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PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA 
  
Območje Kozjanskega regijskega parka je eno od dveh, poleg Triglavskega narodnega parka, 
najstarejših zavarovanih območij v Sloveniji. 
  
Kozjanski park se razprostira na 206 km². Na severu gre meja po južnih obronkih Rudnice, na vzhodu 
po reki Sotli, na jugu pa od reke Sotle proti zahodu po južnih obronkih Orlice do Pohance in nato proti 
severu čez Koprivnico, Veliki kamen, Gubno do južnih obronkov Rudnice. Leži v petih občinah (82 
naselij) in sicer Kozje, Bistrica ob Sotli (v celoti znotraj parka), Podčetrtek, Brežice in Krško. V 
Kozjanskem parku živi približno 11.000 prebivalcev. 
  
Ustanovljen je bil leta 1981 (Ur.l. SRS št. 1/81 in 42/86) kot Spominski park Trebče z namenom  
ohranjanja zgodovinskega izročila in naravnih značilnosti Kozjanskega, ter v podporo nadaljnjemu 
razvoju območja. Leta 1999 Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS št. 56/99) na novo definira ime, 
status in upravljavca zavarovanega območja, ki postane regijski park z imenom Kozjanski park, 
katerega upravljavec je javni zavod (v nadaljevanju JZ KP). 
  
Obsežne naravoslovne raziskave so prinesle in še prinašajo  odlične rezultate in dokazujejo izredno 
visoko stopnjo biotske raznovrstnosti, kar je pogojevalo uvrstitvi Kozjanskega parka med 
najpomembnejša naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj od leta 2004 spada večji del 
parka v ekološko pomembna območja Slovenije in evropsko pomembna posebna varstvena območja 
NATURA 2000 (69% območja parka). Od leta 2010 ima območje Kozjanskega z Obsoteljem status 
biosfernega območja MAB (Man and Biosphere) pod okriljem UNESCO. 
  
Kozjanski park se je v dobrih tridesetih letih razvil v sodobno voden javni zavod in predstavlja 
inštrument zagotavljanja ugodnega stanja Natura 2000 vrst in življenjskih prostorov, ter upravljanja 
območja. Park je prepoznaven po kar nekaj odličnih parkovnih praksah s ciljem ohranjanja biotske 
raznovrstnosti in ugodnega stanja številnih Natura 2000 vrst in življenjskih prostorov, po zglednem 
sožitju narave in človeka, ohranjeni naravi, bogastvu naravne in kulturne dediščine ter uresničevanju 
načel trajnostnega razvoja. 
  
Pomembno je dejstvo, da upravljavci zavarovanih območij v državi skrbimo za okoljsko zlatnino 
države, ki je hkrati ponos in 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 2016 je usklajen z zadevnimi predpisi, sklepi Vlade RS 
in navodili pristojnega ministrstva. Poslovanje zavoda se prilagaja javno finančnim razmeram v državi. 
  
Delo JZ KP v okviru svojih pristojnosti vodi Svet zavoda. 
  
Celotna dejavnost Kozjanskega parka se bo v letu 2016 financirala iz proračuna Republike Slovenije, iz 
sredstev lokalnih skupnosti, sredstev sponzorjev in donatorjev, lastnih prihodkov ter iz projekta 
Bioeuparks (IEE Program). V letu 2016 bodo sledili razpisi za projekte financirane iz skladov LEADER 
(CLLD, LAS) in Interreg V-A Slovenija - Hrvaška. Zavod se že pripravlja s potencialnimi projektnimi 
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idejami in partnerji za sodelovanje na teh razpisih, seveda ob soglasju ministrstva in višini 
razpoložljivih sredstev. 
  
V začetku leta 2016 je v Kozjanskem parku zaposlenih 18 oseb. V skladu z možnostmi bomo izvajali 
program javnih del, v katerega načrtujemo vključitev treh oseb. 
  

Konec leta 2013 smo ustanovili prvi Strokovni svet zavoda, ki šteje šest članov (v teku je sprememba 
statuta zavoda, ki predvideva povečanje števila članov Strokovnega sveta s 5 na 6 članov). Član 
Strokovnega sveta je tudi predstavnik ZRSVN. 
  

V okviru izvajanja mednarodnega sodelovanja in konvencij upravljamo biosferno območje Obsotelje 
in Kozjansko (MAB, UNESCO). Od UNESCA za delovanje biosfernega območja na osnovi sprejetega 
programa aktivnosti dobimo določena sredstva, katera namenjamo kritju stroškov raziskav območja, 
tisku promocijskega gradiva in delu z mladino (poletni raziskovalni tabori). Smo tudi člani 
medvladnega odbora Človek in biosfera. Ostajamo člani zveze Europarc Federation, partnersko 
sodelujemo z NP Oberer Bayerischer Wald in Nacionalni park Risnjak. Vključujemo se v aktivnosti 
WWF-a, ki se nanašajo na parke dinarskega loka. 
  

V skladu s pogodbenimi obveznostmi spremljamo rezultate že izvedenih projektov in sodelujemo pri 
promociji teh rezultatov. 
  
 

UVOD 

Program dela za leto 2016 je pripravljen v skladu z navodili in priporočili Ministrstva za okolje in 
prostor ter na podlagi Izhodišč za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2016, ki jih je 
pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. V programu dela so upoštevane pripombe in predlogi 
MOP-a, Strokovnega sveta JZ KP, ki se je sestal 21. januarja 2016 in Zavoda RS za varstvo narave. 
Program dela je razdeljen na tri prioritete:                

Prioriteta I obravnava varstvene, upravljavske in nadzorne naloge 

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

- priprava načrta upravljanja zavarovanega območja 

- izvajanje neposrednega nadzora v naravi 
- izboljševanje pogojev za ugodno stanje najbolj ogroženih vrst ter za ohranjanje najbolj 
  občutljivih naravnih vrednot 
- spremljanje kazalnikov stanja narave v zavarovanem območju vključno s populacijami 
   invazivnih in drugih tujerodnih vrst ter izvajanje potrebnih ukrepov 

- sodelovanje s kmeti pri ukrepih iz Programa razvoja podeželja s katerimi se zagotavlja cilj 
  zavarovanega območja 

- sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave in ostalimi zavarovanimi območji 
- upravljanje biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje 

- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 
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- ekološko obnavljanje razvrednotenih območij in njihovo vzdrževanje 

  
Prioriteta II zajema naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti 
- zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva narave in obiskovalcev 

- nameščanje in vzdrževanje  infrastrukture za obiskovanje zavarovanih območij, razvijanje 

  informacijskih centrov, opazovališč ter druge dodatne infrastrukture za obiskovalce 

- zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje javnosti 
  

Prioriteta III zajema razvojne naloge 

- usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov in drugih ravnanj v zavarovanih  
  območjih 

- razvijanje blagovnih znamk zavarovanih območij za pridelke in izdelke iz zavarovanih 

  območij 
- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, pomoč lokalnemu prebivalstvu pri pridobivanju 

  projektnih sredstev 

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

- obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v upravljanju zavarovanih območij 
- uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov v skladu s predpisi 
  in načrti upravljanja 

  
Naloge in vsebine, ki jih bomo v letu 2016 izvajali v okviru strokovnih služb, upoštevajo in izhajajo iz 
133. člena Zakona o ohranjanju narave. 
  

PRIORITETE IN CILJI UPRAVLJANJA  

V letu 2016 bomo prednostno izvajali naloge iz Programa upravljanja območij Natura 2000 2015-
2020, ki ga je Vlada RS sprejela aprila 2015. Naloge se bodo nanašale na izboljšanje stanja 
ohranjenosti kvalifikacijskih vrst preko komunikacijskih aktivnosti, nadaljevati razvoj primerne 
kmetijske prakse in blagovne znamke visokodebelnih travniških sadovnjakov in izboljšanja 
obiskovanja območja. 
  
Prednostno se bomo v letu 2016 posvetili naslednjim nalogam iz tega programa: 
 Vzpostavitev delovanja naravovarstvenega nadzora in vzpostavitev prekrškovnega organa 

 Izvajanje ukrepov varstva naravnih vrednot 
 Visokodebelni travniški sadovnjaki; nadaljevanje primerne kmetijske prakse, ki omogoča ustrezen 

gnezdilni in prehranjevalni habitat za ptičje vrste, ki so zavarovane po slovenski in evropski 
zakonodaji ter kvalifikacijske vrste Natura 2000 območja (SPA Kozjansko). 

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

 Zagotavljanje ugodnega stanja suhih travišč 

 Skrb za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot na zavarovanem območju 
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 Sodelovanje z lastniki zemljišč na zavarovanem območju, nudenje strokovne pomoči in svetovanje 
  

Za leto 2016 smo program dela v skladu z navodili ministrstva razdelili na tri glavne prioritete: 
- Prioriteta I obravnava varstvene, upravljavske in nadzorne naloge 

- Prioriteta II zajema naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti 
- Prioriteta III zajema razvojne naloge 

V okviru prve prioritete bomo skozi aktivnosti zagotavljali cilje varstva narave. 
Znotraj zavarovanega območja bomo izvajali ukrepe varstva narave in v sodelovanju z Zavodom RS za 
varstvo narave (ZRSVN) zagotavljali varstvo naravnih vrednot. Z ohranjanjem travniških sadovnjakov 
bomo skrbeli za življenjski prostor ogroženih vrst ptic. Vzdrževali bomo že postavljena  bivališča za 
koristne organizme in gnezdilnice za ptice ter po potrebi namestili nova. Izvajali bomo aktivnosti za 
ohranjanje ugodnega stanja dvoživk. Organizirano bomo odstranjevali invazivne vrste ter skrbeli za 
ohranitev suhih travišč. 
V okviru prve prioritete bomo sodelovali tudi pri pripravi novelacije ustanovitvenega akta ter 
pripravah naravovarstvenih smernic. V sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave in Zavodom za 
gozdove bomo upravljali območja Natura 2000. 
Skozi naloge prve prioritete bomo izvajali neposredni nadzor v naravi in omogočali pogoje za ključne 
življenjske faze ogroženih vrst (dvoživke, čebelar, orhideje). Prav tako bomo spremljali kazalnike 
stanja narave in sprotno reševali nastale neugodne spremembe za vrste. 
  
