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PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA 

 
Kozjanski regijski park je eno od dveh, poleg Triglavskega narodnega parka, najstarejših zavarovanih 
območij v Sloveniji.  
 
Kozjanski park se razprostira na 206 km². Na severu gre meja po južnih obronkih Rudnice, na vzhodu 
po reki Sotli, na jugu pa od reke Sotle proti zahodu po južnih obronkih Orlice do Pohance in nato proti 
severu čez Koprivnico, Veliki kamen, Gubno do Rudnice. Leži v petih občinah (82 naselij) in sicer 
Kozje, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Brežice in Krško. V Kozjanskem parku živi pribl. 11.000 
prebivalcev. 
 
Ustanovljen je bil leta 1981 (Ur.l. SRS št. 1/81 in 42/86) kot Spominski park Trebče z namenom  
ohranjanja zgodovinskega izročila in naravnih značilnosti Kozjanskega. 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 št. 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  odlične 
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 območja MAB (Man and 

Biosphere) pod okriljem Unesca. 

 
Kozjanski park se je v dobrih tridesetih letih razvil v sodobno vodeno 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. Pomembno je dejstvo, da upravljavci zavarovanih območij v državi 
skrbimo za okoljsko zlatnino države, ki je hkrati ponos in garant sedanjega in bodočega okolju 
prijaznega razvoja. 
 
Izvajanje javne službe, programov in projektov poteka na podlagi letnega programa dela, ki ga 
sprejme svet JZ KP. Program dela JZ KP za leto 2013 vsebuje tudi poglavje prilagajanja zavoda 
zmanjševanju razpoložljivih sredstev za delovanje. 
 
Delo JZ KP v okviru svojih pristojnosti vodi 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: Pilgrimage 
Europe SI-AT (čezmejni program – Slovenija Avstrija 2007-2013), Sodobna arhitekturna tipologija na 
Kozjanskem (2. javni poziv »LAS Obsotelje in Kozjansko«), Steklarstvo – kulturna identiteta in razvojna 
priložnost Kozjanskega in Obsotelja  - » ARS VITRARIA« (4. javni poziv »LAS Obsotelje in Kozjansko«) 
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in Priložnosti v posavskih tradicionalnih sadovnjakih (4. javni poziv LAS Posavje). V fazi potrjevanja je 
še nekaj oddanih projektov (OP IPA SLO-HR 2007-2013), ki vsebujejo projektne zaposlitve. 
 
V letu 2013 je v Kozjanskem parku redno zaposlenih 17 oseb (vključno z direktorjem, katerega 
zaposlitev je mandatna in v tabelah prikazana kot zaposlitev za določen čas), ena oseba je zaposlena 
na večletnem projektu (Pilgrimage Europe), izvajali pa bomo tudi program javnih del, v katerega smo 
vključili dve osebi.  
 
Število redno zaposlenih se v letu 2013 glede na leto 2012 zmanjša za eno osebo in sicer zaradi 
upokojitve. Nadomestne zaposlitve v letu 2013 ne bomo izvedli. 
 

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 

8 1 9 

Višja 1  1 

Srednja 4 1 5 

Osnovnošolska 1 1 2 

Skupaj 16 4 20 
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UVOD 
 

Program dela za leto 2013 je pripravljen v skladu z navodili Ministrstva za kmetijstvo in okolje in 
razdeljen na tri prioritete: 

- Prioriteta I obravnava varstvene, upravljavske in nadzorne naloge.  
- Prioriteta II zajema naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti.  
- Prioriteta III zajema razvojne naloge. 

 
Naloge in vsebine, ki jih bomo v letu 2013 izvajali v okviru strokovnih služb, upoštevajo in izhajajo iz 
133. člena Zakona o ohranjanju narave.  
 
Izpostavljamo naslednje: 
- kljub izredni racionalizaciji poslovanja so številni stroški neizogibni (komunala, zavarovanja, gorivo, 
elektrika, voda,…), 
- zavod ima možnosti črpanja evropskih sredstev, kar je vsekakor prepotrebno za razvoj območja in 
širše, vendar nima dovolj lastnih sredstev za udeležbo pri projektih, ugotavljamo pa tudi velik zamik 
izplačevanja oddelanih projektnih obveznosti, kar zelo otežuje načrtovanje poslovanja zavoda, 
- zavod ima nekaj možnosti zagotavljanja lastnih sredstev, a so te možnosti zaradi projektnih ali 
pogodbenih pogojev in obvez močno okrnjene, v letu 2013 pa zaradi splošnega varčevanja tudi težko 
dohodkovno predvidljive, 
- zavod je skozi več kot tridesetletno zgodovino razvil nekaj dobrih parkovnih praks, kar je vsekakor 
potrebno obdržati in razvijati naprej, 
- zavod nima sredstev za investicije, razen odplačevanja kredita za podeželski dvorec Kozje, zaradi 
česar se že kažejo težave pri delu (zastarela in izrabljena računalniška oprema, izrabljen vozni park,…). 
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OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA 

NAČRTA 
 

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

 doseganje ciljev na območjih Natura 2000, 

 novelacija ustanovitvenega akta Kozjanskega parka ter priprava načrta upravljanja zavarovanega 
območja, 

 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. 

 
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.  
Monitoring metuljev izveden v letu 2012 je potrdil izjemno biotsko raznovrstnost Kozjanskega, saj je 
bilo prešteto in zabeleženo več kot 1100 različnih vrst metuljev. 
 
Novelacija ustanovitvenega akta Kozjanskega parka ter priprava načrta upravljanja zavarovanega 
območja 
Ena od prednostnih nalog JZ KP v programu dela za leto 2012 je bila v dogovoru s Sektorjem za 
ohranjanje narave na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje sprejetje novega ustanovitvenega akta 
Kozjanskega parka. Po izvedenih usklajevalnih delavnicah in pripravljenih Strokovnih podlagah za 
posodobitev akta o zavarovanju Kozjanskega regijskega parka (december 2011) so v letu 2012 
potekali pogovori o konkretnih vsebinah akta. Načrtuje se priprava predloga akta v letu 2013. Vse 
ostale naloge smo izvajali v skladu s Programom dela za leto 2012 in sicer v okviru strokovnih služb za 
ohranjanje narave in naravovarstveni nadzor, za regionalni razvoj in izobraževanje in službe za 
splošne zadeve.  
 
Ureditev informacijskega centra Kozjanskega parka na gradu Podsreda 
V letu 2012 smo za LEADER sredstva kandidirali z dvema LAS projektoma. Z enim projektom, ki je že 
sprejet in je v izvajanju, bomo posodobili stalno razstavo o glažutarstvu in steklarstvu na Kozjanskem, 
z drugim (ki je po informacijah tudi sprejet, nimamo pa še pisnega sklepa) pa bomo usposobili prostor 
in pripravili informacijski center Kozjanskega parka.  
 
Izvajanje že odobrenih projektov programa Čezmejnega sodelovanja in priprava projektov za 
različne razpise Finančne perspektive 2007- 2013 
V letu 2012 smo izvajali naslednje že odobrene projekte: 

 Zaključili projekt Od vijeglavke do soka 

 Pilgrimage Europe 

 Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem 
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 ARS VITRARIA – posodobitev stalne razstave steklarske in glažutarske dediščine Kozjanskega 

 REGIO – funkcionalna pismenost (poznavanje vsebine okoljskih pojmov) 
 

Ocena izvedbe finančnega plana za leto 2012 
Finančni načrt za leto 2012 je bil izveden v okviru načrtovanega. Sredi leta je bil izveden rebalans 
proračuna in rebalans programa dela zavoda za leto 2012. Od Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki je 
naš glavni vir financiranja, smo prejeli vsa načrtovana sredstva. Višina vseh sredstev za poslovanje 
zavoda je bila v letu 2012 nižja kot v zadnjih nekaj letih. Kljub temu v letu 2012 ni bilo potrebno 
pripraviti reorganizacije zavoda. Koncem leta se je upokojila sodelavka.  
Načrtovana sredstva UNESCA smo prejeli. 
Tudi občinski proračuni so prispevali svoj delež sredstev za programe Kozjanskega parka. Problem 
zalaganja sredstev za projekte smo reševali preko Enotnega zakladniškega računa pri Ministrstvu za 
finance. Ker pa sredstva od projektov prihajajo v izredno velikih zamikih, bo potrebno zadolžitev 
prenesti preko leta.   
Vračilo sredstev je pogojeno s projektnimi prihodki, kar pa je zelo težko načrtovati, saj prihajajo z 
velikim zamikom.  
Sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ki smo jih prejeli v prejšnjih letih, smo delno porabili za 
popravilo strehe na podeželskem dvorcu Kozje in osuševanje zidov kletnih/pritličnih prostorov. 
Preostala sredstva se prenašajo v leto 2013 in so namenjena ureditvi informacijskega centra.  
V letu 2012 smo načrtovali prodajo nekaterih nepremičnin, ki so v lasti Kozjanskega parka, jih pa za 
opravljanje javne službe varstva narave ne potrebujemo. Uspeli smo prodati eno nepremičnino – 
Grmovškovo domačijo v Podsredi.  
 
Odstopanja od Programa dela za leto 2012 
Kljub zmanjševanju sredstev za poslovanje zavoda smo, ob zavzetosti zaposlenih in ob razumevanju 
sodelujočih pri aktivnostih, v letu 2012 realizirali veliko večino zastavljenih aktivnosti. 
V letu 2012 smo pogrešali izvedbo izobraževanja za naravovarstvene nadzornike. 
 
