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1 PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA 
 

Kozjanski regijski park je eno od dveh, poleg Triglavskega narodnega parka, najstarejših 
zavarovanih območij v Sloveniji na državni ravni.  
Kozjanski park se razprostira na 206 km². Na severu je zamejen z Rudnico, na vzhodu z reko 
Sotlo, na jugu pa poteka prek Vetrnika in Orlice do Senovskega in Bizeljskega gričevja. Leži 
v petih občinah (82 naselij) in sicer Kozje, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Brežice in Krško. V 
Kozjanskem parku živi 11.000 prebivalcev. 
 

Ustanovljen je bil leta 1981 (Ur.l. SRS 1/81 in 42/86) kot Spominski park Trebče z namenom  
ohranjanja zgodovinskega izročila in naravnih značilnosti Kozjanskega. Po osamosvojitvi 
Slovenije se je zavarovano območje iz strokovnih, promocijskih in sistemskih vzrokov vse bolj 
uveljavljalo kot Kozjanski park.  
Leta 1999 Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS 56/99) definira ime, status in upravljavca 
zavarovanega območja, ki postane regijski park z imenom Kozjanski park, katerega 
upravljavec je javni zavod (v nadaljevanju JZ KP). Obsežne naravoslovne raziskave so 
prinesle in še prinašajo  bogate rezultate in dokazujejo izredno visoko stopnjo biotske 
raznovrstnosti, kar je pogojevalo uvrstitev Kozjanskega parka med najpomembnejša 
naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj od leta 2004 spada večji del parka v 
ekološko pomembna območja Slovenije in evropsko pomembna posebna varstvena območja 
NATURA 2000.   
 

Od leta 2010 se območje Kozjanskega z Obsoteljem ponaša s statusom biosfernega 
rezervata MAB (Man and Biosphere) pod zaščito Unesca. 
Kozjanski park je v tridesetih letih zrasel v sodobno zavarovano območje, prepoznavno po 
edinstvenem sožitju narave in človeka, ohranjeni naravi in naravnih vrednotah, bogastvu 
kulturne dediščine ter konkretnem uresničevanju trajnostnega razvoja, ki povezuje človeka z 
naravo in tradicijo s sodobnostjo. 
 

Izvajanje javne službe, programov in projektov bo v letu 2012 potekalo na podlagi letnega 
programa dela, ki ga bo na sprejel svet JZ KP.  
Delo JZ KP bo v okviru svojih pristojnosti vodil Svet zavoda, ki mu predseduje predstavnica 
ustanovitelja mag. Jelka Kremesec Jevšenak. 
Celotna dejavnost Kozjanskega parka se bo financirala iz proračuna Republike Slovenije, iz 
sredstev lokalnih skupnosti, sredstev sponzorjev in donatorjev, lastnih prihodkov ter iz 
projektov: Od vijeglavke do soka - projekt IPA, Pilgrimage Europe SI-AT (čezmejni program – 
Slovenija Avstrija 2007-2013), Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem (2. javni poziv 
»LAS Obsotelje in Kozjansko« za izbor projektov za izvajanje lokalne razvojne strategije 
2007 –  2013). 
 

V letu 2011 je v  Kozjanskem parku  redno zaposlenih 18 oseb (vključno z direktorjem, 
katerega zaposlitev je mandatna in v tabelah prikazana kot zaposlitev za določen čas), dve 
osebi sta zaposleni na projektih (Marijina romarska pot ter Pilgrimage Europe), izvajamo pa 
tudi program javnih del v katerega je vključenih 9 oseb.  
 

Izobrazba Št. redno 
zaposlenih 

Št. zaposlenih za določen čas/javna 
dela 

Skupaj št. zaposlenih 

Magisterij 1 1 2 

Visokošolska in 
univerzitetna 

10 3 13 

Višja 1 0 1 

Srednja 4 1 5 

Osnovnošolska 1 7 8 

Skupaj 17 12 29 
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2 UVOD 

 
Program dela za leto 2012 je razdeljen na tri sklope. Prvi sklop zajema prioritete dela JZ KP, 
drugi sklop naloge, ki jih izvajajo strokovne službe v zadnjem sklopu pa je predstavljen 
finančni načrt.  
 
Prva prioriteta se nanaša na novelacijo ustanovitvenega akta JZ KP, ter v nadaljevanju na 
pripravo načrta upravljanja zavarovanega območja. Med prioritete smo uvrstili tudi nalogo, ki 
zagotavlja doseganje ciljev na območjih Natura 2000. V letu 2011 smo pripravili in oddali 
projekt z naslovom: Informacijski center Kozjanskega regijskega parka na gradu Podsreda, ki 
v primeru uspešne prijave projekta predstavlja tretjo prioriteto JZ KP. Zadnja prioriteta pa se 
nanaša na izvajanje že odobrenih projektov in na pripravo novih projektov v programu 
čezmejnega sodelovanja.  
 
Naloge in vsebine, ki jih bomo v letu 2012 izvajali v okviru strokovnih služb, upoštevajo in 
izhajajo iz 133. člena Zakona o ohranjanju narave.  
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3 OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PROGRAMA DELA IN  
FINANČNEGA NAČRTA 

 

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

 doseganje ciljev na območjih Natura 2000 

 ureditev naravoslovnega in izobraževalnega centra ter upravnih prostorov JZ KP v 
podeželskem dvorcu Kozje;  

 izvajanje že odobrenih projektov Čezmejnega sodelovanja in priprava projektov za 
različne javne razpise Finančne perspektive 2007-2013; 

 sodelovanje pri pripravi novelacije ustanovitvenega akta JZ KP ter priprava predloga 
načrta upravljanja zavarovanega območja; 

 

Doseganje ciljev na območjih Natura 2000 
Znotraj SPA območja Kozjansko-Dobrava-Jovsi z vzdrževanjem visokodebelnih travniških 
sadovnjakov ohranjamo habitat vijeglavke, pogorelčka in habitat rjavega srakoperja. 
Znotraj območja pSCI Bohor na območju Vetrnika skrbimo za ohranitev polnaravnih suhih 
travišč in grmiščnih faz na karbonatnih tleh, ki so pomembna rastišča kukavičevk. Z lastniki 
zemljišč imamo sklenjen dogovor o času in o pomoči pri košnji. 
Dopolnjevali smo podatke o lokacijah kvalifikacijskih rastlinskih in živalskih vrst na območjih 
Nature 2000, v okviru študentske raziskovalne delavnice.  
 

Ureditev naravoslovnega in izobraževalnega centra ter upravnih prostorov 
Kozjanskega parka v podeželskem dvorcu Kozje  
V letu 2011 so v zvezi z ureditvijo podeželskega dvorca Kozje potekali razgovori glede 
smiselnosti obnove dvorca za potrebe delovanja JZ KP tako na ministrstvu kot znotraj lokalne 
skupnosti. 
 

Izvajanje že odobrenih projektov programa Čezmejnega sodelovanja in priprava 
projektov za različne razpise Finančne perspektive 2007- 2013 
V letu 2011 smo izvajali naslednje že odobrene projekte: 

 Od vijeglavke do soka 

 Marijina romarska pot 

 Pilgrimage Europe 

 Transnacionalno teritorialno sodelovanje – program Srednja Evropa – TransEcoNet 

 Rastlinska čistilna naprava 
V letu 2011 smo pripravili in prijavili naslednje projektne predloge: 

 Revitalizacija porečja reke Sotle 

 Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem 

 Informacijski center na gradu Podsreda 

 Prijava na projektne razpise ministrstva za kulturo - prijavili smo večletni projekt ARS 
VITRARIA – steklene mojstrovine, ki zajema razstavno dejavnost. Predmet prijave je 
bil nabava opreme – steklene vitrine za razstave in izdelava kataloga. 
 

Sodelovanje pri pripravi novelacije ustanovitvenega akta Kozjanskega parka ter 
priprava predloga načrta upravljanja zavarovanega območja 
Ena od prednostnih nalog JZ Kozjanski park v programu dela za leto 2011 je bila v dogovoru 
s Sektorjem za ohranjanje narave na Ministrstvu za okolje in prostor sprejetje novega 
ustanovitvenega akta Kozjanskega parka. V ta namen smo izvedli štiri delavnice, ki so 
pripeljale do osnutka Strokovnih podlag za posodobitev akta o zavarovanju Kozjanskega 
regijskega parka, pripravljene na Zavodu RS za varstvo narave. Vse ostale naloge smo 
izvajali v skladu s Programom dela za leto 2011 in sicer v okviru strokovne službe za 
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ohranjanje narave, za varstvo kulturne dediščine in službe za promocijo, trženje in splošne 
zadeve.  

 

Ocena izvedbe finančnega plana za leto 2011 

Finančni načrt za leto 2011 je bil izveden v okviru načrtovanega. Od Ministrstva za okolje in 
prostor, ki je naš glavni vir financiranja, smo prejeli vsa načrtovana sredstva. Ker pa višina 
sredstev za materialne stroške v letu 2011 ni zadoščala, smo bili primorani prenesti del 
sredstev iz investicij na materialne stroške. 
Načrtovana sredstva UNESCA in lastne dejavnosti smo presegli. 
Tudi občinski proračuni so prispevali svoj delež sredstev za programe Kozjanskega parka. 
Problem zalaganja sredstev za projekte smo rešili tako, da smo se vključili v sistem 
zadolževanja pri Enotnem zakladniškem računu.  
Ker sredstva od projektov prihajajo v velikih zamikih, bo potrebno zadolžitev prenesti preko 
leta. Zato pa smo potrebovali mnenje resornega ministrstva. Mnenje smo pridobili in na 
osnovi tega je Ministrstvo za finance izdalo soglasje za zadolževanje, ki je zaradi nižjih 
obresti ugodneje, kot pri  poslovnih bankah.  
Vračilo sredstev  je pogojeno s projektnimi prihodki, kar pa je zelo težko načrtovati, saj 
prihajajo z  
velikim zamikom. Ti prihodki so od projekta Marijina romarska pot, ki se je že zaključil in 
projekt od 
Vijeglavke do soka, ki se v prvih mesecih leta 2012 zaključuje. 
Sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ki smo jih prejeli v prejšnjih letih, smo delno 
porabili za popravilo strehe na podeželskem dvorcu Kozje. Preostala sredstva se prenašajo v 
leto 2012 in so namenjena ureditvi informacijskega centra ter znašajo 199.585,00 EUR. V 
primeru, da bo informacijski center Kozjanskega parka na predlagani novi lokaciji na gradu 
Podsreda, bi vanj vložili omenjena sredstva. 
V letu 2011 smo načrtovali prodajo nepremičnin, ki so v lasti Kozjanskega parka. Pokazala 
se je  možnost prodaje Grmovškove domačije v Podsredi, kar nameravamo izpeljati še v letu 
2011.  
 