V okviru prve prioritete bomo preko mednarodnega projekta BIOEUPARKS sodelovali z Gozdarskim 
inštitutom Slovenije, Zavodom za gozdove Slovenije in Kmetijsko svetovalno službo pri trajnostnem 
izkoriščanju lesne biomase. Izhajajoč iz dejstva, da lahko večji posegi v gozdni prostor ogrozijo 
ugodno stanje habitatov z Naturo 2000 varovanih vrst in habitatov (alpski in bukov kozliček, rogač, 
črtasti medvedek) bomo zainteresiranim svetovali, kako načrtovati in izvajati aktivnosti. Predvsem 
pretiran odvzem mrtve lesne mase, pomanjkanje ekološko starih naravnih sestojev in posegi v gozdni 
rob bi imeli za varovane vrste zelo negativne posledice. Preventivno delovanje na tem projektu je 
zato bistvenega pomena, da ne bi v času izvajanja izkoriščanja lesne biomase prihajalo do težje 
popravljivih posledic. Z ZRSVN in ostalimi zavarovanimi območji bomo izvajali skupne naloge, ZRSVN 
pa bomo omogočili izvajanje strokovnega nadzora v skladu z določilom ZON. 
  

Ker smo upravljavec biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje, bomo izvajali naloge v okviru 
UNESCO- vega medvladnega programa MAB (Človek in biosfera). 
  
V okviru druge prioritete bomo opravljali naloge usmerjanja obiska zavarovanega območja, ki je 
ustrezen z vidika varstva narave in obiskovalcev. 
Že vrsto let se ukvarjamo z vključevanjem javnosti v varstvo narave in okolja. Z lastniki nepremičnin 
(zemljišča in stavbe) bomo dogovorno urejali prehodnost in urejenost parkovne infrastrukture 
namenjene za delo in potrebe zavarovanega območja. 
Za leto 2016 načrtujemo več aktivnosti v parkovnem informativnem centru na gradu Podsreda. Na 
Čerčkovi domačiji (sadjarskem centru), bomo obnovili gospodarsko poslopje za namene 
izobraževanja. Posodobili bomo infrastrukturo znotraj naravnega spomenika Gruska in v skladu z 
možnostmi nadgradili ureditev učilnice na prostem na Trebčah. 
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Za izvedbo praktičnih del urejanja naravnih vrednot v parku bomo sklicevali prostovoljne delovne 
akcije v sodelovanju z ZRSVN. 
Za zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja pripravljamo različne aktivnosti in dejavnosti 
tako za obiskovalce kot za lokalno prebivalstvo, katerih cilj je ozaveščanje o pomenu varstva narave, 
Nature 2000 in trajnostnega razvoja (sodelovanje z mediji, predstavljanje na sejmih in javnih 
prireditvah).   
V letu 2016 bomo izvedli tradicionalne in v javnosti zelo dobro sprejete, za naravovarstvo izredno 
pomembne, aktivnosti, kot so Festival ekološke hrane, Praznik kozjanskega jabolka,… 

  
V okviru tretje prioritete bomo izvajali razvojne naloge namenjene usmerjanju in spodbujanju 
trajnostne rabe naravnih virov in drugih ravnanj v zavarovanih območjih. Pripravljali bomo projekte, 
ki bodo neposredno podpirali našo dejavnost in za katere bomo predhodno pridobili soglasje 
ministrstva, vključevali se bomo tudi v projekte lokalnih skupnosti. Uveljavljali bomo rabo že 
obstoječe kolektivne blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park. 
Skoraj vse aktivnosti, ki jih izvaja zavarovano območje so zanimive s stališča razvijanja turistične 
ponudbe območja. Nadaljevali bomo dobro sodelovanje z GIZ Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in 
Kozje, s TIC-i,  Razvojnimi agencijami in Termami Olimia pri razvijanju in spodbujanju zelenih oblik 
turizma. 
V primeru razpoložljivih sredstev bomo reševali problematiko nepremičnin v lasti in/ali upravljanju 
zavoda. Potrebno je odstraniti statično dotrajalo stavbo v Lesičnem (Fiketova domačija). Za kmetijske 
in gozdne površine v lasti zavoda od leta 2015 bomo pripravili podroben načrt gospodarjenja, 
nadaljevali pa bomo tudi z urejanjem problematike z ostalimi nepremičninami v upravljanju 
(energetska sanacija upravnih stavb). 
Kot upravljavci bomo sodelovali pri programskem oživljanju gradu Podsreda. Pomagali bomo pri 
promociji Kukovičičevega mlina, ki se usmerja v predelavo ekoloških pridelkov. 
  

Ena najpomembnejših novosti v delovanju zavoda v letu 2016 in za naprej je vzpostavitev delovanja 
naravovarstvenega nadzora v območju parka.  V letu 2015 je 7 zaposlenih opravilo ciklus 
izobraževanja za pridobitev statusa naravovarstvenega ali prostovoljnega naravovarstvenega 
nadzornika. Ciklus izobraževanja se bo zaključil z izpitom, ki je predviden v začetku leta 2016. 
Usposobljene naravovarstvene nadzornike bo potrebno ustrezno enotno opremiti za delo, zavod pa 
urediti za potrebe delovanja prekrškovnega organa (odprtje ustreznih podračunov, izdelava enotnih 
obrazcev, enotna računalniška spremljava, prostori za hranjenje dokaznega materiala,...). 
  

1000 LET OMEMBE KOZJEGA IN 550 LET ŠOLSTVA NA PILŠTANJU IN 35 

LETNICA PARKA  

Leto 2016 bo lokalno okolje zaznamovalo s številnimi pomembnimi obletnicami. Občina Kozje bo 
praznovala 1000 let prve omembe Kozjega in 550 let šolstva na Pilštanju-Lesičnem. Kozjanski park pa 
v letu 2016 slavi 35. letnico delovanja. Kozjanski park bo v skladu z možnostmi in v duhu tradicionalno 
dobrega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi pomagal pri izvedbi slavnostnih dogodkov. 35 letnico 
Kozjanskega parka načrtujemo koncem maja ob Evropskem dnevu parkov. 
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Uresničevanje načrtovanih letnih varstvenih ciljev zavarovanega območja 

 
Uresničevanje varstvenih ciljev zavarovanega območja izvajamo v skladu z normativnimi in finančnimi 
možnostmi. 
  

Ena bistvenih novosti iz leta 2015, ki bo prisotna tudi v letu 2016 je postavitev tehnične ovire vzdolž 
reke Sotle za namen preprečevanja ilegalnih prestopov meje s strani beguncev in migrantov. 
Tehnična ovira onemogoča upravljavcem ribjega življa gospodarjenje, upravljavcem vodotokov 
dostop do struge, divjadi in zaščitenim vrstam pa naravna migracijske poti in nasploh dostop do vode. 
Z nekaterimi deležniki iz obsoteljskega prostora smo v letu 2015 imeli sestanek in si zadali naloge 
spremljanja stanja ob tehnični oviri, medsebojnega obveščanja in iskanja sprejemljivih oblik blaženja 
eventualnih posledic na  vodnem in obvodnem živem svetu. 
  

Izjemna ohranjenost biotske raznovrstnosti in prisotnost številnih redkih in ogroženih vrst v 
Kozjanskem parku nas zavezuje, da v okviru različnih aktivnosti v naravi upoštevamo ukrepe vezane 
na ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, predvsem zavarovanih in ogroženih vrst 
iz rdečih seznamov Slovenije ter še posebej vrste in habitate območij Nature 2000. 
  

Varstvo vrst in habitatov zagotavljamo z neposrednim nadzorom, vzdrževanjem, ter skrbjo za 
izboljševanje ekoloških razmer, kjer je to seveda potrebno in izvedljivo (oživitvena rez na 
visokodebelnih sadnih drevesih, dogovarjanje z deležniki o gnezdišču čebelarja v Župjeku na 
Bizeljskem, strokovno vodenje sanacije poškodovanih drevesnih naravnih vrednot, košnja in 
vzdrževanje ugodnega stanja suhih travnikov na Vetrniku in Oslici). 
V zimskem času izvajamo rez v visokodebelnih travniških sadovnjakih. Z obrezovanjem in skrbjo za 
visokodebelne sadovnjake skrbimo tudi za habitat številnih vrst ptic (s poudarkom na kvalifikacijskih 
vrstah Natura 2000 območja - vijeglavka, veliki skovik...). 
V letu 2013 smo začeli s popisom invazivnih tujerodnih rastlin, ki so se tudi znotraj Kozjanskega parka 
zelo razširile. V letu 2014 smo odkrili ekspanzijo kostanjeve šiškarice (Dryocos muskuriphilus), ter o 
tem poročali Zavodu za gozdove Slovenije ter obvestili javnost preko lokalnih medijev. S popisi in 
akcijami odstranjevanja invazivnih vrst bomo nadaljevali tudi v letu 2016. 
V lastni izvedbi nadaljujemo popis metuljev. V prejšnjih letih popisanim 1200 različnim vrstam 
dnevnih in nočnih metuljev se je v letu 2015 pridružilo precej vrst hroščev. In prav tej najbolj številčni 
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žuželčji skupini z mnogimi redkimi in zavarovanimi vrstami bomo v 2016 ob strokovni pomoči 
uveljavljenega koleoptorologa g. Jožeta Broderja namenili večjo pozornost. 
Na šestih popisnih ploskvah (raznoliki sadovnjaki) bomo nadaljevali s popisi ptic tako v zimskem času 
kot času gnezdenja. 
Na delu parka nameravamo v naslednjem letu začeti s sistematičnim popisovanjem lokacij kotišč in 
prezimovališč netopirjev. Vse vrste netopirjev so v Sloveniji zaradi ogroženosti zavarovane, na 
območju parka pa zelo malo vemo o njihovem pojavljanju. Prve dobre izkušnje smo pridobili z 
organizacijo dogodkov ob dnevu netopirjev v septembru 2015.  Prvi cilj nam je locirati lokacije, v 
nadaljevanju pa ob pomoči strokovnjakov specialistov prepoznati vrste, ugotoviti stanje 
mikrohabitata, ter po potrebi izvajati ukrepe za ohranjanje populacij. 
V januarju bomo skušali izvajali zimsko štetje vodnih ptic (IWC) na Sotli in Bistrici, pri tem se bo 
spremljala tudi prisotnost bobra (Castor fiber) in vidre (Lutra lutra). Izvedba akcije na Sotli je zaradi 
postavitve tehnične ovire vprašljiva. Izvedljiva je s hrvaške strani. 
Spremljali bomo gnezdenje čebelarja (Merops apiaster) v peskokopu Župjek na Bizeljskem ter aktivno 
sodelovali pri pripravi OPPN-ja tega območja. Opravljenih je bilo več sestankov z deležniki glede 
nadaljnjega upravljanja peskokopa. 
  
