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1 PREDSTAVITEV UPRAVLJALCA   
 
V skladu z ZON-om in ustanovitvenim aktom je Republika Slovenija zato, da bi na območju 
Kozjanskega regijskega parka zagotavljala uresničevanje ciljev varstva in razvoja, ustanovila Javni zavod 
Kozjanski park (v nadaljevanju JZ KP). 
 
Izvajanje javne službe, programov in projektov je v letu 2011 potekalo na podlagi letnega programa dela, 
ki ga je na svoji 3. seji dne 16.12.2010, sprejel svet JZ KP.  
 
V letu 2011 je javno službo ter programe in projekte varstva in razvoja na območju Kozjanskega parka 
izvajalo 18 redno zaposlenih javnih uslužbencev za nedoločen čas. 
 
Konec leta 2009 smo se prijavili na razpis Zavoda RS za zaposlovanje in sicer v okviru programa 
Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb. Na razpisu smo uspeli pridobiti sredstva za 
zaposlitev dveh oseb z enomesečnim usposabljanjem in nato zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 
18 mesecev. Po enomesečnem usposabljanju smo tako zaposlili dve osebi za preprosta kmetijska dela za 
obdobje od 11.01.2010-10.07.2011. 
 
Tudi v letu 2011 smo bili uspešni pri prijavi programa javnih del. Prijavili smo tri programe in sicer: 

- Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove vasi 
- Varstvo in ohranitev naravne in kulturne dediščine 
- Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih 

 
V okviru vseh treh programov smo zaposlili devet oseb. 
 
V mesecu septembru leta 2009 smo za obdobje dveh let zaposlili eno osebo na projektu Marijina 
romarska pot, ki smo ga pridobili preko programa Čezmejno sodelovanje Slovenija-Hrvaška 2007-2013. 
 
Delo JZ KP je v okviru svojih pristojnosti vodil Svet zavoda, ki mu predseduje predstavnica ustanovitelja 
mag. Jelka Kremesec Jevšenak. 
 
Celotna dejavnost Kozjanskega parka se je financirala iz proračuna Republike Slovenije, iz sredstev 
lokalnih skupnosti, sredstev sponzorjev in donatorjev in iz lastnih prihodkov.  



2 DELOVANJE SVETA JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK V LETU 2011 
 
V letu 2011 so potekale tri seje Sveta JZ KP.  
 
Prva seja je bila 14. marca 2011 v prostorih uprave Kozjanskega parka z naslednjim dnevnim redom: 

1. Sprejem predlaganega dnevnega reda 4. redne seje, 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 3. redne seje in obravnava poročila o realizaciji sklepov, 
3. Obravnava in potrditev poročila o delu za leto 2010, 
4. Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Kozjanski park, 
5. Predstavitev problematike obnove dvorca Kozje, 
6. Razno. 

Sejo je vodila predsednica Sveta JZ KP, mag. Jelka Kremesec Jevšenak. Na seji je bilo prisotnih 11 
svetnikov.  
Na seji je bil soglasno sprejet zapisnik prejšnje seje, soglasno je bilo potrjeno poročilo o delu in finančno 
poročilo za leto 2010, svet je sprejel tudi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
v Javnem zavodu Kozjanski park, in seznanil z aktivnostmi v zvezi s Kozjanko. Naložil pa je zavodu, da 
pripravil utemeljeno vsebinsko in finančno gradivo o problematiki Kozjanke, ki bo predlog za odločanje 
sveta tej problematiki.  
Ob koncu so bili vsi člani sveta povabljeni na 30- letnico Kozjanskega parka.  
 
Druga seja Sveta JZ KP je potekala 23. junija 2011 z naslednjim dnevnim redom: 

1. Terenski ogled izbranih nepremičnin Kozjanskega parka (priporočamo športno obutev) 
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda 5. redne seje 
3. Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje in obravnava poročila o realizaciji sklepov, 
4. Seznanitev z osnutkom polletnega poročila za 2011 
5. Problematika Kozjanke 
6. Razno 

 
Sejo je vodila predsednica Sveta JZ KP, mag. Jelka Kremesec Jevšenak. Na seji je bilo prisotnih 12 
svetnikov.  
Najprej so si svetniki ogledali del nepremičnin Kozjanskega parka, nato pa so sejo nadaljevali po 
dnevnem redu. 
Na seji je bil soglasno sprejet zapisnik prejšnje seje. Poročilo o realizaciji sklepov je predstavil direktor 
JZ KP. Svetniki so se seznanili tudi z osnutkom polletnega poročila o delu za leto 2011. Ob tej točki je bil 
sprejet sklep, da se poročilo dopolni z aktivnostmi do konca junija in da se poročilo popravi v skladu s 
kazalniki navedenimi v Programu dela 2011.   
Svet je bil tudi seznanjen z dejstvom, da smo se pridružili enotnemu zakladniškemu računu Ministrstva 
za finance RS. 
Direktor je svetnike na kratko seznanil tudi s problematiko Kozjanke. Samo gradivo o tej problematiki 
bo pripravljeno do naslednje seje. 
 
Tretja seja sveta JZ KP je potekala 15.12. 2011 z naslednjim dnevnim redom: 

1. sprejem predlaganega dnevnega reda 6. seje 
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje in poročilo o realizaciji sklepov 
3. Poročilo o podeželskem dvorcu Kozje 
4. Program dela in finančni načrt javnega zavoda Kozjanski park za leto 2012 
5. Prodaja nepremičnin – predlog odprodaja nepremičnine  
6. Pravilnik o blagovni znamki 
7. Razno 

 
 
Sejo je vodila predsednica Sveta JZ KP, mag. Jelka Kremesec Jevšenak. Na seji je bilo 12 prisotnih  



svetnikov.  
 
Na seji je bil soglasno sprejet zapisnik prejšnje seje. Poročilo o realizaciji sklepov je predstavil direktor 
JZ KP. Sledilo je poročilo o podeželskem dvorcu Kozje, v katerem so bile izpostavljene dileme o 
upravičenosti nakupa in obnove in možnosti rešitve tega problema. Program dela in finančni načrt JZ 
KP za leto 2012 je predstavil direktor. Svet je program soglasno sprejel. Pri točki odprodaje nepremičnin 
JZ KP, ki jih ta ne potrebuje za svoje delovanje, je bilo sklenjeno, da naj se do naslednje seje pripravi 
seznam vseh objektov, ki jih zavod ne potrebuje in bo svet dal skupno soglasje za odprodajo, na tej seji 
pa je sprejel sklep o izdaji soglasja k prodaji tki. Grmovškove domačije (Podsreda 66).  
Predstavljen je bil tudi pravilnik o kolektivni znamki, ki ga je potrebno dopolniti, potrditev 
dopolnjenega pa se izvede s korespondenčno sejo. 

 



3 OCENA USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI DOSEGANJA ZASTAVLJENIH PRIORITET 
IN IZVEDENIH NALOG 

   

Preteklo leto je bilo za zavod zelo pomembno, saj je prišlo do nekaterih bistvenih sprememb pred 
časom zastavljenih prioritet. Ena od bistvenih sprememb je na osnovi ponovnega premisleka sprejeta 
odločitev o prodaji ali oddaji podeželskega dvorca Kozje. Odločitev temelji na več ugotovljenih dejstvih 
– omenjamo le dve: objekt je za potrebe javnega zavoda prevelik, zavod nima sredstev za prepotrebno 
obnovo dvorca.  

V letu 2011 je bila tudi sprejeta usmeritev v pripravo parkovnega informacijskega središča na gradu 
Podsreda. Obstoječa sejna soba na upravi parka več ne zadostuje potrebam informiranja obiskovalcev. V 
tem smislu je na gradu že opredeljen prostor primeren za parkovno informacijsko središče, z lastnikom 
gradu pa je že v usklajevanju dolgoročnejša najemna pogodba, ter urejeni sosednji prostori. V 
parkovnem informacijskem središču bodo obiskovalcem na voljo praviloma predstavitve dobrih 
parkovnih praks, predstavitev bogastva Kozjanske flore in favne in predstavitev pomena ohranjanja 
narave. 

 
V preteklem letu smo uspešno izvedli izgradnjo rastlinske čistilne naprave, ki se nahaja pod upravno 
stavbo in je bila financirana iz sklada Si.voda. Svečano odprtje naprave je bilo v sklopu dogajanj ob 
Prazniku kozjanskega jabolka. 

V preteklem letu je bila sprejeta tudi odločitev, da se prioritetno izbirajo projekti z okoljsko vsebino, ter 
pospeši monitoring vrst in življenjskih prostorov redkih in ogroženih vrst. V letu 2011 smo uspešno 
zaključili z IPA projektom Marijina romarska pot; IPA projekt Od vijeglavke do soka pa pripeljali v 
sklepno fazo. Na LEADER (LAS) razpis smo prijavili dva projekta, od katerih je bil eden – na temo nege 
krajine - odobren (Kozjanska arhitektura). V galerijskih prostorih gradu Podsreda in Slovensko-
Bavarske hiše se je v preteklem letu zvrstilo kar nekaj razstav z naravoslovno in naravovarstveno 
tematiko (razstava ZRSVN o biodiverziteti, parki Slovenije, razstava šolske mladine o flori in favni 
Kozjanskega, stare sorte jabolk, fotografski extempore Kozjansko jabolko,…); nekaj razstav s področja 
steklarskega izročila in likovne umetnosti; poleti je bila izvedena naravoslovno izobraževalna delavnica 
za osnovnošolce in Glasbeno poletje na gradu Podsreda. Pomembno je, da je obiskanost vseh dogodkov, 
vključno s predavanji na okoljske teme ob okoljsko pomembnih dnevih, zelo dobra. 

Zavod je v preteklem letu slavil 30 let delovanja. Proslava obletnice je bila uspešna, odzval se je tudi 
Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Turk z video poslanico, v kateri je pohvalil dosedanje delo in 
izpostavil pomen zavarovanih območij, kot svetilnikov sonaravnega in trajnostnega življenja. 
Predsednik je oktobra tudi svečano odprl 12. Praznik kozjanskega jabolka in sodeloval pri »ustoličenju« 
lanskoletnega najlastnika visokodebelnega sadovnjaka gospoda Špeljaka. Praznik kozjanskega jabolka, 
kot najodmevnejša prireditev na Kozjanskem, je bil izveden brezhibno. 

V preteklem letu je Zavod RS za varstvo narave pripravil in oddal strokovne podlage za pripravo nove 
uredbe o Kozjanskem parku, kar je bilo v skladu s sprejetimi sklepi delavnic za pripravo nove uredbe.  

Na začetku preteklega leta je bila tudi uspešno urejena sistemizacija zaposlenih, tekom leta pa izvedena 
zaposlitev biologa z izjemnim poznavanjem flore in favne in bogatimi izkušnjami s področja 
naravovarstva. 

Za javni zavod je pomembno ohranjanje dobrih odnosov in sodelovanje z organi lokalne samouprave, 
društvi, razvojnimi agencijami, ipd. Za to področje smo si v preteklem letu zelo prizadevali in bili pri 
tem tudi uspešni, saj se kar vrstijo predlogi za skupno sodelovanje. Zadovoljni smo tudi s sodelovanjem 



z lokalnimi mediji in njihovo odzivnostjo na dogodke v organizaciji parka (k sodelovanju smo pridobili 
dva nova medija (en elektronski in en pisni)). 

Zavod je tekom leta posloval v skladu s planom dela, predpisi in razpoložljivimi sredstvi. Za delovanje 
zavoda se realna višina sredstev iz leta v leto znižuje, na omejene možnosti ustvarjanja lastnih sredstev 
pa precej vplivajo finančne krizne razmere. Poslovanje zavoda je bilo v preteklem letu izredno 
racionalno, v realnih mejah in brez večjih odklonov. Edina večja sprememba je bil prenos neporabljenih 
(a prepotrebnih) investicijskih sredstev na konto materialnih sredstev, saj je slednjih koncem leta 
zmanjkalo za redno poslovanje zavoda. Za potrebe izvajanja odobrenih projektov najema zavod kredite 
pri Enotnem zakladniškem računu pri Ministrstvu za finance, ki je najugodnejši finančni vir (v 
preteklem letu smo uspešno zaključili prijavo na EZR). Kljub veliki želji in pripravljenosti prijavljanja na 
projekte sofinancirane iz različnih skladov, ostajamo previdni, saj ne pričakujemo zvišanja pridobitve 
lastnih sredstev. 



Razen pomanjkanja sredstev, je velika težava pri zagotavljanju efektnih učinkov dela javnega zavoda 
pomanjkanje konkretnih pravno-sistemskih vzvodov, ki omogočajo večji vpliv upravljavca zavarovanega 
območja na razvoj v območju. Ob pomanjkanju tovrstnih vzvodov, je razvoj lahko stihijski in zato lahko 
tudi v škodo ohranjanja biodiverzitete. Omenjeno pomanjkljivost poskušamo reševati z delavnicami z 
različnimi deležniki (gozdarstvo, kmetijstvo, turizem,…), kjer skušamo dosegati znosne kompromise, 
ter rednim udeleževanjem na razgrnitvah načrtov upravljanja (z gozdovi, divjadjo, prostorom). 

 



A) PREDNOSTNE NALOGE 

 
JZ Kozjanski park je v letu 2011 prednostno izvajal naslednje naloge - prioritete: 

 DOSEGANJE CILJEV NA OBMOČJIH NATURA 2000 

 UREDITEV NARAVOSLOVNEGA IN IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA TER UPRAVNIH 
PROSTOROV KOZJANSKEGA PARKA V PODEŽELSKEM DVORCU KOZJE;  

 IZVAJANJE ŽE ODOBRENIH PROJEKTOV ČEZMEJNEGA SODELOVANJA IN PRIPRAVA 
PROJEKTOV ZA RAZLIČNE JAVNE RAZPISE FINANČNE PERSPEKTIVE 2007-2013; 

 SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NOVELACIJE USTANOVITVENEGA AKTA JZ KOZJANSKEGA 
PARKA TER PRIPRAVA PREDLOGA NAČRTA UPRAVLJANJA ZAVAROVANEGA OBMOČJA. 

 
 
PRIORITETA 1:  
DOSEGANJE CILJEV NA OBMOČJIH NATURA 2000 

 
Program upravljanja Nature 2000 v Sloveniji nalaga upravljavcem zavarovanih območij naloge pri 
izvajanju konkretnih ukrepov in usmeritev glede evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, 
uvrščenih v Naturo 2000. Območje Kozjanskega parka se v veliki meri prekriva z območji Natura 2000. 
70% območja Kozjanskega parka je znotraj območij Natura 2000, ki zajema štiri SCI območja: Bohor, 
Orlica, Pustišekova polšna, Dobrava – Jovsi in eno SPA območje: Kozjansko – Dobrava – Jovsi.  
 
Znotraj SPA območja Kozjansko-Dobrava-Jovsi z vzdrževanjem visokodebelnih travniških sadovnjakov 
ohranjamo habitat vijeglavke (600 – 800 gnezdečih parov), habitat pogorelčka (500 – 700 gnezdečih 
parov) in habitat rjavega srakoperja (1500 – 2500 gnezdečih parov). 
Znotraj območja SCI Bohor na območju Vetrnika skrbimo za ohranitev polnaravnih suhih travišča in 
grmiščnih faz na karbonatnih tleh, ki so pomembna rastišča kukavičevk. Z lastniki zemljišč imamo 
sklenjen dogovor o času in o pomoči pri košnji. 
 
V okviru študentske raziskovalne delavnice smo inventarizirali hrošče, plazilce in dvoživke ter metulje. 
Slednje smo dodatno inventarizirali še na treh nočnih popisih, eden med njimi je bil v okviru Evropske 
noči opazovanja nočnih metuljev. 
 
Pri hroščih so bile inventarizirane naslednje Natura 2000 in zavarovane vrste:  
• puščavnik (Osmoderma eremita*), prioritetna vrsta, Sotla 
• močvirski krešič (Carabus variolosus nodulosos), Orlica 
• bukov kozliček (Morimus funereus), Orlica 
• črni potapnik (Hydrophilus piceus) – redka zavarovana vrsta, Gregovci (mrtvice), Župjek 
• veliki kozak (Dytiscus dimidiatus) – zavarovana vrsta, Gregovci (mrtvice), Župjek 
• močvirski krešič (Carabus variolosus), Dobrava (izven zavarovanega območja) 
• hrastov kozliček (Cerambyx cerdo), Dobrava (izven zavarovanega območja) 
• orjaški krešič (Procerus gigas),  zavarovana vrsta, celotno zavarovano območje 
• modri krešič (Carabus intricatus), zavarovana vrsta, celotno zavarovano območje 
Pri raziskovanju še nista bila odkrita škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus) in ovratniški plavač 
(Graphoderus bilineatus) z doslej le eno recentno lokacijo v Sloveniji. Glede na to, da je bila najdena 
vrsta gladki plavač (Graphoderus cinereus), obstaja zelo velika verjetnost najdbe tudi drugih dveh vrst 
plavačev.  
 
Vodni biotopi ob Sotli, oziroma še preostale mrtvice, so z vidika naravovarstva zelo bogati ekosistemi, 
ki jim bomo v prihodnjih letih posvetili še več raziskav. 
 
Z ugotavljanjem pojavnosti in številčnosti vrst plazilcev in dvoživk smo želeli predvsem dobiti vpogled v 



biodiverziteto območja, saj so pokazatelji ohranjenosti ekosistema. Prav tako pojavljanje in številčnost 
dvoživk, oziroma njihova odsotnost, nakazuje na obremenjenost območja z kemikalijami. Mnoge vrste 
so tudi ogrožene in naravovarstveno pomembne; takšna primera sta močvirska sklednica (Emys 
orbicularis) in hribski urh (Bombina variegata), ki sta zavarovana tako s slovensko kot evropsko 
zakonodajo. 
Število najdenih osebkov je bilo povečini nizko, kljub relativno visokemu številu vrst (9 vrst plazilcev in 
6 vrst dvoživk). Na nekaterih območjih se je herpetofavna pojavljala v večjem številu, npr. pozidne 
kuščarice (Podarcis muralis) na gradu Podsreda, zelene žabe (Pelophylax sp.) in zelene rege (Hyla 
arborea) v peskokopu Župjek, martinčki (Lacerta agilis) na opuščenih peskokopih na Bohorju itd… 
Posebno pozornost smo posvetili tudi mrtvicam Sotle zaradi potencialnega pojavljanja močvirske 
sklednice (Emys orbicularis). Ugotovili smo, da je večina mrtvic tako ali drugače obremenjenih, 
predvsem kmetijsko, z njivami koruze, ki segajo prav do samega roba mrtvic. Zato je malo verjetno, da 
se močvirska sklednica še pojavlja v večini mrtvic. Najverjetneje se je ohranila v manjših, izoliranih 
populacijah v izoliranih težje dostopnih mrtvicah, kjer vpliv urbanizacije in kmetijstva ni tako močan. 
Vsekakor bomo tej tematiki v naslednjih letih posvečali več pozornosti z namenskimi terenskimi ogledi 
oziroma postavljanjem in rednim pregledovanjem vrst, ki so najbolj zanesljivo sredstvo za monitoring 
prisotnosti in velikosti populacij močvirske sklednice. 
Poleg mrtvic se kaže močan vpliv kmetijstva v nizkem številu najdenih osebkov na večini območij – tako 
smo opazili le manjše število zelencev (Lacerta viridis/bilineta) kljub na videz ugodnim habitatom. Ta 
vrsta je navadno prisotna v visokih populacijskih gostotah na ustreznih področjih. Večje vrste kuščaric 
so občutljive predvsem na kemična sredstva (pesticide), ki se akumulirajo v njihovem primarnem plenu 
– raznih manjših nevretenčarjih. Posledično so precej manj pogoste na območjih, kjer se redno 
uporablja fitofarmacevtska in ostala sredstva za nadzor škodljivcev. 
Področje Bohorja je vsekakor zanimivo s strani širitve zavarovanega območja; poleg večjega števila 
martinčkov (Lacerta agilis) smo videli tudi kar precej drugih vrst, med njimi so vsekakor 
najpomembnejša najdba hribski urhi (Bombina variegata), ki so Natura 2000 vrsta. Ti za svoj življenjski 
cikel potrebujejo manjša nestalna vodna telesa, kot so mlake in kolesnice na gozdnih cestah. Poleg 
urhov so varstveno zanimivi tudi martinčki. Kljub temu da niso Natura 2000 vrsta, saj njihovo število po 
vsej državi upada predvsem zaradi uničevanja življenjskega okolja. Tako so postali precej redki in 
prisotni razpršeno.  
Poleg plazilcev in dvoživk smo na območju opazili tudi precejšnje število redkih in zavarovanih rastlin. 
Tu velja omeniti pojavljanje številnih vrst kukavičevk (Orchidaceae) na prioritetnem habitatnem tipu 
polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (festuco brometalia) (*pomembna 
rastišča kukavičevk) na suhih travnikih. Med Natura 2000 kvalifikacijskimi vrstami rastlin je na 
območju širitve parka prisoten lepi čeveljc (Cypripedium calceolus), verjetno pa tudi jadranska smrdljiva 
kukavica (Himantoglossum adriaticum) – poznamo posamezne lokalitete nedaleč od parka. 
Peskokop Župjek ni zanimiv le zaradi čebelarjev (Merops apiaster). V manjšem bajerju znotraj 
peskokopa smo opazovali veliko število zelenih žab (Pelophylax sp.) in zelenih reg (Hyla arborea). Zelo 
pomembno je bilo tudi pojavljanje velikega pupka (Triturus carnifex), saj je vrsta na seznamu Natura 
2000 in tako varstveno zelo pomembna. Peščena okolica bajerja je dokazano življenjski prostor naše 
najmanjše kobilice pritlikave krtovke (Xya pfaendleri). Sicer je poleg 47 poznanih vrst kobilic tudi nekaj 
primerov za opis popolnoma nove vrste. 
Pojavljanja tujerodnih vrst poleg enega osebka rdečevratke (Trachemys scripta elegans) nismo opazili, 
vendar je kljub temu v nadaljnje potrebna pozornost, še posebej na območjih, kjer se pojavlja močvirska 
sklednica, saj med vrstama poteka močna kompeticija za hrano in prostor, ki se povečini konča v prid 
alohtone vrste. 
 
Raziskava metuljev je prinesla zelo dobre rezultate, saj je bilo na območju samo v tem letu najdenih  kar 
210 do sedaj nepoznanih vrst metuljev (skupaj je na območju odkritih že skoraj 1.000 vrst), v peskokopu 
na Gradišku tudi dve zelo redki vrsti murnov. Od do sedaj najdenih vrst je preko 20  zavarovanih, preko 
30 pa jih je na rdečem seznamu. Med njimi smo prvič dobili vrsto Atethmia ambusta, sovko, ki živi na 
starih hruškah in je v Sloveniji zelo redka. Na mešanje različnih klimatskih območij kaže dejstvo, da so 
najdene tako alpske kot tudi primorske vrste. Med vrstami, za katere je potrebno oblikovati območja 



Nature 2000 (v Sloveniji živi 13 takih vrst) so do sedaj opaženi osebki velikega frfotavčka (Leptidea 
morsei), hromega volnoritca (Eriogaster catax), močvirskega cekinčka (Lycaena dispar), travniškega 
postavneža (Euphydryas aurinia) in črtastega medvedka (Callimorpha quadripunctaria). Predvsem 
slednja vrsta se je v letu 2011 pojavljala v velikem številu. 
 
Raziskava vrst pa je prinesla tudi novo in pomembno odkritje o prisotnosti nove, za Naturo 2000 
kvalifikacijske vrste. Prvič je bil potrjen obstoj hrošča puščavnika (eremit) (Osmoderma eremita).  
 
V letu 2011 smo želeli tudi označiti dve lokaciji območij Natura 2000, vendar pa tega nismo storili. To 
nalogo bomo izvedli v dogovoru z Zavodom za varstvo narave RS in s pristojnim ministrstvom. 
Podrobno se bomo dogovorili glede izvajanja monitoringa in OP za Naturo 2000 in si smiselno razdelili 
naloge.   
 
Z ribiško družino Sotla smo sodelovali skozi vse leto in skupaj spremljali vnos postrvi v reko Bistrico. 
Vnos rib je bil izveden v spomladanskem času in ugotovljeno je, da na tem območju ribiči upoštevajo 
pravila ribiške družine in da lov postaja vedno bolj nadzorovan.  
 
Sodelovanje z zavodom za gozdove poteka aktivno tako na področju skupnega izobraževanja in tudi 
dogovarjanja o tem, da se skuša v gozdno gospodarskih načrtih pri načrtovanih posekih čim bolj 
upoštevati smernice zavarovanega območja. V ta namen smo v drugi polovici leta izvedli posvet na 
temo, Kako se upošteva zavarovano območje pri pripravi gozdnogospodarskih načrtov. Dogovorili smo 
se, da bodo naša srečanja v prihodnjih letih še bolj pogosta in bomo svoja stališča skušali še bolj 
združevati in sicer tako v korist zavarovanega območja kot tudi Zavoda za gozdove. 
 
S pripravo in izvajanjem projektov, se skušamo čim bolj usmerjati na neposredne koristi, ki jih ima 
lokalno prebivalstvo zaradi območij Natura 2000. Tak primer so travniški sadovnjaki, suhi travniki na 
Vetrniku in Oslici, v prihodnje pa se želimo usmeriti še na porečje reke Sotle in ob sodelovanju z vsemi 
deležniki (kmetijstvo, vodarstvo, turizem, lokalni prebivalci) doseči tudi trajnostno upravljanje s tem 
prostorom. 
 
Komuniciranje znotraj javnih služb (ZRSVN, ZGS, kmetijsko svetovalne službe, razvojne agencije, 
lokalne skupnosti) je postalo ustaljena praksa tako na eni kot tudi na drugi strani kar se tudi vidi v 
samem prostoru, saj vedno manj prihaja do posegov, ki bi bili v nasprotju z interesi katere od javnih 
služb, ki delujejo znotraj zavarovanega območja.  
 
V letu 2011 smo izvedli tudi tri obsežne raziskave plazilcev, metuljev in hroščev, ki jih prvotno v 
programu dela za leto 2011 nismo načrtovali. Ker je Kozjanski park postal upravljavec biosfernega 
območja Kozjansko in Obsotelje, smo postali upravičeni tudi do večjega sofinanciranja programa MAB v 
okviru Urada za Unesco. Prav zaradi teh povečanih sredstev, smo lahko opravili s pomočjo zunanjih 
sodelavcev obsežnejše raziskave in tako pridobili za nas še tako pomembne podatke. Z raziskavami 
bomo v prihodnjih letih v okviru razpoložljivih sredstev nadaljevali in polnili našo bazo podatkov.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opravljene raziskave plazilcev, hroščev in metuljev s pripadajočimi poročili 

PRIORITETA 2:  
UREDITEV NARAVOSLOVNEGA IN IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA TER UPRAVNIH PROSTOROV 



KOZJANSKEGA PARKA V PODEŽELSKEM DVORCU KOZJE  

 
Podeželski dvorec Kozje je bil leta 2004 kupljen s strani države in je vpisan kot lastništvo JZ Kozjanski 
park, namenski kredit se plačuje iz proračunskih sredstev za Kozjanski park. Prvotna zamisel je bila, da 
se v tej stavbi uredijo prostori za preselitev uprave parka in uredi informacijsko in kulturno središče. 
Obnova stavbe je zahtevna, saj mora potekati upoštevaje konservatorske smernice. 
Leta 1999 je z zakonom o ohranjanju narave takratni Spominski park Trebče postal Kozjanski park s 
statusom regijskega parka. Slednje pomeni, da so osnovne aktivnosti javnega zavoda usmerjene 
predvsem v varstvo narave in ne v ohranjanje kulturne dediščine, kot je bila usmeritev v obdobju do 
sprejetja omenjenega zakona. Javni zavod tudi ne razpolaga s sredstvi, ki bi zagotavljala potrebno 
obnovo stavbe do faze primerne za delovanje javnega zavoda. Že samo ohranjanje stavbe v upravljanju 
zavoda pomeni znatno finančno breme za zavod! 