Odstopanja od Programa dela za leto 2011 

Prioriteta 1 
Pri prvi prioriteti smo načrtovali označiti dve območji Natura 2000 z informativnimi tablami. To 
dejavnost smo želeli izvesti v okviru projekta Tematska pot, občine Bistrica ob Sotli. Ker 
občina na projektu ni bila uspešna ni prišlo do realizacije. 
 
Prioriteta 2 
Pri drugi prioriteti, ki obravnava podeželski dvorec Kozje smo za leto 2011 načrtovali 
dokončanje gradbeno obrtniških del v celotni stavbi. Do realizacije ni prišlo ker se je že v 
začetku leta 2011 pojavil dvom o smiselnosti obnove in kasneje vzdrževanja tako velikega 
objekta samo v namene delovanja JZ Kozjanski park. V letu 2011 so tako potekali dogovori o 
možnosti prodaje oz. o možnih vlagateljih pri obnovi in kasneje uporabi dvorca.  
 
Prioriteta 4 
Pri četrti prioriteti smo kot kazalnik navedli sprejet noveliran akt o zavarovanem območju 
Kozjanskega parka. Akt še ni sprejet, vendar pa so tekom leta 2011 potekale aktivnosti glede 
postopkov priprave za sprejetje akta. S strani Zavoda RS za varstvo narave so bile 
pripravljene in oddane strokovne podlage na Ministrstvo za okolje in prostor, kar je osnova za 
nadaljnje delo pri novelaciji. 
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Strokovne službe-ohranjanje narave 
Za leto 2011 smo načrtovali izdelavo načrta za izvajanje programa nadzorne službe. V letu 
2011 ni bilo razpisanih izobraževanj s strani Ministrstva za okolje in prostor za 
naravovarstvene nadzornike, zato do realizacije te naloge ni prišlo.  
 
 
Ozaveščanje, promocija in trženje 
 
Dogodki 
V letu 2011 smo praznovali 30 let obstoja zavarovanega območja Kozjanski park. V ta 
namen smo želeli za prebivalce celotnega območja pripraviti poseben dogodek s katerim bi 
skupaj obeležili jubilej. Pripravili smo srednjeveški dan na gradu Podsreda, ki sicer ni bil 
načrtovan v programu dela,  bil pa je obiskan nad pričakovanji. Pri izvedbi srednjeveškega 
dneva so nam finančno pomagale občine iz zavarovanega območja. Zaradi pozitivnih 
odzivov zlasti občin in ocene, da lahko preko te prireditve poleg kulturne dediščine 
promoviramo tudi varstvo narave ter lokalne izdelke in storitve, predlagamo, da srednjeveški 
dan na gradu Podsreda postane stalnica v našem programu.  
 
Informacijsko-promocijska gradiva in publikacije 
Ob 30-letnici obstoja JZ Kozjanski park smo izdali brošuro z naslovom Vloga upravljavca 
zavarovanega območja, v kateri smo povzeli najpomembnejše dejavnosti, ki so zaznamovale 
30 let delovanja parka. Brošura v programu dela sicer ni bila načrtovana, vendar smo sprejeli 
odločitev, da je ob tako visokem jubileju potrebno izpostaviti dejavnosti, ki so pomembno 
vplivale na razvoj zavarovanega območja.  
 
 
Glavna spoznanja iz izvedbe Programa dela in finančnega načrta za leto 2011, ki so 
vplivala na pripravo predloga Programa dela in finančnega načrta za leto 2012 
Pri programu dela za leto 2011 smo pri načrtovanju kazalnikov ponekod zapisali preveč 
nerealne in presplošne kazalnike, saj izvedba oz. realizacija nekaterih ni bila odvisna samo 
od naših prizadevanj in zato v letu 2011 niso bili realizirani. Pri pripravi predloga Programa 
dela za leto 2012 skušamo bolj realno opredeliti načrtovane kazalnike.   
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4 PRIORITETE UPRAVLJANJA V LETU 2012 

 
JZ Kozjanski park bo 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 
 
Operativni cilji: 
 
1 Priprava delavnic znotraj strokovnih služb 
Prva prednostna naloga JZ KP bo nadaljevanje aktivnosti za novelacijo ustanovitvenega akta 
Kozjanskega parka, kar predstavlja tudi nadaljevanje prednostne naloge iz leta 2011.  
 
V letu 2011 smo ustanovili delovno skupino sestavljeno iz predstavnikov Ministrstva za okolje 
in prostor, Zavoda za varstvo narave in JZ KP.  Imeli smo štiri delavnice na katerih smo 
dorekli meje zavarovanega območja in naloge, ki jih ima posamezni deležnik v postopku. 
Rezultati delavnic so pripeljali do predloga strokovnih podlag, ki so podlaga za pripravo 
ustanovitvenega akta Kozjanskega parka.  
 
V letu 2012 bomo z Ministrstvom za okolje in prostor ter Zavodom RS za varstvo narave 
nadaljevali z aktivnostmi za pripravo predloga ustanovitvenega akta Kozjanskega parka. 
Predlog bomo v okviru delavnic uskladili s strokovnimi institucijami, ki delujejo na območju 
Kozjanskega parka 
 
2 Izvedba javnih predstavitev za lokalne skupnosti 
Predlog bomo predstavili in uskladili z lokalnimi skupnostmi in lokalnim prebivalstvom znotraj 
obstoječega in predlagane širitve zavarovanega območja. 
 
3 Pregled razvojnih načrtov občin 
Z vsemi občinami, ki so že v zavarovanem območju in tistimi, ki so zajete v predlogu širitve 
bomo pregledali njihove razvojne načrte in jih upoštevali pri pripravi uredbe in v nadaljevanju 
pri pripravi načrta upravljanja.  
 
Po uspešnih usklajevanjih bo sledilo sprejetje ustanovitvenega akta Kozjanskega parka 
predvidoma v prvi polovici leta 2013. 
 
4 Priprava uvodnih poglavij predloga načrta upravljanja zlasti ocene stanja 
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 
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sklepom sveta Javnega zavoda Kozjanski park bomo v JZ Kozjanski park  pripravili  načrt 
upravljanja za zavarovano območje regijskega parka z naslednjimi poglavji: 

- 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 
 
Veliko pozornost bomo v Kozjanskem parku posvečali  izvedbi ukrepov po Operativnem  
programu upravljanja območij Natura 2000. Za ukrepe, katerih nosilec je JZ KP, bomo 
celovito pripravili vse elemente za načrt upravljanja Kozjanskega parka. Pri ukrepih, za 
katere so opredeljeni drugi nosilci, pa bo JZ KP sodeloval. Tu gre npr. za dopolnjevanje 
obstoječih gozdno-gospodarskih načrtov, kot primernih načrtov upravljanja za gozdnata 
območja Nature 2000. Podobno velja za upravljanje s tekočimi in stoječimi vodami, suhimi 
travniki na kmetijskih površinah z zelo velikim naklonom in visokodebelnimi travniškimi 
sadovnjaki. Sodelovanje bo predvsem okrepljeno z Zavodom za gozdove RS in Kmetijsko-
svetovalnimi službami. 
Sodelovali bomo tudi z lokalnimi skupnostmi znotraj zavarovanega območja, razvojnimi 
agencijami (RA Sotla, RA Kozjansko, RA Posavje), društvi (turistična, kulturna, gobarska, 
lovska…) in sicer s ciljem dosegati cilje Nature2000 na vseh parcialnih nivojih. 
 
V letu 2012 bomo na območjih Natura 2000 prednost posvetili naslednjim ukrepom:  

 prilagojena raba naravnih dobrin (ribištvo, gozdarstvo) 

 trajnostni razvoj usmerjen na neposredne koristi območij Natura 2000 za lokalno   
 prebivalstvo 

 komuniciranje znotraj javnih služb 
 
V letu 2012 bomo izvedli dve delavnici in sicer: 

- z gozdarstvom na temo gospodarjenja z gozdovi v zavarovanem območju in  
- kmetijstvom na temo perspektive ekološkega kmetovanja na Kozjanskem  

 
 
Operativni cilji: 
 
1 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 bomo za ohranitev življenjskega prostora vijeglavke opravili oživitveno rez na 500 
visokodebelnih sadnih drevesih. V primeru uspešne prodaje nepremičnin Kozjanskega parka, 
nameravamo ob Čerčkovi domačiji kupiti zemljišče (3 ha), ki je naravovarstveno zelo 
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pomembno za ohranitev visokodebelnih travniških sadovnjakov in se nahaja znotraj območja 
Natura 2000 (Kozjansko-Dobrava-Jovsi). S tem bomo še povečali območje primerno za 
življenje vijeglavke. 
 
2 Spremljanje pojavnosti vidre 
Na območju Orlice najdemo med kvalifikacijskimi vrstami tudi vidro. Njeno pojavnost bomo 
spremljali skupaj z ribiško družino in gozdarsko službo. Prav tako bomo pozorni na vsa 
obvestila o videnju le-te s strani vseh obiskovalcev prostora.  V nadaljevanju bomo pripravili 
kartografske podlage o pojavnosti vidre in popis okolja v katerem je bila videna. Na podlagi 
večletnega opazovanja bomo pripravili poročilo o njenem stanju. Na osnovi poročila bomo 
pripravili ukrepe za njeno ohranitev.  
 
3 Ohranjanje suhih travišč 
Z namenom ohranjanja ugodnega stanja suhih travišč bomo na Vetrniku izvajali pozno 
košnjo. S tem bo omogočeno semenenje redkih rastlinskih vrst (kukavičevke, klinčki, 
kosmatinec, kranjska lilija…), omogočen razvojni cikel travniških vrst metuljev (npr. travniški 
postavnež) ter preprečeno zaraščanje z steblikami in lesnimi vrstami. 
 
 
 

 

PRIORITETA 3:  
UREDITEV INFORMACIJSKEGA CENTRA KOZJANSKEGA PARKA NA GRADU  
PODSREDA 
 
Operativni cilj: 
 
1 Ureditev informacijskega centra 
V mesecu juliju 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 objavljeni razpis smo prijavili projekt z naslovom: Informacijski center Kozjanskega parka.  
Kozjanski park deluje že trideset let in zanimanje za obiskovanje zavarovanega območja je iz 
leta v leto večje, zato prostori, ki jih imamo na voljo ne zadostujejo potrebam in nujno je 
potrebno tovrstne kapacitete povečati ter obiskovalcem ponuditi dostopno in zanimivo 
informacijsko središče, kjer bodo lahko pridobili splošne informacije o zavarovanem območju, 
na podlagi katerih se bodo kasneje odločali za ogled in opazovanje v naravi. 
 