V marcu in aprilu bomo izvajali prenos dvoživk preko ceste na območju ribnika Trebče, ki ga bomo 
skušali nadgraditi s popularizacijskimi in motivacijskimi delavnicami za šolsko mladino. Visokodebelni 
travniški sadovnjaki na območju Kozjanskega parka so velika zakladnica biotske raznovrstnosti 
tradicionalnih in avtohtonih vrst in sort sadnega drevja in primer izjemno dobre parkovne prakse. Z 
namenom njihove ohranitve imamo urejeno drevesnico in kolekcijski matični sadovnjak. 
V ekološki drevesnici bomo razmnožili sorte, ki smo jih vključili v slovensko sortno listo sadnih rastlin. 
Vseskozi bomo spremljali tudi stanje naravnih vrednot. Tam kjer je potrebno, opravljamo čiščenje 
(geološki profili) in izvajamo košnjo za lažji obisk le teh (Gruska jama, Ajdovska žena, nahajališče 
aragonitnih ježkov). Kar se tiče ohranjenosti hidroloških naravnih vrednot, nas skrbi predvsem 
neurejenost na področju komunalne urejenosti, saj se še vedno velik del odpadnih voda neočiščenih 
izliva v vodotoke. To rešujemo tako, da se s predstavniki lokalnih skupnosti skupaj dogovarjamo o 
reševanju problematike. Nekaj primerov smo že rešili z izgradnjo rastlinskih čistilnih naprav. Iz leta 
2015 se v leto 2016 nadaljuje postopek preprečevanja zasipavanja struge potoka Trebčica. 
  
  
Ocena stanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, dejavniki ogrožanja in trendi 
  

Med naravnimi vrednotami v parku so spremembam najbolj podvržene drevesne naravne vrednote. 
Pri spremljanju stanja ugotavljamo, da kljub večkratnim posegom počasi umira Rajglov cer na 
Vetrniku. Lipe na Zdolah nad Kozjim v letu 2015 ni bilo možno rešiti in jo je bilo zaradi ogrožanja 
stavbe potrebno podreti. Skupaj z ZRSVN rešujemo tudi problematiko lipe na Vetrniku (korenine naj 
bi povzročale dvigovanje tal v hiši) ter lipe na Bizeljskem. Zaradi erozijskih procesov je prišlo tudi do 
sprememb oblike Ajdovske žene pod Pilštanjem. Pri hidroloških NV občasno prihaja do posegov 
brežine (poseki zarasti, odlaganje materialov, posegi v brežino). Običajno so posegi s strani lastnikov 
pribrežnih parcel. Pri NV, ki so urejene za obisk (npr. Gruska) skrbimo za vzdrževanje dostopa in 
omogočanje varnosti. 
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Velika biotska raznovrstnost je ena od značilnosti območja. Intenzivnejše poseganje v prostor 
velikokrat negativno posega tako v vrstno sestavo živih organizmov kot tudi številčnost populacij 
posameznih vrst. Velika večina travnikov je bila v zadnjih letih podvržena intenzivnejši rabi (gnojenje, 
večkratna košnja, uporaba rotacijskih kosilnic, baliranje, povečan obseg prepašenih površin) kar se 
negativno odraža na biodiverziteto. Po drugi strani pa je del travnikov podvržen zaraščanju. Žal park 
razen osveščevalnih dejavnosti na tem segmentu nima moči vplivati na dogajanje. Nižinski travniki so 
tako rekoč vsi zelo intenzivno gojeni, podoben trend se dogaja tudi na hribovskih suhih travnikih. 
  
Stanje biodiverzitete v gozdnem prostoru je relativno ugodno, saj je veliko sestojev (npr. na Orlici) v 
zrelem obdobju, je pa res, da gozdno gospodarski načrt za GGE Pišece predvideva intenzivnejšo 
sečnjo s ciljem pomlajevanja gospodarsko zrelih sestojev. Načrt za GGE Pišece je narejen v skladu s 
pravilniki in želenim modelnim stanjem razvojnih faz gospodarskih gozdov. V sodelovanju z Zavodom 
za gozdove OE Brežice je dosežen načelen  dogovor o postopnem in malo površinskem uvajanju 
gospodarsko zrelih sestojev v obnovo, s ciljem zmanjševanja možnih okoljskih posledic. 
Monitoring hroščev je pokazal velike gostote kozličkov, kar pa se z intenzivnim uvajanjem sestojev v 
obnovo zna hitro negativno spremeniti. 
  
Vodotoki (Sotla in Bistrica s pritoki) ne doživljajo velikih sprememb v kvaliteti vode. Izjeme so 
obsežna gnojenja, predvsem v jesenskem času. Za večje živali (predvsem sesalce) bo imela verjetno 
negativen vpliv postavljena tehnična ovira na slovenski strani reke. Pri manjših vodotokih so 
problematični odvzemi vode za zalivanje v poletnih sušnih obdobjih saj praviloma niso izvedeni na 
način, ki bi ohranjal biološki minimum (tudi na odvzemih z vodnimi dovoljenji). 
  
Izvajani monitoringi vrst ptic ugotavljajo upad vrstne pestrosti tudi v območju parka, kar je odraz 
trendov v širšem evropskem, svetovnem, prostoru. Po drugi strani pa izvajani popisi žuželk prinašajo 
nova spoznanja o biotski raznovrstnosti v parku. Pri oceni trendov je potrebno ločiti populacijske 
trende vrst, na katere vplivajo spremembe v življenjskem prostoru, ki obsega veliko površino (več 
držav, kontinentov,…) od populacijskih trendov vrst z relativno majhnim življenjskim prostorom. 
Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da območje parka obsega zgolj 1% območja države, kar pomeni 
da območje ne more imeti bistvenejšega vpliva na trende vrst s širokim življenjskim prostorom. Na 
splošno velja ugotovitev, da s stanjem biotske raznovrstnosti ne moremo biti zadovoljni, saj so 
splošni trendi negativni. 
  
Upravljavci zavarovanih območij nimamo ustreznih normativnih orodij za vplivanje na posege v 
prostor. 
  
Dejavniki ogrožanja so praviloma vse dejavnosti, ki se ne opravljajo na osnovi programov dela, pri 
sprejetju katerih sodelujejo vsi upravljavci prostora. Lokalni potencialni dejavniki ogrožanja so lahko 
razvojne usmeritve lokalnih skupnosti in individualni podjetniški interesi, katere pa smo do sedaj 
uspevali usklajevati s čim manjšimi posledicami za naravo/okolje. 
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OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PROGRAMA DELA IN 

FINANČNEGA NAČRTA  

Program dela za leto 2015 je bil pripravljen v skladu z navodili in priporočili Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje ter na podlagi Izhodišč za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2015, ki jih je 
pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, Kozjanski park jih je prejel septembra 2014 in aprila 2015. 
Program je bil razdeljen na tri prioritete: 
  
Prioriteta I obravnava varstvene, upravljavske in nadzorne naloge 

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

- priprava načrta upravljanja zavarovanega območja 

- izvajanje neposrednega nadzora v naravi 
- izboljševanje pogojev za ugodno stanje najbolj ogroženih vrst ter za ohranjanje najbolj  
   občutljivih naravnih vrednot 
- spremljanje kazalnikov stanja narave v zavarovanem območju vključno s populacijami  
   invazivnih in drugih tujerodnih vrst ter izvajanje potrebnih ukrepov 

- sodelovanje s kmeti pri ukrepih iz Programa razvoja podeželja s katerimi se zagotavlja cilj 
  zavarovanega območja 
-  upravljanje biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje 

- sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave in ostalimi zavarovanimi območji 
- ekološko obnavljanje razvrednotenih območij in njihovo vzdrževanje 

         
Prioriteta II zajema naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti 
- zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva narave in obiskovalcev 

- nameščanje in vzdrževanje  infrastrukture za obiskovanje zavarovanih območij, razvijanje 

  informacijskih centrov, opazovališč ter druge dodatne infrastrukture za obiskovalce 

- zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje javnosti 
       

Prioriteta III zajema razvojne naloge 

- usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov in drugih ravnanj v zavarovanih  
   območjih 
- razvijanje blagovnih znamk zavarovanih območij za pridelke in izdelke iz zavarovanih  
   območij 
- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, pomoč lokalnemu prebivalstvu pri pridobivanju  
   projektnih sredstev 

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

- obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v upravljanju zavarovanih območij 
- uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov v skladu s predpisi  
   in načrti upravljanja 

  
Naloge in vsebine, ki smo jih v letu 2015 izvajali v okviru strokovnih služb so upoštevale in izhajale iz 
133. člena Zakona o ohranjanju narave. 
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Prioritete so se izvajale v skladu s Programom dela za leto 2015. Glavni poudarki iz predhodnega 
programa dela so: 
 - Visokodebelni travniški sadovnjaki - nadaljevanje primerne kmetijske prakse, ki omogoča ustrezen 
gnezdilni in prehranjevalni habitat za ptičje vrste, ki so zavarovane po slovenski in evropski 
zakonodaji ter kvalifikacijske vrste Natura 2000 območja (SPA Kozjansko). 
- Informacijski center Kozjanskega parka na gradu Podsreda; predstavili smo živo in neživo naravo, 
naravovarstveno pomembne habitate, Natura 2000 območja, biosferno območje Kozjansko in 
Obsotelje, dejavnosti upravljavca zavarovanega območja ter povezavo med načeli trajnostnega 
razvoja in varstvom narave. 
- Dopolnjevanje informacijskega sistema za naravovarstvo; z zbranimi in obdelanimi terenskimi 
podatki v sodelovanju z ZRSVN prispevamo k nadgradnji informacijskega sistema  Naravovarstveni 
atlas. 

