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1 PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA 

 
V skladu z ZON-om in ustanovitvenim aktom je Republika Slovenija zato, da bi na območju 
Kozjanskega regijskega parka zagotavljala uresničevanje ciljev naravovarstva in razvoja, ustanovila 
Javni zavod Kozjanski park (v nadaljevanju JZ KP). 
 
Izvajanje javne službe, programov in projektov je v letu 2012 potekalo na podlagi letnega programa 
dela, ki ga je na svoji 6. seji dne 15.12.2011, sprejel Svet JZ KP.  
 
V letu 2012 je javno službo ter programe in projekte varstva in razvoja na območju Kozjanskega parka 
izvajalo 18 redno zaposlenih javnih uslužbencev. Z 31.12.2012 pa se je upokojila sodelavka – 
računovodkinja. 
 
Tudi v letu 2012 smo bili uspešni pri prijavi programa javnih del. Prijavili smo tri programe in sicer: 

- Varstvo in ohranitev naravne in kulturne dediščine 
- Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih 
- Ukrepi proti zaraščanju in degradiranosti kulturne krajine 

V okviru vseh treh programov smo zaposlili osem oseb. 
 
V mesecu septembru leta 2010 smo za obdobje treh let zaposlili eno osebo na projektu Pilgrimage 
Europe SI-AT, ki smo ga pridobili preko operativnega programa Čezmejno sodelovanje Slovenija-
Avstrija 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. Sredi leta 2012 je bil 
izveden rebalans državnega proračuna z namenom znižanja sredstev za delo v javnem sektorju. V 
skladu s sprejetim rebalansom državnega proračuna se je zmanjšal tudi obseg proračunskih sredstev 
za delo zavoda. Naknadno smo skupaj z resornim ministrstvom uspeli zagotoviti še nekaj dodatnih 
sredstev, da smo lahko leto zaključili brez reorganizacije zavoda.  
 
Konec leta 2012 je bilo v  Kozjanskem parku redno zaposlenih 18 oseb (vključno z direktorjem, 
katerega zaposlitev je mandatna in v tabelah prikazana kot zaposlitev za določen čas), ena oseba je 
zaposlena na projektu Pilgrimage Europe, izvajali pa smo tudi program javnih del v katerega je bilo 
vključenih 8 oseb.  
 

Izobrazba Št. Redno 
zaposlenih 

Št. Zaposlenih za določen 
čas/javna dela 

Skupaj št. 
Zaposlenih 

Magisterij 1 1 2 

Magisterij po bolonjski reformi 1  1 

Visokošolska in univerzitetna 9 1 10 

Višja 1 1 2 

Srednja 4 1 5 

Osnovnošolska 1 6 7 

Skupaj 17 10 27 



2 DELOVANJE SVETA JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK V LETU 2012 

 
 

Svet JZ KP, ki šteje 15 članov, je v letu 2012 opravil tri seje in sicer eno redno in dve korespondenčni 
seji. 
 
29.3.2012 je potekala na sedežu Kozjanskega parka 7. redna seja Sveta JZ KP. 
 
Dnevni red seje je bil naslednji: 

1. Sprejem predlaganega dnevnega reda 7. redne seje Sveta JZ KP 
2. Obravnava in potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta in obravnava poročila o realizaciji sklepov 
3. Obravnava in potrditev poročila o delu JZ KP za leto 2011 
4. Ocena delovne uspešnosti direktorja JZ KP za leto 2011 
5. Sprejem pravilnika o kolektivni blagovni znamki »Sožitje – Kozjanski park« 
6. Razno 

 
Sejo je vodila predsednica Sveta JZ Kozjanski park, mag. Jelka Kremesec Jevšenak. Na seji je bilo  
prisotnih 12 svetnikov.  
 
 
V letu 2012 je Svet JZ KP imel tudi dve korespondenčni seji. 
 
Prva korespondenčna seja je potekala 19.7.2012 in je imela samo eno točko dnevnega reda in sicer: 
rebalans programa dela za leto 2012. 8 članov Sveta JZ KP je glasovalo za sprejetje sklepa, 1 član je 
glasovnico poslal prepozno, 6 članov Sveta se je glasovanja vzdržalo.  
Svet je sprejel rebalans programa za leto 2012. 
 
Druga korespondenčna seja Sveta je potekala od 6.12. do 10.12.2012. Na korespondenčni seji so 
svetniki  glasovali za naslednja sklepa: 

1. Sprejem pravilnika o kolektivni blagovni znamki »Sožitje – Kozjanski park« 
2. Sprememba Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu 

Kozjanski park 
 
Pravilnik o Kolektivni blagovni znamki »Sožitje-Kozjanski park« je bil že obravnavan na 7. redni seji 
Sveta in sklep je bil, da se popravi in se sprejme na korespondenčni seji. 
 
Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v JZ KP je bil spremenjen samo v 
nazivih služb, ki tako bolj natančno opredeljujejo delo JZ KP. 
 
Za sprejetje obeh sklepov je glasovalo 9  članov Sveta JZ KP, 6 članov Sveta ni glasovalo. Oba sklepa 
sta bila sprejeta. 
 



3 OCENA USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI DOSEGANJA ZASTAVLJENIH PRIORITET IN 
IZVEDENIH NALOG IZ LETNEGA PROGRAMA DELA  



 
Preteklo leto je bilo za zavod zahtevno, saj smo se celo leto soočali z zniževanjem sredstev za delo 
zavoda – tako na področju plač, kot tudi na področju materialnih sredstev za delovanje zavoda. 
Kolektiv zavoda je bil tekoče seznanjen z dogajanji na področju financ. Kljub negativnim finančnim 
trendom, nam je v letu 2012 uspelo izvesti program aktivnosti skoraj v celoti. Uspešnost izvedbe 
aktivnosti z minimalnimi stroški je bila odvisna od razumevanja partnerjev pri aktivnostih, 
racionalizacije poslovanja zavoda na vseh področjih in ob dobri motiviranosti zaposlenih za 
uveljavljanje poslanstva zavoda. 
 
Racionalizacija poslovanja v letu 2012 je pomenila zniževanje stroškov poslovanja na vseh postavkah. 
V tem smislu so bili ukinjeni službeni mobilni telefoni, zamenjan dobavitelj električne energije, 
pregledane vse zavarovalniške police in uveljavljene vse možne olajšave, pri nabavi pisarniškega 
materiala izbran najcenejši ponudnik, interna izobraževanja omejena le na najcenejša (brez 
kotizacije), službeni prevozi omejeni le na najnujnejše,…  Za lažje uveljavljanje ukrepov varčevanja so 
bili sklicani redni mesečni kolegiji z vsemi zaposlenimi, kjer smo analizirali vse možnosti varčevanja. 
 
Kljub finančnim težavam smo v letu 2012 javnosti predstavili fascinantne rezultate monitoringa 
metuljev parku. Gre za monitoring, ki ga financira UNESCO in ga izvajamo z zunanjim sodelavcem – 
specialistom g. Stanislavom Gombocem. V letu 2012 smo v območju parka popisali več kot 1100 
različnih vrst metuljev, kar je zelo dober podatek, ki govori v prid ohranjenosti okolja v območju 
parka. V letu 2012 je bilo na reki Sotli najdeno prvo bobrišče (Castor fiber). 
 
Posebej smo ponosni, da smo v letu 2012 pomagali pri organizaciji slovesnosti ob 20. letnici Nature 
2000 in programa LIFE. Slovesnost je bila na gradu Podsreda, med visokimi gosti pa so bili prisotni 
Evropski komisar za okolje g. dr. Janez Potočnik, minister Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS g. 
Franc Bogovič in minister Ministarstva zaštite prirode i okoliša Republike Hrvaške g. Mihael Zmajlović. 
V Evropi je bilo ob tej obletnici organiziranih le pet tovrstnih slovesnosti v različnih državah. 
 
Na gradu Podsreda smo v letu 2012 gostili protokolarni sestanek predstavnikov Slovenije in Hrvaške s 
področja financ. 
 
Pomagali pa smo tudi pri obisku Evropskega komisarja za kmetijstvo in razvoj podeželja g. Daciana 
Ciolosa v Krškem. Posebej pa velja omeniti obisk direktorjev zavarovanih območij Dinarskega loka, ki 
so se med ekskurzijo po Sloveniji 19.5.2012 za cel dan ustavili v našem parku. Ekskurzijo je 
organizirala izpostava WWF, s katero imamo zelo dobre stike in se tudi udeležujemo dogodkov v 
njihovi organizaciji. 
 
Smo tudi sopodpisniki Deklaracije o trajnostnem razvoju Savinjsko – Kozjanske regije in smo se 1.6. 
2012 udeležili slavnostnega podpisa deklaracije s strani novih sopodpisnikov.  
 
Ob sodelovanju Občine Kozje smo v letu 2012 uspeli asfaltirati parkirišče pri cerkvi in tam prestaviti 
prireditveni šotor ob 13. Prazniku Kozjanskega jabolka. S tem je trg Podsreda postal celovit v sejemski 
ponudbi, ki je bila v letu 2012 tudi rekordna, saj so se ponudniki predstavljali na kar 139 stojnicah. 
Praznik Kozjanskega jabolka je svečano z nagovorom odprl minister Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
RS g. Franc Bogovič, prisoten pa je bil tudi minister Ministrstva za notranje zadeve RS g. dr. Vinko 



Gorenak, predstavniki občin in vidnejši gospodarstveniki iz območja parka in širše. V sklopu dogajanja 
ob otvoritvi Praznika Kozjanskega jabolka je bil tudi sestanek Skupnosti zavarovanih območij z 
resornim ministrom g. Bogovičem in delovni obisk delegacije sadjarjev iz Albanije. 
 
V letu 2012 se je uspešno zaključil IPA projekt »Od vijeglavke do soka«, s katerim smo bistveno 
pospešili dobro parkovno prakso nege visokodebelnih travniških sadovnjakov. V letu 2012 smo oddali 
kar nekaj projektov za pridobivanje evropskih sredstev. Vsebina oddanih projektov je bila večinoma 
vezana na področje varstva narave in krajine. Poseben in velik problem je časovni zamik vračanja 
projektnih sredstev, saj je zavod zaradi tega primoran najemati premostitvene kredite in plačevati 
obresti.  
 
Vlada RS je v letu 2012 uvrstila na seznam nepremičnin, ki se prodajajo, tudi podeželski dvorec Kozje, 
ki je v lasti parka. Interesa po nakupu ali najemu prostorov dvorca v preteklem letu ni bilo, je bilo pa 
nekaj interesa po nakupu kompleksa Trebeže. Ker kompleksa Trebeže (stavbna dediščina v izjemno 
slabem stanju in brez kmetijskih površin) za delovanje zavoda ne potrebujemo, bomo v letu 2013 
intenzivneje iskali možne kupce. V letu 2012 smo stopili v stik z nepremičninsko agencijo Minfos, ki 
nam pomaga z nasveti pri prodaji nepremičnin. 
 
S praktikantko Fakultete za logistiko smo zastavili raziskovalno nalogo – analizo javnega mnenja o 
življenju v območju parka. Anketiranje po dogovorjenem vprašalniku je bilo izvedeno v letu 2012, 
rezultate pa pričakujemo v letu 2013.  
 
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 podpisana  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. Za ureditev parkovnega informacijskega središča na gradu je bil v letu 2012 oddan 
IPA projekt (zavod kot projektni partner) in opravljeni interni pogovori o zasnovi in vsebini 
parkovnega informacijskega središča. 
 
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. V preteklem letu smo imeli 
delovni sestanek s predstavniki Upravne enote Brežice na temo usklajevanja in izdajanja dovoljenj za 
posege v prostor in izmenjave podatkov. Občina Podčetrtek nas je povabila k sodelovanju v zabavni 
oddaji RTV Slovenija Na zdravje, kar je bil pomemben prispevek k prepoznavnosti tako občine kot 
parka. 
 
Zadovoljni smo tudi s sodelovanjem z lokalnimi mediji in njihovo odzivnostjo na dogodke v 
organizaciji parka. 
 
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. Za potrebe izvajanja odobrenih projektov 
najema zavod kredite pri Enotnem zakladniškem računu pri Ministrstvu za finance, ki je najugodnejši 
finančni vir. 



 
Razen pomanjkanja sredstev je velika težava pri zagotavljanju konkretnejših 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). 
 



4 PRIORITETE UPRAVLJANJA V LETU 2012 

 
JZ Kozjanski park je v letu 2012 prednostno izvajal naslednje naloge - prioritete: 

 NOVELACIJA USTANOVITVENEGA AKTA KOZJANSKEGA PARKA TER PRIPRAVA NAČRTA 
UPRAVLJANJA ZAVAROVANEGA OBMOČJA 

 DOSEGANJE CILJEV NA OBMOČJIH NATURA 2000 

 UREDITEV INFORMACIJSKEGA CENTRA KOZJANSKEGA PARKA NA GRADU PODSREDA 

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

 
 
PRIORITETA 1:   
NOVELACIJA USTANOVITVENEGA AKTA KOZJANSKEGA PARKA TER PRIPRAVA NAČRTA 
UPRAVLJANJA ZAVAROVANEGA OBMOČJA 
 
Novelacija ustanovitvenega akta o zavarovanem območju 
Nadaljevanje aktivnosti za novelacijo ustanovitvenega akta Kozjanskega parka se v letu 2012 ni 
izvajalo. Konec leta 2011 je Zavod RS za varstvo narave pripravil in oddal strokovne podlage na naše 
resorno ministrstvo -  Ministrstvo za okolje in prostor, ki pa se je leta 2012 razdelilo na Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje, ki je postalo naše resorno ministrstvo in na Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor. 
 
Pregled razvojnih načrtov občin za namen priprave načrta upravljanja 
Kljub zastoju aktivnosti smo z nekaterimi občinami opravljali razgovore glede njihovih razvojnih 
načrtov in kako le te upoštevati v novem aktu oziroma v nadaljevanju v načrtu upravljanja za 
zavarovano območje. 
 
Začetek dela na načrtu upravljanja na podlagi strokovnih podlag ZRSVN in drugih razpoložljivih 
podatkih, poudarek na pripravi ocene stanja z vidika glavnih vsebin upravljanja 
Zakon o ohranjanju narave (53. člen) določa, da mora širše zavarovano območje – regijski park imeti 
načrt upravljanja. 
V skladu z Zakonom o ohranjanju narave, priporočili ustanovitelja - Republike Slovenije in sklepom 
sveta Javnega zavoda Kozjanski park smo v letu 2012 v JZ Kozjanski park  pripravili uvodna poglavja 
načrta upravljanja, ki so sledeča:   

- Opis območja 
- Upravljavec zavarovanega območja 
- Vizija zavarovanega območja 
- Cilji po območjih 
- Ukrepi in projekti 

 
Eden od osnovnih namenov priprave načrta upravljanja je pripraviti strokovno in lokalno usklajen 
dokument, ki bo pomenil strategijo ravnanja in ukrepanja v prostoru Kozjanskega parka za obdobje 
petih let.  
 
 
 
 



 
 
PRIORITETA 2:  
DOSEGANJE CILJEV NA OBMOČJIH NATURA 2000 
 
Skoraj 70% zavarovanega območja ima status Natura 2000, zato velik del naše dejavnosti posvečamo 
spremljanju stanja na teh območjih. 
 
V letu 2012 smo cilje v Natura 2000 območjih dosegali na različne načine: 
- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri razvoju območja 
- monitoring vrst (tudi kvalifikacijskih) 
- oživitvena rez v visokodebelnih travniških sadovnjakih 
- ohranjanje suhih travišč  
- vpeljava nove dobre parkovne prakse 
 
 
Po Prazniku Kozjanskega jabolka v letu 2012 smo pričeli razvijati idejo vpeljave nove dobre parkovne 
prakse v podporo ekološkemu kmetijstvu. Podatki namreč kažejo, da je zastopanost ekološkega 
kmetijstva v biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje v slovenskem merilu podpovprečna. V tem 
smislu je v letu 2012 nastala ideja z delovnim imenom »Festival ekološke hrane«. Ideja je v letu 2012 
že dobila podporo pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje in tudi lokalni izpostavi KGZS. 
 
 
Doseganje ciljev na območjih Natura 2000 
 
Oživitvena rez visokodebelnih travniških sadovnjakov 
Območje Kozjansko-Dobrava-Jovsi je najpomembnejše območje za vijeglavko. Z ohranjanjem 
visokodebelnih sadovnjakov skrbimo za ohranitev te kvalifikacijske vrste Nature 2000.  
V letu 2012 smo zopet opravili oživitveno rez na 620 visokodebelnih sadnih drevesih v lasti 23 
pridelovalcev in s tem prispevali k ohranitvi življenjskega prostora, tako vijeglavke, kot tudi drugih 
ptic, katerim je travniški sadovnjak življenjski prostor. 
V letu 2012 smo nameravali še kupiti 3 ha zemljišča v neposredni bližini Čerčkove domačije, kar pa 
nam zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni uspelo. Smo pa pripravili in oddali projekt od Čebelice 
do jabolka, kjer smo vključili tudi nakup tega zemljišča. Rezultati projekta bodo znani marca, oziroma 
aprila 2013. 
 
Spremljanje pojavnosti vidre 
Na območju Orlice najdemo med kvalifikacijskimi vrstami tudi vidro. Njeno pojavnost smo spremljali 
skozi vse leto. Poleti smo njene sledi opazili na reki Bistrici, v soteski Zagaj.  
 
Ohranjanje suhih travišč 
Z namenom ohranjanja ugodnega stanja suhih travišč smo na Vetrniku v sodelovanju z lastniki izvedli 
pozno košnjo. S tem je bilo omogočeno semenenje redkih rastlinskih vrst (kukavičevke, klinčki, 
kosmatinec, kranjska lilija…), omogočen je bil razvojni cikel travniških vrst metuljev (npr. travniški 
postavnež, sviščev mravljiščar) ter preprečeno zaraščanje s steblikami in lesnimi vrstami. 
 
Delavnica gozdarstva 
V letu 2012 so potekali individualni razgovori z Zavodom za gozdove OE Brežice in OE Celje glede 
gospodarjenja z gozdovi v zavarovanem območju, vendar do realizacije delavnice ni prišlo. 



 
Delavnica kmetijstva 
V letu 2012 smo imeli načrtovano izvedbo delavnice ekološkega kmetovanja v zavarovanem območju. 
Na skupnem sestanku deležnikov (ekološki kmetje, Kmetijsko svetovalna služba, lokalne skupnosti) 
smo se dogovorili za izvedbo Ekološke tržnice na gradu Podsreda v letu 2013, v sklopu katere se bo 
izvedla tudi delavnica. 
  
 
Za doseganje ciljev na območjih Natura 2000 smo v letu 2012, čeprav nismo načrtovali, izvedli še 
naslednje naloge: 
 
Opazovanje prisotnosti bobra 
Pri opravljanju monitoringa reke Sotle in Bistrice smo na več odsekih Sotle ter gorvodno od Podsrede 
na Bistrici opazili sledi bobrovih aktivnosti. Pri pregledu Sotle od Podčetrtka do Nove vasi na 
Bizeljskem lahko na podlagi opažanj sklepamo na prisotnost vsaj štirih do petih družin bobrov 
(bobrišč). Bobrišče je tudi na Bistrici gorvodno od Podsrede. 
 
 
Razstava o hroščih 
V sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije smo v naših prostorih oktobra 2012 postavili 
razstavo o hroščih ("Majhni, a pomembni - ogroženi hrošči evropskega varstvenega pomena"), kjer so 
prestavljene kvalifikacijske vrste Nature 2000. Za odrasle in šolske skupine smo pripravili strokovna 
vodenja in sicer z namenom predstaviti pomen območij Natura 2000 in vrst hroščev, ki jih ohranjamo 
z varovanjem teh območij. 
  
 

 
 

PRIORITETA 3:  
UREDITEV INFORMACIJSKEGA CENTRA KOZJANSKEGA PARKA NA GRADU PODSREDA 
 
Jeseni leta 2011 je bil objavljen 2. javni razpis Sklada za nevladne organizacije in Sklada za male 
projekte v okviru partnerstva v Sloveniji na podlagi določil Okvirnega sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o izvajanju Slovensko – švicarskega programa. Na 
razpis smo prijavili projekt z naslovom Informacijski center Kozjanskega parka. V prvi polovici januarja 
2012 smo bili obveščeni o neuspešni prijavi.  
Podoben projekt z naslovom Vzpostavitev regionalnih centrov v zavarovanih območjih za krepitev 
biogospodarstva  - »BIO – CENTRI«, smo v partnerstvu z Univerzo v Mariboru, KP Goričko, RA Sotla, 
Općino Donja Voča in Javno ustanovo za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 
Varaždinske županije, prijavili v okviru 3. javni razpis za izbor projektov v okviru Operativnega 
programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013. Rezultati bodo znani marca oziroma aprila 2013. 
V primeru odobritve projekta bomo v letu 2013 začeli z urejanjem informacijskega centra na gradu 
Podsreda. 
 
V letu 2012 smo bili uspešni s projektom »Ars Vitraria« za LEADER sredstva in na gradu že tečejo dela 
na posodobitvi in premestitvi stalne steklarske razstave iz pritličja gradu v drug, bolje urejen prostor. 
Pritlični prostori bodo tako izpraznjeni in na voljo za ureditev informacijskega centra.  
 
 



PRIORITETA  4: 
IZVAJANJE ŽE ODOBRENIH PROJEKTOV ČEZMEJNEGA SODELOVANJA IN PRIPRAVA PROJEKTOV ZA 
RAZLIČNE JAVNE RAZPISE FINANČNE PERSPEKTIVE 2007-2013 
 
Z izvajanjem projektnih dejavnosti krepimo pomen zavarovanega območja pri doseganju ciljev 
varstva narave in trajnostnega razvoja. 
 
V okviru četrte prednostne naloge smo izvajali naslednje projekte: 
 
1. Od vijeglavke do soka - mednarodni projekt v okviru programa Čezmejnega sodelovanja 
Slovenija – Hrvaška 2007-2013 
V okviru četrte prednostne naloge smo izvajali mednarodni projekt v okviru programa Čezmejnega 
sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007-2013 z akronimom Od Vijeglavke do soka. Podrobneje je 
projekt opisan pri točki 5.10 Domači in mednarodni projekti. 
 

2. Pilgrimage Europe SI-AT - mednarodni projekt v okviru programa Čezmejnega sodelovanja 
Slovenija-Avstrija 2007-2013 
V okviru četrte prednostne naloge smo izvajali mednarodni projekt v okviru programa Čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-2013 z akronimom Pilgrimage Europe SI-AT. Podrobneje je 
projekt opisan pri točki 5.10 Domači in mednarodni projekti. 
 
3. Kot zunanji projektni partner sodelujemo pri projektu Transnacionalno teritorialno sodelovanje – 
program  Srednja Evropa (Transnacional ecological networks in central Europe – transeconet).  
Vodilni partner projekta  Transnacionalno teritorialno sodelovanje – program  Srednja Evropa je bila 
University of Dresden, slovenski partner pa je bil Geodetski inštitut Slovenije. Kozjanski park je bil 
pridruženi partner brez finančnih obveznosti. Naša naloga pri projektu je bila priprava podatkov o 
zavarovanem območju, na podlagi katerih je Geodetski inštitut izdelal 3D model zavarovanega 
območja v velikosti 50 x 70 cm, ki je na ogled na upravi parka. 
 
4. Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem  
Projekt je bil odobren konec leta 2011 in z izvajanjem projekta smo pričeli 01.01.2012. V okviru 
projekta smo načrtovali pripravo petih idejnih-vzorčnih načrtov za novogradnje na Kozjanskem. V letu 
2012 smo pripravljali strokovne podlage za omenjene načrte in pridobili ponudbe za izvedbo. Vseh 
pet idejno-vzorčnih načrtov bomo pridobili v letu 2013. Celotna vrednost projekta znaša 51.417,50 €, 
v letu 2012 smo porabili 21.799,86 €. Podrobneje je projekt opisan pri točki 5.10 Domači in 
mednarodni projekti.  
 