Kozjanski park že več let upravlja z gradom Podsreda, ki je v lasti občine Kozje, katera se v 
celoti nahaja znotraj zavarovanega območja. Z občino Kozje ima Kozjanski park podpisano 
pogodbo o upravljanju gradu Podsreda. Grad ima urejene razstavne prostore, ki že 20 let 
služijo umetnostnim, fotografskim in naravoslovnim razstavam. Prav tako na gradu 
tradicionalno že sedemnajst let v času od junija do septembra izvajamo glasbeno dejavnost v 
obliki glasbenega festivala Glasbeno poletje na gradu Podsreda. Grad je odprt od marca do 
novembra in v tem času ga obišče okoli 13000 obiskovalcev. Že nekaj časa razmišljamo o 
nadgraditvi in posodobitvi ponudbe gradu, ki bi obiskovalca zadržala na gradu vsaj 2 – 3 ure. 
V pritličju gradu se nahaja prostor velik 100 m2, ki smo ga do sedaj zapolnjevali s 
priložnostnimi razstavami, trenutno je v tem prostoru razstavljena steklarska zbirka. Ta 
prostor bi lahko preuredili v informacijsko središče Kozjanskega parka, kjer bi obiskovalci s 
pomočjo skrbno načrtovanih vsebin in aktivnosti lahko dodobra spoznali zavarovano 
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območje. Uredili bi tudi krajšo botanično učno pot od gradu Podsreda do grajskega ribnika. 
 

V primeru uspešnosti prijave se bo projekt začel izvajati v januarju leta 2012. V kolikor pa 
prijava na projekt ne bo uspešna, bomo z isto tematiko poizkusili v letu 2012 pridobiti 
sredstva na drugih razpisih. 
 

Pri urejanju informacijskega centra bomo k sodelovanju povabili Zavod RS za varstvo 
narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine, občine na območju Kozjanskega parka in 
Slovensko turistično organizacijo.  
 

 
 

PRIORITETA  4: 
IZVAJANJE ŽE ODOBRENIH PROJEKTOV ČEZMEJNEGA SODELOVANJA IN 
PRIPRAVA PROJEKTOV ZA RAZLIČNE JAVNE RAZPISE FINANČNE PERSPEKTIVE 
2007-2013 
 
Operativni cilj: 
 
1 Z izvajanjem projektnih dejavnosti krepimo pomen zavarovanega območja pri  
   doseganju ciljev varstva narave in trajnostnega razvoja 
 
V okviru četrte prednostne naloge bomo izvajali naslednje projekte: 

 Od vijeglavke do soka - mednarodni projekt v okviru programa Čezmejnega 
sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007-2013 

 Pilgrimage Europe - mednarodni projekt v okviru programa Čezmejnega sodelovanja 
Slovenija-Avstrija 2007-2013 

 Kot zunanji projektni partner sodelujemo pri projektu Transnacionalno teritorialno 
sodelovanje – program  srednja Evropa (transnacional ecological networks in central 
Europe – transeconet).  
 

Projekt od Vijeglavke do soka-dolgoročno sonaravno upravljanje s travniškimi sadovnjaki v 
zavarovanih območjih. Partnerja v projektu sta Javni zavod Krajinski park Kolpa in Javna 
ustanova Nacionalni park Risnjak. Izvajali bomo revitalizacije in obnove travniških 
sadovnjakov ter predelavo in promocijo produktov iz travniških sadovnjakov. Med partnerji in 
strokovnimi službami bo izdelana in usklajena strategija Dolgoročnega sonaravnega 
upravljanja s travniškimi sadovnjaki v zavarovanih območjih. Projekt se zaključuje v letu 
2012. 
 
Na področju kulturnega turizma bomo v okviru programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija 
– Avstrija 2007-2013 izvajali projekt Turistična infrastruktura in promocija izbranih sakralnih 
centrov z akronimom: Pilgrimage Europe. 
 

Vodilni partner projekta Transnacionalno teritorialno sodelovanje – program  srednja Evropa 
je University of Dresden, Slovenski partner pa je Geodetski inštitut Slovenije. Naša naloga pri 
projektu je priprava in posredovanje podatkov o zavarovanem območju. 
 
 

Oddani projekti v letu 2011 
Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem – projekt za izvajanje lokalne razvojne 
strategije 2007-2013 v okviru poziva »LAS Obsotelje in Kozjansko«. Projekt je bil izbran s 
strani projektne komisije LAS Obsotelje in Kozjansko, ki ga je posredovala komisiji na 
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Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Rezultate komisije pričakujemo do konca 
leta 2011. JZ KP bo v okviru projekta, Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem, v 
sodelovanju z občinami, za območje Kozjanskega parka, pridobil 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.  
 
Oktobra 2011 smo oddali projektni predlog z naslovom Informacijski center Kozjanskega 
parka v okviru programa Švicarskega mehanizma. Rezultate projekta pričakujemo do konca 
leta 2011 oz. v začetku leta 2012. 
 
Zavod RS za šolstvo, OE Novo mesto je prijavil projekt z naslovom The development of 
functional literacy by integrating active learning methods/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 letu 2012 načrtujemo pripravo in prijavo naslednjih projektov: 

 Več nivojska strategija za podporo upravljanja in predstavljanja travišč znotraj območij 
Natura 2000, v okviru programa JV Evropa (v primeru odobritve bomo sodelovali kot 
projektni partnerji) 

 Revitalizacija porečja reke Sotle v okviru programa Čezmejnega sodelovanja Slovenija 
– Hrvaška 2007-2013 

 Suhi travniki na Vetrniku v okviru programa LIFE+ 

 Sodobna interpretacija kulturnih vsebin, zlasti tistih, ki se navezujejo na varstvo narave 
in trajnostni razvoj na gradu Podsreda  

 Vzpostavljanje podpore razvoju čebelarstva v povezavi s tradicionalnim sadjarstvom 
kot primer okolju prijazne kmetijske prakse 

 Travniške glive na Kozjanskem 
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5   STROKOVNE SLUŽBE 
 

V JZ KP delujemo v okviru treh strokovnih služb: 
- Služba za ohranjanje narave, izvajanje nadzora, izobraževanje in razvoj podeželja 
- Služba za varstvo kulturne dediščine, ohranjanje stavbne dediščine in posege v 

prostor v zavarovanem območju 
- Služba za promocijo parka, financiranje, trženje in splošne zadeve 

 

5.1  OHRANJANJE NARAVE 
 

Operativni cilj: 
 
1 Ohranjati ugodno stanje naravnih vrednot živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih 
tipov 
 
Zavarovana območja so območja narave kjer je velika abiotska, biotska in krajinska 
raznovrstnost ter velika gostota in raznolikost naravnih vrednot, ki so lahko tudi kompleksno 
in funkcionalno med seboj povezane. Upravljavec zavarovanega območja je dolžan skrbeti 
za ohranitev in trajnostni razvoj le-teh. 
 
V okviru službe za ohranjanje narave sodelujemo z drugimi strokovnimi institucijami, ki 
delujejo na zavarovanem območju ter s civilno pravnimi društvi, katerih poslanstvo je 
varovanje okolja ter drugimi naravnimi parki v Sloveniji in v tujini: 

 Z Zavodom RS za varstvo narave bomo sodelovali pri spremljanju in označevanju 
naravnih vrednot, pri pripravi mnej za posege v prostor in pri izdelavi naravovarstvenih 
smernic za občine. 

 Sodelovanje med upravljavci zavarovanih območij v Sloveniji bomo izvajali zlasti pri 
oblikovanju programa izobraževanja na področju varstva narave, razvoja podeželja in 
turizma ter usposabljanja naravovarstvenih nadzornikov in naravovarstvenih vodnikov pri 
zagotavljanju primerno usposobljenih strokovnih kadrov v parkih. 

 Sodelovanje z Zavodom za gozdove RS bomo nadaljevali pri pripravi skupnih delavnic in 
terenskih ogledov. 

 V letu 2011 smo okrepili sodelovanje z Mednarodnim centrom za ekoremediacije in sicer 
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. 
S sodelovanjem bomo v letu 2012 nadaljevali. 

 Tudi v letu 2012 bomo sodelovali z Univerzama v Ljubljani in Mariboru na področju 
raziskovalne dejavnosti. 

 Sodelovanje s strokovnjaki Kmetijsko gozdarske zbornice bo okrepljeno zlasti na področju 
sooblikovanja, oz. priprave načrta upravljanja ter pri animaciji lastnikov zemljišč za 
vključevanje v programe kmetijsko okoljskih plačil (KOP). 

 V okviru sodelovanja z Uradom za Unesco bomo izvajali naloge, ki si jih bomo 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 bo okrepljeno na področju 
Politike razvoja podeželja 2007-2013. 

 Sodelovanje z Razvojno agencijo Kozjansko bomo nadaljevali predvsem pri izvajanju 
skupnih projektov (Pilgrimage Europe SI-AT), prav tako pa se bomo tudi v nadaljevanju 
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skupaj prijavljali na nove projekte (Revitalizacija reke Sotle), z Razvojno agencijo Sotla 
bomo sodelovali pri projektu Arhitekurna tipologija Kozjanskega in pri priravi projekta 
Revitalizacija reke Sotle. 

 Sodelovanje z MKGP, Fitosanitarna uprava RS, pri registraciji sort sadnih rastlin in 
ureditev registracije oziroma statusa sort (Direktiva Sveta 2008/90/ES). 

 V letu 2012 bomo začeli intenzivneje sodelovati z Razvojnim centrom narave iz Poljčan in 
sicer na področju izmenjave izkušenj in dobrih praks. 

 V letu 2011 smo podpisali pogodbo o sodelovanju z Ekoremediacijskim tehnološkim 
centrom- ERTC iz Celja in sicer pri pripravi skupnih projektov.  

 Z DOPPS-om bomo izvajali načrtovana štetja in opazovanja ptic. 
 
 


5.1.1 Ohranjanje biotske raznovrstnosti  
 
Operativni cilj: 
 
1 Ohranjati in z aktivnimi ukrepi zagotavljati dobro stanje biotske raznovrstnosti 
V letu 2012 bomo dopolnjevali obstoječe podatke o stanju biotske raznovrstnosti ter ugotovili 
manjkajoče podatke. Na podlagi dobljenih podatkov bomo ocenili stanje biotske 
raznovrstnosti znotraj zavarovanega območja. V kolikor se bo izkazalo, da je stanje ugodno, 
bomo nadaljevali z obstoječimi dejavnostmi, na območjih, kjer pa bo opaženo siromašenje 
biotske raznovrstnosti, bomo poiskali vzroke za obstoječe stanje in pripravili ukrepe za 
izboljšanje stanja. 

Posebno pozornost pri izvajanju te naloge bomo posvetili večjemu in tesnejšemu sodelovanju 
z Zavodom RS za varstvo narave, z DOPPS-om in Kmetijsko svetovalno službo.  