 
V letu 2011 so v zvezi z ureditvijo podeželskega dvorca Kozje potekali razgovori glede smiselnosti 
obnove dvorca za potrebe delovanja JZ KP tako na ministrstvu kot znotraj lokalne skupnosti. 
 
Dejstva, ki govorijo o potrebi ponovnega premisleka o smiselnosti nadaljevanja z obnovo podeželskega 
dvorca Kozje s strani javnega zavoda, so bila v obliki elaborata predstavljena na 6. redni seji Sveta 
zavoda z vsemi relevantnimi podatki, potrebnimi za odločanje. Svet je sprejel sklep, da je dvorec Kozje 
glede na cilje parka, lastnosti nepremičnine in finančna sredstva, potrebna za njegovo usposobitev za 
funkcije, ki naj bi jih upravljal, neprimeren. Javni zavod bo skupaj z Ministrstvom in občino Kozje 
poiskal najprimernejšo rešitev za čim hitrejšo razbremenitev stroškov upravljavca. 

 
V letu 2011 smo s Telekom d.o.o. uredili najemno razmerje za bazno postajo locirano na strehi 
podeželskega dvorca.  




PRIORITETA  3: 
IZVAJANJE ŽE ODOBRENIH PROJEKTOV PROGRAMA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA IN 
PRIPRAVA PROJEKTOV ZA RAZLIČNE RAZPISE FINANČNE PERSPEKTIVE 2007- 2013 

 
Od vijeglavke do soka 
V okviru tretje prednostne naloge izvajamo mednarodni projekt v okviru programa Čezmejnega 
sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007-2013 Od Vijeglavke do soka. Podrobneje je projekt opisan pri točki 
11. Domači in mednarodni projekti. 
 

Marijina romarska pot 
V okviru tretje prednostne naloge izvajamo mednarodni projekt v okviru programa Čezmejnega 
sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007-2013 Marijina romarska pot. Podrobneje je projekt opisan pri točki 
11. Domači in mednarodni projekti. 
 

Pilgrimage Europe 
V okviru programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-2013 izvajamo projekt Pilgrimage 
Europe. Podrobneje je projekt opisan pri točki 11. Domači in mednarodni projekti. 
 

Transnacionalno teritorialno sodelovanje – program Srednja Evropa – TransEcoNet 
Kozjanski park je v projektu TransEcoNet pridruženi partner. K sodelovanju nas je povabil Geodetski 
inštitut Slovenije. V januarju smo imeli sestanek, kjer sta nam predstavnika Geodetskega inštituta 
predstavila stopnjo realizacije projektnih aktivnosti in nadaljnje izvajanje le-teh. V okviru praznovanja 
30-letnice Kozjanskega parka je koordinator projekta Blaž Barborič predstavil projektne aktivnosti s 
področja primerjave rabe tal skozi čas v Kozjanskem parku in vizualizacije objektov kulturne dediščine 
Kozjanskega parka. Vzporedno smo na gradu Podsreda pripravili razstavo plakatov na temo kulturne 
dediščine, ki so jih v okviru projekta izdelali učenci osnovnih šol znotraj in v bližnji okolici Kozjanskega 



parka.   
 
Rastlinska čistilna naprava 
Po uspešni prijavi  na razpis Sklada Si.voda in izgrajeni rastlinski čistilni napravi v mesecu maju, smo v 
okviru Praznika Kozjanskega jabolka skupaj s Skladom Si.voda pripravili predavanje na to temo in 
svečano otvoritev rastlinske čistilne naprave. Na otvoritvi so bili prisotni Milan Zaletel, predsednik 
Sveta zavoda Sklada Si.voda, Irena Zupančič Cimerman, direktorica Sklada Si.voda, Marjana Peterman, 
predstavnica zainteresirane javnosti, prof. ddr. Ana Vovk Korže, članica Strokovnega sveta Sklada 
Si.voda, Tanja Vigec, nekdanja direktorica Sklada Si.voda, dr. Mitja Bricelj, predsednik Strokovnega 
sveta Sklada Si.voda in drugi. 
Izgradnja rastlinskih čistilnih naprav je prvi večji projekt zavoda Sklad Si.voda, ki s trajnostnim 
pristopom in dejanji skrbi, da bo čista in zdrava voda na voljo tudi prihodnjim generacijam. 
 
Priprava projektnih predlogov programa čezmejnega sodelovanja Slovenije-Hrvaška in ostali 
V letu 2010 prijavljen projekt Revitalizacija porečja reke Sotle, na 2. skupni javni razpis v okviru 
Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška, na ocenjevanju ni prejel zadostno število točk, zato je 
bil zavrnjen. Na Skupnem tehničnem sekretariatu Slovenija – Hrvaška smo se seznanili z oceno in z njo 
seznanili tudi vse projektne partnerje na delovnem srečanju, ki je potekalo v Kozjanskem parku. Projekt 
je bil programsko dobro zastavljen in bi zelo veliko pripomogel k ohranitvi naravnih vrednot in krajine 
porečja reke Sotle na obeh straneh meja, zato smo se na skupnem sestanku dogovorili, da vsak partner 
dodela svoje aktivnosti in z istim naslovom bomo projekt prijavili na razpis, ki bo odprt v letu 2012. 
 
 
 
LIFE+ 
V prvi polovici leta je bil objavljen razpis LIFE+. Udeležili smo se dveh delavnic. Na prvi smo se 
seznanili s projektom in izpolnjevanjem prijavnice, na drugi pa smo predstavili svoj projektni predlog, 
ki smo ga želeli prijaviti na razpis. Ker predlog ne bi zadostil projektnim pogojem, smo na pogovor 
povabili gospo mag. Julijano Lebez Lozej iz MOP, s katero smo se dogovarjali, kakšni projektni predlogi 
bi bili primerni za prijavo na razpis LIFE +.  Okvirno smo se dogovorili, da bi nadgradili aktivnosti, ki 
smo jih delno že izvajali preko projekta LIFE v letih 2001-2004. V takratnem projektu so bili le delno 
zajeti suhi travniki na Vetrniku. Če želimo celostno ohraniti te habitate, je potrebno izvajati aktivnosti 
na celotnem območju, kjer se suhi travniki nahajajo. V okviru projekta LIFE + bi lahko pripravili 
celostno načrtovanje ohranitve in upravljanja teh habitatov. Ker je projekt zelo zahteven, smo se 
odločili, da ga na razpis v letu 2011 zaradi pomanjkanja časa in ustreznega kadra ne prijavimo. V drugi 
polovici leta smo se kadrovsko okrepili z biologom, ki bo prevzel glavno nalogo pri pripravi razpisa, ki 
ga bomo v dogovoru z mag. Julijano Lebez Lozej, prijavili v začetku leta 2012. 
 
3. javni poziv LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO« ZA IZBOR PROJEKTOV ZA IZVAJANJE  LOKALNE 
RAZVOJNE STRATEGIJE 2007-2013 
V okviru 3. javnega poziva smo prijavili projekt z naslovom: Sodobna arhitekturna tipologija na 
Kozjanskem. V projektu kot partnerji sodelujejo še občina Kozje, občina Podčetrtek in RA Sotla. S 
pomočjo tega projekta bi pridobili ustrezno podobo za objekte, ki bo kar najbolje upoštevala 
arhitekturno tipologijo območja v katerega se umeščajo ter sodoben način gradnje, bivanja in rabe 
energije. Projekt je bil s strani Sveta LAS Obsotelje in Kozjansko sprejet. V primeru odobritve projekta 
še s strani Ministrstva za kmetijstvo, se bo le ta pričel izvajati v začetku leta 2012 in zaključil 30. junija 
2013.  
 
K partnerstvu nas je v okviru istega javnega poziva povabilo Društvo Kozjanske jabke, ki je prijavilo 
projekt z naslovom: Vzpostavljanje podpore razvoju čebelarstva v povezavi s tradicionalnim 
sadjarstvom kot primer okolju prijazne kmetijske prakse. Glavni namen projekta je vrniti pomen 
čebelarstvu kot gospodarski in naravovarstveni dejavnosti in dvigniti zavest o pomenu ohranjanja čebel 
in sadjarstva. Projekt na žalost ni bil odobren. 



 
Prijava na projektne razpise ministrstva za kulturo 
V Kozjanskem parku poskušamo del sredstev, namenjenih za izvajanje kulturnih programov, pridobiti 
tudi s prijavami na projektne razpise, ki jih razpiše Ministrstvo za kulturo. 
Marca 2011 smo se prijavili na »Javni razpis za izbor izvajalcev javnih kulturnih projektov na področju 
kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2011 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za 
kulturo«. 
Prijavili smo večletni projekt ARS VITRARIA – steklene mojstrovine, ki zajema razstavno dejavnost. 
Predmet prijave je bil nabava opreme – steklene vitrine za razstave in izdelava kataloga. 
Celotna vrednost projekta je znašala 13.244,00 EUR, Ministrstvo za kulturo pa smo zaprošali za sredstva 
v višini 6.622,00 EUR. Prijava je bila žal neuspešna zaradi premajhnega števila doseženih točk. Projekt 
bomo ponovno prijavili na v začetku leta 2012 na razpis LAS Obsotelje in Kozjansko.   

 
 
 
PRIORITETA 4:   
SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NOVELACIJE USTANOVITVENEGA AKTA KOZJANSKEGA PARKA 
TER PRIPRAVA PREDLOGA NAČRTA UPRAVLJANJA ZAVAROVANEGA OBMOČJA 

 
Ena od prednostnih nalog JZ Kozjanski park v programu dela za leto 2011 je v dogovoru s Sektorjem za 
ohranjanje narave na Ministrstvu za okolje in prostor sprejetje novega ustanovitvenega akta 
Kozjanskega parka.  
 
Prva delavnica je potekala na Zavodu RS za varstvo narave v Ljubljani, 26. januarja 2011. Prisotni so bili: 

- Mladen Berginc, Ministrstvo za okolje in prostor 
- dr. Katarina Groznik Zeiler, Ministrstvo za okolje in prostor 
- mag. Jelka Kremesec Jevšenak, Ministrstvo za okolje in prostor 
- mag. Breda Ogorelec, Ministrstvo za okolje in prostor 
- dr. Darij Krajčič, Zavod RS za varstvo narave 
- Andrej Hudoklin, Zavod RS za varstvo narave 
- Mojca Tomažič, Zavod RS za varstvo narave 
- Tina Klemenčič, Zavod RS za varstvo narave 
- Mag. Teo Hrvoje Oršanič, JZ Kozjanski park 
- Lucija Zorenč, JZ Kozjanski park 
- Barbara Ploštajner, JZ Kozjanski park 
- Mojca Kunst, JZ Kozjanski park 

 
Delavnico je vodila dr. Katarina Groznik Zeiler, ki je predstavila namen le-te in osnutek postopka 
priprave uredbe. Na delavnici so bili sprejeti naslednji sklepi: 

- JZ Kozjanski park pripravi kratko oceno izvajanja naravovarstvenih vsebin. 
- Zavod RS za varstvo narave in JZ Kozjanski park pripravita gradivo, ki bo združilo 

naravovarstveni in upravljavski vidik, podalo predlog meje in v grobem pripravilo posledice 
režimov za lastnike.  

 
Druga delavnica oziroma delovni sestanek je bil med ZRSVN in JZ Kozjanski park na sedežu ZRSVN, 
OE Ljubljana, 2. marca. 2011. 
Prisotni so bili: 

- Tina Klemenčič, Zavod RS za varstvo narave 
- Vesna Juran, Zavod RS za varstvo narave 
- Andrej Hudoklin, Zavod RS za varstvo narave 
- Mojca Tomažič, Zavod RS za varstvo narave 
- mag. Teo Hrvoje Oršanič, JZ Kozjanski park 
- Mojca Kunst, JZ Kozjanski park 



- Barbara Ploštajner, JZ Kozjanski park 
- mag. Valerija Slemenšek, JZ Kozjanski park 
- Lucija Zorenč, JZ Kozjanski park 

 
Sestanek je vodila Mojca Tomažič, tema je bila Priprava strokovnega gradiva za novelacijo akta o 
zavarovanju regijskega parka Kozjanski park.  
 
Sprejeti so bili naslednji sklepi: 
- Direktor parka, mag.  Teo Hrvoje Oršanič obvesti MOP o uspešno izvedenem sestanku z Zavodom RS 
za varstvo narave ter o pripravi skupnega predloga meje. 
- Zavod RS za varstvo narave posreduje Kozjanskemu parku usklajeno mejo območja (shp-e), najkasneje 
v ponedeljek  
-  Na podlagi posredovanega predloga Kozjanski park pripravi skupno kartografsko prilogo, v 2 izvodih, 
ki bo predstavljena  na naslednji delavnici z MOP-om. 
 
Tretja delavnica je bila na sedežu Ministrstva za okolje in prostor, 9. marca 2011. Prisotni so bili: 

- Mladen Berginc, Ministrstvo za okolje in prostor 
- dr. Katarina Groznik Zeiler, Ministrstvo za okolje in prostor 
- mag. Jelka Kremesec Jevšenak, Ministrstvo za okolje in prostor 
- Tina Klemenčič, Zavod RS za varstvo narave 
- Vesna Juran, Zavod RS za varstvo narave 
- Andrej Hudoklin, Zavod RS za varstvo narave 
- Mojca Tomažič, Zavod RS za varstvo narave 
- mag. Teo Hrvoje Oršanič, JZ Kozjanski park 
- Mojca Kunst, JZ Kozjanski park 
- Barbara Ploštajner, JZ Kozjanski park 
- mag. Valerija Slemenšek, JZ Kozjanski park 
- Lucija Zorenč, JZ Kozjanski park 

 
 
 
Delavnico je vodila dr. Katarina Groznik Zeiler. Ob zaključku so bili sprejeti naslednji dogovori: 

- V JZ Kozjanski park do konca marca 2011 pripravijo v skladu s pripombami na delavnici 
dopolnjeno oceno izvajanja vsebin upravljanja. 

- Do 21.3.2011 na Zavodu RS za varstvo narave preverijo umeščenost aktivnosti za pripravo uredbe 
o Kozjanskem parku v programu dela za leto 2011 in pripravijo odziv na najnovejši predlog 
rokov. 

 
Četrta delavnica je bila na Zavodu RS za varstvo narave OE Ljubljana, 6. aprila 2011. Prisotni so bili: 

- Mladen Berginc, Ministrstvo za okolje in prostor 
- dr. Katarina Groznik Zeiler, Ministrstvo za okolje in prostor 
- mag. Jelka Kremesec Jevšenak, Ministrstvo za okolje in prostor 
- mag. Breda Ogorelec, Ministrstvo za okolje in prostor 
- mag. Teo Hrvoje Oršanič, JZ Kozjanski park 
- Mojca Kunst, JZ Kozjanski park 
- Barbara Ploštajner, JZ Kozjanski park 
- mag. Valerija Slemenšek, JZ Kozjanski park 
- Vesna Juran, Zavod RS za varstvo narave 
- Andrej Hudoklin, Zavod RS za varstvo narave 
- Mojca Tomažič, Zavod RS za varstvo narave 

 
Delavnico je vodila dr. Katarina Groznik Zeiler. Dogovorjeni so bili naslednji sklepi: 

- Do 13. 4. 2011 je rok za pošiljanje pripomb na gradivo Ocena izvajanja vsebin upravljanja JZ 



Kozjanski park. 
- MOP pripravi projekt vključno s finančnimi posledicami. 
- JZ Kozjanski park pripravi oceno kadrovsko – finančnih posledic in Komunikacijski načrt. 
- Zavod RS za varstvo narave prične pripravljati strokovne podlage. 

 
Peta delavnica oziroma prvi delovni sestanek skupine za izdelavo Strokovnih podlag za posodobitev 
akta o zavarovanju JZ Kozjanski park, je bila na sedežu Kozjanskega parka v Podsredi, 15. junija 2011 ob 
11. uri. Na delavnici so bili prisotni: 

- Mojca Tomažič, Zavod RS za varstvo narave, OE Celje 

- Tomaž Acman, Zavod RS za varstvo narave, OE Celje 

- Helena Tehovnik, Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana 

- Anja Šolar Levar, Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana 

- Karolina Rebernik, Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana 

- Aleš Podbrežnik, Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana 

- Andrej Hudoklin, Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto 

- Dušan Klenovšek, Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto 

- mag. Teo Hrvoje Oršanič, JZ Kozjanski park 

- Barbara Ploštajner, JZ Kozjanski park 

- Mojca Kunst, JZ Kozjanski park 

Delovni sestanek je vodila Mojca Tomažič. Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

- Poleg tabele NV se dodajo še naslednje tabele: območja Natura 2000, habitatni tipi in vrste 

(rastlinske in živalske). 

- Kozjanski park pregleda celotno mejo parka (razširjeno območje) ter, glede na poznavanje 
terena, pripravi predlog meje na parcelo natančno, in ga uskladi z ZRSVN.  

Rok za izvedbo nalog je bil 31. avgust. 

 

 

B)  STROKOVNE SLUŽBE 

1. OHRANJANJE NARAVE 

 
V okviru javne službe ohranjanja narave sodelujemo z drugimi strokovnimi institucijami, ki delujejo na 
zavarovanem območju ter s civilno pravnimi društvi, katerih poslanstvo je varovanje okolja ter drugimi 
naravnimi parki v Sloveniji in v tujini. 
Zavod RS za varstvo narave je  na sedežu Kozjanskega parka izvedel delavnico z naslovom »Spremljanje 
stanja naravnih vrednot« v Kozjanskem regijskem parku. Poleg zaposlenih v Kozjanskem parku so se 
delavnice udeležili tudi zaposleni iz Krajinskega parka Ljubljansko barje. Delavnica je bila razdeljena na 
teoretični del in na terenski del. Najprej smo se seznanili z delovanjem posodobljenega 
naravovarstvenega atlasa, sledili so napotki za izpolnjevanje podatkov glede stanja naravnih vrednot, 
nato pa smo vsi skupaj odšli še na terenski ogled dveh naravnih vrednot in praktično opravili pregled 
stanja na naravni vrednoti. 
Sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami je opisano pri drugih aktivnostih pri posameznih 
točkah letnega poročila. 

 
 

1.1 Ohranjanje biotske raznovrstnosti  

 

Spremljanje stanja biotske pestrosti 



Monitoring dvoživk na Trebčah - V letošnjem letu je postavitev zaščitnih ograj potekala 1. marca, 
njihova odstranitev pa 12. aprila. Prve dvoživke so se ob ograji pojavile 15. marca. Prevladovala je 
populacija krastač (Bufo bufo), manj je bilo sekulj (Rana temporaria) in rosnic (Rana dalmatina), nekaj 
je bilo tudi navadnih (Lissotriton vulgaris) in planinskih pupkov (Mesotriton alpestris). Največ osebkov 
je bilo prenesenih preko ceste 16.3., ko smo jih našteli 783. Pri delu se nam je letos pridružila Irena 
Petan, prostovoljka iz Senovega. V okviru naravoslovnega dneva so nam 25. 3 pri delu pomagali učenci 
8. razreda OŠ Bistrica ob Sotli in se na ta način v živo vključili v dejavnosti ohranjanja biotske 
raznovrstnosti na območju KP. 
 
Monitoring suhega travnika na Vetrniku - Na suhem travniku na Vetrniku smo večkrat mesečno 
opravljali monitoring cvetočih rastlinskih vrst od aprila vse do jeseni. Iz primerjalnih podatkov je bilo 
razbrati, da so rastline v tej pomladi povprečna zacvetele kakšen teden prej kot v lanskem letu – med 
orhidejami smo zasledili škrlatnordečo in trizobo kukavico, dolgolistno naglavko, piramidasti pilovec, 
navadni kukavičnik, dvolistni vimenjak in pegasto prstasto kukavico. Na podlagi ogledov sta bila 
pripravljena tudi dva plakata, ki prikazujeta floro in favna travnika v juliju in septembru. 
 
Opazovanje in štetje čebelarja v peskokopu v Župjek - V mesecu maju in juniju smo izvajali tedensko 
opazovanje dogajanja v gnezdišču. Našteli smo 20 do 30 osebkov čebelarjev (Merops apiaster). Prvič 
smo jih opazili 10. maja 2011. 
Skupaj z Andrejem Hudoklinom (ZRSVN OE Novo mesto) smo pripravili novi besedili za tablo in 
zloženko. Tabla je bila izvedena s finančno pomočjo ZRSVN-ja in bo postavljena na lokaciji pred 
začetkom gnezdenja (maj 2012), zloženko pa bomo natisnili v letu 2012. 
 
Biodiverziteta travniških sadovnjakov - V okviru projekta IPA – Od vijeglavke do soka, smo lastnikom 
kmetijskih zemljišč na območju parka podelili 900 orehovih sejancev z namenom večanja biotske 
raznovrstnosti v travniških sadovnjakih in preprečevanje erozije na gričevnatih in strmih kmetijskih 
zemljiščih. 
V zimskem času smo izdelovali hiške za koristne organizme v travniških nasadih. Uporabili smo jih za 
ureditev info točke v kolekcijskem nasadu. Hiške za samotarske čebele smo podarili posameznikom, 
lastnikom travniških nasadov in društvom, ki delujejo na območju Kozjanskega parka. 
Za namene dopolnjevanja kolekcijskega sadovnjaka smo v spomladanskem času v drevesnici cepili 
sadne podlage s 4 sortami jabolk, katere še nimamo zastopane oz. posajene. 
Prizadevali smo si, da bi v drevesnici na novo vzgojili številne tradicionalne in avtohtone sorte hrušk in 
jabolk. Zastopanih  je bilo 15 sort hrušk in 57 sort jabolk. 904 sadike so bile posajene na območju 
Kozjanskega parka. 
Kmetijsko zemljišče na kmetiji Čerček, kjer se nahaja kolekcijski travniški sadovnjak, je zasajeno v 
celoti. Za potrebe širitve kolekcijskega sadovnjaka z dodatnimi tradicionalnimi in avtohtonimi sortami 
jabolk, smo sklenili kooperacijsko pogodbo z lastnikom sosednjega kmetijskega zemljišča. V skladu s 
pogodbo smo posadili 36 sadik. 
 
Monitoring travniških gliv v sodelovanju z Mikološko zvezo Slovenije 
Ob monitoringu suhih travnikov na Vetrniku v oktobru 2010 je bilo ugotovljeno, da ti travniki spadajo 
med najzanimivejše in najbolj ohranjene travniške habitate za glive v slovenskem okviru. Rezultat 
monitoringa je bilo odkritje izredne vrstne pestrosti najdenih gliv – predvsem vlažnic (Hygrocybe), ki v 
skladu z evropskimi merili dosega ali celo presega stopnjo nacionalnega pomena. Monitoring je opravila 
skupina strokovnjakov Mikološke zveze Slovenije in Inštituta za sistematiko višjih gliv. 
Glivna pestrost je le del naravnega bogastva, ki se nakazuje tudi v pestrosti in ohranjenosti ostalih 
segmentov biote na področju Kozjanskega parka. Zato bi bilo smiselno pestrost gliv vključiti med 
naravne vrednote parka in jo tudi primerno raziskati, ovrednotiti, promovirati in predvsem ohranjati. V 
dogovoru s predstavniki Mikološke zveze Slovenije in Inštituta za sistematiko višjih gliv je bilo 
dogovorjeno, da se v okviru razpoložljivih možnosti poskuša pristopiti k skupnemu projektu z naslednjo 
vsebino : 



- Na osnovi podrobnejšega monitoringa pridobiti več podatkov o travniških glivah na območju od 
Vetrnika do Oslice, o njihovi vrstni pestrosti in razširjenosti. 

- Preko zbranih podatkov pripraviti natančnejšo oceno glivne pestrosti. 
- Z zbranim gradivom pripraviti ustrezen izobraževalni, ozaveščevalni in program s potrebnim 

promocijskim gradivom. 
- Pripraviti ustrezen nabor ukrepov za aktivno ohranjanje glivne pestrosti in zavarovanje travniških 

habitatov tega območja. 
- Ob primernem varovanju zgodbo o travniških glivah vgraditi v ponudbo naravnih znamenitosti 

Kozjanskega parka. 
- K sodelovanju pritegniti zainteresirane nevladne organizacije, društva in lokalno prebivalstvo, še 

posebej lastnike travnikov tako, da bo projekt poleg varstvenih vsebin pomemben tudi z vidika 
osveščanja širše javnosti, saj so glive primerna tema za marsikatero učno in izobraževalno temo. 

V okviru razpoložljivih razpisov skupna ideja še ni bila realizirana, poteka pa intenzivno iskanje 
možnosti za realizacijo v letu 2012.  
 
Sodelovanje z ZRSVN pri zagotovitvi celovitega monitoringa območij Natura 2000 v 
Kozjanskem parku 
Z ZRSVN smo se na skupnem spomladanskem sestanku dogovorili, kako bomo spremljali stanje znotraj 
Nature 2000. Naše ugotovitve stanja bomo v prvi polovici leta 2012, ko bodo zaključena vsa poročila, 
posredovali pristojni območni enoti, ki bo le to v okviru strokovnih služb primerno ovrednotila. 
 
Monitoring rastišča tise v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije 
Monitoring rastišča tise v letu 2011 zaradi spremenjene kadrovske strukture ni bil opravljen. 
 
Ugotavljanje učinkov ponovne košnje zaraščenih travnikov na LIFE projektnem območju 
Košnjo travnikov smo opravljali v drugi polovici meseca julija. Predstavnik parka se je udeležil tudi 
prikaza ročne košnje travnika na Ravnem Logu (16. julij 2011) in o tem pripravil tudi predstavitev na 
plakatu. 
 
Ugotavljanje stopnje uspešnosti zasaditve starih sadnih sort 
Sajenje sadik visokodebelnih sadnih dreves je potekalo od novembra 2010 do aprila 2011. Uspešnost 
zasaditve se je ugotavljala od meseca maja do septembra. Ugotovile so se številne napake, ki jih lastniki 
naredijo že ob samem sajenju in nadaljni oskrbi. Za zmanjšanje napak smo oblikovali navodila za 
sajenje, ki jih lastniki prejmejo ob prevzemu sadik. Število posajenih sadnih dreves je manjše od 
načrtovanega zaradi 40% izgube sadilnega materiala kot posledica neurja s točo v mesecu juliju 2011. 
 
Košnja suhih travnikov na LIFE območju 
Košnja suhih travnikov je bila opravljena po 15. juliju. 
 
Pomoč pri pripravi in izvedbi prikaza ročne košnje in spravila sena na LIFE območju 
Pomoč in izvedba prikaza ročne košnje je bila izvedena 16. julija. Sodelovalo je 43 udeležencev. 
 
Čiščenje suhih travnikov na LIFE območju 
Čiščenje suhih travnikov se je opravilo v drugi polovici leta na površini 3 ha. 
 
 
 
 
Sanitarno čiščenje in obrezovanje visokodebelnih sadnih dreves 
V zimskem in zgodaj spomladanskem obdobju smo opravili 29 revitalizacij in oživitvenih rezi travniških 
sadovnjakov, v okviru katerih  smo obrezali 708 visokodebelnih sadnih dreves.  
Odstranjevali smo belo omelo (Viscum album), ki se je nahajala na drevesnih vrstah na območju parka. 
 



Vodenje drevesnice in matičnega sadovnjaka 
V drevesničarski proizvodnji je potrebno obvezno kolobarjenje oz. vrstenje poljščin zaradi izčrpanosti 
zemljišč. Kmetijska zemljišča na kmetiji Čerček, kjer je vzpostavljena drevesnica, so bila v letu 2010 
izkoriščena, zato je bilo potrebno Fitosanitarno upravo RS in Fitosanitarno inšpekcijo prositi za 
odobritev nove lokacije pridelave na kmetijskih zemljiščih pod upravo parka. Nova lokacija je bila z 
odločbo odobrena s pogoji odstranitve gostiteljskih rastlin bakterije hruševega ožiga (Erwinia 
amylovora). Gostiteljske rastline smo v krogu 200 m od nove lokacije s privolitvijo lastnikov odstranili. 
Posadili smo 3.500 jablanovih in hruškovih sejancev za nadaljnje razmnoževanje sadnih rastlin. 
Kmetijska zemljišča, pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov smo vključili v sistem ekološke 
kontrole. Opravljali smo številne ukrepe za zmanjšanje gospodarske škode v drevesnici in sadovnjaku 
zaradi prisotnosti gospodarsko škodljivih organizmov. Uredili smo dodatna bivališča za koristne 
organizme in uredili prostore z gostiteljskimi rastlinami. V mesecu juliju je bilo na območju 
Kozjanskega parka močno neurje s točo. V sadovnjaku nam je bil v celoti uničen pridelek sadja in 
razmnoževalnega materiala. Močno je bila poškodovana tudi drevesnica, kar se je odražalo v 40% 
zmanjšanju proizvodnje sadik. Vzgojenih je bilo 2447 sadik visokodebelnih sadnih dreves. Zaradi močno 
poškodovanih podlag in pomanjkanja vlage v poletnih mesecih je bilo oteženo cepljenje. Pričakuje se 
slabši oprijem cepičev, zato bo naslednje leto v spomladanskih mesecih potrebno izvesti dodatno 
docepljanje podlag. 
 