  

Pet sodelavcev je v letu 2014 uspešno opravilo izpit za prekrškovni organ, sedem sodelavcev pa v letu 
2015 izobraževanje za naravovarstveni nadzor. 
  
Za v preteklosti vložen trud v ohranitev trške zasnove Podsrede je Občina Kozje prejela nagrado 
Turistične zveze Slovenije za enega najbolje urejenih trgov v državi (2. mesto). 

  

Postopek menjave nepremičnin se je uspešno zaključil. Z menjavo smo pridobili nekaj nujno 
potrebnih novih kmetijskih površin in sosednjo stavbo uprave parka, ki bo po obnovi namenjena 
parkovnim aktivnostim. 

  

Uspešno smo izvedli menjavo sistema ogrevanja uprave parka s kurilnega olja na biomaso - sekance, 
ki so bistveno cenejši energent. 

  

Uspešno smo tudi zastavili nakup sosednjih kmetijskih površin naše kmetije na Gradišču (Čerčkova 
domačija). Nakup bo realiziran predvidoma v januarju 2016. 

  

Vsebinsko je bil program dela za leto 2015 zelo dobro realiziran. Največji poudarek je bil dan 
postopkom porabe leta 2008 pridobljenih sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, namenjenih 
posodobitvi info centra v Podsredi. Sredstva bodo v celoti realizirana predvidoma do konca poletja 
2016. 
  

Tekom leta smo zaradi dotrajanosti ostali brez enega terenskega vozila, kar močno otežuje terensko 
delo. 
  

Ocena izvedbe finančnega plana za leto 2015 

 

Izhodišče za poslovanje zavoda v letu 2015 je bila razlika med dejansko potrebnimi sredstvi za plače 
in materialne stroške poslovanja zavoda in sredstvi, ki jih za delovanje zavoda namenja ustanovitelj. 
Razliko smo morali zagotoviti sami z delom na mednarodnem projektu in ukvarjanjem s tržno 
dejavnostjo. 



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2016 

14 
 

V letu 2015 smo prejeli investicijska sredstva v višini 5.000,00 EUR, ki so bila porabljena za 
najnujnejšo posodobitev postopka izdelave jabolčnega soka. 
Zadnje tri in pol mesece leta 2015 smo uspeli zagotoviti pomoč v računovodstvu zavoda, ki je od 
upokojitve nekdanje računovodkinje omejeno na zgolj eno uslužbenko, kar je s stališča zagotavljanja 
nemotenega in kvalitetnega poslovanja, zmanjševanja trenutne preobremenjenosti računovodkinje, 
ter zniževanja rizika zamud pri računovodskih opravilih  nesprejemljivo. Koncem leta 2015 nam je 
uspelo zagotoviti tovrstno pomoč še za leto 2016. V letu 2016 si bomo vsekakor prizadevali za 
trajnejšo kadrovsko rešitev v računovodstvu. 
 

V letu 2015 smo v skladu s programom dela in dogovorom na ministrstvu pričeli intenzivneje reševati 
zaostanek pri realizaciji leta 2008 pridobljenih sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. V ta 
namen smo za nekaj sredstev najeli kredit pri Poštni banki Slovenije in uspešno izvedli večjo 
posodobitev sistema ogrevanja info centra in uprave parka na biomaso - lesne sekance, pričeli s 
postopkom nakupa sosednjih zemljišč naše kmetije na Gradišču in urejanjem gospodarskega poslopja 
na kmetiji. V veliko pomoč pri reševanju zaostanka bodo konec leta (po dobrem letu čakanja) prispela 
sredstva za opravljene aktivnosti pri mednarodnem projektu PILGRIMAGE EUROPE. 
 

Zavod je ob koncu leta (čezletno) zadolžen pri EZR Ministrstva za finance, kar pa bo ob prejetju 
projektnih sredstev odplačano v januarju 2016. 
 

Tudi v letu 2015 smo zaradi zmanjševanja proračunskih sredstev nadaljevali z ukrepi racionalizacije 
poslovanja zavoda: 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«,…), 
odprodali/zamenjali nekaj nepremičnin,... V začetku leta 2015 smo prevetrili vrednost pogodb z 
zunanjimi dobavitelji (varnost, zavarovanja, lokalni mediji,...), ter vse pogodbe, v skladu z navodili, 
omejili le na eno leto. 
 

Tekom leta smo prejeli načrtovana sredstva od UNESCA za aktivnosti v povezavi z biosfernim 
območjem. 
 

V letu 2015 nismo presegli načrtovane mase za plače in materialne stroške v letu 2015 in s tem smo 
zadovoljili določila zakona o izvajanju državnega proračuna. 
 

 
Glavna odstopanja od planiranega 

Večjih odstopanj od programa dela za leto 2015 ni bilo. Leto 2015 je bilo za poslovanje zavoda 
izjemno naporno. Kljub temu smo uspešno izvedli vse potrebne postopke izbora najugodnejše banke 
za najem manjšega kredita in vse potrebne postopke javnega naročanja pri realizaciji sredstev. 
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UKREPI ZAVODA ZA ZAGOTAVLJANJE JAVNOFINANČNE VZDRŽNOSTI 

V letu 2016 se bomo morali soočiti z dodatnimi stroški: odprava nekaterih omejitev pri višini letnega 
regresa, uveljavitev nekaterih napredovanj in odprava nekaterih omejitev izračuna plačnega razreda, 
ki bodo postopoma uveljavljani tekom leta in pomenijo dodatno obremenitev predvsem lastnih 
sredstev. Pričakujemo tudi sprejem davka na nepremičnine. Dodatna obremenitev bo tudi 
vzpostavitev delovanja naravovarstvenega nadzora. 
 

Zavod ima možnosti črpanja evropskih sredstev, kar je vsekakor pozitivno za razvoj območja in širše, 
vendar zaradi zmanjševanja sredstev pokriva iz lastnih sredstev vedno višji odstotek stroškov 
poslovanja, ugotavljamo pa tudi velik zamik izplačevanja izvedenih projektnih obveznosti, kar zelo 
otežuje načrtovanje poslovanja zavoda. 
 

Zavodu primanjkuje investicijskih sredstev, namenjenih posodobitvi vse opreme za delovanje zavoda 
in ohranjanje pridobljenih dobrih parkovnih praks: 
- zastarela in izrabljena računalniška oprema (potrebna sta vsaj dva nova računalnika, skener, 

posodobitev softwerske opreme,...) 
- izrabljen vozni park - zaradi česar so stroški vzdrževanja vsako leto višji, zaradi dotrajanosti je v 

letu 2015 iz uporabe izvzeto eno terensko vozilo, ki ga je nujno nadomestiti z novejšim tipa “pick 
up” 

- potrebe iz naslova nadaljnjega razvoja dobrih parkovnih praks (kosilnica, freza, preša, umivalnik 
in pomivalno korito (SBH) 

- energetska sanacija stavb uprave parka (menjava cevi centralnega ogrevanja v eni stavbi) 
  
 

Glavna spoznanja iz izvedbe Programa dela in finančnega načrta za leto 2015, ki so vplivala na 
pripravo predloga Programa dela in finančnega načrta za leto 2016 

 

V letu 2016 zaradi napovedanih nadaljnjih varčevalnih ukrepov pričakujemo težave pri financiranju 
javnega sektorja, nižji obisk in slabše povpraševanje po naših storitvah. Posledično to lahko pomeni 
manj ustvarjenega lastnega prihodka, zato bomo program aktivnosti, še posebej aktivnosti povezane 
s stroški, izvajali  prilagojeno prilivu namenskih sredstev. Prioriteta bo izvajanje aktivnosti v povezavi 
z izpostavljenimi dobrimi parkovnimi praksami, ohranjanje ugodnega stanja za Natura 2000 vrste in 
življenjske prostore, ter realizacija “skladovih” sredstev. 
  
Za izvedbo parkovnih aktivnosti bomo iskali podpornike/sponzorje/donatorje. 
  
Še naprej bomo iskali možnosti racionalizacije poslovanja (npr. odprava uslug HACOM in prehod na 
cenejšega ponudnika storitev interneta in stacionarne telefonije). Usluge računovodskega servisa 
bomo najemali občasno in za določene naloge. 
  
Brez pomoči Ministrstva za okolje in prostor pri zagotavljanju lastnega deleža pri mednarodnih 
projektih bo pridobivanje in izvajanje večjih in zahtevnejših mednarodnih projektov postalo težko 
izvedljivo.  
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Poraba namenskih sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS 

 V letih 2008 in 2009 smo od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (v nadaljevanju Sklad) iz naslova 
presežka prihodkov nad odhodki Sklada prejeli za namen ureditve prostorov za naravoslovni in 
izobraževalni center v Kozjem sredstva v višini 281.183,33 € in za odkup kmetijskih zemljišč in 
prostorov v Podsredi za namen centra ekološkega sadjarstva in razvoja podeželja v višini 30.462,36 €. 
  
Skladovih sredstev po obeh pogodbah iz let 2008 in 2009 je bilo v vrednosti 311.645,96 €. Sredstva za 
namen centra ekološkega sadjarstva in razvoja podeželja so bila v celoti porabljena (30.462,36 €). 
  