Glavni poudarki iz predhodnega programa dela 
Med najbolj odmevne dogodke v območju parka in širše štejemo obisk Evropskega komisarja za 
okolje dr. Janeza Potočnika, skupaj z ministrom za kmetijstvo in okolje RS g. Francem Bogovičem in 
ministrom za okolje RH g. Mihaelom Smajlovičem, ob obletnici Nature 2000. 
V letu 2012 smo skupaj z Občino Kozje preuredili prostor trga Podsreda tako, da smo pridobili novo 
asfaltirano površino, na katero smo med Praznikom kozjanskega jabolka prestavili prireditveni šotor. 
Praznik kozjanskega jabolka je bil izredno uspešen. Otvoritvene slovesnosti sta se ob številnih visokih 
gostih s področja naravovarstva in gospodarstva udeležila tudi ministra Gorenak in Bogovič. Slednji je 
imel tudi otvoritveni govor. 
 
Glavna spoznanja iz izvedbe Programa dela in finančnega načrta za leto 2012, ki so vplivala na 
pripravo predloga Programa dela in finančnega načrta za leto 2013 
Zaradi zaostrenih javno finančnih razmer v državi, ki se močno odražajo tudi na poslovanje zavoda, se 
tudi v leto 2013 nadaljuje racionalizacija poslovanja zavoda. 
Brez pomoči resornega ministrstva pri zagotavljanju lastnega deleža pri mednarodnih projektih bo 
pridobivanje in izvajanje mednarodnih projektov postalo neizvedljivo. 
Z upokojitvijo sodelavke s koncem leta 2012 in razdelitvijo projektnih del med zaposlene na zavodu 
ne bomo, ob sedanjih znanih finančnih izhodiščih za leto 2013 in določilih Zakona o izvajanju 
proračuna RS za leto 2013, prekoračili predvidenih sredstev za plače, kar pomeni, da reorganizacija 
zavoda v tem trenutku ni potrebna. 
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UKREPI ZAVODA ZA ZAGOTAVLJANJE JAVNOFINANČNE VZDRŽNOSTI 
 

JZ KP že od leta 2011 racionalizira poslovanje in sledi vsem ukrepom reševanja javno finančne krize.  
 

 
 
 
 

 
 

Za leto 2013 predvideno linearno znižanje mase plač za 10,9% za JZ KP pomeni znižanje mase za 
51.213,00 EUR, kar posledično pomeni zmanjšanje sredstev za dve plači na letni ravni. Z 31.12.2012 je 
bila izvedena upokojitev uslužbenke, kar za leto 2013 pomeni zmanjšanje primanjkljaja v masi plač za 
eno plačo na letni ravni. Ostali ocenjeni primanjkljaj v višini 18.000,00 EUR v masi plač bo 
nadomeščen z delom na odobrenih projektih in iz lastnih sredstev 
 
V fazi ocenjevanja sta še dva IPA projekta: »Od čebelice do soka« in »Sotla«. Pri obeh projektih je 
predvidena ena projektna zaposlitev. Pričakujemo, da bomo na razpisu uspešni vsaj z enim 
projektom. 

6
9

2
.7

7
7

,2
0

6
7

1
.7

1
2

,0
0

6
7

1
.7

9
7

,0
0

6
6

1
.7

9
6

,7
2

6
3

5
.7

9
7

,0
0

500.000,00

550.000,00

600.000,00

650.000,00

700.000,00

2008 2009 2010 2011 2012

Finančna sredstva skupaj  v letih 2008 -2012 

4
2

8
.5

3
7

,5
1

2
4

2
.1

3
9

,6
9

2
2

.1
0

0
,0

0

4
4

3
.7

5
8

,0
0

1
7

9
.6

2
6

,0
0

4
8

.3
2

8
,0

0

4
4

3
.8

5
4

,0
0

1
7

9
.6

1
5

,0
0

4
8

.3
2

8
,0

0

4
5

3
.2

5
7

,7
2

1
6

8
.8

6
4

,0
0

3
9

.6
7

5
,2

8

4
7

1
.2

4
8

,0
0

1
2

8
.2

2
0

,0
0

3
6

.3
2

9
,0

0

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

PLAČE MATERIALNI STROŠKI INVESTICIJE

Plače, materialni stroški in investicije med leti 2008 - 2012

2008

2009

2010

2011

2012



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2013 

 

10 
 

Pri reševanju primanjkljaja na masi plač upoštevamo tudi dejstvo, da je na Kozjanskem nezaposlenost 
nadpovprečna in ni novih delovnih mest, zato je potrebno storiti vse legalne ukrepe, da se delovna 
mesta ohranjajo. Delovno mesto upokojene uslužbenke ne bomo nadomestili z novo zaposlitvijo, 
delovne naloge pa bodo naprej opravljane z že izvedeno interno prerazporeditvijo nalog. 
Pomembno je tudi dejstvo, da smo majhen zavod in da se število zaposlenih v JZ KP ni spreminjalo 
desetletje, z letom 2013 zmanjšalo za enega zaposlenega, vseskozi pa smo dobivali nove naloge in 
razvili kar nekaj dobrih in prepoznavnih parkovnih praks. Po veljavni sistemizaciji v letu 2013 ostajajo 
štiri delovna mesta nezapolnjena.  
V letu 2013 načrtujemo sprejem nove vladne uredbe o delovanju zavoda, saj je sedaj še veljavni 
zakon star več desetletij. Strokovne podlage za novo uredbo so že izdelane in predvidevajo nekaj 
sprememb meja parka v smislu zaokrožitve Natura 2000 območij, v seštevku pa povečanje obsega 
parka, kar bo prineslo tudi večjo obremenitev zaposlenih pri izvajanju javnega interesa varstva 
naravnih vrednot in upravljanja zavarovanega območja. 
 
Za leto 2013 predvideno znižanje mase sredstev za materialne stroške poslovanja zavoda za 10% 
pomeni nadaljnjo racionalizacijo poslovanja zavoda. V letu 2012 smo to že izvedli: zamenjali 
dobavitelja električne energije, ukinili skoraj vse službene mobilne telefone, podražili nekatere 
storitve zavoda (nega travniških sadovnjakov, cene sadik starih sort sadnega drevja,…), ukinili skoraj 
vse službene prevoze z lastnimi osebnimi vozili, do skrajnosti racionalizirali zavarovalne police, 
racionalizirali stroške številnih strokovnih in poljudnih dogodkov v organizaciji zavoda (opustili 
tiskanje vabil, uvedli poceni vabila po sistemu »SMS poštar«,…).  
V letu 2013 bomo primanjkljaj sredstev za materialne stroške reševali razen z nadaljnjo racionalizacijo 
poslovanja na vseh postavkah tudi z zmanjševanjem števila dogodkov.  
 
Nekatere nepotrebne nepremičnine bomo skušali oddati v najem oz. jih prodati v skladu s pravnimi 
predpisi, ki zadevajo to področje. Prodaja je negotova in zato v finančnem delu ni zajeta. Predhodno 
bomo pridobili soglasje oziroma dovoljenje za prodajo in prav tako v nadaljevanju za porabo sredstev 
od prodaje.  
 
Težko predvidljiv ostaja obseg sredstev, pridobljenih z lastno dejavnostjo. V letu 2013 pričakujemo 
upad obiska in zmanjševanje povpraševanja po naših storitvah, kar posledično pomeni zmanjšanje 
obsega lastnih sredstev, ki so pomembna za kritje nekaterih stroškov in za lastno udeležbo pri 
projektih.  
 
V letu 2013 načrtujemo izvedbo revizije poslovanja zavoda za leto 2012. 
 
V letu 2013 so investicijska sredstva za zavod predvidena le za kritje dolgoročnega kredita za nakup 
podeželskega dvorca Kozje. Opozarjamo na dotrajanost (nenehni stroški popravljanja) računalniške 
opreme in dveh službenih avtomobilov. 
 
V skladu z razpoložljivimi informacijami in ob izvedbi načrtovanih dejavnosti na projektih (ob 
pričakovani pravočasni povrnitvi stroškov!) v JZ KP v tem trenutku ni potrebno izvesti reorganizacije 
zavoda v smislu ugotavljanja presežnih delavcev. Ravno tako ugotavljamo, da na opisan način ne 
bomo presegli načrtovane mase za plače in materialne stroške v letu 2013 in s tem zadovoljili določila 
Zakona o izvajanju državnega proračuna za leto 2013.  
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PRIORITETA I: VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE 
 

1 SPREMLJANJE IN ANALIZIRANJE STANJA NARAVE IN IZVAJANJE    UKREPOV 
VARSTVA 

 
Spremljanje in analiziranje stanja narave in  izvajanje ukrepov varstva je naloga, ki nam jo nalaga 133. 
člen Zakona o ohranjanju narave. V okviru te prioritete bomo: 
 
- Ohranjali geomorfološke in geološke naravne vrednote 
- Ohranjali in zagotavljali dobro stanje vodotokov in drugih hidroloških naravnih vrednot 
- Ohranjali živalske in rastlinske vrste ter habitatne tipe 
- Vzdrževali in ohranjali tradicionalne in avtohtone vrste sadnega drevja 
- Urejali in dokumentirali prostorske posege 
- Skrbeli za varstvo in razvoj krajine 
- Sodelovali pri raziskavi gliv 
- Sodelovali pri raziskavi biodiverzitete v vodnih okoljih (površinskih in podzemnih) 
- Sodelovali s Skupnostjo zavarovanih območij pri skupnih aktivnostih 
 
 
Naložene naloge bomo izvajali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 
 

1.1 Ohranjanje geomorfoloških in geoloških naravnih vrednot 
Redno bomo spremljali stanje v naravi in upoštevali varstvene režime ter usmeritve. Določene 
geološke in geomorfološke naravne vrednote smo v letih 2010 – 2012 podrobneje pregledali in 
ponovno opisali stanje in sicer v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave. Prav tako imamo 
dostop do naravovarstvenega atlasa, kamor vpisujemo vse spremembe.   
 