 
 

5.1.2 Varstvo naravnih vrednot 

 

Operativni cilji: 
 
1 Zagotavljati ugodno stanje naravnih vrednot 
Varstvo in spremljanje stanja naravnih vrednot sodi med osnovne dejavnosti upravljavcev 
zavarovanih območij. Tudi v letu 2012 bomo v sodelovanju z ZRSVN spremljali stanje 
naravnih vrednot na terenu. Kjer bo potrebno bomo opravili osnovna ureditvena oz. 
vzdrževalna dela 
 
2 Priprava novih predlogov naravnih vrednot 
V sodelovanju z ZRSVN bomo pripravili oziroma dopolnili predloge za nove naravne vrednote 
državnega pomena. V ta namen bomo izvedli tudi skupne terenske oglede posameznih 
lokacij in se skupaj dogovorili o primernosti predlogov in njihovemu nadaljnjemu varovanju.  
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5.1.3 Ohranjanje krajinske pestrosti 

 
Operativni cilji: 
 
1 Spremljanje stanja visokodebelnih travniških sadovnjakov v krajini  
Krajini Kozjanskega parka dajejo visokodebelni travniški sadovnjaki poseben pečat. Za 
spodbujanje varovanja in ohranjanja le-teh je potrebno spremljati njihovo stanje in 
pravočasno ukrepati ob neustreznih posegih. V letu 2012 bomo posebno pozornost namenili 
komunikaciji med lastniki teh sadovnjakov in upravo Kozjanskega parka o pravilni negi tega 
naravovarstveno pomembnega habitata.  
 
2 Analiza krajine  
Krajino Kozjanskega parka ohranjajo človekove aktivnosti, to pomeni aktivnosti za ohranjanje 
in vzdrževanje pomembnih ali značilnih lastnosti krajine, ki ohranjajo za določen tip krajine 
značilno krajinsko in biotsko raznovrstnost. 
Ocena stanja krajinske pestrosti ter naravnih in kulturnih vrednot v njej bo tudi v letu 2012 
ena od nalog JZ KP. 
 
Sodelovanje bo okrepljeno predvsem z Zavodom za varstvo narave. 
 
 

5.1.4 Nadzor 

 
Operativni cilji: 
 
1 Izobraževanje za naravovarstveni nadzor 
V primeru, da bo Ministrstvo za okolje in prostor v letu 2012 izvedlo izobraževanje in preizkus 
znanja za naravovarstvene nadzornike, se ga bomo v JZ KP aktivno udeležili. V JZ KP bodo 
v izobraževanje vključeni vsi zaposleni znotraj službe za varstvo narave z namenom pridobiti 
potrdilo o pridobitvi naziva naravovarstveni nadzornik.  
Tudi v letu 2012 se bomo pri varstvu in nadzoru narave povezovali z lovskimi in ribiškimi 
družinami, gobarskim društvom ter njihovimi čuvaji. 
 
2 Priprava projekta: Kako postanem mladi varuh narave? 
V letu 2012 bomo pripravili projekt namenjen osnovnošolski mladini z naslovom: Kako 
postanem mladi varuh narave? Sodelovali bomo z osnovnimi šolami znotraj zavarovanega 
območja in sicer v okviru njihovih izbirnih vsebin. Program pripravljamo v sodelovanju z 
Zavodom za zaštitu prirodnih vrednosti Krapinsko-Zagorske županije. 
 
 

5.1.5 Naravovarstvena soglasja 

 
Operativni cilji: 
 
1 Izdaja strokovnih mnenj 
S predstavniki Agencije RS za okolje bomo sodelovali v upravnih postopkih izdaje 
naravovarstvenih soglasij z izdajanjem strokovnih mnenj na podlagi prejete dokumentacije in 
terenskega ogleda lokacije posega v prostor.  
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2 Izdaja mnenj glede predkupne pravice 
Z Agencijo RS za okolje sodelujemo pri reševanju vlog za prodajo nepremičnin oziroma 
uveljavljanje predkupne pravice. 
 
 

5.2 IZOBRAŽEVANJE OBISKOVALCEV 

5.2.1 Izobraževanje učencev, dijakov, študentov in odraslih 

 
Operativni cilj: 
 
1 Izobraževati in ozaveščati učence, dijake, študente in odrasle o varstvu narave in 
kulturni dediščini parka 
Izobraževanje in spodbujanje raziskovanja v duhu varstva narave, zlasti ohranjanja biotske 
raznovrstnosti ter varstva naravnih vrednot, je ena od ključnih nalog zaposlenih v 
zavarovanem območju, zato bomo v naslednjih letih še intenzivneje pripravljali programe s 
pomočjo katerih bomo pritegnili k izobraževanju in raziskovanju čim več ciljnih skupin. 
 
Pri izobraževalni dejavnosti sodelujemo z OŠ iz območja Kozjanskega parka in širše, z 
Gimnazijo Center Celje in Gimnazijo Brežice, 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. 
 
2 Botanična učna pot  
Za izvajanje naravoslovnega izobraževalnega programa v okviru spoznavanja botaničnih 
posebnosti zavarovanega območja bomo vzpostavili botanično učno pot pri gradu Podsreda. 
S pomočjo le-te bomo lahko na enem mestu obiskovalce seznanili z bogato floro 
Kozjanskega parka.  
 
Sodelovanje bo okrepljeno predvsem z Zavodom za varstvo narave in Botaničnim vrtom. 
 

 

5.3  OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA IN TRŽENJE 

Operativni cilji: 
 
1 Ozaveščanje, promoviranje in trženje zavarovanega območja  
Tudi v letu 2012 bomo nadaljevali z aktivnostmi ozaveščanja, promocije in  trženja. Skupaj s 
centri zdraviliškega turizma v bližini zavarovanega območja (Terme Olimia, Terme Čatež, 
Zdravilišče Laško), TIC-i in ostalimi zavarovanimi območji se bomo udeležili sejmov in izvedli 
promocijske nastope v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Hrvaški.  
 
Pri promocijski dejavnosti sodelujemo s TIC-i, centri zdraviliškega turizma, s turističnimi 
agencijami in mediji. Pri predstavljanju parka na sejmih vedno bolj sodelujemo z ostalimi 
zavarovanimi območji Slovenije. 
 
2 Vzpostavitev kolektivne blagovne znamke 
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Že desetletje imamo registrirano blagovno znamko Sožitje, ki pa je registrirana kot 
individualna blagovna znamka. V letu 2012 želimo to blagovno znamko registrirati kot 
kolektivno znamko in pripraviti pravilnik, ki bo določal pogoje pridobitve blagovne znamke.  
  

5.3.1   Dogodki 

 
 

Naloga 

Izvedba novinarske konference za domače novinarje 
 

Vodenje obiskovalcev v zavarovanem območju (strokovna in ostala 
vodstva) 

Sodelovanje na turističnih in ekoloških sejmih 

Dan voda – predavanje na temo vodnih virov 

Dan Zemlje–literarni natečaj, predavanje, ekskurzija za osnovnošolce  

Mednarodni dan biodiverzitete in Evropski dan parkov-predavanje na 
temo biodiverzitete in fotografska razstava Mojce Cvirn 

Dan okolja – tradicionalni pohod 

Srednjeveški dan na gradu Podsreda 

Lutkovna predstava za otroke na gradu Podsreda 

Tradicionalna čistilna akcija v spomladanskem času 

Svetovni dan muzejev – dan odprtih vrat 

Poletna muzejska noč-steklarska delavnica 

Modna revija z razstavo poročnih oblek in nakita 

Tradicionalni pohod po Emini romarski poti 

Dnevi evropske kulturne dediščine 

Marinškov večer pod češnjo 

Ta veseli dan kulture – razstava extempore Kozjansko jabolko 2012 

Extempore 2011 – gostovanje v knjižnici Šentjur 

Priprava in izvedba dveh tridnevnih tečajev kaligrafije 

Priprava in izvedba prireditve Praznik Kozjanskega jabolk 

Trženje celovite turistične ponudbe 

Registracija kolektivne blagovne znamke sožitje 

 
 

5.3.2 Informacijsko-promocijska gradiva in publikacije 

 

Operativni cilj: 
 
1 Izdajanje informacijsko-promocijskega gradiva in publikacij 
V letu 2012 bomo izdali 6 zloženk, eno številko časopisa Sožitje, plakat Stare sorte jabolk, 
film o kozjanskem jabolku in ponatisnili splošno zloženko Kozjanski park. Za tisk bomo 
pripravili vodnik po pešpoteh Bizeljskega. V sodelovanju z akademsko slikarko Ireno Romih 
bomo pripravili in izdali en mobil ptice travniških sadovnjakov. Ilustratorka Zagorka Simič nam 
bo pripravila 12 novih risb starih sort jabolk, ki so osnova za pripravo in izdajo knjige o starih 
sortah jabolk.   
 
V letu 2012 tudi načrtujemo poplačilo udeležbe pri knjigi »Zelena Slovenija«. Knjiga je bila 
izdana v letu 2011, vendar strošek ni bil predviden s programom dela za leto 2011. 
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5.3.3 Spletna stran 

 

Operativni cilj: 
 
1 Vzdrževanje in posodabljanje spletnih strani 
Spletno stran Kozjanskega parka (www.kozjanski-park.si) smo v letu 2010 popolnoma 
preuredili. Novo postavljena stran nam omogoča, da vse spremembe in dopolnitve 
posodabljamo sami.  
Preko projekta »Od vijeglavke do soka« smo vzpostavili dodatno spletno stran 
(www.travniski-sadovnjaki.si). Tudi to spletno stran urejamo sami oz. v sodelovanju s 
projektnimi partnerji. V letu 2012 bomo torej lažje skrbeli za sprotno ažuriranje in 
posodabljanje naših spletnih strani.  
Poleg tega smo eden od skrbnikov turističnega portala www.slovenia.info in sicer za območje 
Kozjanskega parka. 
V letu 2011 smo vzpostavili FB-profil, ki ga redno dopolnjujemo s svežimi informacijami. 

5.3.4 Monitoring obiska 

 

Operativni cilj: 
 
1 Spremljanje števila obiskovalcev 
Na objektih, kjer imamo voden obisk (Grad Podsreda, Kolarjeva domačija, ogled multivizije, 
učne poti, naravne vrednote) mesečno spremljamo število obiskovalcev.  
 
 
 

5.4  VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 

 

Operativni cilj: 
 
1 Spremljanje stanja kulturne dediščine 
V letu 2012 bomo nadaljevali s spremljanjem stanja kulturne dediščine znotraj zavarovanega 
območja. Sodelovali bomo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in z Restavratorskim 
centrom in pristojnimi muzeji. 
 
 

 

5.4.1 Upravljanje kulturnih spomenikov 

 
Operativni cilj: 
 
1 Izvajanje ukrepov za upravljanje kulturnih spomenikov 
JZ KP upravlja z  naslednjimi kulturnimi spomeniki lokalnega pomena: 

 Grad Podsreda  

 Trebče – Kolarjeva domačija in senik 

 Podsreda – Javerškova domačija in Slovensko-bavarska hiša 

 Kozjanka – dvorec Kozje  
 
V letu 2012 bomo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine OE Celje, skrbeli 

http://www.kozjanski-park.si/
http://www.travniski-sadovnjaki.si/
http://www.slovenia.info/
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za upravljanje kulturnih spomenikov, ki jih imamo v lasti ali v upravljanju. 
 

