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OCENA IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA DELA 
  
V letu 2016 smo prednostno izvajali naloge iz Programa upravljanja območij Natura 2000 2015-2020, ki ga je 
Vlada RS sprejela aprila 2015. Naloge se nanašajo na izboljšanje stanja ohranjenosti kvalifikacijskih vrst preko 
komunikacijskih aktivnosti, nadaljevali smo razvoj primerne kmetijske prakse visokodebelnih travniških 
sadovnjakov in blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park in izboljšanja obiskovanja območja. 
 
Za leto 2016 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: (56,64%) 

 prioriteta II: (29,30%) 

 prioriteta III: (10,25%) 
 
V letu 2016 smo se prednostno posvetili naslednjim nalogam iz tega programa: 

 Dokončni porabi sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS iz leta 2008, 

 Vzpostavitvi delovanja naravovarstvenega nadzora in vzpostavitev prekrškovnega organa, 

 Izvajanju ukrepov varstva naravnih vrednot, 

 Zaključku mednarodnega projekta BIOEUPARKS, 

 Visokodebelni travniški sadovnjaki; nadaljevanje razvoja 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), 

 Nadgradnji informacijskega sistema za naravovarstvo, z zbranimi in obdelanimi terenskimi podatki smo v 
sodelovanju z ZRSVN prispevali k nadgradnji informacijskega sistema  Naravovarstveni atlas, 

 Zagotavljanju ugodnega stanja biotsko izjemno raznolikih suhih travišč, 

 Skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot na zavarovanem območju, 

 Sodelovanju z lastniki zemljišč na zavarovanem območju, nudenju strokovne pomoči in svetovanju, 

 Urejanju nepremičnin v lasti in upravljanju. 
  
 
V okviru prve prioritete smo skozi aktivnosti zagotavljali cilje varstva narave. 
Znotraj zavarovanega območja smo izvajali ukrepe varstva narave in v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo 
narave (ZRSVN) zagotavljali varstvo naravnih vrednot. Z ohranjanjem travniških sadovnjakov skrbimo za 
življenjski prostor ogroženih vrst ptic. Vzdrževali smo že postavljena bivališča za koristne organizme in 
gnezdilnice za ptice.  Izvajali smo aktivnosti za ohranjanje ugodnega stanja dvoživk in skrbeli za ohranitev suhih 
travišč. V sodelovanju z različnimi društvi smo organizirano odstranjevali invazivne vrste. Izvajali smo aktivnosti 
glede posodobitve ustanovitvenega akta - Zakona o Spominskem parku Trebče. V sodelovanju z Zavodom RS za 
varstvo narave in Zavodom za gozdove RS smo na različne načine – konkretno in tudi preko postopkov 
načrtovanja – sodelovali smo pri upravljanju Natura 2000 območij. 
 
V skladu z možnostmi smo omogočali pogoje za ključne življenjske faze nekaterih ogroženih vrst (dvoživke, 
čebelar, orhideje). Prav tako smo spremljali kazalnike stanja narave in sprotno reševali nekatere nastale 
neugodne spremembe za vrste. 
  
Preko mednarodnega projekta BIOEUPARKS smo sodelovali z Gozdarskim inštitutom Slovenije, Zavodom za 
gozdove Slovenije in Kmetijsko svetovalno službo pri trajnostnem izkoriščanju lesne biomase. Izhajajoč iz 
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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, pomanjkanje ekološko starih naravnih 
gozdnih sestojev in posegi v gozdni rob bi imeli za varovane vrste zelo negativne posledice. Preventivno 
delovanje na tem projektu je bilo 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 z določilom ZON. 
  
Ker smo upravljavec biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, smo izvajali naloge v okviru UNESCO 
medvladnega programa MAB (Človek in biosfera). 
 
Izvajali smo neposredni nadzor v naravi (sodelovali z okoljsko inšpekcijo). V letu 2016 smo uspešno zaključili 
težavo z zasutjem dela struge Trebčice, opravili pogovor z znanimi vozniki »cross« motorjev (prijava vožnje po 
naravnem okolju na Kunšperku), opravili pogovor z ustavljenim voznikom »cross« motorja ob Močniku pod 
Pečicami in opravili pogovor z vozniki štirikolesnikov (prijava s strani Lovske družine Bistrica ob Sotli), ki so se 
vozili po naravnem okolju blizu kanjona Bistrice in pri tem naredili manjšo okoljsko škodo.  
  
 
V okviru druge prioritete smo opravljali naloge usmerjanja obiska zavarovanega območja, ki je ustrezen z 
vidika varstva narave in obiskovalcev. 
Že vrsto let se ukvarjamo z vključevanjem javnosti v varstvo narave in okolja. Z lastniki nepremičnin (zemljišča 
in stavbe) dogovorno urejamo prehodnost in urejenost parkovne infrastrukture namenjene za delo in potrebe 
zavarovanega območja. 
 
Na gradu Podsreda je obiskovalce sprejema parkovno informacijsko središče, ki je prva točka ogleda gradu. Na 
Čerčkovi domačiji (sadjarskem centru) smo v prvi polovici leta pripravili gradbeno dokumentacijo in pridobili 
vsa dovoljenja za pričetek obnove gospodarskega poslopja za namene izobraževanja, v drugi polovici leta pa 
izvedli razpisana obnovitvena dela. 
Posodobili smo infrastrukturo znotraj naravnega spomenika Gruska in v skladu z možnostmi nadgradili 
ureditev učilnice na prostem na Trebčah. 
Za zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja smo pripravili različne aktivnosti in dejavnosti tako za 
obiskovalce kot za lokalno prebivalstvo, katerih cilj je ozaveščanje o pomenu varstva narave, Nature 2000 in 
trajnostnega razvoja (sodelovanje z mediji, predstavljanje na sejmih in javnih prireditvah). 
V letu 2016 smo že izvedli tradicionalni in v javnosti zelo dobro sprejeti, za naravovarstvo izredno pomembni, 
aktivnosti - Festival ekološke hrane in 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. Pripravljali smo projekte, ki bi neposredno podpirali 
našo dejavnost, vključevali pa smo se tudi v projekte lokalnih skupnosti. Uveljavljali smo rabo že obstoječe 
kolektivne blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park. 
  
Skoraj vse aktivnosti, ki jih izvaja zavarovano območje so zanimive tudi s stališča razvijanja turistične ponudbe 
območja. Nadaljevali smo dobro sodelovanje z GIZ Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, s TIC-i,  
Razvojnimi agencijami in Termami Olimia pri razvijanju in spodbujanju zelenih oblik turizma. S Termami Olimia 
smo dogovorili obsežnejšo predstavitev parka v glavnem povezovalnem hodniku Term. Predstavitev bo 
izdelana v letu 2017. 
 
Razen urejanja potrebnih dovoljenj za obnovo kozolca na Čerčkovi domačiji in izvedbe manjših ureditvenih del 
objekta v skladu z načrtom obnove in programom porabe sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, 
drugih posegov v nepremičnine v lasti/upravljanju zavoda nismo izvedli, ker nimamo sredstev.  
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Za kmetijske in gozdne površine v lasti zavoda od leta 2015 smo pripravili podroben načrt gospodarjenja, v 
skladu s finančnimi možnostmi pa bomo nadaljevali tudi z urejanjem problematike z drugimi nepremičninami v 
upravljanju (energetska sanacija upravnih stavb). 
  
Kot upravljavci smo izvajali programsko oživljanje gradu Podsreda. Pomagali smo pri promociji Kukovičičevega 
mlina, ki se usmerja v predelavo ekoloških pridelkov. 
  
Ena najpomembnejših novosti v delovanju zavoda v letu 2016 in za naprej je vzpostavitev delovanja 
naravovarstvenega nadzora v območju parka. Izobraževanja in preizkuse znanja za naravovarstvenega 
nadzornika je uspešno zaključilo devet sodelavcev. Sklicali smo predstavitveni sestanek z vsemi deležniki, 
katerih delo lahko kakorkoli sovpada z naravovarstvenim nadzorom. Odziv na vabilo je bil odličen, saj so se 
sestanka udeležili vsi povabljeni. Odprli smo ustrezna podračuna za delovanje prekrškovnega organa in 
pripravili osnutek Pravilnika o izvajanju naravovarstvenega nadzora v Kozjanskem parku, ter pripravili potrebne 
obrazce za izvajanje nadzora, kaj več pa nismo mogli narediti, ker še čakamo ustrezne odločitve na ministrstvu. 
O naravovarstvenem nadzoru vodimo interno evidenco. 
  

Poraba ur glede na plan in na realizacijo: 

PRIORITETE plan 2016 realizacija 2016 

Prioriteta I (varstvene, upravljavske in nadzorne naloge) 12.612 ur (60,03%) 11.900 ur (56,64%) 

Prioriteta II (naloge urejanja obiska in ozaveščanja 

javnosti) 

6.300 ur (29,99%) 6.155 ur (29,30%) 

Prioriteta III (razvojne naloge) 2.096 ur (9,98%) 2.153 ur (10,25%) 

SKUPAJ      21.008 ur (100%) 20.208 ur (96,19%) 

Skupno število realiziranih ur je zmanjšano za 800 ur (bolniška odsotnost, izredni dopust). 
 

Pregled ciljev, ki so bili preseženi in ciljev, ki niso bili doseženi 
 
Preseženi cilji: 
- Zaradi ugodnih vremenskih razmer v zimskem in zgodaj spomladanskem času, smo lahko opravili večje število 

oživitvenih rezi na visokodebelnih sadnih drevesih. Rez je bila načrtovana na 100 drevesih, opravljena na 189 
drevesih 

- Pri upravljanju biosfernega območja smo se dogovorili za pripravo skupnega projekta vseh MAB območij v 
Sloveniji v sodelovanju z LAS-i 

- Izdelali smo večje število netopirnic kot smo jih načrtovali, saj so se le-te izdelovale tudi v okviru 
naravoslovnih raziskovalnih taborov in delavnic 

- Zaradi razpisanih izobraževanj za naravovarstvene nadzornike so se le teh udeležili še trije zaposleni, zato je 
na aktivnosti Ureditev naravovarstveno nadzorniške službe prišlo do povečanja števila ur 

- Zaradi velikega zanimanja za pridobitev naziva mladi varuh smo letos izobrazili kar 57 mladih varuhov narave 
- Naravovarstvene akcije-poleg načrtovanih dveh smo zaradi aktualnosti in reševanja nahajališča zavarovanega 

Clusijevega svišča sodelovali še v eni akciji - izvedbi pogodbenega varstva, ki pa še ni realizirano 
- Pregledali smo za 283% več pozivov in odločb od načrtovanih 
- Izvedena strokovna ekskurzija v sodelovanju z drugimi zavarovanimi območji 
- Izvedenih je bilo za 130% več naravoslovnih dni od načrtovanih 

- Opravljenih 5 praktičnih izobraževanj več od načrtovanih 

- Skozi naravni spomenik Gruska jama smo vzpostavili učno pot in izvedli čistilno akcijo 
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- Literarni večer na temo »Narava« 
- Srečanje družine Windischgrätz 
- Festival gradov v Hunedoari, v Romuniji, na Korvinovem gradu, 14. in 15. maja je bil nenačrtovan dogodek  
- Preventivni zdravstveni pregled vseh uslužbencev (Iz izjave o varnosti z oceno tveganja, št. dokumenta IZ-OC-  
   069/2013 izhaja, da se za vse zaposlene zdravstveni pregledi izvajajo v obdobju 5 let. V letu 2016 je poteklo 5     
   let od zadnjih zdravstvenih pregledov) 
 
 
Cilji, ki niso bili doseženi: 
- Izdelali smo manjše število bivališč za koristne organizme ker smo v času poletnih naravoslovnih taborov  
  izdelovali bivališča za netopirje  
- V letu 2016 smo pokosilo le 2 ha na območju Vetrnika in ne 3 ha kot je bilo predvideno. Vzrok je bil  
  pomanjkanje primernega vremena v času košnje  
- Sodelovanje pri pripravi novelacije ustanovitvenega akta ni bilo realizirano ker so strokovne podlage za 

pripravo ustanovitvenega akta še v pripravi na ZRSVN 
- Inventarizacija lokacij netopirjev - izvedene priprave (izdelava protokola), opravljena inventarizacija le na 

petih lokacijah. Inventarizacijo smo želeli opraviti skupaj z lokalnimi OŠ, vendar smo zaradi organizacijskih 
težav izvedbo predstavili v leto 2017 

- V letu 2016 pri naravovarstvenih smernicah nismo sodelovali saj s strani ZRSVN nismo bili pozvani k 
sodelovanju 

- Ni še pripravljen seznam 20 kandidatov za “dvorano slavnih” 
- Dan voda smo združili s skrbjo za dvoživke 
- Knjiga Jabolčne jedi  
- Gostovanje razstav v knjižnici Šentjur je bilo zaradi programa knjižnice Šentjur prestavljeno v začetek januarja  
   2017 
- Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nismo izvedli promocijskega/srednjeveškega dogajanja na gradu   
   Podsreda 
- Nismo izvedli postopka pridobivanja certifikata Charter for Sustainable Tourism 
 
Cilji, ki bi jih realizirali v primeru pridobitve finančnih sredstev: 
- Zapisi ekološke kmetije Šmalčič - predvidene publikacije nismo izdali zaradi pomanjkanja finančnih sredstev  
- Vodnik po bizeljskih pešpoteh ni bil natisnjen zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 
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UVOD 
  
Program dela za leto 2016 je bil  pripravljen v skladu z navodili in priporočili Ministrstva za okolje in prostor 
(MOP) ter na podlagi Izhodišč za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2016, ki jih je pripravilo 
MOP. V programu dela so upoštevane pripombe in predlogi MOP-a, Strokovnega sveta JZ KP, ki se je sestal 21. 
januarja 2016, in Zavoda RS za varstvo narave. Program dela je bil razdeljen na tri prioritete:                  
            
Prioriteta I obravnava varstvene, upravljavske in nadzorne naloge 
- izvajanje 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 
- upravljanje biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje 
- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 
- 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 izvajali v letu 2016 v okviru strokovnih služb, upoštevajo in izhajajo iz 133. člena 
Zakona o ohranjanju narave. 
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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 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 približno 11.000 
prebivalcev. 
  
Ustanovljen je bil leta 1981 (Ur.l. SRS št. 1/81 in 42/86) kot Spominski park Trebče z namenom  ohranjanja 
zgodovinskega izročila in naravnih značilnosti Kozjanskega, ter v podporo nadaljnjemu razvoju območja. Leta 
1999 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 voden javni zavod, ki v skladu s pooblastili, 
predpisi, navodili in možnostmi predstavlja inštrument zagotavljanja ugodnega stanja Natura 2000 vrst in 
življenjskih prostorov, ter upravljanja območja. Park je prepoznaven po kar nekaj odličnih parkovnih praksah s 
ciljem ohranjanja biotske raznovrstnosti in ugodnega stanja številnih Natura 2000 vrst in življenjskih prostorov, 
po 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 obveza države, da zagotavlja ohranjenost narave in okolju prijazen razvoj. 
  
Izvajanje javne službe, programov in projektov je potekalo na podlagi letnega programa dela, ki ga je sprejel 
svet JZ KP. Program dela JZ KP za leto 2016 je bil usklajen z zadevnimi predpisi, sklepi Vlade RS in navodili 
pristojnega ministrstva. Poslovanje zavoda se je prilagajalo javno finančnim razmeram v državi. 
  
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 2016 financirala iz proračuna Republike Slovenije, iz sredstev lokalnih 
skupnosti, sredstev sponzorjev in donatorjev, lastnih prihodkov ter iz projekta Bioeuparks (IEE Program). V letu 
2016 smo sledili razpisom za projekte financirane iz skladov LEADER (CLLD, LAS) in Interreg V-A Slovenija - 
Hrvaška.  
  
V okviru izvajanja mednarodnega sodelovanja in konvencij upravljamo biosferno območje Obsotelje in 
Kozjansko (MAB, UNESCO). Od UNESCA  smo za delovanje biosfernega območja na osnovi sprejetega programa 
aktivnosti dobili sredstva, katera smo namenili kritju stroškov raziskav območja, tisku promocijskega gradiva in 
delu z mladino (poletni naravoslovni tabori). Smo tudi člani medvladnega odbora Človek in biosfera. 
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Smo člani zveze Europarc Federation, v kateri pa v letu 2016 aktivno nismo sodelovali in zveze Parki Dinarskega 
loka, v kateri smo v letu 2016 imeli zelo aktivno vlogo, saj je direktor parka član Upravnega odbora te zveze. 
Partnersko smo sodelovali z NP Oberer Bayerischer Wald in drugimi zavarovanimi območji izven države (NP 
Risnjak, PP Žumberak, PP Medvednica). Vključevali smo se v aktivnosti WWF-a. Sodelovali smo z ZRSVN in 
Javno ustanovo za zaštitu prirode i prirodnih vrijednosti Krapinsko - Zagorske županije iz Republike Hrvaške. 
  
V skladu s pogodbenimi obveznostmi smo spremljali rezultate že izvedenih projektov in sodelovali pri 
promociji teh rezultatov. 
  
V JZ KP je bilo na dan 31. 12. 2016 zaposlenih 18 oseb (16 redno zaposlenih, 1 za določen čas in direktor).  
 

Izvajali smo tudi program javnih del, v katerega so bile do 31.12.2016 vključene štiri osebe. V programu dela so 
bili predvideni trije delavci zaposleni preko javnih del (2 - II stopnja, 1 - VI stopnja). Delavka zaposlena na VI 
stopnji je 20.7.2016 nastopila bolniški dopust in bila vse do 31.12.2016 na bolniškem dopustu. Od 1.9.2016 
smo s strani Zavoda za zaposlovanje dobili odobreno nadomestno zaposlitev. 
 

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 2-javna dela 3 

Srednja 4 1-pomoč v računovodstvu 5 

Osnovnošolska 1 2-javna dela 3 

Skupaj 16 6 22 

 
  

DELOVANJE SVETA JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK V LETU 2016 
  
V letu 2016 je imel Svet Javnega zavoda Kozjanski park tri redne in eno korespondenčno sejo. 
  
Na peti redni seji je Svet JZ KP soglasno sprejel Program dela in finančni načrt JZ KP za leto 2016 usklajen z 
vsemi pripombami in spremembo Kataloga sistemiziranih delovnih mest v JZ KP. 
  
Na šesti redni seji je Svet JZ KP soglasno sprejel Poročilo o delu JZ KP za leto 2015 usklajen z vsemi pripombami 
in izrekel pohvalo za opravljeno delo kolektivu zavoda na čelu z direktorjem mag. Teom Hrvojem Oršaničem. 
Prav tako je Svet zavod JZ KP soglasno sprejel sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja v letu 
2015 v znesku 5.593,99 € nameni za nakup osnovnih sredstev in rebalans Programa dela in finančnega načrta 
za leto 2016. Svet JZ KP podpira rešitev, da se v računovodstvu dosedanja zaposlitev enega delovnega mesta za 
določen čas, spremeni v zaposlitev za nedoločen čas. 
  
Na sedmi redni seji je Svet JZ KP soglasno sprejel Program dela in finančni načrta JZ KP za leto 2017. 
  
Na 5. korespondenčni seji se je Svet Javnega zavoda Kozjanski park strinjal s spremembo finančnega načrta 
Javnega zavoda Kozjanski park za leto 2016 in sicer se prenesejo sredstva v višini 14.500,00 eur iz mase plač na 
investicije. 
Več v Prilogi 1 
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DELOVANJE STROKOVNEGA SVETA JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK V LETU 2016 
 
Strokovni svet JZ KP se je sestal 21. januarja 2016 in podal pripombe na Program dela za leto 2016.  
Drugič v letu 2016 se je Strokovni svet sestal 1. decembra in podal pripombe k Programu dela 2017. 
 

 
UKREPI ZAVODA ZA ZAGOTAVLJANJE JAVNOFINANČNE VZDRŽNOSTI 
  
V letu 2016 smo se soočali z dodatnimi stroški: odprava nekaterih omejitev pri višini letnega regresa, 
uveljavitev nekaterih napredovanj in odprava nekaterih omejitev izračuna plačnega razreda, ki so se 
postopoma uveljavljali tekom leta in pomenijo dodatno obremenitev  sredstev. Dodatna obremenitev je tudi 
vzpostavljanje delovanja naravovarstvenega nadzora. 
  
V prvem polletju ni bilo sklenjenih kakšnih dodatnih poslovnih ali najemnih pogodb. 
  
V preteklih nekaj letih smo vsa pogodbena razmerja uspešno minimizirali. 
  
Zavod ima možnosti črpanja evropskih sredstev, kar je vsekakor pozitivno za razvoj območja in širše, vendar 
zaradi zmanjševanja sredstev pokriva iz lastnih sredstev vedno višji odstotek stroškov poslovanja, ugotavljamo 
pa tudi velik zamik izplačevanja izvedenih projektnih obveznosti, kar zelo otežuje načrtovanje poslovanja 
zavoda. 
  
Zavodu primanjkuje investicijskih sredstev, namenjenih posodobitvi vse opreme za delovanje zavoda in 
ohranjanje pridobljenih dobrih parkovnih praks. S prenosom neporabljenih sredstev na masi za plače (daljše 
bolniške odsotnosti) in manjšega viška sredstev iz naslova poslovanja v letu 2015 na investicije, smo uspeli 
nabaviti eno novo terensko vozilo z večjim prtljažnikom.  
 
V letu 2016 smo s finančno pomočjo Občine Kozje in iz naslova manjšega viška sredstev iz naslova poslovanja v 
letu 2015 nabavili novo kosilnico za vzdrževanje naravne vrednote - suhi travniki. V letu 2016 smo morali 
zaradi dotrajanosti nujno nabaviti nov računalnik za potrebe računovodstva in priprave grafičnih podlag (načrt 
upravljanja). Računovodske baze podatkov smo posodobili v sodobnejši zapis. 
 
V letu 2016 nam zaradi pomanjkanja sredstev ni uspelo posodobiti računalniško opremo pri vsaj dveh 
sodelavcih, ki računalnik nujno potrebujeta za opravljanje svojega dela. Ravno tako ni bilo možno nabaviti 
freze in preše za posodobitev naše dobre parkovne prakse ohranjanja visokodebelnih travniških sadovnjakov in 
izvesti energetske sanacije stavb uprave parka. 
 
V letu 2016 smo uspešno zaključili s porabo sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, pridobljenih leta 
2008. 
  
Za izvedbo parkovnih aktivnosti smo v letu 2016 iskali podpornike/sponzorje/donatorje in bili pri tem 
razmeroma uspešni. 
  
Glede nadaljnjih možnosti racionalizacije poslovanja nismo uspeli zadovoljivo rešiti vprašanje nadaljnjega 
sodelovanja s HACOM. Prekinitev sodelovanja bi pomenila manj varno internetno poslovanje in precej težav 
pri ponovnem vzpostavljanju komunikacijskih tokov, saj bi najverjetneje morali spremeniti vse elektronske 
naslove, pa tudi domeno spletne strani. Usluge HACOM nas na letni ravni stanejo okoli 1.000,00 EUR. 
  
Usluge računovodskega servisa smo najemali občasno in le za določene naloge. Računovodstvo zavoda ob 
pomoči zaposlene sodelavke za določen čas deluje nemoteno. Svet zavoda je soglasno podprl predlog, da se za 
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določen čas zaposlena sodelavka za pomoč v računovodstvu, zaposli trajno. V prvi polovici leta 2016 je bil 
opravljen pogovor z vodjo kadrovske službe na ministrstvu, ki predlog podpira. 
  
Pravočasno smo pripravili in oddali polletno poročilo o delu zavoda, katero je bilo v finančnem smislu 
pozitivno. 
 

 
 
1000 LET OMEMBE KOZJEGA, 550 LET ŠOLSTVA NA PILŠTANJU IN 35-LETNICA PARKA 
  
Leto 2016 je lokalno okolje zaznamovalo s številnimi pomembnimi obletnicami. Občina Kozje je aprila 
praznovala 1000 let prve pisne omembe Kozjega in v septembru 550 let šolstva na Pilštanju-Lesičnem. 
Kozjanski park je v letu 2016 slavil 35. letnico delovanja. Kozjanski park je v skladu z možnostmi in v duhu 
tradicionalno dobrega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi pomagal pri izvedbi slavnostnih dogodkov. V 
začetku leta smo se udeležili številnih sestankov na občini Kozje, na katerih smo skupaj snovali obliko in način 
praznovanja. Sodelavka Vesna Zakonjšek je avtorica logotipa, ki povezuje vse tri letošnje obletnice v občini 
Kozje. 15. aprila 2016 smo se udeležili svečane seje Občine kozje, kjer smo praznovali že omenjeno 1000 let 
prve omembe Kozjega. 35. letnico Kozjanskega parka smo izvedli konec maja ob Evropskem dnevu parkov. 25. 
maja 2016 smo organizirali svečano prireditev na gradu Podsreda, katere so se udeležili številni vabljeni 
predstavniki ministrstev, lokalnih skupnosti, javnih zavodov, predstavniki društev, nekdanji zaposleni v našem 
javnem zavodu. Ob tej priložnosti smo izdali slavnostno številko našega časopisa Sožitje, ki smo ga posredovali 
vsem gospodinjstvom v zavarovanem območju. Izdali smo tudi družabno igro Spomin z motivi 44 kukavičevk, ki 
rastejo v našem zavarovanem območju, ter izrezanko ptice vijeglavke. Svoje delovanje smo predstavili na 
odlično obiskani tiskovni konferenci. 
  
Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar, prisotna pa sta bila 
tudi ministrica za okolje in prostor ga. Irena Majcen in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo g. Zdravko 
Počivalšek, ter kar nekaj državnih sekretarjev in direktorjev direktoratov. 
 
Zraven teh pomembnih obletnic, smo se udeležili tudi svečanosti ob 50. letnici Term Olimia, 70. letnici Lovske 
družine Podsreda in 40. letnici Knjižnice Šentjur.  

Uresničevanje načrtovanih letnih varstvenih ciljev zavarovanega območja 

  
Uresničevanje varstvenih ciljev zavarovanega območja izvajamo v skladu z normativnimi in finančnimi 
možnostmi. 
  
Ena bistvenih novosti iz leta 2015, ki je bila prisotna tudi v letu 2016,  je postavitev tehnične ovire vzdolž reke 
Sotle za namen preprečevanja ilegalnih prestopov meje s strani beguncev in migrantov. Tehnična ovira 
onemogoča upravljavcem ribjega življa gospodarjenje, upravljavcem vodotokov dostop do struge, divjadi in 
zaščitenim vrstam pa naravne migracijske poti in nasploh dostop do vode. Z nekaterimi deležniki iz 
obsoteljskega prostora smo koncem leta 2015 imeli sestanek in si zadali naloge spremljanja stanja ob tehnični 
oviri, medsebojnega obveščanja in iskanja sprejemljivih oblik blaženja eventualnih posledic na vodnem in 
obvodnem živem svetu. Informacij o ujetju prostoživečih vrst v žično ograjo nismo prejeli, pri opravljanju 
naravovarstvenega nadzora pa tudi nismo ugotovili posledic na obvodni živi svet - ugotavljamo pa, da se v 
tehnično oviro vrašča obrežna vegetacija, kar bo zelo otežilo eventualno odstranjevanje. 
  
Izjemna ohranjenost biotske raznovrstnosti in prisotnost številnih redkih in ogroženih vrst v Kozjanskem parku 
nas zavezuje, da v okviru različnih aktivnosti v naravi upoštevamo ukrepe vezane na ohranjanje rastlinskih in 
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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, strokovno vodenje sanacije 
poškodovanih drevesnih naravnih vrednot, košnja in vzdrževanje ugodnega stanja suhih travnikov na Vetrniku 
in Oslici). 
 
V zimskem času smo izvajali rez v visokodebelnih travniških sadovnjakih. Z obrezovanjem in skrbjo za 
visokodebelne sadovnjake skrbimo tudi za habitat številnih vrst ptic (s poudarkom na kvalifikacijskih vrstah 
Natura 2000 območja - vijeglavka, veliki skovik...). 
 
V letu 2013 smo začeli s popisom invazivnih tujerodnih rastlin, ki so se tudi znotraj Kozjanskega parka zelo 
razširile. S popisi in akcijami odstranjevanja invazivnih rastlinskih vrst smo nadaljevali tudi v letu 2016. 
 
V lastni izvedbi smo nadaljevali popise metuljev, še posebno v času naravoslovnih poletnih taborov za 
osnovnošolsko mladino. Z g. Jožetom Broderjem smo sodelovali pri terenskem delu v okviru inventarizacije 
hroščev. 
 
Na šestih popisnih ploskvah (raznoliki sadovnjaki) smo nadaljevali s popisi ptic v času gnezdenja. 
 
S sistematičnim popisovanjem lokacij kotišč in prezimovališč netopirjev pričeli v drugi polovici leta. Vse vrste 
netopirjev so v Sloveniji zaradi ogroženosti zavarovane, na območju parka pa zelo malo vemo o njihovem 
pojavljanju. Prvi cilj nam je locirati lokacije, v nadaljevanju pa ob pomoči strokovnjakov specialistov prepoznati 
vrste, ugotoviti stanje gnezdilnih in lovnih habitatov, ter po potrebi izvajati ukrepe za ohranjanje populacij. 
 
V januarju smo izvajali zimsko štetje vodnih ptic (IWC) na Sotli in Bistrici, pri tem se je spremljala tudi 
prisotnost bobra (Castor fiber) in vidre (Lutra lutra). Izvedba akcije na Sotli je bila zaradi postavitve tehnične 
ovire otežena. Zato smo jo deloma opravili s hrvaške strani. 
 
Spremljali smo gnezdenje čebelarja (Merops apiaster) v peskokopu Župjek na Bizeljskem ter aktivno sodelovali 
pri pripravi OPPN-ja tega območja. Opravljenih je bilo več sestankov z deležniki glede nadaljnjega upravljanja 
peskokopa. 
  
V marcu in aprilu smo izvajali prenos dvoživk preko ceste na območju ribnika Trebče, ki smo ga nadgradili s 
popularizacijskimi in motivacijskimi delavnicami za šolsko mladino.  
 
Visokodebelni travniški sadovnjaki na območju Kozjanskega parka so velika zakladnica biotske raznovrstnosti 
tradicionalnih in avtohtonih vrst in sort sadnega drevja in primer izjemno dobre parkovne prakse. Z namenom 
njihove ohranitve imamo urejeno drevesnico in kolekcijski matični sadovnjak. 
 
V ekološki drevesnici smo razmnožili sorte, ki smo jih vključili v slovensko sortno listo sadnih rastlin. 
  
Vseskozi smo spremljali stanje naravnih vrednot. Tam kjer je bilo potrebno, smo opravili čiščenje (geološki 
profili) in izvedli košnjo za lažji obisk le teh (Gruska jama, Ajdovska žena, nahajališče aragonitnih ježkov). Kar se 
tiče ohranjenosti hidroloških naravnih vrednot, nas skrbi predvsem neurejenost na področju komunalne 
urejenosti, saj se še vedno velik del odpadnih voda neočiščenih izliva v vodotoke. To rešujemo tako, da se s 
predstavniki lokalnih skupnosti skupaj dogovarjamo o reševanju problematike. Nekaj primerov smo že rešili z 
izgradnjo rastlinskih čistilnih naprav. Iz leta 2015 se je v leto 2016 nadaljeval postopek preprečevanja 
zasipavanja struge potoka Trebčica, ki se je v letu 2016 tudi uspešno zaključil. 
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Ocena stanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, dejavniki ogrožanja in 
trendi 
  
Med naravnimi vrednotami (NV) v parku so spremembam najbolj podvržene drevesne naravne vrednote. Pri 
spremljanju stanja ugotavljamo, da kljub večkratnim posegom počasi umira Rajglov cer na Vetrniku. Skupaj z 
ZRSVN rešujemo problematiko lipe na Vetrniku (korenine naj bi povzročale dvigovanje tal v hiši) ter lipe na 
Bizeljskem. Zaradi erozijskih procesov je prišlo tudi do sprememb oblike Ajdovske žene pod Pilštanjem. Pri 
hidroloških NV občasno prihaja do posegov brežine (poseki zarasti, odlaganje materialov, posegi v brežino). 
Običajno so posegi s strani lastnikov pribrežnih parcel. Pri NV, 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 biodiverziteto. Po 
drugi strani pa je del travnikov podvržen zaraščanju. Žal kot upravljavci zavarovanega območja 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, je pa res, da gozdno gospodarski načrt za GGE Pišece predvideva na obsežnem prostoru intenzivnejšo 
sečnjo s ciljem pomlajevanja gospodarsko zrelih sestojev. Načrt za GGE Pišece je narejen v skladu s pravilniki in 
želenim modelnim stanjem razvojnih faz gospodarskih gozdov. V sodelovanju z Zavodom za gozdove OE 
Brežice je dosežen načelen dogovor o postopnem in malo površinskem uvajanju gospodarsko zrelih sestojev v 
obnovo, s ciljem zmanjševanja možnih okoljskih posledic, kar tekoče spremljamo. Monitoring hroščev je 
pokazal velike gostote kozličkov, kar pa se z intenzivnim uvajanjem sestojev v obnovo zna hitro negativno 
spremeniti. 
  