1.2 Ohranjanje in zagotavljanje dobrega stanja vodotokov in drugih hidroloških naravnih      
vrednot 

V sodelovanju z ZRSVN, Uradom za upravljanje z vodami in Ribiško družino Sotla bomo spremljali 
stanje vodotokov in drugih hidroloških naravnih vrednot. Večji poudarek bomo namenili zbiranju in 
zagotavljanju čiščenja komunalnih odpadnih vod, saj je zaradi  razpršene poselitve Kozjanskega le to 
še dokaj neurejeno. Spodbujali bomo izgradnjo predvsem rastlinskih in bioloških čistilnih naprav, ki so 
po našem mnenju najbolj primerne za to območje, kar dokazujejo že nekatere izgradnje le teh 
(primer dobre parkovne prakse). V sodelovanju z občinami in posameznimi občani bomo iskali 
primerna razpisna sredstva za reševanje te problematike. 
Na upravi parka je na voljo izobraževalni film o izgradnji in delovanju rastlinske čistilne naprave. 
 

1.3 Ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov 
Izjemna ohranjenost biotske raznovrstnosti v Kozjanskem parku nas zavezuje, da v okviru različnih 
aktivnosti v naravi upoštevamo ukrepe vezane na ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih 
tipov, predvsem zavarovanih in ogroženih vrst iz rdečih seznamov Slovenije, izvajamo ukrepe iz 
operativnega programa Natura 2000. 
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Varstvo vrst in habitatov bomo zagotavljali z neposrednim nadzorom, zagotavljali bomo vzdrževanje, 
ter skrbeli za izboljševanje ekoloških razmer, kjer bo to seveda potrebno. 
V zimskem času (januar, februar in delno marec) bomo izvajali rez v visokodebelnih travniških 
sadovnjakih in sicer na povabilo lastnikov. Z obrezovanjem in skrbjo za visokodebelne sadovnjake 
skrbimo tudi za številne ptice, ki imajo v teh sadovnjakih svoj življenjski prostor. 
Na Vetrniku bomo skrbeli za košnjo suhih travnikov in jo v sodelovanju z lastniki izvedli v času, ko 
rastline odcvetijo, to je po 15. juliju. 
V letu 2013 bomo začeli s popisom invazivnih tujerodnih rastlin, ki so se v zadnjih letih tudi znotraj 
Kozjanskega parka zelo razmnožile. Rezultate bomo predstavili lokalnim prebivalcem in pripravili tudi 
izobraževanja o škodljivosti teh vrst. Organizirali bomo tudi akcijo odstranjevanja le teh. 
Nadaljevali bomo s popisom metuljev. V letu 2012 je bilo na območju popisanih 1050 različnih vrst 
dnevnih in nočnih metuljev. Po napovedih strokovnjakov pa jih lahko pričakujemo preko 1500. 
V zimskem času se bomo ponovno vključili v zimsko štetje vodnih ptic, k štetju bomo skušali privabiti 
čim več prostovoljcev, saj s tem krepimo zavest o pomenu ptic. 
Maja in junija bomo opazovali čebelarja v Župjeku na Bizeljskem in izvedli štetje števila gnezdečih 
parov. 
Spremljali bomo pojavnost smrdokavre, zlatovranke, sokola selca in plotnega strnada. Že v letu 2012 
smo skušali vzpostaviti mrežo domačinov, ki lahko s svojimi opažanji pripomore k poznavanju 
prisotnosti treh zelo redkih ptičjih vrst. V letu 2013 želimo s svojim terenskim delom in sodelovanjem 
domačinov dobiti boljšo sliko njihove prisotnosti na Kozjanskem. 
V marcu bomo nadaljevali z aktivnim prenašanjem dvoživk preko ceste na območju ribnika Trebče. 
Enako kot prejšnja leta bomo vključevali šolsko mladino bližnjih šol (Bistrica, Kozje, Lesično). 
Z Zavodom RS za varstvo narave OE Celje bomo na eni najstarejših hrušk na Kozjanskem –Urglova 
drobnica na Čelovniku (med 300 in 400 let) izvedli sanitarni poseg zaradi snegoloma in pripravili 
strokovni predlog za uvrstitev med drevesne naravne vrednote. 
V smislu zagotavljanja kvalitetnega ohranjanja živalskih in rastlinskih vrst in habitatnih tipov 
načrtujemo tesnejše sodelovanje s strokovnimi institucijami v območju parka (Kmetijsko gozdarska 
zbornica, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave,…), kakor tudi z lokalnimi 
skupnostmi (občine, krajevne skupnosti) in društvi (Društvo kozjanske jabke, turistična društva,…). 
 

1.4 Vzdrževanje in ohranjanje tradicionalnih in avtohtonih vrst sadnega drevja 
Visokodebelni travniški sadovnjaki na območju Kozjanskega parka so velika zakladnica biotske 
raznovrstnosti tradicionalnih in avtohtonih vrst in sort sadnega drevja in primer izjemno dobre 
parkovne prakse.  Z namenom njihove ohranitve smo v preteklosti registrirali drevesnico in uredili 
kolekcijski matični sadovnjak. V ekološki drevesnici bomo razmnožili številne sorte, ki smo jih v letu 
2012 vključili v slovensko sortno listo sadnih rastlin. Organizirali bomo delavnico o razmnoževanju 
sadnega drevja, s ciljem, da udeleženci pridobijo osnovna sadjarska znanja in veščine. Organizirali 
bomo tudi delavnico o vzdrževanju in obnovi visokodebelnih sadnih dreves. Večina znanja o 
tradicionalnih sortah se ni ohranila, zato moramo za namene njihove nadaljnje ohranitve, tovrstno 
znanje pridobiti z delom v kolekcijskem matičnem sadovnjaku. Z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje smo za 52 sort jabolk in hrušk imenovani kot vzdrževalci sorte. Na drevesih bomo ocenjevali 
vegetativno rast in generativni razvoj, opazovali cvetni nastavek ter rast in pridelek dreves in 
ocenjevali občutljivost posameznih sort za napad bolezni in škodljivcev. V povezavi s kakovostjo 
plodov bo potrebno oceniti njihov zunanji izgled, trdoto v tehnološki zrelosti, okus in jih analizirati 
glede vsebnosti sladkorjev in kislin.   
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1.5 Urejanje in dokumentiranje prostorskih posegov 
Vzpostavili bomo interni podatkovni sistem, kamor bomo vnašali podatke o načrtovanih posegih in o 
prodajah nepremičnin (površin) v zavarovanem območju. To nam bo kasneje koristilo pri 
naravovarstvenem nadzoru, saj bomo lahko spremljali, kako se naša priporočila obnesejo v praksi. 
 

1.6 Varstvo in razvoj krajine 
Poglavitna značilnost krajine zavarovanega območja je mozaična zgradba le-te.  Razgiban relief in 
geološka zgradba narekujeta raznoliko kmetijsko in gozdarsko rabo. Pomemben člen krajine so 
vinogradi in sadovnjaki visokodebelnih starih sadnih sort.  Severna pobočja in strmejše lege porašča 
gozd listavcev (v veliki večini različne oblike bukovega gozda). Človekove aktivnosti so in tudi še sedaj 
puščajo raznolike sledi v krajini. Beležimo objekte kulturne dediščine in druge oblike poselitve. 
Nadaljevali bomo z analizo obstoječih razmer v krajini, opisovali rabo prostora, beležili trenutno 
stanje ter tako omogočali beleženje sprememb v krajini. Analizo krajine bomo izdelovali zaradi 
seznanjanja s stanjem v okolju, zaradi promocije območja, odkrivanja vrednosti v prostoru, možnosti 
za naravoslovno-turističen razvoj na podlagi krajinskih ambientov. 
 

1.7 Raziskava gliv 
Na območju Vetrnika je bilo najdenih kar 17 vrst gliv vlažnic. V sodelovanju z Mikološko zvezo 
Slovenije bomo raziskavo gliv nadaljevali. 
 

1.8 Raziskava biodiverzitete v vodnih okoljih (površinskih in podzemnih) 
V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo v Ljubljani bomo pričeli z raziskovanjem 
biodiverzitete vodnih okolij (površinskih in podzemnih). 
 

1.9    Sodelovanje s Skupnostjo zavarovanih območij pri skupnih aktivnostih 

Pred dvema letoma ustanovljena Skupnost zavarovanih območij Slovenije začenja z nekaterimi 
skupnimi akcijami in medsebojnim povezovanjem pri promociji zavarovanih območij. Skupnost v letu 
2013 vodi mag. Martin Šolar, direktor Triglavskega narodnega parka. V pripravi je skupni program 
dela za leto 2013, pri katerem bomo vsekakor znotraj možnosti sodelovali. 
 

2 NARAVOVARSTVENI NADZOR 

 
 
Nadzorne naloge bomo izvajali v skladu z varstvenimi pravili in načeli, ki jih postavlja Zakon o 
ohranjanju narave (Ur. list RS št. 56/99) in v skladu z varstvenim režimom, ki ga določa zakon o 
Spominskem parku Trebče (Ur. list SRS, št. 1/81, 42/86 in Ur. list RS, št. 8/90). V letu 2013 načrtujemo 
udeležbo na izobraževanju za naravovarstvene nadzornike, po opravljenem izobraževanju 
(predvidoma do prekrškovnega organa) pa načrtujemo ureditev naravovarstvene nadzorniške službe 
v smislu vključitve prostovoljnega naravovarstvenega nadzora.  
 
 
Naložene naloge bomo izvajali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 
 



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2013 

 

14 
 

2.1 Neposredni nadzor v naravi 
Neposredni nadzor v naravi izvajamo v okviru službe za varstvo narave,  se pa pri tem povezujemo 
tudi z drugimi akterji prostora, lovci, ribiči, gozdarji in vodarji. 
 