 

5.4.2 Skrb za muzejske zbirke 

 

Operativni cilj: 
 
1. Urejanje in dopolnjevanje muzejskih zbirk 
V JZ KP imamo naslednje zbirke: zgodovinsko, etnološko, steklarsko, likovno in geološko. 
Del zbirk imamo razstavljenih na Javerškovi domačiji (Podsreda 93), v upravni stavbi 
Kozjanskega parka v Podsredi in na gradu Podsreda. 
 
 
 

5.4.3 Muzejska in razstavno – galerijska dejavnost 
 
Operativni cilj: 
 
1. Organizacija kulturnih dogodkov namenjenih širši javnosti  
Programsko in stvarno izhodišče za pripravo in izvajanje te parkovne dejavnosti je v 
naslednjem: 

 premična kulturna dediščina je parkotvorni element  

 razpoložljivi razstavni prostori v kulturnih spomenikih s celovito prenovo 

 dosežen nivo ugleda in prepoznavnosti parka 
 
 

 
 

5.4.4 Glasbena dejavnost 

 

Operativni cilj: 
 
1 Organiziranje glasbenih dogodkov namenjenih širši javnosti 
V okviru kulturnih dejavnosti JZ KP, ki so namenjene izobraževanju in so hkrati kulturna 
ponudba lokalnemu prebivalstvu in obiskovalcem, bomo izvedli cikel koncertov na gradu 
Podsreda in v Olimju v okviru Glasbenega poletja in pet mojstrskih seminarjev (petje, harfa, 
klarinet, prečna flavta in violončelo). Seminarje spremljajo uvodni koncerti profesorjev 
seminarja in zaključni koncerti slušateljev seminarja. 
 
Pri glasbeni dejavnosti sodelujemo z umetniškim vodjem programa Andrejem Zupanom, ki 
deluje kot profesor klarineta na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana in kot docent za 
klarinet na Akademiji za glasbo v Ljubljani ter z Glasbenimi šolami znotraj Slovenije in 
Hrvaške. 
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5.5 UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI 

Operativni cilj: 
 
1 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  
 
Poslovne stavbe in gospodarske objekte v lasti ali upravljanju JZ KP bomo redno vzdrževali 
tudi s pomočjo delavcev zaposlenih preko javnih del. 
 
V letu 2011 smo pridobili novo cenitev Grmovškove domačije, za katero se je izkazal interes 
za nakup.  
 
V letu 2012 želimo izvesti tudi prodajo stanovanjske hiše v Bistrici ob Sotli, Fiketove domačije 
v Lesičnem, kompleks domačij na Trebežah in podeželski dvorec v Kozjem skladno z 
veljavno zakonodajo na področju ohranjanja narave in na področju upravljanja s stvarnim 
premoženjem države. 
 
Iz kupnine za prodane nepremičnine načrtujemo nakup kmetijskih zemljišč pod upravno 
stavbo v Podsredi, 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.  
 
 
 
 

 

 

5.6  UPRAVLJANJE S KADRI  

Operativni cilji: 
 
1  Upravljanje s kadri 
V Kozjanskem parku v letu 2012 na podlagi kadrovskega načrta MOP-a ne načrtujemo 
dodatnih zaposlitev strokovnih kadrov za izvajanje javne službe ohranjanja narave. V javnem 
zavodu Kozjanski park ostaja 17 redno zaposlenih za nedoločen čas in direktor za 
obdobje trajanja mandata.  
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V skladu z določili pravilnika o naravovarstveno-nadzorni službi bomo v letu 2012 opremili 
javne uslužbence z zaščitnimi delovnimi oblekami.   
 
Barbara Ploštajner je od 04.07.2011 do 04.07.2012 na porodniškem dopustu. Barbaro 
Ploštajner v času porodniškega dopusta nadomešča Nada Vreže. 
 
V sodelovanju z Občino Kozje načrtujemo v programu javnih del obnovo in urejanje objektov 
naravnih vrednot in kulturnih spomenikov na območju Kozjanskega parka ter obnovo 
travniških sadovnjakov in čiščenje suhih travnikov s preprečevanjem zaraščanja in 
renaturacijami mokrišč in drugih vodnih ekosistemov. Na Zavod za zaposlovanje, območna 
služba Celje bomo ob objavi razpisa prijavili programe za sofinanciranje:  
- dveh oseb za obdobje enajstih mesecev za program “Varstvo in ohranitev kulturne 

dediščine in aktualne /novejše/ sodobne kulturno–umetniške produkcije”   
- štirih oseb za obdobje enajstih mesecev v programu “Ohranjanje in varovanje kulturne 

krajine, gozdov, obnove vasi  
- treh oseb za obdobje dvanajstih mesecev v programu »Pomoč v muzejih, galerijah in 

arhivih« 
Rezultate razpisa pričakujemo do konca leta 2011. 
 
Uslužbencem JZ Kozjanski park so v programu dela podrobno določene strokovne delovne 
naloge v okviru efektivnih ur.   
 
 
 
 
2  Izobraževanje delavcev Kozjanskega parka 
Izobraževanje zaposlenih v Kozjanskem parku se bo izvajalo z udeležbo na strokovnih 
srečanjih, seminarjih, delavnicah ter spremljanjem strokovne literature in revij. Sodelavci, ki 
opravljajo delo izobraževanja s šolskimi skupinami in skupinami odraslih, bodo napoteni na 
tečaj izpopolnjevanja javnega nastopanja in retorike za interpretacijo naravne in kulturne 
dediščine na območju parka. Strokovni delavec, ki vodi projekt Obnove travniških 
sadovnjakov, bo napoten na strokovno usposabljanje in preverjanje znanja iz zdravstvenega 
varstva rastlin. 
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5.7  PODATKOVNI IN DOKUMENTACIJSKI FONDI 

Operativni cilji: 
 
1 Urejanje in posodabljanje podatkovnih zbirk  
GIS je ključni podporni sistem vsem strokovnim nalogam, analizam in načrtovanju varstva v 
Kozjanskem parku, kjer pri svojem delu uporabljamo programski paket Arc view. 
 
V  letu 2012 načrtujemo:  
- pregled obstoječih podatkov ter morebitno nadgraditev z novimi vsebinami, 
- pripravo različnih strokovnih grafičnih podlag za potrebe upravljanja zavarovanega  
  območja, 
- v sodelovanju z ZRSVN bomo v letu 2012 dopolnjevali podatke v naravovarstvenem atlasu. 
 
 
 
2 Urejanje in posodabljanje dokumentacijskih fondov 
 
Obstoječe dokumentacijske fonde bomo sistematično dopolnjevali v okviru razpoložljivega 
časovnega fonda delovnih ur z novimi pridobitvami in tekočimi zapisi, ki jih bomo razporejali v 
pet dokumentacijskih fondov: knjižnica, fototeka, hemeroteka, diateka in videoteka. 
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5.8  SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI 
 
Operativni cilj: 
 
1 S sodelovanjem in aktivnim vključevanjem lokalnega prebivalstva v upravljanje 
parka krepiti podporo ohranjanju zavarovanega območja 
 
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi  bo tudi v letu 2012 potekalo na različnih ravneh. Trudili 
se bomo, da bo to sodelovanje čim bolj plodno in pozitivno in bo pripomoglo tudi k razvoju 
samih lokalnih skupnosti.  
 
 

 
 


5.9 INFRASTRUKTURA PARKA ZA OBISK IN INTERPRETACIJO V                           
PARKU 

 

Operativni cilj: 
 
1 Obnavljanje, posodabljanje in urejanje infrastrukture, ki omogoča doživeto 
obiskovanje parka 
 
Javni zavod Kozjanski park konec leta 2011 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 
 
 
 

5.10      DOMAČI IN MEDNARODNI PROJEKTI V IZVAJANJU 

Operativni cilj: 
 
1 Z aktivnim izvajanjem domačih in mednarodnih projektov izvajati 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 
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Vloga Kozjanskega parka: Kozjanski park je prijavitelj in vodilni partner v projektu. 
Projektni partnerji: Javni zavod Krajinski park Kolpa in Javna ustanova Nacionalni park 
Risnjak na Hrvaškem. 
Datum prijave: 20.10.2008 
Trajanje projekta: 10.07.2009 do 29.02.2012 
 
Opis projekta: 
S projektom želimo strokovno, upravljavsko in izvedbeno povezati zavarovana območja 
Kozjanskega parka, Parka Kolpa in NP Risnjak pri prizadevanjih za ohranitev visokodebelnih 
travniških sadovnjakov kot habitata vrst Nature 2000, nepogrešljivega elementa mozaične in 
tradicionalne kulturne krajine ter kot znova razpoznane in ovrednotene razvojne priložnosti. 
Projekt zasleduje nekatere dolgoročne cilje trajnostnega upravljanja z visokodebelnimi 
sadovnjaki, ki jih je moč realizirati le s skupnim čezmejnim sodelovanjem. V preteklosti je bilo 
območje izvajanja projekta klimatsko in reliefno homogeno, pod enotno politično upravo in 
izobraževalnim sistemom, tako je tudi sadjarstvo v teh regijah v zelo podobnem razvoju. 
Dediščina tega je, da je danes znanje in veščine ter mnoge tradicionalne vrste sadnega 
drevja z zelo raznolikim sortnim sestavom, med katerim prevladujejo stare sorte jabolk, 
skupne na obeh straneh meje. Vse bolj pa travniški sadovnjaki pridobivajo tudi na svojem 
naravovarstvenem pomenu, zato jim bo veljala v prihodnosti še posebna skrb. 
 
Nekateri neposredni učinki 

- skupna strategija dolgoročnega sonaravnega upravlja travniških sadovnjakov, 
- mednarodna konferenca na temo multifunkcijskosti travniških sadovnjakov, 
- revitalizirani sadovnjaki, 
- kolekcijski nasadi, vsak z info točko, 
- novo dosajena drevesa visokodebelnih sort,  
- načrt in začetek postopka certificiranja produktov predelave,  
- institut „Carjevič“, 
- izdane publikacije, 
- skupne delavnice s prikazom rezi in predelave sadja, 
- izboljšana tehnična opremljenost za vzdrževanje travniških sadovnjakov: mobilna 

stiskalnica in polnilnica soka, samohodne kosilnice in mulčerji, sadjarsko orodje, 
traktor s prednjim nakladalnikom in delovno košaro. 

 
Namen in cilji projekta: 
Namen in cilj investicije v tehnično opremljenost je, da opremo in aktivnosti v projektu 
uporabljamo in izvajamo na celotnem projektnem območju, ter da z njo lahko pridemo do 
vsakega posameznega lastnika. Storitve in usluge v travniških sadovnjakih, bodo 
predstavljale enega izmed glavnih projektnih ciljev.  
Uporabljala se bo pri lastnikih travniških sadovnjakov in nasadov 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.  
Kozjanski park postaja tehnično, logistično in kadrovsko popolnoma usposobljen za prevzem 
vloge regionalnega centra vzgoje, oskrbe ter distribucije tradicionalnih sadnih sort in na to 
vezanega izobraževanja. 
 