Vodotoki (Sotla in Bistrica s pritoki) zaenkrat ne doživljajo velikih sprememb v kvaliteti vode. Izjeme so obsežna 
gnojenja, predvsem v jesenskem času. Za večje živali (predvsem sesalce) bo imela verjetno negativen vpliv 
postavljena tehnična ovira na slovenski strani reke. 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). Dogajanja ob vodotokih redno spremljamo in z ugotovitvami obveščamo 
okoljsko inšpekcijo in/ali javnost. 
  
Z izvedenimi monitoringi vrst ptic ugotavljamo upad vrstne pestrosti tudi v območju parka, kar je odraz 
trendov v širšem evropskem, svetovnem, prostoru. Po drugi strani pa izvajani popisi žuželk prinašajo nova 
spoznanja o biotski raznovrstnosti v parku. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da območje parka obsega zgolj 
1% območja države, kar pomeni da območje ne more imeti bistvenejšega vpliva na trende vrst s širokim 
življenjskim prostorom. Na splošno velja ugotovitev, da s stanjem biotske raznovrstnosti ne moremo biti 
zadovoljni, saj so splošni trendi negativni. 
  
Upravljavci zavarovanih območij nimamo ustreznih normativnih orodij za vplivanje na posege v prostor (nismo 
soglasodajalci pri posegih v prostor – zato tudi nimamo ustreznih evidenc o posegih v prostor; z ZRSVN ni 
ustrezne razmejitve pristojnosti v zavarovanem območju). 
  
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 
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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 

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 finančna sredstva potrebna za izvedbo GOI del za 
celovito obnovo podeželskega dvorca Kozje, zato je bil postopek ustavljen (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. 
 
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 do odločitve, da se spremeni namen, namenjajo vzpostavitvi naravoslovno 
izobraževalnega centra v Podsredi, kar zajema tudi okolico Podsrede vključno s kmetijo Čerček na Gradišču, 
kjer je matična drevesnica in kolekcijski sadovnjak tradicionalnih sadnih sort, površine v lasti in upravljanju 
zavoda, ter info center na gradu Podsreda. Stanje neporabljenih sredstev Sklada na dan 1.1.2016 je bilo okoli 
100.000,00 €. 
  
Koncem leta 2015 smo prejeli povračilo vloženih projektnih sredstev v projekt »Pilgrimage Europe« SI-AT in 
smo v letu 2016 zaključili s porabo Skladovih sredstev pridobljenih leta 2008. Za rešitev te težave iz leta 2008 
smo morali v določenem deležu najeti komercialni kredit, katerega smo v letu 2016 že pričeli vračati. 
  
Za potrebe naravoslovno izobraževalnega centra v Podsredi smo v letu 2016 izvedli do višine razpoložljivih 
sredstev ureditev naravoslovno izobraževalnega središča visokodebelnega travniškega sadjarstva. Ureditev 
gospodarskega poslopja in hiše na Čerčkovi domačiji za potrebe naravoslovno izobraževalnih aktivnosti. Na 
Čerčkovi domačiji imamo certificiran matični sadovnjak starih sadnih sort, drevesnico starih sadnih sort in 
nadomestno bivališče za opraševalce. Nimamo pa nikakršnega uporabnega objekta za izvajanje naravoslovno 
izobraževalnih aktivnosti. Na posestvu je dotrajan kozolec, katerega je možno urediti v zelo uporaben 
namenski objekt. Čerčkovo domačijo s sadovnjakom letno obišče več kot 1000 obiskovalcev. Predvidena 
vrednost ureditve gradbene dokumentacije in obnovitvenih del – 50.000,00 €. 
  
V prvi polovici leta 2016 je bil pripravljen načrt, pridobljena vsa mnenja in soglasja, zaključen postopek na 
upravni enoti - pridobljeno gradbeno dovoljenje, pripravljen popis del za izvedbo, poslana prošnja na MOP za 
dodatna sredstva za dokončanje prve faze obnove v celoti (žal zavrnjeno), priprava javnega razpisa. Pridobljeno 
soglasje Elektro Celje in do objekta speljan nov elektrovod za trofazni tok. 
 
V drugi polovici leta je bil izveden javni razpis, izbran najugodnejši izvajalec, sklenjena pogodba in izvedena 
naslednja dela: urejeno parkirišče in obračališče za avtobus, urejeno začasno parkirišče za pet osebnih vozil, 
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odstranjena manjša dotrajana stanovanjska hiša, postavljene začasne sanitarije, nabavljena in vgrajena 
biološka čistilna naprava, strojno splanirane površine v matični drevesnici. 
  
V letu 2016 smo v skladu s programom dela dokupili nekaj sosednjih parcel za dokončanje certificiranega 
matičnega sadovnjaka, v katerem raste več kot 100 različnih starih sort jablan in več kot 60 različnih starih sort 
hrušk. Z bivšo lastnico teh površin smo imeli sklenjen začasni pisni dogovor o najemu površin. Nakup parcel je 
bil izveden v skladu z vsemi postopki. Kupnina izplačana, ter poslan zahtevek za vpis lastništva v zemljiško 
knjigo. 
  
V letu 2016 smo v skladu s programom dela vzpostavili manjšo trgovinico za trženje parkovnih promocijskih 
izdelkov. 
 
V letu 2016 smo uredili dostop do jame Gruska, katera je pogost objekt obiska. Obnova dostopa je 
predstavljala ureditev poti, dveh manjših lesenih mostov in skalnega prelaza do vhoda v jamo. Obnovljene so 
tudi označevalne in informativne table, ki jih bomo na teren postavili spomladi 2017.  
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PRIORITETA I: VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE 
  

1 IZVAJANJE NEPOSREDNIH AKTIVNOSTI IN UKREPOV ZA VARSTVO VRST, 
HABITATNIH TIPOV, EKOSISTEMOV, OBMOČIJ NATURA 2000,  NARAVNIH  
VREDNOT IN KRAJINE 

  
Spremljanje in analiziranje stanja narave in izvajanje ukrepov varstva je naša prednostna naloga, ki nam jo 
nalaga 133. člen Zakona o ohranjanju narave in usmeritve MOP-a. 
  
V okviru prve naloge smo: 
1.  Spremljali stanje vrst in habitatov območij Nature 2000 
2.  Spremljali stanje in izvajali varstvo naravnih vrednot 
3.  Izvajali rez sadnih dreves v travniških sadovnjakih, habitatu ptic Nature 2000 
4.  Izdelovali in vzdrževali nadomestna bivališča za različne avtohtone vrste organizmov 
5.  Popisovali in odstranjevali invazivne vrste s poudarkom na Natura 2000 območjih 
6.  Ohranjali habitatni tip suhih travišč na karbonatni podlagi (prednostna Natura 2000 območja) 
7.  Obdelovali in vzdrževali drevesnico in kolekcijski sadovnjak (habitat vrst Nature 2000) 
8.  Spremljali izkoriščanje lesne biomase v povezavi z ohranjanjem gozdnih habitatov na območjih Nature 2000 
9.  Upravljali biosferno območje Kozjansko in Obsotelje 
10. Izdelovali, nameščali  in vzdrževali  gnezdilnice za najbolj ogrožene Natura 2000 vrste ptic in netopirnice za  
       netopirje.  

1.1    Spremljanje stanja vrst in habitatov Natura 2000 

Pretežni del parka je vključen v ekološko omrežje Nature 2000 (69%). Med kvalifikacijskimi vrstami in habitati 
so vrste vodnega okolja (vidra, potočni škržek, rak 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, netopirji), zato 
želimo s svojimi aktivnostmi prispevati k poznavanju trendov populacij omenjenih vrst. 
 
V skladu s PUN (Program upravljanja Natura 2000 območij) smo spremljali pojavljanje kvalifikacijskih vrst in 
sicer z namenom ugotavljanja njihove prisotnosti ter številčnosti. Za vijeglavko, velikega skovika, smrdokavro in 
pogorelčka smo v izbranih travniških sadovnjakih vzdrževali in monitorirali ustrezne gnezdilnice. 
 
Z izvedenima popisoma ptic (1999, 2010) v parku spremljamo stanje populacij ptic, ki ga dopolnjujemo s 
popisom gnezdilk v šestih popisnih ploskvah (raznolikih sadovnjakih). v manjšem obsegu smo opravili tudi 
popise pogorelčka in belovratega muharja. Z ZRSVN smo sodelovali tudi pri popisu srednjega detla 
(Dendrocopos medius) v gozdu Dobrava pri Brežicah. 
 
V okviru državnih monitoringov vrst in habitatov Nature 2000, smo dobili le obvestilo izvajalca (Primož 
Presetnik, CKKF) monitoringa netopirjev. Točne podatke o rezultatih (število vrst, število osebkov) še nismo 
dobili. Po lastnih opažanjih je na gradu približno enako število netopirjev kot prejšnja leta. 
Spremljanje prisotnosti vidre in bobrov v/ob reki Sotli je bilo zaradi postavljene varovalne ograje  izvedeno le 
tekom zimskega popisa vodnih ptic, ko smo zaradi sodelovanja s hrvaškimi partnerji imeli dostop do Sotle s 
Hrvaške strani. 
 
Izvajan je bil popis ptic gnezdilk v šestih izbranih sadovnjakih. Med novo opaženimi vrstami v gnezdilnicah je bil 
poljski vrabec. Veseli nas prisotnost vijeglavke, rjavega srakoperja (vrste Nature 2000) v njih. V sadovnjaku na 
Čelovniku je bil zopet zabeležen belovrati muhar. V pognezditvenem obdobju gnezdilnice ne samevajo - 
uporabljajo jih strigalice in polhi. 
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Udeležili smo se tudi tradicionalnega popisa kosca (Crex crex) v Jovsih »Crex night«. Popisa se aktivno 
udeležujemo skoraj vsako leto. Organizator popisa je ZRSVN OE Novo mesto. Zbrani podatki so izjemnega 
pomena za ohranitev te vrste in bi morali biti osnova odločitvam o gospodarjenju s prostorom, ki ga potrebuje 
tudi kosec (izvajanje košnje travnikov kjer je prisoten kosec po 20. juniju tekočega leta; dosledno izvajanje 
košnje iz sredine travnika proti robu; potrebna je ustrezna podpora v sistemu subvencioniranja kmetijstva). 

1.2     Spremljanje stanja in izvajanje varstva naravnih vrednot 

Spremljanje stanja naravnih vrednot (v nadaljevanju NV) sodi med osnovne dejavnosti naravovarstvenih 
organizacij, tako ZRSVN kot upravljavcev zavarovanih območij. Spremljanje stanja naravnih vrednot je redna 
naloga, pri kateri vsakoletno spremljamo stanje izbranih naravnih vrednot. 
Aktivnosti za posamezno naravno vrednoto so prikazane v spodnji tabeli. 
  
Tabela: Aktivnosti na posameznih NV 

  ID. 
ŠT. 

IME KRATKA OZNAKA ZVRST OBČINA AKTIVNOST V LETU 
2016 

1 1541 Ajdovska 
žena 

Kamniti samotar 
vzhodno od Pilštanja 

geomorf Kozje Čiščenje okolice 

2 43872 Ajdovska 
hiša 

Odprta jama s prostim 
vstopom 

geomorfp Brežice Ogled 

3 5965 Bistri graben 
s pritoki 

Desni pritok Bistrice na 
Kozjanskem s pritoki 

hidr, ekos Kozje Spremljanje hidroloških 
in biotskih dejavnikov 

4 8 V Bistrica na 
Kozjanskem s 
pritoki 

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

hidr, ekos Bistrica ob 
Sotli, Kozje 

Spremljanje hidroloških 
in biotskih dejavnikov 

5 1929 Bizeljska vas 
– lipa 

Mogočna stara lipa v 
Bizeljski vasi 

drev Brežice Sanacija 

6 1499 Bizeljska vas 
- rastišče 
bavarske 
popkorese 

Rastišče bavarske 
popkorese (Moehringia 
bavarica) 
severovzhodno od 
Bizeljske vasi 

bot Bistrica ob 
Sotli 

Ogled 

7 1930 Bizeljsko - 
gnezdišče 
čebelarja 

Gnezdišče kolonije 
čebelarjev v peskokopu 
kremenčevega peska na 
Bizeljskem 

zool, geol Brežice Monitoring gnezdenja in 
sodelovanje v postopku 
priprave OPPN 

8 6057 Blatni potok Ohranjen potok pri 
Pokleku, levi pritok 
Koprivniškega potoka 

geomor, 
hidr, ekos 

Kozje Spremljanje hidroloških 
in biotskih dejavnikov 

9 5632 Bovhanova 
bodika 

Bodike  v naselju Zdole drev Kozje Ogled 

10 4540 V Dramlja Pritok reke Sotle s hidr Bistrica ob Spremljanje hidroloških 
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povirjem v Orlici Sotli, Kozje, 
Brežice 

in biotskih dejavnikov 

11 7996 Brestanica Levi pritok Save, 
gorvodno od Juričkega 
dola 

hidr., 
ekos. 

Kozje Pregledanih nekaj 
odsekov, zabeleženi 
primeri erozije ter 
sanacij s kamni 

12 42089 Dupla v 
Pišecah 

Jama stalni izvir geomorfp Brežice Ogled 

13 8432 Gabrnica Desni pritok Negote pod 
Mostecem in s povirjrm 
na orlici 

hidr. ekos.   Spremljanje hidroloških 
in biotskih dejavnikov 

14 5638 Gluha peč Skalni previs ob cesti 
Kozje - Podsreda 
jugovzhodno od Kozjega 

geomorf Kozje Ogled, glede označitve 
je bil sprejet dogovor, 
da lokacija ni primerna 
za ustavljanje 
obiskovalcev, ker se 
nahaja preblizu 
prometne ceste 

15 41374 Gruska jama Vodoravna jama geomorfp Kozje Ureditev naravne 
vrednote za obiskovalce 

16 8460 Hudinov 
graben 

Poplavni travniki ob 
levem pritoku Dramlje v 
Vitni vasi na Bizeljskem 

ekos. Brežice Spremljanje hidroloških 
in biotskih dejavnikov  

17 5635 Jakopinove 
bodike 

Bodike na Vrenski Gorci drev Kozje Ogled  

18 41373 Jama 1 pri 
Kozjem 

Jama z bazeni nakapane 
vode 

geomorfp Kozje Ogled in monitoring 
netopirjev v sodelovanju 
z OŠ Kozje in hroščev 

19 41381 Jama 3 pri 
Kozjem 

Vodoravna jama geomorfp Kozje Ogled in monitoring 
netopirjev in hroščev v 
sodelovanju z OŠ Kozje 

20 5962 
OP 

Ješovec pri 
Kozjem - 
nahajališče 
rodolita 1 

Nahajališče 
badenijskega rodolita 
vzhodno od Ješovca pri 
Kozjem 

geomorf, 
geol 

Kozje Ogled  

21 5987 Ješovec pri 
Kozjem - 
nahajališče 
rodolita 2 

Badenijske rodolitne 
plasti na Ješovcu pri 
Kozjem 

geol Kozje Ogled  

22 8648 Kelharjeva 
repnica 

Profil pliocenskih peskov 
v dveh kleteh zahodno 

geol Brežice Ogled  
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od Brezovice na 
Bizeljskem 

23 43581 Kodrinova 
jama 

Vodoravna jama geomorfp Kozje Ogled in monitoring 
netopirjev in hroščev v 
sodelovanju z OŠ Kozje 

24 43582 Kodrinovo 
brezno 

Jama z breznom in 
etažami, poševna jama 

geomorfp Kozje Ogled in monitoring 
netopirjev in hroščev 

25 5659 Kozje – 
platana 

Platana pred graščino v 
Kozjem 

drev Kozje Ogled in priprava za 
obrezovanje 
polomljenih vej 

26 43586 Krofelnova 
jama 

Vodoravna jama geomorfp Kozje Ogled in monitoring 
netopirjev in hroščev  

27 5665 Kunšperk - 
gozdni 
rezervat 

Gozdni rezervat 
Kunšperk 

ekos Bistrica ob 
Sotli 

Ogled in monitoring 
ptic, popis flore 

28 4440 Lipa pri 
Rupretovih 

Lipa pri domačiji Rupret 
severozahodno od 
Kozjega 

drev Kozje Posekana v skladu z 
dogovorom z ZRSVN OE 
Celje. Lipa je strohnela 
in ogrožala hišo 

29 8169 V Močnik Levi pritok Save s 
povirjem na Orlici 

hidr, ekos, 
geomorf 

Brežice, 
Kozje, 
Krško 

Spremljanje hidroloških 
in biotskih dejavnikov 
pregledan del potoka 
nad Pohanco  

30 191 Mrčna sela Bodiki v Mrčnih selih 
severovzhodno od 
Senovega pod 
Vetrnikom 

drev Krško Ogled 

31 5832 Olimski 
potok – 
dolina 

Dolina Olimskega 
potoka, pritoka Sotle 

hidr,ekos Podčetrtek Spremljanje hidroloških 
in biotskih dejavnikov  

32 5656 Orlica - 
gozdni 
rezervat 

Gozdni rezervat pod 
Orlico 

ekos Kozje Popis favne in flore  

33 8136 Orlica - 
nahajališče 
diabaza 1 

Izdanek vulkanskih 
kamnin med 
sedimentnimi 
kamninami severno od 
Pečic na Orlici 

geol Brežice Ogled 

34 8150 Orlica -
nahajališče 
diabaza 2 

Izdanek vulkanskih 
kamnin med 
sedimentnimi 

geol Brežice Ogled  
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kamninami severno od 
Križ na Orlici 

35 5994 
OP 

Pašnica - 
rastišče 
blagajevega 
volčina 

Rastišče blagajevega 
volčina (Daphne 
blagayana) na Pašnici 
južno od Pilštanja 

bot Kozje Ogled 

36 1274 Pilštanj – lipa Vaška lipa v Pilštanju drev Kozje Ogled  

37 8137 Pišece - 
lehnjakove 
grude 

Lehnjakove grude na 
Gabernici v Pišecah 

geol, hidr Brežice Ogled  

38 4415 
OP 

Podčetrtek-
nahajališče 
mineralov 

Nahajališče aragonitnih 
ježkov pri cerkvi Device 
Marije v Podčetrtku 

geol Podčetrtek Vzdrževalna dela vhoda 
v opuščeni rudniški rov 

39 8665 Podgorje pri 
Pišecah - 
najdišče 
fosila 

Najdišče zoba morskega 
psa v srednje 
miocenskem laporju 
vzhodno od Podgorja pri 
Pišecah 

geol Brežice Ogled  

40 5628 Podsreda - 
drevored 
divjih 
kostanjev 

Drevored divjih 
kostanjev pri gradu 
Podsreda 

onv Kozje Ogled  

41 4441 Podsreda – 
lipa 

Lipa ob cesti na 
Podsreški grad 

drev Kozje Ogled  

42 5932 Podsreda - 
nahajališče 
fosilov 1 

Grobišče terciarnih 
školjk v Podsredi 

geol Kozje Vzdrževanje in  čiščenje 
profila 

43 5933 Podsreda - 
nahajališče 
fosilov 2 

Nahajališče terciarnih 
bodic morskih ježkov in 
školjk vzhodno od 
Podsrede 

geol Kozje Vzdrževanje in čiščenje 
profila 

44 5934 Podsreda - 
nahajališče 
fosilov 3 

Nahajališče terciarnih 
školjk južno od Podsrede 

geol Kozje Vzdrževanje in čiščenje 
profila 

45 5660 Poklek – izvir Kraški izvir s tolmunom 
jugozahodno od Pokleka 
pri Podsredi 

hidr Kozje Ogled in spremljanje 
stanja ob močnih 
nalivih, ko se voda 
razlije po površini. Letos 
se je to zgodilo samo ob 
jesenskem deževju 

46 5657 Pokojnik – Bodike v zaselku drev Kozje  Ogled in opis stanja s 
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bodike Pokojnik na Veterniku študenti naravovarstva 

47 5658 Pokojnik – 
lipa 

Lipa v zaselku Pokojnik 
na Veterniku 

drev Kozje Ogled in opis stanja s 
študenti naravovarstva 

48 538 Pokojnik - 
Vetrnik - 
sestoj tis 

Sestoj tis na Pokoječkih 
strminah pri Vetrniku 

ekos Kozje Ogled in opis stanja 

49 40516 Pustišekova 
povšna 

Vodoravna jama pri 
Lastniču severovzhodno 
od Kozjega Jama s 
stalnim tokom 

geomorfp Podčetrtek Ogled in monitoring 
netopirjev in hroščev 

50 8170 Silovec Pobočje Silovca s 
skalnimi osamelci in 
termofilno vegetacijo 
nad Orešjem na 
Bizeljskem 

geomorf, 
bot 

Bistrica ob 
Sotli, 
Brežice 

Ogled  

51 48029 Skrita jama Jama z breznom in 
etažami, poševna jama 

geomorfp Brežice Ogled in monitoring 
netopirjev in hroščev / - 

52 4429 V Sotla 1 Levi pritok Save z dobro 
ohranjenimi meandri, 
odsek do Velikega 
Obreža 

hidr, 
(geomorf,
zool) 

Bistrica ob 
Sotli, 
Brežice, 
Podčetrtek 

Spremljanje hidroloških 
in biotskih dejavnikov in 
vpliva žičnate ovire  

53 5988 Srebrnik - 
nahajališče 
rodolita 

Badenijske rodolitne 
plasti pri Srebrniku 

geol Bistrica ob 
Sotli 

Ogled in čiščenje profila 

54 8662 Suhadolski 
potok 

Desni pritok Gabrnice 
južno od Pavlove vasi 

hidr, ekos Brežice Spremljanje hidroloških 
in biotskih dejavnikov  

55 660 Stare Svete 
gore – lipa 

Lipa ob cerkvi na Starih 
Svetih Gorah 

drev Bistrica ob 
Sotli 

Ogled  

56 5931 Štok Izvir ob stari cesti proti 
Levstikovem mlinu v 
Podsredi 

hidr Kozje Ogled  

57 47614 Ulekova 
jama 

Vodoravna jama geomorfp Bistricaob 
Sotli 

Ogled in monitoring 
netopirjev in hroščev  

58 4442 Vetrnik – cer Cer na Vetrniku drev Kozje Ogled  

59 1268 Vilna peč Vodoravna jama pod 
slemenom Brediča pri 
Lesičnem 

geomorfp Kozje Ogled  

60 5655 
OP 

Zagaj - 
nahajališče 

Nahajališče fosilov v 
dachsteinskem apnencu 

geol Kozje Ogled skupaj z ZRSVN 
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fosilov nad cesto grad Podsreda 
- Sv. Gore jugozahodno 
od Zagaja 

61 1571 V Zagaj - 
soteska 
Bistrice 

Soteska Bistrice, 
desnega pritoka Sotle, 
pri Zagaju 

geomorf, 
hidr 

Bistrica ob 
Sotli, Kozje 

Spremljanje hidroloških 
in biotskih dejavnikov 

62 5938 Zagorski 
potok s 
pritoki 

Desni pritok Bistrice na 
Kozjanskem s pritoki 

hidr, ekos Kozje, 
Šentjur 

Spremljanje hidroloških 
in biotskih dejavnikov  

63 1570 V Zelenjak - 
soteska Sotle 

Soteska Sotle pri 
Kunšperku 

hidr, 
geomorf, 
ekos 

Bistrica ob 
Sotli, 
Brežice 

Spremljanje hidroloških 
in biotskih dejavnikov  

64 4444 Zvonar – lipa Lipa pri domačiji Zvonar 
severovzhodno od 
Kozjega 

drev Kozje Ogled in dogovor za 
sanacijo, ki se bo izvedla 
v letu 2017 

  

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). 
 
Rez visokodebelnih sadnih dreves na zavarovanem območju Kozjanskega parka izvajamo že več kot desetletje, 
kar se v veliki meri prepozna po njihovi ohranjenosti in urejenosti. V zadnjem desetletju so na območju parka 
bili posajeni številni mladi in obnovljeni starejši travniški sadovnjaki. Vzgojno, vzdrževalno, oživitveno in 
korekcijsko rez sadnih dreves smo izvajali v dobi mirovanja sadnega drevja, to je od decembra do aprila. V 
poletnih mesecih pa opravljamo rez koščičarjev, med katerimi prevladujejo češnje. 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, ki so bili opravljeni 
v Selah, Trebčah in Hrastju. Na območju izvajanja projekta Life to Grasslands smo v okviru projektnih aktivnosti 
izvedli praktični prikaz rezi. 
 
Lastnike sadovnjakov smo osveščali o pomenu opravljanja rezi in operacij Kmetijsko okoljsko podnebnih 
ukrepov Programa razvoja podeželja. Pri lastnikih, ki so izkazali interes glede vključitve v ukrep Visokodebelni 
travniški sadovnjaki, smo prednostno opravili oživitveno rez.  Opravljena je bila na 189 visokodebelnih sadnih 
drevesih. 
 
Za namene izvajanja rezi smo nabavili teleskopsko žago in škarje. 

1.4      Izdelovanje, nameščanje in vzdrževanje bivališč za koristne organizme 

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, med poletnimi 
naravoslovnimi tabori, ter pripravo delavnic za otroke, ki se je pokazala kot uspešna, zato smo z akcijo 
nadaljevali tudi v letu 2016. V prvi vrsti je skrb za obstoječa bivališča. Z bivališči in ekološkimi bivališči za t.i. 
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koristne žuželke (pikapolonice, čebele samotarke, čmrlje, tenčičarice, strigalice…) v sadovnjakih pomagamo 
vzdrževati ugodno stanje habitata. Izdelali smo štiri večja bivališča za čebele in pikapolonice. Postavili smo jih v 
sadovnjak na Čerčkovi domačiji. Med naravoslovnimi tabori smo izdelali tudi 60 netopirnic, ki so jih udeleženci 
taborov odnesli domov.   
 
 

1.5      Popisovanje in odstranjevanje invazivnih vrst s poudarkom na Natura 2000 območjih 
 
Številne invazivne vrste so na žalost realnost Kozjanskega prostora. O invazivnih vrstah smo redno preko 
medijev (Oko, spletna stran parka, Facebook) osveščali lokalno prebivalstvo. V okviru neposrednega nadzora v 
naravi smo lastnike obveščali o prisotnosti pelinolistne žvrklje, ambrozije (Ambrosia artemisifolia) ter 
opozarjali na zakonsko nujnost njenega odstranjevanja. 
 
V času pohoda po Poti ob Sotli smo v sodelovanju s TD Bizeljsko pohodnikom pokazali invazivne rastlinske 
vrste, hkrati pa tudi odstranjevanje invazivne vrste - ambrozije, ki se v precejšnji meri pojavlja tudi ob omenjeni 
poti. Odstranjevanje ambrozije je potekalo v avgustu. Z invazivnimi vrstami in njihovimi posledicami smo 
seznanili udeležence poletnih naravoslovnih taborov in udeležence naravoslovnih dni. 

1.6      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. 
 
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. Monitoring stanja travniških habitatov 
(košnja, ograjenost, prepašenost) je bil izvajan v drugi polovici leta 2016. V letu 2016 smo pokosilo le 2 ha na 
območju Vetrnika in ne 3 ha kot je bilo predvideno. Vzrok je bil pomanjkanje primernega vremena v času 
košnje.  

1.7      Obdelovanje in vzdrževanje drevesnice in kolekcijskega sadovnjaka (habitat vrst Nature 2000) 

Visokodebelni travniški sadovnjaki so na območju Kozjanskega parka velika zakladnica biotske raznovrstnosti, 
med drugim tudi 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. Spomladi smo 
odstranili ograjo okoli drevesnice, ki je ščitila sadike pred poškodbami divjadi, opravili smo spomladansko 
cepljenje in precepljenje podlag, rez in pletev podlag. Plevele smo odstranjevali z ročnim prekopavanjem in 
okopavanjem kmetijskega zemljišča, opravljali številna zelena dela z namenom zagotovitve uspešne rasti in 
ustreznega zdravstvenega varstva sadik visokodebelnega sadnega drevja. 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 smo 
posejali sončnice, katere pridelamo za potrebe zagotavljanja hrane v ptičjih krmilnicah Na stari lokaciji 
drevesnice, ki je bila na območju kmetije Čerček smo z namenom izboljšanja tal posejali lucerno avtohtone 
sorte Soča. Uspešno smo pridelali ekološko certificirane sadike tradicionalnih in avtohtonih sort jabolk in hrušk, 
ki smo jih ponudili za sajenje lastnikom travniških sadovnjakov v zavarovanem območju in izven. 
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V spomladanskem času razmnoževanja sadnih dreves, ko izvajamo cepljenja na živo oko, smo v sodelovanju s 
Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, z oddelkom za ekološko kmetovanje na zavodu v Celju za širšo javnost 
organizirali delavnico o razmnoževanju sadnega drevja, s ciljem, da udeleženci pridobijo osnovna sadjarska 
znanja in veščine. Na delavnici v Podsredi je bilo 23 udeležencev, ki so bili navdušeni nad praktičnimi prikazi v 
drevesnici. 
 
V začetku leta je Kozjanski park pridobil sosednja kmetijska zemljišča na lokaciji kmetije Čerček, na katerih je 
bil v preteklosti zaradi pomanjkanja kmetijskih površin s kooperacijsko pogodbo vzpostavljen del kolekcijsko 
matičnega sadovnjaku. Sedaj se visokodebelni travniški sadovnjak razprostira na 2,96 ha.  Z odločbo 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo za 52 sort jabolk in hrušk imenovani kot uradni 
vzdrževalci sort. Večina znanja o tradicionalnih sortah in ekološki pridelavi se ni ohranila, zato moramo za 
namene njihove nadaljnje ohranitve, tovrstno znanje pridobiti z delom v sadovnjaku. 
Uspešno smo se prijavili na razpis Občine Kozje, s katerim smo pridobili del sredstev za izvedbo enostavnih 
agromelioracij z namenom možnosti strojne obdelave kmetijskega zemljišča. Številnim sadnim drevesom smo 
zamenjali dotrajano oporo, odmrla in poškodovana drevesa pa smo nadomestili z novimi. Opravili smo zimska 
in spomladanska škropljenja z dovoljenimi ekološkimi sredstvi, rez sadnih rastlin, obnovili bivališča za koristne 
organizme, pokosili 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. 
 
Uspešno smo se prijavili na razpis Občine Kozje, s katerim smo pridobili del sredstev za nakup strižne 
traktorske kosilnice, ki bo služila za vzdrževanje kolekcijsko matičnega sadovnjaka, ter suhih travnikov. 

1.8   Izkoriščanje lesne biomase in ohranjanje ugodnega stanja habitatov vrst Natura 2000 

Od aprila 2013 do 31. marca 2016 je bil Kozjanski park vključen v projekt BIOEUPARKS – Izkoriščanje 
potencialne lesne biomase v naravnih parkih Evrope, katerega cilj je bil proučiti potencialno lesno biomaso v 
zavarovanih območjih in vzpostaviti lokalno verigo dobave lesne biomase. V projektu je sodelovalo deset 
partnerjev, ki so prihajali iz Italije, Avstrije, Grčije, Nemčije, Madžarske in Slovenije. Zavarovana območja 
vključena v projekt so bila: Kozjanski regijski park, Narodni park Rodopi- Grčija, Narodni park Sila – Italija, 
Donava – Ipoly narodni park – Madžarska in Naravni park Sölktaler – Avstrija. Podporo naravnim parkom so 
nudili Gozdarski inštitut Slovenije, Okoljevarstvena organizacija Legambiente iz Italije, Agencija za obnovljive 
vire energije iz Nemčije, Univerza Thrace iz Grčije in Federacija EUROPARC. 
 