Vodenje genske banke sadnih vrst in sort v KP, ureditev registracije sort oz. njihov status 
Kmetijska zemljišča v lasti Kozjanskega parka, pridelavo in predelavo smo vključili v sistem kontrole 
ekološkega kmetovanja za pridobitev certifikata pri kontrolni organizaciji Inštitut Kon-cert. 
Opisali in prijavili smo 7 tradicionalnih sort jablan za vpis v sortno listo pri Fitosanitarni upravi RS. 
 
Fitosanitarni in zdravstveni pregledi travniških sadovnjakov, sadnih dreves in drevesnice 
S strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Fitosanitarne uprave RS je bil JZ Kozjanski 
park imenovan kot vzdrževalec tradicionalnih in avtohtonih jablanovih sort. Opravljenih je bilo 64 
pregledov sadnih dreves. 

 

1.2 Varstvo naravnih vrednot 

Spremljanje stanja naravnih vrednot 
Z zavodom RS za varstvo narave smo se dogovorili, da je v letu 2011 pri spremljanju naravnih vrednot 
poudarek na geomorfoloških naravnih vrednotah. Do sedaj smo pregledali 10 naravnih vrednot, njihovo 
stanje je primerno in nobena od le teh ni dolgoročno ogrožena. 
 
V začetku februarja smo bili s strani občine Bistrica ob Sotli obveščeni o skalnem podoru znotraj 
naravne vrednote Soteska Bistrice. Ker nastala razpoka predstavlja nevarnost za bližnje prebivalce in za 
obiskovalce soteske, je v dogovoru z občino Bistrica ob Sotli Geološki zavod Slovenije pripravil načrt 
sanacije, ki bo izvedena še v letošnjem letu. 
 
Pri izvajanju vrednotenja travniških sadovnjakov, se je spremljalo stanje sadnih drevesnih očakov, 
katerih lastnosti bi bile zadostne za predlog njihovega vpisa v seznam naravnih vrednot. 
 
Izven sedanjih mej parka smo sodelovali pri obnovi lesene ograje okoli rastišča Clusijevega svišča na 
Lovrencu v občini Sevnica. Rastišče je zavarovano kot botanični rezervat. 
 
V sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave smo glede na strategijo vrednotenja geoloških naravnih 
vrednot določili osem le teh in jih podrobneje pregledali ter opisali sedanje stanje.  
Opisi vsebujejo naslednje podatke: 

• Ime naravne vrednote 
• Sinonim 



• Kratka oznaka 
• Zvrst naravne vrednote 
• Opis 
• Stanje 
• Občina, naselje 
• Koordinate in nadmorska višina 
• Datum zapisa 
• Način določitve lege 
• Avtor opisa 
• Viri in literatura 

• Merila vrednotenja (izjemnost, tipičnost, kompleksna povezanost, ohranjenost, redkost, 
ekosistemska pomembnost, znanstveno- raziskovalna pomembnost, pričevalna pomembnost) 

• Obrazložitev vrednotenja 
• Stanje 
• Opombe 

 
Priprava predlogov za nove naravne vrednote 
Pri izvajanju vrednotenja travniških sadovnjakov, se je spremljalo stanje sadnih drevesnih očakov, 
katerih lastnosti bi bile zadostne za predlog njihovega vpisa v seznam naravnih vrednot. Predloge bomo 
opremili z vsemi potrebnimi podatki in potem tiste, ki bodo zadostovali kriterijem naravna vrednota, 
posredovali pristojni enoti Zavoda RS za varstvo narave. 

 

Novih naravnih vrednot v letu 2011 nismo predlagali, saj smo se z Zavodom RS za varstvo narave 
dogovorili, da najprej preverimo stanje vseh obstoječih naravnih vrednot in uredimo popolnost zapisov, 
glede novih predlogov pa ostajamo na seznamu, ki smo ga posredovali Zavodu že leta 2008. 

 





1.3 Ohranjanje krajinske pestrosti 
 

V letu 2011 smo nadaljevali s spremljanjem stanja krajinske pestrosti na zavarovanem območju.  
 
Kozjanski vrt-slovenski vrt 
Akcijo Kozjanski vrt-slovenski vrt nismo izvedli zaradi daljše bolniške odsotnosti za izvedbo 
zadolžene sodelavke.  
 
Sadovnjaki v krajini – analiza 
Na podlagi strokovnega članka Stanislava Tojnka Ugotavljanje kondicijske vrednosti sadnih 
dreves in travniških sadovnjakov, smo pripravili koncept opazovanja sadovnjakov znotraj 
zavarovanega območja. V omenjenem članku so opredeljene tri kategorije: samostojni nasad, 
nasad v sklopu naselja in posebne oblike nasada (pomembna osamela drevesa, drevoredi). 
Opravili smo terenske oglede v zimskem in spomladanskem letnem času ter fotografirali 
izbrane omenjene nasade na podlagi kriterija krajinske pestrosti. 
Lastnikom kmetijskih zemljišč smo nudili pomoč pri izdelavi sadilnega načrta za travniške 
sadovnjake.  
Vzdrževali smo sadne drevorede v občinah Bistrica ob Sotli in Kozje. 
 
Zasadili smo trenutno najdaljši sadni drevored v Sloveniji, zasajen s tradicionalnimi sortami 
hrušk, ob regionalni cesti Podčetrtek – Olimje, katerega slavnostna predstavitev javnosti je bila 
20. junija. 
 



Rožni vrt pri svetem Lovrencu – sodelovanje s turističnim društvom Bizeljsko in župnijo 
Bizeljsko 
S Turističnim društvom in bizeljskim župnikom smo imeli sestanek na to temo in se dogovorili o 
pripravi projekta. Do nadaljnjih razgovorov ni prišlo zaradi daljše bolniške odsotnosti.  

 
Zeliščni vrt  pri samostanu Olimje  
Opravili smo terenske oglede omenjenega vrta. Do objave analize ni prišlo zaradi daljše 
bolniške odsotnosti.  
 
Analiza krajine po magistrski nalogi Jelke Hudoklin 
Opravili smo osnutek analize krajine za območje Bizeljskega ter opravili nekaj terenskih 
ogledov omenjenega območja. 
 
Grajski vrt pri gradu Podsreda 
Tu gre za ureditev predgradja gradu Podsreda. Z ZVKDS, OE Celje smo opravili ogled in se 
dogovarjali o načinih zasaditve ter predlogih za vrtno opremo. 
 
Vrt na Čerčkovi domačiji 
Spomladi smo na vrt ob hiši na Čerkovi domačiji zasadili del rastlin, ki so nekoč bile na tradicionalnem 
kmečkem vrtu.  
 

1.4 Nadzor 

Nadzorne naloge izvajamo v skladu z varstvenimi pravili in načeli, ki jih postavlja Zakon o ohranjanju 
narave (Ur. list RS št. 56/99) in v skladu z varstvenim režimom, ki ga določa zakon o Spominskem 
parku Trebče (Ur. list SRS, št. 1/81, 42/86 in Ur. list RS, št. 8/90). V sodelovanju z ribiško družino Sotla 
smo v reko Bistrico vložili potočno postrv in skupaj bomo izvajali nadzor nad uspešno vključitvijo le te v 
vodno okolje. 

 

1.5 Naravovarstvena soglasja in uveljavljanje predkupne pravice 

S predstavniki Agencije RS za okolje sodelujemo v upravnem postopku izdaje naravovarstvenega 
soglasja, z izdajanjem strokovnih mnenj na podlagi prejete dokumentacije in terenskega ogleda lokacije 
posega v prostor ali posega v naravo.  
V obdobju od 1.1.2011 do 31.12.2011 smo izdali 118 strokovnih mnenj.  
 
Na podlagi vloge občine Kozje za pridobitev naravovarstvenega soglasja k postavitvi novih postajališč za 
avtobus smo pripravili razmišljanje o problematiki in ga posredovali županu občine Kozje. Župan je 
upošteval naša razmišljanja in angažiral arhitekta k snovanju avtobusnih postajališč. To dejstvo 
ocenjujemo kot pozitiven premik na področju urejanja krajine.  
 
Izpostaviti velja problematiko umeščanja številnih sončnih elektrarn, pa tudi ograd za živali (običajno z 
damjaki), ki zaradi konfiguracije terena in prepašenosti vodijo v poškodovanje travne ruše.  
 
Z Agencijo RS za okolje sodelujemo pri reševanju vlog za prodajo nepremičnin oziroma uveljavljanju 
predkupne pravice. V letu 2011 smo prejeli 153 ponudb za prodajo nepremičnin. Predkupno pravico smo 
uveljavljali v enem primeru in sicer gre za travnikov, ki leži v Podsredi pod upravo Kozjanskega parka in 
ga nujno potrebujemo za potrebe drevesnice starih sort jablan. 

 



 
 
 

 



 

2 IZOBRAŽEVANJE OBISKOVALCEV 
 

2.1 Izobraževanje učencev, dijakov, študentov in odraslih 


Izobraževanje in spodbujanje raziskovanja v duhu varstva narave, zlasti ohranjanja biotske 
raznovrstnosti, je ena od ključnih nalog zaposlenih v zavarovanem območju, zato intenzivno 
pripravljamo programe, s pomočjo katerih bomo pritegnili k izobraževanju in raziskovanju čim več 
ciljnih skupin. 
Izobraževanje izvajamo na različnih nivojih: 

- izobraževanje šolarjev, dijakov in študentov, 
- izobraževanje prebivalcev zavarovanega območja, 
- izobraževanje obiskovalcev zavarovanega območja. 

 
V okvir izobraževanja prebivalcev Kozjanskega sodi tudi izvedba opazovanja nočnih metuljev v okviru 
Evropskih noči opazovanj nočnih metuljev. Nočnega opazovanja se je udeležilo cca. 30 ljudi, izvajal pa 
ga je Stanislav Gomboc. Dogodek je bil medijsko odmeven, hkrati pa je bilo ob tem odkrito preko deset 
novih vrst za območje Kozjanskega (skupaj tako že skoraj 1000 vrst metuljev). 

 

2.1.1  Ustvarjalne delavnice  

V Kozjanskem regijskem parku smo tudi v letu 2011 pripravili velikonočni program, v okviru katerega 
smo izvajali ustvarjalne delavnice, ki so namenjene tako učencem osnovnih šol, ki delujejo znotraj 
zavarovanega območja, kakor tudi ostalim prebivalcem in obiskovalcem parka. 
Izdelovali smo cvetnonedeljske butare in pisanice v batik ter servetni tehniki ter tehniki drsanja.  
Delavnice so potekale v Slovensko–bavarski hiši v Podsredi v času med 11. in 21. aprilom 2011. Za učence 
osnovnih šol so delavnice potekale v dopoldanskem času, 20. aprila 2011 pa je bila delavnica tudi v 
popoldanskem času in je bila namenjena otrokom in njihovim staršem in prebivalcem ter obiskovalcem 
zavarovanega območja.  
Delavnico izdelovanja pisanic smo izvedli tudi na I. Osnovni šoli v Celju. 
Delavnice je obiskalo 190 udeležencev. 
 
29. maja 2011 je bila na gradu Podsreda lutkovna predstava z naslovom »Vito in Svit« v izvedbi gledališča 
»Mladi maj«.  
Po lutkovni predstavi je sledila delavnica izdelovanja punčke iz cunj na tradicionalen slovenski način 
brez šivanja in le s prepletanjem starih krpic.  
Predstave z delavnico se je udeležilo 40 obiskovalcev. 
 
V predbožičnem času so ustvarjalne delavnice potekale v času med 5. in 15. decembrom 2011 v 
dopoldanskem času in 8. decembra 2011 v popoldanskem času v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi.  
Izdelovali smo pomandre, svečke iz čebeljega voska in izdelke iz slanega testa. 
Delavnice je obiskalo 40 udeležencev. 
Popoldansko delavnico si lahko pogledate na www.kozjansko.info. 

 
 




 
 
2.1.2 Izvajanje naravoslovnih in kulturnih dni 
 
NARAVOSLOVNI DNEVI  
V letu 2011 smo izvedli 28 naravoslovnih in 27 kulturnih dni. 

http://www.kozjansko.info/


 

NARAVOSLOVNI / TEHNIŠKI DAN 
ŠTEVILO 

SKUPIN 

ŠTEVILO 

UČENCEV/DIJAKOV 

1. Biodiverziteta in zavarovano območje  4 135 

2. Suhi travniki 5 97 

3. Travniški sadovnjaki in ekološko   

    kmetovanje  

 

7 

 

198 

4. Potok in reka 1 14 

5. Ekoremediacije- rastlinske čistilne naprave 2 52 

6. Drevesni očaki 3 120 

7. Gozd 3 67 

8. Kamnine 2 34 

9. Naravna okolja 1 16 

SKUPAJ 28 733 

 
 

 
 
 
 
Na željo Prirodoslovnega društva Slovenije smo v soboto, 15. oktobra, izvedli strokovno vodenje po 
geološki učni poti. Vodenja se je udeležilo 48 članov. 

KULTURNI DNEVI  

V letu 2011  smo pripravili program ponudbe kulturnih dni v Kozjanskem parku, ki smo ga poslali na 
osnovne šole po Sloveniji. Program smo prilagodili glede na starostno stopnjo otrok in predvideni učni 
načrt.  



 
V okviru programa kulturnega dne so v Kozjanskem parku na voljo naslednje vsebine: 
 

- predstavitev kulturne dediščine Kozjanskega parka 
- srednjeveški trgi 
- mlinarstvo 
- način življenja  družine velikega kmeta konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja 
- srednjeveški način življenja na gradovih. 

 

KULTURNI DAN ŠTEVILO SKUPIN 
ŠTEVILO 

UČENCEV/DIJAKOV 

Kulturni dnevi in druga vodstva šolske mladine  
opravljena v okviru vsebin programske 
dejavnosti JZ Kozjanski park 

 
27 

 
750 

 

2.1.3 Mentorstvo in strokovna pomoč dijakom, študentom in raziskovalcem 

V Kozjanskem parku so v času od 4.4. do 15.4.2011, štirje dijaki 1. in 3. letnika smeri Naravovarstveni 
tehnik iz Šolskega centra Šentjur, opravljali 2. tedensko praktično delo. Seznanili so se z aktivnostmi in 
strokovnim delom, ki ga izvajamo. Pod mentorstvom strokovnih delavcev so opravljali revitalizacije in 
vzdrževalna dela v travniških sadovnjakih, sadnih drevoredih, spoznavali delo v drevesnici, sodelovali 
pri nameščanju bivališč za samotarske čebele in sodelovali pri projektnem delu Gimnazije center Celje z 
naslovom Moje jabolko. 
V času od 31.1. do 25.2. in od 16.5. do 30.6 so opravljali praktično delo 4. študentje 1. letnika smeri Inženir 
naravovarstva. V mesecu maju in juniju pa je bila na opravljanju praktičnega dela študentka Višje 
strokovne šole za hortikulturo in vizualne umetnosti iz Celja. Z mentorji so opravljali oglede, kartiranje 
in vrednotenje travniških nasadov na območju celotnega zavarovanega območja za potrebe izdelave 
načrta dolgoročnega sonaravnega upravljanja s travniškimi sadovnjaki. Seznanili so se z ostalim 
strokovnim delom, ki ga opravljamo znotraj javnega zavoda. 
 
Od 1. do 22. junija 2011 se je praktično usposabljala dijakinja 3. letnika Srednje šole za gradbeništvo in 
varovanje okolja. 
 
Od 1. do 24. junija 2011 so opravljali praktično izobraževanje trije dijaki programa Okoljevarstveni tehnik 
iz Šolskega centra Celje. 
 
Od 3. do 14. oktobra 2011 je pri nas opravljal praktično izobraževanje en dijak programa Okoljevarstveni 
tehnik iz Šolskega centra Celje. 
 
 
2.1.4    Projekt Zlato jabolko 
V sodelovanju z Gimnazijo Celje – Center smo 14. in 15. aprila 2011 že tretjič  zapored izvedli projektni 
dan za vse dijake drugega letnika te gimnazije (140 dijakov). Projekt je zasnovan interdisciplinarno. Pri 
njem sodeluje štirinajst profesoric in profesorjev Gimnazije Celje – Center ter devet sodelavcev 
upravljavca Kozjanskega parka. Dijaki imajo tako možnost spoznavati in razvijati razumevanja osnovnih 
pojmov in odnosov ter zapletenih povezav, ki vzdržujejo sisteme v okolju in vplivajo nanje, z različnih 
perspektiv, kar omogoča njihovo celostno razumevanje in obravnavanje kompleksnih odnosov med 
naravo, družbo in ekonomijo. Povezujejo se naravoslovno, družboslovno in ekonomsko področje.  
 
2.1.5 Izvedba projektnih dni z gimnazijo Brežice 
Prvič pa smo v letu 2011 pripravili projektna dneva za vse dijake tretjih letnikov gimnazije Brežice, ki sta 
potekala 6. in 7. maja.  Pri izvedbi tega projekta smo sodelovali samo sodelavci Kozjanskega parka, 



profesorji gimnazije pa so bili le spremljevalci in opazovalci pri posameznih sklopih nalog. 
Projektna dneva sta potekala v Podsredi, na Vetrniku, na Čerčkovi domačiji na Pilštanju in na gradu 
Podsreda. 
 
Dijaki in profesorji obeh gimnazij so bili z izvedbo zelo zadovoljni, saj se dijaki pri takem načinu 
izobraževanja celostno seznanijo z delovanjem, nalogami in upravljanjem zavarovanega območja s 
pomočjo ogleda zavarovanega območja in z izvajanjem določenih nalog.  
 
V naslednjem letu bomo tak način izobraževanja ponudili še gimnaziji Rogaška Slatina in v primeru 
pozitivnega odziva, bi dijaki vseh treh gimnazij spoznali zavarovano območje, ki se nahaja v neposredni 
bližini njihovega bivanja in izobraževanja. 
 
2.1.6 Priprava in izvedba poletnih naravoslovnih delavnic 
V času od 28. do 31. maja smo izvedli Naravoslovno raziskovalno delavnico Kozjanski park 2011, na 
kateri smo raziskovali v treh skupinah – skupina za metulje (mentor Stanislav Gomboc), skupina za 
plazilce (mentor Tomaž Jagar) in skupina za hrošče (mentor Martin Vernik). Podatki, ki so bili zbrani v 
okviru posameznih skupin, bodo pomenili pomemben doprinos k bazi podatkov Kozjanskega parka. 
Najdene so bile tudi vrste, ki jih do sedaj še nismo našli v Kozjanskem parku npr. puščavnik 
(Osmoderma eremita). 
 
V času od 27. junija do 01. julija smo izvedli naravoslovno-izobraževalno delavnico za osnovnošolsko 
mladino. Udeleženci delavnice so se seznanjali z nastankom, rastlinstvom in živalstvom Kozjanskega 
regijskega parka in spoznavali prve korake na poti k raziskovanju.   
 
Pri pripravi in izvedbi poletnih naravoslovnih delavnic je prišlo do manjšega števila realiziranih ur od 
načrtovanih zaradi vključitve zunanjih mentorjev v delavnice. Do spremembe je prišlo zaradi odhoda 
delavke na porodniški dopust.  
 

2.1.7 Predavanja in izobraževanja v gosteh 

 
VSEBINA PREDAVATELJ Posvet/Delavnica/Preda

vanje 
Kraj 

Kozjanski regijski park- 
zavarovano območje kot 
razvojna priložnost 

 
Mojca Kunst 

Ali se bojimo Parka 
Pohorje 

Dravograd 

Varovanje narave v 
Kozjanskem parku 

Mojca Kunst Eko Dan – OŠ Tržišče Tržišče 

Natura 2000 in biosferno 
območje 

Mojca Kunst Predavanje – Mladinski 
center  

Bistrica ob Sotli 

Program MAB (Človek in 

biosfera) n BO Kozjansko in 

Obsotelje 

 

Mojca Kunst 

UNESCO in sistem OZN FDV, Ljubljana 

Krajina Kozjanskega parka Vesna Zakonjšek Predavanje – Mladinski 
center 

Bistrica ob Sotli 

Izobraževanju lokalnih 
turističnih vodnikov 

Lucija Zorenč Delavnica Podčetrtek 

Mednarodno leto gozdov; O 
gozdarstvu malo drugače 

Teo Hrvoje 
Oršanič 

Predavanje Šentjur pri Celju 

Odnos do okolja Teo Hrvoje 
Oršanič 

Z glavo za naravo; 
organizacija OŠ 
Kostanjevica na Kki 

Kostanjevica na 
Krki 



Odnos do okolja  Teo Hrvoje 
Oršanič 

Z glavo za naravo; 
organizacija OŠ Velika 
Dolina 

Kostanjevica na 
Krki 

Mednarodno leto gozdov; O 
gozdarstvu malo drugače 

Teo Hrvoje 
Oršanič 

Predavanje; organizacija 
Knjižnica Krško 

Kostanjevica na 
Krki 

O gozdu, o divjadi Teo Hrvoje 
Oršanič 

Sprehod po gozdu; PP 
projekcija; organizacija 
Vrtec Mavrica Brežice  

Dobrava, Brežice 

30 let Kozjanskega parka – 
dobre prakse 

Teo Hrvoje 
Oršanič 

Predavanje; organizacija 
Občine Cirkulane 

Cirkulane 

Ekologije divjadi in varstva 
okolja 

Teo Hrvoje 
Oršanič 

Zveza lovskih družin 
Posavja 

Krško 

Kozjanski park in skrb za 
naravne vrednote 

Teo Hrvoje 
Oršanič 

Zavoda za gozdove 
Slovenije, OE Brežice 

Podsreda 

Gozdarstvo v mednarodnem 
letu gozdov 

Teo Hrvoje 
Oršanič 

Knjižnica Brežice Brežice 

Kozjanski park in skrb za 
naravne vrednote 

Teo Hrvoje 
Oršanič 

Gozdarski sindikat 
Kočevje 

Podsreda 

Ekološka, integrirana ali 
konvencionalna pridelava 

Adrijan Černelč Projektni dan - OŠ 
Kozje 

Kozje 

Travniški sadovnjaki in 
primeri dobrih praks na 
območju KP 

Adrijan Černelč KGZS zavod Celje – KOP 
izobraževanja kmetov 

Pristava 

Tradicionalne in avtohtone 
sorte sadnega drevja 

Adrijan Černelč Predavanje – mladinski 
center 

Bistrica ob Sotli 

Stanje travniških sadovnjakov 
na območju KRP 

Adrijan Černelč Delavnica – strategija 
dolgoročnega 
sonaravnega upravl. 

Podsreda 

Vrednotenje travniških 
nasadov z TB metodo 

Adrijan Černelč Delavnica v Krajinskem 
parku Kolpa 

Adlešiči 

Življenje v gozdovih in z 
gozdom 

Dušan Klenovšek Knjižnica Rimske 
Toplice 

Rimske Toplice 

Zavarovane živali Dušan Klenovšek Planinski dom na 
Blegošu 

Blegoš 

Zavarovane rastlinske vrste in 
odnos do okolja 

Dušan Klenovšek 
in Teo Hrvoje 
Oršanič 

Planinski dom Grohat Grohat  

Zavarovane živalske vrste Dušan Klenovšek Kulturni center, 
Rogaška Slatina 

Rogaška Slatina 

 
 
 
 

2.2 Sodelovanje pri pripravi in spremljanje raziskovalnih, seminarskih in 
diplomskih nalog nalog v zvezi z zavarovanim območjem 

 
Dijakom in študentom, ki pripravljajo raziskovalne, seminarske in diplomske naloge pomagamo z 
mnenji, napotki in tudi razpoložljivimi podatki.  
 
V letu 2011 smo svetovali študentom in dijakom pri pripravi seminarskih in diplomskih nalog z naslovi:  
- Ekološko kmetovanje znotraj zavarovanega območja  



- Gruska jama 
- Ozaveščanje pomena divjih čebel 
- Travniški sadovnjaki in obhišni vrtovi 
- Pomen koristnih organizmov v travniških sadovnjakih 
- Vrednotenje travniških nasadov z metodama TB in DEX na območju Kozjanskega regijskega parka 
 
Z jamarskim društvom iz Brežic smo izvedli raziskavo krajšega in zasutega rova jame Gruska. 
 
 

 



3  OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA IN TRŽENJE 

 
ČLANKI IN OBJAVE V PISNIH MEDIJIH  
V posameznih tiskanih medijih je bilo v letu 2011 objavljenih 411 člankov, ki opisujejo dogajanja v 
Kozjanskem parku, kar je za 7,03% več kot v letu 2010. 
 
V letu 2011 smo strokovni sodelavci JZ KP redno objavljali članke v štirih lokalnih medijih:  Šentjurčan, 
Oko, Rogaške novice in Posavski Obzornik. Na ta način smo promovirali dejavnost Parka in prispevali k 
ozaveščanju javnosti o aktualnih temah z različnih strokovnih področij.  
 
Pripravljen in pravočasno oddan je bil tudi znanstveni prispevek za Slovenske regionalne dneve, ki so 
bili oktobra v Lipici. Avtorja prispevka sta  bila Teo Hrvoje Oršanič in Barbara Ploštajner. Prispevek v 
zborniku ni bil objavljen. 
 
Razen tiskanih medijev se odmevi na naše prireditve pojavljajo tudi v raznih elektronskih medijih, kot  
so: mop.gov.si, spletna stran STO-Slovenske turistične organizacije, kozjansko.info, posavje.info,  
lokalno.si, turizem-podcetrtek, podezelje.com. tic-kozje, vecer.com, celjan.net,  … 
 

REVIJA 
ŠTEVILO ČLANKOV V 

LETU 2010 
ŠTEVILO ČLANKOV 

V LETU 2011 

Akademija zdrave prehrane - bilten 1  - 

Delo 25 20 

Dolenjski list 16 2 

Kmečki glas 1 6 

Likovni svet - 1 

Nedelo 1 2 

Novi tednik 63 57 

Odprta kuhinja, priloga Nedela 1 2  

Oko 112 134 

Okolje in prostor  2 

Posavski obzornik 2 26 

Potovanje in stil   2 

Rogaške novice 94 105 

Salon Slovenija  2 

Slovenske novice 5 3 

Slovenske počitnice 2 1 

Story 1  - 

Šentjurčan 31 31 

Večer 12  - 

Zelena dežela - Glasilo KGZS 1  - 

Planinski vestnik -      5 

Zmajev glas 15  10 

 SKUPAJ 384 411 

ELEKTRONSKI MEDIJI  



 
Novinarji posameznih radijskih postaj so v letu 2011 redno spremljali naše delo. Posamezne dejavnosti 
so bile predstavljene z intervjuji, najavami prireditev, reportažami in v dnevno informativnih oddajah. 
 