5. Razvijanje funkcionalne pismenosti s spodbujanjem učne aktivnosti  FPUA 
Zavod RS za šolstvo, OE Novo mesto je prijavil projekt z naslovom Razvijanje funkcionalne pismenosti 
s spodbujanjem učne aktivnosti  FPUA. Kozjanski park v okviru projekta nudi strokovno podporo, 
udeležence seznani z delovanjem Kozjanskega parka, zlasti z delovanjem na področju izobraževanja 
mladine, otrok ter nudi podporo pri izvajanju različnih delavnic v naravi. V sklopu projekta je park 
izvedel analizo poznavanja vsebin okoljskih pojmov in pripravil referat, ki je bil predstavljen 
udeležencem srečanja v Turčiji. 
 
Projekt se izvaja v okviru programa Evropske skupnosti Vseživljenjsko učenje, sektorski program 
Comenius, akcija Regio partnerstva. 

 



Vodilni partner projekta na slovenski strani je Zavod RS za šolstvo, območna enota Novo mesto, v 
njem pa sodelujemo partnerji: OŠ Brežice, Gimnazija Brežice, Vrtec Mavrica Brežice, JZ Kozjanski park 
in Arcadia Cad center d.o.o ter partnerji iz Turčije. 
Projekt se je začel 1.8.2011 in bo trajal do 30.9.2013. 
Cilj projekta je izboljšati funkcionalno pismenost  z aktivnimi oblikami dela. 

 
V letu 2012 smo v okviru projekta izvedli anketo o funkcionalni pismenosti obiskovalcev Kozjanskega 
parka, delavnici z Gimnazijo Brežice ter 2 mobilnosti v Bingöl v Turčijo, ki je trajala med 17. in 
22.9.2012, ter pripravili prvo delno poročilo. 
 
Celotna vrednost projekta: 28.750,00 € 
Vrednost projekta za JZ KP: 3.467,50 € 
 
 
V letu 2012 smo načrtovali pripravo in prijavo naslednjih projektov: 
 
Večnivojska strategija za podporo upravljanja in predstavljanja travišč znotraj območij Natura 
2000, v okviru programa JV Evropa (v primeru odobritve bomo sodelovali kot projektni partnerji) 
Vodilni partner nas je obvestil, da projekta ni prijavil. 
 
Revitalizacija porečja reke Sotle v okviru programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 
2007-2013 
Projekt smo prijavili na 3. javni razpis za izbor projektov v okviru Operativnega programa IPA Slovenija 
– Hrvaška 2007 – 2013. 
Pri projektu sodeluje devet partnerjev in sicer pet iz Slovenije ter štirje iz Hrvaške (JZ Kozjanski park, 
RA Sotla, Občina Bistrica ob Sotli, Občina Kozje, Občina Podčetrtek, Javna ustanova za upravljanje 
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinsko-Zagorske županije, Javna ustanova za 
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije in občini Kumrovec 
in Zagorska sela). 
Predvidoma naj bi se projekt v primeru odobritve začel izvajati marca oziroma aprila 2013 in bo trajal 
petnajst mesecev. 
Cilj projekta je, da z vpeljevanjem v praksi preizkušenih ekosistemskih metod pričenjamo z izvajanjem 
ukrepov za izboljšano kakovost in celovito upravljanje s porečjem reke Sotle ter s tem zagotovimo 
podlage za nadaljnji trajnostni razvoj celotnega porečja. 
 
Suhi travniki na Vetrniku v okviru programa LIFE+ 
Projekta nismo prijavili zaradi neugodnega sofinaciranja LIFE+ projektov. 
 
Sodobna interpretacija kulturnih vsebin, zlasti tistih, ki se navezujejo na varstvo narave in 
trajnostni razvoj na gradu Podsreda  
Ker ni bilo ustreznega razpisa, projekta nismo prijavili. 
 
Vzpostavljanje podpore razvoju čebelarstva v povezavi s tradicionalnim sadjarstvom kot primer 
okolju prijazne kmetijske prakse 
Projekt smo prijavili na 3. javni razpis za izbor projektov v okviru Operativnega programa IPA Slovenija 
– Hrvaška 2007 – 2013 z naslovom Vzpostavitev podpornega sistema ukrepov za trajnostno 
gospodarjenje s travniškimi sadovnjaki - »OD ČEBELICE DO JABOLKA«. 



Pri projektu sodeluje pet partnerjev in sicer trije iz Slovenije in dva iz Hrvaške (JZ Kozjanski park, 
Zavod RS za varstvo narave, KP Kolpa, Nacionalni park Risnjak in Javna ustanova Park prirode 
Žumberak-Samoborsko gorje).  
Predvidoma naj bi se projekt v primeru odobritve začel izvajati marca oziroma aprila 2013 in bo trajal 
petnajst mesecev. 
Cilj projekta je uresničevati strategijo ohranjanja in širjenja travniških sadovnjakov kot enega 
najpomembnejših habitatov ohranjene kulturne krajine na obeh straneh meje ter si prizadevati k 
povečanju sonaravne pridelave sadja in čebeljih pridelkov. V okviru projekta bomo skrbeli tudi za 
ohranitev primernih pogojev za obstoj opraševalcev in drugih koristnih organizmov. 

Travniške glive na Kozjanskem 
Ker ni bilo ustreznega razpisa, projekta nismo prijavili. 
 
Steklarstvo-kulturna identiteta in razvojna priložnost Kozjanskega in Obsotelja- ARS VITRARIA 
Projekt smo prijavili v okviru 4. javnega poziva »LAS Obsotelje in Kozjansko« za izbor projektov za 
izvajanje  Lokalne razvojne strategije 2007-2013. Kozjanski park je vodilni partner, Društvo steklarjev 
Slovenije pa sodeluje kot partner v projektu. Projekt je bil odobren in se začel izvajati konec leta 
2012.  Podrobneje je projekt opisan pri točki 5.10 Domači in mednarodni projekti. 
 
 
 
Oddani projekti v letu 2012, ki niso bili načrtovani v programu dela za leto 2012 
V letu 2012 smo se prijavili tudi na projekte, ki jih predhodno nismo mogli načrtovati zaradi dinamike 
razpisov tekom leta.  
 
Priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih. 
Projekt je prijavljen na razpis LEADER 2012, 4. Poziv LAS Posavje. 
Vodilni partner projekta je Zavod VERBENA d.o.o. Sodelujejo še trije partnerji: JZ Kozjanski park, 
Zavod SVIBNA in Kulturno društvo SVIBNA. 
Projekt je bil odobren in se je začel izvajati 1. februarja 2013. Trajanje projekta je trinajst mesecev. 
Cilj projekta je vzpostavitev mreže kolekcijskih vzorčnih nasadov in skozi izobraževanje pridobiti nove 
sadjarske mojstre, načrtovalce permakulture in predelovalce sadja. 
 
Motiviranje majhnih kmetij za alternativne pridelave in reje s ciljem oživljanja kmetij, povečanja 
prihodka in lokalne samooskrbe 
Projekt je bil prijavljen v okviru 5. javnega poziva »LAS Obsotelje in Kozjansko« za izbor projektov za 
izvajanje  lokalne razvojne strategije 2007-2013. 
Vodilni partner projekta bi bil KGZS-Zavod Celje, Izpostava Šmarje pri Jelšah in partner v projektu JZ 
Kozjanski park. 
Cilj projekta je bila izvedba delavnic: motivacijska, možnosti oživitve pridelave jagodičevja, reja 
perutnine in trženja na domu, začetni tečaj ekološkega kmetovanja in pridelave zelenjave z ogledi 
dobrih praks. Na območju parka se bi vzpostavil vzorčni nasad jagodičevja s prikazi postavitve nasada 
in tehnologijo pridelave. 
Projekt ni bil odobren. 
 
Izkoriščanje potencialne biomase v EU naravnih parkih »BIOEUPARKS« 
Projekt je bil prijavljen v okviru IEE Program (Intelegent Energy Europe). 



Vodilni partner je Sila National Park iz Italije, poleg njega pa je v projekt vključenih še enajst 
partnerjev in sicer iz Italije, Madžarske, Bolgarije, Romunije, Avstrije, Slovenije, Nemčije in 
Nizozemske. Iz Slovenije poleg Kozjanskega parka sodeluje še Gozdarski inštitut Slovenije. 
Novembra 2012 nas je projektni partner obvestil o  pogojni odobritvi projekta. Sedaj potekajo 
pogajanja tako na vsebinskem kot tudi na finančnem delu. S strani vodilnega partnerja smo prejeli že 
obvestilo o zaključku pogajanj o vsebinskem delu, pogajanja o finančnem delu pa bodo predvidoma 
zaključena do 6. februarja 2013. Projekt se bo začel izvajati aprila oziroma maja in bo trajal 36 
mesecev. 
Cilj projekta je skozi različna mednarodna srečanja raziskati in ustvariti optimalne pogoje za 
izkoriščanje biomase v naravnih parkih Evrope. 
 
Vzpostavitev regionalnih centrov v zavarovanih območjih za krepitev biogospodarstva  - »BIO – 
CENTRI« 
Projekt je prijavljen na 3. javni razpis za izbor projektov v okviru Operativnega programa IPA Slovenija 
– Hrvaška 2007 – 2013.  
Vodilni partner projekta je Univerza v Mariboru, sodelujejo še trije slovenski in dva hrvaška partnerja 
(JZ Kozjanski park, Krajinski park Goričko, RA Sotla, Općina Donja Voča, Javna ustanova za upravljanje 
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije). 
Predvidoma naj bi se projekt v primeru odobritve začel izvajati marca oziroma aprila 2013 in bo trajal 
petnajst mesecev. 
Cilj projekta je vzpostavitev pogojev za izobraževanje o biogospodarstvu na regionalni ravni in s tem 
spodbujati in ohranjati gospodarsko rast in delovna mesta na projektnem območju. 
 
Osveščanje je ključ ohranjanja biotske pestrosti »CRO X SI FLORA« 
Projekt je prijavljen na 3. javni razpis za izbor projektov v okviru Operativnega programa IPA Slovenija 
– Hrvaška 2007 – 2013. 
Vodilni partner je Notranjski regijski park, zraven pa sodeluje še pet projektnih partnerjev iz Slovenije 
in trije iz Hrvaške (JZ Krajinski park Strunjan, JZ Kozjanski park, DOPPS, JZ Krajinski park Kolpa, 
Logarska dolina d.o.o.). 
Predvidoma naj bi se projekt v primeru odobritve začel izvajati marca oziroma aprila 2013 in bo trajal 
petnajst mesecev. 
Cilj predlaganega projekta je ohranjanje neprecenljive biotske raznolikosti prihodnjim generacijam in 
sicer predvsem preko osveščanja prebivalstva ter podajanja določenega znanja s pomočjo izdelkov 
projekta. 
 
Vzpostavitev skupne kulturne romarske poti in njena promocija - »MARIJINA ROMARSKA POT 2« 
Projekt je prijavljen na 3. javni razpis za izbor projektov v okviru Operativnega programa IPA Slovenija 
– Hrvaška 2007 – 2013.  
Vodilni partner projekta je RISO Zavod za razvoj in izboljšanje infrastrukture ter socialnega okolja, 
sodelujeta še dva slovenska in trije hrvaški partnerji (JZ Kozjanski park, Razvojna agencija Kozjansko, 
Turistička zajednica općine Marija Bistrica, Udruga »Međimurske roke«, Turistička zajednica 
Karlovačke županije). 
Predvidoma naj bi se projekt v primeru odobritve začel izvajati marca oziroma aprila 2013 in bo trajal 
petnajst mesecev. 
Cilj projekta je širitev čezmejne Marijine romarske poti proti jugu, ki bo povezana z obstoječo 
Marijino romarsko potjo in Marijinimi romarskimi središči. Kozjanski park bo imel v projektu glavno 
vlogo pri nastajanju in izdaji promocijskega materiala o čezmejni Marijini romarski poti in nadgradnji 
spletne strani. 
 



 
 

5   STROKOVNE SLUŽBE 

 
V JZ KP delujemo v okviru treh strokovnih služb: 

- Služba za ohranjanje narave in naravovarstveni nadzor 
- Služba za regionalni razvoj in izobraževanje 
- Služba za splošne zadeve 

 

5.1 OHRANJANJE NARAVE 

Preteklo leto je bilo za naravo v območju parka zelo zahtevno, saj jo je razen spomladanske pozebe 
zelo močno poškodoval prvi jesenski sneg, ki je padel na vegetacijo, ki zaradi razmeroma visokih 
jesenskih temperatur še ni odvrgla listja. Gozdovi so bili po snegolomu zelo močno poškodovani. 

5.1.1 Ohranjanje ugodnega stanja narave  

V okviru službe za ohranjanje narave smo sodelovali s pristojnimi strokovnimi institucijami ter z 
nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju varovanja okolja ter z drugimi zavarovanimi 
območji v Sloveniji in tujini: 
 

 Z Zavodom RS za varstvo narave smo sodelovali prvenstveno pri spremljanju geoloških naravnih 
vrednot. Naredili smo natančen pregled vseh, popisali stanje in spremembe ter novosti vnesli v 
bazo naravnih vrednot, ki jo ureja Zavod RS za varstvo narave. Prav tako z Zavodom redno 
sodelujemo pri pripravi strokovnih mnenj za posege v prostor in pri izdelavi naravovarstvenih 
smernic za občine. Naše sodelovanje poteka predvsem z OE Celje in Novo mesto.  

 Sodelovanje med upravljavci zavarovanih območij v Sloveniji smo izvajali v okviru Skupnosti parkov 
Slovenije. Rezultat sodelovanja je spletna stran, ki že deluje (www.parkislovenije.si). Ob 
Evropskem dnevu parkov (24. maj), se je Skupnost parkov na Goričkem javno predstavila. V reviji 
Trajnostni razvoj v vrtcu in šoli je bil v okviru Skupnosti parkov Slovenije objavljen članek z 
naslovom Naravna šola trajnostnega razvoja. Direktorji zavarovanih območij imajo redna skupna 
srečanja. Septembra smo imeli vsi zaposleni v upravah zavarovanih območij skupno srečanje v 
Krajinskem parku Kolpa, katerega namen je bil izmenjava izkušenj in seveda ogled in predstavitev 
aktivnosti krajinskega parka. Skupnost zavarovanih območij je pripravila tudi predstavitev parkov v 
prilogi revije FINANCE. Udeležili smo se 25. letnice ustanovitve Krajinskega parka Logarska dolina. 

 Sodelovanje z Zavodom za gozdove RS je bilo osredotočeno na ocenjevanje škode v gozdovih, ki jo 
je povzročil snegolom konec oktobra 2012 in iskanje rešitev. Z Zavodom sodelujemo tudi pri izbiri 
Naj poti v Sloveniji. 

 Z Mednarodnim centrom za ekoremediacije smo sodelovali na področju izobraževanja in 
ozaveščanja o pomenu ekoremediacij, ki vključujejo sisteme in procese, ki potekajo v naravnih in 
umetnih ekosistemih ter ščitijo okolje ali ga obnavljajo.  

 Sodelovali smo z Univerzama v Ljubljani in Mariboru na področju raziskovalne dejavnosti. Z 
Univerzo v Mariboru smo skupaj pripravili in oddali projektni predlog Vzpostavitev regionalnih 
centrov v zavarovanih območjih za krepitev biogospodarstva  - »BIO – CENTRI«. Na odgovor glede 
odobritve projekta še čakamo. 

 S Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije smo sodelovali pri vzpodbujanju lastnikov zemljišč za 
vključevanje v programe kmetijsko okoljskih plačil (KOP). 

 V okviru sodelovanja z Uradom za Unesco smo izvajali naloge, ki smo si jih  zadali znotraj 



nacionalnega odbora MAB. 

 Sodelovanje s Kmetijsko gozdarskim zavodom Celje, OE Šmarje pri Jelšah, Kmetijsko gozdarskim 
zavodom Novo mesto, OE Brežice in OE Krško je bilo na področju Politike razvoja podeželja 2007-
2013. Udeležili smo se tudi 2. Podeželskega parlamenta v Zrečah. 

 Sodelovanje z Razvojno agencijo Kozjansko smo nadaljevali predvsem pri izvajanju skupnih 
projektov (Pilgrimage Europe SI-AT), prav tako pa smo se tudi v letu 2012 skupaj pripravljali in 
prijavljali nove projektne predloge (Revitalizacija porečja reke Sotle, Vzpostavitev skupne kulturne 
romarske poti in njena promocija - »MARIJINA ROMARSKA POT 2«). Z Razvojno agencijo Sotla 
nadaljujemo sodelovanje pri projektu Arhitekturna tipologija Kozjanskega.  

 Pri registraciji sort sadnih rastlin in ureditev registracije oziroma statusa sort (Direktiva Sveta 
2008/90/ES) smo sodelovali s Fitosanitarno upravo RS. 

 Z Razvojnim centrom narave iz Poljčan smo sodelovali na področju izmenjave izkušenj in dobrih 
praks. 

 Z Ekoremediacijskim tehnološkim centrom - ERTC iz Celja sodelujemo pri umeščanju rastlinskih 
čistilnih naprav znotraj zavarovanega območja. 

 Z DOPPS-om  smo izvajali načrtovana štetja in opazovanja ptic predvsem v zimskem času. 

 Prirodoslovni muzej Slovenije ima v naših prostorih na ogled razstavo o hroščih 

 S Planinsko zvezo sodelujemo z rednim objavljanjem prispevkov o zavarovani naravi v Planinskem 
vestniku ter strokovnimi ekskurzijami ter predavanji za njihove člane, še posebno za tečajnike 
Gorske straže in Varuhe gorske narave. 

 S KGZS Novo mesto smo sodelovali pri postavitvi razstave tradicionalnih sort jabolk v sklopu 
 praznika Topliškega jabolka. 

 Z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede, Katedro za sadjarstvo smo 
 sodelovali na srečanju za ekološke pridelovalce sadja. 

 Z Univerzo v Ljubljani, Biotehniško fakulteto, Oddelkom za Agronomijo, Katedro za sadjarstvo, 
vinogradništvo in vrtnarstvo smo sodelovali pri izvedbi 3. slovenskega sadjarskega kongresa z 
mednarodno udeležbo v Krškem. 
 

 
 

5.1.2 Ohranjanje biotske raznovrstnosti  

Dopolnjevali smo obstoječe podatke o stanju biotske raznovrstnosti ter ugotavljali manjkajoče 
podatke. Podatke pridobivamo iz rednih monitoringov in iz raziskav, ki jih opravljajo predvsem 
študentje za namene svojih seminarskih ali diplomskih nalog. Na podlagi dobljenih podatkov smo 
ocenili, da je stanje biotske raznovrstnosti v zavarovanem območju dobro. Uspešno sodelujemo s 
prebivalci in drugimi akterji v prostoru in morebitne težave in probleme, ki nastanejo, skupaj 
rešujemo. Do sedaj zbrani podatki ne kažejo na siromašenje biotske raznovrstnosti, ampak predvsem 
na dvig le te predvsem znotraj travniških sadovnjakov in suhih travnikov, kjer že več let uspešno 
izvajamo obnovo in skrb za le te. Tudi na področju vodotokov se kaže trend izboljšave le teh, saj nam 
v sodelovanju z lastniki zemljišč delno uspeva, da so posegi v vodotoke čim manj ranljivi.   

 
Raziskava nočnih metuljev 
V sodelovanju z entomologom Stanetom Gombocem in ob finančni pomoči Urada za Unesco smo 
opravili obsežno raziskavo metuljev znotraj zavarovanega območja. Raziskava je prinesla zelo 
zanimive rezultate, ki bi jih radi v naslednjih letih še dopolnili. Številne vrste so časovno omejene na 
kratek čas pojavljanja tekom leta ter specifičen habitat, kar pomeni, da je potrebno inventarizirati 
zelo pogosto na raznolikih habitatih. Med tisoč opaženimi vrstami je 37 vrst z Rdečega seznama, 26 



zavarovanih, med njimi tudi t.i. vrste Nature 2000 (travniški postavnež, črtasti medvedek, močvirski 
cekinček, hromi volnoritec, petelinček in veliki frfotavček). Inventarizacija je podlaga za vzpostavitev 
monitoringa stanja travniških habitatov. Ugodno stanje lahko ugotavljamo prav tako preko 
pojavljanja določenih vrst metuljev. Med monitoringom smo v parku našli tudi našo najmanjšo 
kobilico. 
 
Zimsko štetje ptic 
Januarja smo opravili zimsko štetje vodnih ptic in sicer ob rekah Sotla, Bistrica in Gračnica. Med 
opaženimi pticami so bile poleg pričakovanih mlakarice, sive pastirice, kormorana in sive čaplje tudi 
velike bele čaplje, kozice, povodni kos in vodomec. Akcijo štetja organizira in vodi DOOPS, zato popis 
pripravljamo  kot lokalni koordinatorji ter ga hkrati deloma izvajamo. Dobljeni podatki vsakega popisa 
so prezentirani v strokovni reviji Acrocephalus. 
 
Štetje kosca 
Vključili smo se v akcijo štetja kosca, ki jo v juniju organizirata ZRSVN OE Novo mesto in DOPPS. Na 
območju Kozjanskega parka v letu 2012 ni bilo znakov gnezdenja. Razlogi so v zgodnji košnji, travniki 
se izredni intenzivno izrabljajo (gnojenje, prekomerna košnje). 
 
Monitoring srednjega detla 
Sodelovali smo pri monitoringu srednjega detla, prav tako v sodelovanju z ZRSVN OE Novo mesto in  
DOPPS. Ugotovljeno je bilo, da število parov ne upada. Med drugim terenskim delom so bili srednji 
detli opaženi tudi na drugih lokacijah znotraj parka (Silovec, Vetrnik) 
 
Košnja in spravilo na suhih travnikih 
Sodelovali smo pri košnji in spravilu sena na suhih travnikih. Košnja je bila opravljena po 20. juliju, ko 
pri večini rastlin že dozorijo plodovi. S tem skrbimo predvsem za ohranitev orhidej, ki so v večini že 
izginile iz naših travnikov. Način košnje je od noter navzven. Skupaj z lastniki smo pokosili 3ha 
zemljišč. 
 
Raziskava mikoflore 
Pri raziskavi nismo sodelovali, izvedlo jo je gobarsko društvo iz Maribora in nam posredovalo poročilo. 
 
Monitoring dvoživk 
Kot že vrsto let smo tudi v letu 2012 postavili ograjo pri ribniku na Trebčah in opravili prenos dvoživk. 
S tem ohranjamo mrestišče na Trebčah. Akcija je trajala 4 tedne, pri prenosu so nam pomagale tudi 
osnovne šole iz Bistrice ob Sotli, Kozjega in Lesičnega. Med prenesenimi dvoživkami so prevladovale 
navadne krastače ter sekulje, manj je bilo rosnic, navadnih in planinskih pupkov. O akciji smo 
informirali tudi javnost preko lokalnega časopisa in socialnega omrežja. 
 
Ugotavljanje stopnje uspešnosti zasaditve tradicionalnih in avtohtonih sadnih sort 
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. 
 
Sanitarno čiščenje in obrezovanje visokodebelnih sadnih dreves 
V mesecu januarju, februarju in marcu smo opravljali sanitarno čiščenje in obrezovanje 
visokodebelnih sadnih dreves z namenom revitalizacije travniških sadovnjakov. Rez smo opravili na 
620 drevesih v sadovnjakih 23-ih lastnikov. 
 