V času trajanja projekta smo izvedli številna srečanja v obliki delavnic, okroglih miz in sestankov, na katerih 
smo pripravili predstavitev projekta in cilje, ki jih le ta zasleduje. Na srečanja smo vabili različne ciljne skupine 
od prebivalcev zavarovanega območja do večjih lastnikov gozdov, predstavnike občin in drugih služb, ki skrbijo 
za naravo oziroma naravne dobrine znotraj zavarovanega območja (Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za 
varstvo narave, Kmetijsko – gozdarski zavod), Razvojne agencije ter investitorja daljinskega ogrevanja v 
Kozjem. 
 
V času trajanja projekta je v Kozjem začel delovati sistem daljinskega ogrevanja, ki za delovanje uporablja 
izključno biomaso pridobljeno znotraj zavarovanega območja. Lastnik sistema je podpisal pogodbo z 
dobaviteljem lesne biomase, ki jo le ta pridobiva od različnih lastnikov gozdov. Objekti, ki so trenutno že 
priklopljeni na sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso so: zadružna trgovina, trije stanovanjski bloki, 
podjetje Prevozništvo in posredništvo Miroslav Geršak, zdravstveni dom Kozje, osnovna šola Kozje z 
Večnamenskim centrom, vrtec in dve individualni hiši. 
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Zaradi vključitve v projekt smo posledično tudi v upravni stavbi Kozjanskega parka v kurilni sezoni 2015/2016 
zamenjali sistem ogrevanja, iz kurilnega olja smo prešli na ogrevanje z lesno biomaso. 
 
Ob zaključku projekta je v Bruslju 3. marca 2016 potekala mednarodna konferenca na temo » Lesna biomasa v 
evropskih zavarovanih območjih«. Dogodek je gostil Evropski odbor regij, organiziral ga je EUROPARC. 
Projektni partnerji smo predstavili svoje izkušnje glede varstva narave in izkoriščanja biomase, ter vključevanja 
zavarovanih območij v pripravo energetskih zakonov na ravni EU.  

1.9      Upravljanje biosfernega območja 

Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje upravljamo že od leta 2010. V letošnjem letu smo si zadali nalogo, 
da se bomo več posvečali sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, saj želimo v vsaki lokalni skupnosti imeti 
predstavnika zadolženega za sodelovanje pri upravljanju biosfernega območja. Decembra smo izvedli uvodni 
sestanek s predstavniki vseh lokalnih skupnosti vključenih v biosferno območje. Predstavniki so postali 
ambasadorji, skupaj smo se zavezali, da bomo v letu 2017 začeli pripravljati skupne aktivnosti. 
 
Februarja je bil na pobudo biosfernega območja Kras v Parku Škocjanske jame organiziran sestanek med 
upravljavci biosfernih območij in med LAS – i, ki pokrivajo ta območja.  Cilj sestanka je bil pripraviti skupni 
projekt, ki bi bil usmerjen k izdelavi skupnega promocijsko komunikacijskega načrta vseh treh biosfernih 
območij v Sloveniji. V mesecu juliju je bi ponoven sestanek, kjer smo se dogovorili o konkretnih aktivnostih. 
Ustrezen razpis  je bil odprt 30. decembra. Prijavo je potrebno oddati do 30. marca 2017. 
 
V okviru upravljanja biosfernega območja smo izdelali dva didaktična pripomočka in sicer spomin, ki je 
sestavljen iz vseh 44 orhidej, ki so prisotne na našem območju ter sestavljanko za ptico vijeglavko. 
Junija, julija in avgusta smo izvedli tri tedenske naravoslovne tabore in enodnevne naravoslovne delavnice. 
Podrobneje so tabori in delavnice opisani pri prioriteti II. 

1.10     Izdelovanje, nameščanje in vzdrževanje gnezdilnic za najbolj ogrožene Natura 2000 vrste ptic in  

             netopirnic za netopirje 

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 ptičjih gnezdilnic prispevamo k izboljšanju gnezditvenega habitata ter ohranitvi populacije najbolj 
ogroženih ptičjih vrst (smrdokavra, vijeglavka, zlatovranka in veliki skovik).Podoben problem imajo vrste 
netopirjev, ki imajo kotišča prav tako v duplih. 
 
V letu 2015 nameščene, ter v letu 2016 obnovljene gnezdilnice so izkoriščale tako številne vrste ptic (belovrati 
muhar, velika sinice, plavček, škorec…), kot zatočišče pa tudi druge živali (strigalice, navadni polh). Zgodaj 
spomladi smo preverili stanje gnezdilnic, ter poškodovane tudi popravili. Pri večini je bila streha prekrita z 
vodoodpornim materialom. Tekom treh naravoslovnih taborov smo izdelali tudi 52 netopirnic. Vsak 
udeleženec tabora je svojo netopirnico odnesel domov - tako prispevamo k širjenju ideje o potrebi po pomoči 
netopirjem in njihovi pomembni vlogi v naravi. 
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Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

Naloga Pred. 
ure 

Reali. 
ure  

Predvideni kazalniki  Realizirani kazalniki 

Spremljanje stanja vrst 
in habitatov Natura 2000 

552 494,5 Izvedeni popisi 
gnezdilk v 
sadovnjakih (6), 
tabela s podatki o 
opaženih osebkih vrst 
Nature 2000 

Izvedeni popisi 
gnezdilk (6), tabela s 
podatki o opaženih 
osebkih vrst Nature 
2000 

Spremljanje stanja in 
varstvo naravnih vrednot 

450 411 
 

Opravljene aktivnosti 
po tabeli (Aktivnosti 
na posamezni naravni 
vrednoti)  

Opravljene aktivnosti 
po tabeli (Aktivnosti 
na posamezni naravni 
vrednoti) 

Izvajanje rezi sadnih 
dreves v travniških 
sadovnjakih, habitatu 
ptic Nature 2000 

800 1022 Število obrezanih 
dreves (100), 
praktični prikazi (3) 

Število obrezanih 
dreves (189), praktični 
prikazi (3) 

Izdelovanje, nameščanje 
in vzdrževanje bivališč za 
koristne organizme 

120 121 Izdelana, vzdrževana  
(10) bivališča 

Izdelana 4 bivališča za 
koristne organizme 

Popisovanje in 
odstranjevanje 
invazivnih vrst s 
poudarkom na Natura 
2000 območjih 

200 165 Izveden popis na 
izbranem območju, 
izvedena akcija 
odstranjevanja (1) 

izveden popis in akcija 

Ohranjanje habitatnih 
tipov suhih travišč na 
karbonatni podlagi 
(prednostna Natura 
2000 območja) 

200 266 
 

Vzdrževan habitat (3 
ha) 

Vzdrževan habitat 
(2ha) 

Obdelovanje in 
vzdrževanje drevesnice 
in kolekcijskega 
sadovnjaka (habitat vrst 
Nature 2000) 

1600 1377 Urejena drevesnica in 
kolekcijski nasad 

Urejena drevesnica in 
kolekcijski nasad 

Izkoriščanje lesne 
biomase in ohranjanje 
ugodnega stanja 
habitatov vrst Natura 
2000 

336 336 Zaključen projekt 31. 
marec 2016 z 
oddanim poročilom 
vodilnemu partnerju 

Zaključen projekt 31. 
marec 2016 z 
oddanim poročilom 
vodilnemu partnerju. 
Decembra smo dobili 
preostala finančna 
sredstva 
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Upravljanje biosfernega 
območja 

64 158 Število izvedenih akcij 
(7) 

Število izvedenih akcij 
(7) 
Izveden dogovor za 
pripravo skupnega 
projekta vseh MAB 
območij v Sloveniji v 
sodelovanju z LAS-i  

Izdelovanje, nameščanje 
in vzdrževanje gnezdilnic 
za najbolj ogrožene 
Natura 2000 vrste ptic in 
netopirnic za netopirje 

100 82,5 
 

Izdelane, vzdrževane 
gnezdilnice (37) in 
netopirnice (5) 

Vzdrževane 
gnezdilnice (37), 
izdelane netopirnice 
(60) 

SKUPAJ 4.422 4.433    

  
Dodatne naloge (program presežen): 
- Zaradi ugodnih vremenskih razmer v zimskem in zgodaj spomladanskem času, smo lahko opravili večje število 

oživitvenih rezi na visokodebelnih sadnih drevesih. Rez je bila načrtovana na 100 drevesih, opravljena na 189 
drevesih 

- Pri upravljanju biosfernega območja smo se dogovorili za pripravo skupnega projekta vseh MAB območij v 
Sloveniji v sodelovanju z LAS-i 

- Izdelali smo večje število netopirnic kot smo jih načrtovali, saj so se le-te izdelovale tudi v okviru 
naravoslovnih raziskovalnih taborov in delavnic 

 
Cilji, ki niso bili doseženi: 
- Izdelali smo manjše število bivališč za koristne organizme ker smo v času poletnih naravoslovnih taborov  
  izdelovali bivališča za netopirje (večina udeležencev že ima bivališča za koristne žuželke iz prejšnjih let) 
- V letu 2016 smo pokosilo le 2 ha na območju Vetrnika in ne 3 ha kot je bilo predvideno. Vzrok je bil  
  pomanjkanje primernega vremena v času košnje.  
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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 pripravi strokovnih podlag za akt o zavarovanju, ki nam bo v pomoč pri pripravi načrta 
upravljanja. Pripravo akta vodi ministrstvo.  
2.  Pripravljali program dela in poročila 
3. Pregledovali in spremljali mnenja za uveljavljanje  predkupne pravice na zavarovanem območju.  
  
2.1      Sodelovanje pri pripravi novelacije ustanovitvenega akta zavarovanega območja ter priprava  
            delovnega osnutka načrta upravljanja 
 
V letu 2011 je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje posredoval 
Strokovne podlage za novelacijo ustanovitvenega akta. Za pripravo osnutka ustanovitvenega akta je potrebna 
posodobitev strokovnih podlag. Maja nas je naše pristojno ministrstvo pozvalo, da ponovno pregledamo že 
zbrane podatke in jih dopolnimo z novimi, ki smo jih pridobili v tem času. Z ZRSVN smo septembra imeli 
sestanek, na katerem smo pregledali obstoječe podatke in se dogovorili za nadaljnjo dinamiko dela. 
 
V zvezi s sodelovanjem pri pripravi novelacije ustanovitvenega akta smo pripravili in poslali na ministrstvo 
pregled aktivnosti za ohranjanje kulturne dediščine v Kozjanskem parku, pripravili popis vseh kulturnih 
spomenikov lokalnega in državnega pomena ter registrirane dediščine. Pripravili smo popis aktivnosti, ki 
zadevajo kulturno dediščino. 
 
V mesecu septembru smo imeli skupni sestanek za strokovne podlage tako z Zavodom za varstvo naravne 
dediščine kot z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. 

2.2      Priprava programa dela, poročil in javna naročila 

Do januarja 2016 smo pripravili Program dela in finančni načrt JZ KP za leto 2016. Program dela in finančni 
načrt JZ KP za leto 2016 je sprejel Svet zavoda JZ KP na svoji 5. redni seji, 4. februarja. Rebalans Programa dela 
za leto 2016 smo pripravili v skladu z navodili Ministrstva za okolje in prostor, ki jih je Kozjanski park prejel 29. 
februarja. Rebalans programa dela je sprejel Svet zavoda JZ KP na svoji 6. redni seji, 18. marca. Drugi rebalans 
Programa dela za leto 2016 je Svet zavoda JZ KP sprejel na 5. korespondenčni seji 25. novembra.  
  
Po navodilih Ministrstva za okolje in prostor smo pripravili Poročilo o delu JZ KP za leto 2015. Poročilo o delu JZ 
KP za leto 2015 je sprejel Svet zavoda JZ KP na svoji 6. redni seji, 18. marca. 
 
Do roka smo pripravili in poslali Polletno poročilo o delu in poslovanju zavoda v letu 2016. 
 
V mesecu novembru smo pripravili Program dela in finančni načrt JZ KP za leto 2017, ki ga je Svet zavoda 
potrdil na svoji 7. redni seji, 21. decembra 2016. 
 
V mesecu decembru smo pričeli s pisanjem Poročila o delu JZ KP za leto 2016. 
  
Po navodilu ministrstva smo pripravili vsa zahtevana poročila o stanju zaposlenih. 
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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 podatkovno bazo. Sprotno spremljamo koliko zemljišč se prodaja znotraj območij Natura 2000 
oziroma znotraj ali v neposredni bližini naravnih vrednot. V letošnjem letu smo prejeli 149 mnenj, v prodajo je 
bilo ponujenih 469 parcel. 
 
Površina parcel ponujenih v prodajo je 1.596.211 m2, znotraj območij N2T je bilo 1.247.974 m2 površin. 
Zemljišča glede na rabo in lokacijo so prikazana v spodnji tabeli in grafičnih prikazih. 
V letu 2015 je bilo v odkup ponujenih 95,85 ha zemljišč, v 2014 pa 209,73 ha. Ponudbe arhiviramo, vendar ne 
spremljanje koliko zemljišč se dejansko proda in kaj se v nadaljevanju z njimi dogaja,saj bi za takšno nalogo 
potrebovali bistveno več delovnih ur. 
 

  OBČINA 

  

Brežice Podčetrtek Kozje Bistrica 
ob Sotli 

Krško SKUPAJ 

      Raba prostora površina v m2 površina v m2 

go  gozd 82537 28595 194555 33964 0 339651 

travnik 75750 233430 252329 84423 0 645932 

nji  njiva 33596 300051 39594 55988 0 429229 

t     travniški sadovnjak         6042 3661 0 8675 0 18378 

v    vinograd 42405 3583 690 0 0 46678 

po  pozidano in sorodno zemljišče 2928 1273 9754 8405 0 22360 

dr  drevesa in grmičevje 15808 1509 7272 0 0 24589 

neobdelano kmetijsko zemljišče 55223 0 1910 0 2931 60064 

kmetijsko zemljišče v zaraščanju 3849 0 5481 0 0 9330 

Skupaj vsa zemljišča 318138 572102 511585 191455 2931 1596211 

Skupaj vsa zemljišča znotraj N2T 40343 541185 474991 191455 0 1247974 

Tabela: Prikaz prodaje zemljišč glede na rabo prostora in občino 
 



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2016 

31 
 

 
Graf1: prodaja zemljišč znotraj posamezne občine in znotraj območja N2T 
 

 
Graf2: Prikaz zemljišč glede na rabo prostora 
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Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

Naloga Pred. 
ure 

Reali. 
ure  

Predvideni 
kazalniki 

Realizirani 
kazalniki  

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

900 92  Aktivno 
sodelovanje pri 
novelaciji 
ustanovitvenega 
akta, posvetovanja 
z deležniki (3-5), 
Delovni osnutek 
načrta upravljanja 
predstavljen 
strokovnemu svetu 

Dopolnjevanje 
podatkov 

Letni program 
dela, poročila, 
javna naročila 

800 825 Potrjen program 
dela s strani Sveta 
JZ KP, potrjeno 
poročilo o delu s 
strani Sveta JZ KP, 
potrjeno polletno 
poročilo o delu, 
mesečna poročila, 
javna naročila 

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

Pregled in 
spremljanje mnenj 
za uveljavljanje  
predkupne pravice 
na zavarovanem 
območju 

40 32,5 Število pregledanih 
vlog (150) 

Število 
pregledanih vlog 
(149) 

SKUPAJ 1.740 949,5    

 
Ni bilo realizirano: 
Sodelovanje pri pripravi novelacije ustanovitvenega akta ni bilo realizirano, ker so strokovne podlage za 
pripravo ustanovitvenega akta še v pripravi na ZRSVN. 
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3     IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI 

  
Nadzorne naloge izvajamo v skladu z varstvenimi pravili in načeli, ki jih postavlja Zakon o ohranjanju narave 
(Ur. list RS št. 56/99, 46/14), sprejeti namenski pravilniki in v skladu z varstvenim režimom, ki jih določa zakon 
o Spominskem parku Trebče (Ur. list SRS, št. 1/81, 42/86 in Ur. list RS, št. 8/90). 
 
Jeseni leta 2015 je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo izobraževanja za naravovarstvene in prostovoljne 
naravovarstvene nadzornike. Izobraževanj se je udeležilo sedem zaposlenih, ki so januarja 2016 uspešno 
opravili preizkus znanja. Februarja, marca in decembra je bilo v okviru našega ministrstva v Gotenici 
organizirano tudi izobraževanje Obvladovanje konfliktov in težavnih strank, ki se ga je udeležilo sedem 
zaposlenih. Junija je uspešno opravil preizkus znanja za odločanje v prekrškovnem postopku še eden 
naravovarstveni nadzornik, tako da imamo sedaj ustrezno usposobljenih sedem naravovarstvenih nadzornikov. 
Trije zaposleni so se v jesenskem terminu prijavili na izobraževanje za naravovarstvene in prostovoljne 
naravovarstvene nadzornike v okviru pristojnega ministrstva, dva sta že  uspešno opravila preizkus znanja. Prav 
tako so trije zaposleni opravili izobraževanje za prekrškovni organ, k preizkusu znanja bodo pristopili v letu 
2017.   
 
V okviru izvajanja neposrednega nadzora smo izvedli naslednje aktivnosti: 
 
1.   Delovni sestanek s službami, ki so vsebinsko vezane na izvajanje naravovarstvenega nadzora znotraj 
zavarovanega območja. Sestanka so se udeležili predstavniki naslednjih inšpektoratov, policijskih uprav, občin 
in društev: 

 Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, OE Celje   

 Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, OE Novo mesto, Inšpekcijska pisarna   
Brežice 

 Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, OE Celje 

 Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, OE Novo mesto, Inšpekcijska pisarna Brežice 

 Policijska uprava Celje, Policijska  postaja Šmarje pri Jelšah 

 Policijska uprava Novo mesto, Policijska  postaja Brežice 

 Občina Bistrica ob Sotli 

 Občina Kozje 

 Občina Podčetrtek 

 Občina Brežice 

 Občina Krško 

 Lovske družine: Podsreda, Pišece 

 Planinsko društvo Atomske toplice Podčetrtek 

 Planinsko društvo Brežice 

 Gobarsko društvo “Kozjansko” Kozje 
 
Sestanka se je udeležila tudi predstavnica Ministrstva za okolje in prostor. 
Vsem prisotnim smo predstavili naše naloge in pristojnosti v okviru naravovarstvenega nadzora, prisotni so 
predstavili svoje naloge in pristojnosti. 
Namen sestanka glede vzpostavitve sodelovanja med posameznimi službami za vsebinsko usklajeno izvajanje 
posameznega nadzora znotraj zavarovanega območja je bil dosežen. 
  
2.  Oddaja vlog in pridobitev izkaznic za sedem naravovarstvenih nadzornikov, ki jih je izdalo Ministrstvo za 
okolje in prostor. 
 
3. Redno izvajanje nadzora nad izvajanjem varstvenih režimov in opozarjanje na kršitve. Za izvajanje nadzora 
vodimo interno evidenco. 



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2016 

34 
 

  
4. Podaja prijave na Inšpektorat RS za okolje in prostor OE Celje glede nelegalnega odlaganja komunalnih 
odpadkov v mrtvem rokavu reke Sotle. Prijavo je inšpektorat odstopil medobčinskemu inšpektoratu, ki je 
zadevo preveril na terenu. Pri ponovnem ogledu odlagališča skupaj z inšpektorico za okolje je bilo ugotovljeno, 
da so bile smeti verjetno zasute. Inšpektorat je zadevo odstopil Medobčinskemu inšpektoratu.  

3.1      Vzpostavitev prekrškovnega organa 

O delovanju, nalogah in pristojnostih  prekrškovnega organa znotraj zavarovanega območja smo seznanili širšo 
javnost in se povezali z drugimi uradnimi osebami pristojnimi za prekrške (policija, gozdarji, inšpektorji…). 
Odprli smo podračun z nazivom Kozjanski park - denarne kazni za prekrške - globe. V letu 2016 nismo izrekli 
nobene globe.  

3.2      Ureditev naravovarstveno nadzorniške službe 

Sedem zaposlenih je v januarju uspešno opravilo preizkus znanja za naravovarstvene nadzornike, v mesecu 
novembru pa še dve zaposleni. Začeli smo s pripravo načrta delovanja službe in sicer v skladu s pravnimi 
podlagami, ki nam jih nalaga ZON neposredno, predpisi izdani na podlagi ZON, Zakon o SPT, in drugi zakoni 
med njimi Zakon o prekrških. 
Udeležili smo se tudi dopolnilnega izobraževanja za naravovarstvene nadzornike, ki ga je organiziralo 
ministrstvo. 
 
Pripravili smo tudi osnutek Pravilnika o izvajanju naravovarstvenega nadzora v Kozjanskem parku, ki bo 
dokončan in veljaven takoj, ko bo vse pripravljeno za pričetek dela naravovarstvene nadzorniške službe 
(uniforma). 

3.3      Nadzor v naravi 

Neposredni nadzor v naravi nad spoštovanjem prepovedi ZON in na njegovi podlagi izdanih predpisov izvajajo 
poleg inšpektorjev tudi naravovarstveni nadzorniki (155. člen ZON). 
  
V okviru neposrednega  nadzora v naravi izvajamo naslednje naloge: 
-  neposredno spremljanje stanja v naravi v zvezi s posledicami, ki jih ima na varovane 
   kvalitete narave nespoštovanje varstvenih režimov 
-  nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov 
-  ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah prepovedi in obveščanje inšpekcijskih organov 
-  opozarjanje oseb na varstvene režime zaradi preprečevanja kaznivih dejanj 
-  sankcioniranje kršitev 
-  evidentiranje ekološko razvrednotenih območij 
 
O nadzoru v naravi vodimo interno evidenco. 

3.4      Program »Mladi varuh narave« 

Program »Mladi varuh narave« izvajamo v okviru poletnih naravoslovnih taborov v drugi polovici leta in je 
sestavni del aktivnosti v okviru upravljanja Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. V letu 2016 smo 
izobrazili 57 mladih varuhov narave v starosti od 8 do 14 let, od tega jih je bilo 27 iz zavarovanega območja. 
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Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

Naloga  Pred.  
ure 

Reali. 
ure 

Predvideni kazalniki Realizirani kazalniki  

Vzpostavitev 
prekrškovnega 
organa 

50 20 
 
 
  

Vzpostavljen 
prekrškovni organ, 
seznanitev policije, 
inšpekcije in 
občinskih uprav (1-
3 srečanja) 

Vzpostavljen 
prekrškovni organ, 
Seznanitev policije, 
inšpekcije in občinskih 
uprav (1 srečanje) 

Ureditev 
naravovarstveno 
nadzorniške službe 

100 386 
 
 

Ustrezno 
opremljena 
naravovarstveno 
nadzorna služba 
(7), Opravljena 
usposabljanja in 
izpiti za  
naravovarstvenega 
nadzornika (7) 

Opravljena usposabljanja 
in izpiti za 
naravovarstvenega 
nadzornika (10 oziroma 
9) 

Nadzor v naravi 1.600 1.813 Izveden nadzor v 
naravi 

Izveden nadzor v naravi 
in vzpostavljena interna 
evidenca 

Program »Mladi 
varuh narave« 

100  95 
  

Število mladih 
varuhov narave (10 
do 20) 

Število mladih varuhov 
narave (57) 

SKUPAJ   1.850 2.314    

 
Dodatne naloge (program presežen): 
- Zaradi razpisanih izobraževanj za naravovarstvene nadzornike so se le teh udeležili še trije zaposleni, zato je 

na aktivnosti Ureditev naravovarstveno nadzorniške službe prišlo do povečanja števila ur 
- Zaradi velikega zanimanja za pridobitev naziva mladi varuh smo letos izobrazili kar 57 mladih varuhov 

narave 
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4      OMOGOČANJE POGOJEV ZA KLJUČNE ŽIVLJENJSKE FAZE NAJBOLJ OGROŽENIH 

VRST TER ZA OHRANJANJE NAJBOLJ OBČUTLJIVIH NARAVNIH VREDNOT 

  
Nekaterim vrstam, habitatnim tipom in naravnim vrednotam je potrebno z vidika učinkovitega varstva narave 
posvetiti še posebno skrb. 
  
V okviru četrte naloge smo izvajali naslednje aktivnosti: 

-      Skrbeli za ugodno stanje dvoživk (biosferno območje) 
-      Skrbeli za ugodno stanje gnezditvenega habitata čebelarja 
-      Skrbeli za ugodno stanje travniških sadovnjakov, habitata Natura 2000 vrst ptic 

  
4.1.  Varstvo dvoživk med selitvijo na mrestišča 

Dvoživke v Sloveniji so ogrožene zaradi številnih, predvsem antropogenih dejavnikov. Posledično so 
zavarovane v okviru slovenske in evropske zakonodaje. Največje registrirane izgube v populacijah se zgodijo 
med pomladnimi selitvami na mrestišča. 
Že 17 leto zapored smo izvajali ukrep za varovanje dvoživk med pomladno selitvijo na mrestišča. S tem 
ohranimo velik del populacije na lokaciji ribnika Trebče, ki bi sicer propadla. 
Ukrep vključujejo: 
- postavitev varovalnih ograj ob prometnicah 
- ročno prenašanje dvoživk preko prometnic 
- izvedba motivacijskih in izobraževalnih delavnic za šolsko mladino, predstavitvijo na lokalni TV  ter 
- inventarizacijo drugih obstoječih mrestišč 
  
Od konca februarja do sredine aprila 2016 je potekala 17. akcija na lokaciji ribnika Trebče. Zamenjan je bil del 
ograje s trajnejšimi materiali, ki tudi omogočajo lažjo postavitev in odstranitev. 
 
V okviru naloge varstvo dvoživk smo v vrtcu Zmajček Kozje izvedli delavnico na temo dvoživk za najmlajše. 
Pobiranje dvoživk z motivacijsko delavnico je bilo izvedeno tudi s strani OŠ Kozje. Problematika ogroženosti 
dvoživk in pomen prenašanj preko cest v času mrestenja je bila predstavljena tudi na velenjski VTV, v mladinski 
oddaji Mišmaš. 
 
Neobičajno menjavanje pomladnih in zimskih razmer je bilo krivo, da se je selitev dvoživk (rjavih žab in 
navadne krastače) začela že februarja in končala šele aprila. Preneseno je bilo 6.566 osebkov (od tega le 46 
rjavih žab). Zaskrbljujoč je podatek zadnjih let o drastičnem zmanjšanju števila prenesenih rjavih žab in številu 
njihovih mrestov. Še največ jih je opaziti v iztočnem kanalu, ki je sicer poraščen s širokolistnim rogozom. Ob 
povečanem pretoku ob obilnem deževju pa jajčeca in paglavce odplavi v Bistrico. Razlog manjšega števila rjavih 
žab je verjetno v dejstvu, da mrestenje poteka v ribniku (ribe lahko pojedo večino zaroda). Drugi možni razlog 
je širjenje glivične okužbe, ki v svetovnem merilu zmanjšuje število dvoživk. Problematiko rib bi se dalo 
zmanjšati z večjo zaraščenostjo ribnika z makrofiti kar pa je v nasprotju z načrtom upravljanja ribiške družine.   
  
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 različnih interesov in dejavnosti. Že nekaj let lastnik koncesijske pravice ne izvaja 
izkopnih del, s tem pa tudi ne prihaja do obnove vertikalnih sten ter odstranjevanja sukcesivno rastoče 
grmovne zarasti. V sodelovanju z Občino Brežice ter ZRSVN OE Novo mesto iščemo poti k dolgoročni rešitvi 
upravljanja lokacije v okviru pobud lokalnih investitorjev v okviru priprave ustreznega OPPN-ja. 
 
Med monitoringom območja in čebelarjev je bil opažen primer vandalizma (prestreljena informativna tabla pri 
opazovalnici). Naravoslovne fotografe smo tudi obveščali (FB, elektronska pošta, vodenje) o možnostih 
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motenja samega gnezdenja (upoštevanje etičnega kodeksa fotografiranja ptic v naravi). Monitoring je pokazal, 
da je v letu 2016 na območju peskokopa gnezdilo najmanj 34 parov čebelarjev. 
  

 4.3     Skrb za ugodno stanje travniških sadovnjakov, habitata Natura 2000 vrst ptic 

Lastniki kmetijskih zemljišč so pestro biodiverziteto ohranili s tradicionalno obdelavo zemljišč. Na zavarovanem 
območju smo v preteklih letih izvedli številne aktivnosti, kot so izobraževanja, promocija, primeri dobrih praks 
in naravovarstvena ozaveščenost, ki so pripomogle, da je stanje travniških sadovnjakov ugodno. Tovrstni 
sadovnjaki so se ohranili na nagnjenih, strmih in manj vrednih kmetijskih zemljiščih, v odprti kulturni krajini, v 
okolici zaselkov in kmetij ter posamezni kot sadni drevoredi. 
 
Na osnovi povpraševanj lastnikov kmetijskih zemljišč smo izvedli oglede nevzdrževanih travniških sadovnjakov 
in kmetijskih zemljišč na katerih se bodo v jesenskem, zimskem in zgodaj spomladanskem času sadila nova 
sadna drevesa. Ob ogledih smo jim tudi svetovali, nudili pomoč pri obnovi in pripravi zemljišča s ciljem, da 
povečamo biotsko raznovrstnost, ohranimo tradicionalno Kozjansko krajino in habitat Nature 2000. Lastnike 
smo obveščali o izobraževanjih in praktičnih prikazih, jim pomagali pri determinaciji sadnih sort in vpisu 
travniških sadovnjakov v register, kar je pogoj za vključitev v ukrepe Programa razvoja podeželja. Izobraževanja 
in praktični prikazi so ključnega pomena, da lastniki pridobijo ustrezna osnovna sadjarska znanja za obnovo in 
oskrbo visokodebelnih sadnih dreves, kar posledično vpliva na ohranjene in urejene travniške sadovnjake. 
 
Na matičnih drevesih smo nabirali razmnoževalni  material številnih tradicionalnih sort, ki smo ga uporabili za 
nadaljnje razmnoževanje sadnih dreves. 
 
Kljub spomladanski pozebi, ki je močno prizadela pridelek sadja  v travniških sadovnjakih na območju parka, 
smo organizirali uslužnostno predelavo sadja in praktične prikaze predelave v času Praznika kozjanskega 
jabolka.  
  
Razdelitev nalog za izvajanje četrte naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

Naloga Pred. 
ure 

Real. 
ure 

Predvideni kazalniki Realizirani kazalniki 

Skrb za ugodno stanje 
dvoživk 
  

350 403,5 
 
  

Izvedene aktivnosti na 
lokaciji ribnika Trebče 
(3) 

Izvedene aktivnosti 
na lokaciji ribnika 
Trebče (3) 

Skrb za ugodno stanje 
gnezditvenega 
habitata čebelarja 

100 107,5 
 
  

Sestanek z lastniki 
parcel (2) 

Sestanek z deležniki 
(3) 

Skrb za ugodno stanje 
travniških 
sadovnjakov, habitata 
Natura 2000 vrst ptic 

600 469 Ohranjanje obsega 
habitata v ugodnem 
stanju 

Ohranjen obseg 
habitata v ugodnem 
stanju 

SKUPAJ 1.050  980    
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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. 
 
Zbrane podatke posredujemo ZRSVN za potrebe posodabljanja podatkovnih zbirk. 
  
V okviru pete naloge smo izvajali naslednje aktivnosti: 
1. Nadaljevanje inventarizacije metuljev 
2. Izvajali popis lokacij netopirjev 
3. Izvajali inventarizacijo hroščev s poudarkom na Natura 2000 vrstah 
4. Izvajali popise ptic s poudarkom na Natura 2000 vrstah 
5. Skrbeli za varstvo in razvoj krajine v okviru ohranjanja Natura 2000 območij 
6. Sodelovanje pri raziskovanje gliv 
7. Dopolnjevali podatkovne in dokumentacijske fonde 
8. Dopolnjevali in posodabljali kartografske podlage in prostorske podatke  

5.1        Inventarizacija metuljev 

Do konca leta 2015 je bilo na območju parka odkritih 1.248 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…). Aktivnosti inventarizacije metuljev smo po nekaj let intenzivnejših popisov v letu 
2016 omejili na lastne popise ter sodelovanje z Nejcem Rabuza (dijak, domačin). 
 