JAVLJANJA 
 
19.01.2011      Štajerski val – predstavitev Glasbenega poletja na gradu Podsreda 2011; mag. Valerija    

Slemenšek 
07.03.2011 Štajerski val – predstavitev delovanja Kozjanskega parka v letu 2011; mag. Teo Hrvoje 

Oršanič 
05.06.2011 Radio Celje – predstavitev akcije »Za družine brezplačno in mednarodni muzejski dan«; 

mag. Valerija Slemenšek 
06.05.2011 Štajerski val – predstavitev akcije »Za družine brezplačno in mednarodni muzejski dan«; 

mag. Valerija Slemenšek 
20.05.2011 Štajerski val in Radio Celje, 30. letnica Kozjanskega parka; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
02.06.2011  Štajerski val – predstavitev srednjeveškega dneva na gradu Podsreda in tradicionalnega 

pohoda; mag. Valerija Slemenšek 
03.06.2011 Radio Slovenija – predstavitev srednjeveškega dneva na gradu Podsreda; Nataša Ferlinc 

Krašovic 
10.06.2011 Radio Celje – predstavitev programa Glasbeno poletje na gradu Podsreda; mag. Valerija 

Slemenšek 
20.06.2011 Radio Rogla – predstavitev najdaljšega hruškovega drevoreda v Sloveniji; Teo Hrvoje 

Oršanič  
05.07.2011 Vaš kanal – predstavitev steklarske razstave Miriam Kosec in Francija Črnelča; Nataša 

Ferlinc Krašovic 
29.08.2011 Radio Slovenija – predstavitev programa Glasbeno poletje na gradu Podsreda; mag. 

Valerija Slemenšek 
07.09.2011 Radio Ognjišče – predstavitev obnovljene Lurške jame v okviru projekta Marijina 

romarska pot; Tatjana Zalokar 
07.09.2011 STA – predstavitev obnovljene Lurške jame v okviru projekta Marijina romarska pot; 

Tatjana Zalokar 
08.09.2011        Štajerski val – predstavitev Projekta IPA - Od vijeglavke do soka; Adrijan Černelč 
27.09.2011 Radio Slovenija – predstavitev prireditve Praznik kozjanskega jabolka; mag. Valerija 

Slemenšek 
30.09.2011 Štajerski val – predstavitev pohoda organiziranega v okviru prireditve Praznik 

kozjanskega jabolka; Mojca Kunst 
01.10.2011    Oddaja Dobro jutro Slovenija – Oddaja, ki je bila namenjena prireditvi Praznik    

kozjanskega jabolka je potekala v živo in sicer smo se javljali na 10 radijskih postaj 
(Štajerski val, radio Ptuj, radio Prlek, radio Zeleni val, radio Slovenija International, Moj 
radio, radio Koper, radio Kranj, radio Univox, Primorski val); mag. Teo Hrvoje Oršanič, 
Andrej Dušan Kocman, Adrijan Černelč, mag. Valerija Slemenšek 

04.10.2011  Radio Potepuh – predstavitev prireditve Praznik kozjanskega jabolka; mag. Valerija 
Slemenšek 

06.10.2011 Štajerski val – predstavitev prireditve Praznik kozjanskega jabolka; mag. Valerija 
Slemenšek 

07.10.2011 Radio Slovenija – predstavitev prireditve Praznik kozjanskega jabolka; mag. Valerija 
Slemenšek 

08.10.2011   Štajerski val – predstavitev Carjeviča leta 2011; Adrijan černelč 
08.10.2011    Radio Slovenija – Celoletno dogajanje v travniškem sadovnjaku; Adrijan Černelč 
08.11.2011 Radio Celje – predstavitev Kozjanskega parka in naše turistične ponudbe za oddajo Pojdi 

z menoj; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
25.11.2011 Radio Slovenije - predstavitev Kozjanskega parka in naše turistične ponudbe; mag. Teo 

Hrvoje Oršanič 



 
 
TELEVIZIJSKE ODDAJE  
 
VTV – Velenje Predstavitev razstave Lončenina za praznično peko (14.04.2011); Lucija Zorenč 
 
TV Slovenija Reportaža o 30-letnici Kozjanskega parka v oddaji Slovenska kronika (24.05.2011) 
 
VTV – Velenje Predstavitev 30-letnega delovanja Kozjanskega parka (25.05.2011); mag. Teo 

Hrvoje Oršanič 
 
VTV – Velenje Predstavitev steklarske razstave Miriam Kosec in Francija Černelča (15.07.2011); 

Nataša Ferlinc Krašovic 
 
VTV – Velenje  Predstavitev programa Glasbeno poletje na gradu Podsreda (18.07.2011); mag. 

Valerija Slemenšek 
 
TV Slovenija Slovenska kronika - Oddaja o Lajošu Špeljaku, ki je na Prazniku kozjanskega 

jabolka 2011 pridobil naziv Carjevič (14.11.2011); mag. Teo Hrvoje Oršanič, Adrijan 
Černelč, mag. 

 
VTV – Velenje Slovenska biosferna območja v očeh naših otrok (17.11.2011); Mojca Kunst 
 
 
3.1 Dogodki in prireditve 



3.1.1 Novinarska konferenca 
V četrtek, 8. septembra smo v kulturnem domu v Zagorju pri Lesičnem izvedli novinarsko konferenco,  
na kateri smo predstavili: 
 
1. 30 let dela Kozjanskega parka. 
2. Projekt Marijina romarska pot, ki smo ga v Kozjanskem parku izvajali že od oktobra 2009 in je bil v 

septembru 2011 v sklepni fazi. Marijino romarsko pot in obnovljeno Lurško jamo smo slavnostno 
odprli isti dan v popoldanskih urah. 

3. Projekt Od vijeglavke do soka, ki je prav tako v sklepni fazi saj se zaključuje meseca marca 
2012. 

4.  »Praznik kozjanskega jabolka«, ki je letos obeležil že ducat let.  
 
Novinarske konference se je udeležilo 7 novinarjev iz različnih medijskih hiš (TV Slovenija, radio 
Ognjišče, Štajerski val, časopis Oko, Delo, Večer, RTV Slovenija). 
 
3.1.2 Vodenje obiskovalcev v zavarovanem območju (strokovna in ostala vodstva) 
V letu 2011 smo zagotavljali strokovna in ostala vodstva na naravoslovnih in kulturnih vsebinah: na 
geološki poti, Gruski jami, travniških sadovnjakih, suhih travnikih, na gradu Podsreda, na gozdni poti 
od Podsrede do gradu, trgu Podsreda, Slovensko-bavarski hiši, Levstikovem mlinu, Javerškovi domačiji 
in na Trebčah.  

 
3.1.3  Sodelovanje na turističnih in ekoloških sejmih  
Turistično ponudbo in parkovne regionalne produkte smo predstavljali na različnih sejemskih 
prireditvah. 
 
Sejem Turizem in prosti čas  



V okviru sejma Turizem in prosti čas smo, od 27. do 30. januarja, skupaj z ostalimi zavarovanimi 
območji (Triglavski narodni park, park Goričko, Logarska dolina, park Kolpa, Škocjanske jame, Strunjan 
in Ljubljansko barje) predstavili ponudbo Kozjanskega parka. Sejem se je odvijal na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. 
 
»Biotska raznovrstnost – v tem smo skupaj »  
24. marca smo se v okviru projekta Evropske komisije predstavili na osveščevalnih dnevih o pomenu 
biotske raznovrstnosti na stojnici na Novem trgu v Ljubljani. Gre za projekt osveščanja širše javnosti o 
pomenu in ohranjanju biotske raznovrstnosti z animacijskimi aktivnostmi in delavnicami ter 
predstavitvijo delovanja KP na tem področju. Zanimanje mimoidočih je bilo veliko, stojnica je bila 
vseskozi zelo obiskana, kar priča o aktualnosti te teme in potrebi po organizaciji še kakšne podobne 
predstavitve v bodoče. 
 
Kulturni bazar 
Kozjanski park je kot član Skupnosti muzejev Slovenije 15. marca 2011 sodeloval na Kulturnem bazarju, 
ki je potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani. Predstavljali smo se 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 dobre prakse.   
Na prireditvi smo sodelovali skupaj z 28 muzeji in galerijami v prvem preddverju Cankarjevega doma. 
 
Šentjurjevo 
V okviru sejma Šentjurjevo smo 14. aprila na povabilo Razvojne agencije Kozjansko predstavili ponudbo 
Kozjanskega parka in sicer v okviru razstave »Naravno je zdravo«. 
 
Dnevi slovenskega turizma v Zagrebu 
Na povabilo Razvojne agencije Sotla smo ponudbo Kozjanskega parka predstavili na Dnevih 
slovenskega turizma, ki so se odvijali v Zagrebu, 18. in 19. maja, na trgu Bana Jelačića.  
 
Slovenska turistična borza – SIW 2011 
Slovenska turistična borza 2011 se je letos odvijala v termah Olimia od 26. do 28. maja. Gostitelj – terme 
Olimia je sprejem za vse goste pripravil v prostorih samostana Olimje. Na sprejemu smo poleg ostalih 
ponudnikov predstavili tudi ponudbo Kozjanskega parka.  
 
Primorski sejem 
Na povabilo Razvoje agencije Sotla smo ponudbo Kozjanskega parka predstavili tudi na Primorskem 
sejmu v Kopru, ki se je odvijal od 02. do 05. junija. 

Kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni 

Od 20. do 25. avgusta smo se skupaj z ostalimi zavarovanimi območji (Triglavski narodni park, 
Škocjanske jame, KP Goričko, KP Kolpa, KP Strunjan, Ljubljansko barje in Logarska dolina) predstavili 
na Kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni. 
 
 
 
 
Mednarodni festival Panonika harmonika 
Ponudbo Kozjanskega parka smo predstavljali na Mednarodnem festivalu harmonike, etno glasbe, vina, 
kulinarike in smeha, ki je potekal od 26. do 28. avgusta v Cerkljah ob Krki. 
 
Kozjanski sejem, Kozje 
V okviru Kozjanskega sejma smo se 3. in 4. septembra predstavljali z našo publikacijo. Največji 



poudarek je bil seveda namenjen predstavitvi prireditve Praznik kozjanskega jabolka. 
 
MOS - mednarodni obrtni sejem 
V mesecu septembru smo se v sodelovanju z RA Sotla predstavili s promocijskim gradivom na 
Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Pri predstavitvi Kozjanskega parka smo največji poudarek dali 
predvsem na bližajočo se prireditev Praznik kozjanskega jabolka in v ta namen organizirali peko 
jabolčnega »štrudla« na sejemskem prostoru. 
 
Sejem Narava-zdravje 
V mesecu oktobru smo se skupaj s Parkom Škocjanske jame, Triglavskim narodnim parkom in 
Ljubljanskim barjem predstavljali na sejmu Narava-zdravje.  
 
Obrtno podjetniški in kmetijski sejem Brežice 
V okviru Obrtno podjetniškega in kmetijskega sejma v Brežicah smo se 21. in 22. oktobra predstavljali z 
našo publikacijo.  
 
Frančiškov sejem 
Kozjanski park je 4. decembra sodeloval na Frančiškovem sejmu v Olimju, ki ga je organiziral TIC 
Podčetrtek. 
 
3.1.4 Svetovni dan muzejev 
Mednarodni dan muzejev je bil v letu 2011 posvečen temi »Muzeji in spomin«. 
Z akcijo dan odprtih vrat gradu Podsreda smo se pridružili več kot 50 slovenskim muzejem, ki so 
mednarodni muzejski dan obeležili z dnevom odprtih vrat in različnimi prireditvami.  
 
Kozjanski park je ta dan obeležil v sodelovanju z Društvom steklarjev Slovenije s steklarsko delavnico, 
ki se je odvijala na gradu Podsreda.  
Delavnico so izvedli člani Društva steklarjev Slovenije: Beti Jamnikar, Zvone Drobnič in Karli Holešek.  
Dogajanje je popestrila Etno skupina Nojek. 
 
Zaradi velikega zanimanja obiskovalcev smo se dogovorili, da v mesecu avgustu delavnico ponovimo.  
Drugo steklarsko delavnico smo tako izvedli 28. avgusta 2011 v sodelovanju s člani Društva steklarjev 
Slovenije: Karli Holešek, Jože Varjačič in Marjan Matanovič.  
 
3.1.5  Dan voda – predavanje na temo sonaravno urejanje vodotokov 
V okviru Dneva voda smo na OŠ Lesično organizirali predavanje na temo Ekoremediacije vodotokov. 
Predavala je Alenka Sajovic iz Ekoremediacijskega tehnološkega centra iz Celja. Po predavanju smo si 
na terenu ogledali vzorčno rastlinsko čistilno napravo pri ekološkem kmetu Juriju Krivcu na Pokleku. 
Predavanja se je udeležilo 25 oseb. Vzporedno s predavanjem je bila predstavljena razstava Sklada 
Si.voda na temo rastlinskih čistilnih naprav, ki je bila v Osnovni šoli Lesično na ogled od 21. marca do 
22. aprila.  
 
3.1.6 Dan Zemlje, 22. april 
Letos smo se že štirinajstič priključili praznovanju Dneva Zemlje. Praznovanje smo posvetili gozdovom, 
saj je Organizacija združenih narodov leto 2011 razglasila za Mednarodno leto gozdov. 
Logotip Mednarodnega leta gozdov 2011 upodablja slogan »Gozdovi za ljudi« in obenem prikazuje 
pomembno vlogo ljudi pri trajnostnem upravljanju, ohranjanju in trajnostnem razvoju gozdov po vsem 
svetu. Gozdovi dajejo zavetje ljudem, so pomemben habitat živali in rastlin ter drugih organizmov 
oziroma vir biotske raznovrstnosti, vir hrane, zdravil ter čiste vode in igrajo ključno vlogo pri 
ohranjanju stabilnega globalnega podnebja ter okolja.  Gozdovi so ključnega pomena za preživetje in 
dobro počutje vseh 7 milijard ljudi po vsem svetu. 
Tudi letos smo za parkovne osnovne šole razpisali literarni natečaj z naslovom Gozd in živali. Na 
natečaj se je odzvalo šest osnovnih šol: OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Podčetrtek, OŠ Kozje, OŠ Lesično, OŠ 



Koprivnica in OŠ Brestanica. Skupaj je prispelo 32 literarnih del.  
Praznovanje je potekalo na gradu Podsreda, kjer je najprej imel zanimivo predavanje dr. Ignac Sivec iz 
Prirodoslovnega muzeja Slovenije z naslovom Tekoče vode in gozdovi. Skozi predavanje smo spoznali 
pomemben življenjski prostor žuželk, ki jih najdemo v tekočih vodah v gozdovih in na katerih 
ogroženost zaradi njihove majhnosti prevečkrat pozabljamo. 
Predavanju je sledil kratek kulturni program učencev OŠ Kozje.  
Vse udeležence smo za konec povabili še na ogled razstave Biotska raznovrstnost je življenje, naše 
življenje, ki jo je pripravil Zavod RS za varstvo narave in bo na različnih koncih Kozjanskega parka na 
ogled do konca leta. 
 
V petek, 27. maja smo že tradicionalno vse sodelujoče na literarnem natečaju popeljali na ekskurzijo v 
eno od zavarovanih območij v Sloveniji. Letos smo obiskali Krajinski park Kolpa. 

3.1.7 Mednarodni dan biodiverzitete 

Glede na to, da Kozjanski park v letošnjem letu praznuje 30 let svojega obstoja smo se odločili, da ta dan 
obeležimo v sklopu praznovanja mednarodnega dneva biodiverzitete. Izvedbo anket za OŠ znotraj 
zavarovanega območja bomo tako izvedli v naslednjem letu. 

3.1.8  Evropski dan parkov-fotografska razstava Hermana Čatra 

24. maja 2011 smo na podstrešju gradu Podsreda ob Evropskem dnevu parkov odprli fotografsko 
razstavo Hermana Čatra z naslovom »Ne odrecimo se svojim sanjam«.  

3.1.9  Dan okolja – tradicionalni pohod 

Ob svetovnem dnevu okolja smo v nedeljo, 5. junija, organizirali 6. tradicionalni pohod po Kozjanskem 
parku. Tokratni pohod je potekal od gradu Podsreda do Svetih gor po gozdnatem pobočju Orlice in je 
bil posvečen mednarodnemu letu gozdov. Pohoda se je udeležilo 50 oseb.

3.1.10 Poletna muzejska noč in Marinškov večer pod češnjo 

Zaradi racionalizacije stroškov smo Poletno muzejsko noč združili z dogodkom Marinškov večer pod 
češnjo. Združen dogodek smo izvedli 17. junija.  
Na letošnjem že šestem »Večeru pod češnjo« je pisatelj Ivan Sivec predstavil svojo stoto knjigo 
»Kneginja Ema«, ki je izšla v okviru trilogije »Karantanija«, v kateri je opisal življenje svetnice, ki je 
močno povezana z našimi kraji. 
 
Z avtorjem se je pogovarjal Marjan Marinšek. 
»Večer pod češnjo« sta popestrili pevki Martina Zapušek in Mira Slemenšek, na citre pa jih je spremljal 
Marjan Marinšek. 

3.1.11 Tradicionalni pohod po Emini romarski poti 

Tradicionalni pohod po Emini romarski poti smo izvedli 25. junija. Pohod smo pričeli pri Baziliki Lurške 
Matere božje v Brestanici. Pot je bila dolga 21 km in je vodila iz Brestanice preko Sremiča v Krško in 
nato naprej skozi Leskovec, Senuše in Stražo vse do Rake. Udeležencev pohoda je bilo 40. 

3.1.12 Dnevi evropske kulturne dediščine 

V Kozjanskem parku smo v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine in Svetovnega dneva turizma 
izvedli strokovni posvet o Marijini romarski poti (Čezmejno sodelovanje Slovenija – Hrvaška 2007 – 
2013), v torek 27. septembra, ob 10. uri, na gradu Podsreda.  
Na posvetu smo predstavili glavne rezultate dveletnega projekta Marijina romarska pot.  
Po zaključku posveta smo odprli stalno razstavo z naslovom Romarska središča v Kozjanskem parku in 
na Marijini romarski poti.  



3.1.13 Ta veseli dan kulture 

Ta veseli dan kulture organizira Ministrstvo za kulturo. V Kozjanskem parku smo se akciji pridružili s 
Fotografskim extemporem Kozjansko jabolko, ki je postal stalnica ob naši prireditvi Praznik 
kozjanskega jabolka. Letos smo ga skupaj s Fotografsko zvezo Slovenije in Fotografskim društvom Celje 
organizirali že petič. 
 
Otvoritev razstave fotografij je bila v Slovensko-bavarski hiši, 2. decembra ob 18. uri. Ob tej priložnosti 
smo nagrajencem ob kratkem kulturnem programu podelili nagrade in pripravili projekcijo 98 
fotografij. 

3.1.14 Tečaji kaligrafije 

V začetku avgusta smo na gradu Podsreda izvedli kaligrafski tečaj, ki je potekal pod vodstvom gospe 
Loredane Zega. 
 
Trinajst udeležencev tečaja je spoznalo eno izmed 6ih različnih kaligrafskih pisav. Najprej so osvojili 
pravilno držo peresa in pa seveda izdelavo črnila. Pot jih je nato peljala skozi spoznavanje harmonije – 
sozvočja elementov, ki so jim pomagali najti skupni imenovalec črkam njihove pisave.  
V programu dela za leto 2011 smo sicer načrtovali izvedbo dveh tečajev kaligrafije, vendar se za drug 
termin ni prijavilo zadostno število udeležencev. 

3.1.15 Praznik kozjanskega jabolka 

Ducat let Praznika kozjanskega jabolka lahko poimenujemo že dvanajsto prireditev, ki jo v Kozjanskem 
parku organiziramo vedno drugi teden v oktobru. V letu 2011  je prireditev potekala od 2. do 9. oktobra.  
 
Sejemsko dogajanje je v soboto, 8. oktobra ob 10. uri odprl predsednik RS dr. Danilo Türk. V 
pozdravnem nagovoru je poudaril pomen varstva okolja, ohranjanja tradicionalnih gospodarskih 
dejavnosti in takšnega razvoja, ki bo omogočal vračanje ljudi v domače kraje. "Podsreda in Kozjanski 
park nam dajeta kar nekaj odgovorov na vprašanje, kakšen naj bo naš prihodnji razvoj. Razvoj v 
današnjih razmerah pomeni kultiviranje našega bivanja. Navaditi se moramo živeti kulturno, spoštovati 
našo kulturno dediščino, razvijati kulturne medsebojne odnose in poiskati vse tiste razvojne možnosti, 
ki nam jih daje današnji evropski in mednarodni trenutek. Te pa niso majhne," je v svojem uvodnem 
nagovoru dejal predsednik dr. Danilo Türk. 
 
Praznik kozjanskega jabolka je prireditev domačinov in mojstrskih umetniško obrtniških delavnic iz 
drugih območij v državi. Prireditev ima etnološki in okoljski značaj. Okoljsko osveščene – ekološke – 
kmetije ponujajo stare sorte jabolk, zdrave kmetijske pridelke pridelane na sonaravni način in izvirno 
ter domiselno predelano sadje v ozimnico. Obrtniške delavnice pa ponujajo vrhunske izdelke 
tradicionalne ljudske obrti.  
Kozjansko jabolko nas s svojim simbolnim pomenom, kot sadež in kot tržno blago povezuje v okolju 
prijazno celoto. 
 
V letu 2011 smo tudi dali izdelati maskoto »Kozjansko jabolko«, katero uporabljamo v animacijske 
namene na različnih sejmih. 
 
NEDELJA, 2. oktober  
Prvi dan Praznika kozjanskega jabolka smo se podali na 3. pohod po Kozjanskih sadovnjakih. Pohod 
smo organizirali skupaj s PD Atomske toplice Podčetrtek. 
Pot se je začela pri OŠ Koprivnica, preko Velikega Dola in Kostanjka proti Pečicam in naprej pod 
Osredkom do gradu Podsreda, kamor smo prispeli okoli 14. ure. 
Na gradu Podsreda je pohodnike v grajski kuhinji čakala enolončnica, lahko pa so si ogledali tudi 
razstavne prostore gradu. Udeležba na pohodu je bila rekordna – pohoda se je udeležilo okoli 200 
pohodnikov. 
 



TOREK, 4. oktober 
Kozjanski park se je v letu 2011 vključil v skupno akcijo 40 muzejev  »Z IGRO DO DEDIŠČINE« z 
otroško  delavnico »IGRAMO SE Z GLINO«, ki je bila v torek, 4. oktobra 2011, ob 16. uri v Slovensko-
bavarski hiši v Podsredi. 
 
Delavnico izdelovanja iz gline smo izvedli v času Praznika kozjanskega jabolka in je bila namenjena 
osnovno šolski mladini. Spoznali so osnove ustvarjanja z glino, prostoročno so oblikovali reliefe, kot 
pomoč pri delu pa jim je bila razstava Lončenina za praznično peko, na kateri so bili razstavljeni pekači 
za potice, kolače in šarkljne, ki so del bogate etnološke zbirke, ki jo hranimo v Kozjanskem parku. 
Kozjansko je že nekoč bilo znano po lončarskih izdelkih, ki so bila izdelana iz gline, ki so jo pridobivali 
iz okolice. Delavnico je vodila prof. likovne vzgoje Milojka Drobne, ki poučuje likovno vzgojo na šolah, 
ki se nahajata na območju Kozjanskega parka. Delavnica je bila brezplačna in  je trajala približno 2 uri. 
 
SREDA, 5. oktober 
Dan odprtih vrat gradu Podsreda. 
 
ČETRTEK, 6. oktober  
V četrtek, 6. oktobra, ob 11. uri smo na gradu Podsreda odprli razstavo likovnih del dijakov Umetniške 
Gimnazije Celje Center. Likovna dela so dijaki izdelali v okviru projekta »ZLATO JABOLKO«, ki so ga v 
šolskem letu 2010/2011 izvajali na Gimnaziji Celje Center v sodelovanju s Kozjanskim parkom. 
Glavni cilj projekta je dijakom približati trajnostni razvoj v neposrednem okolju s spoznavanjem 
njegovih vrednot, seznaniti jih z aktualnimi okoljskimi vprašanji in jih vzpodbujati k iskanju in 
vrednotenju novih zamisli, rešitev in vprašanj ter jim omogočiti neposredno raziskovanje okolja. 
Razstava je bila na ogled do 31. oktobra 2011. 
 
PETEK,  7. oktober 
Predavanje na temo:  »ČISTA IN ZDRAVA VODA JE TEMELJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ LOKALNIH 
SKUPNOSTI – PRIMER DOBRE PRAKSE OBČINE POLJČANE«   
PREDAVATELJA: ddr. Ana Vovk Korže in župan občine Poljčane Stane Kovačič 
 
Otvoritev rastlinske čistilne naprave 
Po predavanju smo odprli rastlinsko čistilno napravo, katero smo naredili s pomočjo donacije sklada 
Si.voda, ki je v začetku leta 2011 izbral Kozjanski park za primer dobre prakse v smeri ohranjanja čistih 
voda. 
 
Dan smo nadaljevali z otvoritvijo dveh razstav: 
 

 RAZSTAVA STARIH SORT JABOLK 
Razstava Starih sort jabolk je v programu Kozjanskega jabolka že tradicionalna in tudi v letu 2011 sta jo 
avtorja razstave Adrijan Černelč in Vesna Zakonjšek pripravila v Slovensko-bavarski hiši. Število sort 
nam priča o bogati biotski raznovrstnosti, kar pa je velika prednost in bogastvo manj razvitih regij. Pri 
nekaterih sortah jabolk se pojavljajo sinonimi katere smo ob pravem imenu tudi zapisali. Na razstavi so 
bile prisotne zgodnje, srednje pozne in pozne sorte. Med njimi so bile jutranja zarja, carjevič, pisani 
kardinal, štupanka, mičurin… 
Na razstavi je bilo predstavljenih okoli 50 različnih sort jabolk iz visokodebelnih travniških 
sadovnjakov.  
 

 ILUSTRACIJE PTIC MARIJE PRELOG 
Avtorica razstave ilustracij ptic, ki se je prepletala z razstavo starih sort jabolk, je akademska slikarka, 
ilustratorka in oblikovalka Marija Prelog.  
Marija Prelog s Kozjanskim parkom ni sodelovala prvič – v letu 2008 je bilo njeno delo sestavni del 
skupinske razstave najprej v Galeriji društva slovenskih likovnih umetnikov v Ljubljani, leta 2009 pa 
tudi na gradu Podsreda – na razstavi so bile predstavljene ilustracije povedk s Kozjanskega, kjer so se s 



svojimi deli predstavili avtorji iz Sekcije ilustratorjev pri Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov.  

 
Sobota in nedelja, 8. in 9. oktober 2011 
V družabno-sejemskem delu, ki je potekal v soboto med 10. in 24. uro ter v nedeljo med 10. in 16. uro so 
se s svojimi projekti in proizvodi predstavili: 
 
- ekološke in druge kmetije (44) 
- osnovne in srednje šole ter vrtci iz območja Kozjanskega parka (9) 
- društva (15) 
- partnerske institucije (13) 
- domače in umetnostne obrti ter predstavitve (44) 
 
V soboto smo pripravili program za otroke, ki je potekal pod vodstvom lutkarja Borisa 
Kononenka  
Gospod Kononenko je najprej izvedel delavnico izdelovanja lutk nato pa lutkovno animacijo »Bodimo 
gledališče«. Lutkovna animacija, ki je trajala 45 minut, se je odvijala na odru ob sodelovanju otrok in 
staršev. Takšno druženje se je izkazalo za zabavno, privlačno, predvsem pa ustvarjalno. 
 
Pod vodstvom naših mentorjev pa je potekala tudi poslikava obraza, ki je že stalnica v programu 
Praznika kozjanskega jabolka.  
 
Ob otroškem programu je z našimi mentorji potekal tudi tekmovalno-zabavni program: 

- najdaljši olup iz jabolka 
- balinanje z lesenimi maketami jabolk 

 
Olga Simončič je bila tudi v letu 2011 kot že v letu 2010 zmagovalka v najdaljšem olupu. Njen olup je bil 
tokrat dolg 270 cm. Osemkratni zmagovalec v najdaljšem olupu Martin Magdalenc letos ni tekmoval je 
pa njegov najdaljši olup meril 498 cm. 
 