Zavod v letu 2010 ni uspel na razpisu in posledično ni pridobil finančna sredstva potrebna za izvedbo 
GOI del za celovito obnovo podeželskega dvorca Kozje, zato smo ustavili postopek javnega naročila 
izvedbe GOI del, objavljenega na portalu 24.5.2010. Nato se je obnovila le streha in z najetimi 
napravami se je poskušalo preprečiti propadanje stavbe zaradi vlage. Razlika sredstev se je do leta 
2011 porabila za sofinanciranje mednarodnih projektov in zagotavljanje lastne udeležbe pri teh 
projektih. 
V obdobju 2011 – 2014 je prišlo zaradi preseganja sposobnosti zavoda za zagotavljanje sredstev za 
obnavljanje in vzdrževanje dvorca Kozje in usmerjenosti zavoda v izvajanje naravovarstvenih opravil 
do spremembe namena obnovitve podeželskega dvorca Kozje v sedež uprave parka in vzpostavitve 
naravoslovno izobraževalnega centra parka. Sedež parka ostaja v Podsredi, kjer se tudi vzpostavi 
naravoslovno izobraževalni center parka. Spremembo je na osnovi številnih utemeljitev soglasno 
sprejel in potrdil tudi Svet zavoda. Sredstva sklada se torej do odločitve, da se spremeni namen, 
namenjajo vzpostavitvi naravoslovno izobraževalnega centra v Podsredi, kar zajema tudi okolico 
Podsrede vključno s kmetijo Čerček na Gradišču, kjer je matična drevesnica in kolekcijski sadovnjak 
tradicionalnih sadnih sort, površine v lasti in upravljanju zavoda, ter info center na gradu Podsreda. 
Stanje neporabljenih sredstev Sklada na dan 1.1.2016 je okoli 100.000 €. 
  
Koncem leta 2015 smo prejeli povračilo vloženih projektnih sredstev v projekt »Pilgrimage Europe« 
SI-AT in bomo v letu 2016 zaključili s porabo Skladovih sredstev pridobljenih leta 2008. Po odplačilu 
kreditnih obveznosti pri EZR načrtujemo ostanek v višini 65.000,00 € nameniti vzpostavljanju 
naravoslovno izobraževalnega centra v Podsredi. Razliko v višini pribl. 107.000,00 € bomo v letih 2015 
in 2016 krili iz lastnih sredstev in s pomočjo najetega komercialnega kredita. Višina kredita bo odvisna 
od višine ustvarjenih lastnih sredstev. Višino deleža lastnih sredstev omejuje pomanjkanje sredstev 
na masi za plače in materialne stroške, kar tudi krijemo iz lastnih sredstev. 
  
V letu 2015 smo pridobili vsa potrebna soglasja za zadolžitev in pridobitev komercialnega kredita. 
Kredit smo najeli pri najugodnejšem ponudniku - Poštna banka Slovenije. V letu 2015 smo pripravili 
tudi popise del in preliminarne ocene stroškov, ter javni razpis za posodobitev sistema ogrevanja 
uprave parka. Najcenejši ponudnik je bilo podjetje HPG Brežice. 
  

Za potrebe naravoslovno izobraževalnega centra v Podsredi načrtujemo v letu 2016 izvesti naslednja 
dela: 

1. Ureditev naravoslovno izobraževalnega središča visokodebelnega travniškega sadjarstva. 
Ureditev gospodarskega poslopja in hiše na Čerčkovi domačiji za potrebe naravoslovno 
izobraževalnih aktivnosti. Na Čerčkovi domačiji imamo certificiran matični sadovnjak starih sadnih 
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sort, drevesnico starih sadnih sort in nadomestno bivališče za opraševalce. Nimamo pa 
nikakršnega uporabnega objekta za izvajanje naravoslovno izobraževalnih aktivnosti. Na posestvu 
je dotrajan kozolec, katerega je možno urediti v zelo uporaben namenski objekt. Čerčkovo 
domačijo s sadovnjakom letno obišče več kot 1000 obiskovalcev. Predvidena vrednost ureditve 
gradbene dokumentacije in obnovitvenih del – 50.000,00 €. 
2. Povečanje matičnega sadovnjaka. 
Dokup sosednjih parcel za dokončanje certificiranega matičnega sadovnjaka, v katerem raste več 
kot 100 različnih starih sort jablan in več kot 60 različnih starih sort hrušk se razteza na sosedno 
posest, z lastnikom katere imamo sklenjen začasni pisni dogovor o najemu površin. Površine 
lastnica prodaja in je sedaj primeren trenutek za ustrezno rešitev sadovnjaka. Predvidena vrednost 
odkupa parcel – 30.000,00 €. 
3. Posodobitev informacijskega centra v Podsredi. 
Med obnovo sistema ogrevanja uprave parka smo pripravili vse potrebno za vzpostavitev manjše 
trgovine za trženje parkovnih promocijskih vsebin. Predviden strošek ureditve trgovinice je 
5.000,00 EUR. 
4. Ureditev info centra na gradu Podsreda. 
Grad Podsreda je bil v prvi polovici leta 2015 obnovljen. V grajskih prostorih nastaja obsežnejše 
parkovno informacijsko središče, katero načrtujemo v letu 2016 dopolniti z vsebinami vezanimi na 
zgledno sodelovanje s krajani parka pri varstvu narave in naravnih vrednot. Predviden strošek 
dopolnitve info centra je 1.000,00 €. 
5. Ureditev naravne vrednote za ogled. 
V letu 2016 bomo uredili dostop do jame Gruska, katera je pogost objekt obiska. Obnova dostopa 
predstavlja ureditev poti, dveh manjših betonskih mostov in skalnega prelaza do vhoda v jamo. 
Predviden strošek obnovitvenih del je 20.000,00 €. 

  
Ocenjene vrednosti predstavljene v programu dela zavoda so preliminarno ocenjene vrednosti 
pridobljene od strokovnjakov za posamezna področja in se bodo v skladu s postopki izvajanja del 
lahko spreminjale.  
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PRIORITETA I: VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE 
 
 

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

  
Spremljanje in analiziranje stanja narave in izvajanje ukrepov varstva je naša prednostna naloga, ki 
nam jo nalaga 133. člen Zakona o ohranjanju narave in usmeritve MOP-a. 
  
V okviru prve naloge bomo: 
1.   Spremljali stanje vrst in habitatov območij Nature 2000 

2.  Spremljali stanje in izvajali varstvo naravnih vrednot 
3.  Izvajali rez sadnih dreves v travniških sadovnjakih, habitatu ptic Nature 2000 
4.  Izdelovali in vzdrževali nadomestna bivališča za različne avtohtone vrste organizmov 
5.  Popisovali in odstranjevali invazivne vrste s poudarkom na Natura 2000 območjih 
6.  Ohranjali habitatni tip suhih travišč na karbonatni podlagi (prednostna Natura 2000 območja) 
7.  Obdelovali in vzdrževali drevesnico in kolekcijski sadovnjak (habitat vrst Nature 2000) 
8.  Spremljali izkoriščanje lesne biomase v povezavi z ohranjanjem gozdnih habitatov na območjih 
Nature 2000 
9. Upravljali biosferno območje Kozjansko in Obsotelje 
10. Izdelovanje, nameščanje in vzdrževanje gnezdilnic za najbolj ogrožene Natura 2000 vrste ptic in 
netopirnic za netopirje 
 
1.1        Spremljanje stanja vrst in habitatov Natura 2000 
Pretežni del parka je vključen v ekološko omrežje Nature 2000. Med kvalifikacijskimi vrstami in 
habitati so vrste vodnega okolja (vidra, potočni škržek, rak koščak…), travniških sadovnjakov 
(vijeglavka…), travnikov (HT 6210*, travniški postavnež…) in gozdov (alpski in bukov kozliček, črtasti 
medvedek…). Stanje tukajšnjih populacij je le deloma vključeno v nacionalne monitoringe (alpski in 
bukov kozliček, puščavnik, netopirji), zato želimo s svojimi aktivnostmi prispevati k poznavanju 
trendov populacij omenjenih vrst. 
V skladu s PUN (Program upravljanja Natura 2000 območij) bomo spremljali pojavljanje 
kvalifikacijskih vrst in sicer z namenom ugotavljanja odstopanja od ugodnega stanja njihovega 
habitata ter po potrebi priprave ukrepov za izboljšanje le tega.  
Za vijeglavko bomo v travniških sadovnjakih ohranjali primerno število dupel oz. namestili dupla za 
gnezdenje. 
Z izvedenima popisoma ptic (1999, 2010) v parku spremljamo stanje populacij ptic, ki ga bomo 
dopolnili s popisom gnezdilk v šestih popisnih ploskvah (raznolikih sadovnjakih). 
V kolikor bodo na območju parka potekali državni monitoringi vrst Nature 2000, se jim bomo skušali 
pridružiti ter pripomoči h kvalitetnejšim podatkom. 
V okviru spremljanja stanja v naravi bomo večjo pozornost posvetili Sotli in njenim pritokom in sicer z 
namenom določiti točke kjer lahko pride do povozov vidre. 
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Pri travniških površinah znotraj Nature 2000 opažamo, da prihaja do intenzifikacije ali spremembe 
rabe iz travnika v pašnik (monitoring 2014) ter posledično uničevanja prednostnega HT. V letu 2016 
bomo spremljali stanje in po možnostih poskušali vitalne in ogrožene površine soupravljati z lastniki 
zemljišč. V ta namen bomo povečali komunikacijo z lastniki na terenu (Bohor), kjer bomo skupaj na 
konkretnih površinah ugotovili problem prepašenosti in se bomo nato skupaj dogovorili kako v 
naslednjih letih zagotoviti, da se habitat kljub paši ohrani.    
V kolikor bomo v letu 2016 imeli priložnost, smo zainteresirani za nakup naravovarstveno 
pomembnih parcel v peskokopu Župjek za lažje ohranitev gnezdilne stene čebelarja. 
 