V mesecu maju je bil popisan petelinček (Zeryntia polyxena), kvalifikacijska vrsta območij Nature 2000) na  
dveh lokacijah (Čerčkova domačija, soteska Zagaj). Na slednji lokaciji opaženo veliko število metuljev, podrašca 
(hranilna rastlina njegovih gosenic) ter tudi poskusov odlaganja jajčec. Na lokaciji Čerčkove domačije 
vzdržujemo večji sestoj navadnega podrašca (Aristolochia clematitis) z namenom povečati/ohraniti njegovo 
lokalno populacijo. 
 
Junija je bila na območju parka (Podsreda) izvedeno tudi nočno opazovanje metuljev v okviru evropske akcije 
EMN (European Moth Nights, 10 udeležencev). Kljub dokaj slabemu vremenu (pred opazovanjem je deževalo, 
nizka temperatura, močna rosa) je bilo opaženo 137 vrst metuljev.  
 
Več nočnih popisov je bilo izvedenih tudi v času treh naravoslovnih poletnih taborov. Podatki o številu 
opaženih vrst še niso končni, saj še poteka določevanje opaženih vrst. Razveseljivo je veliko število opaženih 
črtastih medvedkov (Euplagia quadripunctaria), ki kažejo na dobro stanje gozdnega roba, ključnega habitata 
vrste. 

5.2        Inventarizacija lokacij netopirjev 

V zimskem času smo pregledali jame pri Kozjem, rudniški rov pod Rudnico in v Pistišekovi polšni, poleti pa smo 
spremljali predvsem porodniško kolonijo na gradu Podsreda. Pripravili smo vprašalnik za popis lokacij na 
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stavbah (stanovanjska in gospodarska poslopja), a smo locirali le kolonijo v zapuščenem vikendu v okolici 
Bistrice ob Sotli. Nalogo zato prenašamo v leto 2017. 

5.3      Inventarizacija hroščev 

O najbolj številčni skupini žuželk imamo v parku relativno malo podatkov, saj do sedaj ni bilo izvedenih 
popisov. Na Natura 2000 območjih se občasno izvaja državni monitoring alpskega in bukovega kozlička (Rosalia 
alpina, Morimus funereus), v manjšem obsegu se je preverjala tudi prisotnost puščavnika (Osmoderma 
eremita). V letu 2015 je bila na območju Orlice tudi uspešno testirana nova metoda monitoringa alpskega 
kozlička (feromonska past). Prav tako smo veliko podatkov (310) dobili na delovnem srečanju entomologov 
Alpe Adria (junij 2015). V preteklih letih smo uspeli mnoge hrošče tudi fotografirati, a vrste niso bile mnogokrat 
določene. 
  
V letu 2016 smo k sodelovanju povabili enega od najboljših slovenskih poznavalcev te žuželčje skupine, Jožeta 
Broderja iz Kranja. Udeležil se je lanskega srečanja entomologov pri nas, nekajkrat je med nočnimi popisi 
metuljev v preteklih letih spremljal Stanislava Gomboca. V spomladanskem času smo skupaj nastavili 16 talnih 
pasti (v dolini Bistrega grabna ter na Vetrniku). Do konca junija smo v njih ujeli precej predvsem večjih 
predstavnikov (prevladujejo osebki iz družine krešičev (Carabidae)). Poleti so bile talne pasti nastavljene tudi 
na lokaciji križevega pota v Podsredi. 
 
Iz končnega poročila lahko razberemo, da je bilo v tem letu opaženih 217 vrst hroščev iz 30 družin. Za Slovenijo 
je med njimi pet novih vrst: BLEŠČEČI ROGIN (Oedemera lateralis (Gebler,1829)), NEPRAVI PRIŠČNJAK 
(Nematodes filum (Fabricius,1801)), CIGARAR (Lasiorhynchites coeruleocephalus (Schaller,1783)), KOZLIČEK 
(Agapanthia violacea (Fabricius,1778), KOZLIČEK (Leiopus nebulosus ali linnei).  
 
Zabeleženo je bilo enajst zavarovanih vrst: MOČVIRSKI KREŠIČ (Carabus variolosus ssp.nodulosus 
(Creutzer,1799)), ORJAŠKI KREŠIČ (Procerus gigas (Creuzer,1799)), ROGAČ (Lucanus cervus (Linnaeus,1758)), 
NOSOROŽEC (Aesalus scarabaeoides (Panzer,1793)), LEPENEC (Cassida atrata (Fabricius,1787)), KRASNIK 
(Dicerca berolinensis (Herbst,1779)), KOZLIČEK (Aegosoma scabricorne (Scopoli,1763)), VELIKI KLEŠČAR 
(Rhagium sycophanta (Schrank,1781)), SCOPOLIJEV ali MALI HRASTOV KOZLIČEK (Cerambyx scopolii 
(Fuesslins,1775)), ALPSKI KOZLIČEK (Rosalia alpina (Linnaeus,1758)), BUKOV KOZLIČEK (Morimus asper 
ssp.funereus (Mulsant,1862)).    
 
Devet vrst je novih za Kozjanski regijski park: NOSOROŽEC (Aesalus scarabaeoides (Panzer,1793)), LEPENEC 
(Calomicrus  circumfusus (Marscham,1802)), RILČKAR (Gasterocerus depressirostris (Fabricius,1792)), MODRI 
KOZLIČEK (Gaurotes virginea (Linnaeus,1758)), KOZLIČEK (Pidonia lurida (Fabricius,1792)), KOZLIČEK 
(Callimellum angulatum (Schrank,1798)), KOZLIČEK (Leioderes kollari (L. Redtenbacher,1849)), KOZLIČEK 
(Exocentrus lusitanus (Linnaeus,1767)), KOZLIČEK (Stenostola ferrea (Schrank,1776)). 
Ob tem naj navedemo, da je nekaj nabranega materiala še v postopkih določitve.    

 5.4     Izvajanje popisa in štetje ter spremljanje populacije ptic 

V januarju smo že šestič sodelovali pri zimskem štetju vodnih vrst ptic (International Waterbird Census, IWC), 
ki ga izvajamo v sodelovanju z DOPPS–om. Zaradi postavitve tehničnih ovir (žice) vzdolž skoraj celotne struge 
Sotle smo popis na Sotli izvedli deloma s hrvaške strani v sodelovanju s hrvaškimi partnerji (Javna ustanova za 
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije). Zaradi mile zime je bilo opaženih manj 
vrst kot v bolj hladnih in s snegom bogatih zimah (kormoran, mlakarica, velika bela čaplja, siva čaplja). So pa 
bili opaženi osebki kozic (Gallinago gallinago), katerim ustrezajo take razmere. 
 
V izbranih šestih sadovnjakih smo nadaljevali popis ptic s poudarkom na vrstah Nature 2000 (vijeglavka, rjavi 
srakoper, veliki skovik, zlatovranka, smrdokavra, belovrati muhar, pogorelček, veliki skovik). Veseli opažanje 
več parov pogorelčka, žal pa zlatovranke nismo zasledili niti med selitvijo. Je pa ponovno v sadovnjaku (istem 
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kot v letu 2015) zabeležena gnezditev belovratega muharja (Ficedula albicollis). V gozdnih transektih je po 
rezultatih opažanj redno prisoten v starejših sestojih.  
 
Veseli nas tudi ponovno gnezdenje sokola selca v dolini Gračnice, novo gnezditveno lokacijo smo našli tudi na 
sklanem osamelcu v dolini Sevnične. Tam je bilo zabeleženo tudi za območje parka zelo redko gnezdenje 
grmovščice (Phylloscopus sibilatrix). Na DOPPS-ovi Komisiji za redkosti obravnavajo tudi verjetnost prvega 
opazovanja para sredozemskega sokola (Falco eleonorae) pri nas.  
 
V vrtcu Zmajček v Kozjem smo izvedli delavnico na temo ptic in izvedli opazovanje. Z opazovanjem smo se 
priključili vsakoletni akciji DOPPS-a “Opazujmo ptice okoli našega doma”. Za namen opazovanja in poučevanja 
najmlajših smo vrtcu podarili ptičjo krmilnico. 

5.5        Varstvo in razvoj krajine v okviru ohranjanja Natura 2000 območij 

V mesecu marcu smo predstavili krajinsko analizo, ki je zajela območje Bizeljskega, predstavnicama podjetja 
Acer d.o.o., mag. Jelki Hudoklin in Suzani Simič. Gradivo sta skrbno pregledali in nam podali napotke za 
nadaljnje delo. Opazili sta podrobno obdelavo krajine, ki je lahko po njunem mnenju podlaga za prostorske 
analize, ki jih potrebujejo na občinah ob izdelovanju prostorskih aktov. Njune napotke bomo upoštevali pri 
nadaljnjem delu analize krajine parka. Namen analize je poznavanje stanja prostora tudi z namenom priprave 
občinskih prostorskih dokumentov. 
 
Krajina je delovni prostor več strok in nas zanima, kako se le-te obnašajo s svojimi aktivnostmi v prostoru 
zavarovanega območja. Kako se spreminja gozdni prostor v odnosu do kmetijskega, kako se spreminja prostor 
ob vodotokih, poselitveni prostor. Te spremembe smo opazovali s terenskimi ogledi ter jih beležili. 
 
Krajina, zelene javne površine so na podeželju skrb mnogih predstavnikov društev, nevladnih organizacij, 
predstavnikov krajevnih skupnosti, ki načeloma nimajo strokovne izobrazbe za tovrstno delo. Večkrat se 
obračajo z manjšimi vprašanji na naš zavod in mi jim poizkušamo pomagati. Tako so predstavnice Turističnega 
društva Sromlje želele naše mnenje glede urejanja javnih površin v njihovem kraju Sromlje. Februarja smo si 
kraj ogledali v prisotnosti njihove predstavnice ter nato pripravili krajšo slikovno predstavitev s komentarji in 
našimi svetovalnimi pripombami. To analizo javnih površin Sromlja smo jim predali, o nalogi so se pogovarjali v 
odboru ter sredi meseca junija smo že opazili nekaj sprememb v prostoru. 
 
Podobno svetovanje smo opravili tudi na podlagi vprašanja iz kraja Lesično - Pilštanj, kjer so želeli mnenje 
glede postavitve starih nagrobnikov dveh pomembnih mož na pokopališču na Pilštanju. Pogovorili smo se z 
njimi, opravili skupen terenski ogled ter prav tako pripravili kratko slikovno analizo s komentarji, ki smo jim jo 
predali.  V drugi polovici leta so nas ponovno prosili za terenski ogled lokacije ter smo diskutirali o možnih 
rešitvah s predsednikom krajevne skupnosti.  
 
V mesecu marcu smo dobili prošnjo po sodelovanju s krajšim strokovnim predavanjem v Šolskem centru 
Šentjur, na Višji strokovni šoli Šentjur. Na povabilo smo se odzvali in pripravili ter izvedli predavanje z naslovom 
Stavbna dediščina v Kozjanskem parku za študente drugega letnika omenjene šole. 
 
V vrtu na Čerčkovi smo nadaljevali z delom čiščenja gredic, okopavanjem, sejanjem, sajenjem v želji, da 
uredimo vrt starih okrasnih in zeliščnih rastlin. Ker smo v drugem delu leta odstranili staro stanovanjsko hišo 
na Čerčkovi, smo presodili, da je potrebno spremeniti tudi vrt. Odločili smo se, da zbirko rastlin ohranimo. 
Vendar pa smo rastline presadili, zdravilna zelišča in dišavnice ob novo parkirišče na Čerčkovi. Okrasne rastline 
pa smo prestavili v trg Podsreda, na zelenico ob Slovensko bavarski hiši. 
 
Pobudo za svetovanje smo v aprilu dobili tudi s strani Boruta Ježovnika, ki preureja svoj vrt na kmetiji Jelenov 
greben. Udeležili smo se ogleda domačije ter se pogovorili. 
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Že januarja smo dobili telefonski klic iz pisarne Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Celje, kjer so nas 
obvestili, da v mesecu maju prihaja v Slovenijo skupina nemških krajinskih arhitektov in da jih želijo pripeljati 
tudi v Kozjanski park. Ker so bili časovno omejeni smo jim pripravili posebno kratko predstavitev pomena in 
aktivnosti v zvezi s krajino, ki jih izvajamo v zavarovanem območju, s poudarkom na visokodebelnih travniških 
sadovnjakih, visokih suhih travnikih in problematiki stavbne dediščine regije. 
 
V začetku leta smo prejeli tudi seminarsko nalogo študentke krajinske arhitekture Andreje Molan, kjer je 
predstavila svoje videnje vrta ob gradu Podsreda. 
 
V mesecu juniju smo se pogovarjali o obliki označevanja MAB območja s predstavnikom iz Triglavskega 
narodnega parka, v želji, da bi to celostno rešili. 
 
Ponovno smo se udeležili ocenjevanja javnih zelenih površin v občini Brežice, saj je severni del občine del 
našega zavarovanega območja. 
 
V mesecu juniju je pri nas v zavodu opravljala obvezno dvotedensko delovno prakso, dijakinja 3. letnika 
Srednje šole za oblikovanje, Alja Božiček. Predstavili smo ji park skozi oči krajinskega arhitekta, skupaj z njo 
smo si ogledali številne parkovne lokacije ter zopet komentirali situacijo iz več zornih kotov (naravovarstvenih, 
estetskih, zgodovinskih, socialnih). Ob zaključku je pripravila poročilo v katerem je bil predstavljen tudi njen 
predlog za novi logotip Kozjanskega parka. 
 
V mesecu septembru je v zavodu opravljala delovno prakso Milena Kunej, študentka krajinske arhitekture. 
Posvetila se je temi razvrednotenih območij v parku. 
 
Na pobudo Karmen Bovha smo predstavili na gradu Podsreda razstavo fotografskega natečaja Krajina, na temo 
kulturna krajina in strukture v krajini, ki je nastala ob 20-letnici delovanja Društva krajinskih arhitektov 
Slovenije. Razstavo smo predstavili v okviru Dni evropske kulturne dediščine. 
 
Pripravili smo skico za izdelavo novih hišic za divje čebele, ki smo jih izdelali v lastni režiji. 
 

5.6      Sodelovanje pri raziskovanju gliv 

Na področju mikologije smo se povezali s prof. dr. Romanom Božacem, ki je ustanovitelj Muzeja gljiva v 
Zagrebu in hkrati odkritelj edinstvene predstavitve sveta gliv širši publiki z osuški posameznih vrst gob. S prof. 
dr. Božacem smo se povezali z namenom vključitve podobne predstavitve gliv Kozjanskega v primeren 
projektni predlog. 
 
Mikološka zveza Slovenije je v sodelovanju s Kozjanskim parkom v oktobru v Kozjanskem parku izvajala 
vsakoletno Mikološko srečanje dr. Dušana Vrščaja. V okviru srečanja so se na upravi parka izvedli tudi izpiti za 
determinatorje in determinatorje svetovalce. 

5.7      Podatkovni in dokumentacijski fondi 

V Kozjanskem parku vodimo in dopolnjujemo dokumentacijske fonde, ki nam služijo pri delu upravljavca 
zavarovanega območja. Med nje sodijo hemeroteka, v katero smo lani shranili 669 člankov o prostoru 
Kozjanskega parka, fototeka - ki jo še vedno dopolnjujemo z podatki, knjižnično gradivo za našo knjižnico, 
popisi nepremične in premične kulturne dediščine …. 
 
Skrbimo tudi za redno pošiljanje obveznih izvodov NUK-u v skladu s predpisano zakonodajo.   
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V skladu s predpisano zakonodajo postopno urejamo arhivsko gradivo, ki ga bomo po zaključenem procesu 
urejanja  predali pristojnemu arhivu.  

5.8      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 Gis 10.3.1. GIS uporabljamo pri izdelovanju promocijskih gradiv in 
informacijskih tabel po zavarovanem območju, spremljanju predkupnih pravic in spremljanju mnenj za posege 
v prostor. 
  
Razdelitev nalog za izvajanje pete naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

Naloga Pred. 
ure 

Real. ure Predvideni kazalniki Realizirani kazalniki  

Inventarizacija 
metuljev 

240 195 Izvedeno deset 
popisov, 
determinirane vrste, 
ureditev podatkovne 
baze 

Izvedeno 10 
popisov, v bazo 
vneseni podatki že 
določenih vrst 

Inventarizacija 
lokacij netopirjev 

240 62 
  

Izvedena anketa pri 
50  lastnikih 
stanovanjskih 
objektov 

Priprava anketnih 
vprašalnikov, 
izvedena ena 
anketa, 5 popisanih 
lokacij 

Inventarizacija 
hroščev 

300 317 Izvedeno vzorčenje 5 
lokacij, 
determinacija, 
ureditev podatkovne 
baze 

Izvedeno vzorčenje 
5 lokacij, izdelano 
poročilo izvajalca, 
podatki vneseni v 
bazo 

Izvajanje popisov 
ptic 

100 163  Opravljeno zimsko 
štetje vodnih ptic 
(IWC), popis 
gnezdilcev v 
travniških 
sadovnjakih (6) 

Opravljen IWC, 
opravljen popis 
gnezdilcev (8)  

Varstvo in razvoj 
krajine 

500 449 
  

Opravljen monitoring 
krajine, terenski 
ogledi (20) 

Opravljen 
monitoring krajine, 
terenski ogledi (20) 

Sodelovanje pri 
raziskovanju gliv 

40 27,5  Izvedena jesenska 
raziskava 

Izvedena jesenska 
raziskava 

Podatkovni in 
dokumentacijski 
fondi 

400 400 
  

Urejeni in 
posodobljeni podatki 
o naravnih 
vrednotah, 
hemeroteki, knjižnici, 

Urejeni in 
posodobljeni 
podatki o naravnih 
vrednotah, 
hemeroteki, 
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arhivu knjižnici, arhivu 

Dopolnjevanje in 
posodabljanje 
kartografskih 
podlag in 
prostorskih 
podatkov 

150 126 
  

Stalno ažurirane 
prostorske 
podatkovne baze 

Stalno ažurirane 
prostorske 
podatkovne baze 

SKUPAJ 1.970 1.739,5    

 
Ni bilo realizirano: 
- Inventarizacija lokacij netopirjev - izvedene priprave (izdelava protokola), opravljena inventarizacija le na 

petih lokacijah. Inventarizacijo smo želeli opraviti skupaj z lokalnimi OŠ, vendar smo zaradi organizacijskih 
težav izvedbo predstavili v leto 2017.  
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6     SODELOVANJE S KMETI PRI UKREPIH IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA S   

       KATERIMI SE ZAGOTAVLJA CILJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA  

6.1  Izvajanje ukrepov iz programa razvoja podeželja 

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 (Bohor, POO SI3000274) in sicer na 
način, da se s kmeti oziroma lastniki zemljišč dogovarjamo glede košnje in kasneje paše na teh zemljiščih, 
skrbimo pa tudi, 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 pri preprečevanju zaraščenosti. 
  
Drug pomemben habitat znotraj zavarovanega območja so visokodebelni travniški sadovnjaki, ki so pomembni 
za ptice (Kozjansko, POV SI5000033). Za revitalizacijo in promocijo tradicionalnega sadjarstva delamo že 
petnajst let in uspelo nam je zaustaviti trend slabšanja habitata. V naslednjih letih nameravamo nadaljevati s 
spodbujanjem tradicionalnega sadjarstva, saj je naš dolgoročni cilj zagotoviti, da visokodebelni travniški 
sadovnjaki ostanejo prepoznavni krajinski element zavarovanega območja. 
  
V sodelovanju s kmetijskimi svetovalci smo vzpodbujali kmete za vstop v Kmetijsko okoljsko podnebne ukrepe 
Programa razvoja podeželja: 
- ukrep HAB_KOS: košnja-paša ni dovoljena do 30.06. in sicer na območjih Bohor (ciljna površina ukrepa 

znaša 215 ha), Dobrava-Jovsi (122 ha) in Kozjansko (941 ha). 
- ukrep VRT_KOS: košnja-paša ni dovoljena pred 01.08. in sicer na Dobrava-Jovsi. Ciljna površina ukrepa 

znaša 283 ha. 
- ukrep KRA_VTSA: visokodebelni travniški sadovnjaki. Ukrep se lahko izvaja na celotnem zavarovanem 

območju. 
- ukrep GEN_SOR: ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija. Ukrep se lahko izvaja na 

celotnem zavarovanem območju. 
  
Nadaljevali smo sodelovanje z ekološkimi kmetijami in kmetom nudili  pomoč pri promociji njihovih pridelkov. 
Prav tako smo s predstavitvami primerov dobrih praks skušali v ekološko kmetovanje pritegniti še več kmetij. 
Poudarek pri našem delu v naslednjih programskih letih je tudi spodbujanje družinskega kmetovanja, lokalna 
samooskrba in trženje pridelkov in izdelkov. 
 
Lastnike sadovnjakov smo osveščali o pomenu opravljanja oživitvenih rezi in izvajanja KOPOP ukrepa 
Visokodebelni travniški sadovnjaki. Pri lastnikih, ki so izkazali interes glede vključitve v ukrep, smo prednostno 
opravili rez visokodebelnih sadnih dreves. 
 
Udeležili smo se obveznega teoretičnega in praktičnega izobraževanja za izvajalce KOPOP ukrepov in 
Ekološkega kmetovanja, ki jih je v jesenskem času organizirala Kmetijsko svetovalna služba Slovenije v 
Šentjurju in Kozjem. 
 

6.2  Srečanje ob Prazniku kozjanskega jabolka z dosedanjimi carjeviči, dobitniki blagovne znamke Sožitje  

Kozjanski park in naravovarstveno delujočimi lastniki  

V letu 2016 smo izvedli srečanje z dosedanjimi “Carjeviči” (najskrbnejšimi lastniki visokodebelnih travniških 
sadovnjakov), dosedanjimi dobitniki blagovne znamke Sožitje – Kozjanski park, naravovarstveno delujočimi 
lastniki površin/naravnih vrednot in ambasadorji biosfernega območja. Namen srečanja je bil predstavitev 
aktivnosti, ki jih Kozjanski park izvaja, primerov dobrih praks, izmenjava izkušenj in nadaljnje dobro 
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sodelovanje. Aktivnost je bila prvotno načrtovana ob Prazniku kozjanskega jabolka vendar smo jo zaradi 
številnih aktivnosti prestavili na mesec december.   

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

Naloga Pred. 
ure 

Real. 
ure  

Predvideni kazalniki Realizirani kazalniki  

Izvajanje ukrepov iz 
programa razvoja 
podeželja 

300 204,5 Sodelovanje s 
kmetijskimi 
svetovalci pri 
spodbujanju kmetov 
in vključitev v 
ustrezne KOPOP 
ukrepe 

Sodelovanje s 
kmetijskimi 
svetovalci pri 
spodbujanju 
kmetov in vključitev 
v ustrezne KOPOP 
ukrepe 

Srečanje ob Prazniku 
kozjanskega jabolka z 
dosedanjimi Carjeviči, 
dobitniki blagovne 
znamke Sožitje – 
Kozjanski park in 
naravovarstveno 
delujočimi lastniki in 
izmenjava izkušenj 

100 18 
  

Izvedeno srečanje Izvedeno srečanje v 
mesecu decembru 

SKUPAJ  400 222,5    
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7      SODELOVANJE Z ZAVODOM RS ZA VARSTVO NARAVE IN DRUGIMI   

ZAVAROVANIMI OBMOČJI 

  
Zavarovano območje Kozjanski park pokrivata dve območni enoti ZRSVN in sicer OE Celje in OE Novo mesto. 
Obe enoti sta vključeni v strokovni nadzor nad delovanjem zavoda, kot je to določeno z zadnjo spremembo 
Zakona o ohranjanju narave. 
  
Z OE ZRSVN smo sodelovali pri: 
  
1.  Pripravi naravovarstvenih smernic 
2.  Upravljanju območij Natura 2000 
3.  Spremljanju stanja naravnih vrednot 
4.  Načrtovanju in izvajanju naravovarstvenih akcij 
5.  Spremljanju mnenj za posege v prostor na zavarovanem območju 
6.  Posodobitvi strokovnih podlag za zavarovano območje 

7.1      Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih smernic 

Z ZRSVN, ki je nosilec priprave smernic, sodelujemo pri pripravljanju naravovarstvenih smernic za vse vrste 
prostorskih aktov, ki obravnavajo zavarovano območje regijskega parka. V letu 2016 pri naravovarstvenih 
smernicah nismo sodelovali. 
  
7.2      Sodelovanje pri upravljanju območij Natura 2000 

Glede na dejstvo, da 69% zavarovanega območja Kozjanskega parka prekrivajo  območja Natura 2000, je velik 
del naših nalog posvečen sodelovanju 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). 
S Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije smo skupno izobraževali in osveščali lastnike visokodebelnih 
travniških sadovnjakov o pomenu njihove ohranitve za zagotavljanje ugodnega stanja ptic in lastnike suhih 
travnikov o vzdrževanju le-teh zaradi ohranitve habitata suhih travnikov na karbonatni podlagi. Kmetom, 
lastnikom zemljišč, nudimo informacije o vključevanju v kmetijsko-okoljske podnebne ukrepe. 
 
Pri upravljanju območij Natura 2000 je naše osnovno vodilo Program upravljanja območij Natura 2000, ki 
upravljavcem zavarovanih območij določa naloge pri izvajanju konkretnih ukrepov in usmeritev glede evropsko 
pomembnih vrst in habitatnih tipov, uvrščenih v Naturo 2000. 
 
V okviru izvajanja ukrepov programa upravljanja območji Natura 2000 za obdobje 2015-2020 so bile naše 
aktivnosti usmerjene predvsem v visokodebelne sadovnjake z dupli za vijeglavko v območju Kozjansko 
(SI5000033, SPA – posebno območje varstva). 

7.3      Sodelovanje pri spremljanju stanja naravnih vrednot 

ZRSVN že več let opravlja revizijo kriterijev in stanja posameznih skupin naravnih vrednot. Do sedaj smo v 
okviru svojih strokovnih kompetenc pri tem sodelovali tudi sami. Pregled spremljanja stanja in izvajanja 
aktivnosti na posameznih naravnih vrednotah je prikazan v tabeli pod točko 2.1. Skupaj s predstavniki ZRSVN 
smo pregledali hidrološke, geološke in geomorfološke naravne vrednote. 

7.4      Načrtovanje in izvajanje naravovarstvenih akcij 

Zadnji dan marca smo na Lovrencu (botanični spomenik narave, nahajališče Clusijevega svišča) sodelovali pri 
akciji obnove zaščitne ograje okoli območja. Akcijo je organiziralo Planinsko društvo Lisca Sevnica in se je 
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udeležilo 17 domačinov, planincev in varuhov gorske narave. Zamenjanih je bilo tretjino vseh stebričkov in 
prečnih rant. Lokalni gostinec (Močivnik) je prispeval topel obrok. 
 
Ob koncu aprila, v času cvetenja  Clusijevega svišča smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi fizičnega varovanja 
lokacije. Ograja sicer prepreči dostop na travniške površine z avtomobili, štirikolesniki in motorji, ne zadrži pa 
mnogih obiskovalcev, ki kljub obvestilnim tablam vstopajo na samo rastišče. Mnogi le zaradi fotografiranja, a 
žal se še vedno veliko primerkov te zavarovane alpske vrste tudi izkoplje. V preteklosti so to počeli zaradi 
namakanja sviščevih korenin v žganju, v današnjem času pa izkopavajo predvsem zaradi presaditve v domače 
skalnjake. In to kljub dejstvu, da Clusijev svišč ni možno uspešno presaditi. Tudi v času dežuranja smo žal 
zabeležili poskus izkopavanja ter opazili primere lukenj, kjer je do tega prišlo.  
 
V sodelovanju s PD Lisca Sevnica in predvsem Občino Sevnica smo izvedli več aktivnosti za izvedbo 
pogodbenega varstva z lastnikom zemljišča za drugo lokacijo uspevanja Clusijevega svišča nedaleč vstran od 
Lovrenca. 

7.5      Spremljanje mnenj za  posege v prostor na zavarovanem območju 

Tudi v letu 2016 smo spremljali pozive in odločbe, ki nam jih pošljejo v vednost predstavniki Agencije RS za 
okolje, iz Ljubljane, ter jih arhivirali in z njihovo pomočjo spremljali stanje v prostoru. V primeru, da se je 
stranka obrnila na naš zavod, smo naredili odstop vloge v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku 
(Ur.l. RS št. 24/06). Prejeli smo 140 odločb, kjer je bilo izdano soglasje. V vednost smo prejeli 141 pozivov. 
Opravili smo dva odstopa in dva pogovora ter izdali eno predhodno mnenje. Na željo stranke smo si ogledali 
lokacijo na Virštanju pred načrtovanjem novogradnje ter se pogovorili o možnosti nadaljnjih korakov za 
realizacijo njihove ideje. Za posege v prostor, ki so dobili soglasje v letu 2015, smo poiskali lokacije in za del njih 
opravili oglede ob siceršnjih terenskih ogledih območja.  
 
Pregledali smo gradivo za javno razgrnitev OPN Podčetrtek. 

7.6     Sodelovanje pri posodobitvi strokovnih podlag za zavarovano območje 

Leta 2011 je ZRSVN pripravil strokovne podlage za pripravo novelacije ustanovitvenega akta. Ministrstvo za 
okolje in prostor  načrtuje pripravo novelacije akta o zavarovanem območju, za kar je potrebno posodobiti 
strokovne podlage. Le te bodo vzporedno služile tudi za pripravo delovnega osnutka načrta upravljanja. Z 
ZRSVN (OE Celje in OE Novo mesto, ki je nosilec priprave strokovnih podlag, smo imeli dva delovna sestanka.  
 
Prvi je bil 20. junija, sprejeti so bili naslednji sklepi: 
1. Kozjanski park in Zavod RS za varstvo narave sodelujeta pri pripravi strokovnih podlag za posodobitev akta  
     o zavarovanju Kozjanskega parka. 
2. V strokovnih podlagah, dopisih, razgovorih, korespondencah se uporablja besedna zveza »akt o   
     zavarovanju«. 
3. Območje obravnave je obstoječe zavarovano območje, vključno z Natura območji Bohor in Dobrava –    
     Jovsi. 
4. ZRSVN pripravi vlogo za izdajo strokovnih zasnov varstva kulturne dediščine in jo pošlje krajevno pristojnim   
    Območnim enotam ZVKDS. 
5. ZRSVN pripravi izsek iz tabele PUN za Natura območja v zavarovanem območju, vključno z Natura območji  
     Bohor in Dobrava – Jovsi. 
6. ZRSVN za območje obravnave pripravi izpis podatkov iz uradnih evidenc ZRSVN (podatki o rastlinskih in  
    živalskih vrstah, kartiranja habitatnih tipov, cone območij Natura 2000). 
7. Kozjanski park zbere svoje podatke o vrstah in habitatnih tipih. 
8. Na spletu se kreira mapa na Google drive »Kozjanski park« v katero shranjujemo vse dokumente in podatke   
    za pripravo strokovnih podlag. 
9. Oblikuje se mailing lista sodelujočih pri pripravi strokovnih podlag. 
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10.  Naslednji sestanek je predviden okoli 15. septembra na OE Celje ZRSVN. Za uskladitev termina sestanka je   
       zadolžena OE Celje.  
 