Vodenje drevesnice in matičnega sadovnjaka 
V drevesničarski proizvodnji je potrebno obvezno kolobarjenje oz. vrstenje poljščin zaradi utrujenosti 
zemljišča. V drevesnici pod upravo smo zgodaj spomladi opravljali cepljenje na živo oko na sadnih 
podlagah, ki so bile poškodovane od toče. V drevesnici na kmetiji Čerček smo posadili 3.000 
jablanovih in hruškovih sejancev za nadaljnje razmnoževanje sadnih rastlin. 
Vsa kmetijska zemljišča, ki jih obdelujemo, pridelava in predelava kmetijskih pridelkov je vključenih v 
sistem ekološke kontrole. Zaradi omejene uporabe pripravkov, smo opravljali 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. Vzgojenih je bilo 3037 sadik visokodebelnih sadnih dreves.  
V mesecu oktobru je bilo močno sneženje, še preden je odpadlo listje s sadnih dreves v kolekcijsko 
matičnem sadovnjakov. Zaradi velike količine snega in posledično snegoloma, je bilo močno 
poškodovanih cca. 10 % sadnih dreves. Nujno sanacijo dreves smo opravili v mesecu decembru, 
preostanek del bomo naredili v  letu 2013. 
 
Vodenje genske banke sadnih vrst in sort 
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 52 sort jabolk. 911 sadik je bilo pri 135 lastnikih posajenih 
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 z 
dogovorom smo posadili dodatnih 23 sadik. 
 
Fitosanitarni in zdravstveni pregledi travniških sadovnjakov, sadnih dreves in drevesnice 
S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 
Sektorja za zdravje rastlin in rastlinski semenski material je bil JZ KP imenovan kot vzdrževalec 47 
tradicionalnih in avtohtonih jablanovih sort. Opravljenih je bilo 57 pregledov sadnih dreves. 
 

 

5.1.3 Varstvo naravnih vrednot 

 
Zagotavljati ugodno stanje naravnih vrednot 
Varstvo in spremljanje stanja naravnih vrednot sodi med osnovne dejavnosti upravljavcev 
zavarovanih območij. V letu 2012 smo skupaj z ZRSVN OE Celje podrobneje spremljali stanje 
geoloških naravnih vrednot ter dopolnili in popravili obstoječe podatke, ki bodo sedaj obnovljeni in 
posodobljeni tudi v naravovarstvenem atlasu.  
 
Priprava novih predlogov naravnih vrednot 
V letu 2012 nismo pripravili novega predloga naravnih vrednot, smo pa stare predloge pregledali in 
dopolnili z novimi podatki ter s stanjem le teh v naravi. 
 
Osnovna ureditvena dela 
Redno opravljamo tudi vzdrževalna in ureditvena dela na in ob naravnih vrednotah kot so košnja 
okolice in vzdrževanje informativnih tabel in drugih objektov v bližini naravnih vrednot (most, klopi).  
 



5.1.4 Ohranjanje krajinske pestrosti 

 
Sadovnjaki v krajini-analiza 
Celovito varovanje zavarovanega območja zajema poleg varovanja naravnih vrednot in biotske 
raznovrstnosti tudi krajino. Varujemo naravovarstveno pomembne značilnosti kulturne krajine, saj 
naravne krajine v Sloveniji praktično ni. V tem kontekstu se v zavarovanem območju že vrsto let 
ukvarjamo s travniškimi sadovnjaki, ki jih obravnavamo z vidika habitata, številnih živalskih in 
rastlinskih vrst vezanih na ta habitat, številnih sort jabolk, hrušk, sliv, genske baze, oživljanja, 
sodelovanja z lastniki itn. Pomemben vidik travniških sadovnjakov je njihov pomen za estetsko 
doživljanje krajine in pestro sestavo krajinske slike oziroma krajinskega ambienta. V okviru terenskih 
opazovanj in beleženj stanja na zemljevidu in s fotoaparatom smo analizirali različne pojavne 
značilnosti travniških sadovnjakov (osamljeno drevo, drevored, sadovnjak kot del vasi, ob domačiji, 
sadovnjak v krajini).  
 
Rožni vrt pri svetem Lovrencu – sodelovanje s turističnim društvom Bizeljsko in župnijo Bizeljsko 
Na prošnjo predstavnikov Turističnega društva Bizeljsko smo pripravili zasnovo rožnega vrta pri cerkvi 
Sv. Lovrenca na Bizeljskem. Pregledali smo literaturo s področja gojenja vrtnic ter pripravili predlog za 
zasaditev.  
 
Analiza krajine po magistrski nalogi Jelke Hudoklin 
Večletno spoznavanje krajine zavarovanega območja želimo predstaviti sistematično z grafičnim in 
slikovnim gradivom. Osnovo za analizo smo povzeli po metodi, ki je predstavljena v magistrski nalogi 
krajinske arhitektke Jelke Hudoklin, z naslovom Tipologija krajin in opredeljevanje krajin posebnih 
vrednosti v Sloveniji. Območje smo tako razdelili na zaključene cone enotne rabe prostora, katere 
smo predstavili na zemljevidu. Posamezne enote so predstavljene še s fotografijami. V letu 2012 smo 
opravili številne terenske oglede krajine Bizeljskega.  
 

5.1.5 Nadzor 

 
Priprava projekta: Kako postanem mladi varuh narave? 
Program Mladi varuh narave smo izvedli v okviru Naravoslovne raziskovalne delavnice v prvem tednu 
julija. Udeleženci so vsak dan po zaključku terenskih aktivnosti dobili vprašalnik glede pomembnih 
naravnih zakonitosti, ki so jih spoznali tekom dneva. Ob zaključku delavnice je 12 udeležencev 
pridobilo naziv Mladi varuh narave.  
 


5.1.6 Naravovarstvena soglasja 

 
Izdaja strokovnih mnenj 
S predstavniki Agencije RS za okolje smo sodelovali v upravnih postopkih izdaje naravovarstvenih 
soglasij z izdajanjem strokovnih mnenj na podlagi prejete dokumentacije in terenskega ogleda 
lokacije posega v prostor.  V letu 2012 smo izdali 142 strokovnih mnenj. 
 
Izdaja mnenj glede predkupne pravice 
Z Agencijo RS za okolje sodelujemo pri reševanju vlog za prodajo nepremičnin oziroma uveljavljanje 
predkupne pravice. V letu 2012 v proračunu MKO ni bilo predvidenih finančnih sredstev, zato smo se 
z ARSO dogovorili, da prispele ponudbe samo spremljamo in le v primeru interesa nakupa to javimo 



agenciji in uveljavljamo predkupno pravico v skladu z zakonom. Zaradi tega dogovora se je število 
realiziranih ur bistveno zmanjšalo. 

 

5.2 IZOBRAŽEVANJE OBISKOVALCEV 

5.2.1 Izobraževanje učencev, dijakov, študentov in odraslih 

 
Izobraževanje in spodbujanje raziskovanja v duhu varstva narave, zlasti ohranjanja biotske 
raznovrstnosti ter varstva naravnih vrednot, je ena od ključnih nalog upravljavca zavarovanega 
območja, zato se vsako leto s svojim programom trudimo pritegniti čim več obiskovalcev in jim na 
atraktiven način prikazati pomen zavarovanih območij.  
 
Pri izobraževalni dejavnosti smo sodelovali z OŠ iz območja Kozjanskega parka in seveda tudi širše, z 
Gimnazijo Center Celje, s Šolskim centrom Šentjur, Šolskim centrom Celje, z Univerzama v Mariboru 
in Ljubljani, z Ekoremediacijskim tehnološkim centrom iz Celje ter z Razvojnim centrom narave iz 
Poljčan. 
 
Ustvarjalne delavnice (velikonočne, božične, z igro do dediščine, igriva arhitektura) 
 

- Velikonočne  ustvarjalne delavnice 
V okviru velikonočnih ustvarjalnih delavnic smo izvedli dve popoldanski delavnici. Izvedli smo tudi 
delavnico v Kleti Emino in delavnico na OŠ Koprivnica v okviru projektnega dne, ki je bil namenjen 
običajem ob veliki noči. Delavnic se je udeležilo 44 udeležencev. 
 

- Božične ustvarjalne delavnice 
V dopoldanskem času so bile delavnice namenjene učencem osnovnih šol, ki delujejo na območju 
parka, izvedli pa smo tudi dve popoldanski delavnici.  
Delavnic se je v dopoldanskem in popoldanskem času udeležilo 55 udeležencev. 
 

- Z igro do dediščine 
3.10. 2012 smo sodelovali v skupni akciji Skupnosti muzejev Slovenije z naslovom Z igro do dediščine. 
Dogodek je namenjen družinam in približevanju muzejske in galerijske izkušnje tako otrokom kot 
staršem. V okviru tega programa smo z Milojko Drobne pripravili ustvarjalno delavnico »Igramo se z 
glino«, kjer je 15 udeležencev prostoročno ustvarjalo lončene posode in posodice. 
 

- Igriva arhitektura 
Z nazivom Igriva arhitektura so v Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije že leta 2009 ustanovili 
Program za izobraževanje otrok o prostoru in arhitekturi. Leta 2012 smo se v JZ KP prvič priključili k 
zgoraj omenjenemu projektu Igrive arhitekture, na pobudo sodelavcev Zavoda za prostor Savinjske 
regije METRO SR iz Celja. Delavnice smo organizirali v okviru projekta Sodobna arhitekturna tipologija 
na Kozjanskem. Organizirali smo štiri delavnice z naslovom Hiša v parku. Delavnice so vodili 
urbanistka Mojca Furman Oman in prav tako arhitekta Gorazd Furman Oman in Jaka Sedovnik, vsi 
zaposleni v zgoraj omenjenem zavodu. Skupaj se je delavnic udeležilo 90 učencev parkovnih osnovnih 
šol. Delavnice smo organizirali na sedežu javnega zavoda Kozjanski park v Podsredi, v mesecu oktobru 
in novembru. Na delavnici je vsaka skupina izdelala maketo krajine zavarovanega območja ter vanjo 
umeščala makete hiš in gospodarskih objektov. Prvo delavnico so posneli za TV Slovenija, za oddajo 



Infodrom.  
 
 
Izvajanje naravoslovnih in kulturnih dni 
 
NARAVOSLOVNI DNEVI 
 
V letu 2012 smo izvedli 30 naravoslovnih dni za osnovnošolce in dijake ter za eno študentsko skupino 
znotraj Kozjanskega parka. Gostovali smo na OŠ Sevnica (2x) in OŠ Bizeljsko. 
 

NARAVOSLOVNI DAN 
ŠTEVILO 

SKUPIN 

ŠTEVILO UČENCEV 

/ DIJAKOV/ 

ŠTUDENTOV 

1. Biodiverziteta in zavarovano območje  9 170 

2. Suhi travniki 4 80 

3. Travniški sadovnjaki in ekološko  kmetovanje  7 222 

4. Vodna učna pot 2 42 

5. Ekoremediacije- rastlinske čistilne naprave 2 52 

6. Drevesni očaki 2 36 

7. Gozd 2 34 

8. Kamnine, fosili in minerali 2 34 

SKUPAJ 30 670 

 

 

KULTURNI DNEVI  

V letu 2012  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 

 
23 

 
690 

 
 
Mentorstvo in strokovna pomoč dijakom, študentom in raziskovalcem  
V letu 2012 je pri nas opravljalo v spomladanskem času praktično izobraževanje sedem študentov 
naravovarstva, v jesenskem pa štirje. V spomladanskem času je moral študent opraviti 240 ur oziroma 
30 delovnih dni, v jesenskem pa 160 ur oziroma 20 dni praktičnega izobraževanja. Vse študente smo v 
začetnih urah seznanili z delovanjem in nalogami zavarovanega območja. Z nami so bili prisotni ob 
izvajanju izobraževalnih vsebin. Spoznali so tudi delo v travniškem sadovnjaku, saj so pomagali pri 
okopavanju sadik. V jesenskem času so sodelovali pri pripravi Praznika Kozjanskega jabolka in pri 
izkopavanju sadik. 
V letu 2012 je v zavodu opravljala prakso tudi študentka Fakultete za logistiko. Za nalogo je izvedla 
anketiranje prebivalcev v parku po skupaj pripravljenem anketnem vprašalniku o zadovoljstvu z 
življenjem v parku. Rezultati raziskave bodo znani v letu 2013. 
 
 
Projekt Zlato jabolko v sodelovanju z Gimnazijo center Celje  
V sodelovanju z Gimnazijo Celje Center smo že četrto leto zapored pripravili in izvedli projektni dan za 
dijake drugega letnika. Projekt je zasnovan interdisciplinarno, sodeluje štirinajst profesoric in 
profesorjev Gimnazije Celje Center ter devet sodelavcev Kozjanskega parka. Skupaj načrtujemo in 
pripravimo vsebine za dijake, ki so vezane na terensko in kabinetno delo. Dijaki so imeli možnost 
spoznavati in razvijati razumevanje 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.  
 
 
Priprava in izvedba poletne izobraževalne naravoslovne delavnice 
Delavnica je potekala od 1. do 6. julija 2012. Udeležilo se je 13 otrok, vsi razen enega, ki so ga na 
delavnico vozili starši, so prenočevali v Slovensko – bavarski hiši v Podsredi. Stari so bili od 9 do 13 let. 
Območje izobraževanja in raziskovanja je bilo biosferno območje, od predalpskih hribov vzhodnega 
Posavskega hribovja, Srednjesotelskega gričevja in Obsotelja.  
Namen delavnice je bil otroke seznaniti z osnovnimi zakonitostmi narave in jih vzpodbujati k 
raziskovanju okolja okoli njih. 
Ker kadrovsko in organizacijsko ne moremo sprejeti več kot 12 otrok naenkrat, smo morali večje 
število zainteresiranih zavrniti. Zaradi tega smo se odločili, da v letu 2013 razpišemo dva termina 
delavnice.  
 
 



Botanična učna pot  
Za izvajanje naravoslovnega izobraževalnega programa v okviru spoznavanja botaničnih posebnosti 
zavarovanega območja smo načrtovali vzpostavitev botanične učne poti pri gradu Podsreda. Zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev do realizacije v želenem obsegu ni prišlo. 
 

Predavanja in izobraževanja v gosteh 

VSEBINA PREDAVATELJ Posvet/Delavnica/Preda
vanje 

Kraj 

Vzgoja in oskrba sadnega 
drevja 

Adrijan Černelč Predavanje in prikaz, 
Zavod za gozdove RS 

Magolnik 

Vzgojna, oživitvena in 
korekcijska rez 

Adrijan Černelč Predavanje in prikaz, 
Turistično društvo 
Dobrina 

Dobrina 

Tradicionalne in avtohtone 
sorte sadnega drevja 

Adrijan Černelč Predavanje – mladinski 
center 

Bistrica ob Sotli 

Oskrba, vzgojna, oživitvena in 
korekcijska rez 

Adrijan Černelč Predavanje in prikaz Gradišče 

Razmnoževanje in vzgoja 
sadnih dreves 

Adrijan Černelč Predavanje in prikaz OŠ Lesično 

Vzgojna, oživitvena in 
korekcijska rez 

Adrijan Černelč Predavanje in prikaz Vrba na 
Gorenjskem, 
Ribčevina 

Kozjanski park- zavarovano 
območje, priložnosti 
trajnostnega razvoja 

Mojca Kunst Predavanje Vrba na 
Gorenjskem, 
Ribčevina 

Dolgoročno sonaravno 
upravljanje s travniškimi 
sadovnjaki na območju 
Kozjanskega parka 

Adrijan Černelč Strokovni članek in 
plakat 

Krško, 3. sad 
kongres z 
mednarodno 
udeležbo 

Dobre parkovne prakse 
Kozjanskega parka 
 

mag. Teo Trvoje 
Oršanič  

predavanje Petanjci, 
izpostava SAZU 

Turistične smernice in okviri 
za romanje kot pot do 
boljšega razumevanja med 
ljudmi in narodi / kulturami 

mag. Teo Hrvoje 
Oršanič 

predavanje  Mednarodna 
konferenca 
Mariazell, 
Avstrija 

Ekologija divjadi, varstvo 
narave, sodelovanje z 
uporabniki prostora 

mag. Teo Hrvoje 
Oršanič 

predavanje Zveza lovskih 
družin Posavja 

Nega kozjanske krajine – prav 
lepo je res na deželi 

mag. Teo Hrvoje 
Oršanič, Vesna 
Zakonjšek 

predavanje RA Kozjansko 

Zgodovina sadjarstva Adrijan Černelč predavanje  Valvazorjeva 
knjižnica, Krško 

Vzgoja sadnih dreves Adrijan Černelč predavanje in praktični 
prikaz 

OŠ Koprivnica 



 
 
 

5.3  OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA IN TRŽENJE 

 
ČLANKI IN OBJAVE V PISNIH MEDIJIH  
Zaradi varčevalnih ukrepov smo odpovedali nekaj časopisov in revij (Delo, Novi tednik, Šentjurčan), 
tako da redno spremljamo zapise o Kozjanskem parku v manjšem številu medijev, kot smo to delali v 
letu 2011, kar se vidi tudi pri številu zapisov, ki neposredno govorijo o Kozjanskem parku.  
V posameznih tiskanih medijih je bilo v času od 1.1. do 31.12.2012 objavljenih 274 člankov, ki 
opisujejo dogajanja v Kozjanskem parku.  
 

Smo pa v mesecu oktobru z veseljem sprejeli ponudbo podjetja PRESS CLIPPING d.o.o za brezplačno 
štirinajst dnevno spremljanje medijev, se pravi clipping, ki spremlja izbor novic po ključnih besedah, 
relevantnih in pomembnih za nas. Od 15. do 29. oktobra smo zabeležili kar 214 zapisov po naslednjih 
ključnih besedah: Praznik kozjanskega jabolka, Podsreda, Kozjanski park, Travniški sadovnjak, Sejem 
kozjansko jabolko. Številka je bila za nas seveda zelo razveseljiva, vendar pa se zaradi varčevalnih 
ukrepov clippinga tudi v naslednjem letu ne bomo posluževali.  

 
V letu 2012 smo strokovni sodelavci JZ KP redno objavljali članke v petih lokalnih medijih:  Šentjurčan, 
Oko, Rogaške novice, Posavski obzornik in Zmajev glas. Na ta način smo promovirali dejavnost Parka 
in prispevali k ozaveščanju javnosti o aktualnih temah z različnih strokovnih področij.  
 
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 
2011 

ŠTEVILO ČLANKOV V LETU 
2012 

Delo 20 8 

Dnevnik  2 

Dolenjski list 2 - 

Jana  1 

Kmečki glas 6 3 

Likovni svet 1 - 

Nedelo 2 - 

Novi tednik 57 2 

Odprta kuhinja-priloga Nedela 2  

Ognjišče  1 

Oko 134 102 

Okolje in prostor 2  

Planinski vestnik  2 

Posavski obzornik 26 25 

Potovanje in stil 2  



Rogaške novice 105 99 

Salon Slovenija 2  

Slovenske novice 3 3 

Slovenske počitnice 1  

Šentjurčan 31 13 

Štajerski magazin  1 

Planinski vestnik 5  

Zmajev glas  10 12 

 SKUPAJ 411 274 

 
 
ELEKTRONSKI MEDIJI  
Novinarji posameznih radijskih postaj so v letu 2012 redno spremljali naše delo. Posamezne 
dejavnosti so bile predstavljene z intervjuji, najavami prireditev, reportažami in v dnevno 
informativnih oddajah. 
 
JAVLJANJA 
13.04.2012 Radio SI – oddaja Na lepše – predstavitev Kozjanskega parka, mag. Teo Hrvoje Oršanič 
17.04.2012 Radio Potepuh – predstavitev Kozjanskega parka, mag. Teo Hrvoje Oršanič 
21.04.2012 Štajerski val – predstavitev praznovanja dneva Zemlje; Mojca Kunst 
10.07.2012 STA – predstavitev obeležitve 20. obletnice direktive o habitatih in programa LIFE, ki je 

bila 20.07. na gradu Podsreda; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
09.05.2012 Radio Celje – predstavitev akcije »Za družine brezplačno«; mag. Valerija Slemenšek 
10.05.2012 Štajerski val – predstavitev akcije »Za družine brezplačno«; mag. Valerija Slemenšek 
15.06.2012 Radio Celje – predstavitev programa Glasbeno poletje na gradu Podsreda; mag. 

Valerija Slemenšek 
 
21.06.2012 Radio Rogla – predstavitev programa Glasbeno poletje na gradu Podsreda; mag. 

Valerija Slemenšek 
06.08.2012 Štajerski val – predstavitev seminarja za saksofon; Tatjana Zalokar 
17.08.2012 Štajerski val – predstavitev seminarja za saksofon in violončelo; mag. Valerija 

Slemenšek 
23.08.2012 Štajerski val – predstavitev programa Glasbeno poletje na gradu Podsreda; mag. 

Valerija Slemenšek 
23.08.2012 Štajerski val – predstavitev razstave Alojza Konca; Nataša Ferlinc Krašovic 
25.09.2012 Radio SI – oddaja Pojdi z menoj – predstavitev Kozjanskega parka, mag. Teo Hrvoje 

Oršanič 
25.09.2012 Štajerski val – predstavitev raziskave o metuljih; Dušan Klenovšek 
26.09.2012  Radio Slovenija1 – predstavitev raziskave o metuljih; Dušan Klenovšek 
27.09.2012 Radio 1 – predstavitev Praznika kozjanskega jabolka; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
06.10.2012  Radio Rogla – predstavitev pohoda organiziranega v okviru prireditve Praznik 

kozjanskega jabolka; mag. Valerija Slemenšek 
08.10.2012  Radio Potepuh – predstavitev prireditve Praznik kozjanskega jabolka; mag. Valerija 

Slemenšek 
09.10.2012 Slovenija 1 – predstavitev Praznika kozjanskega jabolka; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
12.10.2012 Štajerski val – predstavitev Praznika kozjanskega jabolka; mag. Valerija Slemenšek 
12.10.2012 STA – predstavitev Praznika kozjanskega jabolka; mag. Valerija Slemenšek 



12.10.2012 Radio Celje – predstavitev Praznika kozjanskega jabolka; mag. Valerija Slemenšek 
22.10.2012 Štajerski val – podpis listine MAB; Mojca Kunst 
23.10.2012 Radio Slovenija – podpis listine MAB; Mojca Kunst 
23.10.2012 Radio Celje – podpis listine MAB; Mojca Kunst 
09.11.2012 Štajerski val – predstavitev projekta Ars vitraria; Nataša Ferlinc Krašovic 
15.11.2012 Štajerski val – prodaja sadik starih sort jabolk; mag. Teo Hrvoje Oršanič 
28.11.2012 Radio Aktual – predstavitev parka; Nataša Ferlinc Krašovic 
28.11.2012 Radio Celje – predstavitev projektne delavnice z naslovom Sodobna arhitekturna 

tipologija na Kozjanskem; Vesna Zakonjšek 
12.12.2012 Štajerski val – predstavitev projekta romarskih poti; Tatjana Zalokar 
 
 
TELEVIZIJSKE ODDAJE  
VTV – Velenje  Varovanje narave – oddaja namenjena otrokom (25.05.2012); Dušan Klenovšek 
 
POP TV Prispevek o čmrljih (12.06.2012); Dušan Klenovšek 
 
VTV – Velenje Prispevek o žuželkah (15.06.2012); Dušan Klenovšek 
 
TV Slovenija Slovenska kronika – Predstavitev raziskave o metuljih (27.09.2012) 
 
TV Slovenija Sodelovanje Kozjanskega parka v oddaji Na zdravje, v okviru predstavitve 

občine Podčetrtek (18.10.2012); mag. Teo Hrvoje Oršanič, mag. Valerija 
Slemenšek, Adrijan Černelč, Toni Preskar 

 
TV Slovenija Oddaja Infodom, prispevek iz delavnice Igriva arhitektura (28.11.2012) v sklopu 

projekta Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem; Vesna Zakonjšek 
 

5.3.1   Dogodki 

 

5.3.1.1 Izvedba dveh novinarskih konferenc za domače novinarje 

V letu 2012 smo izvedli dve novinarski konferenci in sicer: 
- Ob zaključku projekta »Od vijeglavke do soka« smo izvedli prvo novinarsko konferenco v petek, 24. 
februarja  v Hiši vin Emino. Na konferenci smo poleg projekta Od vijeglavke do soka predstavili tudi 
pogled Skupnosti naravnih parkov Slovenije na bodočo skupno kmetijsko politiko 2013-2020, ki ga je 
predstavil predstavnik Skupnosti naravnih parkov Slovenije Boris Grabrijan, direktor krajinskega parka 
Kolpa. 
Novinarske konference se je udeležilo 8 novinarjev iz različnih medijskih hiš (TV Slovenija, Kozjansko 
info, časopis Oko, Rogaške novice, Delo, Slovenske novice, Radio Slovenija, Večer). 
 