Balinanje z lesenimi maketami jabolk je bila svojevrstna senzacija in humorna popestritev dogajanja. 
Zaradi svoje asimetričnosti so jabolka ubirala svoja pota proti balinčku… 
 
PROIZVODNJA SOKA IN ŽGANJEKUHA 
Ob Slovensko-bavarski hiši je oba dneva tekla proizvodnja soka in žganjekuha. Proizvodnja soka je v 
letošnjem letu že tretjič zapored potekala na novi mobilni predelovalnici soka, ki smo jo pridobili preko  
projekta IPA v okviru programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007–2013.  
Vse produkte je bilo mogoče tudi poskusiti. 
 
RAZSTAVA GOB 
Otvoritev RAZSTAVE GOB, katero so pripravili člani Gobarskega društva Kozjansko-Kozje je bila v 
soboto, 8.10.2011 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, 
9.10.2011 od 16. 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 
sedmo leto zapored. Na turnir se je prijavilo 6 ekip. Zmagovalci letošnjega turnirja so bili Športno 
društvo Podsreda-Bar kamen. 
 



Poleg turnirja veteranov pa je Športno društvo Podsreda v letu 2011 prvič organiziralo tudi mladinski 
turnir, ki je prav tako potekal v soboto, 9. oktobra. Prijavljenih je bilo 6 ekip. Zmagovalci mladinskega 
turnirja pa so prihajali iz Bistrice ob Sotli. 
 
KULTURNI PROGRAM 
Kulturni program je potekal v glavnem neprekinjeno ves čas sejemskega dogajanja. V programu je 
sodelovalo 33 različnih skupin od ljudskih pevcev in godcev, harmonikarjev, tamburašev, mažoretk iz 
sosednje Hrvaške do plesne skupine Fetschebeen iz Nemčije. 
 
REKREACIJSKI TEK NA GRAD PODSREDA 
Že peto 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 2011 ob 11. uri. 
 
Proga v dolžini 6 km je potekala prvih 300 m po magistralni cesti, nato se je nadaljevala po kolovozni 
cesti 1500 m in zopet po asfaltni cesti do Gradu Podsreda, nato je sledil spust po urejeni gozdni poti 
nazaj v Trg Podsreda. Proga je bila po celotni dolžini označena z usmerjevalnimi puščicami in trakovi.  
 
Rekreacijskega teka se je udeležilo 22 tekačev od katerih je vsak prejel spominsko majico. 
 
Prvi, ki je pretekel progo, je bil Vinko Jost. Gospodu Jostu prvo mesto v teku pripada že nekaj let 
zapored. 
  
FOTOGRAFSKI EXTEMPORE - KOZJANSKO JABOLKO 2011 
Že peto leto zapored smo na Prazniku kozjanskega jabolka organizirali Fotografski extempore – 
Kozjansko jabolko 2011. Fotografski extempore smo organizirali v sodelovanju s Fotografsko zvezo 
Slovenije in Fotografskim društvom Celje. 
 
K sodelovanju so bili vabljeni vsi ljubitelji fotografije, predvsem ljubitelji narave in okolja, ki želijo svoja 
doživetja prikazati s pomočjo fotografije.  
 
Extempore je potekal v času PRAZNIKA KOZJANSKEGA JABOLKA in sicer od 7. – 9. oktobra 2011. 
Tekmovanja, ki je potekalo znotraj zavarovanega območja Kozjanskega parka se je udeležilo 14 
fotografov. Fotografi iz različnih koncev Slovenije so v treh dneh fotografirali pokrajino, zanimive 
stavbe, rastline, živali, detajle, dogajanje na prireditvi Praznik kozjanskega jabolka in ljudi. Vsak je 
lahko oddal 20 fotografij.  
 
Oddane fotografije, teh je bilo 244, je pregledala komisija v sestavi: 

 Vinko Skale, MF FZS MFIAP 

 Joco Žnidaršič, MF FZS in 

   Mag. Teo Hrvoje Oršanič, F3 FZS, direktor Kozjanskega parka 
 
Komisija je izbrala fotografije za projekcijo, za razstavo, podelila tri nagrade in tri diplome. Za projekcijo 
je bilo izbranih 93 fotografij, za razstavo pa 36 fotografij. Prvo nagrado je prejela fotografija vinogradov 
Lee Babič, drugo fotografija v zrcalu Mojce Cvirn in tretjo nagrado fotografija megleno jutro Žana 
Kovačiča. Diplome so prejele fotografije buč Branka Brečka, jabolk Marije Kračun in kovanje konja 
Marka Soka. 
Razstava in projekcija fotografij je bila 2. decembra 2011 ob 18. uri v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi. 
 
V letu 2012 bo samostojno razstavo pripravila zmagovalka fotografskega extempora Kozjansko jabolko 
2009 Mojca Cvirn. 
 
CARJEVIČ LETA 2011 – LAJOŠ ŠPELJAK 



Na prireditvi Praznik kozjanskega jabolka 2011 smo že tretjič podelili naziv - Carjevič. Naziv Carjevič si 
lahko prisluži lastnik sadovnjaka, ki v tistem letu za sadovnjak najlepše poskrbi. 
 
V letu 2011 je največje število točk je prejel gospodar Lajoš Špeljak iz Bizeljskega, katerega sadovnjak se 
nahaja na Zgornjem Podgorju pri Pišecah in si tako prislužil naziv Carjevič leta 2011. 
  
Neokrnjena narava, številna visokodebelna sadna drevesa in panoramski razgled so bili glavni razlogi, da 
je družina Špeljak od leta 2006 do leta 2008 kupila zemljišča v velikosti 2,86 ha, katera so bila pridobljena 
od štirih lastnikov. Zemljišča so bila zapuščena in zaraščena saj niso bila obdelovana od leta 1960.  
Kot pravijo, so jih čudovita sadna drevesa s svojim naravnim habitusom– stoletne hruške, jablane, 
marelice, češnje, slive in orehi, kar vabila k čiščenju in oživitveni rezi. Ohranili so vsa vitalna drevesa in na 
praznih mestih dosadili nova visokodebelna drevesa. 
 
Sončna, zračna jugovzhodna lega (400 m.n.v.) z rahlim naklonom je idealna za naravi prijazno sadjarsko 
pridelavo. Na območju je ustvarjena posebna mikroklima, ki je še posebej ugodna za rast avtohtonih 
pišečkih marelic, ki imajo na tej legi posebno aromo. 
 
Pri ocenjevanju za naziv Carjevič, je veliko točk prinesel skrbno obdelan starejši travniški sadovnjak s 
stoletnimi sadnimi drevesi, ki imajo sadni vrsti značilen habitus in v krošnjah številna dupla. Mogočna 
sadna drevesa imajo pomembno lego v prostoru in pomagajo vklopiti gospodarske objekte v krajino. 
V letu 2007 so zasadili novi travniški visokodebelni sadovnjak, ki obsega okoli 100 dreves tradicionalnih 
in avtohtonih sort jablan, sliv, hrušk, breskev, marelic, češenj, višenj, orehov in marelic. 
Podelitev naziva Carjevič Lajošu Špeljaku, kot gospodarju sadovnjaka je priznanje, ki ga podeljujemo 
članom celotne družine, za skrbno delo, trud in vzpodbudo za nadaljnje vzdrževanje travniškega 
sadovnjaka. 
S številnimi novimi izzivi, s katerimi se srečuje lastnik, to je od novega nasada pišečkih marelic do 
sušilnice sadja, smo še bolj prepričani, da je naziv Carjevič leta 2011, ki ga podeljujemo najskrbnejšemu 
lastniku travniškega sadovnjaka, prišel v prave roke. 
 
Carjevič, Lajoš Špeljak, kateremu je naziv podelil Predsednik Slovenije dr. Danilo Türk je bil ustoličen 
na sadjarskem tronu (sadjarski tron je naredil domačin Franci Černelč), ki stoji pred upravo 
Kozjanskega parka. 

 
 
ŠTRUDLMOJSTRCA LETA 2011 
Tudi v letu 2011 smo pripravili tekmovanje v peki jabolčnega »štrudla«. Tekmovalo je 5 ekip. V ekipi sta 
bili dve tekmovalki. 
Kakovost »štrudla« je ocenjevala 4 članska komisija. 
 
Zmagali sta Marija Brglez in Marta Gnus in si prislužili naziv »Štrudlmojstrca leta 2011«. 

Obisk: 
Praznika kozjanskega jabolka se je udeležilo preko 12.000 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 120 stojnicah za obiskovalce pripravili zelo pestro ponudbo. 
 
Veseli smo, da pri organizaciji prireditve nismo več sami, ampak z nami sodelujejo: Kulturno društvo 
Podsreda, Športno društvo Podsreda, Gasilsko društvo Podsreda, Društvo kozjanske jabke, Fotografska 
zveza Slovenije, Gobarsko društvo Kozjansko-Kozje, Planinsko društvo Podčetrtek, Zavod za gozdove 
Slovenije,... Vsako leto nas je več in to je garancija, da prireditev na Kozjanskem ne bo zamrla, kar pa je 
še pomembneje, ohranili bomo visokodebelne travniške sadovnjake.  



 
Promocija: 
V začetku meseca septembra 2011 smo izdali zloženko Praznik kozjanskega jabolka s celotnim 
programom dogajanja. Zloženka je bila izdana v nakladi 15.000 izvodov. Posredovali smo jo vsem 
gospodinjstvom, ki živijo znotraj Kozjanskega parka. 
 
Prireditev smo promovirali na Kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni, Kozjanskem sejmu v 
Kozjem, MOS-u (Mednarodni obrtni sejem) v Celju in na sejmu Narava-zdravje v Ljubljani. Celotna 
predstavitev zavarovanega območja je bila v prvi vrsti namenjena predstavitvi visokodebelnih travniških 
sadovnjakov, jabolka in prireditve Praznik kozjanskega jabolka.  
 
8. septembra 2011 smo v kulturnem domu v Zagorju pri Lesičnem izvedli tiskovno konferenco, kjer smo 
poleg 30-letnice Kozjanskega parka in aktivnosti izvedenih na mednarodnih projektih, predstavili tudi 
prireditev Praznik kozjanskega jabolka. Novinarske konference se je udeležilo 7 novinarjev iz različnih 
medijskih hiš. 
 
V mesecu septembru smo pripravili oglaševanje na hrbtni strani blagajniških trakov v megamarketu 
Interspar  v Celju in Velenju. 
 
Oddaja Dobro jutro Slovenija – Oddaja, ki je bila namenjena prireditvi Praznik kozjanskega jabolka je 
potekala v živo in sicer smo se javljali na 10 radijskih postaj (Štajerski val, radio Ptuj, radio Prlek, radio 
Zeleni val, radio Slovenija International, Moj radio, radio Koper, radio Kranj, radio Univox, Primorski 
val). 
 
Izjave o dogajanju na prireditvi smo dali za Radio Slovenija, Štajerski val, Radio Potepuh in Radio Celje. 
 
TV Slovenija je za oddajo Dobro jutro pripravila reportažo o izboru Carjeviča.  
 
O Prazniku kozjanskega jabolka smo zabeležili 67 člankov različnih časopisnih hiš. 

3.1.16    30 letnica Kozjanskega parka 

Kozjanski regijski park je v letu 2011 praznoval 30. obletnico ustanovitve in delovanja in je danes eno od 
dveh, poleg Triglavskega narodnega parka, najstarejših zavarovanih območij v Sloveniji. 
V okviru Mednarodnega dneva biodiverzitete in nekaj dni pred Evropskim dnevom parkov, smo 
pripravili praznovanje 30. letnice ustanovitve Kozjanskega parka in sicer smo ta dan obeležili 20. maja 
na gradu Podsreda. 
Praznovanje 30. obletnice parka je z video nagovorom počastil predsednik države dr. Danilo Türk, 
predsednik Državnega zbora prof.dr. Pavel Gantar pa nam je poslal pismo, v katerem je pohvalil 
prizadevanja ohranjanja narave in kulture in zaželel uspešno delo tudi v naprej.  
Pozdravne nagovore so imeli predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, g. Mladen Berginc, 
predsednica Sveta JZ KP mag. Jelka Kremesec Jevšenak in direktor Kozjanskega parka mag. Teo Hrvoje 
Oršanič. 
V okviru praznovanja smo izvedli tudi posvet na temo »Zavarovana območja včeraj, danes, jutri«. Na 
posvetu so s svojimi prispevki sodelovali: 

- dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave 

- mag. Martin Šolar, direktor Triglavskega narodnega parka 

- Ciril Smrkolj, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije  

- Jošt Jakša, direktor Zavoda za gozdove Republike Slovenije 

- Blaž Barborič, predstavnik partnerske institucije v projektu TRANS-EKO-NET iz 

Geodetskega instituta Slovenije 

Ob tej priložnosti smo odprli tudi razstavo Narava in parki Slovenije na grajskem podstrešju in 



predstavili novo priložnostno brošuro z naslovom Vloga upravljavca zavarovanega območja, v kateri 
smo predstavili parkovne aktivnosti in pomen zavarovanega območja. 

3.1.17 Trženje celovite turistične ponudbe 

Turistično ponudbo Kozjanskega parka smo v začetku leta posredovali na vse turistične agencije in 
Društva upokojencev. Na osnovne šole smo posredovali ponudbo naravoslovnih in kulturnih dni, ki jih 
izvajamo v Kozjanskem parku. V letu 2011 smo ponudbo Kozjanskega parka predstavljali na štirinajstih 
sejmih doma in v tujini. 

3.1.18  Literarni večer – Špela Pepevnik 

V sredo, 13. aprila 2011 je bil na gradu Podsreda literarni večer, na katerem je Špela Pepevnik predstavila 
svojo knjigo  z naslovom LÜČKA SRED JIVE SVETI. 
 
Knjiga je izšla decembra 2010 pri Mohorjevi družbi (s podporo Občine Podčetrtek), kjer izhajajo tudi 
druge knjige iz zbirke Glasovi, katere urednica je dr. Marija Stanonik s SAZU.  
 
To je 39. knjiga v zbirki in pokriva območje širšega Kozjanskega. Gradivo v knjigi je bilo zbrano z delom 
na terenu. Pripovedovanja informatorjev je avtorica snemala na diktafon in nato pripovedi natančno 
zapisovala - brez spreminjanja, v narečju - saj lahko le tako prikažemo, kako živa je slovstvena folklora 
na Kozjanskem in kakšen je njen "pravi obraz". 
 
Knjigo je ilustriral akademski slikar Peter Krivec. 
Dogodka nismo načrtovali v programu dela za leto 2011, kajti domačinka Špela Pepevnik je željo, da bi 
knjigo predstavila na gradu Podsreda izrazila šele v začetku leta 2011. Glede na to, da dogodek za nas ni 
pomenil finančnega bremena smo ji željo tudi uresničili.  

3.1.19  Za družine brezplačno 

Kljub temu, da akcije nismo načrtovali v programu dela za leto 2011 smo se tudi letos pridružil akciji 
Zveze prijateljev mladine »ZA DRUŽINE BREZPLAČNO«. 
V letošnji že trinajsti akciji smo želeli družinam omogočiti ogled gradu Podsreda tako, da starši skupaj z 
otroki v hramih umetnosti in kulture doživijo nekaj lepega, poučnega in zabavnega.  
Akcija »ZA DRUŽINE BREZPLAČNO« je trajala od nedelje, 15. maja pa vse do nedelje, 22. maja 2011. 

3.1.20  Srednjeveški dan 

V počastitev 30. letnice parka smo 5. junija 2011 na gradu Podsreda pripravili obsežno prireditev z 
naslovom Srednjeveški dan na gradu Podsreda, ki smo ga izvedli s finančno pomočjo Občine Kozje, 
Občine Bistrica ob Sotli in Občine Podčetrtek.  
Izvajalci programa so bili: Srednjeveška skupina Celjani, KUD Galiarda in Teater Cizamo. Obiskovalci so 
se seznanili z viteškim taborom in prikazom življenja v njem, spoznali so grajsko gospodo, viteze in 
mečevalce, kupovali na srednjeveški tržnici, občudovali srednjeveške plesalce in pevce, glumače in 
bruhalce ognja, se pomerili na lokostrelskem turnirju za zlato jabolko ter si ogledali uprizoritev legende 
o celjskem grofu Frideriku in njegovi Veroniki, otroci pa so spoznavali srednjeveške igre.  
Srednjeveški dan je trajal od 13. do 18. ure, udeležilo pa se ga je preko 700 obiskovalcev.  
Srednjeveškega dneva nismo imeli načrtovanega v programu dela za leto 2011 in smo ga izvedli izključno 
zaradi finančne pomoči občin Kozje, Bistrica ob Sotli in Podčetrtek. 

3.1.21       Predavanje Flora Kozjanskega parka  

Na predavanju z naslovom Flora Kozjanskega parka, ki je bilo 17. novembra na upravi Kozjanskega 
parka, je Nada Vreže s sliko in besedo predstavila bisere narave, ki jih skriva območje, kjer se biotska 
pestrost še vedno odraža v polni meri. Predstavljene so bile številne floristične značilnosti območja in 
prizadevanja Kozjanskega parka za njihovo ohranitev.  



3.1.22     Gostovanje razstave Biotska raznovrstnost v Knjižnici Šentjur 

Razstavo Biotska raznovrstnost, ki so jo pripravili na ZRSVN in je bila na Gradu Podsreda na ogled od 
22. aprila do 8. junija, smo posredovali v Knjižnico Šentjur, kjer si jo je bilo možno ogledati od 9. junija 
do 6. avgusta 2011. 
 
Razstava Parki Slovenije, ki je bila slovesno odprta na gradu Podsreda ob 30. letnici parka, je bila v 
nadaljevanju razstavljena v prostorih Term Olimia in s tem na ogled gostom tega obsežnega 
turističnega centra. 
 
3.1.23 Literarni večer – Veronika Gradišek 
V soboto, 29. oktobra 2011 je bil na gradu Podsreda literarni večer na katerem je Veronika Gradišek 
predstavila svojo drugo  pesniško zbirko z naslovom ROBINIJA. 
VERONIKA GRADIŠEK živi z družino v Kozjem. Po končani gimnaziji je študirala nemški jezik in 
geografijo na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Po študiju je najprej opravljala delo prevajalke, potem pa 
poučevala v osnovni in sedaj v  srednji šoli. 
Objavljati je začela v študentskih glasilih in zborniku, v Locutiu, Cimetu, Hotenjih, Mentorju ter v 
zbornikih Literarnega društva Šentjur. Dvakrat je bila med nagrajenimi avtorji Festivala mlade literature 
Urška. Prvo pesniško zbirko »Trepetlika« je izdala leta 2005. Pospremljena je bila z likovnim izrazom 
Grete Hostnik ter bo v obliki literarno-plesnega performansa promovirana v več krajih Slovenije.  
 
Robinija je njena druga pesniška zbirka. Spremno besedo k »Robiniji« je napisala Alenka Brilej, likovno 
pa jo je opremila Greta Hostnik z lavirano risbo.  

Literarni večer na gradu Podsreda je bil v obliki literarnega performansa – kot preplet besed, giba, plesa, 
glasbe in čustev. 

Dogodek, ki ni bil načrtovan v programu dela, je bil zelo dobro obiskan, saj se ga je udeležilo preko 60 
obiskovalcev, pretežno domačinov. 

 
 

3.2 Informacijsko-promocijska gradiva in publikacije 

 

Priprava kataloga grad Podsreda  
Za grad Podsredo smo v letu 2011 pripravljali gradivo za katalog. Gradivo je pripravljeno za tisk. 
 
Priprava in izdelava označevalnih tablic  
V letu 2011 smo izdelali 3 označevalne tablice za aktualne razstave na gradu Podsreda.  
 
Zloženka Glasbeno poletje 
Kot vsako leto doslej smo tudi letos pripravili zloženko Glasbeno poletje, ki je namenjena predstavitvi 
glasbenih seminarjev na gradu Podsreda v okviru Glasbenega poletja. Knjižica je bila izdana v 
slovenskem in angleškem jeziku v nakladi 1.000 izvodov in je vsebovala tudi prijavnico za posamezen 
seminar. 
 
Priprava in izdaja zloženke Praznik kozjanskega jabolka 
Pred prireditvijo Praznik kozjanskega jabolka smo izdali zloženko s programom in jo razdelili med vsa 
gospodinjstva v parku. Zloženka je bila natisnjena v nakladi 15.000 izvodov. 
 
Priprava zloženke Kulturna dediščina Kozjanskega parka  
V letu 2011 smo pripravljali tudi gradivo za zloženko Kulturna dediščina Kozjanskega parka. Gradivo je v 
glavnem pripravljeno. 
 



Priprava vodnika po pešpoteh Bizeljskega 
V prvi polovici leta smo pripravili besedilo vodnika za odsek poti k repnicam in odsek Vidove pešpoti. 
Gradivo trenutno obsega okoli 100 strani opisov stanja prostora in ponudnikov ob poti. Opravili smo 
terenske oglede Bizeljskega tudi s predstavniki Turističnega društva Bizeljsko.  
 
Priprava in izdaja časopisa Kozjanskega parka 
Aprila smo izdali 5. številko svojega časopisa – glasila Kozjanskega parka Sožitje, v kateri smo predstavili 
pomembne prelomnice in dosežke v tridesetletni zgodovini parka. Časopis so prejeli vsi krajani 
zavarovanega območja na dom. 
Za drugo polovico leta smo načrtovali izdajo še ene številke Sožitja, ki pa je zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev nismo izdali. 
 
Priprava člankov za različne časopise 
Redno smo pripravljali strokovne članke za lokalne časopise – Oko, Rogaške novice, Šentjurčan, 
Planinski vestnik in Posavski Obzornik. 
Ob 30. Obletnici Kozjanskega parka smo pripravili članke za bilten Okolje in prostor, časopis Slovenske 
novice, spletni časopis Posavje.info ter glasilo občine Bistrica ob Sotli Orans. 
 
Priprava in izdaja učnih delovnih listov 
Prenovljeni so bili delovni listi na temo »Drevesni očaki« in »Gozd«. Tiska učnih listov zaradi 
racionalizacije stroškov nismo izvedli ampak jih po potrebi tiskamo sami. Prav tako so bili izdelani 
plakati Dvoživke Kozjanskega, Plazilci Kozjanskega, Stare sorte jabolk, flora in favna suhega travnika v 
juliju in v jeseni. 
Izdaja razglednic  
Načrtovanih razglednic v letu 2011 nismo izdali. Za nekatere naše aktivnosti, načrtovane v letu 2011, je ob 
koncu leta zmanjkalo finančnih sredstev.  
 
Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje – brošura 
Pripravili smo besedilo in slikovni material. Zaradi racionalizacije stroškov v letu 2011 bomo brošuro 
predvidoma izdali v letu 2012. 
 
Priprava kataloga naravnih vrednot, objektov kulturne dediščine in spomenikov s priloženimi 
odloki  
V letu 2011 smo zbrali odloke za kulturne spomenike za območju Kozjanskega parka in dopolnili naš 
seznam z novimi vpisi iz registra kulturne dediščine. Katalog naravnih vrednot in objektov kulturne 
dediščine in spomenikov s priloženimi odloki je v celoti urejen za območje Bizeljskega. 
 
Zgibanko Steklene mojstrovine 
Ob otvoritvi razstave steklenih mojstrovin Matjaža Bornška in Šolskega centra Rogaška Slatina, ki smo 
jo pripravili v sodelovanju z Društvom steklarjev Slovenije, smo izdali zgibanko Steklene mojstrovine.  
Zgibanko pa smo izdali tudi ob razstavi Steklenih mojstrovin Francija Černelča in Mirjam Kosec.  
 
Katalog Blaža Vehovarja 
Ob otvoritvi slikarske razstave Blaža Vehovarja smo izdali katalog. 
 
Zgibanka Ne odrecimo se svojim sanjam 
Ob otvoritvi fotografske razstave Hermana Čatra smo izdali zgibanko. 
 
Kozjanski park – vloga upravljavca zavarovanega območja 
Ob 30-letnici delovanja Kozjanskega regijskega parka smo izdali brošuro v kateri smo predstavili 
pregled dobrih praks, ki so zaznamovale Kozjanski park v tridesetih letih.  
 
Katalog Petra Krivca-Retrospektiva 



Ob otvoritvi pregledne razstave Petra Krivca smo izdali vabilo in katalog Retrospektiva. 
 
Zloženka Gorana Rovana »Kozjanci« 
Ob otvoritvi fotografske razstave portretov Gorana Rovana »Kozjanci« smo izdali zloženko. 
 

 
 

3.3 Spletna stran 

Spletno stran Kozjanskega parka (www.kozjanski-park.si) smo v letu 2010 popolnoma preuredili. Novo 
postavljena stran nam omogoča, da vse spremembe in dopolnitve posodabljamo sami.  
Preko projekta »Od vijeglavke do soka« smo vzpostavili dodatno spletno stran (www.travniski-
sadovnjaki.si). Tudi to spletno stran urejamo sami oz. v sodelovanju s projektnimi partnerji. V letu 2011 
smo prav tako vzpostavili spletno stran (www.marijina-romarska-pot.si) preko projekta Marijina 
romarska pot.  
Poleg tega smo eden od skrbnikov turističnega portala www.slovenia.info in sicer za območje 
Kozjanskega parka. 
 
Okrepili smo tudi pojavljanje na priljubljenem spletnem središču Facebook. 
 

Naloga predvidene   
ure 

realizirane 
ure 

Predvideni 
kazalniki 

Realizirani 
kazalniki 

Ažuriranje in posodabljanje spletne 
strani 

100 110 Število obiskov 
spletne strani 
(30.000) 

Število obiskov 
spletne strani 
(35.000) 

Skupaj 100 110   

3.4 Monitoring obiska 

Na objektih, kjer imamo voden obisk (Grad Podsreda, Kolarjeva domačija, ogled multivizije) mesečno 
spremljamo število obiskovalcev. Morebitne upravičene pripombe in pomanjkljivosti obiskovalcev 
skušamo najhitreje odpraviti. 
V spodnji tabeli je navedeno število obiskovalcev v zadnjih petih letih. V letu 2011 je bilo za 5,71% več 
obiskovalcev v primerjavi z letom 2010 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

JANUAR 15 18 0 38 30 

FEBRUAR 127 153 82 0 40 

MAREC 401 531 382 409 563 

APRIL 1230 987 1471 1273 1460 

MAJ 2166 2073 2019 1415 1765 

JUNIJ 2649 2252 2673 1741 2653 

JULIJ 1154 1116 1118 1111 1327 

AVGUST 1238 1663 1316 1696 1400 

SEPTEMBER 1138 1385 1414 1272 1147 

OKTOBER 11355 11887 14480 13905 13836 

NOVEMBER 792 680 779 661 503 

DECEMBER 251 250 107 327 485 

http://www.kozjanski-park.si/
http://www.travniski-sadovnjaki.si/
http://www.travniski-sadovnjaki.si/
http://www.marijina-romarska-pot.si/
http://www.slovenia.info/


SKUPAJ 22.516 22.995 25.841 23.848 25.209 

 
 
 

 
 



4 VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 

 

Spremljanje stanja kulturnih spomenikov in dediščine 
V letu 2011 smo spremljali stanje kulturnih spomenikov in dediščine, ki so v lasti ali v upravljanju 
Kozjanskega parka: grad Podsreda, Javerškova domačija, Kolarjeva domačija na Trebčah, Bistrica 6, 
Križan vrh – Trebeže, Lesično 15. Prav tako smo spremljali stanje tudi drugih kulturnih spomenikov in 
dediščine, še posebej pa Bukovje 52, Podsredo 9, kjer se je v sodelovanju z ZVKDS, OE Celje pripravljala 
dokumentacija za prijavo na razpis prenove podeželja, Sedlarjevo 19. Ob tem smo sodelovali z ZVKDS, 
OE Novo mesto in ZVKDS, OE Celje. 
 
Pri obnovitvenih delih na gradu Podsreda prav posebej sodelujemo z odgovornim konservatorjem 
Matijem Plevnikom iz ZVKD, OE Celje. V skladu z načrti, ki jih je pripravil Ivo Gričar, smo v letu 2011 
uredili novo kamnito stopnišče v grajskem dvorišču in  namestili novi oder za prireditve. 
 
25.8. 2011 smo bili na sestanku na Ministrstvu za kulturo v Ljubljani. Pogovarjali smo se o pereči 
problematiki, tako prenov objektov kulturne dediščine, kot tudi problematiki prijavljanja na razpise 
Ministrstva za kulturo in skrbi za muzejske zbirke. 
 