Drugi delovni sestanek je potekal 22. septembra. Na njem smo dogovorili naslednje sklepe: 
1. ZRSVN preveri pri Martini Kačičnik Jančar, kdaj lahko izvede predstavitev PUN za Kozjanski park. 
2. V osnutku strokovnih podlag se poglavju 2 Opredelitev območja pregleda in dopolni besedila podpoglavij   
    2.1 Fizično geografske značilnosti Kozjanskega parka in poglavje 2.3. Habitatni tipi, rastlinstvo in živalstvo   
    Kozjanskega parka na podlagi raziskav v zadnji letih. 
3. Naslov poglavja 4 se preimenuje v Dejavniki v prostoru. Preveri se ustreznost besedila glede na stanje v  
    prostoru. Dejavniki v prostoru se morajo izraziti v režimu zavarovanja (poglavje 7). 
4. Poglavje 7 Pravila ravnanja se preveri in dopolni glede na prejšnjo točko. 
5. Na območju parka se določi cono (ali več njih), za katero se na sestanku nismo poenotili glede  
     poimenovanja: 

- cona miru 
- območje prepuščeno naravnemu razvoju 
- cona mirovanja 
- divjina… 

    To je cona, ki je oddaljena od vsakdanjega vpliva človeka: naselij in hiš, obstoječe infastrukture, kmetijske  
    rabe oziroma je le-ta le zelo redka. 
6. Določijo se območja zgostitve biotske raznovrstnosti na karti. 
7. ZRSVN je predstavil možnost enotnega zavarovanja spomenikov in narave, ki ga omogoča 15. člen Zakona o  
     varstvu kulturne dediščine, o čemer se je treba pogovoriti s kulturniki na skupnem sestanku. 
8. Ponovno se preveri smiselnost predlogov za naravne spomenike iz poglavja 7.2.3. Varstvene omejitve na      
     ožjih zavarovanih območjih in predlagane režime. 
ZRSVN bo v sodelovanju z nami strokovne podlage zaključil v letu 2017. 

7.7      Sodelovanje z drugimi zavarovanimi območji 

Udeležili smo se dogodkov v organizaciji Skupnosti naravnih parkov Slovenije in odmevnejših dogodkov v 
organizaciji drugih zavarovanih območij. 
 
V našem informativnem centru ter na spletu skrbimo za redno promocijo drugih zavarovanih območij. 
 
2. marca smo se udeležili  otvoritve novega informativnega centra v Škocjanskem zatoku. 
 
Tudi našo strokovno ekskurzijo smo namenili spoznavanju in sodelovanju z drugimi zavarovanimi območji. 
Tako smo obiskali naravni rezervat Škocjanski zatok, si ogledali info center KP Sečovlje in info center KP 
Strunjan,  Speleo kućo v Vodicah, kraško jamo Feštinsko kraljestvo in mestni gozd Šijana v Puli, ter  Nacionalni 
park Brione in izjemno ohranjeno reko Mrežnico v Dolnjem Zvečaju.  
 
V mesecu septembru smo bili na srečanju zaposlenih v zavarovanih območjih Slovenije, ki je potekalo na 
Cerkniškem jezeru v organizaciji Notranjskega regijskega parka.  
 
V decembru smo se udeležili predstavitve različnih tipov električnih vozil, ki je potekalo v Regijskem parku 
Škocjanske jame. 
 
V času praznika Kozjanskega jabolka smo imeli na obisku predstavnike iz partnerskega parka Oberer 
Bayerischer Wald.  
 
V novembru smo se na povabilo NP Una iz BiH udeležili predstavitve knjige »Čovjek sa sjajem Une u očima«. 
Knjiga je nastala na osnovi pogovorov z direktorjem parka, ki je za NP Una naredil res izjemno veliko na ureditvi 
naravnih vrednot, odnosu do varstva narave in promociji parka in varstva narave. 
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Razdelitev nalog za izvajanje sedme naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

Naloga  Pred.    
 ure 

Real. 
ure  

Predvideni kazalniki Realizirani kazalniki  

Sodelovanje pri 
pripravi 
naravovarstvenih 
smernic 

100 1 
  

Število 
naravovarstvenih 
smernic (2) 

/ 

Sodelovanje pri 
upravljanju območij 
Natura 2000 

440 343,5 Število sodelovanj 
(10) 

Število sodelovanj 
(4) 

Sodelovanje pri 
vrednotenju stanja 
naravnih vrednot 

50 77 Število opravljenih 
spremljanj, 
ogledov 

Število opravljenih 
spremljanj, ogledov 
12 

Načrtovanje in 
izvajanje 
naravovarstvenih akcij 

200 81,5 Izvedeni 
naravovarstveni 
akciji (2) 

Izvedene 
naravovarstvene 
akcije (3) 

Spremljanje mnenj za 
posege v prostor na 
zavarovanem 
območju 

120 173 
  

Pregledani pozivi in 
odločbe (100), 
sodelovanje pri 
pripravi 
naravovarstvenih 
mnenj (3) 

Pregledani pozivi in 
soglasja (283), 
sodelovanje pri 
pripravi 
naravovarstvenih 
mnenj (2), pogovor (2) 

Sodelovanje pri 
posodobitvi 
strokovnih podlag za 
zavarovano območje 

50 58 
  

Pripravljene 
strokovne podlage 

Izvedena dva delovna 
sestanka, delno 
pripravljene 
strokovne podlage 

Sodelovanje z drugimi 
zavarovanimi območji 

220 527,5 
 
 

Udeležba na 
dogodkih (4), 
Gradiva drugih 
zavarovanih 
območjih na voljo v 
info centru 

Udeležba na dogodkih 
(5), gradiva drugih 
zavarovanih območjih 
na voljo v info centru, 
strokovna ekskurzija v 
zavarovana območja 

SKUPAJ 1.180 1.261,5    

Dodatne naloge (program presežen): 
- Naravovarstvene akcije - poleg načrtovanih dveh smo zaradi aktualnosti in reševanja nahajališča 

zavarovanega Clusijevega svišča sodelovali še v eni akciji - izvedbi pogodbenega varstva, ki pa še ni 
realizirano 

- Pregledali smo za 283% več pozivov in odločb 
- Izvedena strokovna ekskurzija v sodelovanju z drugimi zavarovanimi območji 
Ni bilo realizirano: 
- V letu 2016 pri naravovarstvenih smernicah nismo sodelovali saj s strani ZRSVN nismo bili pozvani k 

sodelovanju. 
 
DELEŽ UR PRIORITETE I 



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2016 

50 
 

  

  VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE I NAČRTOVANO 
ŠTEVILO UR  

 REALIZIRANO    
 ŠTEVILO UR 

 DELEŽ UR REALIZIRAN 
DELEŽ UR  

  PRIORITETA I       

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

4.422 4.433 21,05% 21,10% 

2. Priprava načrtov upravljanja 
zavarovanega območja 

1.740 949,5 8,28% 4,52% 

3. Izvajanje neposrednega nadzora v 
naravi 

1.850 2.314 8,80% 11,01% 

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

1.050 980 5% 4,67% 

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

1.970 1.739,5 9,38% 8,28% 

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

400 222,5 1,90% 1,06% 

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

1.180 1.261,5 5,62% 6,00% 

  SKUPAJ PRIORITETA I 12.612 11.900 60,03% 56,64% 
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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 

 
Naložene naloge smo izvajali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 
 
1.1        Tematsko interpretiranje in izobraževanje o zavarovanem območju 

 
V letu 2016 smo pričeli s pripravo vsebin za spletno aplikacijo NEXTO. Z lastniki mobilne aplikacije, ki je 
namenjena informiranju obiskovalcev o parkovnih vsebinah, smo sklenili dogovor o sodelovanju. Vsebine 
mobilne spletne aplikacije bodo za lastnike mobilnih telefonov z operacijskimi sistemi Android in iOS na voljo v 
začetku leta 2017. 
 
V letu 2016 smo ob podpori Občine Kozje in Krajevne skupnosti Podsreda sredi trga Podsreda postavili novo 
večjezično info tablo o vsebinah primernih za ogled obiskovalcev parka. Info tabla, oblikovana v skladu z 
določili pravilnika o označevanju v zavarovanih območjih, zelo dobro opravlja svoje poslanstvo. 
 
Naravoslovni izobraževalni tabori 
 
Tabori so namenjeni učencem starim od 8 do 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 opazovanje, raziskovanje naravnih procesov približamo naravo in pomen varstva narave. 
Razpisali smo tri naravoslovne izobraževalne tabore v času poletnih počitnic, dva na začetku počitnic in enega 
na koncu. 
 
Poskusno smo razpisali tridnevni naravoslovno izobraževalni tabor za odrasle, ki pa ni bil realiziran zaradi 
premajhnega števila prijav. 
 
Letos smo prvič razpisali dnevne počitniške naravoslovne delavnice za osnovnošolske otroke, ki so namenjene 
predvsem domačinom. Odziv je bil dober. V vseh treh terminih smo imeli 57 otrok, od tega 27 iz zavarovanega 
območja. 
  
Naravoslovni dnevi 
 
Že vrsto let pripravljamo za osnovne, srednje šole in tudi fakultete dneve dejavnosti, kjer udeleženci lahko 
izbirajo med različnimi naravoslovnimi, izobraževalnimi  vsebinami povezanimi z zavarovanim območjem. 
Vsebine se navezujejo na različne šolske predmete: naravoslovje, biologija, geografija, tehnika…). Vsebino in  
čas trajanja prilagodimo različnim starostnim skupinam, učnim načrtom in času, ki ga ima skupina na voljo. 
  
Izvedli smo naslednje vsebine: 
1.   Ptice Kozjanskega parka 
Že vrsto let vzpodbujamo ohranjanje travniških sadovnjakov kot pomembnega življenjskega prostora številnih 
ptic. V zimskem času pticam pomagamo s hranjenjem, nameščamo pa tudi gnezdilnice za njihovo lažje 
razmnoževanje. 
2.   Skrb za dvoživke 
Že vrsto let pomagamo v spomladanskem času pri množični selitvi dvoživk na njihova mrestišča. Ker le te na 
svoji poti večkrat prečkajo prometne ceste in je njihovo preživetje ogroženo jim pomagamo s postavitvijo 
ograje. 
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3.   Biodiverziteta in zavarovano območje 
Zavarovano območje Kozjanski park je biotsko zelo raznoliko in bogato, vendar pa je potrebno za ohranitev 
stanja primerno skrbeti za različne življenjske prostore in njihove prebivalce. 
4.   Suhi travniki 
Vetrnik in Oslica, najvišja predalpska predela zavarovanega območja sta zakladnica hribovskih suhih travnikov s 
številnimi redkimi in zavarovanimi rastlinami in živalmi. Največ cvetočih rastlin je moč opazovati med koncem 
aprila in koncem junija 
5.   Travniški sadovnjaki 
Travniški sadovnjaki so pomemben življenjski prostor za ptice, vendar pa s pravilnim vzdrževanjem dajejo 
mnoge ekosistemske storitve tudi ljudem in drugim živalskim vrstam. 
6.   Reka Bistrica od izvira do izliva 
Reka Bistrica na svoji poti od izvira do izliva močno spreminja svojo strugo in tako je moč ob vodotoku 
opazovati številne zanimive vodne pojave in življenjske prostore nekaterih živali in rastlin. 
7.   Gozd 
Skoraj polovico zavarovanega območja predstavljajo gozdovi, predvsem različne združbe bukovih gozdov. Le ti 
v svoji podrasti, deblih in krošnjah dajejo zavetje mnogim prebivalcem gozda. 
8.   Izdelovanje makete gradu Podsreda 
Gradu Podsreda pripada posebno mesto med gradovi Kozjanskega saj s svojo bogato kulturno dejavnostjo živi 
še danes. Stavba je skozi stoletja dobivala svojo današnjo podobo, ki jo lahko spoznavamo tudi s pomočjo 
izdelovanja makete. V kletnih prostorih je predstavljena v informacijskem centru narava Kozjanskega parka, 
grajsko podstrešje pa je pomembno bivališče za netopirje. 
9. Geološka učna pot na Rudnico in Virštanj 
Pestra geološka preteklost Kozjanskega je lepo prikazana ob geološki učni poti, kjer je moč spoznavati zanimive 
kamnine, minerale in fosilne ostanke ter reliefno zgradbo prostora. 
  

Vsebina Število skupin Število udeležencev 

Ptice 3 90 

Dvoživke 1 24 

Biodiverziteta in zavarovano območje 15 295 

Suhi travniki 7 150 

Travniški sadovnjak 10 244 

Reka Bistrica od izvira do izliva 2 29 

Gozd 6 150 

Maketa gradu Podsreda 2 50 

Geološka učna pot 1 14 

SKUPAJ 47 1046 
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 Graf3: Izvedeni naravoslovni dnevi glede na vsebino 
 
Interpretacija kulturne krajine in izobraževanje 
 
Za osnovne in srednje šole pripravljamo tematske izobraževalne dneve, ki nadgrajujejo njihov učni načrt. 
  
Izobraževalne teme so naslednje: 
1. Nega kulturne dediščine 
2. Spoznavanje življenja na gradovih – Grad Podsreda 
3. Uporaba vodnih virov nekoč in danes na primeru Kukovičičevega 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 
 
V letu 2016 smo za osnovne šole izvedli kulturne dneve z različnimi vsebinami. Skupno število udeležencev  je 
bilo 970 učencev oz. dijakov. 
  
Delavnice 
 
Delavnice so namenjene lokalnemu prebivalstvu in osnovnošolcem, jih izobražujejo o kulturni dediščini, tako 
snovni kot nesnovni, vzgajajo v uporabi naravnih materialov in razvijajo motorične spretnosti. Z naravnimi 
materiali izdelujemo različno okrasje za praznični čas in s tem oživljamo in izobražujemo o običajih, ki so bili 
nekoč tesno povezani z vsakdanjim življenjem prebivalcev. Izvedli smo delavnice ob veliki noči med 14. in 24. 
marcem 2016. Ustvarjalne delavnice so namenjene tako učencem osnovnih šol, ki delujejo znotraj 
zavarovanega območja, kakor tudi ostalim prebivalcem in obiskovalcem. 
 
dopoldanskem času so delavnice namenjene učencem osnovnih šol, ki delujejo znotraj parka. Na delavnicah 
smo izdelovali butarice in pisanice v različnih tehnikah. Poleg dopoldanskih delavnic smo izvedli tudi dve 
popoldanski delavnici, ki sta namenjeni otrokom in njihovim staršem in ostalim prebivalcem in obiskovalcem 
parka. S tovrstnimi aktivnostmi želimo vzpodbuditi kreativnost in inovativnost ter pokazati možnosti za 
izdelovanje predmetov z materiali, ki so na voljo tudi v našem okolju. Delavnic se je udeležilo 172 udeležencev. 
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Božične delavnice so potekale med 5. in 15. decembrom 2016. Poleg dopoldanskih delavnic smo izvedli tudi 
dve popoldanski delavnici. Na delavnicah smo izdelovali pomandre, svetilke iz papirja in okraske iz slanega 
testa. Delavnic se je udeležilo 80 udeležencev. 
  
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 ali arhitekturno delavnico – Hiša v 
parku). Delavnico smo izvedli v  času prireditev Praznika kozjanskega jabolka. Izvedli smo arhitekturno 
delavnico s predstavnikoma zavoda za prostor METROSR iz Celja. Delavnice - kulturnega dne so se udeležili 
učenci četrtega razreda OŠ Bistrica ob Sotli. 
  
Dnevi evropske kulturne dediščine 
 
Vsako  leto se pridružimo dnevom Evropske kulturne dediščine. V letu 2016 smo izvedli tri aktivnosti v okviru 
DEKD. Že tradicionalno smo sodelovali pri izvedbi likovne kolonije na Bizeljskem. Tokrat smo kolonijo posvetili 
mlajšim otrokom. Z mentorstvom smo sodelovali  pri terenskem ogledu na koloniji, likovno delavnico pa je 
vodila Kristina Bevc. Prireditev smo organizirali v sodelovanju z TD Bizeljsko. 
 
Že tradicionalno smo izvedli kulturni dan na gradu Podsreda v sodelovanju z učenci petega razreda OŠ Bistrica 
ob Sotli, ki je bil posvečen temi DEKD. 
 
Na gradu Podsreda smo predstavili razstavo DKAS Krajina, na temo kulturna krajina in strukture v krajini. 
Prireditev smo posvetili temi DEKD in jo pripravili v sodelovanju z Društvom krajinskih arhitektov Slovenije. 
  
Steklarske delavnice 
 
V sodelovanju z Društvom steklarjev Slovenije sta bili na Prazniku kozjanskega jabolka v Podsredi steklarski 
delavnici, na kateri so steklarski mojstri prikazovali steklarske veščine (Tanja Valenčak/graviranje, Taja 
Kukec/keltske perlice). 
  
Nadgraditev učilnice na prostem 
 
Učilnica na prostem je načrtovana ob ribniku na Trebčah, kjer je izjemno veliko mrestišče za dvoživke in 
vsakoletno poteka tudi prenos le-teh preko prometne ceste. Naloga, kar se tiče informacijske  table na temo 
dvoživk, ni bila realizirana zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Smo pa vsebinsko nadgradili naravoslovne 
dni, ki jih izvajamo v okolici ribnika Trebče, predvsem na temo invazivnih vrst. 
  
Projekt Zlato jabolko 
 
Z Gimnazijo Center Celje in sicer z dijaki drugih letnikov smo tudi v letu 2016 izvedli projekt, ki ga imenujemo 
Zlato jabolko. Gre za sodelovanje med profesorji gimnazije in zaposlenimi strokovnimi delavci parka, ki skupaj 
zastavimo izobraževalne vsebine in dijake seznanimo s pomenom omrežja Natura 2000 in zavarovanih 
območij, z vsebinami, s katerimi se ukvarjamo in jih na koncu motiviramo  k lastnemu razmišljanju o 
priložnostih, ki jih oni vidijo v zavarovanem območju. Delo poteka na suhih travnikih, v visokodebelnih 
sadovnjakih, pri mlinu na reki Bistrici, upravi parka ter na gradu Podsreda. Projekt je bil izveden 27. septembra. 
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Mentorstva 
V JZ KP opravljajo obvezno praktično usposabljanje študentje in dijaki naravovarstva oziroma biodiverzitete. S 
pomočjo naših mentorjev spoznajo zavarovano območje in se seznanijo s praktičnim delom strokovnih 
sodelavcev. 
 
Praktično izobraževanje so opravljali študentje in dijaki naslednjih srednjih oziroma višjih strokovnih šol. 
1.   Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma - 2 študenta (200 ur) 
2.   Šolski center Šentjur -  2 študentki redni študij (400 ur) 
      - 2 študenta, izredni študij (400 oziroma 380 ur) 
3. Biotehniška šola Maribor - 2 dijaka (40 ur) 
4. Kmetijska šola Grm - 1 dijakinja (90 ur) 
5. Srednja šola za oblikovanje Ljubljana - 1 dijakinja (80 ur) 
6. Krajinska arhitektura Ljubljana - 1 študentka 
7. Ekonomska in trgovska šola Brežice - 1 dijakinja (80 ur) 
  
Strokovno pomoč pri pripravi seminarske naloge Kozjanski regijski park smo nudili študentu razrednega pouka 
Univerze na Primorskem. 
 
Študentki naravovarstva iz Šentjurja smo s somentorstvom pomagali pri pripravi diplomske naloge (Izpust 
parazitoidne osice Torymus sinensis za zatiranje kostanjeve šiškarice). 
 
Študentki nemščine in geografije iz Filozofske fakultete v Ljubljani smo nudili strokovno pomoč pri pripravi 
seminarske naloge Trajnostni turizem v Kozjanskem regijskem parku. 
 
Študentki umetnostne zgodovine, Filozofska fakulteta Ljubljana, smo nudili strokovno pomoč pri pripravi 
magistrske naloge. Pri tem smo ji omogočili vpogled v našo hemeroteko, iz katere si je skenirala članke in našo 
fototeko, iz katere smo ji skenirali določene fotografije vse z namenom uporabe v nalogi. 
 
V letu 2016 smo izvedli predavanje študentom Visoke šole za varstvo narave iz Velenja, študentom predmeta 
Humana ekologija in študentom Fakultete za turizem iz Brežic. 
 
Na povabilo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije smo novembra pripravili predavanje o naravni 
dediščini in ekologiji vrst v parku. 

1.2      Vključevanje javnosti v varstvo okolja in narave 

Vključevanje javnosti v varstvo narave in okolja je ena od osnovnih nalog organizacij s področja varstva narave. 
Za osveščanje prebivalcev in obiskovalcev zavarovanega območja vse 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. 
  
Posebnost letošnjega leta je preimenovanje moškega pevskega zbora Kozje v Moški pevski zbor Kozjanski park 
- Kozje. Slovesno preimenovanje je bilo opravljeno 23. aprila ob velikem srečanju pevskih zborov v Kozjem. V 
zavodu smo veseli odločitve pevskega zbora glede preimenovanja in to doživljamo tudi kot priznanje našemu 
delu.                                                  

1.2.1  Praznik Kozjanskega jabolka – »okoljski sejem z dušo« 

Sedemnajsto prireditev Praznik kozjanskega jabolka, ki jo v Kozjanskem parku organiziramo vedno drugi teden 
v oktobru je v soboto, 8. oktobra, svečano odprl minister za gospodarski razvoj in tehnologijo gospod Zdravko 
Počivalšek. Svečane otvoritve dogodka se vedno udeležijo predstavniki lokalnih skupnosti, javnih zavodov in 
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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, predsednik Turistične zveze Slovenije gospod Peter Misja. Letos je prireditev potekala od 2. do 9. 
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 
prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka in identifikacije domačinov z zavarovanim 
območjem. 
  
S prireditvijo želimo prikazati sodelovanje s prebivalci parka in skupna prizadevanja pri varstvu naravnih 
vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere najbolj tipični razpoznavni krajinski 
element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan. 
  
Praznik kozjanskega jabolka je prireditev domačinov in mojstrskih umetniško obrtniških delavnic iz drugih 
območij v državi. Prireditev ima etnološki in okoljski značaj. Okoljsko osveščene – ekološke – kmetije ponujajo 
stare sorte jabolk, zdrave kmetijske pridelke pridelane na sonaravni način in izvirno ter domiselno predelano 
sadje v ozimnico. Obrtniške delavnice pa ponujajo vrhunske izdelke tradicionalne ljudske obrti. 
  
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, 2. oktober 
Prvi dan praznika smo se podali na 8. pohod po Kozjanskih sadovnjakih. Kljub izredno slabemu vremenu se je 
pohoda udeležilo 40 pohodnikov. 
  
TOREK, 4. 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 16 osnovnošolcev. 
 
SREDA, 5. oktober 
Izvedli smo grajsko delavnico v okviru DEKD in 5. razredom OŠ Bistrica ob Sotli. Delavnice se je udeležilo 17 
osnovnošolcev. 
                                         
ČETRTEK, 6. oktober 
Organizirali smo 4. Aškerčev večer, ki je bil posvečen pesniku Srečku Kosovelu. Aškerčevega večera 
se je udeležilo okoli 60 obiskovalcev.                                                                     
  
PETER, 7. oktober 
 
ob 18.00 uri odprtje dveh razstav v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi 
               RAZSTAVA STARIH SORT JABOLK 
Razstava Starih sort jabolk je v programu Kozjanskega jabolka tradicionalna in tudi letos sta jo avtorja razstave 
Adrijan Černelč in Vesna Zakonjšek pripravila v Slovensko-bavarski hiši. Na razstavi je bilo predstavljenih okoli 
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50 različnih sort jabolk iz visokodebelnih travniških sadovnjakov. Pri predstavitvi jabolk smo sodelovali tudi z 
Miriam Kosec iz Društva steklarjev Slovenije, ki je pripravila unikatne steklene podstavke za jabolka. 
  
                 SLAPOVI BIOSFERNEGA OBMOČJA KOZJANSKO IN OBSOTELJE 
Razstavo starih sort jabolk je spremljala razstava Slapovi biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, avtorice 
Barbare Ploštajner. 
  
SOBOTA in NEDELJA, 8. in 9. oktober 2016 
V družabno-sejemskem delu, ki je potekal v soboto med 10. in 2. uro ter v nedeljo med 10. in 18. uro so se s 
svojimi projekti in proizvodi predstavili: 
 
● kmetije ter ostali ponudniki 
● domače in umetnostne obrti ter predstavitve 
● šole in vrtci 
● društva 
● partnerske institucije 
  
Na 140 stojnicah se je predstavilo 161 ponudnikov. 
 
PROIZVODNJA SOKA IN ŽGANJEKUHA 
Ob Slovensko-bavarski hiši je oba dneva tekla proizvodnja soka in žganjekuha. Proizvodnja soka je v letošnjem 
letu že osmič zapored potekala na mobilni predelovalnici soka, ki smo jo pridobili preko projekta IPA v okviru 
programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2008–2013. Sok je bilo mogoče tudi poskusiti in seveda 
kupiti. 
  
RAZSTAVA GOB 
Otvoritev RAZSTAVE GOB, katero so pripravili člani Gobarskega društva Kozjansko-Kozje je bila v soboto, 
8.10.2016 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, 8.10.2016 od 
17. ure dalje, na igrišču v Podsredi. Nogometni turnir je organiziralo Športno društvo Podsreda. Nogometni 
turnir veteranov je v okviru prireditve Praznik kozjanskega jabolka potekal že dvanajsto leto zapored. Na 
turnirju so sodelovale 4 ekipe. Zmagovalci letošnjega turnirja so bili Športno društvo Virštanj. 
  
Poleg turnirja veteranov pa je Športno društvo Podsreda v letošnjem letu že šestič organiziralo tudi mladinski 
turnir, ki je potekal v soboto od 11. ure dalje. Prijavljene so bile 3 ekipe. Zmagovalci mladinskega turnirja so bili 
Športno društvo Podsreda-Osredek. 
  
PROGRAM ZA OTROKE 
V soboto je za »red na trgu Podsreda skrbel policist« iz Teatra Cizamo. V popoldanskih urah pa je izvedel 
predstavo »Sirkec, sirkec«. 
   
Ob otroškem programu je z našimi mentorji potekal tudi tekmovalno-zabavni program: 
-  najdaljši olup iz jabolka 
  
Najdaljši olup je v letu 2016 zopet uspelo narediti Martinu Magdalencu, ki je nalupil 430 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 deseto 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, 9. oktobra ob 11. uri. 
 
Rekreacijskega teka se je udeležilo osem tekačev od katerih je vsak prejel spominsko majico. 
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 četrtič organizirali družabno 
kolesarjenje»Z JABKO NA KOLO«, ki smo ga izvedli v nedeljo, 9. oktobra ob 10.30 uri. 
  
PREDSTAVITEV STARODOBNIH KOLES KLUBA »VEČNO MLADI«, ŠENTJUR 
Drugič so se na Prazniku kozjanskega jabolka predstavila starodobna kolesa članov kluba »Večno mladi«, 
Šentjur in sicer v nedeljo 9. oktobra. 
   
CARJEVIČ LETA 2016 – ALOJZ ANTOLOVIČ 
Na prireditvi Praznik kozjanskega jabolka 2016 smo že osmič podelili naziv - Carjevič. Naziv Carjevič si lahko 
prisluži lastnik sadovnjaka, ki v tistem letu za sadovnjak najlepše poskrbi. 
  
V letu 2016 je strokovna komisija ocenila 23 travniških sadovnjakov na območju Kozjanskega regijskega parka. 
Največje število točk je prejel gospodar Alojz Antolovič z Gradišča na Bizeljskem in si tako prislužil naziv 
Carjevič leta 2016. 
  
Carjevič Alojz Antolovič je bil ustoličen na sadjarskem tronu (sadjarski tron je naredil domačin Franci Černelč), 
ki stoji pred upravo Kozjanskega parka. 
    
ŠTRUDLMOJSTRCI LETA 2016 
Tudi v letu 2016 smo pripravili tekmovanje v peki jabolčnega »štrudla«, ki smo ga izvedli že osmič zapovrstjo. 
Tekmovalo je 9 ekip. V vsaki ekipi sta bila dva tekmovalca. Med tekmovalci je sodelovala tudi ekipa Štajerskega 
vala. 
  
Kakovost »štrudla« je ocenjevala 4 članska komisija. Po oceni komisije sta najboljši štrudl spekli Marjeta Teržan 
in Sara Brecl iz Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje in si tako prislužili naziv »Štrudlmojstrca 2016«. 
  
 
Obisk 
Praznika Kozjanskega jabolka se je udeležilo okoli 16.000 obiskovalcev, ki so odhajali iz Podsrede s proizvodi iz 
stojnic in upamo, zaznamovani tudi s programom, ki so ga ujeli ob sprehajanju po trgu. 
  
Prodaja 
V okviru sejemskega dela so razstavljavci na 140 stojnicah pripravili za obiskovalce zelo pestro ponudbo. 
 
Pri organizaciji prireditve z nami sodelujejo: Kulturno društvo Podsreda, Športno društvo Podsreda, Gobarsko 
društvo Kozjansko-Kozje, Planinsko društvo Podčetrtek, Kolesarska sekcija Orans … Vsako leto nas je več in to 
je garancija, da prireditev na kozjanskem ne bo zamrla, kar pa je še pomembneje, ohranili bomo visokodebelne 
travniške sadovnjake. 
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Veseli nas, da smo v teh prazničnih dneh v Podsredi srečevali tudi zelo veliko domačinov, kar nas krepi v 
prepričanju, da je ta izjemna prireditev resnično postala praznik tudi ljudi na Kozjanskem, ki radi prihajajo in 
zaupajo v Kozjanski park. 
  
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, na prireditvi Dobrodošli v 
Domžalah-skupaj z občino Podčetrtek, MOS-u (Mednarodni obrtni sejem) v Celju,  Festivalu za tretje življenjsko 
obdobje v Ljubljani,  na Čili festu v Šmarju pri Jelšah. 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, Šentjurju, Brežicah in v Ljubljani. 
  
Prireditev smo oglaševali na Štajerskem valu, ki je bil naš medijski sponzor in na spletni strani Kozjanski info. 
  
Oglas smo imeli tudi v Mosovi petici, časopisu, ki ga izdaja NT&RC ob MOS-u v Celju, v Posavskem obzorniku, 
časopisu OKO in v Slovenskih novicah. 
 

1.2.2  Festival ekološke hrane -  Ekološka tržnica na gradu Podsreda 

4. festival ekološke hrane smo organizirali 12. junija na gradu Podsreda. Festival podpira sonaravni in okolju 
prijazno pridelavo in predelavo hrane. Zaradi slabega vremena smo ponudnike hrane namestili v grajske 
prostore. Poleg 28 ekoloških pridelovalcev in predelovalcev ekološke hrane so bili med ponudniki tudi Osnovna 
šola Bistrica ob Sotli in Višja strokovna šola Grm iz Novega mesta. Poleg tržnice smo imeli štiri predavanja: 
- Načela ekološke rastlinske pridelave (Mitja Zupančič, uni.dipl.ing.zoot., svetovalec specialist na področju   
   ekološke pridelave, KGZS-Zavod Celje) 
- Naravni vrt in različni tipi gred (prof. ddr. Ana Vovk Korže, Mednarodni center za ekoremediacije, Oddelek  za   
   geografijo, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta) 
- Reševanje problemov v domačem vrtu na ekološki način (Fanči Perdih, Amarant – ekološka semenska   
   pridelava) 
- Ekološki način kuhanja in peke (Emilija Pavlič, kuharica, Koper) 
Kljub slabemu vremenu je festival obiskalo cca. 300 ljudi. 
  
V sodelovanju s Tržnico Celje smo teden pred dogodkom na tržnici promovirali Festival ekološke hrane. 

1.2.3  Dvorana slavnih 

O smiselnosti in pomenu izvedbe stalne predstavitve za ohranjanje narave najbolj zaslužnih posameznikov v 
duhu dvoran slavnih smo obravnavali na seji Strokovnega sveta zavoda ter na srečanju ambasadorjev 
biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. V obeh primerih je pobuda naletela na pozitivna mnenja 
sodelujočih. 
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Okoljski dnevi  

1.2.4  Dan voda 

V letošnjem letu je prenašanje dvoživk zaradi vremenski razmer (več vmesnih ohladitev) potekalo skoraj dva 
meseca, kar je sovpadalo tudi z dnevom voda.  