- Drugo z naslovom »1010-8-13« pa smo izvedli v torek, 25. septembra na upravi Kozjanskega parka. 
Na novinarski konferenci smo predstavili: 
1. Posebnosti metuljev Kozjanskega in presenetljive najdbe (1010 različnih vrst) 
2. Projekti (8 oddanih projektnih predlogov) 
3. »Praznik kozjanskega jabolka«, 13. zapovrstjo.  
 
Novinarske konference se je udeležilo 9 novinarjev iz različnih medijskih hiš (TV Slovenija, Kozjansko 



info, časopis Oko, Rogaške novice, Delo, Radio Slovenija, Večer, Posavski obzornik, Novi tednik&radio 
Celje). 
 

5.3.1.2 Vodenje obiskovalcev v zavarovanem območju (strokovna in ostala vodstva) 

Zagotavljali smo strokovna in ostala vodstva na naravoslovnih in kulturnih vsebinah: geološka učna 
pot, Gruska jama, travniški sadovnjaki, suhi travniki, gnezdišče čebelarja, učna pot Podsreda, grad 
Podsreda, trg Podsreda, Slovensko – Bavarska hiša, Levstikov mlin, Javerškova in Kolarjeva domačija. 
 

5.3.1.3 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 26. do 29. januarja, skupaj z ostalimi zavarovanimi 
območji (Triglavski narodni park, Škocjanske jame) predstavili ponudbo Kozjanskega parka. Sejem se 
je odvijal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 
 
Kulturni bazar 
Kozjanski park je kot član Skupnosti muzejev Slovenije 13. marca sodeloval na Kulturnem bazarju v 
Cankarjevem domu v Ljubljani. Predstavljali smo se s propagandnim materialom in na pobudo 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje z jabolčnim sokom. V ta namen smo razdelili 500 stekleničk soka. 
 
Otroški bazar v Mariboru 
21. aprila smo se predstavili na sejemski predstavitvi OTROŠKI BAZAR v Mariboru. Prireditev je bila 
namenjena predvsem družinam. Predstavili smo se v sodelovanju z RA Sotla in Tic Podčetrtek.     
 
Slovenski dnevi v Beogradu 
Na povabilo Zavoda Celeia, Celje smo v okviru projekta Dežela Celjska sodelovali pri predstavitvi 
ponudbe Obsotelja in Kozjanskega v Beogradu na trgu Nikole Pašića. Predstavitev je potekala dva dni 
in sicer od 11. – 12. maja. 
 
Primorski sejem 
Na povabilo Razvojne agencije Sotla smo se predstavili na Primorskem sejmu v Kopru, ki se je odvijal 
od 31. maja do 3. junija. 
 
Kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni 
Od 25. do 30. avgusta smo se skupaj z ostalimi zavarovanimi območji (Škocjanske jame, KP Goričko, 
KP Kolpa) predstavili na Kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni. 
 
Otroški bazar v Ljubljani 
20. septembra smo se predstavili na sejemski predstavitvi OTROŠKI BAZAR na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani. Prireditev je bila namenjena predvsem družinam. 
 
Festival modre frankinje v Sevnici 
Na povabilo JZ za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti smo 14. septembra sodelovali na 2. 
Festivalu modre frankinje, na katerem smo predstavili zavarovano območje Kozjanskega parka, 
posebej pa smo se osredotočili na predstavitev prireditve Praznik kozjanskega jabolka.  



 
Triglavska tržnica 2012 
Na vabilo Triglavskega narodnega parka smo se predstavili na Triglavski tržnici, ki jo prireja Info 
središče TNP vsako tretjo soboto v mesecu. Na triglavski tržnici, ki je potekala v soboto, 15. 
septembra, smo se osredotočili na predstavitev prireditve Praznik kozjanskega jabolka.   
 
MOS – mednarodni obrtni sejem 
V sodelovanju z RA Sotla smo se predstavili s promocijskim gradivom na Mednarodnem obrtnem 
sejmu v Celju. Pri predstavitvi Kozjanskega parka smo največji poudarek dali predvsem na bližajočo se 
prireditev Praznik kozjanskega jabolka in v ta namen z našo maskoto »jabko« motivirali obiskovalce 
sejma. 
 
Festival- Tretje življenjsko obdobje 
V okviru festivala – Tretje življenjsko obdobje smo se od 01. do 03. oktobra predstavljali v 
Cankarjevem domu v Ljubljani. Največji poudarek je bil seveda namenjen predstavitvi prireditve 
Praznik kozjanskega jabolka. 
 
Sejem Narava-zdravje 
V četrtek, 11. oktobra smo sodelovali na sejmu Narava-zdravje, ki je, kot se za ta letni čas spodobi, 
povezoval naravo z zdravjem ter prek slogana 'Podari jabolko!' osveščal obiskovalce k zdravemu 
življenjskemu slogu. V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje smo sodelovali pri pripravi 
zdravega zajtrka z dvema zabojema jabolk iz visokodebelnih sadovnjakov in jabolčnim zavitkom. S 
tem smo promovirali prihajajočo prireditev Praznik kozjanskega jabolka. 
 
Dan zdrave hrane 
Kozjanski park je 23. novembra na pobudo Ministrstva za kmetijstvo in okolje sodeloval na Dnevu 
zdrave hrane, ki je potekal v preddverju ministrstva. Predstavili smo se z jabolčnim sokom, namen pa 
je bil predstaviti vlogo in pomen zdrave hrane. 
 
Frančiškov sejem 
Kozjanski park je 2. decembra sodeloval na Frančiškovem sejmu v Olimju, ki ga je organiziral TIC 
Podčetrtek. 
 
5.3.1.4 Dan voda – predavanje na temo vodnih virov 
Ob Dnevu voda, 22. marec, smo v goste povabili dr. Lidijo Globevnik iz Inštituta za vode RS. Na okrogli 
mizi smo se pogovarjali o posegih v vodotoke in posledicah, ki jih le ti dolgoročno prinašajo. 
Spregovorili smo tudi o pomenu pitne vode in o hišnih vodnjakih, ki se danes še zelo malo 
uporabljajo. 
 
5.3.1.5 Dan Zemlje – literarni natečaj, predavanje, ekskurzija za osnovnošolce 
V letu 2012 smo izvedli že petnajsto praznovanje Dneva Zemlje, ki ga sooblikujemo skupaj z 
osnovnimi šolami. Marca smo razpisali literarni natečaj z naslovom » Življenje mojega travnika«. 
Odzvalo se je šest osnovnih šol z literarnimi izdelki štiridesetih učencev.  
Praznovanje smo izvedli 20. aprila in sicer smo ga popestrili s predavanjem prof. dr. Dušana Pluta z 
naslovom Trajnostni razvoj, okolje, narava, Slovenija. Udeležilo se ga je 55 obiskovalcev. 
Učence, ki so sodelovali na literarnem natečaju smo v ponedeljek, 23. aprila, popeljali na ekskurzijo v 
Krajinski park Logarska dolina. 
 

http://www.narava-zdravje.si/za-obiskovalce/domov/


5.3.1.6 Dan okolja – tradicionalni pohod 
Ob Dnevu okolja smo pripravili tradicionalni pohod, tokrat od gradu Podsreda do gradu Pišece. 
Udeležili so se ga večinoma prebivalci zavarovanega območja. 
 
5.3.1.7 Tradicionalna čistilna akcija v spomladanskem času  
Že vrsto let se pridružujemo čistilni akciji, ki jo v spomladanskem času organizirajo lokalna turistična 
društva (TD Podsreda, TD Bistrica ob Sotli, TD Kozje).  
 
5.3.1.8 Svetovni dan muzejev – dan odprtih vrat 
Muzeji v svetu globalnih sprememb – novi izzivi, nove pobude je bila nosilna tema Mednarodnega 
muzejskega dne 2012, ki ga že od leta 1977 organizira Mednarodni muzejski svet ICOM-a.  
Akciji smo se pridružili 18. maja z dnevom odprtih vrat na gradu Podsreda, ki je bil v tem dnevu zelo 
dobro obiskan. 
 
5.3.1.9 Steklarska delavnica 
Steklarsko delavnico smo v sodelovanju z Društvom steklarjev Slovenije izvedli na gradu Podsreda 20. 
maja. Na delavnici so njihovi člani prikazovali steklarske veščine, obiskovalci pa so si lahko sami 
poslikali steklene izdelke ter se seznanili s tehniko pihanja stekla in graviranja. Steklarske delavnice se 
je udeležilo 25 obiskovalcev, ki so si lahko brezplačno ogledali tudi grad Podsreda. 
 
5.3.1.10 Tradicionalni pohod po Emini romarski poti 
6. tradicionalni pohod po Emini romarski poti smo izvedli 30. junija. Izhodiščna točka je bila pred 
samostanom Olimje, kjer so nas patri prijazno sprejeli. Pot je bila dolga 15 km in je potekala mimo 
kmetije Ježovnik, skozi vinograde Virštanja, preko Banovine, Pilštanja do Zagorja pri Lesičnem. V 
sodelovanju z župnikom Jožetom Hribernikom in Kulturnim društvom Zagorje smo organizirali 
dobrodošlico vsem pohodnikom. Vseh pohodnikov je bilo, kljub zelo vročemu dnevu, okrog 50. 
 

 

5.3.1.11 Dnevi evropske kulturne dediščine 

V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine smo v soboto, 22. septembra izvedli pohod na Stare 
svete gore nad Podsredo. K cerkvi Žalostne matere božje smo se podali po kalvarijski poti. Na vrhu 
smo si skupaj z župnikom iz Podsrede gospodom Alojzom Weingerlom ogledali Marijino cerkev in 
kapelo sv. Ane. Pohoda se je udeležilo 15 obiskovalcev. 
 

5.3.1.12 Poletna muzejska noč – Večer pod češnjo 

Sedmi Večer pod češnjo smo posvetili spominu na Marjana Marinška, ki je od leta 2006 soustvarjal 
kulturna druženja pod češnjo v idiličnem trgu Podsreda.  
Na preteklih »Večerih pod češnjo« nam je večkrat pripravil predstavitve knjig, predvsem pisatelja 
Ivana Sivca, kot soustanovitelj Slovenskega citrarskega društva nam je pričaral večer s citrami, z 
gospodom Topliškom sta uprizorila igro o kozjanskem razbojniku Guzaju, ob 150 letnici rojstva našega 
največjega epika Antona Aškerca nam je v besedi, pesmi in filmu pripravil Aškerčev večer, vsekakor pa 
ne moremo mimo večera preživetega s Piko nogavičko, ko je predstavil svojo knjigo Zvezda Astrid, ki 
je rezultat dolgoletnega prijateljstva z Astrid Lindgren. 
Na sedmem »Večeru pod češnjo« so sodelovali župan Občine Kozje Dušan Andrej Kocman, Lenka in 
Franci Černelč, Martina Zapušek, Jasmina Levičar, Alojz Slavko Toplišek in Pika Nogavička, ki so z 
besedo in glasbo počastili spomin na Marjana Marinška in na nekdanja skupna druženja pod češnjo. 



 

5.3.1.13 Ta veseli dan kulture – razstava extempore Kozjansko jabolko 2012 

Ta veseli dan kulture smo obeležili z otvoritvijo razstave v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi, 3. 
decembra ob 18. uri.  
Ob tej priložnosti smo nagrajencem ob kratkem kulturnem programu skupine Tamburaši Zelenjak 
podelili nagrade in pripravili projekcijo 97 fotografij. 
 

5.3.1.14 Extempore 2011 – gostovanje v knjižnici Šentjur 

Maja smo gostili razstavo Fotografski Extempore Kozjansko jabolko 2011 v prostorih Šentjurske 
knjižnice. 
 

5.3.1.15 Priprava in izvedba dveh tridnevnih tečajev kaligrafije 

V začetku avgusta smo na gradu Podsreda izvedli kaligrafski tečaj, ki je potekal pod vodstvom gospe 
Loredane Zega. 
 
Sedem udeležencev tečaja je spoznalo eno izmed 6-ih 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 2012 smo sicer načrtovali izvedbo dveh tečajev kaligrafije, vendar se za drug 
termin ni prijavilo zadostno število udeležencev. 
 
 

5.3.1.16 Praznik kozjanskega jabolka 

Praznik kozjanskega jabolka je osrednja prireditev Kozjanskega parka. Prireditev je bila že trinajsta 
zapovrstjo, kar pomeni da je dobro sprejeta in tradicionalna. Sejemsko dogajanje je v soboto, 13. 
oktobra svečano odprl minister za kmetijstvo in okolje g. Franc Bogovič. Prireditev je letos potekala 
od nedelje, 7. do nedelje, 14. oktobra. 
 
Praznik kozjanskega jabolka je prireditev domačinov in mojstrskih umetniško obrtniških delavnic iz 
drugih območij v državi. Prireditev ima etnološki in okoljski značaj. Do okolja prijazne in ekološke 
kmetije ponujajo stare sorte jabolk, zdrave kmetijske pridelke pridelane na sonaravni način in izvirno 
ter domiselno predelano sadje v ozimnico. Obrtniške delavnice pa ponujajo vrhunske izdelke 
tradicionalne ljudske obrti.  
Kozjansko jabolko nas s svojim simbolnim pomenom kot sadež in kot tržno blago povezuje v okolju 
prijazno celoto. 
        

Nedelja, 7. oktober  
Prvi dan Praznika kozjanskega jabolka smo se podali na 4. Pohod po kozjanskih sadovnjakih. Pohod 
smo organizirali skupaj s PD Atomske toplice Podčetrtek. Pohoda se je udeležilo 75 pohodnikov. 
 
Torek, 9. oktober    
Glavate vrbe, okras naših potokov-predavanje 
Predstavnika Zavoda RS za varstvo narave OE Celje Gregor Kalan ter Jurij Dobnik sta predstavila 
projekt »Spodbujanje tradicije obrezovanja glavatih vrb in upravljanja s habitatom puščavnika 
(Osmoderma eremita)« ter širitev projektne ideje na širše območje Kozjanskega in Obsotelja.  



 
Sreda, 10. oktober 
Dan odprtih vrat gradu Podsreda. 
 

Četrtek, 11. oktober   
Posebnosti metuljev Kozjanskega in presenetljive najdbe-predavanje 
Predavatelja Stanislav Gomboc in Dušan Klenovšek sta predstavila raziskavo metuljev na Kozjanskem, 
ki sta jo opravljala v času od marca do oktobra 2012. Po predavanju je sledil krajši monitoring nočnih 
metuljev na terenu.  
 
Petek,  12. oktober 
Otvoritev dveh razstav: 

 RAZSTAVA STARIH SORT JABOLK 

Razstava Starih sort jabolk je v programu Kozjanskega jabolka že tradicionalna in tudi v letu 2012 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 50 različnih sort jabolk iz visokodebelnih travniških sadovnjakov.  
 

 SADJE NA ZNAMKAH, iz zbirke Janka Štampfla 
Janko Štampfl, znani slovenski filatelist, je posebej za Kozjanski park pripravil filatelistično razstavo na 
temo Sadje na znamkah. Tematska razstava nam je približala tako domače in tuje znamke, izdane na 
to temo. Ob razstavi smo pripravili tudi dva priložnostna žiga – prvega poštnega, in drugega, ki nam 
bo služil za promocijo in večjo prepoznavnost Kozjanskega parka ter Praznika kozjanskega jabolka. 

 
Sobota in nedelja, 13. in 14. oktober 2012 
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 (62) 
- osnovne šole in vrtci iz območja Kozjanskega parka (8) 
- društva (15) 
- partnerske institucije (12) 
- domače in umetnostne obrti ter predstavitve (48) 
 
V soboto smo pripravili program za otroke: 

- v izvedbi uličnega gledališča Teater Cizamo in 
- v izvedbi mentorjev Kozjanskega parka 

 
Ob otroškem programu je z našimi mentorji potekal tudi tekmovalno-zabavni program: 

- najdaljši olup iz jabolka 
- balinanje z lesenimi jabolki 

 
Martin Magdalenc je bil zmagovalec v najdaljšem olupu. Njegov olup je bil dolg 339 cm.  Sicer je 
Martin že devetkratni zmagovalec v najdaljšem olupu in da možnost zmagati drugemu samo takrat, 



ko se tekmovanja ne udeleži. Njegov rekord je 498 cm dolg olup. 
 
Balinanje z lesenimi jabolki 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 v soboto in nedeljo tekla proizvodnja soka in žganjekuha. Proizvodnja 
soka je v letošnjem letu že četrtič zapored potekala na mobilni predelovalnici soka, ki smo jo pridobili 
s projektom 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, 13.10.2012 ob 11. uri pred Slovensko-bavarsko hišo. Na ogled je bila ves čas sejemskega 
dogajanja. Člani društva so zagotavljali 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, 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 osmo leto 
zapored. Na turnir se je prijavilo 6 ekip. Zmagovalci letošnjega turnirja so prihajali iz Bistrice ob Sotli. 
 
Že drugo leto zapored pa je Športno društvo Podsreda organiziralo tudi mladinski turnir v nogometu, 
ki je prav tako potekal v soboto. Prijavljenih je bilo 13 ekip, zmagovalci pa so bili prihajali iz Senovega. 
 
KULTURNI PROGRAM 
Kulturni program je potekal skoraj neprekinjeno ves čas sejemskega dogajanja. V programu je 
sodelovalo 25 različnih skupin od ljudskih pevcev in godcev, harmonikarjev, tamburašev, mažoretk iz 
sosednje Hrvaške do plesne skupine Fitschebeen iz Nemčije. 
 
REKREACIJSKI TEK NA GRAD PODSREDA 
Že šesto 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, 14. oktobra 2012 ob 11. uri. 
 
Rekreacijskega teka se je udeležilo 25 tekačev od katerih je vsak prejel spominsko majico. 
 
Prvi, ki je pretekel progo, je bil zopet Vinko Jost. Gospodu Jostu prvo mesto v teku pripada že nekaj 
let zapored. 
  
FOTOGRAFSKI EXTEMPORE – KOZJANSKO JABOLKO 2012 
Fotografski extempore Kozjansko jabolko je postal stalnica ob naši prireditvi Praznik kozjanskega 
jabolka. Letos smo ga skupaj s Fotografsko zvezo Slovenije in Fotografskim društvom Celje organizirali 
že šestič. 
 
K sodelovanju so bili vabljeni vsi ljubitelji fotografije, predvsem ljubitelji narave in okolja, ki želijo 
svoja doživetja prikazati s pomočjo fotografije.  



 
Extempora se je udeležilo 17 fotografov, ki so v času od 12. do 14. oktobra v fotografski objektiv ujeli 
pokrajino, ljudi, živali, rastline in dogajanje na trgu Podsreda. Skupaj so oddali 299 fotografij. 
Strokovna žirija v sestavi Vinko Skale (MF FZS MFIAP), Joco Žnidaršič (MF FZS) in mag. Teo Hrvoje 
Oršanič (direktor Kozjanskega parka) je pregledala oddane fotografije. Za projekcijo je izbrala 97 
fotografij, za razstavo pa 32. Med temi fotografijami so tri prejele 1., 2. in 3. nagrado, trem 
fotografijam pa so podelili diplome. 
Prvo nagrado je prejela fotografija konjev Mirana Orožima, drugo nagrado fotografija zaljubljencev 
Marka Soka, tretjo pa razpelo Franca Bidra. Diplome so prejele: fotografija pokrajine Andreja Žmavca, 
fotografija gosi Andreje Ravnak in fotografija pogovor Mojce Cvirn. 
 
CARJEVIČ LETA 2012 – JANKO DOBRAVC 
Četrtič smo podelili naziv – Carjevič, ki si ga lahko prisluži lastnik sadovnjaka, ki v tistem letu najlepše 
poskrbi za sadovnjak. 
 
V letu 2012 je strokovna komisija ocenila 20 travniških sadovnjakov na območju Kozjanskega 
regijskega parka. Največje število točk je prejel gospodar Janko Dobravc iz Ješovca pri Kozjem, 
katerega sadovnjak se nahaja okoli kmetije v zaselku Opečnik in si tako prislužil naziv Carjevič leta 
2012. 
Carjevič, Janko Dobravc je bil ustoličen na sadjarskem tronu (sadjarski tron je naredil domačin Franci 
Černelč), ki stoji pred upravo Kozjanskega parka. 

 
 

ŠTRUDLMOJSTRCA LETA 2012 
V peki jabolčnega »štrudla« je tekmovalo 5 ekip. V vsaki 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 2012«. 

Obisk: 
Praznika kozjanskega jabolka se je udeležilo preko 13.000 obiskovalcev, ki so odhajali iz Podsrede s 
proizvodi iz stojnic in pod dobrim vtisom programa, ki so ga ujeli ob sprehajanju po trgu. 
 
Prodaja: 
V okviru sejemskega dela so razstavljavci na 139 stojnicah za obiskovalce pripravili zelo pestro 
ponudbo. 
 
Veseli smo, da pri organizaciji prireditve nismo več sami, ampak z nami sodelujejo: Kulturno društvo 
Podsreda, Športno društvo Podsreda, Gasilsko društvo Podsreda, Društvo kozjanske jabke, 
Fotografska zveza Slovenije, Gobarsko društvo Kozjansko-Kozje, Planinsko društvo Atomske toplice 
Podčetrtek, Zavod za gozdove Slovenije,… Vsako leto nas je več in to je garancija, da prireditev ne bo 
zamrla in kar je še pomembneje – ohranili bomo visokodebelne travniške sadovnjake.  
 
Promocija: 
V začetku septembra smo izdali zloženko Praznik kozjanskega jabolka s celotnim programom 
dogajanja, ki je bila izdana v nakladi 15.000 izvodov. Posredovali smo jo vsem gospodinjstvom, ki 
živijo znotraj Kozjanskega parka. 
 
Prireditev smo promovirali na Kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni, 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.  
 
25. septembra smo na upravi Kozjanskega parka izvedli novinarsko konferenco, kjer smo med drugim 
predstavili tudi bližajočo prireditev Praznik kozjanskega jabolka. Novinarske konference se je 
udeležilo 9 novinarjev iz različnih medijskih hiš. 
 
V mesecu septembru smo pripravili oglaševanje na hrbtni strani blagajniških trakov v megamarketu 
Interspar  v Celju in Velenju. 

5.3.1.17 Trženje celovite turistične ponudbe 

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

5.3.1.18 Registracija kolektivne blagovne znamke Sožitje 

Že desetletje imamo registrirano individualno blagovno znamko Sožitje. Pripravili smo pravilnik o 
kolektivni blagovni znamki Sožitje-Kozjanski park in ga na drugi korespondenčni seji Sveta JZ KP tudi 
sprejeli. Konec decembra smo iz Urada za intelektualno lastnino prejeli potrdilo o prejemu prijave 
kolektivne znamke.  
 