2.2 Izvajanje programa »Mladi varuh narave« 
V letu 2012 smo prvič izvedli program Mladi varuh narave in sicer v okviru naravoslovne 
izobraževalne delavnice. Pridobili smo 12 mladih varuhov narave. Program bomo v letu 2013 
nadgradili še z izvedbo predavanj o pomenu varovanja narave za lokalno prebivalstvo in skušali 
pridobiti prostovoljne posameznike, ki bodo pripravljeni opažanja, spremembe in posege v naravi 
sporočiti upravljavcu zavarovanega območja. S tem bomo še povečali možnosti za hitrejše ukrepanje 
v primeru neprimernih dejavnosti v naravnem okolju. Program Mladi varuh narave je sestavni del 
aktivnosti mreže šol Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.   
 

3 UPRAVLJANJE NATURE 2000 

 
Glede na dejstvo, da se kar 70% zavarovanega območja Kozjanskega parka prekriva z območji Natura 
2000, bo velik del naših nalog posvečen upravljanju teh območij. 
 
Naložene naloge bomo izvajali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 
 

3.1 Natura 2000 znotraj Kozjanskega parka 
Pri upravljanju območij Natura 2000 je naše osnovno vodilo Program upravljanja območij Natura 
2000. Program upravljanja Nature 2000 v Sloveniji nalaga upravljavcem zavarovanih območij naloge 
pri izvajanju konkretnih ukrepov in usmeritev glede evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, 
uvrščenih v Naturo 2000.  
 
V letu 2013 bomo izvedli naslednje naloge:  
 

3.1.1 Urejanje podatkov o lokalitetah kvalifikacijskih rastlinskih in živalskih vrst 

Uredili bomo podatke o lokalitetah kvalifikacijskih rastlinskih in živalskih vrst in v nadaljevanju 
pripravili ukrepe za prioritetne habitatne tipe ter rastlinske in živalske vrste in le te vključili v načrt 
upravljanja. 
 

3.1.2 Prostorska analiza visokodebelnih travniških sadovnjakov 

Že več kot deset let izvajamo oživitveno rez v visokodebelnih sadovnjakih znotraj območja Kozjansko 
– Dobrava –  Jovsi in s tem ohranjamo kvalifikacijske vrste Nature 2000. Nalogo bomo nadgradili s 
tem, da bomo v letu 2013 izvedli prostorsko analizo sadovnjakov, s katero bomo skušali ugotoviti 
stanje vijeglavke v vzdrževanih in v nevzdrževanih sadovnjakih. 
 

3.1.3 Spremljanje pojavnosti vidre 

Že v letu 2012 smo v dogovoru z ribiči in gozdarji spremljali pojavnost vidre na območju Orlice, 
vendar je nismo opazili. Nalogo bomo nadaljevali tudi v letu 2013. 
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3.1.4 Spremljanje pojavnosti hrošča puščavnika 

Hrošč puščavnik je vezan na življenjski prostor glavatih vrb in ga le redko opazimo. V naslednjih letih 
bomo njegovo pojavnost spremljali bolj sistematično. 
 

3.1.5 Kvalifikacijski habitatni tipi Nature 2000 

V letu 2013 bomo spremljali naslednje kvalifikacijske habitatne tipe Nature 2000. 
HT 3260  Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez  
                          (Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion) 
HT 5130 Sestoji navadnega brina (Juniperus communis) na suhih traviščih na karbonatih 
HT 6210* Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco  
                          Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk) 
HT 7220* Lehnjakotvorni izviri (Cratoneurion) 
HT 8310 Jame, ki niso odprte za javnost 
HT 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) 
HT 91K0 Ilirski bukovi gozdovi Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion) 
 
Habitatne tipe bomo spremljali na naslednjih območjih: 
- Kozjansko-Dobrava-Jovsi (ptičja direktiva), kjer bomo podrobneje spremljali populacijo   
   vijeglavke, srednjega detla in kosca. 
- Orlica (habitatna direktiva), kjer bomo podrobneje spremljali rogača, alpskega in bukovega  
   kozlička in malega podkovnjaka. 
 
 

4 UPRAVLJAVSKI DOKUMENTI (NAČRT UPRAVLJANJA, PROGRAM DELA, POROČILA) 

 
 
Zakon o ohranjanju narave v 53. členu pravi, da mora imeti zavarovano območje s statusom 
regijskega parka upravljavski načrt, ki ga potrdi ustanovitelj. Upravljavec zavarovanega območja 
pripravi letni program dela, ki ga mora sprejeti Svet zavoda in na podlagi le tega tudi poročilo o 
izvedenih nalogah, ki ga prav tako sprejema Svet zavoda. 
 
Naložene naloge bomo izvajali v okviru naslednjega operativnega cilja: 

 

4.1 Priprava novelacije ustanovitvenega akta zavarovanega območja ter priprava načrta 
upravljanja 

V letu 2012 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pregledalo Strokovne podlage za novelacijo 
ustanovitvenega akta. 
V letu 2013 bomo v skladu z usmeritvami Ministrstva za kmetijstvo in okolje nadaljevali s pripravo 
ustanovitvenega akta in vzporedno osnutka načrta upravljanja. 
 

4.2 Priprava programa dela in poročil 
V letu 2013 bomo po navodilih pristojnega Ministrstva pripravili letni program dela in zahtevana 
poročila o delu JZ KP. 
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5 UPRAVNI IN DRUGI POSTOPKI 

 
Kot upravljavec zavarovanega območja sodelujemo predvsem s strokovnim mnenjem pri upravnih in 
drugih postopkih. 
 
Naložene naloge bomo izvajali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 
 

5.1 Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih smernic 
V sodelovanju z ZRSVN, ki je nosilec priprave smernic, sodelujemo pri pripravljanju naravovarstvenih 
smernic za vse vrste prostorskih aktov, ki obravnavajo zavarovano območje regijskega parka. 
Sodelujemo pri opredelitvi usmeritev in izhodišč za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske 
raznovrstnosti ter pri opredelitvi pogojev za varstvo zavarovanega območja. 
 

5.2 Priprava mnenj za posege v prostor na zavarovanem območju 
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. 
 

5.3 Priprava mnenj za uveljavljanje  predkupne pravice na zavarovanem območju 
Z Agencijo RS za okolje sodelujemo pri reševanju vlog za prodajo nepremičnin oziroma uveljavljanja 
predkupne pravice na zavarovanem območju. 
Vzpostavili bomo interni podatkovni sistem, kamor bomo vnašali podatke o načrtovanih posegih in o 
prodajah v zavarovanem območju. To nam bo kasneje koristilo pri naravovarstvenem nadzoru, saj 
bomo lahko spremljali, kako se naša priporočila obnesejo v praksi. 
V letu 2013 pričakujemo zaključek postopka dražbe nekaterih nepremičnin v trgu Podsreda. Na dražbi 
je tudi njiva neposredno pod upravno stavbo, katero nujno potrebujemo za razvoj drevesničarstva 
starih sadnih sort. Skozi uveljavljanje predkupne pravice sodelujemo na dražbi, kljub temu, da zaradi 
zmanjševanja finančnih sredstev v letu 2013 še ne vidimo vira za nakup parcele. 
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PRIORITETA II: NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI 

1 VODENJE OBISKOVALCEV, RAZVIJANJE PRODUKTOV PARKA 

 
S pripravo naravi prijaznega in organiziranega vodenja po zavarovanem območju, ki ga zaznamuje 
visoka stopnja biodiverzitete, številne naravne vrednote in elementi kulturne dediščine,  
pripomoremo k pozitivnemu doživljanju in dojemanju narave, okolja in parka, kar pa je tudi eden 
naših najpomembnejših ciljev. 
 
Naložene naloge bomo izvajali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 
 

1.1 Tematsko interpretiranje in izobraževanje o zavarovanem območju 
 
Naravoslovna izobraževalna delavnica 
Delavnica je namenjena učencem starim od 8 – 14 let, ki se šele spoznavajo z načeli varovanja narave. 
Učenci bivajo v zavarovanem območju in s pomočjo mentorjev spoznavajo glavne značilnosti le tega. 
Naš namen je, da jim skozi opazovanje, raziskovanje naravnih procesov približamo naravo in pomen 
ohranitve le te za naslednje generacije. V letu 2013 bomo razpisali dve naravoslovni izobraževalni 
delavnici. Udeleženci lahko tekom delavnice pridobijo naziv »Mladi varuh narave«. 
 
Študentske raziskovalne delavnice 
V času od maja do septembra bomo v dogovoru s študenti obeh univerz (Ljubljana in Maribor) 
pripravili različne tematske raziskovalne delavnice, kjer bodo študentje raziskovali floro in favno ter 
abiotske dejavnike zavarovanega območja. K omenjenim temam bomo priključili tudi manjšo skupino 
študentov z raziskovanjem etnološke dediščine. 
 
Naravoslovni dnevi 
Že vrsto let pripravljamo za osnovne in tudi srednje šole naravoslovne in kulturne dneve. 
Pri naravoslovnih vsebinah ponujamo naslednje teme: 
1. Biodiverziteta in zavarovana območja 
2. Gozd 
3. Geološka učna pot 
4. Travniški sadovnjak in ekološko kmetovanje 
5. Suhi travniki 
6. Drevesni očaki 
7. Bistrica od izvira do izliva 
8. Zdrav odnos do okolja in narave 
 
Projekt Zlato jabolko 
Z Gimnazijo Center Celje in sicer z dijaki drugih letnikov bomo naslednje leto že petič izvedli projekt, 
ki smo ga poimenovali Zlato jabolko. Gre za sodelovanje med profesorji gimnazije in zaposlenimi 
strokovnimi delavci parka, ki skupaj zastavimo izobraževalne vsebine, s katerimi skušamo dijake 
seznaniti s pomenom zavarovanih območij, z vsebinami, s katerimi se ukvarjamo in jih na koncu 
motivirati k lastnemu razmišljanju o priložnostih, ki jih oni vidijo v zavarovanem območju. Delo 
poteka na suhih travnikih Vetrnika in v visokodebelnih sadovnjakih ter na gradu Podsreda. 
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Izvedba projektnega dne z gimnazijo Brežice 
Za dijake tretjih letnikov bomo pripravili naravoslovno-kulturni projektni dan. Dijaki bodo razdeljeni v 
dve skupini. Prvi dan bodo spoznavali abiotske in biotske dejavnike suhih travnikov in travniških 
sadovnjakov ter iskali povezave v visoki stopnji biodiverzitete. Drugi dan pa bodo spoznavali kulturno 
identiteto zavarovanega območja.   
 