1.2.5  Dan Zemlje 

Ob Dnevu Zemlje smo predstavili rezultate literarnega natečaja za osnovnošolce, s katerim smo se vključili v 
mednarodno leto stročnic. Naslov literarnega natečaja je bil ˝Stročnice kot pravljična bitja˝. Na natečaju je 
sodelovalo 7 osnovnih šol (Bistrica ob Sotli, Bizeljsko, Artiče, Podčetrtek, Koprivnica, Kozje in Lesično), prispelo 
je 47 literarnih del osnovnošolcev, ki smo jih zbrali v zbornik z naslovom STROČNICE KOT PRAVLJIČNA BITJA. 
Sodelujoče učence smo 27. maja odpeljali na ekskurzijo v Notranjski regijski park in na ogled gradu Snežnik. 
Ob Dnevu Zemlje smo na podstrešju gradu Podsreda odprli fotografsko razstavo fotografov, ki so sodelovali na 
fotografskem natečaju “Kozjansko”.  

1.2.6  35. Obletnica zavarovanega območja 

V sredo, 25. maja smo na gradu Podsreda obeležili 35. obletnico Kozjanskega parka. Po besedah premiera dr. 
Mira Cerarja, ki je dogodku bil slavnostni govornik, predstavlja Kozjanski park enega od slovenskih biserov, zato 
se je na slovesnosti zahvalil domačinom, da so ga ohranili takšnega in ekipi parka za zgledno delo na ohranitvi 
narave. Slovesnosti sta prisostvovala tudi ministrica za okolje in prostor gospa Irena Majcen in minister za 
gospodarski razvoj in tehnologijo gospod Zdravko Počivalšek. 
V kulturnem programu so sodelovali: Moški pevski zbor Kozjanski park - Kozje, Brencl banda, Teater Papelito in 
zbor OŠ Bistrica ob Sotli. 

1.2.7  Dan biodiverzitete in dan parkov 

V mrežo šol biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje je vključenih šest osnovnih šol. V šolskem letu 
2015/2016 smo razpisali pet raziskovalnih tem. Sodelovale so štiri osnovne šole in sicer Kozje, Slivnica pri Celju, 
Bistrica ob Sotli in Kumrovec (HR). V okviru praznovanja Dneva biodiverzitete in Dneva parkov je na gradu 
Podsreda potekala predstavitev raziskovalnih nalog. 
Predstavljene so bile naslednje raziskovalne naloge: 
OŠ Kozje 
Predstavili so nalogo z naslovom Naša srečanja z netopirji pod mentorstvom učiteljice Lidije Čepin. 
OŠ Slivnica pri Celju 
Predstavili so raziskovalno nalogo z naslovom Kukavičevke med Voglajno in Žusmom pod mentorstvom 
učiteljice Renate Mastnak. 
OŠ Bistrica ob Sotli 
Predstavili so raziskovalno nalogo z naslovom Jež – njegova prihodnost je v naših rokah pod mentorstvom 
učiteljice Marinke Šipec. 
OŠ Kumrovec 
Predstavili so raziskovalno nalogo Med iz regratovih cvetov pod mentorstvom učiteljice Sonje Kralj. 
  
Sodelujoči učenci in njihove mentorice so za sodelovanje prejeli praktično nagrado (spomin z orhidejami, 
vrečko za copate in sestavljanko za ptico vijeglavko), 27. maja smo jih popeljali na nagradno ekskurzijo v 
Notranjski regijski park in na ogled gradu Snežnik. 

1.2.8  Dan okolja 

Ob dnevu okolja vsako leto organiziramo pohod  po zavarovanem območju Kozjanskega parka, ki ga povežemo 
s Festivalom ekološke hrane. 
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Letošnji enajsti pohod je potekal po suhih travnikih Vetrnika. Kljub slabšemu vremenu je pohod odlično uspel. 

1.2.9  Tradicionalna čistilna akcija 

Zaposleni v Kozjanskem parku smo 17. marca tradicionalno organizirali in izvedli čistilno akcijo v samem trgu 
Podsreda in v bližnji okolici. Največ smeti je bilo ob reki Bistrici. Skupaj smo nabrali 20 vreč (1 vreča = 100l)  in 
nekaj kosovnih odpadkov. 
 
V mesecu avgustu smo organizirali čistilno akcijo v Gruski. K sodelovanju smo povabili Občino Kozje, ki je 
poslala v pomoč nekaj javnih delavcev in Krajevno skupnost Buče, ki je zbrane smeti odpeljala na deponijo. 

1.3      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 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,…), tujih gostov  do 
osnovnošolske, srednješolske in študentske mladine. Park pogosto obiskujejo tudi eksperti za posamezna 
področja. 
 
V letu 2016 nas je v sklopu projekta Commenius, ki ga izvaja Osnovna šola Kozje, obiskala skupina učiteljev in 
profesorje iz Turčije, katerim smo pripravili predstavitev zavarovanega območja. 
 
Letos opažamo porast števila obiskovalcev na območju Kozjanskega parka, kar je privedlo do povečanega 
obsega dela v primerjavi z načrtovanim, zlasti  v Informacijskem središču Kozjanskega parka na gradu 
Podsreda. 

 1.4      Nadgradnja ohranjanja travniškega sadjarstva-jabolčne jedi 

V januarju in februarju smo pregledali stare kuharice v knjižnici, pripravili poglavje o jabolkih v literaturi ter 
dokončali poglavja o zgodovinskih podrobnostih v zvezi z uporabo jabolk v prehrani na Kozjanskem. Ponovno 
smo se obrnili na informatorje, ki so nam pomagali pri oblikovanju natančnih receptov. V drugi polovici leta 
nam je uspelo pridobiti vse recepte. V projektu sodelujemo z dr. Janezom Bogatajem. Potrebno je še dokončati 
besedilo, organizirati fotografiranje in oblikovanje, zato ta del dela prestavljamo v naslednje leto. 
  
Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE II po zaposlenih je: 

Naloga Pred. 
ure 

Real. 
ure  

Predvideni  kazalniki Realizirani kazalniki  

Naravoslovni 
izobraževalni tabori in 
delavnice 

600 563 
 
 

Izvedeni tabori (3) in 
izvedene delavnice 
(3) 

Izvedeni tabori (3) 
in izvedene 
delavnice (3) 

Naravoslovni dnevi 400 417,5 
  

Izvedeni 
naravoslovni dnevi 
(20) 

Izvedeni 
naravoslovni dnevi 
(46) 

Interpretacija kulturne 420 415,5 Izvedene Izvedene 
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krajine in izobraževanje  izobraževalne akcije 
(15) 

izobraževalne akcije 
(15) 

Nadgraditev učilnice na 
prostem 

100 28,5 Dopolnjena ureditev 
učilnice na prostem 
na Trebčah 

Posodobitev vsebin 
za izvajanje 
naravoslovnih dni 

Projekt »Zlato jabolko« 100 81,5 
 

Sodelujoči dijaki 
(120) 

Sodelujoči dijaki 
(137) 

Mentorstva 80 83  
  
  

Opravljena praktična 
izobraževanja (5) 

Opravljena 
praktična 
izobraževanja (10), 
pomoč pri 
seminarskih, 
diplomskih in 
magistrskih nalogah  
(4) 

Praznik kozjanskega 
jabolka 

950 958 Število 
razstavljavcev (140) 
in število 
obiskovalcev 
prireditve (12.000) 

Število 
razstavljavcev (161) 
in število 
obiskovalcev 
prireditve (16.000) 

Ekološka tržnica na 
gradu Podsreda – 
Festival ekološke hrane 

350 345 
 

Število 
razstavljavcev (15) in 
število obiskovalcev 
prireditve (1500) 

Število 
razstavljavcev (28) 
in število 
obiskovalcev 
prireditve (300) 

Dvorana slavnih 20 5,5 Pripravljen predlog 
za 20 kandidatov 

Dve obravnavi 
pobude 

Dan voda 20 - 
  

Izveden dogodek Dogodek ni bil 
izveden 

Dan Zemlje 100 89 
 

  

Sodelujoče šole (8), 
izvedena ekskurzija 

Sodelujoče šole (7), 
izvedena ekskurzija 

35 let Kozjanskega 
parka 

120 113 
 
 

Izveden dogodek Izveden dogodek 

Dan biodiverzitete in 
dan  parkov 

50 53 
 

Število 
predstavljenih 
raziskovalnih nalog 
(6) 

Število 
predstavljenih 
raziskovalnih nalog 
(4) 

Dan okolja 30 28,5 
 

Izveden pohod 
 

Izveden pohod 
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Tradicionalna čistilna 
akcija 

100 97 
 

Očiščeno divje 
odlagališče  

Očiščena okolica 
trga Podsrede 

Vodenje obiskovalcev 
znotraj zavarovanega 
območja 

350 362 
 
 

Število vodenj (100) Število vodenj (122) 

Nadgradnja ohranjanja 
travniškega sadjarstva-
jabolčne jedi 

60 51 
 

Izdana knjiga oz. 
spletna izdaja 

Knjiga še v pripravi 

SKUPAJ 3.850 3.691    

Dodatne naloge (program presežen): 
- Izvedenih je bilo za 130% več naravoslovnih dni od načrtovanih 

- Opravljenih 5 praktičnih izobraževanj več od načrtovanih 

 
Ni bilo realizirano: 
- Ni še pripravljen seznam 20 kandidatov za “dvorano slavnih” 
- Dan voda smo združili s skrbjo za dvoživke 
- Knjiga Jabolčne jedi  

 
 
  
  



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2016 

64 
 

2       NAMEŠČANJE IN VZDRŽEVANJE  INFRASTRUKTURE ZA OBISKOVANJE  

ZAVAROVANIH OBMOČIJ, RAZVIJANJE INFORMACIJSKIH CENTROV, 

OPAZOVALIŠČ TER DRUGE DODATNE INFRASTRUKTURE ZA OBISKOVALCE 

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

2.1      Vzdrževanje in obnavljanje infrastrukture 

 V letu 2016 smo aktivno upravljali z naslednjo parkovno infrastrukturo: 
-   Pešpot Podsreda 
-   Geološka učna pot na Rudnico in Virštanj 
-   Pešpot Pilštanj 
-   Naravoslovna učna pot Travnik na Vetrniku 
-       Bizeljske pešpoti: Pot k repnicam, Vidova pot, Grajska pot in Pot po Orešju, Pot ob Sotli 
-   Gruska jama – naravna vrednota, vzdrževanje informacijskih in označevalnih tabel 
-   Žličar – skalni osamelec, vzdrževanje informacijskih in označevalnih tabel 
-   Vodna učna pot Bistrica ob Sotli 
-   Info center na Čerčkovi domačiji 
-   Rastlinska čistilna naprava pri upravi JZ KP 
-   Lurška jama 
-   Informacijski center v Podsredi 
-   Učilnica na prostem na Trebčah 
-   Ajdovska žena 
-   Slovensko-bavarska hiša z gospodarskim poslopjem 
-   Černelčeva hiša 
-   Javerškova domačija 
-   Grad Podsreda 
-   Levstikov mlin 
  
V informacijskem centru v Podsredi (info center na upravi parka) smo v letu 2016 v skladu z možnostmi 
nadaljevali z urejanjem naravoslovno-izobraževalnega centra – nabavili smo govorniški pult ter uredili 
trgovinico s parkovnim promocijskim materialom in lokalno ponudbo. Z nadgraditvijo informacijskega centra, 
ki bo predstavljal zavarovano območje ter vrste in habitate Nature 2000, bomo posredno prispevali k 
doseganju ciljev območij Natura 2000. 
  
Pri navedeni parkovni infrastrukturi gre za informacijske in usmerjevalne table (vzdrževanje in menjava 
dotrajanih tabel in nosilnih stebrov), čiščenje poti (košnja, utrjevanje terena, odstranjevanje grmovja in 
podrtega drevja) in dostopov do naravnih vrednot, ki so urejene za ogled. 
 
Z urejanjem tematskih poti in dostopov do naravnih vrednot usmerjamo obisk v zavarovanem območju na 
lokacije, ki so manj ranljive. 
  
Zamenjali smo smerne table do Soteske Zagaj, očistili informacijski sklop na Vetrniku ter dopolnili označitev 
pešpoti Podsreda. Sodelovali smo pri postavitvi nove table na Pilštanju. 
 
Gruska jama na območju naravnega spomenika, ki je primer majhnega kraškega sistema na Kozjanskem,  smo v 
prvi polovici leta  opravili celovito prenovo le tega za obisk. Postavili smo dva lesena mostova, uredili in 
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ustrezno zavarovali pešpot, uredili smo počivališče, pot do Puščavnikove jame in uredili samo jamo. Po  
naravnem spomeniku Gruska smo zamenjali, posodobili in dopolnili označevalne in informacijske table. Skozi 
sistem Gruske - primera osamelega krasa je nastala naravoslovna učna pot, kjer je možno vključiti zelo 
raznolike vsebine iz učnih vsebin. 
 
Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE II po zaposlenih je: 

Naloga Pred. 
ure 

Real. 
ure 

 Predvideni kazalniki Realizirani kazalniki  

Redno popravilo in 
vzdrževanje označevalnih 
in informacijskih tabel 

230 224,5 Zamenjane 
informacijske in 
označevalne table 
(5) 

Zamenjane 
informacijske in 
označevalne table 
(3) 

Urejanje parkovne 
infrastrukture za obisk, ter 
Nadzor in čiščenje pešpoti 
in tematskih poti v 
zavarovanem območju 

460 349,5 Vzdrževane in 
očiščene poti (5) 

Vzdrževane in 
očiščene poti (5) 

Ureditev naravnega 
spomenika Gruska 

340 425,5 
  

Vzdrževana in 
posodobljena 
infrastruktura-
Gruska jama 

Vzdrževana in 
posodobljena 
infrastruktura-
Gruska jama, 
vzpostavljena učna 
pot skozi narav ni 
spomenik 

SKUPAJ 1.030 999,5    

Dodatne naloge (program presežen): 
Skozi naravni spomenik Gruska jama smo vzpostavili učno pot 
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3 ZAGOTAVLJANJE PREPOZNAVNOSTI ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN 

OZAVEŠČANJA JAVNOSTI 

  
V letu 2016 smo nadaljevali z aktivnostmi informiranja in ozaveščanja, promocije in  trženja. Skupaj s centrom 
zdraviliškega turizma v bližini zavarovanega območja (Terme Olimia), TIC-i in ostalimi zavarovanimi območji 
smo se udeležili sejmov in izvedli promocijske nastope v Sloveniji in na Hrvaškem.       
 
Direktor je ob 50. letnici Term Olimia napisal prispevek v zborniku, ki je izšel ob tej priložnosti. 
 
Osnovna šola Bistrica ob Sotli je v letu 2016 prejela najvišje priznanje za pedagoško delo. Na podelitev 
prestižne nagrade nas je šola povabila in hkrati podprla, da tudi Kozjanski park kandidira za to nagrado, saj na 
področju izobraževanja res naredimo veliko. 
 

3.1      Dogodki in tematski dnevi 

3.1.1  Dan muzejev 

V letu 2016 smo se z dnevom odprtih vrat vključili v praznovanje mednarodnega dneva muzejev. Za 
obiskovalce smo pripravili brezplačni ogled gradu Podsreda.  

3.1.2  Večer pod češnjo 

“Večer pod češnjo” poteka že od leta 2006, ko smo ga vse do leta 2011 soustvarjali skupaj z Marjanom 
Marinškom. Na letošnjem enajstem “Večeru pod češnjo”, ki je bil v petek, 17. junija, je Milenko Strašek 
predstavil četrto pesniško zbirko “Listje” - zbirko haikujev in tank, ki jo je ilustrirala in oblikovala sodelavka 
Vesna Zakonjšek. 
Dogodek je popestril DUO LUSIER, ki ga sestavljata Simona Kropec in Lucija Šorn, haikuje in tanke sta recitirala 
Lenka in David Černelč, goste pa sta nagovorila tudi pisca spremne besede Alenka Zorman in Dani Bedrač. 
Večera se je udeležilo preko 60 obiskovalcev.  

3.1.3  Tradicionalni pohod po Emini romarski poti 

Tradicionalni pohod po Emini romarski poti smo izvedli v soboto, 25. junija 2016. Pohodniki smo se zbrali v trgu 
Pilštanj, od koder smo se z avtobusom  odpeljali na Sv. Križ na Planini pri Sevnici. Pohod je potekal od Planine 
pri Sevnici, preko Bohorja nazaj do Pilštanja, v dolžini 17 km. Na zelo vroč in soparen dan se je udeležilo 
pohoda 17 ljudi. Turistično društvo Pilštanj nas je gostoljubno sprejelo v samem trgu, kjer so nam razkazali 
novo postavitev stare učilnice v šoli na Pilštanju.  

3.1.4  Novinarska konferenca 

Posavski muzej Brežice je, 29. januarja, ob izdaji brošure Posavski gradovi, pripravil  novinarsko konferenco, na 
kateri je aktivno s prispevkom sodeloval tudi direktor Kozjanskega parka mag. Teo Hrvoje Oršanič. 
  
Ob 35. letnici Kozjanskega parka, 25. maja, smo na gradu Podsreda izvedli novinarsko konferenco. 
  
Na novinarski konferenci, katere se je udeležilo kar deset novinarjev iz različnih medijskih hiš (TV Slovenija, 
STA, Večer, Novi tednik&radio Celje, časopis OKO, Rogaške novice, Posavski obzornik, Radio Slovenija, Štajerski 
val, radio Rogla in Kozjansko info) smo predstavili: 
- knjigo Naravni parki Slovenije, ki je izšla v mesecu maju in  pri kateri je v uredniškem odboru intenzivno   
  sodeloval tudi direktor Kozjanskega parka, mag. Teo Hrvoje Oršanič, 
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- posebnosti biotske raznovrstnosti Kozjanskega parka, 
- časopis Sožitje, ki izšel ob 35. letnici Kozjanskega parka, 
- naravovarstveni nadzor v Kozjanskem parku, 
- Festival ekološke hrane. 

3.1.5  Sodelovanje na ekoloških in turističnih sejmih ter kulturnem bazarju 

Zavarovano območje Kozjanski park in parkovne regionalne produkte smo predstavljali na različnih sejemskih 
prireditvah. 
  
Sejem Natour Alpe Adria 
V sodelovanju z RA Sotla smo se 27. januarja predstavljali na sejmu Natur Alpe Adria 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, 19. marca. 
  
Kulturni bazar 
Kozjanski park se je kot član Skupnosti muzejev Slovenije predstavil na Kulturnem bazarju, ki je potekal v 
Cankarjevem domu 31. marca. Svojo prepoznavnost smo širili s propagandnim materialom. 
  
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. 
  
Sejem Green v Gornji Radgoni 
V sodelovanju z ostalimi zavarovanimi območji (Krajinski park Goričko, Krajinski park Kolpa, Park Škocjanske 
jame, Naravni rezervat Škocjanski zatok, Pivška presihajoča jezera) smo se 1. aprila predstavljali na sejmu 
Green v Gornji Radgoni. 
  
Eko bazar v Ljubljani 
Na povabilo društva Planet Zemlja smo, 22. aprila ob Svetovnem dnevu Zemlje, sodelovali na sedmem Eko 
bazarju na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na  bazarju so se  predstavila različna društva, podjetja in 
ustanove, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z našim planetom. 
  
Festival vina in čokolade v Podčetrtku 
Ponudbo Kozjanskega parka smo predstavljali na Festivalu vina in čokolade v Podčetrtku, 7. maja. Festival je 
organiziral TIC Podčetrtek. 
  
Dnevi slovenskega turizma v Zagrebu 
V okviru predstavitve Dežele Celjske bi morali sodelovali na sejmu Dnevi slovenskega turizma na trgu Bana 
Jelačiča v Zagrebu, 11. maja. Sejem je zaradi slabega vremena odpadel. 
 
Koza, zmaj in še kaj 
Folklorno društvo Kozje je organiziralo že deseti mednarodni folklorni festival - “Koza, zmaj in še kaj” v soboto, 
14. maja. V predstavitvenem delu je sodeloval tudi Kozjanski park, ki je društvu tudi nekoliko pomagal pri 
organizaciji dogodka. 
  
Celjska tržnica 
Promocijo Festivala ekološke hrane smo med drugim izvedli tudi na Celjski tržnici, 4. maja. V okviru 
predstavitve smo povabili učence Mateja Jagriča, ki so s harmoniko popestrili predstavitev. 
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Predstavitev Kozjanskega parka v Krakowu na Poljskem 
Na povabilo slovenskega veleposlaništva v Krakowu na Poljskem in Turističnega društva Celje smo se od 19. - 
22. maja udeležili svečane slovesnosti ob 600 - letnici smrti prve slovenske kraljice iz rodu Celjskih grofov Ane 
Celjske, nekdanje kraljice Poljske, ki je močno povezana z našimi kraji. Udeležili smo se srednjeveškega 
sprevoda po mestu - “Kraljeva trasa”, v katedrali je bila maša za Ano Celjsko in svečano odkritje spominske 
plošče v grobnici poljskih kraljev na gradu Wavel. 
V krakovski mestni hiši je potekal svečani sprejem, na katerem smo uspešno promovirali Kozjanski park. 
 
Kmetijsko - živilski sejem v Gornji Radgoni 
24. avgusta smo se skupaj z ostalimi zavarovanimi območji (Triglavski narodni park, KP Goričko, KP Kolpa, 
Škocjanske jame, Pivška presihajoča jezera, Ljubljansko barje) predstavili na Kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji 
Radgoni. 
 
Dobrodošli v Domžalah 
Kozjanski park se je skupaj z občino Podčetrtek v soboto, 10. septembra predstavil na sejmu Dobrodošli v 
Domžalah. 
 
MOS - Mednarodni obrtni sejem 
V sodelovanju z RA Sotla smo se 14. 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 29. septembra predstavili s promocijskim gradivom na sejmu Tretje življenjsko 
obdobje v Ljubljani. Predstavitev zavarovanega območja je bila prvenstveno namenjena prestavitvi prireditve 
Praznik kozjanskega jabolka. 
 
Sejem Narava zdravje 
Sejem Narava zdravje je potekal od 24. do 27. novembra v Ljubljani. V tem času se je na sejmu predstavilo 
osem zavarovanih območji (Triglavski narodni park, Kozjanski park, KP Goričko, KP Kolpa, Škocjanske jame, 
Pivška presihajoča jezera, Ljubljansko barje, Škocjanski zatok) in MOP-Life program. 
 
3.1.6  Objave v lokalnih medijih 

Štajerski val in časopis Oko sta naša lokalna medija s katerima sklepamo letne pogodbe. V vsakem od medijev 
zakupimo določeno število strani na katerih so objavljeni članki, za katere izrecno želimo, da se pojavijo v 
lokalnih medijih in jih tudi sami pripravimo (glavnina vsebine člankov je vezana na Natura 2000 območja, 
ohranjanja biotske raznovrstnosti in obveščanja o dogodkih). Vse druge objave naših dogodkov in objave o naši 
dejavnosti pa so brezplačne in jih mediji objavijo glede na zanimivost dogodka za javnost. S pogodbenimi 
odnosi lažje dosegamo nižje cene storitev. 
  
V letu 2016 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. 
  
Odmeve iz različnih tiskanih medijih zbiramo in odlagamo, vendar prvenstveno iz tiskov, na katero smo 
naročeni, iz drugih pa le občasno. Naročeni smo samo še na Oko in Rogaške novice. Tako se med njimi na 
neposredno delovanje Javnega zavoda Kozjanski park nanaša 198 člankov, ki so bili objavljeni v naslednjih 
tiskanih medijih (glej tabelo). Vsi ti članki so shranjeni tudi v pdf formatu in dostopni vsem zaposlenim. 
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Spremljamo tudi dogajanje v prostoru, ki je v mejah Kozjanskega parka. V letu 2016 je bilo shranjenih 668 
člankov,  za njih pa je izdelan popis. 
  

  REVIJA ŠTEVILO ČLANKOV V 2015 ŠTEVILO ČLANKOV V  2016 

Avtodom 1 1 

Delo 2 - 

Dobra ideja za izlet in počitnice - 1 

Eko dežela - 1 

Lipov list 1 - 

Mosova petica 1 - 

National Geographic Junior 5 - 

Nedelo 1 1 

Nedeljski dnevnik - 1 

Nedeljske novice plus - 1 

Novi tednik 37 8 

Novi tednik – priloga 1 - 

Oko 109 88 

Planinski utrinki 1 - 

Potovanja in stil 1 - 

Posavski obzornik 22 12 

Primorske novice 1 - 

Rodna gruda 1 - 

Rogaške novice 62 60 

Slovenske novice 8 1 

Spoznavajmo 1 - 

Tematski križankar - 1 

Večer - 1 

Zeleni raj - 1 

Zmajev glas 1 19 

Živa - priloga Dolenjskega lista - 1 

 SKUPAJ 256 198 
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ELEKTRONSKI MEDIJI 
Novinarji posameznih radijskih postaj so v letu 2016 redno spremljali naše delo. Posamezne dejavnosti so bile 
predstavljene z intervjuji, najavami prireditev, reportažami in v dnevno informativnih oddajah. 
  
  
JAVLJANJA 
20.01.2016 Štajerski val - zimsko štetje vodnih ptic v Kozjanskem parku; Dušan Klenovšek 
22.01.2016 Štajerski val- fotografski extempore Kozjansko; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
16.03.2016 Štajerski val - predstavitev velikonočnih delavnic; Nataša Ferlinc Krašovic 
12.04.2016 Radio Celje - oddaja o bobrih; Dušan Klenovšek 
04.05.2016 Štajerski val - predstavitev orhidej Kozjanskega parka; Dušan Klenovšek 
12.05.2016 Radio Slovenija - prispevek o varovanju Clusijevega svišča na Lovrencu; Dušan Klenovšek 
14.05.2016 Štajerski val - predstavitev ponudbe Kozjanskega parka na dogodku “Koza, zmaj in še kaj”; mag.  
                      Teo Hrvoje Oršanič 
25.05.2016 Val 202 - 35. letnica Kozjanskega parka; Barbara Ploštajner 
25.05.2016 Štajerski val - 35. letnica Kozjanskega parka; Barbara Ploštajner 
25.05.2016 NT&RC - 35. letnica Kozjanskega parka; Mojca Kunst, mag. Valerija Slemenšek, Tatjana Kotnik 
25.05.2016 STA - 35. letnica Kozjanskega parka; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
26.05.2016 Murski val - 35. letnica Kozjanskega parka - dobre parkovne prakse; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
02.06.2016 Radio Antena - nočni metulji; Dušan Klenovšek 
02.06.2016 Štajerski val - nočni metulji; Dušan Klenovšek 
07.06.2016 NT&RC - predstavitev Kozjanskega parka za oddajo Pojdi z menoj; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
08.06.2016 Štajerski val - Festival ekološke hrane; Tatjana Kotnik 
09.06.2016 Radio Rogla - Festival ekološke hrane; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
16.06.2016 Štajerski val - večer pod češnjo; Nataša Ferlinc Krašovic 
23.06.2016 Štajerski val - Glasbeno poletje na gradu Podsreda; mag. Valerija Slemenšek 
24.06.2016 Radio Celje - Likovna kolonija ArtEko Kozjansko 2016; Nataša Ferlinc Krašovic 
24.06.2016 NT&RC - Glasbeno poletje na gradu Podsreda; mag. Valerija Slemenšek 
02.08.2016 Radio Rogla - oddih glasbenikov na gradu Podsreda; Nataša Ferlinc Krašovic 
11.08.2016 Radio 1 - merjenje temperature na gradu Podsreda 
12.08.2016 Štajerski val - Glasbeno poletje na gradu Podsreda; mag. Valerija Slemenšek 
13.08.2016 Radio Celje - Glasbeno poletje na gradu Podsreda; mag. Valerija Slemenšek 
24.08.2016 Murski val - reportaža s sejma AGRA; Adrijan Černelč 
03.10.2016 Radio Celje - predstavitev Praznika kozjanskega jabolka; mag. Valerija Slemenšek 
05.10.2016 Štajerski val - predstavitev Praznika kozjanskega jabolka; mag. Valerija Slemenšek 
07.10.2016 Radio Slo - predstavitev tekmovanja za Štrudlmojstrco na Prazniku kozjanskega jabolka; Nataša  
                     Ferlinc Krašovic 
07.10.2016 Radio Rogla - predstavitev Praznika kozjanskega jabolka; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
07.10.2016 Štajerski val - predstavitev Praznika kozjanskega jabolka; mag. Valerija Slemenšek 
12.10.2016 Štajerski val - Praznik kozjanskega jabolka; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
10.11.2016 Radio Trst - predstavitev Kozjanskega parka; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
07.12.2016 Štajerski val - predstavitev božičnih delavnic; Nataša Ferlinc Krašovic 
 
TELEVIZIJSKE ODDAJE 
VTV - prispevek o zimskem štetju ptic v Kozjanskem parku (22. januar); Dušan Klenovšek 
  
VTV - prispevek o reševanju žab v Kozjanskem parku (2. marec); Dušan Klenovšek 
  
RTV Slovenija - prispevek o 35. letnici Kozjanskega parka; mag. Teo Hrvoje Oršanič, Barbara Ploštajner, Dušan 
Klenovšek  (25. maj) 
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RTV Slovenija - snemanje oddaje o Marijini romarski poti - Kulturni izbori (21. junij) 
  
VTV - ptice Kozjanskega parka - oddaja Miš maš; Dušan Klenovšek (23. junij) 
 
VTV - travniki - oddaja Miš maš; Dušan Klenovšek (5. avgust) 
 
RTV Slovenija - snemanje oddaje Na lepše (23. avgust) 
 
TV Maribor - TELEM - predstavitev Praznika kozjanskega jabolka; mag. Teo Hrvoje Oršanič (30. september) 
  

3.1.7  Sodelovanje s knjižnicami 

Osrednji knjižnici Celje smo posodili naše periodične tiske za digitalizacijo le teh. Istočasno smo jim predali za 
domoznansko zbirko naše drobne tiske. Podarili smo knjige za Mestno knjižnico Ljubljana in knjižnico Muzeja 
za arhitekturo in oblikovanje.  

3.1.8  Letni kino 

V letu 2016 smo v sodelovanju s Kinom Rogaška Slatina na gradu Podsreda predvideli v poletnih mesecih (od 
julija do septembra) 5 filmskih projekcij evropske produkcije. 
Zaradi finančnih omejitev smo izvedli samo eno: 15. julija smo na prenovljenem grajskem dvorišču ob 
spodnjem gospodarskem poslopju predvajali v okviru filmskega programa  “Letni kino pod grajskimi zvezdami” 
glasbeni film Marina. Ogleda filma se je udeležilo 20 obiskovalcev. 

3.1.9 Literarni večer na temo “NARAVA” 

V Kozjanskem parku smo v sodelovanju z Literarnim društvom Šentjur razpisali literarni natečaj na temo 
“Narava”. Odzvalo se je 30 avtorjev, strokovna komisija pa je izbrala 17 avtorjev, katerih pesmi so bile 
objavljene v knjižici Narava/zbirka pesmi o naravi, ki smo jo izdali v Kozjanskem parku.  
27. avgusta je bil v atriju gradu Podsreda literarni večer z predstavitvijo knjižice, na katerem so avtorji prebirali 
svoje pesmi. 
Literarni natečaj bo potekal vsaki dve leti. 

3.1.10 Srečanje plemiške družine Windischgrätz na gradu Podsreda 

V Sloveniji je v avgustu potekalo pet dnevno srečanje plemiške družine Windischgrätz. Zbralo se je 80 od 
skupno 180 potomcev. Svojim otrokom, vnukom in celo pravnukom so želeli pokazati kje so bile nekdaj  
korenine družine. Člani so na petih lokacijah, ki so jih imeli nekoč v lasti, pripravili obsežno dokumentarno 
stalno razstavo o družini iz svojega arhiva. 
Na gradu Podsreda, ki ga je družina imela v lasti pred letom 1848 do 1945, so pripravili družinsko srečanje 29. 
avgusta 2016 in slavnostno odprli razstavo ter si ogledali sam grad. 
 
Priprave na sam dogodek so potekale že od meseca maja. Srečanje članov te velike družine so spremljali tudi 
mediji in s tem posredno promovirali zavarovano območje. 
 