1.2     Spremljanje stanja in izvajanje varstva naravnih vrednot 
Spremljanje stanja naravnih vrednot (v nadaljevanju NV) sodi med osnovne dejavnosti 
naravovarstvenih organizacij, tako ZRSVN kot upravljavcev zavarovanih območij. Spremljanje stanja 
naravnih vrednot je redna naloga, pri kateri vsakoletno spremljamo stanje izbranih naravnih vrednot. 
Aktivnosti za posamezno naravno vrednoto so prikazane v spodnji tabeli. 
 

Tabela: Aktivnosti na posameznih NV 

 ID. ŠT. IME KRATKA OZNAKA ZVRST  OBČINA AKTIVNOST V LETU 

2016 

1 1541 Ajdovska 

žena 

Kamniti samotar 

vzhodno od Pilštanja 

geomorf Kozje Čiščenje okolice 

2 43872 Ajdovska 

hiša 

Odprta jama s prostim 

vstopom 

geomorfp Brežice Ogled 

3 5965 Bistri 

graben s 

pritoki 

Desni pritok Bistrice na 

Kozjanskem s pritoki 

hidr, ekos Kozje Spremljanje 

hidroloških in 

biotskih dejavnikov 

4 8 V Bistrica na 

Kozjanskem 

s pritoki 

Reka Bistrica s pritoki in 

sotesko pri Zagaju, 

desni pritok Sotle 

hidr, ekos Bistrica 

ob Sotli, 

Kozje 

Spremljanje 

hidroloških in 

biotskih dejavnikov 

5 1929 Bizeljska 

vas – lipa 

Mogočna stara lipa v 

Bizeljski vasi 

drev Brežice Sanacija 

6 1499 Bizeljska 

vas - 

rastišče 

bavarske 

popkorese 

Rastišče bavarske 

popkorese (Moehringia 

bavarica) 

severovzhodno od 

Bizeljske vasi 

bot Bistrica 

ob Sotli 

Ogled 
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7 1930 Bizeljsko - 

gnezdišče 

čebelarja 

Gnezdišče kolonije 

čebelarjev v peskokopu 

kremenčevega peska 

na Bizeljskem 

zool, geol Brežice Monitoring 

gnezdenja in 

sodelovanje v 

postopku priprave 

OPPN 

8 6057 Blatni 

potok 

Ohranjen potok pri 

Pokleku, levi pritok 

Koprivniškega potoka 

geomor, 

hidr, ekos 

Kozje Spremljanje 

hidroloških in 

biotskih dejavnikov 

9 5632 Bovhanova 

bodika 

Bodike  v naselju Zdole drev Kozje Ogled 

10 4540 

V 

Dramlja Pritok reke Sotle s 

povirjem v Orlici 

hidr Bistrica 

ob Sotli, 

Kozje, 

Brežice 

Spremljanje 

hidroloških in 

biotskih dejavnikov 

 11 7996 Brestanica Levi pritok Save, 

gorvodno od Juričkega 

dola 

hidr., 

ekos. 

Kozje Spremljanje 

hidroloških in 

biotskih dejavnikov 

12 42089 Dupla v 

Pišecah 

Jama stalni izvir geomorfp Brežice Ogled 

13  8432 Gabrnica Desni pritok Negote 

pod Mostecem in s 

povirjrm na orlici 

hidr. 

ekos. 

  Spremljanje 

hidroloških in 

biotskih dejavnikov 

14 5638 Gluha peč Skalni previs ob cesti 

Kozje - Podsreda 

jugovzhodno od 

Kozjega 

geomorf Kozje Ogled 

15 41374 Gruska 

jama 

Vodoravna jama geomorfp Kozje Ureditev naravne 

vrednote za 

obiskovalce 

16 8460 Hudinov 

graben 

Poplavni travniki ob 

levem pritoku Dramlje 

v Vitni vasi na 

Bizeljskem 

ekos. Brežice Spremljanje 

hidroloških in 

biotskih dejavnikov 

17 5635 Jakopinove Bodike na Vrenski Gorci drev Kozje Ogled 
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bodike 

18 41373 Jama 1 pri 

Kozjem 

Jama z bazeni 

nakapane vode 

geomorfp Kozje Ogled in monitoring 

netopirjev in 

hroščev 

19 41381 Jama 3 pri 

Kozjem 

Vodoravna jama eomorfp Kozje Ogled in monitoring 

netopirjev in 

hroščev 

20 5962 

OP 

Ješovec pri 

Kozjem - 

nahajališče 

rodolita 1 

Nahajališče 

badenijskega rodolita 

vzhodno od Ješovca pri 

Kozjem 

geomorf, 

geol 

Kozje Ogled 

21 5987 Ješovec pri 

Kozjem - 

nahajališče 

rodolita 2 

Badenijske rodolitne 

plasti na Ješovcu pri 

Kozjem 

geol Kozje Ogled 

22 8648 Kelharjeva 

repnica 

Profil pliocenskih 

peskov v dveh kleteh 

zahodno od Brezovice 

na Bizeljskem 

geol Brežice Ogled 

23 43581 Kodrinova 

jama 

Vodoravna jama geomorfp Kozje Ogled in monitoring 

netopirjev in 

hroščev 

24 43582 Kodrinovo 

brezno 

Jama z breznom in 

etažami, poševna jama 

geomorfp Kozje Ogled in monitoring 

netopirjev in 

hroščev 

25 5659 Kozje – 

platana 

Platana pred graščino v 

Kozjem 

drev Kozje Ogled 

26 43586 Krofelnova 

jama 

Vodoravna jama geomorfp Kozje Ogled in monitoring 

netopirjev in 

hroščev 

27 5665 Kunšperk - 

gozdni 

rezervat 

Gozdni rezervat 

Kunšperk 

ekos Bistrica 

ob Sotli 

Ogled in monitoring 

ptic 
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28 4440 Lipa pri 

Rupretovih 

Lipa pri domačiji Rupret 

severozahodno od 

Kozjega 

drev Kozje Posekana 

29 8169 

V 

Močnik Levi pritok Save s 

povirjem na Orlici 

hidr, 

ekos, 

geomorf 

Brežice, 

Kozje, 

Krško 

Spremljanje 

hidroloških in 

biotskih dejavnikov 

30 191 Mrčna sela  Bodiki v Mrčnih selih 

severovzhodno od 

Senovega pod 

Vetrnikom 

drev Krško Ogled 

31 5832 Olimski 

potok – 

dolina 

Dolina Olimskega 

potoka, pritoka Sotle 

hidr,ekos Podčetr

tek 

Spremljanje 

hidroloških in 

biotskih dejavnikov 

32 5656 Orlica - 

gozdni 

rezervat 

Gozdni rezervat pod 

Orlico 

ekos Kozje Popis favne in flore 

33 8136 Orlica - 

nahajališče 

diabaza 1 

Izdanek vulkanskih 

kamnin med 

sedimentnimi 

kamninami severno od 

Pečic na Orlici 

geol Brežice Ogled 

34 8150 Orlica - 

nahajališče 

diabaza 2 

Izdanek vulkanskih 

kamnin med 

sedimentnimi 

kamninami severno od 

Križ na Orlici 

geol Brežice Ogled 

35 5994 

OP 

Pašnica - 

rastišče 

blagajevega 

volčina 

Rastišče blagajevega 

volčina (Daphne 

blagayana) na Pašnici 

južno od Pilštanja 

bot Kozje Ogled 

36 1274 Pilštanj – 

lipa 

Vaška lipa v Pilštanju drev Kozje Ogled 

37 8137 Pišece - 

lehnjakove 

Lehnjakove grude na 

Gabernici v Pišecah 

geol, hidr Brežice Ogled 
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grude 

38 4415 

OP 

Podčetrtek

-

nahajališče 

mineralov 

Nahajališče aragonitnih 

ježkov pri cerkvi Device 

Marije v Podčetrtku 

geol Podčetr

tek 

Ureditev vhoda v 

opuščeni rudniški 

rov 

39 8665 Podgorje 

pri Pišecah 

- najdišče 

fosila 

Najdišče zoba 

morskega psa v srednje 

miocenskem laporju 

vzhodno od Podgorja 

pri Pišecah 

geol Brežice Ogled 

40 5628 Podsreda - 

drevored 

divjih 

kostanjev 

Drevored divjih 

kostanjev pri gradu 

Podsreda 

onv Kozje Ogled 

41 4441 Podsreda – 

lipa 

Lipa ob cesti na 

Podsreški grad 

drev Kozje Ogled 

42 5932 Podsreda - 

nahajališče 

fosilov 1 

Grobišče terciarnih 

školjk v Podsredi 

geol Kozje Ogled 

43 5933 Podsreda - 

nahajališče 

fosilov 2 

Nahajališče terciarnih 

bodic morskih ježkov in 

školjk vzhodno od 

Podsrede 

geol Kozje Ogled 

44 5934 Podsreda - 

nahajališče 

fosilov 3 

Nahajališče terciarnih 

školjk južno od 

Podsrede 

geol Kozje Ogled 

45 5660 Poklek – 

izvir 

Kraški izvir s tolmunom 

jugozahodno od 

Pokleka pri Podsredi 

hidr Kozje Ogled 

46 5657 Pokojnik – 

bodike 

Bodike v zaselku 

Pokojnik na Veterniku 

drev Kozje Ogled 

47 5658 Pokojnik – 

lipa 

Lipa v zaselku Pokojnik 

na Veterniku 

drev Kozje Ogled 
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48 538 Pokojnik - 

Vetrnik - 

sestoj tis 

Sestoj tis na Pokoječkih 

strminah pri Vetrniku 

ekos Kozje Ogled 

49 40516 Pustišekova 

povšna 

Vodoravna jama pri 

Lastniču 

severovzhodno od 

Kozjega Jama s stalnim 

tokom 

geomorfp Podčetr

tek 

Ogled in monitoring 

netopirjev in 

hroščev 

50 8170 Silovec Pobočje Silovca s 

skalnimi osamelci in 

termofilno vegetacijo 

nad Orešjem na 

Bizeljskem 

geomorf, 

bot 

Bistrica 

ob Sotli, 

Brežice 

Ogled 

51 48029 Skrita jama Jama z breznom in 

etažami, poševna jama 

geomorfp Brežice Ogled in monitoring 

netopirjev in 

hroščev 

52 4429 

V 

Sotla 1 Levi pritok Save z dobro 

ohranjenimi meandri, 

odsek do Velikega 

Obreža 

hidr, 

(geomorf,

zool) 