Mentorstva 
V JZ KP opravljajo obvezno praktično usposabljanje študentje in dijaki naravovarstva. S pomočjo naših 
mentorjev spoznajo zavarovano območje in se seznanijo s praktičnim delom strokovnih sodelavcev. 
Letno opravlja pri nas prakso od 5 – 10 dijakov in študentov. 
 
Usklajevanje in spremljanje raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem 
V letu 2013 načrtujemo sodelovanje pri raziskovanju življenja v jamah. 

 

1.2 Vključevanje javnosti v varstvo okolja in narave 
Za osveščanje prebivalcev in obiskovalcev zavarovanega območja skozi celo leto pripravljamo različne 
tematske dneve, s katerimi se vključujemo v obeleževanje svetovnih dni posvečenih varstvu okolja in 
narave. Prav tako pripravljamo dogodke, s katerimi želimo vplivati na boljše poznavanje našega dela 
in poslanstva znotraj zavarovanega območja. 
  

1.2.1  Praznik Kozjanskega jabolka 

Tradicionalno in osrednjo prireditev Kozjanskega parka bomo v letu 2013 izvedli že štirinajstič 
zapovrstjo. Prireditev bo potekala drugi teden v oktobru. Ob sejemskem dogajanju bomo pripravili 
pohod po travniških sadovnjakih, predavanja, razstave in fotografski extempore. Ob letošnjem 
Prazniku kozjanskega jabolka bomo podelili kolektivno blagovno znamko vsem proizvajalcem in 
ponudnikom, ki bodo izpolnili pogoje za pridobitev  znamke.  
 

1.2.2  Ekološka tržnica na gradu Podsreda – festival zdrave hrane 

V poletnih mesecih bomo na gradu Podsreda izvedli prvo ekološko tržnico z delovnim naslovom 
»Festival zdrave hrane«. Namen organiziranja festivala je večplasten: 

- Podpora ekološki pridelavi hrane je skladna z vsemi usmeritvami zavarovanega območja 
- Ekološko kmetijstvo je na Kozjanskem podpovprečno zastopano 
- Obstaja interes ekoloških pridelovalcev hrane po povezovanju in boljši promociji 
- Vzpostavitev nove dobre parkovne prakse 

 

1.2.3  Dan voda 

Izvedli bomo predavanje na temo ohranjanja vodnih virov in v sodelovanju z avtorji knjige Hrvatske 
vode  pripravili razstavo o vodah. 

 

1.2.4  Dan Zemlje 

Kot vsako leto doslej bomo tudi letos izbrali temo Dneva Zemlje in za osnovnošolce razpisali literarni 
natečaj, ki bo predstavljen ob praznovanju Dneva Zemlje. Takrat bomo organizirali tudi tematsko 
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predavanje. Tema Dneva Zemlje v letu 2013 bo Življenje na Zemlji danes – življenje na Zemlji pred 
milijoni let. 

 

1.2.5  Dan biodiverzitete in dan parkov 

Pripravili bomo predstavitev raziskovalnih nalog osnovnošolcev, ki so vključeni v Mrežo šol 
biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. 
 

1.2.6  Dan okolja  

Pripravili bomo tradicionalni pohod po Kozjanskem parku. 
 

1.2.7 Tradicionalna čistilna akcija 

Vsako leto v spomladanskem času se priključimo vseslovenski čistilni akciji. Na zavarovanem območju 
skupaj z lokalnim prebivalstvom očistimo vsaj eno divje odlagališče.  
 

1.2.8    Sodelovanje na ekoloških in turističnih sejmih ter kulturnem bazarju 

Pri promocijski dejavnosti sodelujemo z razvojnimi agencijami, TIC-i, centri zdraviliškega turizma, 
turističnimi agencijami in mediji. Pri predstavljanju parka na sejmih vedno bolj sodelujemo z ostalimi 
zavarovanimi območji Slovenije. 
Kozjanski park vsako leto kot član Skupnosti muzejev Slovenije sodeluje tudi na Kulturnem bazarju, ki 
poteka v Cankarjevem domu. V letošnjem letu se bomo predstavljali z propagandnim materialom ter 
kvizom na temo starih sort jabolk. Na ta način želimo pritegniti nove obiskovalce ter povečati 
prepoznavnost. 
 

1.2.9 Ureditev Vodne učne poti v Lesičnem 

V sodelovanju z občino Kozje in Osnovno šolo Lesično bomo uredili in označili že zastavljeno vodno 
učno pot, ki bo služila za izobraževanje osnovnošolcev, hkrati pa bo še en produkt več, ki si ga bodo 
lahko ogledali obiskovalci občine in zavarovanega območja. 
Vodna učna pot poteka znotraj območja Natura 2000 (Kozjansko-Dobrava-Jovsi) in točke ob poti bodo 
vključevale tudi informacije o kvalifikacijskih vrstah za to območje. 
 

1.3 Splošno vodenje obiskovalcev v zavarovanem območju 
Dograjevali bomo že ustaljena vodenja v zavarovanem območju, ki potekajo po učnih in pešpoteh, 
vključujejo obisk nekaterih naravnih vrednot in kulturne dediščine in sicer tako, da bomo 
obiskovalcem parka vsebine predstavili na najbolj privlačen in zanimiv način. Ugotavljamo, da je 
potrebno obiskovalce bolj poučiti o vsebinah naravovarstvenih terminov in o medsebojni 
soodvisnosti elementov biotske raznovrstnosti, tudi v povezavi z abiotičnim svetom in vplivi človeka v 
prostoru. 
 
Velja ugotovitev, da je struktura obiskovalcev parka izjemno pestra – od domačinov, ki se udeležujejo 
raznih dogodkov, klasičnih turistov, popotnikov, organiziranih skupin (npr. upokojenci, romarji,…), do 
osnovnošolske, srednješolske in študentske mladine. Park pogosto obiskujejo tudi eksperti za 
posamezna področja.  
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1.4 Interpretacija kulturne krajine 
Že vrsto let pripravljamo za osnovne in tudi srednje šole tematske izobraževalne dneve, ki sovpadajo 
z njihovim učnim načrtom.  
 
Izobraževalne teme so naslednje: 
1. Nega kulturne dediščine  
2. Spoznavanje srednjeveškega življenja na grdovih - Grad Podsreda 
3. Uporaba vodnih virov nekoč in danes na primeru Levstikovega mlina 
3. Spoznavanje naše polpretekle zgodovine in razlogov za ustanovitev Spominskega parka   
     Trebče - današnjega Kozjanskega parka (Kolarjeva in Javerškova domačija) 
4. Pomen srednjeveških trgov - trg Podsreda 
6. Naravni spodmol in njegova raba skozi stoletja - Lurška jama 
 
Velikonočne in božične delavnice 
Delavnice so namenjene osnovnošolcem in lokalnim prebivalcem, ki skupaj z nami na delavnicah 
oživljajo praznične običaje z izdelovanjem različnega okrasja, prazničnih predmetov, ki so lahko v tem 
času primerno darilo za naše bližnje. 
 
Z igro do dediščine 
V Tednu otroka, ki ga obeležujemo v mesecu oktobru, Pedagoška sekcija Skupnosti muzejev Slovenije 
(SMS) organizira akcijo Z igro do dediščine. V akcijo se vsako leto vključi tudi JZ KP z najrazličnejšimi 
delavnicami (izdelki iz gline, stekla, naravnih materialov…). 
 
Igriva arhitektura 
V letu 2012 smo se prvič vključili v projekt Igriva arhitektura, ki se izvaja pod okriljem Zbornice za 
arhitekturo in prostor Slovenije. Delavnice so namenjene učencem osnovnih šol in jih izvajajo priznani 
slovenski arhitekti in drugi strokovnjaki na področju prostora in arhitekture.  V projekt se želimo 
vključiti tudi v letu 2013. 

 

2 VZPOSTAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE PARKOVNE INFRASTRUKTURE 

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

2.1 Vzdrževanje in obnavljanje infrastrukture 
 
Konec leta 2012 upravljamo 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 
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- 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 
- Lurška jama 

 
 

3 INFORMIRANJE IN OZAVEŠČANJE, BAZE PODATKOV 

 
Tudi v letu 2013 bomo nadaljevali z aktivnostmi informiranja in 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.  
 
Naložene naloge bomo opravljali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 
 

3.1 Dogodki in tematski dnevi 

3.1.1  Dan muzejev 

Ob svetovnem dnevu muzejev, 18. maja, bomo na gradu Podsreda v sodelovanju z Društvom 
steklarjev Slovenije izvedli steklarsko delavnico, na kateri bodo prikazane tehnike brušenja, graviranja 
in poslikave stekla. 
 

3.1.2  Poletna muzejska noč in večer pod češnjo 

Kozjanski park se bo tudi v letošnjem letu pridružil skupni akciji slovenskih muzejev »Poletna 
muzejska noč«, ki poteka tretjo soboto v mesecu juniju. Namen akcije je ponuditi obiskovalcem ogled 
naših ustanov v večernih urah. Zaradi racionalizacije stroškov bomo letošnjo Poletno muzejsko noč 
združili z Večerom pod češnjo.  
Večer pod češnjo smo prvič izvedli leta 2006. Kulturna druženja je skupaj z nami soustvarjal vse do 
leta 2011 Marjan Marinšek, ki je istega leta žal preminul. Tradicionalno so Večeri pod češnjo potekali 
na dvorišču uprave Kozjanskega parka v Podsredi pod staro češnjo. V Kozjanskem parku smo sklenili, 
da bomo z njegovim delom nadaljevali tudi v prihodnje in tako ohranili spomin nanj.   
 