Razdelitev nalog za izvajanje 3.1 naloge PRIORITETE II po zaposlenih je: 

Naloga Pred. 
ure 

Real. 
ure  

Predvideni kazalniki Realizirani kazalniki 

Dan muzejev 10 10 Izveden dogodek Izveden dogodek 
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Večer pod češnjo 30 30 Izveden dogodek Izveden dogodek  

Tradicionalni 
pohod po Emini 
romarski poti 

40 40 Izveden pohod Izveden pohod 

Novinarska 
konferenca 

10 10 Izvedena konferenca Izvedena konferenca 

Sodelovanje na 
ekoloških in 
turističnih sejmih 
ter Kulturnem in 
Otroških bazarjih 

350 362 Predstavitve na sejmih (5) Predstavitve na sejmih 
(15) 

Objave v lokalnih 
medijih 

70 85 Objavljeni prispevki (30)  Objavljeni prispevki 
(198) 

Sodelovanje s 
knjižnicami 

20 5 Gostujoči dogodki (3) 
 

Dogodek ni bil izveden 

Letni kino 30 15 Izvedene predstave (4) Izvedene predstave (1) 

Literarni večer  - 15 - Izveden dogodek 

Srečanje družine 
Windischgrätz 

- 30 - Izveden dogodek 

SKUPAJ 560 602    

 
Dodatne naloge (program presežen): 
- Literarni večer na temo »Narava« 
- Srečanje družine Windischgrätz 
Ni bilo realizirano: 
- Gostovanje razstav v knjižnici Šentjur je bilo zaradi programa knjižnice Šentjur prestavljeno v začetek januarja  
   2017. 

3.2      Informacijsko-promocijska gradiva in publikacije 

  
Časopis Sožitje 
Ob 35-letnici ustanovitve zavarovanega območja Kozjanskega parka smo izdali posebno številko časopisa 
Kozjanskega parka - Sožitje. Razen tiska smo časopis v celoti naredili z lastnimi močmi. Časopis so dobila vsa 
gospodinjstva v zavarovanem območju. 
 
Zapisi ekološke kmetije Šmalčič 
Predvidene publikacije nismo izdelali zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. 
 
Jabolčne jedi 
V sodelovanju s prof. dr. Janezom Bogatajem pripravljamo publikacijo z recepti priprave jedi iz sadja 
visokodebelnih travniških sadovnjakov. Več v poglavju 1.4. 
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Za potrebe naravoslovnih dni sproti pripravljamo aktualne delovne liste, ki so prilagojeni starostni skupini.  
  
V letu 2016 smo izdali naslednja gradiva: 
- zloženko Glasbeno poletje 
- zloženko Praznik kozjanskega jabolka 
  
Izdelali smo didaktično promocijski material, naravoslovne igre za mladino in starejše. Gre za igro spomin, ki na 
igralnih karticah predstavlja 44 divjih kukavičevk, ki rastejo na območju Kozjanskega parka. Poleg tega smo 
natisnili v sodelovanju z oblikovalko, akademsko slikarko Ireno Romih, izrezanko ptice vijeglavke, ki jo otroci 
lahko izrežejo iz papirja in zlepijo skupaj v tridimenzionalni obliki. Izdali smo tudi magnet z motivom 
kukavičevke čebeljeliko mačje uho. V sodelovanju z akademsko ilustratorko in oblikovalko Zagorko Simić smo 
izdelali šest skodelic z motivi starih sort jabolk (šest različnih starih sort jabolk). 
  
Knjiga Natura 2000 na Kozjanskem in v Obsotelju 
Od leta 2004 imamo v Sloveniji območja Natura 2000. Še vedno mnogi prebivalci ne vedo, kaj sploh je to, ali 
prebivajo na območju Nature 2000, zakaj je tam Natura, kaj za prebivalce to pomeni (ovira ali priložnost). JZ 
Kozjanski park, upravljavec regijskega Kozjanskega parka in biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje je v 
letu 2016 izdal knjigo o Naturi 2000 na območju Kozjanskega in Obsotelja. V prvi vrsti je namenjena 
prebivalcem tega območja, koristna pa je tudi vsem drugim, da si razjasnijo naslednja vprašanje glede Nature 
2000: 

● Ali živim na območju Nature 2000? 
● Zaradi katerih vrst ali življenjskih okolij je tu Natura 2000? 
● Kako zgleda varovana vrsta ali habitat? 
● S katerimi dejavnostmi kot lastnik travnika, gozda, stavbe varovane vrste najbolj ogrožam? 
● Kako lahko varovanim vrstam celo pomagam preživeti? 
● Kaj mi država/EU kot lastniku v območju Nature 2000 omogoča? 

Na 64 straneh je predstavljenih 12 območij Nature 2000, z barvnimi fotografijami ter kratkimi opisi groženj in 
prijaznega načina upravljanja je predstavljenih 66 rastlinskih in živalskih vrst ter 6 vrst življenjskih okolij 
(habitatov). Pri izboru fotografij so nam zelo pomagali številni slovenski in tuji naravoslovni fotografi, ki so 
kvalitetne posnetke donirali. Zaradi celovite predstavitve tematike se je obseg publikacije iz načrtovanih c. 40 
povečal na 62 strani. Knjiga je doživela zelo pozitiven odziv tako v strokovni kot laični javnosti. 
  
Vodnik po bizeljskih pešpoteh 
Vodnik smo oblikovali in ga pripravili za tisk. 
  
Na elektronske naslove smo razposlali več elektronskih predstavitev kozjanske narave (Kozjanska narava v letu 
2015, Kozjanska narava v letu 2016, Kozjanska narava - november 2016, Kozjanska narava - februar 2016, 
Kozjansko jutro). Na ta način je doseženo veliko ljudi, ki se na nevsiljiv način izobražujejo o naravi ter o 
posebnostih narave Kozjanskega parka. Na Facebook profilu Kozjanski park je bilo objavljenih več fotoalbumov 
na tematiko kozjanskega parka (Zimski okraski na drevju, Dan v življenju bukovega gozda, Praznik kozjanskega 
jabolka, Beli slizek, Kačji pastirji v mlaki RČN, Dogajanja na naravoslovnih taborih (3), Svilničasti svišč, Osasti 
pajek, Nepokošen travnik v začetku avgusta, Gozdni rob, Kozjanski ptiči, Kozjanska narava - april 2016, 
Kozjanska narava - prihaja pomlad). Na portalu Posavje info je bil objavljen prispevek o pojavu čebel 
bršljanovih opnark v okolici Senovega. 
 
 
 
Razdelitev nalog za izvajanje 3.2 naloge PRIORITETE II po zaposlenih je: 

Naloga Pred. 
ure 

Real. 
ure 

Predvideni kazalniki Realizirani kazalniki  
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Priprava in izdaja 
časopisa Kozjanskega 
parka 

80 88 Izdana ena številka 
časopisa 

Izdana ena 
številka časopisa 

Zapisi ekološke 
kmetije Šmalčič 

50 33  Izdana publikacija Publikacija ni bila 
izdana 

Ponatis zloženk, 
multivizija 

30 32 
  

Izdaja zloženk (2) Izdaja zloženk (2) 

Izdelava didaktično 
promocijskega 
materiala 

40  39 
 

Izdelan material Izdelan material 

Brošura Natura 2000 
na Kozjanskem  

100 105  Natisnjena brošura Natisnjena knjiga 

Priprava vodnika  po 
pešpoteh Bizeljskega 

40  30 
 

Natisnjen  vodnik Vodnik je oblikovan in 
pripravljen za tisk 

Priprava prispevkov 
za različne medije 

70 68 
  

Število prispevkov 
(30) 

Število prispevkov (31) 

SKUPAJ  410 395    

  
Ni bilo realizirano: 
- Zapisi ekološke kmetije Šmalčič - predvidene publikacije nismo izdali zaradi pomanjkanja finančnih sredstev  
- Vodnik po bizeljskih pešpoteh ni bil natisnjen zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 

3.3      Spletna stran 

Vzdrževanje in posodabljanje spletnih strani 
Spletno stran Kozjanskega parka (www.kozjanski-park.si) smo sprotno ažurirali. 
Preko projekta »Od vijeglavke do soka« smo imeli vzpostavljeno spletno stran www.travniski-sadovnjaki.si. 
Zaradi znižanja stroškov domene smo na spletni strani Kozjanskega parka vzpostavili podstran o travniških 
sadovnjakih. Spletne strani www.travniski-sadovnjaki.si torej ne urejamo več. 
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. 
  
 
 
 
Razdelitev nalog za izvajanje 3.3 naloge PRIORITETE II po zaposlenih je: 

Naloga Pred. 
ure 

Real. 
ure 

Predvideni kazalniki Realizirani kazalniki  

Ažuriranje in 
posodabljanje 
spletne strani 

80 78,5 Število obiskovalcev 
spletne strani (30.000) 

Število obiskovalcev 
spletne strani (28.000) 

http://www.kozjanski-park.si/
http://www.travniski-sadovnjaki.si/
http://www.travniski-sadovnjaki.si/
http://www.slovenia.info/
http://www.slovenia.info/
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SKUPAJ 80  78,5    

  
  
3.4      Monitoring obiska 

Spremljanje števila obiskovalcev 
Na objektih, kjer imamo voden obisk (Uprava parka, Grad Podsreda, Čerčkova domačija - kolekcijski sadovnjak 
in drevesnica, Kolarjeva in Javerškova domačija, učne poti, naravne vrednote), mesečno spremljamo število 
obiskovalcev. 
 
V spodnji tabeli je navedeno število obiskovalcev za zadnjih šest let. V letu 2016 je bilo za 62,36 % več 
obiskovalcev v primerjavi z letom 2015. Število obiskovalcev v letu 2015 je bilo manjše zaradi obnove gradu 
Podsreda, ki je bil vse do julija 2015 zaprt za obiskovalce. 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

JANUAR 30 0 0 58 0 0 

FEBRUAR 40 53 343 53 70 15 

MAREC 563 403 352 553 340 467 

APRIL 1460 648 1129 790 339 1003 

MAJ 1765 2111 1650 1672 737 1601 

JUNIJ 2653 2413 1921 1604 1126 2075 

JULIJ 1327 1180 610 1280 1255 1133 

AVGUST 1400 1532 1120 992 1439 1282 

SEPTEMBER 1147 1122 814 1156 1293 1618 

OKTOBER 13836 14676 17151 19015 9615 17903 

NOVEMBER 503 709 387 527 818 559 

DECEMBER 485 92 0 67 55 86 

SKUPAJ 25.209 24.939 25.477 27.767 17.087 27.742 

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

Naloga Pred. 
ure 

Real. 
ure  

Predvideni kazalniki Realizirani kazalniki  

Spremljanje števila 
obiskovalcev parka 

60 58,5 
  

Št. obiskovalcev 
(15.000) 

Št. obiskovalcev 
(27.742) 

SKUPAJ 60  58,5    
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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 upravljamo v duhu informiranja obiskovalcev o 
naravovarstvu in 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 je v letu 2015 nastalo tudi parkovno 
informacijsko središče (seznanjanje z osnovnimi naravovarstvenimi pojmi in parkovnimi vsebinami), 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 prostore gradu. 
 
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. Strošek glasbenega 
poletja je pokrit iz kotizacij udeležencev. 
  

3.5.1  Razstavna dejavnost 

Razstave vsako leto pripravljamo v razstavnih prostorih gradu Podsreda in Slovensko - bavarski hiši ter na 
drugih lokacijah na območju parka in  izven. 
 
Z našo razstavno dejavnostjo dvigujemo stopnjo poznavanja in prepoznavnosti zavarovanega območja ter 
izobražujemo in ozaveščamo prebivalce in obiskovalce zavarovanega območja. 
  
Fotografska razstava “ZGODBE KOZJANSKE NARAVE” 
16. aprila smo v galerijskih prostorih  gradu Podsreda odprli razstavo fotografij POLONE GORIŠEK “ZGODBE 
KOZJANSKE NARAVE”. Polona Gorišek je doma v dolini Gračnice in naravo je že od majhnih nog doživljala kot 
nekaj običajnega. Po študiju biologije se je zaposlila kot profesorica biologije na I. Osnovni šoli v Celju. S 
fotografijo se je začela ukvarjati šele pred nekaj leti, vendar ji je izobrazba v veliko prednost, saj znanje 
ekologije prelije v uspešno fotografijo. S Kozjanskim parkom uspešno sodeluje že več let, bila je mentorica 
naravoslovnih taborov ter prispevala fotografije za fotoknjigo Kozjanski park in biosferno območje Kozjansko in 
Obsotelje. Razstava na gradu Podsreda je njena prva, sam dogodek ob odprtju je popestrila s predavanjem 
“KJE SEM, KADAR ME NI”.  Fotografinjo je predstavil Dušan Klenovšek. Razstavo je bila na ogled do 21. avgusta. 
 
 
Fotografski natečaj “Kozjansko” 
V Kozjanskem parku smo v letu 2014 razpisali fotografski natečaj z naslovom »Kozjansko«, ki je potekal od 20. 
oktobra 2014 do 20. oktobra 2015. Fotografski natečaj je imel naslednje tematske sklope: krajina, narava, 
kultura, tihožitje in ljudje. 
Na natečaju je sodelovalo osem avtorjev, vsak avtor je lahko oddal do 10 fotografij. Skupno smo prejeli 72 
fotografij. Prejete fotografije je pregledala tričlanska komisija v sestavi: Marko Masterl, Boris Klavžar in 
direktor Kozjanskega parka mag. Teo Hrvoje Oršanič. Komisija je izbrala najboljšega avtorja ter najboljšo 
fotografijo v vsaki kategoriji. Za najboljšega avtorja je bila izbrana Polona Gorišek, v kategoriji krajina je 
priznanje za najboljšo fotografijo z naslovom Strele prejel Franci Strmecki, v kategoriji narava je bila kot 
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najboljša izbrana fotografija z naslovom Kobilar in sršen, katere avtor je Branko Brečko, v kategoriji ljudje bo 
priznanje prejela fotografija z naslovom Otroške radosti, avtorja Silva Poloviča. 
V kategoriji kultura in tihožitje nagrade niso bile podeljene.  
Otvoritev razstave in podelitev nagrad izbranih fotografskih del je bila Dnevu Zemlje, 22. aprila 2016, na gradu 
Podsreda. Fotografije so bile na ogled do 30. junija. 
 
Steklarska razstava KARLIJA HOLEŠKA 
7. maja smo na gradu Podsreda odprli razstavo steklenih mojstrovin - ARS VITRARIA, člana Društva steklarjev 
Slovenije KARLIJA HOLEŠKA. 
Mojster Karli Holešek, rojen v Kozjem,  je končal poklicno steklarsko šolo v Rogaški Slatini in  se tam tudi 
zaposlil. Njegova sposobnost in spretnost je vzbudila pozornost med vodilnimi v rogaški steklarni. Kmalu pa so 
te sposobnosti odkrivali in jih občudovali tudi v Združenih državah Amerike, kamor je priljubljeni mojster 
brušenega kristala leta in leta odhajal odkrivat in približevat skrivnosti ročnega dela po najimenitnejših 
blagovnicah in galerijah ameriškim kupcem od New Yorka do Los Angelesa. Tudi v svojem tretjem življenjskem 
obdobju ostaja zvest steklu. Pravi, da se človek uči vse življenje. Še pomembnejša od učenja pa je Karlijeva 
ljubezen do stekla in mojstrskega reza, drobnega okrasja in prvin klasičnega brusa, do lepote, ki je v svoji 
popolnosti nedosegljiva in neizčrpna. 
Dogodek je popestrila Etno skupina Nojek, mojstra pa je predstavil predsednik Društva steklarjev Slovenije Jože 
Rataj. Razstava je bila na ogled do 31. julija. 
Odprtja se je udeležilo 80 obiskovalcev. 
 
LIKOVNA KOLONIJA ArtEko 
Na gradu Podsreda je med 22. in 26. junijem 2016 prvič potekala mednarodna ustvarjalna manifestacija ArtEko 
– likovna kolonija na kateri so sodelovali umetniki, ki jim ni vseeno za usodo našega planeta in nas samih. 
Rdeča nit ArtEka je ekologija oz. ustvarjalna reciklaža. Kolonije so se udeležili Jerca Šantej,  Jože Šubic, Marija 
Mojca Vilar, Andreja Valenčak, Toni Vučajnk, Matic Svažič, Brina Ivanetič, Goran Valenta/Hrvaška, Tani 
Bahtuali/Afganistan in priznani ekolog Anton Komat. 
Razstavo na koloniji ustvarjenih del so postavili na ogled v spodnji dvorani gradu Podsreda. Direktor se je z 
nagovorom udeležil otvoritve razstave ArtEko v Šentjanžu na Dolenjskem. 
 
PREGLEDNA RAZSTAVA ArtEko 2010-2016  
9.  septembra smo v galerijskih prostorih odprli na ogled veliko pregledno razstavo “ArtEko 2010 - 2016”, ki je 
zaobjela vsa ArtEko dela, ki so nastala od leta 2010 dalje. Na razstavi se je s predstavilo 28 ustvarjalcev, 
priznanih slovenskih in mednarodnih umetnikov. Dogodek je  popestril Anton Komat, priznani 
naravovarstvenik, svobodni raziskovalec, pisec, scenarist, in publicist, za glasbo pa so poskrbeli Zoran 
Košir/kitara,  Andrej Fon/saksofon in Matija Vidmar/konge. Odprtja se je udeležilo 70 obiskovalcev. 
Razstava je bila na ogled do 15. novembra.  
 
Steklarsko- likovna razstava “LISTJE” 
Avgusta smo na gradu Podsreda odprli steklarsko - likovno razstavo “LISTJE” avtoric Miriam Kosec in Vesne 
Zakonjšek. Na razstavi so predstavljene realistične risbe listov dreves: glog, breza, češnja, hrast dob in hrast 
graden, bukev, maklen ter ginko in tulipanovec. Risbe listov dopolnjujejo listi omenjenih dreves v steklu, ki so 
prav tako realistični. Razstava bo na ogled do avgusta 2017. 
 
Likovna razstava Alje Božiček »IN DETAIL« (v Detajlu) 
23. septembra smo v kletnih prostorih gradu Podsreda razstavo Alje Božiček »IN DETAIL« (v Detajlu). 
Domačinka Alja Božiček je dijakinja 4. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana. Na gradu 
Podsreda se je širši javnosti predstavila prvič. 
Na razstavi »IN DETAIL« so  bila predstavljena njena likovna dela iz obdobja srednje šole. 
Izbor del predstavljajo pretežno risbe v tehniki svinčnik-oglje, z glavno tematsko linijo portretov znanih imen iz 
sveta filma, glasbe in kulture. Prikazan je tudi repertoar študijskih risb, ki jih je Alja ustvarjala za strokovne 
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predmete na šoli. Njena velika želja je, da po končani srednji šoli nadaljuje na Akademiji za likovno umetnost v 
Ljubljani. 
Dogodek je popestrila mlada violinistka Nika Gradišek, odprtja pa se je udeležilo 80 obiskovalcev. 
Razstava je bila na ogled do 30. oktobra 2016. 
 
3.5.2  Povezovanje gradov v Posavju 
V letu 2015 smo se upravljavci in skrbniki gradov v Posavju povezali med seboj s ciljem obogatitve naše 
raznolike dejavnosti, ki jih opravljamo kot našo javno službo oziroma poslanstvo. V letu 2016 smo nadaljevali 
skupne aktivnosti na področju promocije, koordinacije prireditev ter priprave skupnih projektov. Na to temo 
smo imeli tudi nekaj skupnih sestankov in tiskovno konferenco, na kateri smo predstavili našo skupno zloženko 
Gradovi Posavja. V okviru promocije gradov v Posavju smo se 14. in 15. maja udeležili festivala gradov v 
Hunedoari, v Romuniji, na Korvinovem gradu. Udeležba na festivalu je bila brez kotizacije. V okviru te 
prireditve smo obiskovalcem predstavljali Kozjanski park in grad Podsreda. Hkrati smo imeli več sestankov s 
predstavniki drugih gradov z namenom nadaljnjega sodelovanja in možnega partnerstva pri projektih. 
  
Razdelitev nalog za izvajanje 3.5.1 naloge PRIORITETE II po zaposlenih je: 

Naloga Pred. 
ure 

Real. 
ure  

 Predvideni   
 kazalniki 

Realizirani 
kazalniki  

Razstavna 
dejavnost 

250 222 Dogodki(5) Dogodki (6) 
  
  

Povezovanje 
gradov v Posavju 

60 108 
  

Skupni izvedeni 
akciji (2) 

Skupni izvedeni 
akciji (2) 

SKUPAJ 310 330    

 
Dodatne naloge (program presežen): 
Festival gradov v Hunedoari, v Romuniji, na Korvinovem gradu, 14. in 15. maja je bil nenačrtovan dogodek  
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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 

3.850 3.691 18,33% 17,57% 

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

1.030 999,5 4,9% 4,76% 

3. Zagotavljanje prepoznavnosti 
zavarovanega območja in ozaveščanje 
javnosti 

1.420 1.464,5 6,76% 6,97% 

  SKUPAJ PRIORITETA II 6.300 6.155 29,99%   29,30% 
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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, Grčije, Avstrije, Slovenije in Nemčije. 
Projekt se je začel izvajati 1. aprila 2013 in se je zaključil 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 2016: 13.000,00 €/realizirano: 14.411,05 € 
Potrebna lastna udeležba 2016: 3.250,00 €/realizirano: 3.598,06 € 
Strošek dela v letu 2016: 9.000,00 €/realizirano: 11.182,21 € (projekt+lastna sredstva) 
Strošek blaga in storitev 2016: 4.000,00 €/realizirano: 3.228,84 € (projekt+lastna sredstva) 
  
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. Rezultati projektnih aktivnosti so bili predstavljeni tudi drugim zavarovanim 
območjem v Sloveniji. 
 

1.2      Oddani projektni predlogi 

V letu 2016 smo spremljali različne razpise nove finančne perspektive s posebnim poudarkom na razpisih s 
področja Nature 2000 in Progama razvoja podeželja. Udeležba s projekti (ali partnerstvom) na razpisih je 
odvisna od parkovnih ciljev in interesov, vsebine razpisa in seveda finančnih možnosti zagotavljanja lastne 
udeležbe. 
 
V kolikor ideje in vsebine iz pripravljenih in oddanih projektnih predlogov ne bodo na razpisih uspešne, jih 
bomo vključevali v projektne prijave pri drugih razpisih.  
  
Zavarovano območje parka spada na območje dveh lokalnih akcijskih skupin in sicer LAS Posavje in LAS 
Obsotelje in Kozjansko. LAS Posavje zajema občine: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, 
Radeče. LAS Obsotelje in Kozjansko pa občine: Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. 
V programskem obdobju 2014 - 2020 se bo na ravni Slovenije izvajal pristop CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost), ki pomeni nadgradnjo dosedanjega pristopa LEADER. 
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Z aktivnim sodelovanjem na vseh delavnicah in predstavitvah glede pristopa CLLD smo pomagali pri pripravi 
Strategije lokalnega razvoja za LAS Posavje 2014 - 2020 in Strategije lokalnega razvoja za LAS Obsotelje in 
Kozjansko 2014 - 2020. 
  
Kompetenčni center biotske raznolikosti 
V okviru ukrepa Sodelovanje in v okviru LAS (ukrep svetovanje) se bomo prijavili na projekt Vzpostavitve 
kompetenčnih centrov za biodiverziteto. Gre za učno – promocijsko – predstavitveni prostor namenjen 
sonaravnemu, trajnostnemu in krožnemu gospodarstvu s ciljem upoštevanja in ohranjanja biotske raznolikosti. 
Zamisel kompetenčnih centrov je zelo v skladu s poslanstvom zavarovanega območja. 
  
Botanična učna pot v Podsredi 
Lokacija botanične učne poti je možna na treh lokacijah: 
1. Na in v okolici Čerčkove domačije na Gradišču, kjer nastaja Center biodiverzitete in travniškega sadjarstva. 
2. Ob grajski poti iz Podsrede na grad Podsreda. 
3. Na zahodnem pobočju Starih gor. 
Vsaka od lokacij je floristično specifična in polna zanimivosti. 
 
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  
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 in povezovanje Posavskih gradov 
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. Naštete 
aktivnosti so vezane na sredstva pridobljena z upravljanjem gradu. 
  
V območju je v letu 2016 vzpostavljeno sodelovanje upravljavcev gradov Sevnica, Brestanica, Kostanjevica, 
Brežice, Podsreda in Mokrice. Cilj povezovanja je v vzpostavitvi enotne promocijske in tržne politike, ter 
povezovanja s tujimi partnerji. 
  
Ključne aktivnosti: 
-  Nakup srednjeveške opreme 
-  Obnova sprejemne pisarne v zgornjem gospodarskem poslopju 
-  Oblikovanje 3 letnega programa srednjeveškega kulturnega dogajanja na gradu Podsreda 
-  Izdaja promocijskega materiala 
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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. 
 

1.3  Priprava novih projektnih predlogov 

 
V letu 2016 smo pripravili 3 projektne predloge: 
 
1. Naslov projekta: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in vzpodbujanje ekosistemskih storitev v 

Kozjanskem parku in Parku prirode Žumberak – Samoborsko gorje (akronim: BIOCROSS) 
 

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija Hrvaška 
Trajanje: 2017 – 2019 (30 mesecev) 
Projektni partnerji: Kozjanski park (vodilni partner), Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, EGEA 
Zavod za naravo, Društvo BIOM (HR), Društvo HYLA (HR) in Park prirode Žumberak -Samoborsko gorje. 
Glavni cilji projekta so:  (1) izboljšano ohranitveno stanje izbranih kvalifikacijskih in ostalih habitatnih tipov 
(polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh, nižinski ekstenzivno gojeni travniki, 
visokodebelni travniški sadovnjaki, gozdni rob) in vrst (veliki frfotavček Leptidea morsei, črtasti medvedek 
Euplagia quadripunctaria, travniški postavnež Euphydryas aurinia, gozdni postavnež Euphydryas maturna, 
vijeglavka Jynx torquilla, rjavi srakoper Lanius collurio) na projektnem območju, (2) razvita metodologija 
vrednotenja ekosistemskih storitev travnikov in opravljeno vrednotenje teh storitev na primeru travnikov 
projektnega območja, (3) pripravljeni predlogi 3 ukrepov KOPOP za visokodebelne sadovnjake, ekstenzivne 
travnike in gozdni rob ter (4) izboljšana osveščenost izbranih ciljnih skupin o pomenu biotske raznovrstnosti 
izbranih habitatnih tipov ter njihovih ekosistemskih storitev za namene boljšega sonaravnega gospodarjenja s 
prostorom. 
Kozjanski park bo v okviru projekta obnovil tudi kozolec na Čerčkovi domačiji, kjer bodo interpretirani vsi 
projektni rezultati v obliki interaktivne razstave.  Vrednost investicije z razstavo je 290.000,00 EUR. 
Vrednost celotnega projekta: 919.699,69. 
Vrednost projekta za Kozjanski park: 354.699,69 (15% lastna udeležba). 
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2. Naslov projekta: Ohranjanje in promocija biodiverzitete Slovenije (akronim: BIODIVERSITY – ART OF LIFE) 
 
LIFE Multiannual Programme 2014 – 2017 
Trajanje: 2017 – 2022 (5 let) 
Prijavitelj: NIB (Nacionalni inštitut za biologijo) 
Cilj projekta je informirati in dvigniti zavedanje najširše javnosti o visoki biotski pestrosti Slovenije, o njenem 
pomenu in nujnosti ohranjanja celotne biodiverzitete za življenje - ne le živalskih in rastlinskih vrst, temveč tudi 
ekosistemov, od katerih je odvisno življenje človeka in celotnega planeta. Prioriteta bodo družbene skupine, ki 
so manj dovzetne za vsebine ohranjanja narave. Kozjanski park bo v okviru projekta obnovil pešpot Podsreda 
od trga do grada Podsreda. Pešpot bo obnovljena z novimi interaktivnimi informacijskimi tablami in 
pripomočki, kjer bo predstavljena narava ob poti. 
Vrednost projekta za Kozjanski park: 262.691,00 (30% lastna udeležba). 

 
 

3. Naslov projekta: Sotla/Sutla (akronim Sosu) 
 
Program: INTERREG V A Slovenija – Hrvaška 
Partnerji: TZ Savsko-sutlanska dolina i brigi (vodilni partner), KTŠM Sevnica, Kozjanski park, RA Kozjansko, JU 
Zeleni prsten Zagrebačke županije, Općina Brdovec, Općina Dubravica, Općina Marija Gorica. 
Namen: Kozjanski park bo skozi projekt izvajal izobraževalne in osveščevalne akcije v povezavi s Sotlo (Natura 
2000 območje) ter ptičem čebelarjem (Merops apiaster, Natura 2000 vrsta) in njegovim gnezdiščem skozi 
inovativno interpretacijo narave. 
Skupna vrednost: 833.636,72 
Vrednost projekta za Kozjanski park 96.770,00 (15% lastna udeležba). 
  
Pokrivanje lastnega deleža bomo poskusili zagotoviti s pomočjo lokalnih skupnosti, lastno udeležbo pri LIFE 
projektu s pomočjo MGRT. V kolikor pri tem ne bomo uspešni, bomo od udeležbe pri projektih odstopili. 
 
Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE III po zaposlenih je: 

Naloga Pred. 
ure 

Real. 
ure  

Predvideni kazalniki Realizirani kazalniki  

Izkoriščanje 
potencialne 
biomase v EU 
parkih 
»BIOEUPARKS« 

10 10 Izvedene aktivnosti v 
skladu s projektom 

Izvedene aktivnosti v 
skladu s projektom 

Pripravljeni in 
oddani projektni 
predlogi 

20 20 
  

Sprejeti projektni 
predlogi 

- 

Priprava novih 
projektnih 
predlogov 

200 288 
  

Pripravljeni novi 
projektni predlogi 

Pripravljeni novi 
projektni predlogi (3) 

SKUPAJ 230 318    
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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 2016 je pravico do uporabe blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park pridobilo  9 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 
VLADIMIR PEČNIK, Umetno kovaštvo 
OSNOVNA ŠOLA LESIČNO, eko šola 
DANICA CESAR, Pridelki in izdelki iz ekološke kmetije Cesar 
 
V letu 2016 smo ob Prazniku kozjanskega jabolka pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke podelili 
trem upravičencem in sicer so to: 
- IVAN PRESKAR, Izdelava izdelkov domače obrti 
- MLADINSKO DRUŠTVO BISTRICA OB SOTLI za izražen poseben posluh do okoljske problematike, sodelovanje   
   pri različnih okoljskih projektih in za dobro sogovorništvo pri reševanju problematike mladih. 
- KARL ČADEJ ekološka kmetija 
 
Pravico do uporabe blagovne znamke ima do sedaj torej dvanajst ponudnikov, ki so s tem pridobili tudi pravico 
do rabe logotipa Sožitje-Kozjanski park. Z označevanjem svojih pridelkov in izdelkov pripomorejo k večji 
prepoznavnosti zavarovanega območja.   
 
V letu 2016 smo na upravi parka vzpostavili manjšo trgovinico za trženje parkovnih promocijskih izdelkov ter 
lokalnih regionalnih produktov. Prednost pri prodaji svojih produktov imajo ponudniki, ki so že pridobili 
blagovno znamko Sožitje-Kozjanski park.  
 
 
  
Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE III po zaposlenih je: 

Naloga Pred. 
ure 

Real. 
ure 

 Predvideni kazalniki Realizirani kazalniki  

Podelitev 
kolektivne 
blagovne znamke 

20 20 Podeljena kolektivna 
znamka 
upravičencem (3) 

Podeljena 
kolektivna znamka 
upravičencem (3) 

SKUPAJ 20  20    
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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 načrtovanih ciljev varstva in razvoja zavarovanih območij. 
  
Z lokalnimi skupnostmi redno v okviru možnosti sodelujemo pri pripravi projektnih predlogov, ki so namenjeni 
predvsem trajnostnemu razvoju zavarovanega območja. 
 
V letu 2016 smo se na povabilo Občine Desinič v oktobru udeležili njihovega dogodka »Dani jabuka«. Pripravili 
smo predavanje o našem Prazniku kozjanskega jabolka in na stojnici predstavljali stare sadne sorte in njihov 
okoljski pomen. 
 
Jeseni 2016 smo se odzvali na povabilo iniciative za vzpostavitev »Šole sonaravnega bivanja« iz Sevnice. 
Iniciativi bomo pomagali v skladu z možnostmi. 
 