5.3.1.19 20-letnica habitatne direktive 

20.07.2012 smo na gradu Podsreda počastili 20 letnico habitatne direktive. To je bila zaključna 
prireditev v EU, s katerimi je Evropska komisija skupaj z državami članicami obeležila sprejem 
direktive, ki utemeljuje ohranjanje prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih življenjskih 
prostorov v Evropi, ter je skupaj z direktivo o pticah (1997) podlaga za določitev območij Natura 2000 
in finančnega programa EU za okolje LIFE. Prireditve na gradu Podsreda so se udeležili evropski 
komisar za okolje g. dr. Janez Potočnik, minister za kmetijstvo in okolje RS g. Franc Bogovič ter hrvaški 
minister za zaščito okolja in naravo g. Mihael Zmajlović. 
Dogodek je ob naši pomoči organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Evropska komisija. Ob 
začetku dogodka sta minister Bogovič in komisar Potočnik podelila nagrade otrokom, ki so sodelovali 
na delavnici za vrtce »Pravljična narava Kozjanskega« in orientacijskem pohodu za osnovnošolce 
»Iskanje zaklada Natura 2000«. Že zjutraj so namreč učenci 5. do 7. razreda OŠ Kozje in  OŠ Bistrica ob 
Sotli v Podsredi začeli orientacijski pohod, ki se je končal na gradu, potekala pa je tudi delavnica z 
otroki iz vrtca Pikapolonica Bistrica ob Sotli. Otroke je zabavala znana pevka zabavne glasbe Nuša 
Derenda. 
 
Osrednji del prireditve na gradu Podsreda je bila okrogla miza na temo »Natura 2000 kot priložnost za 
(zeleni) turizem in lokalni razvoj«. Komisarju in ministru so se na okrogli mizi pridružili še hrvaški 
minister Zmajlović, direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak, Andreja Škrabec z zavoda 
Parnas, župan občine Podčetrtek in predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja, župan občine 
Velika Polana Damijan Jaklin ter direktor Kozjanskega parka mag. Teo Hrvoje Oršanič. 
 
Minister Bogovič je v svojem prispevku predstavil pomen programa LIFE za ohranjanje narave v 
Sloveniji, ki je med tujimi gosti eden pomembnih motivov za obisk. Posebej je izpostavil projekte, ki 
so prispevali k razvoju turistične infrastrukture. Kot je še dejal, je Natura 2000 tudi priložnost za 



turizem, ljudje pa moramo znati živeti z njo. Komisar Potočnik je poudaril, da je zmotno prepričanje, 
da vključitev v Naturo 2000 pomeni ustavitev vseh gospodarskih dejavnosti na območju. Po njegovem 
zaščita območja ne pomeni, da tja ni vstopa za ljudi, temveč ima lahko izrazit gospodarski pomen, še 
posebej v turizmu. 
 
Komisar Potočnik si je ob koncu s slovenskim in hrvaškim ministrom ogledal »suhi travnik« na 
Vetrniku, ki je bil prvi LIFE projekt v Sloveniji. 
 

5.3.1.20 Za družine brezplačno 

Kljub temu, da akcije nismo načrtovali v programu dela za leto 2012, smo se tudi letos pridružili akciji 
Zveze prijateljev mladine »ZA DRUŽINE BREZPLAČNO«. 
V letošnji že štirinajsti 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 v tednu družin in sicer od torka, 15. maja pa vse do 
torka, 22. maja. 
 
 
 

5.3.2 Informacijsko-promocijska gradiva in publikacije 

 
Zloženka-Program prireditev Kozjanskega parka 2012
Že v januarju leta 2012 smo izdali zloženko Program prireditev Kozjanskega parka 2012 v nakladi 
6.000 izvodov. 
 
Ponatis splošne zloženke o Kozjanskem parku 
Splošno zloženko o Kozjanskem parku smo prenovili in jo izdali v nakladi 6.000 izvodov. 
 
Priprava in izdaja zloženke 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 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 vodnika  po pešpoteh Bizeljskega 
Vodnik po pešpoteh Bizeljskega je pripravljen za tisk. 
 
Priprava in izdaja časopisa Kozjanskega parka 
Zaradi varčevalnih ukrepov v letu 2012 nismo izdali časopisa Kozjanskega parka. 
 
Priprava člankov za različne časopise 
Redno smo pripravljali strokovne članke za lokalne časopise – Oko, Rogaške novice, Šentjurčan, 
Planinski vestnik in Posavski obzornik. 
 
Zloženka o čebelarju 



V sodelovanju z ZRSVN OE Novo mesto in ob finančni podpori Urada za Unesco smo izdali zloženko o 
čebelarju. 
 
Plakat-stare sorte jabolk 
Plakat – stare sorte jabolk smo oblikovali in pripravili za tisk. 
 
Zloženka – Nega naravnih vrednot 
Zloženko – Nega naravnih vrednot smo oblikovali in pripravili za tisk. 
 
Film o Kozjanskem jabolku 
Film o Kozjanskem jabolku je bil dokončan  že v začetku leta 2012. Film traja 17 minut in prikazuje 
travniške sadovnjake v štirih letnih časih. 
 
Znamka Naravni parki Slovenije v okviru Pošte Slovenije 
Na pobudo Pošte Slovenije smo sodelovali pri izboru motiva za znamko iz njihove serije Naravni parki. 
V prvi polovici leta 2012 smo sodelovali z oblikovalci in se udeležili zasedanja komisije za izbor 
znamke v Mariboru. Oblikovalcem smo na njihovo pobudo oziroma željo posredovali značilne 
fotografije zavarovanega območja. Komisija organizirana s strani Pošte Slovenije je zasedala dvakrat. 
Ker na prvem zasedanju in pregledu natečajnih predlog ni bila zadovoljna, je predlagala ponovitev 
razpisa. Na drugem zasedanju komisije je bila izbrana znamka oblikovalca Edija Berka iz Ljubljane. Gre 
za znamko v bloku. Znamka bo izšla jeseni leta 2013. 
 
Obvestilna tabla na avtocesti 
Pripravili smo tudi obvestilno tablo, ki bo postavljena ob avtocesti Ljubljana – Maribor. Sodelovali 
smo z Lineo media pri oblikovanju obvestilne table. Tabla je pripravljena na tisk in postavitev, čeprav 
je še nekaj neusklajenosti glede vsebine predstavljene na tabli. 
 
 
 

5.3.3 Spletna stran 

 
Spletno stran Kozjanskega parka (www.kozjanski-park.si) smo v letu 2010 popolnoma preuredili. 
Novo postavljena stran nam omogoča, da nekatere spremembe in dopolnitve posodabljamo sami.  
V okviru projekta »Od vijeglavke do soka« smo vzpostavili dodatno spletno stran, kjer je podatkovna 
baza o projektu in travniških sadovnjakih, od leta 2012 je na novem naslovu – http://kozjanski-
park.si/ipasl/. Tudi to spletno stran urejamo sami oz. v sodelovanju s projektnimi partnerji. V okviru 
projekta Marijina romarska pot smo v letu 2011 vzpostavili še spletno stran (www.marijina-romarska-
pot.si).  
Poleg tega smo eden od skrbnikov turističnega portala www.slovenia.info in sicer za območje 
Kozjanskega parka. 
 
Okrepili smo pojavljanje na priljubljenem spletnem socialnem omrežju Facebook. 
 

5.3.4 Monitoring obiska 

 
Na objektih, kjer imamo voden obisk (Grad Podsreda, Kolarjeva domačija, ogled multivizije…), 
mesečno spremljamo število obiskovalcev. Upravičene pripombe obiskovalcev skušamo najhitreje 

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


odpraviti. 
V spodnji tabeli je navedeno število obiskovalcev v zadnjih petih letih. V letu 2012 je bilo za 1,07 % 
manj obiskovalcev v primerjavi z letom 2011. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

JANUAR 18 0 38 30 0 

FEBRUAR 153 82 0 40 53 

MAREC 531 382 409 563 403 

APRIL 987 1471 1273 1460 648 

MAJ 2073 2019 1415 1765 2111 

JUNIJ 2252 2673 1741 2653 2413 

JULIJ 1116 1118 1111 1327 1180 

AVGUST 1663 1316 1696 1400 1532 

SEPTEMBER 1385 1414 1272 1147 1122 

OKTOBER 11887 14480 13905 13836 14676 

NOVEMBER 680 779 661 503 709 

DECEMBER 250 107 327 485 92 

SKUPAJ 22.995 25.841 23.848 25.209 24.939 

 
 
 

  
 

 



 

5.4  VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 

 

5.4.1 Stanja kulturne dediščine 

Nadaljevali smo s spremljanjem stanja kulturne dediščine znotraj zavarovanega območja. Sodelovali 
smo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, posebej še z območnima enotama Celje in 
Novo mesto. Z omenjenima Zavodoma si posredujemo in  izmenjujemo podatke o kulturnih 
spomenikih in dediščini. 
Spremljali smo 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. 
Za kulturni spomenik Podsreda 3 in Podsreda 9 smo v sodelovanju z ZVKDS, OE Celje pripravili 
dokumentacijo za prijavo na razpis Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja, ukrep 3.2.3., pri 
Ministrstvu za kmetijstvo in okolje.  
Dogovorili smo se tudi za tesnejše sodelovanje pri Zbirki starin pri Travnikarju na Bizeljskem. 
 
 

5.4.2 Popis križev in kapelic v Kozjanskem parku 

Nadaljevali smo s popisom križev in kapelic na Bizeljskem v sklopu pregleda bizeljskih pešpoti.  
 
 

5.4.3 Upravljanje kulturnih spomenikov 

 
JZ KP upravlja z naslednjimi kulturnimi spomeniki lokalnega pomena: 

· Grad Podsreda, Podsreda 103 
· Trebče – Kolarjeva domačija in senik, Trebče 46 
· Podsreda 93 – Javerškova domačija  
· Kozjanka – dvorec Kozje  
· Fiketova domačija, Lesično 15 

 
Skrbeli smo za dobro kondicijo, dostopnost ter obisk kulturnih spomenikov, ki so v naši lasti oziroma 
upravljanju.  
Na gradu Podsreda smo v okviru rednih vzdrževalnih del prebelili notranje grajsko dvorišče, hodnik in 
galerije, kuhinjo in prostore v prvem nadstropju, kar smo opravili z našimi delavci. Prav tako smo 
zamenjali del strešne kritine na gradu Podsreda in za poseg pridobili tudi kulturnovarstveno soglasje. 
Za grad Podsredo smo na ZVKD, OE Celje naslovili vlogo za premestitev spomenika NOB iz prostora 
grajskega dvorišča in pridobili za poseg kulturnovarstveno soglasje.  
Za kulturni spomenik Lesično 15 smo dokončno uredili zemljiško-knjižno stanje. Objekt je na našem 
seznamu za odprodajo. 
 
Izvajali smo vzdrževalna dela v Slovensko-bavarski hiši, ki jo imamo v upravljanju. 
 
Na kulturnem spomeniku Podsreda 74, Levstikovemu mlinu, smo opravili nekatera vzdrževalna dela, 



kajti mlin je del naše ponudbe ogledov. Poseg je bil narejen v soglasju z lastnikom. 
 
Ministrstvo za kulturo oziroma Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, v letu 2012 žal 
ni objavilo nobenega razpisa za obnovo nepremičnih kulturnih spomenikov. Prav tako še vedno na 
ministrstvu miruje naša vloga za razglasitev gradu Podsreda za kulturni spomenik državnega pomena. 

5.4.4 Skrb za muzejske zbirke 

 
Urejanje in dopolnjevanje muzejskih zbirk 
 
V JZ KP imamo naslednje zbirke: zgodovinsko, etnološko, steklarsko, likovno in geološko, ki so 
združene v zbirko Kozjanskega parka, ki skupaj šteje 4217 predmetov. Del predmetov iz zbirke imamo 
razstavljenih na Javerškovi domačiji (Podsreda 93), v upravni stavbi Kozjanskega parka v Podsredi in 
na gradu Podsreda. 
 
Skrb za predmete, ki smo jih sprejeli v varstvo, je obveza. Glavna pozornost je veljala zgodovinski in 
steklarski zbirki. 
 
Urejanje in dopolnjevanje zgodovinske zbirke 
V preteklem letu je zgodovinska zbirka postala bogatejša za 42 predmetov. 
 
Urejanje in dopolnjevanje etnološke zbirke 
Za razstavo o sadjarstvu v naši dvorani so bili očiščeni in konzervirani predmeti iz naše etnološke 
zbirke. 
 
Urejanje in dopolnjevanje steklarske zbirke 
V preteklem letu je steklarska zbirka postala bogatejša za 4 nove predmete. Za novo predstavitev 
steklarske zbirke na gradu Podsreda je bilo iz depoja odbranih 55 novih predmetov.  
 
Urejanje in dopolnjevanje likovne zbirke 
Delo na likovni zbirki je potekalo na dopolnjevanju dokumentacije.  
 
Urejanje in dopolnjevanje geološke zbirke 
Geološko zbirko smo dopolnili s sedmimi novimi predmeti. 
 

5.4.5 Muzejska in razstavno – galerijska dejavnost 

 
GRAD PODSREDA 
 
Umetniška razstava Rajka Čubra 
V petek, 18. maja 2012 smo v galerijskih prostorih gradu Podsreda odprli slikarsko in fotografsko 
razstavo akademskega slikarja RAJKA ČUBRA.  
Akademski slikar Rajko Čuber živi in ustvarja v Brestanici. Je dobitnik študentske Prešernove nagrade 
za grafiko. Grafično specialko je opravil pri prof. Bogdanu Borčiću. Javnosti se je samostojno prvič 
predstavil leta 1981 v ljubljanski galeriji Krka. Do danes je nanizal že preko sto petdeset samostojnih 
in še več skupinskih razstav. 
Umetnika sta na odprtju predstavila umetnostna zgodovinarka Nina Sotelšek, ki ga je predstavila kot 
slikarja ter mag. Teo Hrvoje Oršanič, ki ga je predstavil kot fotografa. Odprtja se je udeležilo 80 



obiskovalcev. 
Dogodek je  popestril glasbenik  Vlado Jakša. 
4. avgusta 2012 sta umetnik Rajko Čuber in umetnostna zgodovinarka Nina Sotelšek imela javno 
vodstvo po slikarsko-fotografski razstavi. Dogodka se je udeležilo 30 obiskovalcev. 
Razstava je bila na ogled do 19. avgusta 2012. 
 
 
Umetniška razstava Alojza Konca »Naturalis« 
V petek, 24. avgusta 2012 smo v galerijskih prostorih gradu Podsreda odprli slikarsko razstavo 
umetnika Alojza Konca z naslovom » NATURALIS », ki je bila na ogled do 31. oktobra 2012. 
Akademski slikar Alojz Konec  je diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost Univerze v 
Ljubljani. Sedem let je kreiral renomirana konfekcijska otroška oblačila, nato pa postal srednješolski 
profesor likovne umetnosti. Samostojno in skupinsko je razstavljal v številnih krajih v Sloveniji in 
tujini, njegova dela se nahajajo v javnih in zasebnih zbirkah širom sveta. Umetnika in njegovo razstavo 
»NATURALIS« je predstavila kustosinja Alenka Černelič Krošelj. Razstava »NATURALIS« je njegova 
tretja v letu 2012, ki si ga je avtor izbral za leto intenzivne komunikacije z javnostmi -  s petimi 
razstavami, ki so povezane, a vendarle drugačne – vsaka razstava v svojem prostoru in novem okolju 
je nadaljevanje prejšnje z novim pogledom v svet. Razstava »Naturalis« nedvomno sovpada s 
poslanstvom ohranjanja in skrbi za naravo Kozjanskega parka, kjer se ves čas prepletata narava in 
človek. Odprtje je popestrila vokalna skupina In spiritu.  
 
 
Steklarska razstava v sodelovanju z Društvom steklarjev Slovenije – Tanja in Franc Valenčak in 
Leonida Justinek 
V petek, 30. marca 2012 smo v spodnjih prostorih gradu Podsreda odprli razstavo steklenih 
mojstrovin – ARS VITRARIA, članov Društva steklarjev Slovenije, Tanje in Francija Valenčaka ter 
Leonide Justinek.   
Kozjanski park se že vrsto let trudi ohraniti dediščino steklarstva, saj hrani bogato steklarsko zbirko, ki 
obsega 750 predmetov iz nekdanjih glažut. Najzanimivejše predmete iz zbirke že vrsto let občudujejo 
obiskovalci gradu Podsreda. Ker pa je steklarstvo na Kozjanskem že nekaj let v zatonu, je bilo leta 
2005 ustanovljeno Društvo steklarjev Slovenije, ki išče nove poti za obuditev steklarstva. Društvo se 
aktivno predstavlja preko medijev in številnih razstav, delavnic ter dnevov odprtih vrat. Steklarstvo 
ima močne korenine na Kozjanskem zato se je Društvo steklarjev Slovenije leta 2009 povezalo s 
Kozjanskim parkom. Člani društva vsako leto razstavljajo svoje umetnine na gradu Podsreda in 
izvajajo steklarske delavnice. Tako skupaj izpolnjujemo poslanstvo ohranjanja bogate kulturne 
dediščine, kamor gotovo sodijo tudi drobne steklarske mojstrovine. 
Odprtje razstave je popestrila Etno skupina Nojek, razstava je bila na ogled do 1. julija 2012. 
 
 
Steklarska razstava v sodelovanju z Društvom steklarjev Slovenije – Zvone Drobnič in Mitja Lukanc 
Na drugi letošnji razstavi ARS VITRARIA – steklene mojstrovine, v spodnjih prostorih gradu Podsreda  
sta se 5. julija 2012 predstavila Zvone Drobnič in Mitja Lukanc. Dogodek sta popestrila priznani 
klarinetist Andrej Zupan in sopranistka Nataša Zupan ob klavirski spremljavi Andreje Markun. 
Razstava je bila na ogled do 31. oktobra 2012. 
 
 
Razstava del dijakov umetniške Gimnazije Celje Center 
Na gradu Podsreda je bilo v času Praznika kozjanskega jabolka 2012 predvideno odprtje slikarske 
razstave dijakov umetniške Gimnazije Celje Center. Dela nastajajo v okviru projekta Zlato jabolko, ki 



ga izvajamo vsako leto v sodelovanju z Gimnazijo Celje Center. Zaradi pomanjkanja kadra na Gimnaziji 
Celje Center v letu 2012 nismo realizirali odprtja razstave. 
 
 
Fotografska razstava Marte Skoberne »Strašila« 
V soboto, 11. avgusta 2012 smo na podstrešju gradu Podsreda odprli fotografsko razstavo Marte 
Skoberne z naslovom »STRAŠILA«.  
Fotografinjo Marto Skoberne so leta 1984 v dolini Krke prvič pritegnila njeno pozornost strašila v taki 
meri, da jih od tedaj naprej redno spremlja in fotografira. V skoraj 30 letih je nastala zbirka okoli 4000 
posnetkov strašil iz vse Slovenije, pa tudi nekaterih krajev v tujini.  
Na razstavi je bilo preko 150 fotografij različnih strašil, prostor pa je avtorica dekorirala z odsluženimi 
strašili v naravni velikosti.  
Fotografski del razstave je predstavil mag. Teo Hrvoje Oršanič, prof.dr. Janez Bogataj pa je napisal 
besedilo o zgodovini in tipologiji strašil, ki smo ga prebrali na dogodku, saj se ni mogel udeležiti 
odprtja.  
Odprtje je popestrila Etno skupina Nojek. 
Razstava je bila na ogled do 31. oktobra 2012. 
 
 
Poslikane  panjske končnice Čebelarskega muzeja iz Radovljice                             
Kozjanski park in Muzeji Radovljiške občine – ČEBELARSKI MUZEJ smo v galerijskih prostorih gradu 
Podsreda, v četrtek, 12. aprila 2012 odprli potujočo razstavo POSLIKANE  PANJSKE KONČNICE 
ČEBELARSKEGA MUZEJA IZ RADOVLJICE. 
Posebnost slovenskega čebelarstva so poslikave na panjskih končnicah, ki so se pojavile sredi 18. 
stoletja, domnevno najprej na področju Gorenjske in se v naslednjih desetletjih razširile še v njen 
osrednji del in čez Karavanke na Koroško. Največ poslikanih končnic je nastalo na Gorenjskem, 
Koroškem in v Savinjski dolini. Končnice so slikali poznobaročni in post baročni podeželski slikarji,  
polkvalificirani kmečki podobarji ter številni samouki. 
Poslikavanje končnic je doživelo svoj razcvet med 1820 in 1880, nato pa je začelo usihati. 
Razstavo je predstavila Ida Gnilšak, avtorica, kustosinja Čebelarskega muzeja iz Radovljice. Dogodek 
sta popestrila mlada glasbenika iz OŠ Kozje Daša Berglez in Aljaž Klavžar. Razstava je bila na ogled do 
13. maja 2012.  
 
Posodobitev razstave na gradu Podsreda 
Skrb za naše obiskovalce nam narekuje vedno nove naloge. Tako smo pripravili material  za 
posodobitev oziroma novo postavitev predstavitve zgodovine gradu na gradu Podsreda. 
 
 
SLOVENSKO-BAVARSKA HIŠA 
 
Fotografski extempore Kozjansko jabolko 2012 
Fotografije udeležencev Fotografskega extempora Kozjansko jabolko 2012, ki je potekal v času od 12. 
– 14. oktobra, smo razstavili 3. 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 12. oktobra 2012. 
 
Sadje na znamkah – Razstava znamk in žigov Janka Štampfla 



Razstava Sadje na znamkah iz zbirke Janka Štampfla je bila dopolnilo naši stalni razstavi Stare sorte 
jabolk v okviru Praznika kozjanskega jabolka. Janko Štampfl, znani slovenski filatelist, je posebej za 
Kozjanski park pripravil filatelistično razstavo na temo Sadje na znamkah. Tematska razstava nam je 
približala tako domače in tuje znamke, izdane na to temo. Ob razstavi smo pripravili tudi dva 
priložnostna žiga – prvega poštnega in drugega, ki nam bo služil za našo promocijo in za večjo 
prepoznavnost Kozjanskega parka in Praznika kozjanskega jabolka. 
 
Dediščina naših vodnjakov - vodnjaki na Bizeljskem 
Z Marijo Sušnik smo pripravili razstavo Dediščina naših vodnjakov. V sliki in besedi smo predstavili 61 
bizeljskih vodnjakov. Razstavo smo najprej postavili v Slovensko-bavarski hiši, nato pa smo se 
dogovorili še za gostovanje na Upravni enoti v Brežicah, kjer smo v okviru praznovanja občinskega 
praznika občine Brežice z avtorico izvedli tudi javno vodstvo po razstavi. Z razstavo smo gostovali tudi 
v okviru prireditve  Ocenjevanje ajdovega kolača v Beli Gorci na Bizeljskem. 
 
Prijava na projektne razpise ministrstva za kulturo 
V Kozjanskem parku poskušamo del sredstev, namenjenih za izvajanje kulturnih programov, pridobiti 
s prijavami na projektne razpise, ki jih razpiše Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 
Januarja 2012 smo se prijavili na »Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju likovne 
umetnosti«. Prijavili smo pregledno razstavo slik in fotografij Rajka Čubra. Prijava je bila neuspešna.  
 
 

5.4.6 Glasbena dejavnost 

 
KONCERTI 
 
1. Uvodni koncert seminarja za flavto in trobento 
Seminarja za flavto in trobento sta potekala v istem terminu, zato smo uvodna in zaključna koncerta 
združili za oba instrumenta. V okviru seminarjev za flavto in trobento smo v nedeljo, 24. junija ob 19. 
uri na gradu Podsreda izvedli CELOVEČERNI KONCERT na katerem so se predstavili profesorji šole za 
flavto in trobento, Matej Grahek-flavta, Tibor Kerekes-trobenta, Tadej Horvat-klavir. 
 
2.  Zaključni koncert udeležencev seminarja za flavto in trobento 
Zaključni koncert udeležencev seminarjev za flavto in trobento smo izvedli v soboto, 30. junija ob 16. 
uri na gradu Podsreda. 
 