3.1.3  Tradicionalni pohod po Emini romarski poti 

Tradicionalni pohod po Emini romarski poti bomo izvedli v soboto, 29. junija 2013. 
 

3.1.4 Tečaji kaligrafije 

V poletnih mesecih bomo na gradu Podsreda izvedli kaligrafski tečaj, ki bo potekal pod vodstvom 
gospe Loredane Zega. 



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2013 

 

22 
 

 

3.1.5 Festival steklarstva 

V okviru projekta ARS VITRARIA bomo v sodelovanju z Društvom steklarjev Slovenije zadnji vikend v 
avgustu, v trgu Podsreda izvedli festival steklarstva, na katerem bodo člani društva predstavljali svoje 
steklarske spretnosti. 
 

3.1.6  Novinarske konference 

V letu 2013 bomo v jesenskem času izvedli novinarsko konferenco, kjer bomo predstavili naše 
dosežke v letu 2013 in napovedali tradicionalni Praznik kozjanskega jabolka. 
 

3.2 Razstavna dejavnost 
Z našo razstavno dejavnostjo izobražujemo in ozaveščamo prebivalce in obiskovalce zavarovanega 
območja. Razstave prirejamo tako na gradu Podsreda, kot tudi v Slovensko-bavarski hiši.  
 
 

3.3 Glasbeno poletje 
V okviru Glasbenega poletja na gradu Podsreda bomo izvedli pet mojstrskih seminarjev (harfa, 
klarinet, prečna flavta, trobenta in violončelo). Glasbeni seminarji so namenjeni izobraževanju in so 
hkrati kulturna ponudba lokalnemu prebivalstvu in obiskovalcem. Seminarje spremljajo uvodni 
koncerti profesorjev seminarja in zaključni koncerti slušateljev seminarja. 

 
Pri glasbeni dejavnosti sodelujemo z umetniškim vodjem programa Andrejem Zupanom, ki deluje kot 
profesor klarineta na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana in kot docent za klarinet na Akademiji 
za glasbo v Ljubljani ter z Glasbenimi šolami znotraj Slovenije in Hrvaške. 
 
 

3.4 Informacijsko-promocijska gradiva in publikacije 
V letu 2013  načrtujemo v skladu s finančnimi možnostmi izdajo zloženk, ki jim poide zaloga, eno 
številko časopisa Sožitje ter plakat Stare sorte jabolk. 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 nekaj novih risb starih sort 
jabolk, ki so osnova za pripravo in izdajo knjige o starih sortah jabolk.   
 
 

3.5 Spletna stran 
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 le nekatere spremembe in dopolnitve lahko posodabljamo 
sami. V letu 2013 načrtujemo posodobitev strani, tako da bomo lahko sami urejali večino vsebine. 
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 
2013 bomo torej lažje skrbeli za sprotno ažuriranje in posodabljanje naših spletnih strani.  

http://www.kozjanski-park.si/
http://www.travniski-sadovnjaki.si/
http://www.travniski-sadovnjaki.si/
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Poleg tega smo eden od skrbnikov turističnega portala www.slovenia.info in sicer za območje 
Kozjanskega parka. 
V letu 2011 smo vzpostavili zelo dobro obiskan FaceBook-profil, ki ga redno dopolnjujemo s svežimi 
informacijami. 
 

3.6 Monitoring obiska 
Spremljanje števila obiskovalcev 
Na objektih, kjer imamo voden obisk (Grad Podsreda, Kolarjeva domačija, ogled multivizije, učne poti, 
naravne vrednote), mesečno spremljamo število obiskovalcev.  
 

3.7 Podatkovni in dokumentacijski fondi 
 
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 in Arc  Gis. 
 
V  letu 2013 načrtujemo:  
- dopolnitev in posodobitev kartografskih podlag in prostorskih podatkov (ortofoto, zemljiški  
  kataster, raba tal itd), 
- 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 2013 dopolnjevali podatke v naravovarstvenem atlasu. 
 
V Kozjanskem parku vodimo in dopolnjujemo dokumentacijske fonde, ki nam služijo pri delu 
upravljavca zavarovanega območja.  
 
 

  

http://www.slovenia.info/
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PRIORITETA III: RAZVOJNE NALOGE 

1 IZVAJANJE PROJEKTOV IN PRIPRAVA NOVIH PREDLOGOV  

 
Z izvajanjem projektnih dejavnosti pripomoremo k dodatnemu izvajanju nalog, ki prispevajo k 
doseganju ciljev varstva narave in trajnostnega razvoja. 
 
Naložene naloge bomo izvajali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 
 

1.1 Domači in mednarodni projekti v izvajanju oziroma pred podpisom pogodbe 
 
1. »PILGRIMAGE EUROPE SI-AT« 
- Projekt se izvaja v okviru 2. skupnega javnega razpisa OP SI-AT 2007-2013  
- Vodilni partner je Diözese Graz-Seckau, sodelujejo še štirje slovenski in avstrijski partner (JZ KP, 
Razvojna agencija Kozjansko, RISO Zavod za razvoj in izboljšanje infrastrukture ter socialnega okolja, 
Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj in Steirische Tourismus GmbH). 
- Projekt traja od 1.10.2010 do 31.3.2014 (36 mesecev operativnega projektnega dela in 6 mesecev 
administrativnega dela za dokončanje projekta). 
- 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. 
 
Vrednost celotnega projekta: 1.527.696,07 € 
Vrednost projekta za JZ KP: 285.980,00 € 
Predvideni izdatki za 2013: 75.700,00 €  
Potrebna lastna udeležba 2013:  3.785,00 €  
Strošek dela v letu 2013: 15.700,00 €  
Strošek blaga in storitev 2013: 63.785,00 € 
 
2. Regio – Razvijanje funkcionalne pismenosti s spodbujanjem učne aktivnosti  
- Projekt se izvaja v okviru programa Evropske skupnosti Vseživljenjsko učenje, sektorski 
program Comenius , akcije 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 traja od 1.8.2011 do 30.9.2013. 
- Cilj projekta je izboljšati funkcionalno pismenost z aktivnimi oblikami dela. V letu 2012 smo v okviru 
projekta izvedli analizo poznavanja vsebin naravovarstvenih terminov, v letu 2013 pa bomo sprejeli 
delegacijo projektnega partnerja iz Turčije. 
 
Vrednost celotnega projekta: 28.750,00 € 
Vrednost projekta za JZ KP: 3.467,50 € 
Predvideni izdatki za 2013: 1.447,50 €  
Potrebna lastna udeležba 2013:  361,88 €  
Strošek blaga in storitev 2013: 1.809,38 € 
3. Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem 
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- Projekt se izvaja v okviru 3. javnega poziva »LAS Obsotelje in Kozjansko«, za izbor projektov za 
izvajanje lokalne razvojne strategije 2007 – 2013. 
- Vodilni partner je Kozjanski park. Kot partnerji nastopajo še Občina Kozje, Občina Podčetrtek in 
Razvojna agencija Sotla. 
- Projekt se je začel 1. januarja 2012 in bo trajal do 30. junija 2013. 
- Cilj projekta je pridobiti izhodišča za oblikovanje objektov, ki bodo podlaga za izdelavo prostorskih 
izvedbenih pogojev v občinskih prostorskih načrtih in predstavitev uporabe le-teh na petih konkretnih 
lokacijah v obliki izdelave idejnih načrtov za prenovo objektov. Ob zaključku projekta bomo pripravili 
razstavo s pripadajočo brošuro, znotraj katere bodo predstavljeni rezultati projekta, idejne zasnove 
prenovljenih objektov z upoštevanjem tradicionalnih zakonitosti ter sodobnih tehnologij in rabe 
energij. Vzporedno bomo izdali publikacijo na temo arhitekturne topografije, raziskovalca arhitekta 
Andreja Pajerja. V kateri bomo predstavili okoli 140 objektov z značilnostmi kulturne dediščine, ki se 
nahajajo na zavarovanem območju.  
 
Vrednost celotnega projekta: 51.417,50 € 
Vrednost projekta za JZ KP: 34.700,00 € 
Predvideni izdatki za 2013: 10.415,00 €  
Potrebna lastna udeležba 2013: 2.500,00 €  
Strošek dela v letu 2013: 3.150,00 € 
Strošek blaga in storitev 2013: 9.765,00 € 
 
 
4. Steklarstvo – kulturna identiteta in razvojna priložnost Kozjanskega in Obsotelja  - » ARS 

VITRARIA« 
- Projekt smo prijavili na 4. javni poziv »LAS Obsotelje in Kozjansko« za izbor projektov za izvajanje 
lokalne razvojne strategije 2007 – 2013. 
- Pri projektu poleg JZ KP sodeluje kot partner še Društvo steklarjev Slovenije. 
- Projekt se je začel oktobra 2012 in bo trajal eno leto. 
- Cilj projekta je povečati število obiskovalcev gradu Podsreda, povečati zanimanje za steklarski poklic, 
povečati število članov društva in povečati prodajo steklenih izdelkov na gradu Podsreda. 
Za dosego tega cilja bomo na gradu Podsreda izvedli posodobitev stalne steklarske razstave, izdali 
katalog in film o steklarski tradiciji v našem prostoru, ki bo promoviral bogato kulturno dediščino 
glažut na Kozjanskem. Prav tako bomo v letu 2013 na gradu Podsreda postavili dve občasni razstavi 
članov Društva steklarjev Slovenije ter izvedli dve steklarski delavnici. S tem projektom bomo 
obogatili razstavni program na gradu Podsreda ter pritegnili nove obiskovalce, v Društvo steklarjev 
Slovenije pa pritegnili nove člane. 
 