Pridobili smo tudi idejne zasnove in predračune montažnega nadkritja grajskega dvorišča. Z nadkritjem 
bi dogodke na dvorišču lahko izvajali bolj neodvisno od vremenskih razmer. 
 

Popis križev in kapelic 
Ob rednem delu nastaja tudi popis križev v Kozjanskem parku. V letu 2011 smo opravili osnovni popis 
vseh križev v župniji Kozje, nato pa še na Bizeljskem.  
 
Popis kamnitih portalov 
Na Pilštanju smo popisali vse ohranjene kamnite portale. Ohranjenih je še devet. Dognanja smo 
uporabili za učni list za gimnazijo Celje in Brežice. 
 
Moja roža – sodelovanje z učenci OŠ Bistrica ob Sotli 
Želeli smo nadaljevati projekt Moja roža z učenci OŠ Bistrica ob Sotli, a žal do izvedbe ni prišlo. 
 
Analiza popisa arhitekturne dediščine 
Projekt Evidentiranje in dokumentiranje podeželske stavbne dediščine smo izvajali v sodelovanju z 
Visoko tehniško šolo iz Regensburga in Fakulteto za arhitekturo iz Ljubljane v obdobju 1999-2002. 
Gradivo obsega 90 fasciklov arhiva. V mesecu maju in juniju smo sprejeli na delovno prakso dijakinjo iz 
Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja, ki je opravila analizo gradiva po predhodno 
pripravljeni tabeli.  
 
Iz starega v novo-arhitektura; tipologija enodružinske hiše na območju KP  
Tako kot vse občine v Sloveniji se tudi občine znotraj območja Kozjanskega parka srečujejo s 
problematiko izdelave Občinskih prostorskih načrtov. Javni zavod Kozjanski park se želi vključiti v 
pripravo strokovnih kriterijev za umeščanje novih objektov v prostor. V ta namen smo opravili delovne 
sestanke s podjetjem Urbanisti iz Celja ter se dogovorili za sodelovanje. Odločili smo se, da projekt 
Identitetna arhitektura Kozjanskega prijavimo na razpis LAS – Obsotelje in Kozjansko. Razpis smo 
oddali 30. junija 2011.  
 
Opravili smo tudi delovno srečanje z arhitektom Andrejem Pajerjem, ki je zaključil dve desetletji dolgo 
raziskavo tradicionalne identitetne podeželske gradnje tudi na območju Kozjanskega parka ter se 
dogovorili za sodelovanje pri publiciranju rezultatov raziskave. Svet LAS Obsotelje in Kozjansko je  
 
projekt že sprejel. Dokončne rezultate smo pričakovali že v drugi polovici leta 2011 vendar se je na 



Ministrstvu za kmetijstvo zataknilo. V primeru odobritve projekta še s strani Ministrstva za kmetijstvo, 
se bo le ta pričel izvajati v začetku leta 2012 in zaključil 30. junija 2013.  
 
Raziskava recepti jedi z jabolki - sodelovanje z dr. Janezom Bogatajem 
Raziskave nismo opravili zaradi daljše bolniške odsotnosti. 
 
Vzpostavitev centra domačih in umetnostnih obrti 
Udeležili smo se predstavitve projekta DUO KUNSTHANDWERK – nadgradnja rokodelske kulturne 
dediščine v čezmejnem prostoru v Rogatcu.  
Med načrtovane naloge sodi priprava čezmejne podatkovne baze rokodelskih dejavnosti, izdelovalcev in 
izdelkov ter ustanovitev čezmejnih informacijskih centrov za domačo in umetnostno obrt. Ti naj bi 
delovali na avstrijskem Koroškem v Celovcu, v Sloveniji pa v Slovenj Gradcu, Škofji Loki in Rogatcu. 
Poseben načrt projekta DUO Kunsthandwerk je oblikovanje izvirnih in hkrati regionalno prepoznavnih 
spominkov na dvojezičnem območju avstrijske Koroškem. Slednjih tam namreč manjka. 
 
Z dr. Janez Bogatajem smo pregledali tudi kozjansko etnološko dediščino shranjeno v Pokrajinskem 
muzeju Celje z namenom poiskati takšno dediščino, katero bi lahko z lokalnimi rokodelci replicirali. 
Iskali smo dediščino kakorkoli povezano z naravnimi vrednotami iz območja parka. Pregled dediščine 
še ni zaključen.  
 
Raziskovanje zgodovine sadjarstva v Kozjanskem parku 
Za projekt od Vijeglavke do soka postopno nastaja zgodovina Sadjarstva na Kozjanskem. 

 

4.1  Upravljanje kulturnih spomenikov 

 
Ureditev statusa gradu Podsreda – pridobitev statusa kulturnega spomenika državnega 
pomena, oziroma ureditev upravljavskega razmerja z občino Kozje 
Pobudo za pridobitev statusa kulturnega spomenika za grad Podsredo, smo sprožili že leta 2003. 
ZVKDS, OE je pripravil vso potrebno dokumentacijo, ustavilo pa se je na Ministrstvu za kulturo.  
Z občino Kozje imamo za grad Podsredo urejeno upravljavsko pogodbo, ki poteče v začetku leta 2012. Že 
konec leta 2011 smo pripravili predlog nove upravljavske pogodbe. 
 
Priprava načrta obnove grajske kapele in prvotnega vhoda ter gradbene dokumentacije oz. 
projekta celovite izrabe spodnjega gospodarskega objekta 
Z ZVKDS, OE Celje, smo imeli sestanek o tematiki gradu in kako naprej z obnovo. Obveščeni smo bili, 
da se je strokovni svet dokončno odločil, kakšna naj bo prenova romanske kapele in v tej smeri bodo 
pripravljeni tudi kulturno varstveni pogoji in podrobnejši načrt prenove kapele in prvotnega vhoda. 
 
V sodelovanju z občino Kozje smo pripravili predračun dokončne obnove spodnjega gospodarskega 
objekta, kar bo občina Kozje uporabila pri prijavi na razpis. 
 
Priprava razpisne dokumentacije za obnovitvena dela na gradu Podsreda 
Dokumentacijo za obnovitvena dela bomo pripravili v skladu z razpisom na Ministrstvu za kulturo. Žal 
v letu 2011 Ministrstvo za kulturo ni objavilo razpisa za obnovo kulturnih spomenikov. 

 
 

4.2 Skrb za muzejske zbirke 

Urejanje in dopolnjevanje zgodovinske zbirke 



Zgodovinska zbirka je del zbirke Kozjanskega parka. V letu 2011 je delo potekalo na dopolnjevanju 
dokumentacije. 
 
Urejanje in dopolnjevanje etnološke zbirke 
Za razstavo Lončenina za praznično peko je potekalo delo na predmetih etnološke zbirke. Tako je bilo 
32 predmetov ponovno očiščeno in poslikano, predstavljeno na razstavi in potem vrnjeno v depo.  
 
Urejanje in dopolnjevanje steklarske zbirke 

Na gradu Podsreda smo v maju v celoti očistili in delno prestavili 95 predmetov iz steklarske 
zbirke 
 
Urejanje in dopolnjevanje likovne zbirke 
V letu 2011 smo likovno zbirko dopolnili z enim podarjenim umetniškim delom, ki smo ga prejeli ob 
praznovanju 30. letnice Kozjanskega parka.   
 
Urejanje in dopolnjevanje geološke zbirke 
Geološko zbirko smo dopolnili z dvema primerkoma. 

 

 
 
4.3 Muzejska in razstavno – galerijska dejavnost 
 
GRAD PODSREDA 
 
Pregledna umetniška razstava Petra Krivca 
V petek, 24. junija 2011 smo v galerijskih prostorih gradu Podsreda odprli pregledno razstavo 
akademskega slikarja, grafika in domačina Petra Krivca z naslovom Retrospektiva. 
 
Retrospektivna razstava je zasnovana kot celovitejša predstavitev njegovega dela tako kronološko kot po 
zvrsteh ustvarjanja. S svojim delom je sooblikoval in sooblikuje slovensko umetnost, predvsem na 
področju grafike, najbolj intenzivno v zadnjih desetletjih 20. stoletja, čeprav je večino svojega dela in 
ustvarjalnega časa usmeril v pedagoško delo in v skrb za oblikovanje in širjenje likovnega obzorja tako 
šolarjev kot njihovih vzgojiteljev in učiteljev.  
Razstavljal je na številnih samostojnih, skupinskih ter mednarodnih razstavah, sodeloval na 
mednarodnih grafičnih bienalih in kolonijah. Je avtor številnih znanstvenih in poljudnih člankov, 
mentor pri diplomskih delih, mentor otroških kolonij, ilustrator knjig, dobitnik nagrad in priznanj. Leta 
1997 je izdelal celostno grafično podobo Občine Kozje. 
 
Razstavo je spremljal katalog, besedilo zanj je prispevala umetnostna zgodovinarka Alenka Černelič 
Krošelj, ki je bila tudi kustosinja razstave. 
 
Dogodek sta  popestrili Martina Zapušek – sopran in Jasmina Levičar – citre.  
Razstava je bila na ogled do 31. oktobra 2011.  
 
Fotografska razstava portretov Gorana Rovana »KOZJANCI«.  
V petek, 12. avgusta 2011 smo na podstrešju gradu Podsreda odprli  razstavo portretov fotografa Gorana 
Rovana z naslovom »KOZJANCI«. 
Goran Rovan je novinar, fotograf in avanturist. Zaradi poklica, ki ga opravlja par desetletij, je dober 
poznavalec dogajanja v svojem okolju, ki ga ves čas spremlja s fotoaparatom.  
Dolgo časa se že ukvarja s portretno fotografijo, ki jo tudi razstavlja – cikel »Dekleta, dekleta« in cikel 
»Pogled z neba«.  
Tokratna razstava je bila namenjena Kozjancem, ki so s svojo pojavnostjo tudi gradniki fotografske 



zgodbe potovanja v izraznost in mistiko obraza. Ob razstavi smo izdali zloženko, fotografa pa je na 
odprtju predstavil mag. Teo Hrvoje Oršanič, priznani fotograf naravoslovne fotografije. Dogodek je 
popestril kantavtor Peter Dirnbek.  
 
Razstava je bila na ogled do 31. oktobra 2011. 
 
Umetniška razstava Blaža Vehovarja 
V petek, 15. aprila 2011, smo v galerijskih prostorih gradu Podsreda odprli razstavo akademskega slikarja 
Blaža Vehovarja z naslovom »Okna, ki jih odpremo, da vidimo vrtove«. 
 
Blaž Vehovar, diplomant Beneške akademije, je eden vidnejših mlajših umetnikov klasične slikarske 
smeri.  
Na gradu Podsreda se je predstavljal z najnovejšimi deli, v katerih ohranja »stare« in stalne vzore, 
vendar jih na novo pooseblja. Poseben vzvod za njegova dela je življenjska zgodba njegove babice, ki je 
bila zaprta v koncentracijskem taborišču. 
Razstavo je spremljal katalog, besedilo zanj je prispevala umetnostna zgodovinarka Alenka Černelič 
Krošelj, ki je umetnika na odprtju tudi predstavila. 
Dogodek je popestril marimbist Aristel Škrbić, ki prihaja iz Krškega in izvaja na marimbi predvsem 
avtorsko glasbo. 
Katalog smo izdali s finančno pomočjo Ministrstva za kulturo RS. 
Razstava je bila ogled do 19. junija 2011. 
 
Steklarska razstava v sodelovanju z društvom steklarjev Slovenije – Matjaž Bornšek in Šolski 
center Rogaška Slatina 
V petek, 25. marca 2011, smo v spodnjih prostorih gradu Podsreda odprli razstavo steklenih mojstrovin – 
Ars vitraria, članov Društva steklarjev Slovenije, Matjaža Bornška in dijakov šolskega centra Rogaška 
Slatina.  
 
V programu dela za leto 2011 smo načrtovali razstavo Matjaža Bornška in Petra Jankoviča. Steklarsko 
razstavo pripravljamo v sodelovanju z Društvom steklarjev Slovenije, ki se je odločilo, da namesto Petra 
Jankoviča predstavijo Šolski center Rogaška Slatina. 
 
Kozjansko je že od nekdaj prežeto z bogato steklarsko tradicijo, saj so tukaj že od 18. stoletja naprej 
delovale gozdne steklarne. Na gradu Podsreda imamo v nekdanjih grajskih kleteh stalno steklarsko 
razstavo izdelkov iz nekdanjih glažut. Ker že nekaj let uspešno sodelujemo z Društvom steklarjev 
Slovenije, smo se v letošnjem letu dogovorili za večletno sodelovanje v okviru katerega bodo člani 
društva razstavljali svoje izdelke v spodnjih razstavnih prostorih gradu Podsreda. Društvo bo vsako leto 
pripravilo dve razstavi ter steklarsko delavnico. 
Dogodek je popestrila učenka OŠ Bistrica ob Sotli in Glasbene šole Rogaška Slatina, Urša Lojen – sopran 
in klavir. 
Razstava je bila ogled do 26. junija 2011. 
 
Steklarska razstava v sodelovanju z Društvom steklarjev Slovenije-Mirjam Kosec in Franci 
Černelč - ARS VITRARIA 
Na drugi letošnji razstavi ARS VITRARIA sta se predstavila dva njihova člana, Miriam Kosec in Franci 
Černelč. 
 
Dogodek so popestrili udeleženci seminarja za klarinet, ki je v tem času potekal na gradu Podsreda.  
Razstava je bila na ogled do 30. septembra 2011. 
 
Fotografska razstava zmagovalca extempore Kozjansko jabolko 2008 
Herman Čater, zmagovalec »Fotografskega extempora Kozjansko jabolko 2008« se je na gradu Podsreda  
predstavljal s štirimi ciklusi fotografij: Pozabljen, Sibirija, Stojan Kerbler in Dotik svetlobe, ki vsaka zase 



predstavlja pomembne mejnike v njegovem življenju. Za njih je prejel številne nagrade in priznanja, 
tako doma kot tudi v tujini, zato upravičeno velja za »ambasadorja« slovenske fotografije. 
Razstavo je spremljala zloženka, besedilo zanjo je prispeval direktor Kozjanskega parka mag. Teo 
Hrvoje Oršanič, ki je avtorja na dogodku tudi predstavil.  
Dogodek je popestrila japonska pesnica Seiko Araki Gerl, ki  živi v Celju. Ob fotografijah Hermana Čatra 
je dobila  navdih za pesem Zapuščeni dom, ki jo je recitirala oblečena v tradicionalnem japonskem 
oblačili – kimonu.    
Razstava je bila na ogled do 7. avgusta 2011. 
 
Razstava del dijakov umetniške gimnazije Celje Center  
6. oktobra, ob Prazniku kozjanskega jabolka, smo na gradu Podsreda odprli razstavo likovnih del 
dijakov Umetniške Gimnazije Celje Center. Likovna dela so dijaki izdelali v okviru projekta »ZLATO 
JABOLKO«, ki so ga v šolskem letu 2010/2011 izvajali na Gimnaziji Celje Center v sodelovanju s 
Kozjanskim parkom. 
Glavni cilj projekta je dijakom približati trajnostni razvoj v neposrednem okolju s spoznavanjem 
njegovih vrednot, seznaniti jih z aktualnimi okoljskimi vprašanji in jih vzpodbujati k iskanju in 
vrednotenju novih zamisli, rešitev in vprašanj ter jim omogočiti neposredno raziskovanje okolja. 
 
Razstava je bila na ogled do 31. oktobra 2011.  

Osvežitev stalnih postavitev 

Na gradu Podsreda smo v maju v celoti očistili in delno prestavili predmete iz steklarske zbirke. 
Prestavljanje vitrin je bilo nujno zaradi lažjega dostopa do razstavljenih predmetov. 

Selitev razstav – Povedke in gradovi s Kozjanskega (Šivčeva hiša) 

Selitev razstave Povedke in gradovi s Kozjanskega je bila dogovorjena s Šivčevo hišo, a žal zaradi 
spremembe programa z njihove strani, do realizacije ni prišlo.  
 
Vindolandija 
Programa nismo izvajali zaradi daljše bolniške odsotnosti. 
 
Javno vodstvo po razstavi pregledne umetniške razstave Petra Krivca Retrospektiva 
V soboto, 2. julija 2011 je bilo na gradu Podsreda v galerijskih prostorih javno vodstvo po razstavi 
Retrospektiva. Po razstavi sta vodila kustosinja razstave Alenka Černelič Krošelj in umetnik Peter 
Krivec. 
Javnega vodstva, ki ga v programu dela za leto 2011 nismo načrtovali, se je udeležilo 30  obiskovalcev. 
 
 
SLOVENSKO-BAVARSKA HIŠA 

Fotografski extempore Kozjansko jabolko 2011 

Fotografije udeležencev fotografskega extempora, ki je potekal v času od 7. do 9. oktobra, smo razstavili 
2. decembra s čimer smo se pridružili praznovanju »Ta veseli dan kulture«. 
 
Stare sorte jabolk na Kozjanskem 
Razstavo smo pripravili ob Prazniku kozjanskega jabolka in sicer v petek, 07. oktobra. 

Razstava ob veliki noči – Lončenina za praznično peko 

Ob veliki noči smo iz zbirke Kozjanskega parka pripravili razstavo Lončenina za praznično peko. Nekoč 
so naše babice za peko kolačev in potic uporabljale lončene modele, v katerih so spekle del dobrot za 
praznično mizo. Na razstavi smo predstavili 32 kosov različnih lončenih modelov, od majhnih do velikih 
pekačev za kolače, modele za šarkeljne in seveda modele za potice. Večina teh predmetov izhaja iz 
prostora Kozjanskega parka.  



 
 
LEVSTIKOV MLIN 
 
Ureditev in dopolnitev obstoječe postavitve 
Za Levstikov mlin smo načrtovali dopolnitev predstavitve v mlinu. Ta je pripravljena, a jo bomo 
postavili v mlin v začetku sezone 2012. 

 
 

4.4 Glasbena dejavnost 

KONCERTI 

 
1. Koncert pihalnega orkestra Eta Cerkno 
V soboto, 11. Junija 2011, smo na gradu Podsreda pričeli z glasbenim programom »Glasbeno poletje na 
gradu Podsreda 2011« s koncertom PIHALNEGA ORKESTRA ETA CERKNO z dirigentom Andrejem 
Zupanom in z gostjo sopranistko Natašo Krajnc.  
 
2.         Koncert seminarja za harfo 
V okviru seminarja za harfo smo v četrtek, 30. junija 2011 ob 18. uri na gradu Podsreda izvedli 
celovečerni koncert profesorice šole za harfo, doc. Mojce Zlobko Vajgl, pianista Bojana Goriška in 
slušateljev seminarja za harfo. Tokrat izjemoma smo koncert profesorjev in slušateljev seminarja 
združili. 
 
3. Uvodni recital v seminar za klarinet 
Uvodni recital smo izvedli v petek, 01. julija 2011 ob 19. uri na gradu Podsreda v izvedbi: TRIO 
RUMENO-RDEČE-ČRNO; Andrej Zupan-klarinet, Nataša Krajnc-sopran, Andreja Markun-klavir. 
 
4. Zaključni koncert udeležencev seminarja za klarinet 
Zaključni koncert udeležencev seminarjev za klarinet smo izvedli v sredo, 6. julija 2011 ob 18. uri prav 
tako na gradu Podsreda. 
 
5. Uvodni koncert v seminar za flavto 
V okviru seminarja za flavto smo v nedeljo, 10. julija 2011 ob 19. uri na gradu Podsreda izvedli celovečerni 
koncert na katerem sta se predstavila profesor šole za flavto, Matej Grahek in Tadej Horvat-klavir. 
 
6. Zaključni koncert udeležencev seminarja za flavto 
Zaključni koncert udeležencev seminarja za flavto smo izvedli v soboto, 16. julija  2011 ob 18. uri na 
gradu Podsreda 
 
7. Uvodni koncert v seminar za violončelo 
Uvodni celovečerni koncert profesorjev seminarja za violončelo smo izvedli v nedeljo, 21. avgusta 2011 
ob 19. uri na gradu Podsreda v izvedbi: Karmen Pečar – violončelo, Hermina Hudnik – klavir. 
 
8. Zaključni koncert udeležencev seminarja za violončelo 
Zaključni koncert udeležencev seminarjev za violončelo pa smo izvedli v soboto, 27. avgusta 2011 ob 18. 
uri prav tako na gradu Podsreda. 
 



GLASBENI SEMINARJI  

V letu 2011 smo razpisali devet glasbenih seminarjev in sicer seminar za harfo, seminar za petje, klarinet, 
solfeggio, flavto, violino, kitaro, violončelo in harmoniko. 
 
Izvedli smo štiri glasbene seminarje, na katere se je prijavilo zadostno število udeležencev in sicer 
seminar za harfo, klarinet, flavto in violončelo. Zaradi manjšega števila izvedenih seminarjev je 
posledično tudi manjše število koncertov. Vse štiri seminarje, ki so se v celoti odvijali na gradu 
Podsreda, smo izvedli v času šolskih počitnic. 
 
Seminarji so bili namenjeni začetnikom, amaterjem iz pihalnih godb brez starostne omejitve, učencem 
nižjih in dijakom srednjih glasbenih šol ter študentom. Za udeležence tečaja je bila to priložnost, da so 
se predstavili kot solisti in samostojni oblikovalci svojega nastopa in pojmovanja glasbe. 
 
Seminarji na gradu Podsreda so edini tovrstni izobraževalni program na območju celotnega 
Kozjanskega, ki ponuja vrhunsko glasbeno izpopolnjevanje, saj potekajo pod mentorstvom mednarodno 
priznanih glasbenikov. Delo na seminarjih je potekalo individualno kar je udeležencem omogočalo, da 
so se seznanili s tehniko, ritmom in harmonijo, hkrati pa tudi igranje v skupinah. Prav tako seminarji 
omogočajo pripravo na odrski nastop in premagovanje treme.  
 
UDELEŽENCI 
Glasbenih seminarjev se je udeležilo 31 udeležencev in vsi so prihajali iz Slovenije. 
 

STROKOVNO VODSTVO 

HARFA (27. –30. JUNIJ 2011) 

Seminar za harfo je potekal pod vodstvom doc. Mojce Zlobko Vajgl. Kot gostja je na seminarju 
sodelovala tudi harfistka Anja Gaberc.  
 
KLARINET (1. – 6. julij 2011) 
Seminar za klarinet je vodil doc. Andrej Zupan, ki je bil že tretje leto zapored tudi umetniški vodja 
glasbenega poletja na gradu Podsreda. Korepetitorka v seminarju je bila Andreja Markun. 
FLAVTA (10. – 16. julij 2011) 
Seminar za flavto je vodil profesor Matej Grahek. Korepetitor na seminarju je bil Tadej Horvat. 
 
VIOLONČELO (21. – 27. avgust 2011) 
Seminar za violončelo je vodila profesorica Karmen Pečar. Korepetitorka na seminarju je bila Hermina 
Hudnik. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 



5 UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI 

 
Ureditev zemljiško knjižnega stanja nepremičnin, ki so v lasti Kozjanskega parka 
V letu 2011 smo na novo pridobili zemljiško knjižno dokumentacijo za nepremičnine, ki so v lasti 
Kozjanskega parka. Zemljiško knjižno stanje ni bilo urejeno za nepremičnini Lesično 13 – Fiketova 
domačija kar smo uredili.   
 
Izvedba postopkov prodaje nepremičnin, ki niso potrebne Kozjanskemu parku za izvajanje 
javne službe ohranjanja narave in varstva naravnih vrednot 
V letu 2009 smo pridobili cenitve vseh tistih nepremičnin, ki jih predlagamo bodisi kupiti ali prodati ter 
tako racionalizirati in optimizirati poslovanje Javnega zavoda Kozjanski park. 
 
V letu 2011 smo predlagali lastniško pravne spremembe oziroma prodajo nepremičnine Grmovškove 
domačije v Podsredi 66, stanovanjske hiše v Bistrici ob Sotli, Fiketove domačije v Lesičnem, kompleks 
domačij na Trebežah in podeželski dvorec Kozje - skladno z veljavno zakonodajo na področju 
ohranjanja narave in na področju upravljanja s stvarnim premoženjem države, ter sklepi Sveta JZ KP. Za 
nepremičnino Grmovškova domačija, Podsreda 66 nam je uspelo pridobiti kupca. Predvidevamo, da bo 
prodaja izvedena v začetku leta 2012. 
 
Iz kupnine za prodane nepremičnine načrtujemo nakup kmetijskih zemljišč pod upravno stavbo v 
Podsredi in obnovo sosednje stavbe ob upravi Kozjanskega parka v Podsredi (tki. Adamičeva hiša) za 
potrebe pridobitve prepotrebnih novih pisarniških prostorov in sadjarskega centra visokodebelnega 
sadjarstva.  
 
Planiramo, da bomo v sodelovanju z Občino Bistrica ob Sotli lastništvo na Trebčah uredili in pridobili 
objekte v lastništvo ali v upravljanje. 
 
Izvedba nujnih vzdrževalnih del na objektih, ki so v lasti  in upravljanju Kozjanskega parka 
Javni zavod Kozjanski park upravlja z 31 (enaintridesetimi) objekti oziroma stavbami, med katerimi jih 
je nekaj znotraj posameznih kulturno–dediščinskih oziroma spomeniških kompleksov: 

 trg Podsreda (Sotoškova domačija - uprava, Slovensko bavarska hiša, Adamičeva hiša,  
 Grmovškova domačija) 

 spomeniški kompleks Trebče (Javerškova in Kolarjeva domačija) 

 križev pot na Stare svete gore nad Podsredo 

 grad Podsreda  

 zaselek Trebeže (tri domačije) na Križan vrhu 

 podeželski dvorec Kozje 

 drevesnica in kolekcijski sadovnjak na Čerčkovi domačiji v Zaravnem  
 
Poslovne stavbe in gospodarske objekte v lasti ali upravljanju Javnega zavoda Kozjanski park smo redno 
vzdrževali s pomočjo delavcev zaposlenih preko javnih del. 

 
 
 
 
 
 
 
 



6  UPRAVLJANJE S KADRI  

 
V javnem zavodu Kozjanski park je 18 redno zaposlenih. Po v letu 2010 objavljenem razpisu, 
opravljenem razpisnem postopku in imenovanju na Vladi RS, je od 3.1.2011 naprej direktor JZ KP mag. 
Teo Hrvoje Oršanič. 
 
Adrijan Černelč, zaposlen na delovnem mestu naravovarstveni sodelavec III je v mesecu oktobru 
pridobil naziv magister kmetijstva (II Bolonjska stopnja). Z začetkom leta 2012 bo Adrijan Černelč, mag. 
premeščen na novo delovno mesto in sicer višji naravovarstveni svetovalec, ki je še prosto v naši 
sistemizaciji.   
 
V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in oceno tveganja v JZ Kozjanski park smo v letu 2011 
izvedli redni preventivni zdravstveni pregled za vse javne uslužbence. 
 
Od HTV (higiensko-tehnično varstvena) sredstev smo izvedli razpis in nabavili enotne termoflis jakne v 
predpisani sivi barvi (naravovarstveni nadzor), ter nabavili kovinske značke z logotipom parka in 
imenom in priimkom zaposlenega. Značke uporabljamo pri vseh izobraževalnih in kulturnih 
aktivnostih za lažje komuniciranje z obiskovalci. 
 
Tatjana Zalokar je bila od 24.07.2010 do 23.07.2011 na porodniškem dopustu. Tatjano Zalokar je v času 
porodniškega dopusta nadomeščala Nada Vreže. 
 
Za delovno mesto, ki ga je zasedal Ivo Trošt do 31.03.2011, smo izvedli javni razpis za biologa na katerem 
je največ točk pridobil biolog Dušan Klenovšek, ki je nastopil delo v zavodu s 1.7.2011.  
 