3.  Uvodni koncert seminarja za klarinet 
Uvodni koncert smo izvedli v soboto, 30. junija ob 19. uri na gradu Podsreda v izvedbi: Jernej Albreht-
klarinet, Blaž Šparovec-klarinet, Andreja Markun-klavir. 


4. Zaključni koncert udeležencev seminarja za klarinet  
Zaključni koncert udeležencev seminarja za klarinet smo izvedli v petek, 6. julija ob 18. uri prav tako 
na gradu Podsreda. 
 
5. Koncert seminarja za harfo 
V okviru seminarja smo v sredo, 11. julija 2012 ob 18. uri na gradu Podsreda izvedli celovečerni 
koncert profesorice šole za harfo, doc. Mojce Zlobko Vajgl, gostje Tine Žerdin in slušateljev seminarja 
za harfo. Tokrat izjemoma smo koncert profesorjev in slušateljev seminarja združili. 
 



 
6. Uvodni koncert seminarja za saksofon  
Uvodni koncert smo izvedli v nedeljo, 12. avgusta ob 19. uri na gradu Podsreda v izvedbi: Lev Pupis-
saksofon, Jan Sever-klavir. 
 
7. Zaključni koncert udeležencev seminarja za saksofon  
Zaključni koncert udeležencev seminarja za saksofon smo izvedli v soboto, 18. avgusta ob 18. uri prav 
tako na gradu Podsreda. 
 
8. Uvodni koncert seminarja za violončelo  
Uvodni celovečerni koncert profesorjev seminarja za violončelo smo izvedli v nedeljo, 19. avgusta ob 
19. uri na gradu Podsreda v izvedbi: Karmen Pečar – violončelo, Jan Sever – klavir. 
 
9. Zaključni koncert udeležencev seminarjev za violončelo  
Zaključni koncert udeležencev seminarjev za violončelo pa smo izvedli v soboto, 25. avgusta 2012 ob 
18. uri prav tako na gradu Podsreda. 
 
GLASBENI SEMINARJI 
Razpisali smo sedem glasbenih seminarjev in sicer seminar za flavto, trobento, klarinet, harfo, 
solfeggio, saksofon in violončelo. 
 
Izvedli smo šest glasbenih seminarjev, izveden ni bil samo seminar za solfeggio. Vseh šest seminarjev 
smo izvedli v času šolskih počitnic. 
 
Seminarji so se v celoti odvijali na gradu Podsreda. 
 
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 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 v letošnjem letu udeležilo 52 udeležencev, ki so prihajali iz Slovenije, 
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Madžarske. 

STROKOVNO VODSTVO 

FLAVTA (24. – 30. junij 2012) 
Seminar za flavto je vodil profesor Matej Grahek. Korepetitor na seminarju je bil Tadej Horvat. 
 
TROBENTA (24. – 30. junij 2012) 
Seminar za trobento je vodil profesor Tibor Kerekes. Korepetitor na seminarju je bil Tadej Horvat. 
 



KLARINET (30. junij – 6. julij 2012) 
Seminar za klarinet je vodil doc. Andrej Zupan, ki je že četrto leto zapored tudi umetniški vodja 
glasbenega poletja na gradu Podsreda. Korepetitorka v seminarju je bila Andreja Markun. 
 
HARFA (09. –11. julij 2012) 
Seminar za harfo je potekal pod vodstvom doc. Mojce Zlobko Vajgl. Kot gostja je na seminarju 
sodelovala tudi harfistka Tina Žerdin.  
 
SAKSOFON (12. – 18. avgust 2012) 
Seminar za saksofon je vodil profesor Lev Pupis. Korepetitor na seminarju je bil Jan Sever. 
 
VIOLONČELO (19. – 25. avgust 2012) 
Seminar za violončelo je vodila profesorica Karmen Pečar. Korepetitor na seminarju je bil Jan Sever. 
 
CILJNA SKUPINA SEMINARJEV 
Seminarji so bili namenjeni začetnikom, amaterjem iz pihalnih godb brez starostne omejitve, 
učencem nižjih in dijakom srednjih glasbenih šol ter študentom. 
 

PREDSTAVLJANJE IN PROMOCIJA 

Projekt seminarjev je bil predstavljen v programski knjižici. Programska knjižica je bila poslana vsem 
profesorjem, ki so vodili seminarje in na naslove, ki so nam jih posredovali le-ti. Prav tako smo 
programsko knjižico poslali v vse slovenske glasbene šole ter na izbrane tuje glasbene institucije.  
 
V času poteka posameznih seminarjev so bili le-ti predstavljeni v slovenskih časopisnih, radijskih in 
elektronskih medijih – tako v nacionalnih kot tudi v lokalnih. 
 
Program glasbenega poletja na gradu Podsreda je v celoti financiran iz kotizacij udeležencev. 

 



5.5 UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI 

 
Izvajanje aktivnosti za gospodarno upravljanje z nepremičninami 
JZ KP 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  

 Fiketova domačija v Lesičnem 
 
V letu 2012 smo uspešno prodali t.i. Germovškovo domačijo v Podsredi. 
 
Oktobra 2012 smo pridobili novo cenitev kompleksa Trebeže na Križan Vrhu, saj se je pojavil 
potencialni kupec, ki je kasneje od namere odstopil.  
 
V letu 2012 je bila delno obnovljena streha na gradu Podsreda, poškodovana po toči. Stroške 
popravila je krila zavarovalnica. 
 
V spomeniškem kompleksu Trebče so neznanci ukradli bakrene žlebove. Kraja je bila prijavljena, 
storilci niso bili ujeti, žlebove smo nadomestili s cenejšimi. 
 
Reševanje prostorske stiske in ohranjanja stavb smo v letu 2012 poskusili reševati s prijavami na 
različne projekte, ki omogočajo ureditev objektov za nov namen. Pred prijavo t.i. Adamičeve domačije 
v IPA projektu »Od čebelice do jabolka« kot primernega sadjarsko-parkovnega informacijskega 
centra, smo morali z odkupom dela parcele od soseda dokončno urediti dolga leta neurejeno 
lastniško razmerje. Ravno tako smo v letu 2012 dokončno uredili lastniško stanje Fiketove domačije. 
Stanje je bilo neurejeno vse od nakupa nepremičnine! 
 
Zaradi pomanjkanja sredstev in tudi drugih vzrokov smo v letu 2012 prekinili z najemno pogodbo 
najema dveh sušilnih naprav v podeželskem dvorcu Kozje. Dvorec, ki ga zaradi nerabe pestijo težave s 
talno vlago, smo sušili z zračenjem. 
 
Iz kupnine za prodane nepremičnine načrtujemo nakup kmetijskih zemljišč za uveljavljanje predkupne 
pravice na zemljiščih z naravovarstvenim pomenom in za rešitev prostorske stiske zavoda z obnovo 
Adamičeve hiše v Podsredi in ureditev info centra na gradu Podsreda.  
 
V podporo vzgoji sadik travniških sadnih sort nameravamo kupiti manjšo njivo tik pod upravno 
stavbo. Njiva je skupaj z ostalimi nepremičninami na dražbi. V letu 2012 smo ob neuspešnih dražbah 
vodili postopke za pridobitev dovoljenja prodaje nepremičnin po parcelah. Ugoden razplet 
pričakujemo v letu 2013.   
 



5.6  UPRAVLJANJE S KADRI  

 
V Kozjanskem parku v letu 2012 na podlagi kadrovskega načrta MOP-a nismo izvedli dodatnih 
zaposlitev strokovnih kadrov za izvajanje javne službe ohranjanja narave. V javnem zavodu Kozjanski 
park, na dan 31.12.2012 ostaja 17 redno zaposlenih za nedoločen čas in direktor za obdobje trajanja 
mandata. Z istim dnem se je upokojila sodelavka, ki je do upokojitve vodila računovodstvo. Njeno 
upokojitev bomo v letu 2013 reševali s prerazporeditvijo knjigovodkinje na delovno mesto 
računovodkinje, dela knjigovodstva dodatno opravlja tajnica zavoda, nekatere obračune pa je 
prevzela vodja službe za splošne zadeve. 

5.6.1 Izvajanje programa javnih del 

 
Tudi v letu 2012 smo bili uspešni pri prijavi programa javnih del. Prijavili smo štiri programe in dobili 
tri odobrene in sicer: 
- Ukrepi proti zaraščanju in degradiranosti kulturne krajine, 
- Varstvo in ohranitev kulturne dediščine in aktualne/novejše/sodobne kulturno-umetniške 

produkcije, 
- Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih. 

 
V okviru vseh programov skupaj smo zaposlili osem oseb. 
 
Dela, ki so jih opravljale vključene brezposelne osebe na programu Ukrepi proti zaraščanju in 
degradiranosti kulturne krajine: 

 pomoč pri odstranjevanju alergenih rastlinskih plevelov 

 pomoč pri odstranjevanju invazivnih tujerodnih rastlin 

 pomoč pri ukrepih ob izbruhu rastlinskih bolezni 

 pomoč društvom ali drugim nevladnim organizacijam pri organiziranju in izvajanju teh dejavnosti 

 pomoč pri izvajanju preventivnih aktivnosti in osveščanju prebivalcev v zvezi z alergenimi 
rastlinskimi pleveli, invazivnimi tujerodnimi rastlinami, posledicami zaraščanja kulturne krajine 

 
Dela, ki so jih opravljale vključene brezposelne osebe na programu Varstvo in ohranitev kulturne 
dediščine in aktualne/novejše/sodobne kulturno-umetniške produkcije: 

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

 pomoč pri popisu naravne in kulturne dediščine 

 pomoč pri urejanju dokumentacije 
 
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 skladu z določili pravilnika o naravovarstveno-nadzorni službi smo v letu 2012 opremili javne 
uslužbence z zaščitnimi delovnimi oblekami.   
 
V januarju 2012 je bilo organizirano cepljenje zaposlenih proti klopnemu meningoencefaelitisu. 
Cepljenih bilo sedem zaposlenih.  
 
 

5.6.2 Izobraževanje delavcev Kozjanskega parka 

Izobraževanje zaposlenih v Kozjanskem parku se je izvajalo z udeležbo na strokovnih srečanjih, 
seminarjih, delavnicah ter spremljanjem strokovnih literatur in revij.  
 
Štirje uslužbenci zavoda so v Šolskem centru Šentjur uspešno opravili tečaj z zagovorom naloge za 
pridobitev pravice biti mentor dijakom ali študentom višješolskega študija. 
 
 

NAZIV IZOBRAŽEVANJA ORGANIZATOR UDELEŽENEC  

Škocjanskem jame Zeleno javno naročanje Mojca Kunst, mag. Valerija 
Slemenšek 

Usposabljanje članov portala  Slovenska turistična 
organizacija 

mag. Valerija Slemenšek 

Mednarodna konferenca o 
turizmu 2012 – Tri krasne 

Regionalni center za razvoj, 
Zagorje ob Savi 

Tatjana Zalokar, Nataša Ferlinc 
Krašovic, mag. Valerija 
Slemenšek 

Storitve s področja javnega 
naročanja 

SIB d.o.o. mag. Valerija Slemenšek 

Strokovno srečanje ekoloških 
pridelovalcev sadja 

Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede 

Adrijan Černelč, Slavko Kramer, 
Peter Kunst, Nada Vreže 

Praktični prikaz potrebnih 
tehnoloških znanj za 
koščičarje 

Kmetijsko gozdarski zavod 
Slovenije, Zavod Novo mesto 

Adrijan Černelč 

5. sadjarski kongres z 
mednarodno udeležbo 
   

Strokovno sadjarsko društvo 
Slovenije in Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta 

Adrijan Černelč 

Arte fieri, Bologna Društvo likovnikov Dobova Teo Hrvoje Oršanič, Lucija Zorenč  

Jože Prah, Ureditev učnih 
gozdnih poti 

Mladinsko društvo Bistrica ob 
Sotli 

Lucija Zorenč 

Konzervatorske delavnice 
 

Mestni muzej Krško Nataša Ferlic Krašovic, Lucija 
Zorenč 

Ob Dnevu Zemlje – 
predavanje dr. Dušana Pluta 

JZ Kozjanski park Lucija Zorenč, Teo Hrvoje 
Oršanič, Mojca Kunst, Vesna 
Zakonjšek 

Vodna infrastruktura v 
Sloveniji – namen in 
upravljanje, dr. Lidija 
Globevnik 

JZ Kozjanski park Lucija Zorenč, Teo Hrvoje 
Oršanič, Mojca Kunst 



Ekskurzija po nekdanjih 
glažutah na Kozjanskem 

Društvo steklarjev Slovenije  Teo Hrvoje Oršanič,Nataša 
Ferlinc Krašovic, Tatjana Zalokar, 
Vesna Zakonjšek, Lucija Zorenč 

Ekskurzija v okviru projekta: 
Sodobna arhitekturna 
tipologija na Kozjanskem  

JZ Kozjanski park in Metro SR Vesna Zakonjšek, Lucija Zorenč, 
Teo Hrvoje Oršanič, Tina Krivec, 
Toni Preskar, Mirica Miklič, 
Slavko Kramer 

Informativna delavnica o 
pripravi projektov v okviru 
Programa Life v Ljubljani 

MKO Teo Hrvoje Oršanič, Tatjana 
Zalokar, Mojca Kunst 

Priča o staklu  Staro selo Kumrovec Teo Hrvoje Oršanič,Nataša 
Ferlinc Krašovic, Vesna 
Zakonjšek, Lucija Zorenč 

Metulji v Kozjanskem parku JZ Kozjanski park Lucija Zorenč, Teo Hrvoje 
Oršanič, Barbara Ploštajner, 
Mojca Kunst, Vesna Zakonjšek 

Javno vodstvo po razstavi 
Rajka Čubra 

JZ Kozjanski park Lucija Zorenč, Nataša Ferlinc 
Krašovic 

Sodobna arhitekturna 
tipologija na Kozjanskem – 
delavnice 

JZ Kozjanski park in Metro SR Lucija Zorenč, Teo Hrvoje 
Oršanič, Vesna Zakonjšek, 
Barbara Ploštajner 

Nadzor porabe finančnih 
sredstev 

Ministrstvo za finance Mirica Miklič, Tina Krivec, Teo 
Hrvoje Oršanič 

Okoljsko izobraževanje v 
Banja Luki. 

WWF izpostava za Hrvaško Teo Hrvoje Oršanič, Valerija 
Slemenšek 

Prilagajanje podnebnim 
spremembam 

WWF izpostava za Hrvaškp Teo Hrvoje Oršanič, Tatjana 
Zalokar, Mojca Kunst, Barbara 
Ploštajner 

Anton Martin Slomšek v luči 
romarskega turizma 

Razvojna agencija Kozjansko Tatjana Zalokar, Nina-Klavdija 
Lojen 

Mednarodna konferenca v 
okviru projekta » Pilgrimage 
Europe SI-AT « z naslovom  
Pilgrimage in Europe 
/Romanje v Evropi/ 

Dioceze Graz Seckau Teo Hrvoje Oršanič, Tatjana 
Zalokar, Nina-Klavdija Lojen 

Najstniki in muzej- predavanje 
Vesne Lotrič  

Mestni muzej Ljubljana Nataša Ferlinc Krašovic 

Muzeoforum Skupnost muzejev Slovenije Nataša Ferlinc Krašovic 

Konservatorsko-
restavratorska delavnica 

Mestni muzej Krško Nataša Ferlinc Krašovic 

Strokovna ekskurzija po poteh 
steklarstva 

Društvo steklarjev Slovenije Teo Hrvoje Oršanič, Tatjana 
Zalokar, Nataša Ferlinc Krašovic 

Strokovna ekskurzija v Divačo 
in Lipico 

Skupnost muzejev Slovenije Teo Hrvoje Oršanič, Nataša 
Ferlinc Krašovic, Valerija 
Slemenšek 



Delo z najstniki – predavanje 
Marka Juhanta  

Mestni muzej Ljubljana Nataša Ferlinc Krašovic 

Strokovna ekskurzija v 
München 

Skupnost muzejev Slovenije Nataša Ferlinc Krašovic 

Okrogla miza Kmetijsko živilski sejem, Gornja 
Radgona 

Teo Hrvoje Oršanič, Adrijan 
Černelč, Toni Preskar 

Posvet o reformi evropske 
kmetijske politike do leta 
2012-obisk evropskega 
komisarja za kmetijstvo 
Daciana Ciolosa 

Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje 

Teo Hrvoje OršaničTatjana 
Zalokar 

Strokovna ekskurzija v 
Vulkanland – Avstrija 

LAS Posavje Teo Hrvoje OršaničTatjana 
Zalokar 

Strokovna ekskurzija  Severne 
Primorske 

LAS Obsotelje in Kozjansko Valerija Slemenšek, Nataša 
Ferlinc Krašovic 

Prostovoljstvo v 
naravovarstvu  

ZRSVN Teo Hrvoje Oršanič, Barbara 
Ploštajner, Dušan Klenovšek 

Glavate vrbe JZ KP Teo Hrvoje Oršanič, Dušan 
Klenovšek, Barbara Ploštajner, 
Mojca Kunst 

 
 
 

5.7  PODATKOVNI IN DOKUMENTACIJSKI FONDI 

5.7.1 Urejanje in posodabljanje podatkovnih zbirk  

GIS je ključni podporni sistem vsem strokovnim nalogam, analizam in načrtovanju v varstvu narave, s 
katerim urejamo in posodabljamo podatkovne zbirke. 
 
Pregled dosedanjih vsebin in nadgraditev z novimi 
Javni zavod Kozjanski park razpolaga z naslednjimi digitalnimi podatki: TTN5, ortofoto posnetki, 
katastrski načrti, TK25, TK50, TK250, digitalne geološke karte v merilu 1:100 000, digitalni podatki o 
naravnih vrednotah in Naturi2000, digitalni podatki o rabi tal, digitalna pedološka karta, podatki o 
državnih gozdovih v zavarovanem območju. Digitalne podatke glede na možnosti sproti dopolnjujemo 
in obnavljamo. 
 
Izdelava strokovnih grafičnih podlag 
Dopolnjevali smo podatkovno zbirko o travniških sadovnjakih in izdelali grafično podlago le teh.  
 
Dopolnjevanje podatkovnih baz o vrstah in sortah sadja 
Narejenih je bilo 12 determinacijskih opisov tradicionalnih sort jabolk in hrušk. 
 
Dopolnjevanje podatkov v naravovarstvenem atlasu 
V sodelovanju z ZRSVN smo dopolnili 8 podatkov v naravovarstvenem atlasu. 
 



 
5.7.2 Urejanje in posodabljanje dokumentacijskih fondov 
Dobro poznavanje območja Kozjanskega parka pomeni tudi zbiranje, evidentiranje in dokumentiranje 
gradiva v zvezi z zavarovanim območjem, ki potrebno za dopolnjevanje strokovnih podlag za nov 
ustanovitveni akt, načrt upravljanja in za druge dokumente, ki opredeljujejo namen, cilje in naloge 
upravljavca zavarovanega območja.  
 
KNJIŽNICA KOZJANSKEGA PARKA  
Knjižnica Kozjanskega parka predstavlja pomoč in vir informacij pri strokovnih in splošnih zadevah. 
Redno vodimo evidenčni vpis v knjižnico, skrbimo za oddajanje obveznega izvoda Narodni in 
univerzitetni knjižnici in skrbimo za izmenjavo tiskov z nekaterimi zavodi in muzeji ter vodimo 
evidenco izposoj zunanjim interesentom ter jim posredujemo podatke o literaturi. V letu 2012 je bilo 
v knjižnico vpisanih 116 naslovov, knjižnica pa beleži 2181 vpisov. 
 
UREJANJE DIGITALNE FOTOGRAFIJE 
Uredili smo 300 novih enot digitalne fotografije. 
 
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.  
Klasična fototeka šteje 18431 fotografij in 17716 negativov. Ta del se samo še dopolnjuje. 
 
DIATEKA 
JZ KP hrani v diateki 2657 urejenih in popisanih diapozitivov. Diapozitivi več ne nastajajo na novo, jih 
pa dopolnjujemo z novimi podatki in seveda uporabljamo v promocijske namene. 
 
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 2012 je bilo vloženih 775 člankov. Od tega se 274 člankov 
neposredno nanaša na dogajanje v  našem zavodu.  
 
PROTIKORUPCIJSKA KOMISIJA 
Za protikorupcijsko komisijo vodimo seznam daril uslužbencev zavoda. Vsako leto jim pošljemo tudi 
poročilo o prejetih darilih v preteklem letu. V letu 2012 je bil seznam dopolnjen s tremi vpisi. 
 

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

V preteklem letu je bilo delo oziroma sodelovanje z lokalnimi skupnostmi intenzivno. Občina Kozje 
načrtuje izgradnjo centra za ogrevanje individualnih hiš, poslovnih stavb in stanovanjskih blokov na 
biomaso, ter »avto campa« za izboljšanje možnosti obiska območja. Na to temo je bilo kar nekaj 
sestankov, investitor centra za ogrevanje Kozjega pa je projekt predstavil uslužbencem zavoda. 
Občina Bistrica ob Sotli načrtuje izgradnjo večje rastlinske čistilne naprave in novega vrtca. Tudi na te 
teme je bilo kar nekaj usklajevalnih sestankov. Občina Kozje, Krajevna skupnost Osredek in naš zavod 
načrtujemo postavitev razglednega stolpa na Velikem vrhu. Gre za izjemno razgledno točko, ki hkrati 



lahko služi tudi kot točka monitoringa ujed, ali jesensko/pomladnih migratornih vrst ptic. Projekt je v 
fazi pridobivanja soglasij. 
 
Sodelovanje pri pripravi občinskih  prostorskih aktov 
Sodelovali smo pri razgrnitvi prostorskega načrta občine Brežice. 
 
Sodelovanje pri pripravi projektnih predlogov 
Z občinami Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli smo sodelovali pri pripravi projektnih predlogov za 
različne razpise (IPA – Slovenija – Hrvaška, LAS Obsotelje in Kozjansko) 
 
Strokovno sodelovanje pri urejanju tematskih poti, ki jih pripravljajo različni akterji znotraj lokalnih 
skupnosti 
Z OŠ Lesično in občino Kozje načrtujemo ureditev vodne učne poti ob osnovni šoli. Označitev poti bo 
realizirana v letu 2013. S TD Bizeljsko smo sodelovali pri trasiranju pešpoti ob Sotli. 
 
Sodelovanje z zavodi, društvi in drugimi institucijami 
Julija in avgusta smo za pripravo vodnika o bizeljskih pešpoteh, v sodelovanju s Turističnim društvom 
Bizeljsko, prehodili vse že obstoječe pešpoti na Bizeljskem. Za Dneve evropske kulturne dediščine smo 
skupaj pripravili slikarsko kolonijo in razstavo pri Sv. Vidu na Bizeljskem. 
 
26.7.2012 smo za Grad Tabor, Hrvaška pripravili strokovni ogled gradu Podsreda in se dogovarjali o 
možnostih nadaljnjega sodelovanja oziroma izmenjave razstav.   

14.10.2012 smo se srečali z zaposlenimi iz UE Brežice. Pripravili smo jim strokovno predstavitev 
parka. Imeli smo pogovor o temah, ki zadevajo UE in JZ KP. 

 
21.10.2012 smo sodelovali na 6. ocenjevanju bizeljskega ajdovega kolača, ki mu je sledila še razstava 
vseh ocenjenih kolačev in otvoritev razstave Marije Sušnik, Dediščina naših vodnjakov – Vodnjaki na 
Bizeljskem. Prireditev je potekala v Beli gorci na Bizeljskem. 
 
30.11.2012 smo pripravili predstavitev upravljavca zavarovanega območja Kozjanskega parka za 
Upravno enoto Slovenj Gradec. 
 
Z Muzejskim društvom Kozje smo nadaljevali dobro sodelovanje in se dogovorili za tesnejše 
sodelovanje v njihovem razstavnem programu. 
 
V letu 2012 so potekali razgovori z Muzejem na prostem Staro selo, Kumrovec za prenos razstav tako 
v Kumrovec kot na grad Podsredo. 
 