Vrednost celotnega projekta: 46.852,16 € 
Vrednost projekta za JZ KP: 45.724,00 € 
Predvideni izdatki za 2013: 8.855,00 €  
Potrebna lastna udeležba 2013:  3.645,00 €  
Strošek investicij 2013: 3.500,00 € 
Strošek blaga in storitev 2013: 9.000,00 € 
 
5. 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 KP, Zavod SVIBNA, 
Kulturno društvo SVIBNA. 
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- Projekt se bo začel 1. februarja 2013 in bo trajal trinajst mesecev. 
- Cilj projekta je vzpostavitev mreže kolekcijskih vzorčnih nasadov in skozi izobraževanje vzpostaviti 
nove sadjarske mojstre s poudarkom na permakulturi. 
 
Vrednost celotnega projekta: 53.000,00 € 
Vrednost projekta za JZ KP: 20.000,00 € 
Predvideni izdatki za 2013: 16.800,00 €  
Potrebna lastna udeležba 2013:  3.200,00 €  
Strošek dela v letu 2013: 2.940,00 € 
Strošek blaga in storitev 2013: 17.060,00 € 
 
 
6. Izkoriščanje potencialne biomase v EU 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. 
- Projekt se bo začel izvajati v aprilu 2013 in bo trajal šestintrideset mesecev. 
- Cilj projekta je skozi različna mednarodna srečanja raziskati in ustvariti optimalne pogoje za 
izkoriščanje biomase v naravnih parkih Evrope. 
 
Vrednost celotnega projekta: 1.499.241,00 € 
Vrednost projekta za JZ KP: 105.766,00 € 
Predvideni izdatki za 2013: 12.000,00 €  
Potrebna lastna udeležba 2013:  3.500,00 €  
Strošek dela v letu 2013: 12.000,00 € 
Strošek blaga in storitev 2013: 3.500,00 € 
 
 
1.2 Oddani projekti v letu 2012, ki se bodo v primeru odobritve pričeli izvajati v letu 2013 
 
1 Revitalizacija porečja reke Sotle – »SOTLA« 
- 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 KP, 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 občina Kumrovec. 
- Predvidoma naj bi se projekt v primeru odobritve začel izvajati 1. februarja 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. 
 
 
 
2 Vzpostavitev podpornega sistema ukrepov za trajnostno gospodarjenje s  

travniškimi sadovnjaki - »OD ČEBELICE DO JABOLKA« 
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- Projekt smo prijavili na 3. javni razpis za izbor projektov v okviru Operativnega programa IPA 
Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013. 
- Pri projektu sodeluje pet partnerjev in sicer trije iz Slovenije in dva iz Hrvaške (JZ KP, 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 1. februarja 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. 

 
3 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 KP, 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 1. februarja 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. 
 
4 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 KP, DOPPS, JZ Krajinski park Kolpa, Logarska 
dolina d.o.o.). 
- Predvidoma naj bi se projekt v primeru odobritve začel izvajati 1. februarja 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. 
 
5 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 KP, 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 1. februarja 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. JZ KP bo imel v projektu glavno vlogo pri 
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nastajanju in izdaji promocijskega materiala o čezmejni Marijini romarski poti in nadgradnji spletne 
strani. 

1.3 Priprava in prijava projektov v letu 2013 
V letu 2013 nameravamo prijaviti dva projekta v okviru Finančnega mehanizma EGP. Enega v 
sodelovanju z izobraževalnimi zavodi (osnovne šole, gimnazije, fakultete, raziskovalne inštitucije) in 
drugega v sodelovanju z ZRSVN in ostalimi zavarovanimi območji v Sloveniji. 
 

 

2 RAZVIJANJE BLAGOVNE ZNAMKE 

 
Že desetletje imamo registrirano blagovno znamko Sožitje, ki pa je registrirana kot individualna 
blagovna znamka. V letu 2012 smo sprejeli pravilnik o kolektivni blagovni znamki Sožitje-Kozjanski 
park in jo tudi že prijavili na Urad RS za intelektualno lastnino.  V letu 2013 bomo vsem 
zainteresiranim proizvajalcem in ponudnikom, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev znamke, podelili 
pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke.  
 
 
 
 

3 SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI 

 
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi je ena od nalog, ki nam jo posebej nalaga 133. člen Zakona o 
varstvu narave in sicer pri doseganju namena zavarovanja in zastavljenih ciljev varstva in razvoja 
zavarovanih območij. 
 
Naložene naloge bomo izvajali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 

3.1 Priprava skupnih projektov 
Z lokalnimi skupnostmi bomo, kot je že ustaljena praksa, sodelovali pri pripravi projektnih predlogov, 
ki bodo namenjeni predvsem trajnostnemu razvoju tega območja. 
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4 UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI, KI SO V LASTI USTANOVITELJA 

 
Naložene naloge bomo opravljali v okviru naslednjega operativnega cilja: 
 

4.1  Izvajanje aktivnosti za gospodarno upravljanje z nepremičninami 
JZ KP upravlja s 30 (tridesetimi) 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) 
- 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 2012 smo prodali Grmovškovo domačijo.  
 
V letu 2013 želimo izvesti tudi prodajo stanovanjske hiše v Bistrici ob Sotli, Fiketove domačije v 
Lesičnem in kompleks domačij na Trebežah. Podeželski dvorec v Kozjem načrtujemo bodisi prodati ali 
oddati v gospodarski najem 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, za obnovo 
prostorov uprave JZ KP ter za rešitev prostorske stiske zavoda z obnovo Adamičeve hiše v Podsredi.  
 

5 IZVAJANJE MEDNARODNIH KONVENCIJ 

 
Na področju varstva narave so v mnogih primerih prav zavarovana območja – parki najboljši 
inštrument varstva, upravljanja in izvajanja različnih predpisov in določil. V okviru teh nalog izvajamo 
upravljanje biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje in smo člani federacije Europarc. 
 
Naložene naloge bomo opravljali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 
 
5.1     Upravljanje biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje in izvajanje programa    
      UNESCO MAB 
Z razglasitvijo biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje in določitvijo, da je JZ KP upravljavec tega 
območja, je zavod pridobil nove naloge. Pogoji za delovanje biosfernega območja se do sedaj 
pokrivajo s sredstvi  Urada za UNESCO, ki letno sofinancira akcije, ki jih izvajamo v okviru biosfernega 
območja. 
V letu 2012 smo v okviru tega programa ustanovili Mednarodno mrežo šol biosfernega območja. Prve 
rezultate delovanja bomo predstavili v prvi polovici leta 2013 in sicer v obliki predstavitve 
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raziskovalnih nalog, ki jih bodo izvedli osnovnošolci s svojimi mentorji ob sodelovanju strokovnih 
sodelavcev Kozjanskega parka. 
V okviru upravljanja bomo izvajali tudi druge osveščevalne, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, 
ki bodo vezane na širši prostor biosfernega območja in s tem uresničevali načelo trajnostnega razvoja. 
Med ostalim bomo pripravili vsaj dve računalniški predstavitvi (PowerPoint) o značilnostih območja 
(Slapovi na Kozjanskem, Metulji Kozjanskega). 
Povezovali se bomo tudi z ostalima dvema biosfernima območjema v Sloveniji in z izmenjavo izkušenj 
sledili načelom, ki jih narekuje program Človek in biosfera. 
Smo tudi člani slovenskega medvladnega odbora Človek in biosfera. 
 

5.2     Europarc 
JZ KP je vključen v mrežo Europarc. Aktivnosti povezane s članstvom bomo nadaljevali tudi v letu 
2013. 
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6 KADROVSKI NAČRT 

6.1    Upravljanje s kadri 
V JZ KP v letu 2013 na podlagi kadrovskega načrta MKO-ja zmanjšujemo število redno zaposlenih 
zaradi upokojitve ene osebe. V JZ KP bo v letu 2013 tako 16 redno zaposlenih za nedoločen čas in 
direktor za obdobje trajanja mandata.  
 
V skladu z določili pravilnika o naravovarstveno-nadzorni službi bomo v letu 2013 opremili javne 
uslužbence z zaščitnimi delovnimi oblekami.   
 
Na Zavod za zaposlovanje, območna služba Celje smo prijavili program za sofinanciranje javnih del za:  
- dve osebi za obdobje dvanajstih mesecev v programu »Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih« 
 
Program smo dobili odobren in je s strani Zavoda za zaposlovanje financiran v deležu 75%, s strani 
občine Kozje v deležu 10% in s strani JZ KP v deležu 15% kar znaša 4.800,00 € (osebni dohodek in 
regres). 
 
Uslužbencem JZ KP so v programu dela podrobno določene strokovne delovne naloge v okviru 
efektivnih ur.   
 