Institut ,,carjevič” je dogodek, ki je časovno umeščen v vsakoletno dogajanje Praznika 
kozjanskega jabolka. Pred zbranim občinstvom se bo javno razglasil in pohvalil (ter 
simbolično nagradil)  najboljši vsakoletni „Carjevič“ visokodebelnih sadovnjakov. To bo 
lastnik-ca visokodebelnega travniškega sadovnjaka na zavarovanem območju Kozjanskega 
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parka, ki bo v tistem oz. tekočem letu za sam travniški sadovnjak ali nasad naredil največ 
tako z vidika trajnostne reekonomizacije kot doseganja naravovarstvenih ciljev. Na osnovi 
Pravilnika za ocenjevanje, bomo najmanj 3 krat letno pregledovali in ocenjevali stanje 
travniških sadovnjakov.  
 
V letu 2012 se projekt zaključuje. Do konca februarja 2012 bomo izdelali in uskladili strategijo 
Dolgoročnega sonaravnega upravljanja s travniškimi sadovnjaki v zavarovanih območjih, ki 
nam bo služila za nadaljnje aktivnosti pri upravljanju s travniškimi sadovnjaki.  
 
Do zaključka projekta bomo izdali zloženko o naravovarstvenem pomenu travniških 
sadovnjakov. 
 
Ob zaključku projekta bomo izvedli novinarsko konferenco na kateri bomo predstavili 
dosežene rezultate projekta.  
 
Vrednost projekta: 
Celotna vrednost projekta znaša 271.983,62 €, od tega IPA sredstev 230.421,62 €. Kozjanski 
park bo deležen 154.975,20 €, od tega je 5% lastni delež.  
 

5.10.2 Pilgrimage Europe SI-AT 

Projekt v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Avstrija 2007 – 2013 
 
Vloga Kozjanskega parka: 
Kozjanski park je koordinator projektnih partnerjev v Sloveniji in vseh aktivnosti projekta na 
slovenski strani. Poleg tega pa ima še nalogo promocije celotnega projekta.  
 
Projektni partnerji: Kozjanski park, Zavod RISO, Zavod za razvoj in izboljšanje infrastrukture 
ter socialnega okolja, Razvojna agencija Kozjansko, ZRS Bistra Ptuj, Verein Vorauer 
Wirtschaft, Diözese Graz-Seckau, Steiermark Tourismus, Regionalverband Kärnten, Diözese 
Gurk-Klagenfurt, ARGE Tourismusplattform Mittelkärnten. 
 
Datum prijave: 11. januar 2010 
Trajanje projekta: 01.10.2010 - 30.09.2013 
 
Namen projekta: 
Predlagani projekt bo romarski turizem obravnaval celostno in bo zajel večje območje 
Slovenije (regije: Gorenjsko, Koroško, Savinjsko, Podravsko, Pomursko, Osrednjeslovensko). 
S projektom bomo zasnovali široko mrežo romarskih poti in romarskih središč z namenom 
njihove skupne promocije in trženja. Ne bo šlo za oblikovanje novega turističnega produkta, 
kot je to bilo pri Emini romarski poti, ampak za vključitev, trženje in promocijo že obstoječih 
romarskih poti in središč pod skupno »blagovno znamko«.Veliko je romarskih poti, ki so 
povezane z Avstrijo (Emina romarska pot, Slomškova romarska pot, Gospa Sveta, Otok na 
Vrbskem jezeru…) in s predlaganim projektom bi vzpostavili in ponekod nadgrajevali 
čezmejno sodelovanje. Projekt bo omogočil, da romarski turizem v Sloveniji postane ena 
izmed najpomembnejših vej turizma v Sloveniji in ga še tesneje povezal  s sosednjo državo 
Avstrijo in posredno  s celotno Evropsko unijo. 
 
Cilji projekta: 

- ustvariti bazo podatkov o romarskih središčih in romarskih poteh v Sloveniji 
- enoten logotip romarskega turizma v Sloveniji 
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- promocijsko gradivo romarskega turizma v Sloveniji (zloženke, romarski vodniki, 
internetna stran, promocija na mednarodnih turističnih sejmih) 

- oblikovana metodologija označitve romarskih poti 
- organizacija informacijskih romarskih centrov po območju Slovenije 
- izobraževanje turističnih vodnikov 
- oblikovanje programov romarskih izletov in daljših romanj 
- vzpostaviti sodelovanje s turističnimi agencijami in drugimi podobnimi institucijami, ki 

bodo organizirale in tržile romarske izlete  in daljša romanja 
- organizacija različnih prireditev na romarskih poteh (koncerti, razstave…) 
- vključitev ponudnikov gostinske in nastanitvene dejavnosti in hkrati s tem določitev 

standardov in kriterijev za kvalitetno ponudbo romarskega turizma 
- zagotoviti dolgoročno vzdrževanje romarskih pešpoti 

 
Glavne aktivnosti načrtovane v letu 2012: 

- predstavitev projekta lokalnim skupnostim na območjih kjer potekajo romarske poti 
- zbiranje podatkov za promocijski material (vodnik, splošna zloženka, karte, multivizija) 

za vse načrtovane romarske poti (Emina, Jakobova, Martinova) 
- priprava slikovnega in snemalnega materiala za promocijski material 
- udeležba na turističnem sejmu v jesenskem času 

 
Vrednost celotnega projekta: Celotno vrednost projekta znaša 1.527.696,07 €, od tega ESRR 
sredstva 1.273.862,97 €. Kozjanski park bo deležen 285.980,00 €, od tega je 5% lastni delež.  
 
 
5.10.3 Transnacionalno teritorialno sodelovanje – program  srednja Evropa 
(transnacional  
            ecological networks in central Europe – transeconet) 
Vloga Kozjanskega parka: zunanji partner (strokovno sodelovanje) 
Vodilni partner: University of Dresden 
Slovenski partner: Geodetski inštitut Slovenije 
Trajanje projekta: 01.01.2009 do 30.04.2012 
 
Namen in cilji projekta: 
Namen projekta je vzpostavitev strategije zaščite in obnovitve degradiranih območij/pokrajin, 
kot tudi ekološko začrtanega razvoja teh območij. Poleg teh območij je poudarek tudi na 
transnacionalni mreži zavarovanih območij in regij, posebno na monitoringu in analizi 
ekoloških mrež v srednji Evropi. Poseben poudarek je namenjen zgodovinskem prikazu 
pokrajin skozi čas in vizualizaciji pokrajin v prostoru in času. S tem bo povečana 
ozaveščenost ljudi glede vrednosti narave in kulturne dediščine. Kritično bodo ovrednotene in 
analizirane obstoječe aktivnosti monitoringa in upravljanja ekoloških mrež. Analiziran bo 
zgodovinski razvoj transnacionalnih ekoloških mrež s kartografskim prikazom skozi čas. 
Problematična območja bodo prikazana s kartami velikega merila skozi čas. Prikazane bodo 
spremembe v rabi prostora, rabi tal kot pomembnih dejavnikov za napoved prihodnjega 
razvoja proučevanih pokrajin. Naštete metode razvoja pokrajin in ekoloških mrež skozi čas 
pomenijo osnovo za ekološko načrtovanje in upravljanje območij, posebno tistih, ki še niso 
zaščitena. 
 
Glavna aktivnost v letu 2012: 

- izdelava 3D predstavitve zavarovanega območja s poudarkom na naravnih vrednotah 
in kulturni dediščini 
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Predvidena vrednost celotnega projekta: 2.900.000,00 €. 
 
 

5.11 ODDANI PROJEKTI V LETU 2011 

5.11.1  Arhitekturna tipologija Kozjanskega 

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 
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 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 
 
Celotna vrednost projekta znaša: 51.417,50 €, od tega Leader sredstva: 37.281,64 €, 
prispevek partnerjev: 4.461,56 € in lastna sredstva: 9.674,30 €. 
 

5.11.2 Informacijski center Kozjanskega parka na gradu Podsreda 

Vloga Kozjanskega parka: vodilni partner 
Projektni partnerji: Wildnispark Švica 
Trajanje projekta: 01.01.2012-30.06.2013 
 
Opis projekta: 
Predlagani projekt bo pomembno prispeval k prepoznavnosti zavarovanega območja, hkrati 
pa bo obiskovalce tudi seznanil s pravili obnašanja v naravi. Prav tako bo projekt prispeval k 
oživitvi gradu Podsreda, ki ga letno obišče okoli 12 000 obiskovalcev, ki bodo sedaj poleg 
kulturne in umetnostne dediščine spoznavali tudi naravne zakonitosti v parku. Na gradu 
Podsreda se bodo obiskovalci lahko zadržali dalj časa, zavarovano območje pa bo s pomočjo 
informacijskega središča postalo bolj dostopno tudi osebam s posebnimi potrebami, ki si 
zaradi takšnih in drugačnih razlogov ne morejo doživljati narave v naravi sami. 
Ker smo pri obisku narave mnogokrat odvisni od vremenskih razmer in moramo takrat, kadar 
le te ne dopuščajo obiska obiskovalce zavrniti, bomo z ureditvijo informacijskega središča le 
tem ponudili alternativo, s posebnimi informacijskimi tehnologijami bi namreč prav tako lahko 
na poseben način doživeli naravo. 
Za varstvo narave so zelo pomembni prikazi dobrih praks, saj so le ti to osnova 
sprejemljivosti varstvenih režimov v prostoru zavarovanega območja. 
 
Cilji projekta:  
Zavarovano območje bo postalo usposobljeno za sodobno in kvalitetno predstavljanje narave 
in z njo povezane kulturne dediščine. Povečalo se bo število obiskovalcev tako domačih kot 
tujih, povečal se bo delež šolajoče mladine, pričakujemo pa tudi, da se bo povečala 
izmenjava raziskovalcev znotraj Slovenije kot tudi mednarodno. 
 
Predvidena vrednost projekta: 39.700,00 € 
 

5.11.3 Razvijanje funkcionalne pismenosti s spodbujanjem učne aktivnosti  FPUA 

Vodilni partner: Zavod RS za šolstvo, OE Novo mesto 
Projektni partnerji: Vrtec Mavrica Brežice, OŠ Brežice, Gimnazija Brežice, Kozjanski park, 
Arcadia  
Cad Center d.o.o. 
Partnerska država: Turčija  
Partnerska inštitucija: Bingol Provincial Directorate of Education 
Trajanje projekta: 1.8.2011 do 30.9.2013 (rezultati še niso znani) 
 
Opis projekta: 
Zavod RS za šolstvo, OE Novo mesto je prijavil projekt z naslovom The development of 
functional literacy by integrating active learning methods/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 
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področju izobraževanja mladine, otrok ter nudi podporo pri izvajanju različnih delavnic v 
naravi.  
 
Cilji projekta: 
Funkcionalna pismenost pri učencih upada. To lahko močno ovira njihovo zmožnost 
sodelovanja v vseh življenjskih dejavnostih, v katerih se zahteva pismenost (bralna, 
matematična, naravoslovna in medijska) za vsakdanje delovanje v družbeni skupnosti. S 
projektom želimo izboljšati zaznano stanje, kar bomo dosegli z aktivnimi oblikami dela (active 
learning methods). 
 