Ob uspešni prijavi na prvi rok razpisa Zavoda RS za zaposlovanje iz sredstev Evropskega socialnega 
sklada smo pridobili program »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010«. V 
okviru programa smo zaposlili dve brezposelni osebi za obdobje 18 mesecev (11.01.2010-10.07.2011) za 
projekt “Ohranjanje visokodebelnih travniških sadovnjakov”. Za enega zaposlenega delavca za 18 
mesecev smo pridobili 15.000,00 EUR. Oba delavca sta bila razporejena v 5. plačilni razred, zato je 
strošek dela za oba v celoti pokrit.    
 
Tudi v letu 2011 smo bili uspešni pri prijavi programa javnih del. Prijavili smo tri programa in sicer: 
- Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove vasi, 
- Varstvo in ohranjanje naravne in kulturne dediščine, 
- Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih. 

 
V okviru vseh programov skupaj smo zaposlili devet oseb. 
 
Dela, ki so jih opravljale vključene brezposelne osebe na programu Ohranjanje in varovanje kulturne 
krajine, gozdov, obnove vasi: 

 pomoč pri čiščenju travniških sadovnjakov 

 pomoč pri čiščenju gozdnih robov in travnikov v zaraščanju 

 pomoč pri obrezovanju travniških sadovnjakov 

 pomoč pri dosajevanju travniških sadovnjakov 

 pomoč pri košnji in obdelavi suhih travišč 

 pomoč pri urejanju tematskih poti 

 pomoč pri ohranjanju značilnosti tradicionalnih krajin 

 pomoč pri ohranjanju infrastrukture regijskega parka 
 
Dela, ki so jih opravljale vključene brezposelne osebe na programu Varstvo in ohranitev naravne in 
kulturne dediščine: 



 pomoč pri zemeljskih, vzdrževalnih, gradbenih in drugih delih na kulturnih spomenikih 

 pomoč pri zidarskih in drugih vzdrževalnih delih na kulturnih spomenikih 

 pomoč pri sanacijskih delih na gradu Podsreda 

 pomoč pri sanacijskih delih na izbranih kamnitih znamenjih in kapelah 

 pomoč pri sanacijskih in zaščitnih delih na drugih objektih naravne in kulturne dediščine v skladu z 
letnim programom Kozjanskega parka in posameznih občin 

 pomoč pri nadzoru že obstoječe infrastrukture 

 pomoč pri urejanju posameznih dokumentacijskih fondov 

 pomoč pri popisu naravne in kulturne dediščine 
 
Dela, ki so jih opravljale vključene brezposelne osebe na programu Pomoč v muzejih, galerijah in 
arhivih: 

 pomoč pri čiščenju muzejskih predmetov 

 pomoč pri razvrščanju muzejskih predmetov 

 pomoč pri nadzorovanju gibanja obiskovalcev v razstavnih prostorih 

 pomoč pri informiranju obiskovalcev o kulturnih spomenikih, programih, zbirkah in razstavah 
 
V mesecu septembru leta 2009 smo za obdobje dveh let zaposlili Nino-Klavdijo Lojen na projektu 
Marijina romarska pot, ki smo ga pridobili preko programa Čezmejno sodelovanje Slovenija-Hrvaška 
2007-2013.  
S 1.10.2010 pa smo Nino-Klavdijo Lojen zaposlili na projekt Pilgrimage Europe SI-AT (čezmejni program 
Slovenija Avstrija 2007 - 2013), ki bo trajal vse do 31.03.2014. 
Na projektu Marijina romarska pa smo za čas trajanja projekta zaposlili Tanjo Perc. Projekt se je 
zaključil 30.09.2011. 
 
V okviru  navodil Protikorupcijske komisije, smo v JZ KP pripravili in pravočasno oddali Načrt 
integritete (Protikorupcijski komisiji smo ga poslali 3.6.2011. Tega dne smo s strani Protikorupcijske 
komisije prejeli sporočilo, da je rok za izdelavo načrta integracije podaljšan do 5.6.2012.  

 

 

6.1 Izobraževanje delavcev Kozjanskega parka 

Izobraževanje zaposlenih v Kozjanskem parku se je izvajalo z udeležbo na strokovnih srečanjih, 
seminarjih, delavnicah ter spremljanjem strokovne literature in revij.  
 
V juniju smo izvedli tudi strokovno ekskurzijo v Škocjanske jame, kjer smo si ogledali novo odprti del 
jame namenjen obiskovalcem, steklarsko dejavnost na otokih Murano in Burano, nekaj zgodovinskih 
poudarkov Benetk, izliv Soče v morje z obhodom ene od učnih poti in grad Miramar. 
 
 
Eden od zaposlenih je opravil habilitacijo za višješolskega predavatelja na Visoki strokovni šoli za 
trajnostni turizem v Ljubljani. 
 

NAZIV IZOBRAŽEVANJA ORGANIZATOR UDELEŽENEC  

Predstavitev Alpske 
Konvencije,  

TNP, Bled Teo Hrvoje Oršanič, Mojca Kunst, 
Adrijan Černelč, Toni Preskar 

Strokovni sadjarski posvet Sadjarsko društvo Artiče Peter Kunst, Adrijan Černelč 

Strokovni sadjarski posvet za 
pridelovalce ekološkega sadja 

Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede, Pivoli 

Nada Vreže, Peter Kunst, Slavko 
Kramer, Adrijan Černelč 

Oblikovanje in izvajanje ZRSVN, Ljubljana Nada Vreže 



naravovarstveno usmerjenih 
KOP ukrepov v letih 2014-2020 

Mednarodna konferenca v 
okviru projekta »ICER«. Stanje 
na področju zelenega turizma 
in možnost za razvoj let-tega v 
prihodnje 

Slovenska turistična organizacija 
in Regionalna razvojna agencija 
Mura 

Valerija Slemenšek, Mojca Kunst, 
mag. Teo Hrvoje Oršanič, Lucija 
Zorenč 

Uporaba naravoslovnega atlasa Zavod za varstvo narave Mojca Kunst, Barbara Ploštajner, 
Valerija Slemenšek, Adrijan 
Černelč 

Strategije prehoda Slovenije v 
nizkoogljično družbo do leta 
2050 na temo kmetijstva  

Služba vlade RS za podnebne 
spremembe v sodelovanju s 
KGZS v Ljubljani 

Nada Vreže 

Delavnice o postopku vodenja 
javnih naročil po PRAG-u 

Služba vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno 
politiko 

Valerija Slemenšek 

Predavanje Antona Prosena – 
Načrtovanje prostora 
slovenskega podeželja 

Zbornica za arhitekturo in 
prostor Slovenije 

Vesna Zakonjšek 

Drevo leta 2011-Mrazov skorš v 
Dobrini 

Zavod za gozdove,OE Celje. Nada Vreže, Adrijan Černelč 

Strokovna ekskurzija 
- Škocjanske jame 
- Izliv reke Soče 

JZ Kozjanski park Vsi zaposleni 

Koriščenja lesne biomase za 
daljinsko ogrevanje 

Občina Krško Mojca Kunst, Barbara Ploštajner, 
Teo Hrvoje Oršanič 

Predstavitev info centrov in 
info točk 

Triglavski narodni park Mag. Hrvoje Teo Oršanič, mag. 
Valerija Slemenšek, Mojca Kunst, 
Barbara Ploštajner 

LIFE +, informativni dogodek Ministrstvo za okolje in prostor 
in Stella consulting, MWH 

Mojca Kunst, Barbara Ploštajner 

LIFE + 2011 - delavnica za 
pripravo projektnih predlogov  

Ministrstvo za okolje in prostor Barbara Ploštajner 

Simpozij Alma M. Karlin med 
mitom in resnico 

Pokrajinski muzej Celje Nataša Ferlinc Krašovic 
 

Predavanje o frančiškanih in 
šolstvu  

Pokrajinski muzej Brežice Lucija Zorenč 

Predavanje Borisa Pahorja Knjižnica Kozje Lucija Zorenč 

Predstavitev projekta DUO – 
Kunsthandwerk 

Muzej na prostem Rogatec Lucija Zorenč, Vesna Zakonjšek 

Predavanje Antona Komata 
 

Mladinski center Bistrica ob 
Sotli 

Lucija Zorenč, Teo Hrvoje 
Oršanič, Mojca Kunst 

Vito Hazler, predavanje o 
dediščini 

Mladinski center Bistrica ob 
Sotli 

Lucija Zorenč 

Okrogla miza ob razstavi Križi 
in kapele v župniji Kozje 

Muzejsko društvo Kozje Lucija Zorenč, Teo Hrvoje 
Oršanič 

Predavanje dr. Živa Deu: Kam 
so se izgubile naše hiše? 

Občina Šmarje pri Jelšah Lucija Zorenč, Nada Vreže 



10 let odprtja Kroflnovega 
mlina z razpravo o 
problematiki spomeniškega 
varstva na območju krajevne 
skupnosti Kozje 

Muzejsko društvo Kozje Lucija Zorenč, Teo Hrvoje 
Oršanič 

Jože Prah, Načrtovanje 
tematskih poti 

Mladinski center Bistrica ob 
Sotli 

Lucija Zorenč, Nina Lojen 

Vodenje javnih naročil po 
PRAG-u 

Služba vlade RS za lokalno 
samoupravo 

Valerija Slemenšek 

Varstvo narave včeraj, danes, 
jutri 

Društvo za ohranjanje naravne 
dediščine Slovenije; BF, Oddelek 
za gozdarstvo in obnovljive vire 

Teo Hrvoje Oršanič, Mojca Kunst, 
Barbara Ploštajner 

Etnografski filmi-pridobivanje 
apna, oglja in ohranjanja 
narečja 

Krajinski park Kolpa Teo Hrvoje Oršanič, Adrijan 
Černelč 

Gozdovi za ljudi Kulturni dom Sevnica Teo Hrvoje Oršanič, Mojca Kunst, 
Barbara Ploštajner 

Javno vodstvo po razstavi Petra 
Krivca 

Kozjanski park Lucija Zorenč, Nataša F. Krašovic 

Strokovni posvet o Marijini 
romarski poti 

Kozjanski park Teo Hrvoje Oršanič, Tatjana 
Zalokar, Nataša F. Krašovic, 
Valerija Slemenšek, Lucija 
Zorenč, Nina Lojen 

Prvo srečanje zaposlenih v 
naravnih parkih Slovenije pod 
naslovom: Iskanje skupnih poti 

Ljubljansko barje Teo Hrvoje Oršanič, Tatjana 
Zalokar, Nataša F. Krašovic, 
Valerija Slemenšek, Lucija 
Zorenč, Dušan Klenovšek, Mojca 
Kunst, Nada Vreže 

Strokovni sadjarski posvet Sadjarsko društvo Artiče in 
KGZS KGZ Novo mesto 

Peter Kunst, Slavko Kramer, 
Adrijan Černelč 

Motivacijsko srečanje 
skrbnikov Slovenskega 
turističnega portala 

Slovenska turistična organizacija Valerija Slemenšek 

Strokovno srečanje: 
Predstavitev aktualnih raziskav 
o upravljanju zavarovanih 
območij v Sloveniji 

Triglavski narodni park Teo Hrvoje Oršanič, Valerija 
Slemenšek, Lucija Zorenč 

Okrogla miza o industrijski 
dediščini Monta. 

Muzejsko društvo Kozje Lucija Zorenč 

Delavnica: Komunikacijske 
veščine s poudarkom na 
neverbalni komunikaciji  

Mestni muzej Ljubljana, 
Skupnost muzejev Slovenije  

Nataša Ferlinc Krašovic 

Nadomestni habitati v 
zavarovanih območjih 

Posvet v organizaciji ZRSVN Mag. Teo Hrvoje Oršanič, Mojca 
Kunst, Dušan Klenovšek 

 

7  PODATKOVNI IN DOKUMENTACIJSKI FONDI 

 

Pregled dosedanjih vsebin in nadgraditev z novimi 
GIS je ključni podporni sistem vsem strokovnim nalogam, analizam in načrtovanju varstva narave v 



Javni zavod razpolaga z naslednjimi digitalnimi podatki: TTN5, ortofoto posnetki, katastrski načrti, 
TK25, TK50 in TK250, digitalne geološke karte v merilu 1:100 000, digitalni podatki o rabi tal, digitalna 
pedološka karta.  
Za potrebe inventarizacije travniških sadovnjakov smo dopolnili bazo podatkov s podatki Evidence 
dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (RABA 2010, vir: MKGP) in grafičnimi enotami rabe 
zemljišč  kmetijskih gospodarstev (GERK, vir: MKGP).  
V sodelovanju z Zavodom za gozdove RS OE Brežice in OE Celje smo dosedanje digitalne vsebine 
nadgradili še s podatki o državnih gozdovih znotraj zavarovanega območja. 
 
Izdelava strokovnih grafičnih podlag 
V letu 2011 smo se intenzivno ukvarjali z inventarizacijo in vrednotenjem travniških sadovnjakov. Za 
potrebe terenskega dela smo izdelali s pomočjo digitalne rabe tal grafično podlago za travniške 
sadovnjake znotraj zavarovanega območja. S pomočjo te podlage izvajamo kartiranje sadovnjakov na 
terenu. Podatki s terena se prenašajo v digitalno bazo s pomočjo programa ArcView. Ko bo kartiranje 
zaključeno,  bomo kot rezultat dobili dejansko stanje travniških sadovnjakov v zavarovanem območju. 
Vsak sadovnjak, ki ga vnesemo v digitalno bazo vsebuje poleg površine še podatke o številu dreves, o 
njihovem stanju, nekaj od njih pa tudi število različnih sadnih vrst. Končni rezultat projekta bo 
digitalna baza travniških sadovnjakov znotraj Kozjanskega regijskega parka. Le ta bo imela pomembno 
vlogo pri nadaljnem odločanju o upravljanju s sadovnjaki. 
 
Dopolnjevanje podatkovnih baz o vrstah in sortah sadja 
Pri izvajanju kartiranja sadovnjakov ugotavljamo tudi tiste sorte sadje, ki jih še nimamo v naših 
podatkovnih bazah. Podatkovno bazo smo v letu 2011 dopolnili s tremi novimi sortami sadja. 

 
 

7.1  Dokumentacijski fondi 

Dobro poznavanje območja Kozjanskega parka pomeni tudi zbiranje, evidentiranje in dokumentiranje 
gradiva z območja Kozjanskega parka, ki je tako v funkciji dopolnjevanja strokovnih podlag za nov 
ustanovitveni akt, načrt upravljanja in za druge dokumente, ki opredeljujejo in bodo opredeljevali 
zavarovano območje Kozjanskega regijskega parka. 
 
KNJIŽNICA KOZJANSKEGA PARKA  
 
Knjižnica Kozjanskega parka predstavlja pomoč in vir informacij tako pri strokovnih kot tudi splošnih 
zadevah. Trenutno se vodi samo osnovni evidenčni popis gradiva, Skrbimo pa tudi za redno oddajanje  
 
obveznega izvoda Narodni in univerzitetni knjižnici in skrbimo za izmenjavo tiskov z nekaterimi zavodi 
in muzeji. 
V evidenčnem popisu je trenutno 2148 naslovov.  
 
FOTOTEKA 
Fotografije v okviru fototeke spremljajo in beležijo spremembe in aktivnosti na področju naravne in 
kulturne dediščine v zavarovanem prostoru ter spremljajo tudi vse naše prireditve in akcije.  
Fototeka šteje 18431 fotografij in 17716 negativov. V letu 2011 smo dopolnjevali stare zapise. 
 
DIATEKA 
JZ KP hrani v diateki 2657 urejenih in popisanih diapozitivov. Diapozitivi več ne nastajajo na novo, jih 
pa seveda uporabljamo v promocijske namene. V letu 2011 smo dopolnjevali zapise. 
 
HEMEROTEKA 
Prisotnost v raznih časopisih, časnikih in revijah spremljamo vse leto in beležimo pojavnost 



zavarovanega območja v tiskanih medijih. JZ KP je naročen na nekaj časopisov, časnikov in revij. Z njimi 
spremljamo tako dogajanje v zavarovanem območju kot tudi odmev tistih akcij, kjer je nosilec 
dejavnosti JZ KP.  
V času med 1. januarjem in 31. decembrom 2011 je bilo vloženih 946 člankov. Od tega se 406 člankov 
neposredno nanaša na dogajanje v  našem zavodu.  

 
 

 



8   SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI, ZAVODI, DRUŠTVI IN DRUGIMI 
INSTITUCIJAMI 

 

 
Sodelovanje pri pripravi občinskih prostorskih aktov 

Nobena od občin ni nadaljevala postopkov priprave prostorskih aktov, zato na tem področju ni prišlo do 
sodelovanja. 
 
Sodelovanje pri pripravi projektnih predlogov 
V sodelovanju z občino Kozje in Podčetrtek ter RA Sotla smo pripravili in oddali projekt z naslovom: 
Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem.  
K partnerstvu nas je povabilo Društvo Kozjanske jabke, s katerim smo prijavili projekt z naslovom: 
Vzpostavljanje podpore razvoju čebelarstva v povezavi s tradicionalnim sadjarstvom kot primer okolju 
prijazne kmetijske prakse.  
 
Sodelovanje pri urejanju javnih lokalnih površin in tematskih poti 
V mesecu februarju smo uspešno sodelovali pri pripravi načrtovanja avtobusnih postajališč v občini 
Kozje z županom Dušanom Andrejem Kocmanom. 
 
V mesecu aprilu smo na pobudo župana občine Bistrica ob Sotli opravili terenski ogled zelenice v trgu 
Bistrica ob Sotli, pregledali dokumentacijo ter predlagali zasaditev zelenice. 
 
Sodelovanje z zavodi, društvi in drugimi institucijami 
V mesecu aprilu smo sodelovali z literarnim društvom Šentjur pri predstavitvi pesniške zbirke Milenka 
Straška Mejaši mojih gmajn ter predstavitvijo razstave ilustracij Vesne Zakonjšek motivov iz kozjanske 
krajine, ki so del pesniške zbirke. 
 
Udeležili smo se občnega zbora Društva Maks Pleteršnik v Pišecah in občnega zbora Turističnega 
društva Pilštanj in Kulturnega društva Lesično – Pilštanj.  
 
Direktor Kozjanskega parka mag. Teo Hrvoje Oršanič se je udeležil: 
- pohoda k spomeniku slovenskega tolarja 
- občnega zbora Združenja borcev za vrednote NOB, krajevne organizacije Podsreda 
- občnega zbora Turističnega društva Bizeljsko 
- sestanka z direktorjem Festivala Brežice g. Klemnom Ramovšem in županom Občine Kozje 
- občnega zbora Turističnega društva Podsreda 
- občnega zbora Društva steklarjev Slovenije 
- občnega zbora Turističnega društva Pišece 
- občnega zbora Lovske družine Bistrica ob Sotli 
- otvoritve novega vrtca v Podčetrtku 
- folklornega festivala v Kozjem 
- zaključka akcije »Mladi čuvari prirode« v Zelenjaku na Hrvaškem 
- svečanosti ob 50. letnici Forma Vive v Kostanjevici na Krki 
  
Na pobudo Milene Vranetič, vodje projekta MOJA DEŽELA – LEPA IN GOSTOLJUBNA za regijo 
Posavje, iz občinske turistične zveze Brežice, smo se udeležili ocenjevanja urejenosti krajev na območju 
občine Brežice. Vesna Zakonjšek je bila članica komisije. 
 
Strokovno smo sodelovali pri izvedbi prireditve Ekodan na OŠ Lesično. 
 
2. aprila smo se udeležili občnega zbora Gobarskega društva Kozje, na katerem je bil predstavljeno 
poročilo njihovega delovanja v prejšnjem letu in sprejet program delovanja za naprej.  
 



Organizirali smo prikaza rezi visokodebelnih sadnih dreves v sodelovanju z Društvom izviri – Dobrina 
in Turistično kulturnim društvom Pišece. 
 
Opravili smo oživitveno rez travniškega nasada na Pleteršnikovi domačiji v Pišecah v sodelovanju z 
Društvom Pleteršnikova domačija. 
 
Udeležili smo se občnega zbora Muzejskega društva Kozje. 
 
Predstavitev Kozjanskega parka in gradu Podsreda članom projekta EU-CHIC ob njihovem rednem 
srečanju v Termah Olimia. Člane projekta je na grad pripeljal minister dr. Roko Žarnić, grad in park pa 
predstavil direktor parka. 
 
Letos je zavod Marianum v Veržeju pripravil tretjo razstavo, pod naslovom Pirhi, velikonočne košare in 
prti v slovenskih pokrajin. Ob razstavi vedno izide zbornik in tudi letos smo pripravili prispevek zanj.   
 
V okviru sodelovanja z Zavodom »EkoAlt Vindol« iz Drenskega rebra in izvajanjem projekta 
Vindolandija, smo organizirali predavanje Ayane Pešec na temo Glina v zdravilstvu in prehranjevanju. 
 
V sodelovanju s Turističnim društvom Bizeljsko smo sodelovali na 5. ocenjevanju bizeljskega ajdovega 
kolača, ki mu je sledila še razstava vseh ocenjenih kolačev.  
 
S Turističnim društvom Bizeljsko smo sodelovali pri izvedbi Dnevov evropske kulturne dediščine na 
Bizeljskem. 
 
V sodelovanju s Turističnim društvom Pilštanj smo se aktivno udeležili predavanja in praktičnega 
prikaza zatiranja neofita žvrklje.  
 
V sodelovanju z Občino Sevnica smo posadili hruško na območju Razborja, na prvem festivalu modre 
frankinje, ki je potekal na gradu Sevnica, pa smo sodelovali s stojnico na kateri smo predstavili parkovne 
aktivnosti.  
 
V sodelovanju z OŠ Šmarje pri jelšah smo posadili nekaj visokodebelnih sadnih dreves v učilnici v naravi 
in pripravili predstavitev aktivnosti Kozjanskega parka za osnovnošolce. 
 
Pred koncem leta smo organizirali delavnico z gozdarji. Povabili smo obe Območni enoti Zavoda za 
gozdove Slovenije (Brežice in Celje), predstavnike Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov in Gozdnega 
gospodarstva Ljubljana. Delavnica je bila namenjena oblikovanju stališč in eventuelnih predlogov 
dopolnitev k 10-letnim gozdnogospodarskim načrtom. Dogovorjeno je bilo, da se delavnica izvede vsako 
leto na nivoju vodstev pristojnih revirjev in Krajevnih enot Zavoda za gozdove Slovenije tako, da oboji 
usklajujemo konkretne podatke o varstvenih režimih po naravnih vrednotah s konkretnimi podatki 
podrobnih gozdnogojitvenih načrtov. Delavnica ni bila načrtovana v programu dela za leto 2011, vendar 
smo jo izvedli zaradi pomembnosti 10 letnih gozdno-gospodarskih načrtov, ki so se sprejemali v letu 
2011. 
 
V sklopu projekta Od vijeglavke do soka je bila izvedena podobna delavnica z vsemi deležniki s 
področja visokodebelnega sadjarstva. Tema delavnice je bila priprava dolgoročne strategije upravljanja z 
visokodebelnimi sadovnjaki. 
 
Nerealizirana in v leto 2012 prestavljena je ostala delavnica na temo možnosti razvoja »zelenega 
turizma« znotraj parka. 
     
 



9   INFRASTRUKTURA PARKA ZA OBISK IN INTERPRETACIJO V PARKU                             
       
 
Redno popravilo in vzdrževanje označevalnih in informacijskih tabel, ter objektov in lokacij za 
obisk  
- Na Čerčkovi kmetiji smo očistili travnik, posekali grmovje, izkopali panje in splanirali teren. V drugi 

polovici leta smo površino pripravili za sajenje jabolk. 
- V mesecu februarju smo v dogovoru z lastniki zemljišč postavili zaščitno ograjo za žabe na Trebčah, 

ter jo v mesecu aprilu odstranili in počistili. 
- Na gradu Podsreda smo izvedli sanacijska dela sten, obnovili črno kuhinjo in galerijo. Na podstrešju 

gradu smo uredili nov razstavni prostor, na notranjem grajskem dvorišču pa izdelali nove kamnite 
stopnice ter zamenjali les na odru. Na strehi gradu in strehi gospodarskega poslopja smo zamenjali 
del dotrajane kritine. Prav tako smo na upravi prenovili čajno kuhinjo in prepleskali del notranjosti 
objekta. 

- Na upravi smo izdelali kompostnik, izvedli pleskarska dela na ostrešju stavbe ter balkonski ograji, 
ter obnovili gasilne aparate v vseh objektih v upravljanju. 

- V mesecu februarju smo izvedli dosaditev gabrove žive meje v Olimju, pri lovski koči ter na gradu 
Podsreda.  

- Na Slovensko-bavarski hiši smo zaradi škode, ki jo je povzročila toča zamenjali velik del strešne 
kritine in prebarvali okna ter vrata na celotnem objektu. 

- V gospodarskem poslopju pri Slovensko-bavarski hiši smo prenovili prostor, izdelali tlake ter omete 
za potrebe žganjekuhe. 

- Na hiši v Bistrici ob Sotli smo na kurilnici zamenjali dotrajano pločevinasto streho ter izvedli manjša 
vzdrževalna dela na samem objektu. 

 
 
Nadzor in čiščenje pešpoti v zavarovanem območju 
- Na učnih poteh smo skozi celo leto izvajali redna vzdrževalna dela; košenje trave, barvanje lesenih 

stebričkov, menjava dotrajanih ali poškodovanih stebričkov, odstranjevanje grmičevja ter podrtih 
dreves ob samih poteh.  V mesecu septembru smo pešpot Podsreda- Grad v celoti obnovili. 

- V Lurški jami smo nad previsom posadili živo mejo, ter na celotnem območju pešpoti odstranili 
posušeno drevje, pred samo jamo pa posadili bršljan.  

- Pospravili smo po neurju podrto drevje na Križevem potu nad trgom Podsreda ter izvedli sanacijska 
dela na strehah kapelic. 

- V mesecu marcu smo temeljito obnovili pot v Gruski jami.  
- V mesecu juniju smo izvajali košenje suhih travnikov na Veterniku. Izvajalo se je redno vzdrževanje 

zelenih površin pri upravni stavbi v Podsredi, na Trebčah, Grmovškovi domačiji, Trebežu, domačiji 
Čerček, Slovensko-bavarski hiši in na Podeželskem dvorcu Kozje. 

 
Označitev uprave parka ob glavnih prometnicah 
V sodelovanju s termami Olimia smo načrtovali postavitev informacijske table ob Dolenjski avtocesti v 
smeri Zagreb. Do realizacije ni prišlo zaradi prevelikih stroškov. 
 
Obnova dela planinske poti Lesično-Bohor v sodelovanju s Planinskim društvom 
Planinsko društvo še ni pristopilo k obnovi tega dela poti. 
 
Povezava poti Kunšperk-Zelenjak s potjo po Orešju in ureditev info točke 
Povezava teh poti je bila predvidena v okviru projekta, ki ga je prijavila občina Bistrica ob Sotli, vendar 
je bila prijava na projekt neuspešna. 
 
 
Ureditev gnezdišča čebelarja v peskokopu Župjek (table, opazovalnica, monitoring z otroci, 
promocijski dan, ponatis mobila) 



V sodelovanju in pod strokovnim vodstvom naravovarstvenika Andreja Hudoklina iz Zavoda RS za 
varstvo narave OE Novo mesto, smo v mesecu aprilu izvedli prestavitev opazovalnice ter čiščenje stare 
stene v gnezdišču čebelarja v peskokopu Župjek. Pri delu smo sodelovali tudi s predstavniki 
Turističnega društva Bizeljsko in  predstavniki izvajalca IGM Zagorje. V maju in juniju se je izvajal 
monitoring gnezdenje čebelarjev. Kasneje pa se je izdelala nova informativna tabla ter usmerjevalne 
table, ki se bodo postavile tik pred gnezdenjem v letu 2012 (april ali maj). Za tisk se je pripravila tudi 
nova zloženka (prenovljeno besedilo, nove fotografije). 
 

 



10  DOMAČI IN MEDNARODNI PROJEKTI 

10.1 Life after life 

Nadaljujemo z ukrepi za zagotavljanje pogojev trajnega sonaravnega in naravovarstvenega upravljanja s 
travišči na projektnem območju Life. Kot najprimernejša rešitev problema ostaja vključevanje lastnikov 
oz. obdelovalcev teh zemljišč v KOP – s čimer pa je povezano tesno sodelovanje parka in predstavnikov 
KGZ. 
 