Gostili smo delovno skupino za pripravo sprememb zakona o osnovnem šolstvu, ki je v naši info sobi na upravi 
parka imela delovni sestanek. Delovni skupini smo tudi predstavili parkovne naloge. 
  
V pripravi imamo projekt sodelovanja med LAS-i, v katerem bodo sodelovali LAS-i. i pokrivajo vsa tri biosferna 
območja Slovenije (Obsotelje in Kozjansko, Kras in Julijske Alpe): 

● LAS Gorenjska košarica  
● LAS Krasa in Brkinov  
● LAS med Snežnikom in Nanosom  
● LAS 
● LAS Obsotelje in Kozjansko  
● LAS od Bohorja do Pohorja 
● LAS Posavje    

 
Namen projekta je povezovanje vseh biosfernih območij in povečanje njihove prepoznavnosti. S projektom 
želimo izkoristiti potenciale biosfernih območij za namene izboljšanja dohodkovnega položaja lokalnih 
prebivalcev, ozaveščati posamezne ciljne skupine o pomenu in vlogi biosfernih območij in povezovanje 
aktivnosti na biosfernih območjih s strategijami lokalnega razvoja in posameznih občin. Razpis sodelovanja 
med LAS-i je odprt od konca decembra 2016 do  31. marca. 2017. Prijavnico bo pripravil vodilni partner LAS 
Dolina Soče.  
 
Skupaj z občino Sevnica imamo pripravljen projektni predlog z naslovom: Trajnostni razvoj Lisce za zdravo 
Posavje. Občina Sevnica nas je kot vodilni partner povabila k sodelovanju, predvsem zaradi biosfernega 
območja in našega predhodnega dobrega sodelovanja. V projektu bo Kozjanski park sodeloval pri pripravi 
celostne ureditve Lisce kot primer dobre prakse trajnostnega razvoja (ureditev krožne Jurkove učne poti, video 
prezentacija naravnih značilnosti Lisce, izobraževanje vodnikov, postavitev hotelov za žuželke na osnovnih 
šolah). Projekt bomo prijavili v letu 2017 na javni razpis, ki ga bo pripravil LAS Posavje, sklad EKSRP.  

  
Z občino Kozje smo v letu 2016 sodelovali  pri obeležitvi 1000 letnice omembe kraja Kozje in pri 550 obletnici 
omembe šolstva na Pilštanju. 
  
 
Vzpostavljanje mreže za prodajo produktov 
Za ekološke pridelovalce in predelovalce hrane iščemo možnosti za ustanovitev organizirane mreže za prodajo 
produktov. Za ta namen smo uredili prostor v upravnih prostorih za prodajo lokalnih regionalnih produktov. 
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Prednost pri prodaji svojih produktov imajo ponudniki, ki so že pridobili blagovno znamko Sožitje-Kozjanski 
park.  
  
Sodelovanje z društvi 
Redno sodelujemo s številnimi društvi, ki delujejo znotraj zavarovanega in biosfernega območja. 
S predstavniki različnih društev, ki delujejo na območju parka smo v letu 2016 redno sodelovali. Udeležili smo 
se njihovih občnih zborov, pomagali v obliki strokovnega dela, svetovanja, usmerjanja osveščanja, 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, Kulturno društvo Bistrica ob Sotli, Turistično društvo Bistrica ob Sotli, TD 
Sromlje, Društvo Ivančice iz Koprivnice, Lovska družina Podsreda, TD in KD Virštanj,… 
 
V okviru 10. prireditve Bizeljski ajdov kolač smo sodelovali na ocenjevanju ajdovih kolačev ter se v decembru 
udeležili srečanja ob 40. obletnici organiziranega delovanja kmetic na območju občine Brežice, kjer so 
predstavile zbornik o delovanju Društva kmetic Brežice in 10 letnici ajdovega kolača na Bizeljskem.  
 
Udeležili smo se tradicionalnega srečanja starejših občanov KS Podsreda, ki ga organizira Rdeči križ. 
  
  
Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE III po zaposlenih je: 

Naloga Pred. 
ure 

Real. 
ure 

 Predvideni kazalniki Realizirani kazalniki  

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

80 98 Pripravljeni in 
oddani projektni 
predlogi (3) 

Pripravljen 
projektni predlog 
(2) 

Vzpostavljanje mreže 
za prodajo produktov 

50 50 Delovna srečanja (3) Delovna srečanja (1) 

Sodelovanje z društvi 120 135 
  

Delovna srečanja in 
svetovanja v 
sodelovanju s člani 
društev (10) 

Delovna srečanja in 
svetovanja v 
sodelovanju s člani 
društev (10) 

SKUPAJ 250  283    
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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 mesecu maju smo imeli sestanek, ki ga je sklicala Razvojna agencija Sotla, glede skupne turistične ponudbe in 
skupnega oglaševanja. Rezultat sestanka je bila skupna promocija za oddajo Pojdi z menoj (Novi tednik&radio 
Celje), ki je bila snemana na upravi Kozjanskega parka. 
  
Turizem Podčetrtek je pričel z aktivnostmi pridobivanja certifikata Slovenske turistične organizacije “Slovenia 
green”. V začetku meseca junija smo imeli sestanek, na katerem smo se dogovorili o sodelovanju. Do konca 
meseca junija smo pripravili vse potrebne dokumente in podatke potrebne za izvedbo postopka pridobitve 
certifikata in jih posredovali Turizmu Podčetrtek. Ne glede na to, da postopek vodi Turizem Podčetrtek, bo tudi 
Kozjanski park upravičen do rabe certifikata. 
  

4.1   Glasbeno poletje 

Glasbeno poletje na gradu Podsreda ima v Kozjanskem parku že dolgoletno tradicijo, saj smo letos izvedli že 
dvaindvajsetič 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 2016 smo razpisali pet mojstrskih seminarjev (trobenta, klarinet, flavta, 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 izredni profesor za klarinet na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani ter z Glasbenimi šolami znotraj Slovenije in Hrvaške. 
  
Celotni programski stroški glasbenega poletja se pokrijejo s prejetimi kotizacijami udeležencev seminarjev. 
 
UDELEŽENCI 
Glasbenih seminarjev se je v letošnjem letu udeležilo kar 58 udeležencev, ki so prihajali iz Slovenije, Hrvaške in 
Italije. 
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STROKOVNO VODSTVO 
 
TROBENTA (27. junij – 1. julij 2016) 
Seminar za trobento je vodil profesor Jure Gradišnik. Korepetitorka na seminarju je bila Nadja Vodišek. 
  
FLAVTA (10. – 16. julij 2016) 
Seminar za flavto je vodila profesorica Nataša Paklar. Korepetitor na seminarju je bil Tadej Horvat. 
  
KLARINET (10. – 16. julij 2016) 
Seminar za klarinet je vodil profesor Andrej Zupan, ki je že osmo leto zapored tudi umetniški vodja glasbenega 
poletja na gradu Podsreda. Korepetitor na seminarju je bil Tadej Horvat. 
  
SAKSOFON (24. – 29. julij 2016) 
Seminar za saksofon sta vodila profesorica Betka Bizjak Kotnik in profesor Oskar Laznik. Profesorja Oskarja 
Laznika smo dodatno angažirali zaradi velikega števila vpisanih udeležencev. Korepetitor na seminarju je bil 
Marko Bogdanović. 
    
VIOLONČELO (7. – 14. avgust 2016) 
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 petek, 1. julija 2016 ob 
18. uri na gradu Podsreda. Na koncertu so se predstavili profesorji šole za trobento Jure Gradišnik-trobenta, 
Nadja Vodišek-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 sredo, 13. Julija ob 20. uri v termah Olimia v izvedbi: Andrej 
Zupan-klarinet, Nataša Paklar-flavta, Tadej Horvat-klavir. 
  
Zaključni koncert udeležencev seminarja za klarinet in flavto smo izvedli v soboto, 16. julija 2016 ob 18. uri na 
gradu Podsreda. 
  
SAKSOFON 
Uvodni koncert smo izvedli v nedeljo, 24. avgusta ob 19. uri na gradu Podsreda v izvedbi: Betka Bizjak Kotnik-
saksofon, Oskar Laznik-saksofon Marko Bogdanovič-klavir. 
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V sredo, 27. avgusta ob 19. uri, smo na gradu Podsreda v okviru seminarja za saksofon izvedli koncert komorne 
zasedbe.  
Elektroakustično inštalacijo in improvizacijo udeležencev seminarja ter zaključni koncert udeležencev 
seminarja za saksofon smo izvedli v petek, 29. julija 2016 ob 18. uri prav tako na gradu Podsreda. 
 
VIOLONČELO 
Uvodni koncert profesorjev seminarja za violončelo smo izvedli v nedeljo, 7. avgusta 2016 ob 19. uri na gradu 
Podsreda v izvedbi: Karmen Pečar – violončelo, Jan Sever – klavir.  
Zaključni koncert udeležencev seminarjev za violončelo pa smo izvedli v nedeljo, 14. avgusta 2016 ob 18. uri 
prav tako na gradu Podsreda. 
 
Koncert Tilna Pusarja “NOTRANJA MOČ” 
23. julija je bil v atriju gradu Podsreda koncert skladatelja, kitarista in producent Tilna Pusarja, ki je predstavil 
album “Notranja moč", ki ga  kritiki uvrščajo med deset najboljših med domačo in tujo konkurenco.  
Koncerta se je udeležilo 30 obiskovalcev.  
 
“RECITAL OPERNIH ARIJ IN SLOVENSKIH TER TUJIH SAMOSPEVOV ” diplomski koncert sopranistke Marije 
Peganc. 
21. avgusta je bila v renesančni dvorani na gradu Podsreda ponovitev diplomskega koncerta sopranistke Marije 
Peganc, ki je zaključila študij petja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. 
Na klavirju je sopranistko spremljala pianistka Mojca Lavrenčič. Koncerta se je udeležilo 80 obiskovalcev. 
 
DIPLOMSKI KONCERT kitaristke Mojce Čepin 
3. septembra je bil v renesančni dvorani gradu Podsreda diplomski koncert domačinke Mojce Čepin, ki je 
zaključila študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani. 
Koncerta se je udeležilo 100 udeležencev. 
S tovrstnimi aktivnostmi podpiramo mlade glasbenike na njihovi ustvarjalni poti. 
 
“ODDIH ZA GLASBENIKE” 
Na gradu Podsreda je od 31. julija do 5. avgusta 2016 potekal prvi projekt »ODDIH ZA GLASBENIKE«, ki so se 
ga udeležili klasični glasbeniki iz vse Evrope.  
V tednu dni so vrhunski glasbeniki uživali v neokrnjeni naravi, se sproščali preko joge, masaž, meditacije, 
aleksander tehnike, pohodništva ter plavanja.                                                                             
Projekt je glasbenikom omogočil tudi medsebojno muziciranje in druženje.                                                            
Glasbeniki so se lokalni publiki predstavili na dveh koncertih: 3. avgusta  v kapeli gradu Podsreda, na katerem 
so se predstavili s staro glasbo iz časa baroka ter 4. avgusta v cerkvi Marijinega Vnebovzetja v samostanu 
Olimje v sodelovanju s Termami Olimia, na katerem so se tuji in slovenski glasbeniki predstavili v različnih 
zasedbah z glasbo od Mozarta do Irskih tradicionalnih skladb. 
S projektom želimo popestriti kulturno dogajanje na Kozjanskem ter ponuditi nove vsebine na področju kulture 
in zdraviliške dejavnosti, ki jih Kozjansko s svojimi naravnimi danostmi omogoča.  
Oddih je organiziral Andrej Grilc, ki je za ta namen najel grad in prenočitvene kapacitete po ceniku.  

4.2      Srednjeveško dogajanje na gradu Podsreda 

V letu 2016 smo načrtovali aktivnosti v smislu ohranjanja atraktivnih vsebin na gradu Podsreda, ki so povezane 
z zgodovinskim in okoljskim izročilom kozjanskega (srednji vek, kmečki upori, razstave z naravoslovno vsebino). 
Predvidevali smo, da Kozjanski park pri pripravi teh programov ne bo nosil nobenih stroškov, kot upravljavec 
gradu bo le zagotovil ustrezne prostore in nudil strokovno pomoč. Zaradi finančnih zahtev zunanjega izvajalca 
za izvedbo omenjenih programov, smo z njim prekinili sodelovanje.   
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Razdelitev nalog za izvajanje četrte naloge PRIORITETE III po zaposlenih je: 

Naloga Pred. 
ure 

Real. 
ure  

Predvideni 
kazalniki 

Realizirani 
kazalniki  

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

50 48 Skupne akcije z 
deležniki (3) 

Skupne akcije z 
deležniki (2) 

Charter for Sustainable 
Tourism 

20 - Izvedene potrebne 
aktivnosti za 
pridobitev 
Charterja 

/ 

Glasbeno poletje 250 257 Izvedeni seminarji 
(5) 

Izvedeni 
seminarji (5) 

Promocijsko dogajanje na 
gradu Podsreda 

70 - Izvedeni dogodki 
(2) 

- 

SKUPAJ  390 305    

 
Ni bilo realizirano:  
- Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nismo izvedli promocijskega/srednjeveškega dogajanja na gradu   
   Podsreda 
- Nismo izvedli postopka pridobivanja certifikata Charter for Sustainable Tourism 
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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 objekti oziroma stavbami, med katerimi jih je nekaj znotraj posameznih kulturno–dediščinskih 
oziroma spomeniških kompleksov: 
  
- Uprava Kozjanskega parka: objekti v lasti zavoda, izvedena so bila manjša  nujna vzdrževalna dela, v začetku 

leta smo opremili arhiv z novimi omarami, ter uredili manjšo trgovino za promocijo parka in pleskarska dela, 
- Slovensko-bavarska hiša z gospodarskim objektom: v najemu za potrebe sadjarskega centra, razstavnih 

dogodkov, delavnic, knjižnice in prenočitvenih kapacitet, izvedena so bila pleskarska dela in popravilo 
strehe, 

- Adamičeva hiša: objekt v lasti, potreben temeljite obnove, možna menjava ali odprodaja, objekt primeren 
za sadjarski center, 

- Trebče (Kolarjeva domačija): objekt v upravljanju, naravoslovna učilnica, potrebna dopolnitev opreme, 
popravilo strehe, 

- Križev pot na Stare svete gore nad Podsredo: parcele v upravljanju, izvedena občasna vzdrževalna dela - 
preprečevanje zaraščanja, košnja, 

- Grad Podsreda: kompleks objektov gradu Podsreda v upravljanju, izvedena pleskarska dela v nekaterih 
prostorih, urejanje okolice, manjša vzdrževalna dela, 

- Podeželski dvorec Kozje: objekt v lasti, primeren za oddajo v gospodarski najem, 
- Čerčkova domačija v Zaravnem: objekta in zemljišče v lasti, v letu 2016 smo uredili gradbeno dokumentacijo 

za rušitev stanovanjske hiše in obnovo kozolca, v drugi polovici leta smo stanovanjsko hišo porušili, 
namestili čistilno napravo odpadnih voda in postavili začasne sanitarije, 

- Fiketova domačija v Lesičnem: objekt v lasti, predvidena prodaja ali  rušitev objekta, ko bo urejena 
dokumentacija in zagotovljena finančna sredstva,  

- Javerškova domačija pri Podsredi: objekt v lasti, izvedena osnovna vzdrževalna dela. 
- Černelčeva domačija v Podsredi: objekt z okolico pridobljen z menjavo v letu 2015, v letu 2016 smo očistili 

okolico hiše in uredili dvorišče, 
- Levstikov mlin (upravljavska pogodba za leto 2016): izvedena manjša vzdrževalna dela zaradi poplave, ki je 

poškodovala notranje prostore in opremo, sklenjena upravljavska pogodba tudi za leto 2017, 
- Kmetijske in gozdne površine pridobljene v letu 2015 z menjavo nepremičnin: v letu 2016 smo pričeli z  

opredelitvijo namena rabe pridobljenih površin (travniško sadjarstvo, les za potrebe zavoda, možne 
menjave,...). 

  
Poslovne stavbe in gospodarske objekte v lasti ali upravljanju JZ KP  smo redno vzdrževali tudi s pomočjo 
delavcev, zaposlenih preko javnih del. Pripravili smo tri nove usmerjevalne tablice z usmeritvijo v tajništvo. 
 
V letu 2016 smo pripravili »Hišni red« za uporabo nepremičnin v lasti/najemu in z njim opremili prostore. 
Pripravili smo tudi Navodilo za uporabo službenih vozil in Navodilo za izvajanje košnje. 
 
V letu 2016 smo poskušali odprodati Fiketovo domačijo v Lesičnem, a žal neuspešno. Vzrok neuspele prodaje 
je v površini in legi parcele, ki nima ohišnice. 
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Razdelitev nalog za izvajanje pete naloge PRIORITETE III po zaposlenih je: 

Naloga Pred. 
ure 

Real. 
ure 

Predvideni kazalniki Realizirani kazalniki  

Urejanje 
dokumentacije v zvezi 
z nepremičninami 

40 40 Nakup nepremičnine 
(1) 

 

Nakup nepremičnine 
(1) 

Izvedba nujnih 
vzdrževalnih del na 
objektih, ki so v lasti  
in upravljanju JZ KP 

706 652 Izvedena vzdrževalna 
dela na objektih (5) 

Izvedena 
vzdrževalna dela na 
objektih (5) 

SKUPAJ 746  692    
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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. Prioritetna naloga zavarovanega območja je 
skrb in upravljanje z naravo, s kulturno dediščino pa se ukvarja kadar se vsebine prepletajo, ali pa je možno 
objekte kulturne dediščine vključiti v naravovarstvena prizadevanja. 
 
Cilje varstva kulturne dediščine uresničujemo z aktivnim sodelovanjem ZVKDS, s sodelovanjem z 
zainteresiranimi raziskovalci kulturne dediščine, tudi fakultetami in strokovnimi združenji in z vzdrževanjem 
stikov z lokalnimi skupnostmi (informiranje o kulturni dediščini lokalnega prebivalstva, predavanja, članki). 
  
Sodelovanje z raziskovalci kulturne dediščine smo tudi letos nadaljevali z Marianiščem v Veržeju in pripravili 
strokovni članek za razstavo, ki je bil objavljen v zborniku 8. razstave pirhov slovenskih pokrajin in pirhov sveta 
2016. 
  
Pripravili smo tekste za označitev lokacije gradu Kozje in tekste za predstavitev Podsrede za informativni tabli v 
Podsredi in podatke o Puščavniku za tablo pri naravni vrednosti Gruske. 
  
Posredovali smo podatke posameznikom o prangerju in znamenjih. 
  
Pripravljavcem razstave o steklu iz Muzeja za arhitekturo in oblikovanje smo predali steklo Ferda Paka, ki je 
bilo v našem depoju in jim posredovali vse informacije, ki smo jih imeli o steklu z Bienala oblikovanja. 
 
Pokrajinskemu muzeju Maribor smo posredovali  vse podatke in foto material o kozarcih, kozarec in steklenica 
bosta objavljena v novem tisku o steklu. 
  
Prav tako smo se udeležili otvoritve muzeja baroka v Šmarju pri Jelšah, otvoritve razstave Petra Krivca v 
Kozjem, odprtja razstave Voda v Posavskem muzeju Brežice. 
 
Slikarju Damijanu Kracinu smo izdali potrdilo, da je razstavljal na gradu Podsreda leta 1997. 
 
Posredovali smo podatke o izjemnih drevesih, ki nosijo ob sebi tudi zgodbe z namenom fotodokumentiranja. 
  
V Rogatcu smo se udeležili predstavitve Dnevov evropske kulturne dediščine, v okviru katerih vsako leto 
aktivno sodelujemo. V okviru predstavitev je bil predstavljen tudi primer obnovitve kapelic križevega pota v 
Podsredi kot primer zelo dobre prakse sodelovanja med krajani in ZVKD (upravljalec parcele Kozjanski park, 
k.o. Podsreda, št. parcele 1241). 
 
V Posavskem muzeju Brežice smo sodelovali na predstavitvi projekta Muzeji kot družbene arene, ki je potekalo 
v okviru projekta EMEE - Eurovision: muzeji razstavljajo Evropo in na delavnici priprave razstavnega projekta. 
 
Sodelovali smo na izobraževanju za interpretatorja kulturne dediščine, ki ga je organiziral Muzej baroka v 
Šmarju pri Jelšah. V okviru izobraževanja smo na praktičnih primerih preizkusili razvoj pozicijskega stavka ter 
spoznali orodja in metode interpretacijskega vodenja. 
 
Cilje varstva kulturne dediščine uresničujemo tudi skozi nego krajine, osnovna vzdrževalna dela na objektih 
kulturne dediščine v upravljanju zavoda in z izobraževalnimi aktivnostmi. 
 
Kozjanski park kot član Skupnosti muzejev Slovenije aktivno sodeluje v Sekciji za izobraževanje in 
komuniciranje in se redno udeležuje vseh aktivnosti sekcije. 
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Razdelitev nalog za izvajanje šeste naloge PRIORITETE III po zaposlenih je: 

Naloga Pred. 
ure 

Real. 
ure 

Predvideni kazalniki Realizirani kazalniki  

Uresničevanje ciljev 
varstva kulturne 
dediščine 

250 250 Izvedene akcije (4) Izvedene akcije (2) 

Sodelovanje s 
strokovnimi 
združenji in društvi 

100 100 
  

Sodelovanja (3) Sodelovanja (3) 

SKUPAJ  350 350    
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7      UPRAVLJANJE S KADRI 

7.1  Upravljanje s kadri 

V JZ KP smo v leto 2016 vstopili z 18 zaposlenimi (16 redno zaposlenih, 1 za določen čas od 1.1. - 31.12.2016 in 
direktor).  
 
V letu 2016 so bili prvič opravljeni celoviti pogovori z uslužbenci v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih. 
Pogovorov so se udeležili vsi zaposleni. O rezultatih pogovorov je sestavljen anonimni zapisnik, katerega 
vsebina bo upoštevana pri nadaljnjem delu. Zapisnik je internega značaja.  
  
V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in oceno tveganja v JZ Kozjanski park smo v prvi polovici leta 
izvedli redni preventivni zdravstveni pregled za vse javne uslužbence. 
  
Na Zavod za zaposlovanje, območna služba Celje smo prijavili in dobili odobrene tri programe za sofinanciranje 
javnih del za: 
- eno osebo za obdobje enajst mesecev na programu Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, 

obnova vasi 
- eno osebo - invalid, za obdobje enajst mesecev na programu Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, 

gozdov, obnova vasi 
- eno osebo za obdobje deset mesecev na programu Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih, javnih zavodih s 

področja varstva nepremične kulturne dediščine. 
  
Dela, ki sta jih opravljali vključeni osebi v programu Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove 
vasi: 
- pomoč pri izvajanju obnove travniških sadovnjakov v kozjanskem regijskem parku na območju nature 2000   
- pomoč pri vzdrževanju infrastrukture regijskega parka 
- pomoč pri ohranjanju značilnosti tradicionalnih krajin v kozjanskem regijskem parku  
- pomoč pri urejanju tematskih poti v kozjanskem regijskem parku  
- pomoč pri odstranjevanju invazivnih vrst na območju kozjanskega regijskega parka  
- pomoč v drevesnici 
- pomoč pri izvajanju ukrepov proti zaraščanju na območju kozjanskega regijskega parka 
  
Dela, ki jih je opravlja 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 

  
Nabavili smo zaščitne delovne obleke in obutev za delo na terenu. 
  
 
Razdelitev nalog za izvajanje 7.1 naloge PRIORITETE III po zaposlenih je: 

Naloga Pred. 
ure 

Real.
ure  

Predvideni 
kazalniki 

Realizirani 
kazalniki  

Organiziranje in 
vodenje 
programa javnih 

100 115 3 javni delavci 3 javni delavci 
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del 

Zaščitne delovne 
obleke 

10 10 Nakup 
delovnih 
oblek 

Nakup 
delovnih oblek 

Zdravstveni 
pregled 

- 60 - Opravljen 
zdravstveni 
pregled 

SKUPAJ  110 185    

 
Dodatne naloge (program presežen): 
-Preventivni zdravstveni pregled vseh uslužbencev 
 

7.2  Izobraževanje delavcev Kozjanskega parka 

Izobraževanje zaposlenih v JZ KP se je izvajalo z udeležbo na strokovnih srečanjih, seminarjih, delavnicah ter 
spremljanjem strokovne literature in revij. Prioriteto imajo izobraževanja, ki so zastonj, oz. cenovno dostopna. 
 
Za zaposlene je bila v juliju izvedena delavnica »Vaje motorike in premagovanje treme« v izvedbi Špele Kolenc. 
Delavnica je bila namenjena spoznavanju vaj, ki jih je potrebno izvajati ob dolgotrajnejšem sedečem položaju, 
ki vpliva na nestabilnost mišičevja in hrbtenice. Delavnice sta se udeležila dva zaposlena. 
 
Nekaj zaposlenih se je udeležilo tečaja angleškega jezika, ki ga je organiziral GIZ Podčetrtek. 
   
V juniju smo izvedli tridnevno strokovno ekskurzijo za zaposlene. Program strokovne ekskurzije je bil naslednji: 

-     Ogled info centra KP Škocjanski zatok 
-     Info centra KP Strunjan 
-     Info centra KP Sečovlje 
-     Natura Histrica – znanstveno edukacijski centar Speleo kuča – Vodice, Hrvaška 
-     Feštinsko kraljevstvo – jama 
-     NP Brijoni 
-     Reka Mrežnica 

Izobraževanja so sestavni del nalog znotraj posameznih prioritet. 
  

NAZIV IZOBRAŽEVANJA ORGANIZATOR UDELEŽENEC 

Izobraževanje v zvezi z novim zakonom 
ZJN-3. 

SIB d.o.o., Storitve in 
izobraževanje s področja 
javnega naročanja. 

mag. Valerija Slemenšek 

Trženje Eden destinacij Slovenska turistična 
organizacija 

mag. Valerija Slemenšek 

Obvladovanje konfliktov in težavnih 
strank 

MOP Toni Preskar, Adrijan Černelč, Peter 
Kunst, Barbara Ploštajner, Dušan 
Klenovšek,  Mojca Kunst 

Izobraževanje za naravovarstvenega MOP mag. Valerija Slemenšek, Tatjana 
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nadzornika  Kotnik, Nataša Ferlinc Krašovic 

Strokovno usposabljanje za vodenje in 
odločanje o prekrškovnem postopku 

Ministrstvo za javno upravo mag. Valerija Slemenšek, Tatjana 
Kotnik, Nataša Ferlinc Krašovic 

Delavnica “Premagovanje treme” Konservatorij za glasbo 
Ljubljana 

mag. Teo Hrvoje Oršanič, mag. 
Valerija Slemenšek 

Tečaj angleščine GIS Podčetrtek Nataša Ferlinc Krašovic, Adrijan 
Černelč, Peter Kunst, Lucija Zorenč 

Interpretacija kulturne dediščine Muzej baroka Šmarje pri 
Jelšah 

Nataša Ferlinc Krašovic, Lucija 
Zorenč 

Muzeji kot družbena arena Muzej novejše zgodovine 
Slovenije 

mag. Teo Hrvoje Oršanič, Lucija 
Zorenč 

Nič delovnih nezgod Založba forum media Toni Preskar 
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DELEŽ UR PRIORITETE III 
  

  VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE III  PRED. ŠT.   
 UR 

 REAL ŠT.  
 UR  

DELEŽ UR REAL. DELEŽ 
UR  

  PRIORITETA III       

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

230 318 1,09% 1,51% 

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

20 20 0,10% 0,10% 

3. 1  3. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, pomoč 
lokalnemu prebivalstvu pri pridobivanju 
projektnih sredstev 

250 283 1,19% 1,35% 

4. 3  4. Naloge za vključevanje zavarovanega območja v 
turistično ponudbo ter spodbujanja naravi 
prijaznega turizma 

390 305 1,86% 1,45% 

5. 4  5. Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v 
upravljanju zavarovanega območja 

746 692 3,55% 3,29% 

6. 4  6. Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in 
drugih javnih interesov v skladu s predpisi in 
načrti upravljanja 

350 350 1,67% 1,67% 

7. 3  7. Upravljanje s kadri 110 185 0,52% 0,88% 

  SKUPAJ PRIORITETA III 2.096 2.153 9,98% 10,25% 
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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. 2016 
(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 1 8 1   12 

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 

  2 
Javna 
dela 

      4 

3. Skupaj število 
zaposlenih na 
dan 31. 12. 2016 
(1+2) 

3 5 4 8 2   22 

V programu dela so bili predvideni trije delavci zaposleni preko javnih del (2 - II stopnja, 1 - VI stopnja). Delavka 
zaposlena na VI stopnji je 20.7.2016 nastopila bolniški dopust in bila vse do 31.12.2016 na bolniškem dopustu. 
Od 1.9.2016 smo s strani Zavoda za zaposlovanje dobili odobreno nadomestno zaposlitev. 
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Tabela 2: Realizacija kadrovskega načrta-vir financiranja 

VIR FINANCIRANJA ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 
NA DAN 
1.1.2016 

ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 
NA DAN 
30.6.2016 

ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 
NA DAN 
1.1.2017 

1. Državni proračun 17,68 18 18 

2. Proračun občin / / / 

3. ZZZS in ZPIZ / / / 

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

/ / / 

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu / / / 

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe / / / 

7. Sredstva prejetih donacij / / / 

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

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 

/ / / 

Kadrovski načrt za leto 2015 sicer predvideva 16,68 zaposlenih na dan 1.1.2016, a je dejansko stanje 
zaposlenih 17,68 (strokovna pomoč v računovodstvu od septembra 2015; v skladu s 63. Člen ZIPRS – sedma 
alineja: »Ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka tega člena se zaradi izjemnih oziroma utemeljenih razlogov 
v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih 
proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS, lahko določi višje dovoljeno 
število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela« in sklepi Sveta zavoda na podlagi 
realnih potreb zavoda). 

  
 Izvajali smo tudi program javnih del v katerega so bile vključene tri osebe (s pričetkom februarja oz. marca in 
zaključkom 31.12.2016). 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. Na dan 1.1.2017 je 18 redno 
zaposlenih, ker se je projekt BIOEUPARKS v začetku leta 2016 zaključil, pomoč v računovodstvu pa mora postati 
trajna rešitev. 
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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. 

2015 

Število 
zasedenih DM 
na dan 31. 12. 

2016 

Predvideno število 
zasedenih DM na 
dan 31. 12. 2017 

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 1 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 

3 
javna dela 

 Skupaj 27 21 21 22 
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Tabela 5: Delež porabe ur po vsebinskih sklopih 

VSEBINSKI SKLOPI PRED. 
ŠT. UR  

 REAL.  
 ŠT. UR 

DELEŽ 
UR 

REAL. 
DELEŽ UR 

PRIORITETA I 12.612 11.900 60,03% 56,64% 

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

4.422 4.433 21,05% 21,10% 

Priprava načrtov upravljanja zavarovanega območja 1.740 949,5 8,28% 4,52% 

Izvajanje neposrednega nadzora v naravi 1.850 2.314 8,80% 11,01% 

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

1.050 980 5,00% 4,67% 

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

1.970 1.739,5 9,38% 8,28% 

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

400 222,5 1,90% 1,06% 

Sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave in ostalimi zavarovanimi območji 1.180 1.261,5 5,62% 6,00% 

PRIORITETA II 6.300 6.155 29,99% 29,30% 

Zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva narave in obiskovalcev 3.850 3.691 18,33% 17,57% 

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

1.030 999,5 4,90% 4,76% 

Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje javnosti 1.420 1.464,5 6,76% 6,97% 

PRIORITETA III 2.096 2.153 9,98% 10,25% 

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

230 318 1,09% 1,51% 

Razvijanje blagovnih znamk zavarovanih območij za pridelke in izdelke 20 20 0,10% 0,10% 

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

250 283 1,19% 1,35% 

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

390 305 1,86% 1,45% 

Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v upravljanju zavarovanega območja 746 692 3,55% 3,29% 

Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov 350 350 1,67 1,67% 

Upravljanje s kadri 110 185 0,52% 0,88% 

SKUPAJ 21.008  20.208 100% 96,19% 

  
Skupno število realiziranih ur je zmanjšano za 800 ur (bolniška odsotnost, izredni dopust). 
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