 
 

5.12 PRIPRAVA IN PRIJAVA PROJEKTOV V LETU 2012 
 

5.12.1 Več nivojska strategija za podporo upravljanja in predstavljanja travišč znotraj 
območij Natura 2000 

Izhodišča projekta: 
Zaradi trajnostne rabe travišč na območjih Nature 2000 znotraj zavarovanega območja, smo 
bili s strani vodilnega partnerja povabljeni k sodelovanju pri zgoraj omenjenem projektu.  
 
Namen in cilji projekta: 
V okviru načrtovanega projekta (Multi-scale strategies to support management and improve 
grassland-based areas in Natura 2000 sites of South East Europe) želi zavod Kozjanski park 
izvesti naslednje aktivnosti: 

 Priprava dokumentacije o parku, oziroma Natura 2000 območjih s traviščnimi habitati v 
njem, lastnikih in najemnikih površin, stanju flore in favne 

 Ovrednotenje obstoječega stanja travniških habitatov (kartiranje, ovrednotenje, režimi 
gospodarjenja s traviščnimi habitati) 

 Priprava kriterijev za ovrednotenje stanja travnikov 

 Opisi ugodnih ohranitvenih stanj različnih travniških habitatov  

 Organizacija delavnic med ključnimi deležniki (lastniki, najemniki zemljišč, kmetijsko 
službo, turističnimi in razvojnimi agencijami, trgovino, mediji..) 

 Organizacija promocijskih aktivnosti (razstava fotografij ali izdelkov, predstavitve, 
ročna košnja, vzdrževanje travniških sadovnjakov, vodeni ogledi rastlinskega in 
živalskega sveta…)  

 Organizacija naravoslovnih dni in taborov za šolsko mladino (od vrtca do študentov) 

 Priprava vsebin za spletno predstavitev ter zloženk, verjetno tudi skupnega dokumenta 
za celotno projektno območje 

 Izdelava priporočil, upravljavskih smernic za trajnostno rabo varovanih travniških 
habitatov  

 Priprava predloga za okoljske ukrepe (KOP), ki bodo ustrezno nudili lastniku travniških 
površin ustrezno ekonomsko osnovo za trajnostno rabo, presoja trendov rabe travišč 
za v bodoče in priprava ukrepov za ohranitev le teh 

 Oprema za ustrezno tehnično podporo (prenosni računalnik s projektorjem, digitalni 
fotoaparat,…)   

 Pridobitev posnetkov varovanih vrst in habitatov ter aktivnosti ljudi za potrebe 
komunikacije 

 Priprava razstave fotografij varovanih vrst in habitatov ter človeških aktivnosti (s 
poudarkom na dejavnostih, ki so skladne s cilji Nature 2000) 
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 Izvedba izobraževalnega ogleda primerov dobre prakse za deležnike na drugem 
Natura območju in izvedba podobnega ogleda za deležnike iz projektnih območij 
drugih projektnih partnerjev 

 Sodelovanje na promocijskih sejemskih prireditvah  

 Priprava informativno/izobraževalne obširnejše publikacije o pomenu travniških 
habitatov, primernih režimih gospodarjenja in predvidenih ukrepih (rezultat ocene 
trendov gospodarjenja s travišči) 

 Organizacija posveta na državni ravni o pomenu, režimih in ciljih gospodarjenja s 
travišči  

 
Vodilni partner: Tržaška univerza 
Partnerji: Univerza Maribor, JZ Kozjanski park 
Vir sredstev: operativni program JV Evropa 
 

5.12.2 Revitalizacija porečja reke Sotle v okviru programa Čezmejnega sodelovanja 
Slovenija – Hrvaška 2007-2013 

Izhodišča projekta: 
Porečje Reke Sotle se razteza v smeri sever-jug ob slovensko hrvaški meji. Celotno porečje 
meri 583,8 km2, od tega 477 km2, (81,7 %) leži v Sloveniji.  
Porečje Sotle odlikujejo različne naravne in kulturne danosti. Njihova identifikacija je pogoj za 
ohranjanje naravnih vrednot in območja  Natura 2000. Osredotočili se bomo na močvirne 
biotope vezane na reko in pritoke (mrtvice, potoki). 
S kartiranjem habitatov in inventarizacijo ciljnih vrst bomo pridobili nujno potrebno bazo 
podatkov o stanju najpomebnejših vrst v okviru območja Natura 2000. Ti podatki bodo 
predstavljali izhodišče za spremljanje stanja izbranih habitatnih tipov na podlagi česa se 
lahko predvidijo usmeritve za ohranitvene ukrepe. Zaščita ogroženih in redkih vrst rastlin in 
živali je možna samo z ekosistemskimi tehnologijami, kajti le z njimi lahko dosežemo oziroma 
ustvarimo okolje v katerem so živele oziroma bodo preživele. V tem okviru so ekoremediacije 
(v nadaljevanju ERM) največkrat edini načini za izvajanje teh aktivnosti. Najpomembnejši 
okoljski vidik uporabe ERM je njihova večnamembnost.  Osnovne funkcije ERM so namreč 
visoka puferska sposobnost, samočistilna sposobnost, večanje biotske pestrosti in 
zadrževanje vode. Z ERM (fitoremediacijo, puferskimi območji in rastlinskimi čistilnimi 
napravami – v nadaljevanju RČN) lahko revitaliziramo degradirana območja, odstranjujemo 
čezmerne vsebnosti hranil in čistimo odpadne vode. ERM so biotehnološke metode, ki za 
zaščito, sanacijo okolja, čiščenje in ohranjanje voda uporabljajo naravne in sonaravne 
procese in sisteme (ekosisteme). 
 
Namen in cilji projekta: 
Cilj projekta je s pomočjo identifikacije najpomembnejših habitatov in ciljnih vrst območij 
Natura 2000, z inovativnimi, v praksi preizkušenimi ekosistemskimi tehnologijami  ter z 
izobraževanjem izboljšati kakovost voda v porečju Sotle. 
 
Vrednost projekta: Predvidena vrednost projekta znaša 1.000.000,00 € 
Projektni partnerji: SLO: Kozjanski park, Občina Podčetrtek, Občina Kozje, Občina Bistrica 
ob Sotli, RA Sotla, ERTC- Celje, HR: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim 
vrijednostima Krapinsko – Zagorske županije,  Občina Kumrovec,  Javna ustanova za 
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i drugim zaštićenim područjima Zagrebačke 
županije,  Zagorska razvojna agencija d.o.o. 
 
Datum prijave: v začetku leta 2012 
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Predvideno trajanje projekta: 27 mesecev 
Vir sredstev: IPA Čezmejni program Slovenija-Hrvaška 

 

5.12.3 Suhi travniki na Vetrniku v okviru programa LIFE+ 

Izhodišča projekta: 
Ozemlje Kozjanskega regijskega parka je v polovici prekrito z gozdovi, zato so suhi travniki 
kot ogrožena naravovarstvena kategorija izredno pomemben pol-naravni habitat. 
Visokih suhih travnikov je na celotnem področju Slovenije le 2 do 3% in le tretjina je še v 
takem stanju, da bi bila s hitrimi in ustreznimi posegi v naslednjih letih še mogoča rešitev 
pred popolno degradacijo. Del teh travnikov se nahaja na Vetrniku in Oslici v Kozjanskem 
regijskem parku, z edinstveno rastlinsko združbo v tem delu Evrope. Za ohranjanje in 
pripravo načrta upravljanja le-teh je upravljavec zavarovanega območja pridobil sredstva EU 
iz programa LIFE - Narava.  
S pripravo in izvajanjem novega projekta iz programa Life + bi del naravovarstveno 
najpomembnejših in tudi ogroženih suhih travišč odkupili od lastnikov. Travniki bi postali last 
Kozjanskega regijskega parka, ki bi zanje v okviru načrta upravljanja trajnostno skrbel. 
Poleg ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti pa ima vzdrževanje suhih 
travnikov še druge pomembne funkcije kot so izobraževanje, raziskovanje in tudi rekreacija.  
 
Namen in cilji: 
Zagotovitev trajnostnega upravljanja naravovarstveno pomembnih habitatov. 
 
Vrednost: 1.000.000,00 € 
Partnerji: Zavod RS za varstvo narave, Univerza v Mariboru, Kmetijsko svetovalna služba. 
Vir sredstev: LIFE+ 
 

5.12.4 Sodobna interpretacija kulturnih vsebin na gradu Podsreda 

Izhodišča projekta: 
Število obiskovalcev na gradu Podsreda vsako leto narašča. Narašča tudi število 
obiskovalcev različnih jezikovnih skupin. Zaradi lažje organiziranosti vodenja večjih skupin 
obiskovalcev in posameznikov je potrebno grad Podsreda opremiti s sodobno tehnologijo, ki 
bo ponujala atraktivnejšo večjezično interpretacijo kulturnih vsebin v grajskih prostorih.  
 
Namen in cilji projekta: 
Grad Podsreda bo s sodobno tehnologijo (audiovodič, prenovljena razsvetljava, nova oprema 
pri stalnih postavitvah razstav, ozvočenje dvorane, novi stoli,...) postal dostopnejši in 
atraktivnejši kulturni objekt za vse obiskovalce, predvsem pa za tuje turiste. 
 
Vrednost projekta: 150.000,00 € 
Projektni partnerji: Občina Kozje 
Vir sredstev: Norveški mehanizem 
 

5.12.5 Vzpostavljanje podpore razvoju čebelarstva v povezavi s tradicionalnim 
sadjarstvom kot primer okolju prijazne kmetijske prakse 

Izhodišča projekta: 
Čebelarjenje je v principu del sonaravnega kmetovanja. Čebele z opraševanjem sadnega 
drevja ohranjajo in celo izboljšujejo stanje habitata visokodebelnih travniških sadovnjakov. 
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Aktivnosti v okviru projekta bodo vplivale na pozitiven razvoj sonaravnega kmetovanja in s 
tem povečanje biotske pestrosti ter okrepile možnosti za razvoj sonaravnih dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah ter s tem ponudbo lokalnih produktov. 
 
Namen in cilji projekta: 
Glavni namen projekta je vrniti pomen čebelarstvu kot gospodarski in naravovarstveni 
dejavnosti in dvigniti zavest o pomenu ohranjanja čebel in sadjarstva.  
 