10.2 Od vijeglavke do soka (program IPA v okviru programa čezmejnega     sodelovanje 

Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013) 
 
V Kozjanskem parku smo v mesecu juliju 2009 začeli z izvajanjem mednarodnega projekta IPA v okviru 
programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013 z naslovom Od vijeglavke do soka, ki 
daje nove vsebine, aktivnosti in cilje, ki so povezani z ohranjanjem travniških sadovnjakov. 
Kozjanski park je prijavitelj in vodilni partner v projektu, katerega partnerji so še Javni zavod Krajinski 
park Kolpa in na Hrvaškem Javni zavod Nacionalni park Risnjak.  
S projektom želimo strokovno, upravljavsko in izvedbeno povezati zavarovana območja Kozjanskega 
parka, Parka Kolpa in NP Risnjak pri prizadevanjih za ohranitev visokodebelnih travniških sadovnjakov 
kot habitata vrst Nature 2000, nepogrešljivega elementa mozaične in tradicionalne kulturne krajine ter 
kot znova razpoznane in ovrednotene razvojne priložnosti. 
V zimskem in zgodaj spomladanskem obdobju smo v sklopu projekta opravili 29 revitalizacij in 
oživitvenih rezi travniških sadovnjakov, v okviru katerih  smo obrezali 708 visokodebelnih sadnih 
dreves.  
Uspešno smo izvajali komunikacijo znotraj projektnega tima in organizirali 2 sestanka projektnih 
partnerjev v Kozjanskem parku in Nacionalnem parku Risnjak, na katerih smo pregledali stanje 
opravljenih aktivnosti in njihovo izvajanje v skladu s projektnimi cilji. V upravni odbor projekta je za 
zastopnika Kozjanskega parka bil potrjen direktor mag. Teo Hrvoje Oršanič, ki je nadomestil gospoda 
Iva Trošta. O spremembah v upravnem odboru smo obvestili Službo Vlade Republike Slovenije za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko, skrbnika projekta in skrbnika nacionalne pogodbe. 
V mesecu marcu je JZ Krajinski park Kolpa skupaj s Sadjarskim društvom Dolenjske in Bele krajine 
organiziral ocenjevanje sadnih sokov. Kozjanski park je zbral pri različnih pridelovalcih 8 vzorcev in jih 
poslal na ocenjevanje. Med poslanimi vzorci sta dva prejela zlati priznanji, ostali pa srebrne. 
Izvedli smo tri praktične prikaze vzgoje, vzdrževanja in rezi visokodebelnega sadnega drevja v 
sodelovanju z Društvom izviri Dobrina, Društvom Kozjanske jabke in Turističnim kulturnim društvom 
Pišece, na katere je bila vabljena širša javnost. Prikazov se je udeležilo 73 udeležencev, ki so izrazili 
zadovoljstvo z izvedenimi aktivnostmi. V sodelovanju z Nacionalnim parkom Risnjak smo izvedli prikaz 
vzgoje, vzdrževanja in rezi visokodebelnega sadnega drevja na Hrvaškem v kraju Brod Moravice. 
Lastnikom kmetijskih zemljišč in travniških sadovnjakov na območju parka smo dali 900 orehovih 
sejancev z namenom večanja biotske raznovrstnosti v travniških sadovnjakih in preprečevanje erozije 
na gričevnatih in strmih kmetijskih zemljiščih. 
Urejali smo kolekcijski sadovnjak na kmetiji Čerček, v katerega smo posadili tradicionalne sorte 
sadnega drevja, med katerimi je tudi avtohtona sorta Pišečka marelica. Postavili smo dodatna bivališča 
za koristne organizme. Del zemljišča na kmetiji Čerček, ki je še bil zaraščen, smo očistili in izvedli 
zemeljska dela za izkop panjev in ravnanje zemljišča. 
Kmetijska zemljišča, pridelavo in predelavo smo vključili v sistem kontrole ekološkega kmetovanja za 
pridobitev certifikata pri kontrolni organizaciji Inštitut Kon-cert. 
 
Od meseca februarja smo na celotnem območju Kozjanskega parka izvajali vrednotenje travniških 
sadovnjakov po TB metodi s pomočjo študentov in dijakov, ki opravljajo v JZ Kozjanski park praktično 
delo. Prebivalce in lastnike kmetijskih zemljišč smo o izvajanju aktivnosti obveščali preko sredstev 
javnega obveščanja in ob terenskem delu. Ocenjenih in kartiranih  je bilo cca. 270 travniških 



sadovnjakov.  
Na elektronskem naslovu http://travniski-sadovnjaki.si smo vzpostavili bazo podatkov, katero 
dopolnjujemo. Nacionalnemu parku Risnjak smo posredovali slovenska besedila za v prevod in ureditev 
baze v hrvaškem jeziku. 
V sklopu investicij bi bilo potrebno v letu 2011 nabaviti priklopno dvižno delovno košaro, ki pa bi bila 
zaradi nemobilnosti, teže, dimenzij in varnosti pri delovanju neuporabna za delo na kmetijskih 
zemljiščih. Za svetovanje pri izvedbi investicije smo sodelovali s strokovnjaki za sadjarstvo in kmetijsko 
mehanizacijo iz KGZS Novo mesto. Kot edino uporabnega za delo v travniških sadovnjakih in oskrbi 
visokodebelnih sadnih dreves so nam svetovali nakup traktorja s prednjim nakladalnikom in delovno 
košaro. Izvedli smo postopek spremembe investicije in realokacije sredstev, katero nam je odobrila 
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Po izvedbi javnih 
naročil po sistemu PRAG-a, je bil nakup stroja opravljen konec meseca junija. 
Sodelovali smo pri ureditvi drevoreda tradicionalnih sort hrušk med Podčetrtkom in Olimjem. S 
sodelavci smo opravljali oglede travniških sadovnjakov glede zdravstvenega varstva, obnove, 
revitalizacije, pridobivanje fotografskega materiala in za potrebe podelitve naziva Carjevič na 
sadjarskem tronu. Ocenjevali smo delo in sadovnjake 36 lastnikov travniških sadovnjakov. Naziv 
Carjevič leta je pridobil Lajoš Špeljak, kateremu smo podelili naziv v času Praznika kozjanskega jabolka. 
Pri lastnikih sadovnjakov smo nabirali plodove starih sort  jabolk za potrebe sadjarske razstave.  
Udeležili smo se aktivnosti, ki so jih izvedli ostali partnerji v projektu (Predstavitev projekta na območju 
NP Risnjak – Razloško Petrovo in priprava zemljišča za kolekcijski sadovnjak). Sodelovali smo tudi pri 
vrednotenju travniških nasadov v Krajinskem parku Kolpa. 
Organizirali smo novinarsko konferenco v Zagorju pri Lesičnem dne 08.9.2011, na kateri je bilo 33 
udeležencev.  
Dne 8. in 9. oktobra v času Praznika kozjanskega jabolka, smo skupaj z Nacionalnim parkom Risnjak za 
vso širšo javnost izvedli praktične prikaze predelave sadja z naslovom Od jabolk do soka. Strošek izvedb 
praktičnih prikazov nismo uveljavljali, ker smo za izvedbo tovrstnih dejavnosti porabili že vsa sredstva 
in z ostalimi partnerji izpolnili projektni cilj. 
Redno smo s pridobljenimi podatki dopolnjevali podatkovno bazo.  Skupaj s partnerji, strokovnimi 
inštitucijami in lastniki sadovnjakov smo organizirali delavnico za izoblikovanje ciljev skupne strategije 
Dolgoročnega sonaravnega upravljanja s travniškimi sadovnjaki, na kateri je bilo 24 udeležencev. Za ta 
namen smo izoblikovali vprašalnik, katerega sta moderatorja uporabila na delavnici. 
Izoblikovali smo dokument skupne strategije Dolgoročnega sonaravnega upravljanja s travniškimi 
sadovnjaki in del besedila s fotografskim materialom za potrebe izdaje zloženk v obdobju 6. vmesnega 
poročila. 
Nabavili smo del orodja (nahrbtna motorna kosilnica) v sklopu seta za oskrbo sadovnjakov. 
V sodelovanju z JZ Nacionalnim parkom Risnjak smo v mesecu decembru vložili prošnjo za realokacijo 
sredstev med delovnimi sklopi. 
Na zahtevo SVLR- ja smo izoblikovali dokument z obrazložitvami za časovni zamik aktivnosti in ciljev, 
ter na kakšen način jim bomo zaradi zamud nadomestili. 
 
Vrednost celotnega projekta znaša: 271.983,62 EUR 
Finančni viri: 85% IPA (instrument predpristopne pomoči), 10% javni in 5% lastni viri 
Vrednost projekta za JZ KP: 231.186,07 EUR 
Trajanje projekta: 10.7.2009 – 29.02.2012 
 
 
 
 
10.3 Marijina romarska pot (program čezmejnega sodelovanja Slovenija –  

Hrvaška 2007 – 2013) 
 
 V Kozjanskem parku smo v mesecu oktobru 2009 začeli izvajati dvoletni projekt z akronimom Marijina 
romarska pot, ki je sofinanciran iz operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013.  

http://travniski-sadovnjaki.si/


 
Kozjanski park je prijavitelj in hkrati vodilni partner projekta; ostali projektni partnerji so: RISO Zavod 
Ptuj, Zavod za razvoj in izboljšanje infrastrukture ter socialnega okolja, Razvojna agencija Kozjansko, 
Turistična skupnost občine Marija Bistrica, Turistična skupnost Severno Zagorje, Turistična skupnost 
Krapinsko-Zagorske županije, Turistična skupnost Krapine, Javna ustanova „Park prirode Medvednica“ 
in Mesto Sv. Ivan Zelina. 
 
Cilj projekta je vzpostavitev 700 km dolge čezmejne Marijine romarske poti, ki bo povezovala Marijina 
romarska središča in druga Marijina svetišča na projektnem območju. Namen projekta je trasiranje in 
označitev čezmejne Marijine romarske poti za pohodnike, označitev kulturnih objektov, postavitev 
informacijskih tabel, ureditev počivališč za romarje, izdaja različnih promocijskih materialov (romarski 
vodniki, karte, zloženke, multivizija, navigacijski sistem, romarska knjižica, razglednice…), izdelava 
skupnih čezmejnih turističnih paketov za romarje – pohodnike in romarje, ki potujejo z avtobusi, 
vzpostavitev mreže turističnih ponudnikov za potrebe romarskega turizma, oblikovanje razstave o 
Marijini romarski poti in organizacija strokovnega posveta o umetnostnozgodovinski dediščini na 
Marijini romarski poti.  
 
Tretje obdobje poročanja je trajalo od 1.9.2010 do 28.2.2011. V letu 2011 smo se dogovorili o lokacijah in 
številu info panojev, info tabel ter žigov na Marijini romarski poti. Določili smo datume prihajajočih 
dogodkov v letu 2011 vezanih na Marijino romarsko pot (otvoritev Lurške jame in Marijine romarske 
poti, strokovna ekskurzija za novinarje, posvet ter otvoritev razstave). Dogovorili smo se o potrebnih 
podatkih za vodnik, promocijski material ter o spletni strani. Januarja smo aktivno sodelovali z vsemi 
projektnimi partnerji pri pripravi projektne dokumentacije ter aplikacije ISARR za 2. vmesno poročilo 
vodilnega partnerja. Konec januarja smo nato pripravili in oddali 2. vmesno poročilo vodilnega 
partnerja ter 1.3.2011 še dopolnitve le tega.  
 
Četrto obdobje poročanja se je začelo 1.3.2011 in trajalo do konca projekta 30.9.2011. 
V mesecu marcu smo imeli več sestankov in ogledov Lurške jame v Zagorju s predstavnikom izvajalca 
obnove in ureditve Lurške jame ter županom občine Kozje. Pripravili in podpisali smo pogodbi za 
opremo multivizije na Svetih gorah in Ptujski gori. Imeli in uspešno smo opravili 1. kontrolo projekta s 
strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Sektorja za kontrolo. Konec 
meseca marca smo pripravili in oddali 3. vmesno poročilo projektnega partnerja in konec meseca maja 
še dopolnitve le tega. 
V aprilu smo imeli še dva sestanka s projektantom načrta obnove Lurške jame, županom ter izvajalcem 
del glede poteka obnovitvenih del. V začetku aprila smo pripravili in izvedli javno naročilo po sistemu 
PRAG za izdelavo promocijskega materiala. 8.4.2011 smo pripravili sestanek na upravi Kozjanskega 
parka za sosednje župnije in župane – seznanitev s projektom Marijina romarska pot in njegovim 
izvajanjem. Prav tako smo v mesecu aprilu končali s snemanjem  Marijinih cerkva za promocijski 
material.  
Komunicirali smo z lokalnimi skupnostmi in TIC-i ob trasi Marijine romarske poti glede preverjanja 
zbranih turističnih informacijah, zbrali in napisali smo tekste o glavnih točkah (Marijine cerkve) na 
Marijini romarski poti. Izvajali smo občasne kontrole in fotografirali izvajalska dela v Lurški jami v 
Zagorju. Pridobili smo ponudbe za lektoriranje in prevod promocijskega materiala in izbrali 
najugodnejšega ponudnika. Izbrali smo predavatelje in njihovo tematiko za sodelovanje na posvetu. 
 
 
 
V juniju smo izvedli sestanek vseh projektnih partnerjev, kjer smo predstavili aktualne projektne 
aktivnosti (izbor naslovnice za vodnik, kratek tekst o Marijini romarski poti, shematska karta celotne 
trase) ter pregledali dejavnosti do konca projekta.  
 
Konec meseca junija so bila zaključena dela obnove in ureditve Lurške jame. V sklopu obnove so bila 
izvedena zemeljska, gradbena, saditvena in restavratorska dela. V celotni jami je urejeno odvodnjavanje 



in drenažiranje, obnovljen je zidec z vodnim izvirom ter njegov odtok po terenu. Tlakovan je plato pred 
oltarjem in del poti pri vhodu v jamo, urejena je potka v jami in nameščena so počivališča. Oltar s 
stebroma je v celoti rekonstruiran, ponovno pa v jami nad oltarjem stojita kipa Lurške Marije in 
Bernardke. Urejena je tudi krožna pot okoli jame. 
V mesecu juliju smo pripravili 3. vmesno poročilo vodilnega partnerja in sredi meseca avgusta še 
dopolnitve tega poročila.  
Aktivno smo delali na pripravi in izdelavi promocijskega materiala, koordinirali vsebino in tekste s 
prevajalskim podjetjem ter urejali in preverjali korekture z oblikovalcem. Prvi del promocijskega 
materiala v štirih jezikih (slovenski, hrvaški, nemški in angleški)  je bil izdan v začetku meseca 
septembra in smo ga tudi predstavili na novinarski konferenci 8.9.2011 v kulturnem domu v Zagorju 
(romarska knjižica, zloženka, 3 zemljevidi in 10 različnih razglednic, multivizija). Isti dan smo imeli tudi 
slavnostno odprtje Marijini romarske poti in obnovljene Lurške jame, ki ga je blagoslovil celjski škof dr. 
Stanislav Lipovšek. Premierno smo ob otvoritvi v Lurški jami predvajali multivizijo o Marijini romarski 
poti. 
Pomagali smo pri določanju mikrolokacij in zbiranju dovoljenj za postavitev informacijskih tabel o 
Marijini romarski poti in počivališč na območju Kozjanskega parka. Sodelovali smo na dveh predavanjih 
z romarsko tematiko, ki ju je organiziral projektni partner Razvojna agencija Kozjansko, pohodu po 
delu Marijine romarske poti v okolici Ptujske Gore, predstavitvi projekta v Mariji Bistrici in sestanku 
slovenskih projektnih partnerjev. 
23.9.2011 smo se udeležili strokovnega posveta o Marijini romarski poti v Mariji Bistrici, kjer je vodja 
projekta Tatjana Zalokar predstavila tudi svoj prispevek.  
27.9.2011 smo izvedli mednarodni strokovni posvet o Marijini romarski poti na gradu Podsreda. 
Predavali so avstrijski, hrvaški in slovenski strokovnjaki. Po končanem posvetu smo imeli še odprtje 
razstave o Marijini romarski poti v grajskih prostorih obrambnega stolpa. 
Izdali smo še drugi del promocijskega materiala, to je obsežni vodnik ter interaktivni CD v štirih jezikih, 
zaživela pa je tudi spletna stran o projektu z naslovom: www.marijina-romarska-pot.si.  
V mesecu septembru smo tudi raznosili številen promocijski material na različne informacijske centre 
in dostavili tudi vseh 45 žigov Marijine romarske poti na dogovorjene lokacije. 
 
JZ KP je kot vodilni partner skozi celotni čas trajanja projekta koordiniral aktivnosti med vsemi 
projektnimi partnerji in reševal vprašanja glede aplikacije ISARR, preko katere se izvajajo poročanja. 
Vsem projektnim partnerjem smo nudili pomoč pri pripravi vmesnih poročil in zahtevane 
dokumentacije za pripravo vmesnega poročila vodilnega partnerja. Redna komunikacija in koordinacija 
je potekala tudi s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, predvsem s skrbnikom 
pogodbe Tadejem Baškovičem. 
 
Projekt smo uspešno zaključili 30.9.2011. Izvedli smo vse predvidene aktivnosti in dosegli vse načrtovane 
kazalnike. V mesecu oktobru smo pripravili še zaključno poročilo projektnega partnerja, predvidoma 
meseca februarja 2012 pa bomo pripravili še skupno zaključno poročilo vodilnega partnerja. 
 
Vrednost celotnega projekta znaša: 703.836,96 EUR 
Finančni viri: 85% IPA (instrument predpristopne pomoči), 10% javni in 5% lastni viri 
Vrednost projekta za JZ KP: 140.340,00 EUR 
Trajanje projekta: 1.10.2009 – 30.9.2011 
Za čas trajanja projekta smo zaposlili tehničnega koordinatorja projekta. 
 
10.4 Pilgrimage Europe SI-AT (čezmejni program – Slovenija avstrija  

2007 - 2013) 
 
Januarja 2010 smo skupaj z vodilnim partnerjem Diözese Graz-Seckau in projektnimi partnerji: RISO 
Zavod za razvoj in izboljšanje infrastrukture ter socialnega okolja, Razvojna agencija Kozjansko, ZRS 
Bistra Ptuj in Steirische Tourismus GmbH, prijavili projekt z akronimom PILGRIMAGE EUROPE SI-AT 
na 2. rok 2. skupnega javnega razpisa Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013. 

http://www.marijina-romarska-pot.si/


 
V začetku junija 2010 smo izvedeli, da je projekt Pilgrimage Europe SI-AT odobren. Po odobrenem 
izboru vloge smo morali izpolniti še dodatne pogoje s poudarkom na znižanju ESRR sredstev. 
Novembra smo imeli sestanek v Šentjurju z vsemi projektnimi partnerji, kjer smo se dogovorili o načinu 
in zneskih znižanja ESRR sredstev za posamezne projektne partnerje. 
 
9.12.2010 smo prejeli sklep o izboru vloge in odobrenem znesku sredstev ESRR. 
12.1.2011 je vodilni partner Diözese Graz-Seckau podpisal Pogodbo o sofinanciranju št.: SI-AT-2-1-037, 
30.3.2011 pa smo vsi projektni partnerji sklenili še Pogodbo o partnerstvu. 
 
Cilj projekta PILGRIMAGE-EUROPE SI-AT je mrežna povezava obstoječih in novih pobud projektne 
regije v eno in edinstveno, čez meje segajočo srednjeevropsko romarsko regijo: vzpostavitev in nadaljnji 
razvoj regionalnih kot tudi čezmejnih zgodovinskih in sodobnih romarskih poti in romarskih ponudb v 
Sloveniji in Avstriji, skupna, usklajena turistična in kulturna ponudba ustrezne kvalitete, razvoj tržnih 
ponudb ter skupna mednarodna prodaja. 
 
Projekt bo romarski turizem obravnaval celostno in bo zajel večje območje Slovenije (regije: Gorenjsko, 
Koroško, Savinjsko, Podravsko, Pomursko) in celotno območje Štajerske v Avstriji.  
S projektom bomo zasnovali široko mrežo romarskih poti in romarskih središč z namenom njihove 
skupne promocije in trženja. Projekt bo vključil, promoviral in tržil že obstoječe romarske poti (Emina, 
Martinova in Jakobova) in središča pod skupno »blagovno znamko« in s tem postavil temelje 
romarskega turizma v večjem delu Slovenije. 
Projekt bo omogočil, da romarski turizem postane ena izmed pomembnejših vej turizma v Sloveniji in 
ga še tesneje povezal  s sosednjo državo Avstrijo in posredno s celotno Evropsko unijo. 
 
JZ KP ima v projektu vlogo koordinatorja projektnih partnerjev v Sloveniji in vseh aktivnosti projekta na 
slovenski strani ter nalogo promocije celotnega projekta. 
 
Prvo vmesno obdobje poročanja je trajalo od 1.10.2010–31.3.2011. V tem času smo izvedli in sodelovali na 
treh sestankih projektnih partnerjev in dveh delavnicah za poročanje Operativnega programa SI-AT 
2007-2013. 
S projektnim partnerjem Steirische Tourismus GmbH, s katerim smo skupaj odgovorni za Delovni sklop 
5: Marketing in prodaja, smo se že dogovorili glede skupne grafične podobe projekta in sistema 
večjezične spletne strani ter fotoarhiva. Objavili smo tudi nekaj člankov o projektu in tako obveščamo 
lokalne skupnosti in ostalo javnost o aktivnostih in ciljih projekta. 
 
Drugo obdobje poročanja se je začelo 1.4.2011. Skupaj s projektnim partnerjem Steirische Tourismus 
GmbH smo določili marketinške cilje in orodja ter naredili osnutek marketinškega koncepta, ki bo 
služil kot osnova za Skupno zasnovo trženja. 
Do konca meseca aprila bi morali pripraviti 1. Vmesno poročilo projektnega partnerja, vendar do takrat 
še nismo prejeli dostopa do aplikacije ISARR. Poročilo smo tako pripravili z manjšo zamudo, konec 
meseca maja 2011. 
 
 
 
V drugi polovici leta 2011 smo proučevali evropske marketinške raziskave in strategije o romarskem 
turizmu in koncepte trženja romarskih poti in romarskega turizma v ostalih evropskih državah. 
Raziskali smo načine trženja obstoječih romarskih vsebin v Sloveniji in širši okolici. Preučevali smo 
literaturo o romarskih poteh, o romanjih, romarskih središčih na projektnem področju. Kontaktirali 
smo upravljavce že obstoječih romarskih poti in z njimi govorili o trženju in promociji le-teh. 
S projektnim partnerjem Steirische Tourismus, s katerim smo skupaj odgovorni za delovni sklop 5 smo 
razvijali skupen marketinški načrt. Dogovorili smo se o promocijskem materialu, spletni strani, udeležbi 
na turističnih sejmih, o razstavi in slavnostni otvoritvi.  



Pomagali smo pri pripravi vsebine za spletno stran www.pilgern.info s slovenskimi teksti o romarskih 
poteh in logotipi. 
Z ostalimi slovenskimi partnerji smo usklajevali možne variante tras romarskih poti (Emine, Jakobove in 
Martinove poti) v Sloveniji in določili okviren potek tras. 
25.6.2011 smo uspešno organizirali pohod po Emini romarski poti na delu Emine romarske poti od 
Brestanice do Rake, ki se ga je udeležilo več kot 50 udeležencev. 
 
Aktivno smo zbirali podatke za namene izdaje številnega promocijskega materiala o vseh treh poteh: 
Emini, Martinovi in Jakobovi poti. 
 
V mesecu oktobru smo sestavili in oddali 2. vmesno poročilo projektnega partnerja, v mesecu novembru 
pa še dopolnitve 1. vmesnega poročila projektnega partnerja, ki je bilo potem tudi odobreno in potrjeno 
17.11.2011. 
 
V tem obdobju smo se udeležili 3 sestankov s projektnimi partnerji, 7. decembra 2011 smo organizirali 
skupen sestanek vseh projektnih partnerjev na upravi Kozjanskega parka v Podsredi. 
 
Kozjanski park je kot koordinator slovenskih projektnih partnerjev vseskozi koordiniral aktivnosti med 
slovenskimi projektnimi partnerji in vodilnim partnerjem. 
 
Vrednost celotnega projekta znaša: 1.527.696,07 EUR 
Finančni viri: 85% ESRR (evropski sklad za regionalni razvoj), 10% javni in 5% lastni viri 
Vrednost projekta za JZ KP: 285.980,00 EUR 
Trajanje projekta: 1.10.2010–31.3.2014 (36 mesecev operativnega projektnega dela in 6 mesecev 
administrativnega dela za dokončanje projekta) 
Za čas trajanja projekta smo zaposlili koordinatorja projekta Nino-Klavdijo Lojen. 
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11   MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

11.1 Europarc 

Kozjanski park je vključen v mrežo Europarc. Aktivnosti v povezavi z Europarcom opravljamo po 
programu. 

11.2 Eurosite 

Kozjanski park je vključen v Eurosite. Aktivnosti v povezavi z Eurositom nadaljujemo v okviru 
programa. 
 
 
11.3 Upravljanje biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje in izvajanje programa Unesco 

MAB 
 
V letu 2011 smo nadaljevali z izobraževanjem in ozaveščanjem pristojnih institucij o pomenu 
biosfernega območja. V začetku leta 2011 smo pripravili program Unesco MAB, v okviru katerega smo 
prijavili izvajanje naslednjih vsebin: 
- Mreža gimnazij znotraj biosfernega območja 
- Dan Zemlje 
- Naravoslovna študentska raziskovalna delavnica 
- Naravoslovna izobraževalna delavnica 
- Izdaja brošure Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje 
Prijavljene vsebine sicer opravljamo tudi v okviru naše redne dejavnosti, vendar pa jih lahko zaradi 
sredstev Urada za Unesco nadgradimo. 
Za prijavljene vsebine smo dobili s strani Urada za Unesco 8.000,00 EUR.  
 
Za nalogo v letu 2011 smo si zadali ustanovitev mreže gimnazij, ki delujejo znotraj biosfernega območja. 
V tem letu  nam je uspelo povezati le dve gimnaziji in sicer gimnazijo Brežice in gimnazijo Center Celje. 
Dijaki drugih in tretjih letnikov so s pomočjo strokovnih delavcev Kozjanskega parka in s pomočjo 
svojih profesorjev spoznavali naravo in kulturno dediščino ter iskali stik, ki ga je med njima ustvaril 
človek. 
K sodelovanju bomo v šolskem letu 2011/2012 povabili še ostale gimnazije, saj si kot upravljavec 
biosfernega območja želimo, da se dijaki, ki živijo znotraj le tega v prvi vrsti seznanijo s pomenom 
biosfernega območja in v nadaljevanju s prednostmi, ki jih prinaša trajnostni razvoj znotraj tega 
območja. 
 
V Kozjanskem parku smo se letos že štirinajstič priključili praznovanju Dneva Zemlje. Letošnje 
praznovanje smo posvetili gozdovom, saj je Organizacija združenih narodov leto 2011 razglasila za 
Mednarodno leto gozdov. 
 
V okviru programa MAB smo izvedli tudi obe naravoslovni delavnici in sicer raziskovalno s študenti in 
izobraževalno, ki je bila namenjena osnovnošolcem. 
 
V letu 2011 smo pripravili tekstovno in slikovno gradivo za izdajo brošure o biosfernem območju 
Kozjansko in Obsotelje. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev bomo tisk le te izvedli v prihodnjem 
letu. 
 
 
V letu 2011 je program MAB praznoval 40. letnico ustanovitve in 3. november je postal Mednarodni dan 
biosfernih območij. Na pobudo biosfernega območja Kras smo vsa tri biosferna območja skupaj z 



osnovnimi šolami pripravila razstavo z naslovom Slovenska biosferna območja v očeh naših otrok. 
Otvoritev razstave je bila 3. novembra v Narodnem muzeju v Ljubljani. Razstava se je nato potovala v 
prostore Ljubljanske univerze, v letu 2012 pa bo na ogled tudi znotraj našega biosfernega območja. 

 