Bistrica 

ob Sotli, 

Brežice, 

Podčetr

tek 

Spremljanje 

hidroloških in 

biotskih dejavnikov 

in vpliva žičnate 

ovire 

53 5988 Srebrnik - 

nahajališče 

rodolita 

Badenijske rodolitne 

plasti pri Srebrniku 

geol Bistrica 

ob Sotli 

Ogled 

54 8662 Suhadolski 

potok 

Desni pritok Gabrnice 

južno od Pavlove vasi 

hidr, ekos Brežice Spremljanje 

hidroloških in 

biotskih dejavnikov 

55 660 Stare Svete 

gore – lipa 

Lipa ob cerkvi na Starih 

Svetih Gorah 

drev Bistrica 

ob Sotli 

Ogled 

56 5931 Štok Izvir ob stari cesti proti 

Levstikovem mlinu v 

Podsredi 

hidr Kozje Ogled 
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57 47614 Ulekova 

jama 

Vodoravna jama geomorfp Bistrica 

ob Sotli 

Ogled in monitoring 

netopirjev in 

hroščev 

58 4442 Vetrnik – 

cer 

Cer na Vetrniku drev Kozje Ogled 

59 1268 Vilna peč Vodoravna jama pod 

slemenom Brediča pri 

Lesičnem 

geomorfp Kozje Ogled 

60 5655 

OP 

Zagaj - 

nahajališče 

fosilov 

Nahajališče fosilov v 

dachsteinskem 

apnencu nad cesto 

grad Podsreda - Sv. 

Gore jugozahodno od 

Zagaja 

geol Kozje Ogled 

61 1571 

V 

Zagaj - 

soteska 

Bistrice 

Soteska Bistrice, 

desnega pritoka Sotle, 

pri Zagaju 

geomorf, 

hidr 

Bistrica 

ob Sotli, 

Kozje 

Spremljanje 

hidroloških in 

biotskih dejavnikov 

62 5938 Zagorski 

potok s 

pritoki 

Desni pritok Bistrice na 

Kozjanskem s pritoki 

hidr, ekos Kozje, 

Šentjur 

Spremljanje 

hidroloških in 

biotskih dejavnikov 

63 1570 

V 

Zelenjak - 

soteska 

Sotle 

Soteska Sotle pri 

Kunšperku 

hidr, 

geomorf, 

ekos 

Bistrica 

ob Sotli, 

Brežice 

Spremljanje 

hidroloških in 

biotskih dejavnikov 

64 4444 Zvonar – 

lipa 

Lipa pri domačiji 

Zvonar severovzhodno 

od Kozjega 

drev Kozje Sanacija 

 
1.3    Izvajanje rezi sadnih dreves v travniških sadovnjakih, habitatu ptic Nature 2000 
Vzdrževanje sadnih dreves – nadaljevanje primerne kmetijske prakse (v skladu s cilji PUN) omogoča 
ustrezen gnezdilni in prehranjevalni habitat za ptičje vrste (pogorelček, vijeglavka, smrdokavra, veliki 
skovik, zlatovranka), ki so zavarovane po slovenski in evropski zakonodaji ter kvalifikacijske vrste 
Natura 2000 območja (SPA Kozjansko). 
Rez sadnih dreves bomo opravljali v dobi globokega zimskega mirovanja sadnega drevja, to je v času 
še preden si ptice ustvarijo ustrezno gnezdišče in jih z deli ne vznemirjamo. V mladih nasadih, kjer so 
drevesa vzgojena na bujni podlagi bomo izvajali vzgojno rez s ciljem, da zrastejo visokodebelna sadna 
drevesa, ki bodo imela sadni vrsti značilen habitus. Zaradi vzdrževalne, oživitvene in korekcijske rezi, 
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ki jo izvajamo na nevzdrževanih starejših visokodebelnih sadnih drevesih, se bomo udeležili 
izobraževanja o varni uporabi plezalne opreme. 
Za izvajanje rezi bomo nabavili teleskopsko žago in škarje. 
V okviru te naloge se bomo povezovali z lastniki travniških sadovnjakov, za njih organizirali praktične 
prikaze rezi in oskrbe sadnega drevja in s tem prispevali k povečevanju zanimanja lastnikov za gojenje 
sadnega drevja v visokodebelnih sadovnjakih. 
 
1.4    Izdelovanje, nameščanje in vzdrževanje bivališč za koristne organizme 
Za ohranjanje ugodnega stanja biotske raznovrstnosti v travniških sadovnjakih je potrebno vzdrževati 
ravnovesje med t.i. koristnimi in škodljivimi organizmi brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev. V 
letu 2014 smo začeli izvajati prakso izdelovanja manjših prenosnih bivališč za koristne žuželke med 
poletnimi naravoslovnimi tabori ter pripravo delavnic za otroke, ki se je pokazala kot uspešna, zato 
bomo z akcijo nadaljevali. V prvi vrsti je skrb za obstoječa bivališča, po potrebi in interesih bomo 
nameščali tudi nova. 
Z bivališči in ekološkimi bivališči za t.i. koristne žuželke (pikapolonice, čebele samotarke, čmrlje, 
tenčičarice, strigalice…) v sadovnjakih pomagamo vzdrževati ugodno stanje habitata. 
 
1.5    Popisovanje in odstranjevanje invazivnih vrst s poudarkom na Natura 2000 območjih 
Številne invazivne vrste so na žalost realnost Kozjanskega prostora. Na podlagi poznavanja 
razširjenosti posameznih vrst bomo izvedli akcijo odstranjevanja vrste (npr. amorfa) ali čiščenje 
lokacije, ki je v začetni fazi kolonizacije. O invazivnih vrstah bomo redno preko medijev in predavanj 
osveščali lokalno prebivalstvo ter ga vključevali v akcijo odstranjevanja invazivnih vrst. V okviru 
neposrednega nadzora v naravi bomo lastnike obveščali o prisotnosti pelinolistne žvrklje, ambrozije 
(Ambrosia artemisifolia) ter opozarjali na zakonsko nujnost njenega odstranjevanja. 
Turistično društvo Bizeljsko vsakoletno v drugi polovici avgusta organizira pohod bo Bizeljskih 
pešpoteh in sicer pohod po Poti ob Sotli. V času pohoda bomo v sodelovanju s TD Bizeljsko 
organizirali tudi odstranjevanje invazivne vrste - ambrozije, ki se v precejšnji meri pojavlja tudi ob 
omenjeni poti.   
 
1.6    Ohranjanje habitatnih tipov suhih travišč na karbonatni podlagi (prednostna Natura 2000 

območja) 
Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatni podlagi (HT 6210* in 6510) so v evropskem 
merilu med najbolj ogroženimi travniškimi habitatnimi tipi in zato potrebujejo prednostno varovanje. 
Že od leta 2001, ko smo v sklopu projekta LIFE začeli izvajati košnjo in čiščenje zaraščenih travniških 
površin, vsako leto v dogovoru z lastniki pokosimo določene travniške površine. Del aktivnosti je 
namenjen tudi monitoringu stanja travniških habitatov (košnja, ograjenost, prepašenost). 
 
1.7    Obdelovanje in vzdrževanje drevesnice in kolekcijskega sadovnjaka (habitat vrst Nature 

2000) 
Visokodebelni travniški sadovnjaki na območju Kozjanskega parka so velika zakladnica biotske 
raznovrstnosti, med drugim tradicionalnih in avtohtonih vrst in sort sadnega drevja.  Z namenom 
njihove ohranitve in zagotavljanja ustreznega sadilnega materiala pri obnovi travniških sadovnjakov 
smo registrirali drevesnico, kjer že vrsto let uspešno pridelujemo certificirane ekološke sadike. V 
drevesnici bomo razmnoževali številne tradicionalne sorte jabolk in hrušk, ki so vključene v slovensko 
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sortno listo sadnih rastlin. Organizirali bomo delavnico o razmnoževanju sadnega drevja s ciljem, da 
udeleženci pridobijo osnovna sadjarska znanja in veščine. Večina znanja o tradicionalnih sortah se ni 
ohranila, zato moramo za namene njihove nadaljnje ohranitve tovrstno znanje pridobiti z delom v 
kolekcijskem matičnem sadovnjaku. Omenjeni sadovnjak je kot vzorčni nasad in učni poligon na ogled 
širši javnosti.  Z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo za 52 tradicionalnih 
sort jabolk in hrušk imenovani kot njihovi vzdrževalci.  
Za namene drevesnice, vzdrževanja in košnje kmetijskih zemljišč, ki jih imamo vključene v KOPOP 
ukrepe, bomo v primeru razpoložljivih lastnih sredstev nabavili strižno traktorsko kosilnico, 
visokotlačni čistilec in mehanizacijo za obdelavo zemljišča. 
 
1.8    Izkoriščanje lesne biomase in ohranjanje ugodnega stanja habitatov vrst Natura 2000 
Od 1. aprila 2013 smo vključeni v mednarodni projekt Izkoriščanje potencialne lesne biomase v 
evropskih zavarovanih območjih. V projektu sodeluje pet zavarovanih območij iz različnih evropskih 
držav (Grčija, Italija, Avstrija, Madžarska in Slovenija). Uporaba lesne biomase za proizvodnjo toplote 
in energije se je v zadnjih letih močno povečala po vsej Evropi, prav tako tudi v Sloveniji. Med kmeti, 
oziroma lastniki gozdov, se zanimanje za uporabo lesne biomase povečuje, kar smo zaznali tudi 
znotraj našega zavarovanega območja. 
  