Že drugo programsko leto smo sodelovali z Društvom steklarjev Slovenije pri pripravi in organiziranju 
dveh razstav stekla na gradu Podsreda. Na prošnjo predstavnikov društva smo pomagali tudi pri 
postavitvi in oblikovanju omenjenih dveh razstav. Sodelovali pa smo tudi pri pripravi njihovega 
promocijskega gradiva z oblikovanjem društvene predstavitvene mape. Udeležili smo se tudi 
ekskurzije, ki so jo pripravili v omenjenem društvu. Ogledali smo si lokacije nekdanjih glažut na 
Kozjanskem. Ekskurzijo je strokovno vodil kustos Jože Rataj, muzejski specialist za steklo. 
 
Ob posameznih nalogah na konkretnih lokacijah objektov kulturne dediščine aktivno sodelujemo s 
predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V okviru projekta Sodobna arhitekturna tipologija 
na Kozjanskem se je šest predstavnikov ZVKD OE Celje udeležilo strokovne ekskurzije, ki smo jo v 



Javnem zavodu Kozjanski park organizirali v mesecu maju v Posočje in na Gorenjsko, na temo 
sodobne podeželske arhitekture. V okviru istega projekta smo v mesecu novembru organizirali 
delavnico oziroma okroglo mizo za strokovno javnost, katere so se udeležili štirje predstavniki zavoda. 
Eden od rezultatov je bil, da smo predstavnike zavoda zaprosili za njihove usmeritve k projektu 
Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem. Pismene usmeritve pričakujemo v začetku leta 2013. 
 
Aktivna članica Društva za oživljanje mesta Brežice je Marija Sušnik, s katero v parku aktivno 
sodelujemo že več let. Marija Sušnik živi na Bizeljskem in je lastnica Etnografske zbirke na svoji 
domačiji. Vrsto let aktivno deluje na področju zbiranja in predstavljanja naravne in kulturne dediščine 
Bizeljskega, dela zavarovanega območja, ki sega na območje občine Brežice. V okviru omenjenega 
društva je Marija Sušnik izvedla raziskavo pojavnosti vodnjakov na območju Bizeljskega. Marija Sušnik 
se je v okviru Društva za oživljanje mesta Brežice obrnila na naš zavod, z željo po sodelovanju pri 
pripravi in promociji razstave Vodnjaki na Bizeljskem. Gradivo za razstavo smo strokovno uredili in 
pripravili za tisk. Poleg tega smo razstavo v okviru zavoda Kozjanski park tudi oblikovali ter natisnili v 
okviru zmožnosti zavoda. Razstavo smo predstavili najprej v prostorih Kozjanskega parka, v Slovensko 
bavarski hiši, nato v prostorih Upravne enote Brežice in nazadnje še na Bizeljskem, na domačiji Balon, 
v okviru aktivnosti Aktiva kmečkih žensk Bizeljsko in njihove prireditve Ajdov kolač. 
 
V TD Pilštanj so se odločili, da bodo obstoječe trasirane in označene pešpoti v okolici Pilštanja 
obogatili še z energetskimi točkami. V ta namen so se povezali s predstavnico Društva bioenergetikov 
iz Ljubljane ter jo prosili za raziskavo na terenu. V mesecu marcu so v TD Pilštanj organizirali skupni 
terenski ogled teh točk na trasi na Vino goro, na katerega so povabili tudi predstavnika Kozjanskega 
parka. Terenskega ogleda in sestanka smo se udeležili 17. marca 2012.  
 
KD Pilštanj že trideset let organizira Likovne kolonije pedagoških likovnih ustvarjalcev. Likovno 
kolonijo organizirajo vsaki dve leti. Tako so organizirali 15. likovno kolonijo v mesecu avgustu 2012.  
Na prvo skupno srečanje so povabili tudi predstavnika Javnega zavoda Kozjanski park z željo, da bi v 
letu 2013 predstavili izbor likovnih del nastalih na omenjenih kolonijah v tridesetih letih. Sestanka 
smo se udeležili 14. avgusta 2012 ter se pogovorili o možnostih sodelovanja. 
 
Muzejsko društvo Kozje že več kot deset let organizira različna predavanja, razstave in srečanja s 
področja ohranjanja in promoviranja kulturne dediščine. Tudi v letu 2012 smo se udeleževali njihovih 
prireditev. 
 
Društvo Folklora Kozje je v letu 2012 praznovalo obletnico 30 let delovanja. Celo leto so organizirali 
svoje nastope v pripravah na obletnico, ki so jo izvedli v mesecu novembru. Že v mesecu maju so 
organizirali mednarodno srečanje folklornih skupin. Za obe prireditvi so prosili Javni zavod Kozjanski 
park za sodelovanje. Prosili so nas, da jim oblikujemo plakata in letaka ter vabili za njihovi prireditvi. 
Obe naročili smo izvedli v okviru sodelovanja z lokalnimi društvi. 
 
Že kar šest let aktivno sodelujemo s predstavniki Turističnega društva Bizeljsko pri trasiranju in 
opremljanju z informacijskimi in usmerjevalnimi tablicami pešpoti v okolici Bizeljskega. Vse dosedanje 
trase bizeljskih pešpoti smo pomagali urejevati na njihovo pobudo in z njihovim sodelovanjem pri 
trasiranju in pripravi zloženke. Da bi celotno območje predstavili celovito, so želeli urediti še zadnjo 
pešpot in sicer ob reki Sotli. Trasa poteka od Stare vasi, po ravnici med obsoteljskimi njivami in 
travniki, mimo vasi Gregovce do Nove vasi. Traso smo si skupaj ogledali, v TD Bizeljsko so pripravili in 
natisnili zloženko, za leto 2013 pa želimo postaviti še nekaj najnujnejših usmerjevalnih tablic. 
Prireditev, organiziran pohod po pešpoti ob Sotli organizirajo krajani iz vasi Gregovce in TD Bizeljsko, 
v mesecu avgustu. Leta 2012 že drugo leto zapored.  



 Z njimi smo soorganizirali Dneve evropske kulturne dediščine ter skupne terenske oglede bizeljskih 
znamenitosti in vrednot za potrebe priprave Vodnika po bizeljskih pešpoteh (največ sodelujemo s 
predsednico TD Bizeljsko Vesno Kunej in z Martinom Najgerjem, članom društva). Poleg tega smo 
sodelovali tudi z Marijo Sušnik pri pripravi razstave Vodnjaki na Bizeljskem, ki je nastajala tudi na 
pobudo Društva za oživljanje mesta Brežice.  
 
Na povabilo predstavnikov zveze turističnih društev občine Brežice je Vesna Zakonjšek sodelovala v 
komisiji za izbor najlepše urejenega kraja in šole občine Brežice, v letu 2012 že drugo leto. 
 
G. Ivanu Tomšetu smo pomagali pri izboru gradiva in postavitvi razstave v galeriji Posavskega muzeja 
v Brežicah. Ob otvoritvi razstave smo pripravili predstavitev avtorja. 
 
S sodelovanjem Karate kluba Brežice smo 20.10.2012 na gradu Podsreda organizirali športno – 
kulturno prireditev »Kimono Night«, katero sta z obiskom nagradila dva mojstra borilnih veščin iz 
Okinawe. Program je obsegal prikaz osnov izvirnega Okinawskega karateja, nato pa je sledil kulturni 
glasbeni program v izvedbi članov Karate kluba Brežice. Prisotni so bili tudi predstavniki Karate kluba 
Kozjansko. 
 
S Planinsko zvezo Slovenije sodelujemo že kar nekaj let. Aktivno se vključujemo v programe in 
procese izobraževanja Gorskih varuhov narave. 
 
Z gozdarji iz Kočevja smo z avtorskim prispevkom sodelovali pri pripravi knjige o pragozdovih na 
Kočevskem. Knjiga je napisana, oblikovana in pripravljena za tisk. V javnost naj bi prišla v letu 2013. 
 
V letu 2012 sta izšli tudi dve knjigi: Kostanjevica na Krki iz zraka in Bizeljsko Sremič – dežela vinske 
trte, vina in novega življenja, pri katerih smo sodelovali z avtorskih prispevkom. 
 
Kozjanski park je že vrsto let član Skupnosti muzejev Slovenije. V okviru Skupnosti delujejo številne 
sekcije. Vodenje Pedagoške sekcije je maja 2012 prevzela Nataša Ferlinc Krašovic, zaposlena v 
Kozjanskem parku. Kozjanski park se preko SMS predstavlja na številnih skupnih sejmih (Kulturni 
bazar, Otoški bazar, Posveti ravnateljev, Študentska arena,…) prav tako pa tudi v skupnih publikacijah 
(Vodnik po slovenskih muzejih, Pedagoški programi v slovenski muzejih,…). 
 
Kozjanski park že od leta 2009 sodeluje z Društvom steklarjev Slovenije, od leta 2011 pa aktivno, saj 
se njihovi člani dvakrat na leto predstavijo v spodnjih razstavnih prostorih gradu Podsreda, prav tako 
pa se predstavijo v sklopu steklarskih delavnic. 
 
S Planinskim društvom Brežice smo sodelovali pri pohodu k spomeniku tolarja in pri pohodu po 
Kozjanskih sadovnjakih izvedenem v mesecu maju.  
 
S Turističnim društvom Celje in vrtcem Celje smo sodelovali pri sajenju sadik sadnega drevja. 
 
V vrtcu Rogaška Slatina smo na njihovo prošnjo posadili sadike sadnega drevja.  

5.9 INFRASTRUKTURA PARKA ZA OBISK IN INTERPRETACIJO V PARKU 

Javni zavod Kozjanski park konec leta 2012 upravlja z naslednjo infrastrukturo: 

 Pešpot Podsreda 

 Geološka učna pot na Rudnico in Virštanj 



 Pešpot Pilštanj 

 Naravoslovna učna pot Travnik na Vetrniku 

 Bizeljske pešpoti: Pot k repnicam, Vidova pot, Grajska pot in Pot po Orešju 

 Gruska jama – naravna vrednota 

 Davjek – kraški izvir v Dekmanci 

 Žličar - skalni osamelec 

 Zelenjak – soteska reke Sotle 

 Vodna učna pot Bistrica ob Sotli 

 Info točka na Čerčkovi domačiji 

 Rastlinska čistilna naprava pri upravi JZ KP 
 
 
Redno popravilo in vzdrževanje označevalnih in informacijskih tabel, ter objektov in lokacij za obisk  
- Skozi celo leto redno vzdržujemo in popravljamo označevalne in informacijske table. Ker jih je 

velik del že dotrajanih smo v letu 2012 pripravili popis tabel za zamenjavo, ki pa jih zaradi 
varčevalnih ukrepov nismo uspeli zamenjati, kljub temu pa smo na celotnem zavarovanem 
območju na tablah (cca 150) izvedli nujna vzdrževalna dela, ki smo jih lahko opravili v lastni režiji 
(zamenjava dotrajanih količkov, utrjevanje le teh, pritrjevanje odlepljenih napisov in čiščenje 
tabel). 

- V drugi polovici leta smo površino na Čerčkovi domačiji 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. 
 
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  

- 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. 

 
 
 

5.10      DOMAČI IN MEDNARODNI PROJEKTI V IZVAJANJU 

 
Z aktivnim izvajanjem domačih in mednarodnih projektov izvajamo dodatne aktivnosti, ki prinašajo 
dodano vrednost zavarovanemu območju in krepijo ohranjanje le-tega. 

5.10.1 Od vijeglavke do soka  

Projekt v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013 
Vloga Kozjanskega parka: Kozjanski park je bil prijavitelj in vodilni partner v projektu. 
Projektni partnerji: Javni zavod Park Kolpa in Javna ustanova Nacionalni park Risnjak na Hrvaškem. 
Datum prijave: 20.10.2008 
Trajanje projekta: 10.07.2009 do 29.02.2012 
 
S projektom smo strokovno, upravljavsko in izvedbeno povezali zavarovana območja Kozjanskega 
parka, Krajinskega parka Kolpa in Nacionalnega parka 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. 
S projektom smo zasledovali dolgoročne cilje trajnostnega upravljanja z visokodebelnimi travniškimi 
sadovnjaki, ki jih je moč realizirati le s skupnim čezmejnim sodelovanjem.  
 
Nekateri doseženi neposredni učinki projekta: 

- izdelana skupna Strategija dolgoročnega sonaravnega upravljanja s travniškimi sadovnjaki v 
zavarovanih območjih projekta IPA – Od vijeglavke do soka, 

- organiziran dvodnevni sadjarski posvet na temo multifunkcijskosti travniških sadovnjakov, 
- revitalizirani sadovnjaki (33 sadovnjakov), 
- 3 kolekcijski nasadi, vsak z info točko, 
- novo dosajena drevesa visokodebelnih sort (3724 kom.),  
- študija izvedbe popisa ptic v travniških sadovnjakih,  
- študija Sheme kakovosti za trženje sadja in predelanega sadja iz travniških sadovnjakov, 
- institut „Carjevič“ (3 dogodki v času Praznika kozjanskega jabolka), 
- izdane publikacije (36500 kom.), 
- skupne delavnice s prikazom rezi in predelave sadja (11), 
- izboljšana tehnična opremljenost za vzdrževanje travniških sadovnjakov: mobilna stiskalnica in 

polnilnica soka, samohodne kosilnice in mulčerji, sadjarsko orodje, traktor s sadjarsko košaro. 
 
Namen in cilj investicije v tehnično opremljenost je bil, da opremo in aktivnosti v projektu 
uporabljamo in izvajamo na celotnem projektnem območju, ter da z njo lahko pridemo do vsakega 
posameznega lastnika. Izobraževanja, praktični prikazi, storitve in usluge v travniških sadovnjakih, so 
predstavljale enega izmed glavnih projektnih ciljev.  
Oprema se je uporabljala v skladu s projektnimi navodili za koriščenje opreme, pri lastnikih travniških 
sadovnjakov znotraj projektnega območja, ki se sami ne ukvarjajo s tržno dejavnost na področju 
sadjarstva, imajo pa naravovarstveno pomembne sadovnjake ter izpolnjujejo ostale pogoje za pomoč 
pri oskrbi sadovnjakov.  
 
Vrednost projekta je znašala: 271.983,62 €  
IPA sredsteva: 230.421,62 €.  
Vrednost projekta za JZ KP 154.975,20 €, ki jih je ob končanju projekta izkoristil v celoti.  
 

5.10.2 Pilgrimage Europe SI-AT (ČEZMEJNI PROGRAM  SLOVENIJA - AVSTRIJA  2007 - 2013) 

Projekt Pilgrimage Europe SI-AT, ki je bil odobren na 2. roku 2. skupnega javnega razpisa, smo prijavili 
skupaj z naslednjimi projektnimi partnerji: Diözese Graz-Seckau, RISO Zavod Ptuj, Razvojna agencija 
Kozjansko, ZRS Bistra Ptuj in Steirische Tourismus GmbH.  
 
Trajanje projekta: 1.10.2010–31.3.2014 (36 mesecev operativnega projektnega dela in 6 mesecev 
administrativnega dela za dokončanje projekta) 
 
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. 
 
3. vmesno obdobje poročanja projekta je trajalo od 1.10.2011 – 31.3.2012. 
V začetku leta 2012 smo intenzivno zbirali podatke za namene izdaje številnega promocijskega 
materiala o Jakobovi poti (priprava tekstov o glavnih točkah na poti, turistične informacije ob poti, 
podatki o naravni in kulturni dediščini ob poti, o kontrolnih točkah). 
Pripravili in poslali smo pobudo na Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem o vključitvi 
romarskega turizma v nastajajočo Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012-2016. 
O projektu in poteh smo obvestili tudi vse tri pristojne škofije oz. nadškofije (škofijo Celje, nadškofijo 
Ljubljana in nadškofijo Maribor). 
Preučevali in pripravili smo tekste za razstavo o Emini romarski poti, ki je bila obnovljena in 
postavljena v mesecu marcu na gradu Podsreda. 
Za namene celostne grafične podobe, za katero smo se dogovorili da bomo uporabljali logotip 
Slovenske turistične organizacije »I feel Slovenia« smo pridobili dovoljenje za uporabo te promocijske 
znamke za namene projekta. 
V tem času smo izvedli in sodelovali na treh sestankih projektnih partnerjev in predavanju na temo 
romarskega turizma. 
 
4. vmesno obdobje poročanja projekta je trajalo od 1.4.2012 – 30.9.2012. 
Meseca aprila smo pripravili in oddali 3. vmesno poročilo projektnega partnerja. V mesecu juniju in 
juliju smo pripravili dvojne dopolnitve 2. vmesnega poročila in nato v mesecu septembru 2012 še 
dopolnitve 3. vmesnega poročila projektnega partnerja. 
V tem obdobju smo določili kontrolne točke na Jakobovi poti in tudi relacijo in število etap na poti. 
Nato smo se dogovorili o mikrolokacijah (planinski domovi, TIC-i, gostilne) za žige na kontrolnih 
točkah.  
Dokončali smo tekste za zloženko, romarsko knjižico, CD in delno tudi za vodnik o Jakobovi poti.  
Izvedli smo raziskavo tržišča glede opisa poti za vodnik po Jakobovi poti ter lektoriranje in prevajanje 
tekstov za promocijski material ter izbrali najugodnejša ponudnika. 
Projektnemu partnerju Steirische Tourismus smo pomagali pri prevajanju tekstov in s predlogi ter 
popravki za spletno stran www.pilgern.info. 
Začeli smo z zbiranjem podatkov o Martinovi kulturni poti za namene izdaje številnega promocijskega 
materiala (priprava tekstov o glavnih točkah na poti, turistične informacije ob poti, podatki o naravni 
in kulturni dediščini ob poti). 
V tem času smo izvedli in sodelovali na treh sestankih projektnih partnerjev, sodelovali na pohodu ob 
avstrijskem romarskem dnevu in mednarodni konferenci o romarskem turizmu v Mariazellu. Udeležili 
smo se tudi sestanka s predstavniki avstrijskega društva Jakobove poti v Grazu in sestanka s 

http://www.pilgern.info/


predstavniki Kulturnega društva Evropski kulturni center Sv. Martin Tourski – Slovenija v Šentjurju. 
Meseca junija smo se želeli udeležiti sejma o kulturnih poteh »Crossroads of Europe« v Pavii, Italija; 
vendar je zato bila potrebna »Prošnja za odobritev dejavnosti izven programskega območja«, ki pa žal 
ni bila odobrena pravočasno. Zato smo se odločili, da bomo januarja 2013 sodelovali na sejmu Alpe 
Adria, Turizem in prosti čas v Ljubljani in se poskušali udeležiti sejma v Pavii v letu 2013. 
30.6.2012 smo uspešno organizirali pohod po delu Emine romarske poti od Olimja do Zagorja pri 
Lesičnem, ki se ga je udeležilo 51 pohodnikov. 
 
5. vmesno obdobje poročanja projekta je trajalo od 1.10.2012 – 31.3.2013. 
Oktobra smo pripravili in oddali 4. vmesno poročilo projektnega partnerja in nato v mesecu 
novembru še dopolnitve le tega. 
Izvedli smo raziskave trga in izpeljali javna naročila za fotografije za Jakobovo romarsko pot; za 
celostno grafično podobo za Jakobovo pot; za izdelavo CD-ja za Jakobovo pot; za oblikovanje in tisk 
promocijskega gradiva za Jakobovo pot; za izdelavo žigov za kontrolne točke na Jakobovi poti ter 
izbrali najugodnejše ponudnike. 
Nato smo večkrat usklajevali in korigirali vsebino promocijskega materiala za Jakobovo pot: knjižice, 
zloženke, razglednic, vodnika in CD-ja. V mesecu novembru je bil promocijski material o Jakobovi poti 
(romarska knjižica, zloženka v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku, vodnik, razglednice in CD) 
natisnjen. 
Nadaljevali smo z zbiranjem podatkov o Martinovi kulturni poti za namene izdaje številnega 
promocijskega materiala (priprava tekstov o glavnih točkah na poti, turistične informacije ob poti, 
podatki o naravni in kulturni dediščini ob poti, podatki o kontrolnih točkah). 
V tem času smo sodelovali na enem sestanku projektnih partnerjev in organizirali ter se udeležili 
ekskurzije z nemškimi novinarji na trasi dela Marijine romarske poti med Planino in Zagorjem. 
 
Kozjanski park je kot koordinator slovenskih projektnih partnerjev vseskozi koordiniral aktivnosti med 
slovenskimi projektnimi partnerji in vodilnim partnerjem. 
 
Za čas trajanja projekta smo zaposlili koordinatorja projekta Nino-Klavdijo Lojen. 
 
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 
 
 

5.10.3  Arhitekturna tipologija Kozjanskega 

 
Projekt v okviru 3. javnega poziva »LAS Obsotelje in Kozjansko«. 
Vloga Kozjanskega parka: Kozjanski park je prijavitelj in vodilni partner v projektu. 
Projektni partnerji: Občina Kozje, Občina Podčetrtek, RA Sotla 
Trajanje projekta: 01.01.2012 - 30.06.2013  
 
Opis projekta: 
Tako kot vse občine v Sloveniji se tudi občine znotraj območja Kozjanskega parka srečujejo s 
problematiko izdelave Občinskih prostorskih načrtov. V teh prostorskih aktih se bodo med drugim na 
novo določili tudi pogoji za gradnjo novih objektov. V trenutno še veljavnih aktih so ti pogoji glede na 
današnji način gradnje, bivanja in energetske izrabe zastareli ter v dobršnem delu tudi zaviralni. Ta 
kontradikcija pa se še posebej izraža znotraj zavarovanega območja Kozjanskega parka, kjer se tako 



projektanti kot investitorji zelo težko znajdejo znotraj obstoječih (zastarelih) pogojev in pravil. Zato 
nemalokrat prihaja do nejasnih situacij, ali je podana arhitekturna rešitev prava ali ne, še težje pa je 
povedati, kaj šele prikazati dober primer, v katero smer bi prava rešitev le lahko šla (t.j. primer dobre 
prakse). 
Zaradi navedenega želi javni zavod Kozjanski park v sodelovanju z občinami, ki sodijo vanj, za območje 
Kozjanskega parka, pridobiti strokovne kriterije za umeščanje novih objektov v prostor. Le-ti bodo 
morali na eni strani upoštevati arhitekturno tipologijo območja, v katerega se umeščajo, na drugi pa 
sodoben način gradnje, bivanja in rabe energije, ki morajo biti ekološki in trajnostni. 
Predmet dela je izdelava petih idejnih zasnov za stavbe s petimi konkretnimi lokacijami za umestitev v 
prostor. Idejna zasnova mora podati preizkus zamisli o sodobnem stavbnem tipu na izbranem 
območju z razpoznavno arhitekturno tipologijo. Za vsako lokacijo se bo prikazala razvojna matrica, ki 
je osnova predlagane rešitve in zagotavlja kar največje število možnih prilagoditev (velikost objekta, 
konfiguracija terena, namembnost,…). 
 