 

6.2    Izobraževanje delavcev Kozjanskega parka 
Izobraževanje zaposlenih v JZ KP 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. 
Direktor se bo udeležil Šole vodenja v izvedbi organizacije SIQ Izobraževanje. 
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Tabela 1: Kadrovski načrt 

1. Zaposleni, ki jih financira 
MKO 

I. – IV. 
TR 

V. TR VI. TR/ 
VII/1 

VII/
2 TR 

VIII. 
TR 

IX. 
TR 

Skupaj 

Št. zaposlenih na dan 30. 9. 
2012 

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 z 
31.12.2012 

/ / 1 / /  1 

Število nadomestnih 
zaposlitev zaradi upokojitev 

/ / / / /  0 

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 

2 
projektno 

delo + javna 
dela 

   9 

3. Število zaposlenih, ki so 
financirani iz drugih virov, 

navedite vir: tržna 
dejavnost, projektno delo 

itd. na dan 01.01.2013 

1 
Javna 
dela 

1 
Javna 
dela 

1 
Projektno 

delo 

   3 

3. Skupaj število zaposlenih 
na dan 31. 12. 2012 (1+2) 

7 5 5 8 2  27 
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Tabela 2: Načrt stroškov dela 

Načrtovani stroški 
dela 

SKUPAJ 
FN 2013 

Sredstva 
MKO 
2013 

Drugi viri 
sredstev 

2013 

Skupaj 
sredstva 

2013 

Dejavnost 
na trgu 

2013 

Delež 
MKO v 

% 

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

a) plače in dodatki 364.936 321.995 40.155 362.150 2.786 88,23 

od tega dodatki za 
delo v  posebnih  
pogojih 

      

b) regres za letni 
dopust 

6.966 5.000 400 5.400 1.566 71,78 

c) povračila in 
nadomestila 

38.588 33.638 4.950 38.588  87,17 

d) sredstva za 
delovno uspešnost 

      

e) sredstva za 
nadurno delo 

      

f) drugi izdatki 
(odpravnine, 
solidarnost itd.) 

      

SKUPAJ 1. 
(a+b+c+d+e+f) 

410.490 360.633 45.505 406.138 4.352 87,85 

g) Skupaj bruto 
plače (a+d+e) 

364.936 321.995 40.155 362.150 2.786 88,23 

h) Skupaj drugi 
osebni prejemki 
(b+c+f) 

45.554 38.638 5.350 43.988 1.566 84,82 

i) Skupaj 
prispevki,davek, 
premije 
pokojninskega 
zavarovanja (j+k) 

65.127 57.994 6.685 64.679 448 89,05 

SKUPAJ 2. 
(g+h+i) 

475.617 418.627 52.190 470.817 4.800 88,02 

j) prispevki 
 

58.736 51.838 6.450 58.288 488 88,26 

k) premije 
pokojninskega 
zavarovanja 

6.391 6.156 235 6.391  96,32 

struktura virov 
financiranja 
stroškov dela v % 
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Tabela 3: Načrt stroškov dela po virih financiranja 

 

NAČRTOVANI 
STROŠKI DELA 

ŠTEVILO 
ZAP. 

FINANCIRANI 
IZ MKO 

FINANCIRANI 
IZ PROJEKTOV 

FINANCIRANI 
IZ LASTNIH 
VIROV 

FINANCIRANI IZ 
DRUGIH VIROV 
(občine, zavod za 
zaposlovanje) 

SKUPAJ 

V celoti proračunska 
sredstva 

7 156.423,88    156.423,88 

Priložnosti v Posavskih 
tradicionalnih 
sadovnajkih-LAS 
POSAVJE 

1 22.119,52 2.940,00   25.059,52 

Sodobna arhitekturna 
tipologija-LAS 
Obsotelje in Kozjansko 

1 24.660,08 3.150,00   27.810,08 

BIO EU PARKS-IEE 
PROGRAM 

8 215.423,52 12.000,00   227.423,52 

Pilgrimage Europe 1  15.700,00   15.700,00 

Javna dela 2   4.800,00 2.200,00 občina 
16.200,00 ZZZS 

23.200,00 

SKUPAJ 20 418.627 33.790,00 4.800,00 18.400,00 475.617,00 
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Tabela 4: Sistemiziranost delovnih mest (DM) 

Naziv DM Število 
sistemiziranih DM 

po veljavnem 
pravilniku 

Število 
zasedenih 
DM na dan 

31. 12. 2012 

Predvideno 
število 

zasedenih DM 
na dan 31. 12. 

2013 

Predvideno 
število 

zasedenih 
DM na dan 

31. 12. 2014 

Direktor 1 1 1 1 

Naravovarstveni 
svetnik 

3 3 3 3 

Višji naravovarstveni 
svetovalec 

7 6 6 6 

Naravovarstveni 
svetovalec 

1 0 0 0 

Naravovarstveni 
sodelavec III 

2 1 0 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 0 0 

Samostojni strokovni 
delavec V 

1 0 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 19 17 18 
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6.3    Delež porabe ur po vsebinskih sklopih (strokovna delovna mesta) 
 

VSEBINSKI SKLOPI ŠTEVILO UR DELEŽ UR 

PRIORITETA I 10558 61% 
Spremljanje in analiziranje stanja narave in izvajanje ukrepov varstva  5118  

Naravovarstveni nadzor 2990  

Upravljanje NATURE 2000 510  

Upravljavski dokumenti 1120  

Upravni in drugi postopki 820  

PRIORITETA II 4943 28% 
Vodenje obiskovalcev, razvijanje produktov parka 3139  

Vzpostavljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture 92  

Informiranje in ozaveščanje, baze podatkov 1712  

PRIORITETA III 1915 11% 
Izvajanje projektov in priprava novih predlogov 1066  

Razvijanje blagovne znamke 50  

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi 150  

Upravljanje z nepremičninami, ki so v lasti ustanovitelja 52  

Izvajanje mednarodnih konvencij 120  

Kadrovski načrt 477  

SKUPAJ 17416 100% 
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6.4    Delež porabe ur po vsebinskih sklopih za vsa delovna mesta in viri financiranja  

VSEBINSKI SKLOPI ŠTEVILO 
UR 

RAZDELITEV PO VIRIH 

MKO PROJEKTNA 
SREDSTVA 

LASTNA 
SREDSTVA 

ZZZS, 
OBČINE 

SKUPAJ 

PRIORITETA I 10558 224.968,43    224.968,43 
Spremljanje in analiziranje stanja narave in izvajanje ukrepov 
varstva  

5118 109.053,48     

Naravovarstveni nadzor 2990 63.710,62     

Upravljanje NATURE 2000 510 10.867,02     

Upravljavski dokumenti 1120 23.864,84     

Upravni in drugi postopki 820 17.472,47     

PRIORITETA II 4943 105.324,95    105.324,95 
Vodenje obiskovalcev, razvijanje produktov parka 3139 66.885,50     

Vzpostavljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture 92 1.960,33     

Informiranje in ozaveščanje, baze podatkov 1712 36.479,12     

PRIORITETA III 1915 29.354,63 11.450,00   40.804,63 
Izvajanje projektov in priprava novih predlogov 1066 11.264,22 11.450,00    

Razvijanje blagovne znamke 50 1.065,40     

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi 150 3.196,18     

Upravljanje z nepremičninami, ki so v lasti ustanovitelja 52 1.108,01     

Izvajanje mednarodnih konvencij 120 2.556,95     

Kadrovski načrt 477 10.163,87     

SPLOŠNE SLUŽBE 13.146,00 58.978,99 22.340,00 4.800,00 18,400,00 104.518,99 

Naravovarstveni nadzorniki, vodnik 4440 26.788,94 4.426,67    

Tehnični delavec 1744 10.354,88 2.213,33    

Računovodja in tajnica 3552 27.149,97     

Projektna zaposlitev – Pilgrimage Europe 1280  15.700,00    

Čistilka 1776 10.385,20     

Javna dela  3544   4.800,00 18.400,00  

SKUPAJ  418.627,00 33.790,00 4.800,00 18.400,00 475,617,00 
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6.5    Programski stroški z viri financiranja  
 
 

NALOGA ZNESEK PROGRAMSKIH STROŠKOV 

LASTNA  
SREDSTVA 

URAD ZA 
UNESCO 

 OBČINE 
 

Ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih 
tipov 

1.270,00 1.200,00  

Vzdrževanje in ohranjanje tradicionalnih in avtohtonih 
vrst sadnega drevja 

1.500,00  1.500,00 

Raziskava gliv 500,00 800,00  

Izvajanje programa »Mladi varuh narave« 700,00 550,00  

Naravoslovni izobraževalni delavnici  2.000,00  

Študentske raziskovalne delavnice  2.200,00  

Praznik kozjanskega jabolka 5.000,00  5.400,00 

Ekološka tržnica na gradu Podsreda  2.200,00   

Dan voda 200,00   

Dan Zemlje 350,00 750,00  

Dan biodiverzitete in dan parkov 100,00 500,00  

Dan okolja 80,00   

Sodelovanje na turist. in ekoloških sejmih 700,00   

Ureditev Vodne učne poti v Lesičnem   200,00 

Velikonočne in božične delavnice   250,00 

Z igro do dediščine 150,00   

Redno popravilo in vzdrževanje označevalnih in 
informacijskih tabel 

  500,00 

Poletna muzejska noč in večer pod češnjo   500,00 

Polona Kitak – umetniška razstava 250,00  250,00 

Jože Marinč – umetniška razstava 250,00  250,00 

Fotografska razstava Kozjansko jabolko – Extempore 
2013 

200,00   

Dediščina naših vodnjakov – mednarodno sodelovanje 100,00   

Makedonska tradicionalna gradnja – mednarodno 
sodelovanje 

300,00   

Fotografska razstava Vode Hrvaške – mednarodno 
sodelovanje 

500,00   

Tradicionalna gradnja hrvaškega zagorja – mednarodno 
sodelovanje 

200,00   

Fotografska razstava Lee Babič 150,00  150,00 

Fotografska razstava Ivana Tomšeta 150,00  150,00 

Fotografska razstava Matjaža Čatra 150,00  150,00 

Mojstrski seminarji 12.600,00   

Priprava in izdaja zloženke Glasbeno poletje 400,00   

Priprava in izdaja zloženke Praznik kozjanskega jabolka 600,00   

Priprava in izdaja časopisa KP   2.000,00 

Plakat – stare sorte jabolk 200,00   

Podelitev kolektivne blagovne znamke 300,00  700,00 

Zaščitne delovne obleke 100,00   

Izobraževanje zaposlenih 1,500,00   

SKUPAJ 30.700,00 8.000,00 12.000,00 
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