte redne seje: 
K 1. točki – Sprejem predlaganega dnevnega reda 4. seje Sveta JZ KP 
Sklep 
Predlagani dnevni red 4. seje Sveta JZ KP je bil soglasno sprejet. 
  
K 2. točki – Seznanitev z zapisnikom 3. redne seje in obravnava poročila o realizaciji sklepov 
Direktor mag. Teo Hrvoje Oršanič je podal poročilo o realizaciji sklepov. 
Sklep 
Svet zavoda se je seznanil z zapisnikom 3. redne seje in obravnaval poročilo o realizaciji sklepov. 
  
K 3. točki – Obravnava in potrditev Poročila o delu JZ KP za leto 2014 
Direktor mag. Teo Hrvoje Oršanič je izčrpno predstavil Poročilo o delu JZ KP za leto 2014. 
Sklep 1 
Poročilo o delu JZ KP za leto 2014 je Svet JZ KP soglasno sprejel. 
  
Sklep 2 
Svet zavod JZ KP je soglasno sprejel sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja v letu 2014 v 
znesku 8.163,10 € nameni investicijam v opremo za potrebe delovanja zavoda. 
  
K 4. Točki - Obravnava in potrditev Programa dela in finančnega načrta JZ KP za leto 2015 
Direktor mag. Teo Hrvoje Oršanič je podrobno predstavil Program dela in finančnega načrta JZ KP za leto 2015. 
Sklep 1 
Svet JZ KP je soglasno sprejel Program dela in finančni načrt JZ KP za leto 2015. 
  
Sklep 2 
Svet JZ KP se strinja z zadolžitvijo zavoda za rešitev pogodbenih obveznosti s Skladom kmetijskih zemljišč in 
gozdov za ureditev parkovnega infocentra. 
   
K 5. točki - Razno 
Člani Sveta JZ KP so izrazili željo, da se naslednja seja Sveta izvede na terenu (ogled Kozjanskega parka). 
 
  
2. KORESPONDENČNA SEJA je potekala od 11. do 16.09.2015. Na korespondenčni seji se je glasovalo za 
naslednja sklepa: 
  
Sprejme se sprememba Programa dela in finančnega načrta JZ KP za leto 2015 – dovoli se dodatna zaposlitev 
Strokovnega sodelavca V za pomoč v računovodstvu do 31.12.2015. 
 
14 članov Sveta Javnega zavoda Kozjanski park je glasovalo za sprejetje sklepa, 1 član Sveta glasovnice ni oddal. 
 
 
Sklep 1 
Svet Javnega zavoda Kozjanski park sprejme spremembo Programa dela in finančnega načrta JZ KP za leto 2015 
– dovoli se dodatna zaposlitev Strokovnega sodelavca V za pomoč v računovodstvu do 31.12.2015. 
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Sprejme se sprememba Programa dela in finančnega načrta JZ KP za leto 2015 v poglavju investicij in sicer: 
- 5.000,00 € za investicijske namene in sicer za osebno vozilo, stresalnik za sadje kot dopolnitev linije za 
proizvodnjo soka, dve ročni blagajni, nova računalnika za grafične in računovodske obdelave, opremo za 
naravovarstven nadzor (daljnogled, fotoaparat, službene oznake,…). 
  
14 članov Sveta Javnega zavoda Kozjanski park je glasovalo za sprejetje sklepa, 1 član Sveta glasovnice ni oddal. 
  
Sklep 2 
Svet Javnega zavoda Kozjanski park sprejme spremembo Programa dela in finančnega načrta JZ KP za leto 2015 
v poglavju investicij. 
 
3. KORESPONDENČNA SEJA je potekala od 20. do 25.11.2015. Na korespondenčni seji se je glasovalo za 
naslednji sklep: 
  
-   JZ KP se dovoli čezletna zadolžitev pri Enotnem zakladniškem računu pri Ministrstvu za finance v višini 
50.000,00 EUR do nakazila ESRR sredstev mednarodnega projekta: Pilgrimage Europe SI-AT. 
   
13 članov Sveta Javnega zavoda Kozjanski park je glasovalo za sprejetje sklepa, 2 člana Sveta glasovnice nista 
oddala. 
   
Sklep 
Svet Javnega zavoda Kozjanski park se strinja s čezletno zadolžitvijo JZ Kozjanski park pri Enotnem 
zakladniškem računu pri Ministrstvu za finance v višini 50.000,00 EUR do nakazila ESRR sredstev 
mednarodnega projekta: Pilgrimage Europe SI-AT. 
 
 
4. KORESPONDENČNA SEJA je potekala od 01. do 04.12.2015. Na korespondenčni seji se je glasovalo za 
naslednji sklep: 
 
- JZ KP se skladno s predhodnim soglasjem MOP-a, dovoli dodatna zaposlitev Strokovnega sodelavca V. za 
pomoč v računovodstvu do 01.01. do 31.12.2016. 
 
13 članov Sveta Javnega zavoda Kozjanski park je glasovalo za sprejetje sklepa (ena glasovnica od trinajstih je 
prispela prepozno), 2 člana Sveta glasovnice nista oddala. 
 
Sklep 
Svet Javnega zavoda Kozjanski park dovoli, skladno s predhodnim soglasjem MOP-a, dodatno zaposlitev 
Strokovnega sodelavca V. za pomoč v računovodstvu do 01.01. do 31.12.2016. 
 