Cilji: 

 pridobiti ustrezno podobo za objekte, ki bo kar najbolje upoštevala arhitekturno tipologijo 
območja v katerega se umeščajo, ter sodoben način gradnje, bivanja in rabe energije, ki 
morajo biti ekološki in trajnostni - do junija 2013 

 strokovnim službam občin in javnega zavoda Parka ustvariti strokovno podlago pri upravljanju 
s prostorom - do junija 2013 

 potencialnim investitorjem prikazati možnosti gradnje hiš, ki so prilagojeni za njihovo območje 
od decembra 2012 do marca 2013 

 ustvariti sodoben stavbni tip hiše, ki gradi na podlagi značilnosti lokalne arhitekturne 
tipologije, z možnostjo izvedbe tudi v pasivni ali nizkoenergetski varianti - do maja 2013 

 pridobiti izhodišča za oblikovanje objektov, ki bodo podlaga za izdelavo prostorskih izvedbenih 
pogojev v občinskih prostorskih načrtih - do maja 2013 

 na podlagi primerov dobre prakse posredno ponuditi izobraževalni učinek za prebivalce LAS 
območja - do junija 2013 

 pridobiti strokovno osnovo, na podlagi katere bodo lahko občine v sodelovanju s Kozjanskim 
parkom lahko presojale potencialne investicije – do maja 2013 

 priprava razstave s pripadajočo brošuro znotraj katerega bodo predstavljeni sodobni stavbni 
tipi hiš - do maja 2013 

 izdaja publikacije s področja arhitekturne topografije - do maja 2013 
 
Projekt SODOBNA ARHITEKTURNA TIPOLOGIJA NA KOZJANSKEM smo začeli izvajati 1.1. 2012. Projekt 
smo začeli izvajati po v razpisu priloženem terminskem planu. Po podpisu pogodb s partnerji projekta 
smo podpisali tudi pogodbo z izvajalcem osrednjega dela projekta, tj. z Zavodom za prostor Savinjske 
regije METRO SR iz Celja. 
 
Strokovna ekskurzija 
V mesecu maju smo organizirali strokovno ekskurzijo v Posočje in na Gorenjsko, kjer smo si ogledali 
sodobne arhitekturne rešitve v podeželskem prostoru. Ekskurzijo smo organizirali za predstavnike 
občinskih uprav, upravnih enot ter predstavnike Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 
Celje. Strokovno ekskurzijo smo organizirali 30.5.2012. Program ekskurzije so pripravili v zavodu 
METRO SR. Ekskurzije se je udeležilo 38 udeležencev. Ogledali smo si razstavo in pogovor s 
predstavniki Posoškega razvojnega centra Tolmin, turistično naselje Nebesa v zaselku Livek, sodobno 
hišo v Čezsoči, ki jo je projektiral Abiro pod vodstvom prof. Miloša Florjančiča, nato smo si ogledali 
pristavo  Lepena. Predzadnja točka je bila alpska vila v Podkorenu, ki so jo zasnovali v arhitekturnem 



biroju Gregorc Vrhovec. Strokovno ekskurzijo smo zaključili z ogledom Slovenskega planinskega 
muzeja v Mojstrani. Ekskurzijo smo nato predstavili v lokalnem časopisu OKO. 
 
Ustvarjalne delavnice za učence parkovnih osnovnih šol – Igriva arhitektura 
Z nazivom Igriva arhitektura so v Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije že leta 2009 ustanovili 
Program za izobraževanje otrok o prostoru in arhitekturi. Namen programa ni vzgoja malih 
arhitektov, temveč spoznavanje otrok in mladostnikov s problematiko prostora in arhitekture, 
oziroma vzgoja ozaveščenih uporabnikov in prihodnjih investitorjev. Arhitektura nas spremlja na 
vsakem koraku, ne oblikujejo je le arhitekti, oblikujemo jo vsi ljudje. Delavnice vodijo priznani 
slovenski arhitekti, krajinski arhitekti in drugi strokovnjaki s področja urejanja prostora.  
Leta 2012 smo se v Javnem zavodu Kozjanski park prvič priključili k zgoraj omenjenemu projektu 
Igrive arhitekture, na pobudo sodelavcev Zavoda za prostor Savinjske regije METRO SR iz Celja. 
Delavnice smo organizirali v okviru projekta Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem. 
Organizirali smo štiri delavnice z naslovom Hiša v parku. Delavnice so vodili urbanistka Mojca Furman 
Oman in prav tako arhitekta Gorazd Furman Oman in Jaka Sedovnik, vsi zaposleni v zgoraj 
omenjenem zavodu. Delavnic so se udeležili učenci OŠ Pišece, OŠ Lesično, OŠ Podčetrtek, OŠ Kozje in 
OŠ Bizeljsko. Skupaj se je delavnic udeležilo 90 učencev parkovnih osnovnih šol. Delavnice smo 
organizirali na sedežu javnega zavoda Kozjanski park v Podsredi, v mesecu oktobru in novembru. Na 
delavnici je vsaka skupina izdelala maketo krajine zavarovanega območja ter vanjo umeščala makete 
hiš in gospodarskih objektov. Prvo delavnico so posneli za TV Slovenija, za oddajo Infodrom (obiskal 
nas je novinar in snemalca). O delavnici smo poročali v lokalnem časopisu. 
 
Organiziranje delavnic 
V jeseni smo organizirali še delavnici oziroma okrogli mizi s področja prostorske tematike. 
V sredo, 28.11.2012 smo organizirali delavnico namenjeno strokovni javnosti. Vabljeni so bili 
arhitekti, ki projektirajo na območju Kozjanskega parka, arhitekti in konservatorji iz strokovnih služb 
zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki dajejo pogoje in usmeritve za zaščitene stavbe in območja ter 
strokovnjaki, ki se z obravnavanim prostorom ukvarjajo na raziskovalni ravni. Delavnice se je udeležilo 
23 udeležencev. Osrednji gost predavatelj je bil mag.prof. Peter Gabrijelčič. Predstavnike zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Celje smo zaprosili za usmeritve k projektu. 
V sredo, 11.12.2012 smo organizirali delavnico, namenjeno javni upravi. Vabljeni so bili župani in 
uslužbenci iz oddelkov za okolje in prostor iz občinskih uprav znotraj obravnavanega območja, ki 
sprejemajo prostorske akte ter uradniki upravnih enot, ki izdajajo dovoljenja za posege v prostor. 
Delavnice se je udeležilo 16 udeležencev. 
Delavnice so bile predstavljene v lokalnem časopisu Rogaške novice decembra 2012. 
 
Publikacija 
Publikacija z naslovom Temelji graditeljske prepoznavnosti s področja arhitekturne topografije, 
avtorja Andreja Pajerja. Začeli smo z aktivnostmi, da bi publikacijo izdali. Poiskali smo 
najprimernejšega ponudnika za skeniranje ter sredi decembra 2012 predali obsežno gradivo risb in 
fotografij v prenos v digitalni medij.  
Vzporedno pa je  ves čas potekalo delo na oblikovanju usmeritev za gradnjo in priprava petih vzorčnih 
zasnov za pet konkretnih lokacij. Na terenskih ogledih v drugi polovici leta 2012 smo se seznanili s 
petimi konkretnimi lokacijami, lastniki in njihovimi željami. V letu 2013 bodo v zavodu METRO SR 
pripravili idejne rešitve, ki jih bomo predstavili tudi na razstavi in z brošuro. 
 
Vrednost projekta znaša: 51.417,50 €  
Leader sredstva: 37.281,64 € 
Prispevek partnerjev: 4.461,56 € 



Lastna sredstva JZ KP: 9.674,30 € 
 
5.10.4 Steklarstvo – kulturna identiteta in razvojna priložnost Kozjanskega in Obsotelja –   

ARS VITRARIA  
 

Projekt v okviru 4. javnega poziva »LAS Obsotelje in Kozjansko« za izbor projektov za izvajanje  
Lokalne razvojne strategije 2007-2013. 
Vloga Kozjanskega parka: Kozjanski park je prijavitelj in vodilni partner projekta. 
Projektni partnerji: Društvo steklarjev Slovenije. 
Datum prijave: 9.3.2012 
Trajanje projekta: 1.10.2012 – 31.10.2013. 
 
Opis projekta: 
Steklarstvo ima na Kozjanskem bogato tradicijo. Razcvet steklarstva na Kozjanskem zasledimo v 18. 
stoletju. Glažute so bile v Hrastju, Logu ob Sotli, na vzhodnem obrobju Bohorja, na Polani pod Lisco in 
na Veterniku. Steklarne na Kozjanskem so izdelovale steklenice za mineralno vodo, steklovino za 
shranjevanje zdravil in živil, pivsko posodje, svetila, stekleno servirno in jedilno posodo, steklo za šipe 
ter še marsikaj drugega. V 19. stoletju je steklarstvo na Kozjanskem doživljalo velike spremembe, 
nekatere obstoječe so zapirali in ustanavljali nove. V 20. stoletju pa so steklarsko tradicijo nadaljevali 
v Steklarni Rogaška Slatina, v brusilnici Dekor v Kozjem in Steklarski šoli v Rogaški Slatini, ki je skrbela 
za izobraževanje steklarskih kadrov. 21. stoletje je prineslo zaton steklarstva, brusilnica Dekor v 
Kozjem je bila ukinjena, Steklarska šola je postala del Šolskega centra Rogaška Slatina, kjer pa se 
vsako leto srečujejo z problemom nezanimanja mladih za steklarski poklic. 
V Kozjanskem parku želimo ohraniti dediščino steklarstva s steklarsko zbirko, ki obsega 750 
predmetov iz nekdanjih glažut. Razstava temelji na glažutarski tradiciji in sodobni proizvodnji 
rogaških, kozjanskih in drugih steklarskih mojstrov. Steklo je bilo eno od prvih muzejskih zbirk 
Kozjanskega parka in je ena od vidnejših prezentacij tovrstne premične dediščine nastajajoče na 
Kozjanskem. Steklo je eksponat, ki zahteva specifične pogoje – primeren prostor ter kakovostna 
osvetlitev. Trenutna stalna postavitev je zastarela, predvsem smo naleteli na pomanjkanje vitrin, 
obstoječe nam žal ne zadostujejo, zaradi neprimerne velikosti poleg tega pa so eksponati tudi 
neprimerno osvetljeni in  številni med njimi ne pridejo do izraza.  
Z ustreznim, modernejšim načinom predstavitve bodo eksponati dobili novo dodano vrednost. 
Razstavo, ki jo bomo odprli leta 2013, bo spremljal katalog o steklarstvu na Kozjanskem nekoč in 
danes, prav tako pa bomo obiskovalcem gradu Podsreda omogočili ogled krajšega filma o steklarski 
tradiciji v našem prostoru. 
Od leta 2009 v Kozjanskem parku aktivno sodelujemo z Društvom steklarjev Slovenije, ki je projektni 
partner projekta. 
Strokovno podporo projekta zagotavlja Pokrajinski muzej Celje, ki je pristojni izvajalec javne službe na 
področju varovanja kulturne dediščine. S skupnim projektom ARS VITRARIA bomo obogatili naš 
razstavni program, hkrati pa se bo dvignil ugled najbolj grajskega med gradovi na Slovenskem in 
pritegnil nove obiskovalce, v Društvo steklarjev Slovenije pa pritegnili nove člane. Brezposelni steklarji 
na Kozjanskem in Obsotelju bodo s projektom dobili novo priložnost za delo v svojem poklicu. 
Cilji projekta: 

- z modernejšim in inovativnim pristopom obnovljena stalna razstava stekla na gradu Podsreda, 
- vsebinsko bogat, strokoven in dovolj populističen katalog o steklarstvu na Kozjanskem in 

Obsotelju, 
- 7 minutni film o steklarstvu, ki bo namenjen vsem obiskovalcem gradu Podsreda, 
- občasni razstavi in delavnici stekla članov društva steklarjev Slovenije kot odmevna kulturna 

dogodka na projektnem območju kot tudi na celotnem slovenskem prostoru, 



- vzpostavitev spletne strani, ki bo promovirala sam projekt in hkrati služila članom Društva 
steklarjev Slovenije kot promocijsko-marketinški istrument. 

 
Vrednost projekta:  
Vrednost projekta je 46.849,96 €  
LEADER sredstva: 33.203,54 €  
Delež Kozjanskega parka je: 45.721,80 €  
Lastna sredstva JZ KP: 13.335,53 € 
 
 



5.11   MEDNARODNO SODELOVANJE 

 
Povezovanje v širšem evropskem prostoru 
Že obstoječe sodelovanje z Naturparkom Weinland (Avstrija) ter Naturparkom OBW (Nemčija) smo še 
dodatno okrepili. Zopet so nas obiskali ob Prazniku kozjanskega jabolka.  
V okviru projekta Od vijeglavke do soka, smo sodelovali s projektnimi partnerji Parkom prirode 
Žumberak - Samoborsko gorje in Hrvatskim zavodom za poljuprivrednu savjetodavnu službu. 
V okviru projekta Pilgrimage Europe SI-AT smo poglobili sodelovanje z avstrijskimi partnerji. 
Pri pripravi čezmejnih projektov v okviru programa IPA smo skupaj s hrvaškimi partnerji pripravili kar 
tri projektne predloge. 
 
5.11.1 Europarc 
Kozjanski park je vključen v mrežo Europarc. Aktivnosti v povezavi z Europarcom smo nadaljevali v 
letu 2012. Načrtovanega obiska obnovljenega Info centra v Nacionalnem parku Bayerische Wald 
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nismo izvedli.  


5.11.2 Upravljanje biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje in izvajanje programa UNESCO 
MAB 

Program MAB (Človek in biosfera) je eden od štirih nacionalnih odborov znotraj Slovenske nacionalne 
komisije za UNESCO (mednarodni hidrološki program IHP, mednarodni program geološke korelacije 
IGCP, človek in biosfera MAB, mednarodna oceanografska komisija IOC). Namenjen je raziskovanju 
vplivov človekovih dejavnosti na spremembe v življenjskem okolju in spodbujanju trajnostnega in 
sonaravnega razvoja. 
 
S sofinanciranjem Urada za Unesco smo v letu 2012 izvedli: 
Dan Zemlje, naravoslovno-izobraževalno delavnico, raziskavo nočnih metuljev, program kako 
postanem mladi varuh narave, zloženko o čebelarju. 
 
V programu za leto 2012 pa nismo načrtovali obiska ga. Meriem Bouamrane iz MAB sekretariata pri 
UNESCU iz Pariza, ker je le ta šele na začetku julija napovedala obisk v Sloveniji. Poleg našega 
biosfernega območja je obiskala še biosferno območje Kras in predlagano biosferno območje Drava-
Mura.  
Prav tako smo se tekom leta na pobudo predstavnikov Urada za Unesco in biosfernega območja Kras 
odločili, da tudi pri nas ustanovimo mrežo šol. 
 
Obisk ga. Meriem Bouamrane iz MAB sekretariata pri UNESCU 
26. avgusta nas je obiskala v Podsredi. Namen obiska je bil spoznati naše biosferno območje, zato 
smo jo popeljali po celotnem območju. Pričeli smo v Podsredi, si ogledali Čerčkovo domačijo, Rajglov 
hrast na Vetrniku in se nato odpravili proti Lisci. Z Lisce smo pot nadaljevali proti Sv. Lovrencu, 
Jurkloštru in jo zaključili v Muzeju Laško. Predstavnica Unesca je poudarila, da je območje izjemno in 
da sedaj potrebujemo samo izbrati prave vsebine, ki bodo pripomogle k razvoju in prepoznavnosti. 
Poleg nje se nam je pridružil tudi direktor biosfernega območja Winerwald iz Avstrije Christian Diry in 
predstavnici biosfernega območja Kras. Dogovorili smo se, da v naslednjem letu predstavniki 
slovenskih biosfernih območij obiščemo Winerwald, kar bo osnova za povezovanje in iskanje skupnih 
interesov za razvoj teh območij.    
 
 



Ustanovitev mreže šol biosfernega območja 
Kozjanski park je leta 2010 postal upravljavec biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, ki deluje v 
okviru programa MAB - človek in biosfera. Ena pomembnih nalog upravljavca biosfernega območja je 
spodbujanje raziskovanja in izobraževanja na vseh ravneh. Ravno zato smo se na podlagi izkušenj, ki 
jih že ima upravljavec biosfernega območja Kras, to je park Škocjanske jame, odločili, da ustanovimo 
mrežo osnovnih šol biosfernega območja. K sodelovanju smo povabili šole na tem območju. Našemu 
povabilu se je odzvalo šest šol, med njimi je tudi šola iz Kumrovca, ki se nahaja preko meje, to je v 
republiki Hrvaški.  
V sodelovanju z Uradom za Unesco in sodelujočimi šolami smo pripravili okvirni program delovanja 
mreže. Na gradu Podsreda smo 24. oktobra s sodelujočimi šolami in Uradom za Unesco podpisali 
listine o sodelovanju. Prve raziskovalne rezultate bodo učenci predstavili 24. maja 2013. 
Skupaj z učenci iz OŠ Kozje in OŠ Lesično in mentoricama smo 2. junija obiskali biosferno območje 
Kras, kjer so nam njihovi učenci predstavili raziskave na področju vodnih virov. 
 
 
 



6 KADROVSKI NAČRT 

 

TABELA 1: Realizacija kadrovskega načrta 

 

1. Zaposleni, ki jih 
financira MOP 

I. – IV. 
TR 

V. TR VI. TR/ 
VII/1 

VII/2 
TR 

VIII. 
TR 

IX. 
TR 

Skupaj 

Št. zaposlenih na dan 
31. 12. 2012 (a+b) 

 

1 4 3 8 2  18 

a) Št. zaposlenih za 
določen čas 

/ / / / 1  1 

b) Št. zaposlenih za 
nedoločen čas 

1 4 3 8 1  17 

Št. zaposlenih s 
krajšim delovnim 

časom 

 1     1 

Število napredovanj v 
plačne razrede 

/ / / / /  / 

Število premestitev 
 

/ / / / /  / 

Število upokojitev 
 

1 / / / /  1 

Število nadomestnih 
zaposlitev zaradi 

upokojitev 

1 / / / /  1 

Število odpovedi 
pogodb o zaposlitvi 

/ / / / /  / 

2. Število zaposlenih, 
ki so financirani iz 

drugih virov, navedite 
vir: tržna dejavnost, 

projektno delo itd. na 
dan 31.12.2012 

6 
Javna 
dela 

1 
Javna 
dela 

1 
projektno 

delo 
1 javno 

delo 

   9 

3. Skupaj število 
zaposlenih na dan 31. 

12. 2012 (1+3) 
 

7 5 5 8 2  27 

 



TABELA 2: Realizacija stroškov dela 

Načrtovani stroški dela SKUPAJ 
FN 2012 

Sredstva 
MKO 
2012 

Drugi viri 
sredstev 

2012 

Skupaj 
sredstva 

2012 

Dejavnost 
na 

trgu 2012 

Delež 
MKO v % 

  1 2 3 4=2+3 5=1-4   

a) plače in dodatki + manjkajoča 
sredstva po ZUJF 425371 355264 63560 418824 6547 84 

od tega dodatki za delo v posebnih 
pogojih 0 0 0 0 0   

b) regres za letni dopust 13306 6544 2782 9326 3980 49 

c) povračila in nadomestila 46298 34128 11859 45987 312 74 

d) sredstva za delovno uspešnost 0 0 0 0 0   

e) sredstva za nadurno delo 0 0 0 0 0   

f) drugi izdatki (odpravnine, 
jubilejne nagrade, solidarnost itd.) 10608 10425 0 10425 182 98 

SKUPAJ 1             
(a+b+c+d+e+f) 495583 406362 78201 484562 11021 82 

g) skupaj bruto plače (a+d+e) + 
manjkajoča sredstva po ZUJF 425371 355264 63560 418824 6547 84 

h) skupaj drugi osebni prejemki 
(b+c+f) 70212 51098 14641 65738 4473 73 

i) skupaj prispevki, davek, premije 
ZVPSJU (j+k) 77460 63910 13550 77460 0 83 

SKUPAJ 2             
(g+h+i) 573043 470272 91751 562023 11021 82 

j) prispevki +manj. po ZUJF 70108 56878 13230 70108 0 81 

k) premije pokojninskega 
zavarovanja (ZVPSJU) 7352 7032 320 7352 0 96 

struktura virov financiranja stroškov 
dela v %             






TABELA 3: Realizacija zasedenosti delovnih mest (DM) 

 

Naziv DM Število 
sistemiziranih DM 

po veljavnem 
pravilniku 

Število 
zasedenih 
DM na dan 

31. 12. 2011 

Število 
zasedenih DM 
na dan 31. 12. 

2012 

Predvideno 
število 

zasedenih 
DM na dan 

31. 12. 2013 
Direktor 1 1 1 1 

Naravovarstveni 
svetnik 

3 3 3 3 

Višji naravovarstveni 
svetovalec 

7 5 6 6 

Naravovarstveni 
svetovalec 

1 0 0 0 

Naravovarstveni 
sodelavec III 

2 2 1 0 

Naravovarstveni 
nadzornik IV 

1 1 1 1 

Naravovarstveni 
nadzornik V 

1 1 1 1 

Finančnik VII/1 1 1 1 1 
Knjigovodja VII/1 1 1 1 0 

Samostojni strokovni 
delavec V 

1 1 0 0 

Tajnica V 1 1 1 1 
Vodnik v 

zavarovanem 
območju 

3 1 1 1 

Tehnični delavec V(I) 1 1 1 1 
Čistilka II 1 1 1 1 

Delavec za preprosta 
dela I 

2 0 0 0 

 
Skupaj 

 

27 20 19 17 

 
 
 



TABELA 4: Poraba ur po vsebinskih sklopih 

VSEBINSKI SKLOPI ŠT. NAČRT. 
UR 

ŠT.  REAL. 
UR 

PRIORITETE   

Prioriteta 1: Novelacija ustanovitvega akta JZ KP ter priprava načrta upravljanja 
zavarovanega območja 

1170 200 

Prioriteta 2: Doseganje ciljev na območjih Natura 2000 310 319 

Prioriteta 3: Ureditev informacijskega centra kozjanskega parka na gradu Podsreda / / 

Prioriteta 4: Izvajanje že odobrenih projektov čezmejnega sodelovanja in priprava 
projektov za različne javne razpise finančne perspektive 2007 - 2013 

5160 5052 

5.1     OHRANJANJE NARAVE 2914 3163 

5.1.1 Ohranjanje ugodnega stanja narave 540 600 

5.1.2  Ohranjanje biotske raznovrstnosti 920 1165 

5.1.3  Varstvo naravnih vrednot 320 330 

5.1.4  Ohranjanje krajinske pestrost 244 248 

5.1.5  Nadzor 180 180 

5.1.6  Naravovarstvena soglasja 710 640 

5.2     IZOBRAŽEVANJE OBISKOVALCEV 1410 1704 

5.2.1  Izobraževanje učencev, dijakov, študentov in odraslih 1410 1704 

5.3      OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA IN TRŽENJE 3218 3516 

5.3.1   Dogodki 1935 2213 

5.3.2   Informacijsko-promocijska gradiva in publikacije 1095 1115 

5.3.3   Spletna stran 140 140 

5.3.4   Monitoring obiska 48 48 

5.4      VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 1860 1748 

5.4.1   Stanje kulturne dediščine 160 140 

5.4.2   Popis križev in kapelic v Kozjanskem parku 90 50 

5.4.3   Upravljanje kulturnih spomenikov 120 120 

5.4.4Skrb za muzejske zbirke 310 220 

5.4.5   Muzejska in razstavno – galerijska dejavnost 750 738 

5.4.6   Glasbena dejavnost 430 480 

5.5      UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAM 240 260 

5.6      UPRAVLJANJE S KADRI 500 520 

5.6.1   Izvajanje programa javnih del 85 105 

5.6.2   Izobraževanje delavcev Kozjanskega parka 415 415 

5.7      PODATKOVNI IN DOKUMENTACIJSKI FONDI 580 596 

5.7.1   Urejanje in posodabljanje podatkovnih zbirk 258 266 

5.7.2   Urejanje in posodabljanje dokumentacijskih fondov 322 330 

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

134 272 

5.9     INFRASTRUKTURA PARKA ZA OBISK IN INTERPRETACIJO V PARKU 110 110 

5.10     DOMAČI IN MEDNARODNI PROJEKTI v izvajanju * * 

5.11     MEDNARODNO SODELOVANJE 380 470 

SKUPAJ 17.986 17.930 


Razlika v načrtovanih in realiziranih urah, ki znaša 56 ur, je nastala zaradi bolniške odsotnosti (7 dni) 
strokovne sodelavke.  
* Načrtovane in realizirane ure so prikazane pri prioriteti 4. 