Neposredni cilji projekta: 

- ozavestiti in izobraziti prebivalstvo o pomenu varstva in ohranjanja čebel v povezavi s 
sadjarstvom (do zaključka in po zaključku projekta) 

- postaviti vzorčni čebelnjak (do jeseni 2012) 
- vzpostaviti čebelarsko pot (do jeseni 2012) 
- natisniti zloženko, delovne liste za šolajočo mladino na temo čebelarstvo-sadjarstvo 

(do maja 2013) 
- vzpostaviti spletno stran Društva Kozjanske jabke (do aprila 2013) 
- organizirati izobraževanje, praktični prikaz in strokovno ekskurzijo (do maja 2013) 
- predstaviti možnost dodatne ponudbe osnovnim šolam v bližnji okolici (do maja 2013) 
- povečati interes za čebelarsko dejavnost, še posebej v povezavi s sadjarstvom (do 

zaključka in po zaključku projekta) 
Posredni cilji projekta: 

- postati primer dobre prakse (po zaključku projekta) 
- poglobljena okoljska in naravovarstvena ozaveščenost (po zaključku projekta) 
- izboljšanje biodiverzitete na lokaciji (po zaključku projekta) 
- diseminacija rezultatov projekta v druga okolja - prenos primera dobre prakse (po 

zaključku projekta) 
 
Vrednost projekta: 39.665,95 € 
Projektni partnerji: vodilni partner je Društvo Kozjanske jabke, Kozjanski park pa je partner v 
projektu.  
Vir sredstev: LAS Obsotelje in Kozjansko 

5.12.6 Travniške glive na Kozjanskem  

Izhodišča projekta: 
Bogastvo travniških gliv – vlažnic, odkritih v oktobru 2010 na Vetrniku dokazuje, da spadajo 
travniki Vetrnika med najzanimivejše in najbolj ohranjene travniške habitate za glive v 
slovenskem okviru. Po številu in vrstni pestrosti najdenih gliv v skladu z evropskimi merili ti 
travniki dosežejo ali celo presežejo stopnjo nacionalnega pomena. 
Glivna pestrost je le del naravnega bogastva, ki se nakazuje tudi v pestrosti in ohranjenosti 
ostalih segmentov biodiverzitete na področju Kozjanskega parka. Zato bi bilo smiselno 
pestrost gliv vključiti med naravne vrednote parka in jo tudi primerno raziskati, ovrednotiti, 
promovirati in predvsem ohranjati. 
V načrtu je prijava na nov razpis LAS – Kozjansko in Obsotelje – sredstva Leader, 
predvidoma v prvi polovici leta 2012.  
V okviru  projekta je predviden podrobnejšega monitoring travniških gliv na območju 
Kozjanskega parka ter na osnovi zbranih podatkov izvedba študije o glivni pestrosti. Na 
osnovi zbranega gradiva bo možno izdelati ozaveščevalni in promocijski program ter nabor 
ukrepov za aktivno ohranjanje glivne pestrosti in zavarovanje travniških habitatov tega 
območja. V okviru projekta je predvideno pritegniti k sodelovanju zainteresirane nevladne 
organizacije, društva, lokalno prebivalstvo (lastniki travnikov), tako, da bo projekt poleg 
varstvenih vsebin pomemben tudi z vidika ozaveščanja širše javnosti. 
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Namen in cilji: 
Ozaveščanje in aktivno ohranjanje glivne pestrosti na zavarovanem območju Kozjanskega 
parka.  
 
Vrednost: 30.000,00 € 
Partnerji : Inštitut za sistematiko višjih gliv, Mikološka zveza Slovenije 
Vir sredstev: LAS Obsotelje in Kozjansko 
 
 

5.13   MEDNARODNO SODELOVANJE 

Operativni cilj: 
 
1 Povezovanje v širšem evropskem prostoru 
Že obstoječe sodelovanje z Naturparkom Weinland (Avstrija) ter Naturparkom OBW 
(Nemčija) bo dodatno okrepljeno in nadgrajeno v okviru priprave novih projektov ter njihove 
partnerske podpore za izvedbo teh projektov. Srečanja v okviru rednih dogodkov (Praznik 
kozjanskega jabolka) pa so že tako ali tako stalnica.  
V okviru projekta Od vijeglavke do soka, bomo sodelovali s projektnimi partnerji Parkom 
prirode Žumberak - Samoborsko gorje in Hrvatskim zavodom za poljuprivrednu savjetodavnu 
službu. 
V okviru projekta Pilgrimage Europe smo poglobili sodelovanje z avstrijskimi partnerji. 
Pri pripravi projekta Informacijski center Kozjanskega parka na gradu Podsreda v okviru 
Švicarskega mehanizma smo pridobili švicarskega projektnega partnerja in sicer Wildnispark. 

5.13.1 Europarc 

Kozjanski park je vključen v mrežo Europarc. Aktivnosti v povezavi z Europarcom bomo 
nadaljevali in v letu 2012 načrtujemo obisk obnovljenega Info centra v Nacionalnem parku 
Bayerische Wald z namenom izmenjati izkušnje in informacije o vzpostavitvi podobnega 
centra v Kozjanskem parku. 

 
5.13.2 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. 
 
Nacionalni odbor MAB sestavljajo: 

 po en predstavnik iz treh obstoječih biosfernih območij – Julijske Alpe, Kras, 
Kozjansko&Obsotelje  

 predstavnik parka kandidata za biosferno območje -Notranjskega regijskega parka 

 predstavnik Urada za UNESCO 

 predstavnik MOP – Sektor za zavarovana območja.  
 
Naloge odbora MAB v Sloveniji so naslednje: 
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 razvoj in delovanje obstoječih biosfernih območij (Julijske Alpe, Kras, 
Kozjansko&Obsotelje) 

 priprava kandidature za novo biosferno območje Notranjski regijski park 

 spremljanje programa dela ter koordinacija z Uradom slovenske nacionalne komisije za 
UNESCO 

 sprotno sodelovanje in koordinacija z MOP ter zavarovanimi območji vključenimi v 
program UNESCO MAB 

 mednarodno sodelovanje 
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6 KADROVSKI NAČRT 

 
Tabela 1: KADROVSKI NAČRT 
 

1. Zaposleni, ki jih 

financira MOP 

I. – IV. TR V. TR VI. TR/ 

VII/1 

VII/2 

TR 

VIII. TR IX. TR Skupaj 

Št. zaposlenih na dan 
30. 9. 2011 

 

1 4 3 8 2  18 

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 

31.12.2011 

7 

Javna dela 

1 

Projekt

no 

delo 

1 

projekt

no 

delo 

2 

Javna 

dela 

  11 

3. Število zaposlenih, ki 

so financirani iz drugih 

virov, navedite vir: tržna 

dejavnost, projektno 

delo itd. na dan 

31.12.2012 

5 

Javna dela 

 1 

Projekt

no 

delo 

1 

Javna 

dela 

  7 

3. Skupaj število 
zaposlenih na dan 31. 

12. 2012 (1+3) 

 

6 4 5 8 2  25 

 



         PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2012 

37 


Tabela 2: NAČRT STROŠKOV DELA 
 

Načrtovani 

stroški dela 

SKUPAJ 

FN 2012 

Sredstva 

MOP 

2012 

Drugi viri 

sredstev 

2012 

Skupaj 

sredstva 

2012 

Dejavnost na 

trgu 2012 

Delež 

MOP v % 

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

a) plače in dodatki 

 
401.850 340.532 52.805 393.350 8.500 84,75 

od tega dodatki za 

delo v posebnih 

pogojih 

      

b) regres za letni 

dopust 

17.300 12.456 692 13.148 4.152 72,00 

c) povračila in 

nadomestila 

55.278 43.100 12.178 55.278  77,97 

d) sredstva za 

delovno uspešnost 

      

e) sredstva za 

nadurno delo 

      

f) drugi izdatki 

(odpravnine, 

solidarnost itd.) 

5.370 5.370  5.370  100,00 

 
SKUPAJ 1. 

(a+b+c+d+e+f) 

 

479.785 401.458 65.675 467.133 12.652 83,68 

g) Skupaj bruto 

plače (a+d+e) 

401.850 340.532 52.805 393.350 8.500 84,75 

h) Skupaj drugi 

osebni prejemki 

(b+c+f) 

77.948 60.926 12.870 73.796 4.152 78,17 

i) Skupaj prispevki, 

davek, premije 

pokojninskega 

zavarovanja (j+k) 

74.138 62.078 10.691 72.769 1.369 83,74 

 
SKUPAJ 2. 

(g+h+i) 

 

553.936 463.536 76.366 539.915 14.021 83,69 

j) prispevki 

 
66.575 54828 10.378 65.206 1.369 82,36 

k) premije 

pokojninskega 

zavarovanja 

7.563 7.250 313 7.563 - 95,87 

struktura virov 

financiranja 

stroškov dela v % 
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Tabela 3: SISTEMIZIRANOST DELOVNIH MEST (DM) 
 

Naziv DM Število 

sistemiziranih DM 

po veljavnem 

pravilniku 

Število 

zasedenih DM 

na dan 31. 12. 

2011 

Predvideno 

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 5 7 

Naravovarstveni 

svetovalec 

1 0 0 0 

Naravovarstveni 

sodelavec III 

2 2 2 2 

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 1 

Samostojni strokovni 

delavec V 

1 1 0 0 

Tajnica V 1 1 1 1 

Vodnik v zavarovanem 

območju 

3 1 1 2 

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 22 
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Tabela 4: REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA 
 

1. Zaposleni, ki jih 

financira MOP 

I. – IV. TR V. TR VI. TR VII. TR VIII. TR IX. TR Skupaj 

Št. zaposlenih na dan 
31. 12. 2011 (a+b) 

 

1 4 4 7 2  18 

a) Št. zaposlenih za 

določen čas 

    1  1 

b) Št. zaposlenih za 

nedoločen čas 

1 4 4 7 1  17 

Št. zaposlenih s krajšim 

delovnim časom 

 1     1 

Število napredovanj v 

plačne razrede 

/ / / / / / / 

Število premestitev 

 
/ / / / / / / 

Število upokojitev 

 
/ / / / / / / 

Število nadomestnih 

zaposlitev zaradi 

upokojitev 

/ / / / / / / 

Število odpovedi 

pogodb o zaposlitvi 

/ / / / / / / 

2. Število zaposlenih, ki 

so financirani iz drugih 

virov, navedite vir: tržna 

dejavnost, projektno 

delo itd. 

7 

Javna dela 

1 

Projekt

no 

delo 

1 

Projekt

no 

delo 

2  

Javna 

dela 

  11 

3. Skupaj število 
zaposlenih na dan 31. 

12. 2011 (1+2) 

 

8 5 5 9 2  29 
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Tabela 5: REALIZACIJA ZASEDENOSTI DELOVNIH MEST (DM) 
 

Naziv DM Število 

sistemiziranih DM 

po veljavnem 

pravilniku 

Število 

zasedenih DM 

na dan 31. 12. 

2010 

Predvideno 

število 

zasedenih DM 

na dan 31. 12. 

2011 

Realizirano 

število 

zasedenih DM 

na dan 31. 12. 

2011 

Direktor 1 1 1 1 

Naravovarstveni svetnik 3 3 3 3 

Višji naravovarstveni 

svetovalec 

7 4 5 5 

Naravovarstveni 

svetovalec 

1 0 0 0 

Naravovarstveni 

sodelavec III 

2 2 2 2 

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 1 

Samostojni strokovni 

delavec V 

1 1 1 1 

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 2 0 0 

 
Skupaj 

 

27 21 20 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