Večji posegi v gozdni prostor lahko ogrozijo ugodno stanje habitatov z Naturo 2000 varovanih vrst 
(alpski in bukov kozliček, rogač, črtasti medvedek). Zato bomo partnerjem svetovali, kako načrtovati 
in izvajati aktivnosti. Pretiran odvzem mrtve lesne mase, sušenje lesa v gozdnem prostoru in posegi v 
gozdni rob imajo za varovane vrst negativne posledice. Preventivno delovanje na tem področju je 
zato bistvenega pomena, da ne bi kasneje v času izvajanja izkoriščanja lesne biomase prihajalo do 
težje popravljivih posledic. 
  
Pri projektu sodelujemo z Gozdarskim inštitut Slovenije, z lastnikom  daljinskega ogrevanja Topko 
energija iz Kozjega, s proizvajalcem lesnih sekancev, z Zavodom za gozdove Slovenije, s Kmetijsko 
gozdarsko zbornico, z občino Kozje in z lastniki gozdov znotraj zavarovanega območja. 
  
Projekt se marca  2016 zaključuje. Rezultati bodo predstavljeni na zaključni konferenci v Bruslju. 
 
1.9    Upravljanje biosfernega območja 
Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje upravljamo že od leta 2010. V letošnjem letu bomo 
povečali sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, ki se nahajajo znotraj območja. V vsaki lokalni skupnosti 
bomo skušali najti predstavnika, ki bo zadolžen za promocijo območja v posamezni lokalni skupnosti. 
Te predstavnike bomo poimenovali ambasadorji biosfernega območja. V nadaljevanju bomo preko 
ambasadorjev iskali skupne interese pri upravljanju. 
Prav tako bomo letos del časa namenili pripravi različnih didaktičnih pripomočkov za izvajanje 
naravoslovnih dni in naravoslovnih taborov ter delavnic. 
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1.10    Izdelovanje, nameščanje in vzdrževanje gnezdilnic za najbolj ogrožene Natura 2000 vrste 

ptic in netopirnic za netopirje 
Pomanjkanje ustreznih naravnih dupel je pogosto omejujoč dejavnik za uspešno gnezditev ptičjih 
vrst, ki so zaradi ogroženosti varovane po slovenski in evropski zakonodaji (Natura 2000). Podoben 
problem imajo vrste netopirjev, ki imajo kotišča prav tako v duplih. 
Z izdelavo in namestitvijo ustreznih ptičjih gnezdilnic prispevamo k izboljšanju gnezditvenega habitata 
ter ohranitvi populacije najbolj ogroženih ptičjih vrst (smrdokavra, vijeglavka, zlatovranka in veliki 
skovik). V letu 2015 nameščene gnezdilnice so izkoriščale tako številne vrste ptic (belovrati muhar, 
velika sinice, plavček, škorec…), kot zatočišče pa tudi druge živali (strigalice, navadni polh, sršen). Zato 
bomo obstoječe (37) gnezdilnice po potrebi obnovili. 
Prvič bomo poskusno namestili tudi posamezne netopirnice, deloma tudi v izobraževalne namene. 
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2       PRIPRAVA NAČRTOV UPRAVLJANJA ZAVAROVANEGA OBMOČJA 

  
Zakon o ohranjanju narave v 53. členu pravi, da mora imeti zavarovano območje s statusom 
regijskega parka upravljavski načrt, ki ga potrdi ustanovitelj. Upravljavec zavarovanega območja 
pripravi letni program dela, ki ga mora sprejeti Svet zavoda in na podlagi le tega tudi poročilo o 
izvedenih nalogah, ki ga prav tako sprejema Svet zavoda. Kot upravljavec zavarovanega območja 
spremljamo dogajanje v prostoru. 
  
V okviru druge naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti: 
1.         Sodelovali pri novelaciji ustanovitvenega akta ter pripravljali načrt upravljanja 
2.         Pripravljali program dela in poročila 
3.        Pregled in spremljanje mnenj za uveljavljanje  predkupne pravice na zavarovanem območju 
 

 2.1   Sodelovanje pri pripravi novelacije ustanovitvenega akta zavarovanega območja ter    

              priprava delovnega osnutka načrta upravljanja 

V letu 2011 je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
posredoval Strokovne podlage za novelacijo ustanovitvenega akta. Za pripravo osnutka 
ustanovitvenega akta bo potrebna posodobitev strokovnih podlag. 
V letu 2016 bomo v skladu z usmeritvami Ministrstva za okolje in prostor sodelovali pri pripravi 
osnutka ustanovitvenega akta, koordinirali bomo posvetovanja z deležniki na lokalni in regionalni 
ravni in vzporedno pripravili delovni osnutek načrta upravljanja.  
V predlog osnutka načrta upravljanja bomo vključevali naloge iz Programa upravljanja območij 
Natura 2000 za obdobje 2015 – 2020 v Kozjanskem parku.  

2.2   Priprava programa dela, poročil in javna naročila 

V letu 2016 bomo po navodilih pristojnega Ministrstva pripravili letni program dela za leto 2017 in 
zahtevana poročila o delu JZ KP za leto 2015 in polletno poročilo o delu JZ KP za leto 2016. Prav tako 
bomo po navodilu ministrstva pripravljali vsa zahtevana mesečna oz. trimesečna poročila. V skladu z 
zakonodajo (ZJN-2D) izvajamo tudi javna naročila. 
  

2.3   Pregled in spremljanje mnenj za uveljavljanje  predkupne pravice na zavarovanem območju 

Agencija RS za okolje nam v vednost pošilja rešene vloge za uveljavljanje predkupne pravice. Vloge 
pregledamo in vnesemo v podatkovno bazo. Sprotno spremljamo koliko zemljišč se prodaja znotraj 
območij Natura 2000 oziroma znotraj ali v neposredni bližini naravnih vrednot. V okviru 
naravovarstvenega nadzora izvajamo pregled stanja dejavnosti na teh zemljiščih. 
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3         IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI 

  
Nadzorne naloge bomo izvajali v skladu z varstvenimi pravili in načeli, ki jih postavlja Zakon o 
ohranjanju narave (Ur. list RS št. 56/99, 46/14) 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 2016 bo sedem 
zaposlenih opravljalo izpit za  naravovarstvenega in prostovoljnega nadzornika 
V okviru te naloge bomo  izvajali naslednje aktivnosti: 
-        Vzpostavitev prekrškovnega organa 
-        Ureditev naravovarstveno nadzorniške službe 
-       Nadzor v naravi 
-       Program Mladi varuh narave 

3.1   Vzpostavitev prekrškovnega organa 

V letu 2014 je pet zaposlenih opravilo preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem 
postopku, sedem pa se jih je jeseni 2015 udeležilo izobraževanja za naravovarstvene in prostovoljne 
naravovarstvene nadzornike. V letošnjem letu bomo po opravljenih izpitih za naravovarstvene in 
prostovoljne naravovarstvene nadzornike vzpostavili prekrškovni organ. Prekrški so določeni v ZON in 
sicer v 160., 160a., 161. in 161a. členu in se delijo na hujši prekršek, prekršek, lažji prekršek in najlažji 
prekršek. Prekrškovni organ bo moral pri svojem delu poleg ZON upoštevati tudi 25. do 27. člen ZSPT. 
O delovanju, nalogah in pristojnostih  prekrškovnega organa znotraj zavarovanega območja bomo 
seznanili širšo javnost in se povezali z drugimi uradnimi osebami pristojnimi za prekrške (policija, 
gozdarji, inšpektorji…). 

3.2   Ureditev naravovarstveno nadzorniške službe 

V primeru pozitivno opravljenega preizkusa znanja za naravovarstvene in prostovoljne 
naravovarstvene nadzornike (sedem zaposlenih) bomo po navodilih ministrstva uredili 
naravovarstveno nadzorniško službo v katero bo vključenih sedem zaposlenih. Pripravili bomo 
podrobnejši načrt delovanja službe, in sicer v skladu s pravnimi podlagami, ki nam jih nalaga ZON 
neposredno, predpisi izdani na podlagi ZON, Zakon o SPT, in drugi zakoni med njimi Zakon o 
prekrških. 
Udeležili se bomo tudi dopolnilnega izpopolnjevanja za naravovarstvene in prostovoljne 
naravovarstvene nadzornike, ki jih bo organiziralo ministrstvo.  

3.3   Nadzor v naravi 

Neposredni nadzor v naravi nad spoštovanjem prepovedi ZON in na njegovi podlagi izdanih predpisov 
izvajajo poleg inšpektorjev tudi naravovarstveni nadzorniki (155. člen). 
  
V okviru neposrednega  nadzora v naravi bomo izvajali naslednje naloge: 

 neposredno spremljanje stanja v naravi v zvezi s posledicami, ki jih ima na varovane kvalitete 
narave nespoštovanje varstvenih režimov 
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 nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov 
 ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah prepovedi in obveščanje inšpekcijskih organov 
 opozarjanje oseb na varstvene režime zaradi preprečevanja kaznivih dejanj 
 sankcioniranje kršitev  
 evidentiranje ekološko razvrednotenih območij  

3.4   Program »Mladi varuh narave« 

Program »Mladi varuh narave« izvajamo v okviru poletnih naravoslovnih taborov in je sestavni del 
aktivnosti mreže šol Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Vsakoletno izobrazimo preko 20 
mladih varuhov narave v starosti od 8 do 15 let. 
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4       OMOGOČANJE POGOJEV ZA KLJUČNE ŽIVLJENJSKE FAZE NAJBOLJ 
OGROŽENIH VRST TER ZA OHRANJANJE NAJBOLJ OBČUTLJIVIH 
NARAVNIH VREDNOT 

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

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

4.1.       Varstvo dvoživk med selitvijo na mrestišča 

Dvoživke v Sloveniji so ogrožene zaradi številnih, predvsem antropogenih dejavnikov. Posledično so 
zavarovane v okviru slovenske in evropske zakonodaje. Največje registrirane izgube v populacijah se 
zgodijo med pomladnimi selitvami na mrestišča. 
Že 16 let izvajamo ukrepe za varovanje dvoživk med pomladno selitvijo na mrestišča. S tem ohranimo 
velik del populacije na lokaciji ribnika Trebče, ki bi sicer propadla. 
  
Ukrepi vključujejo: 
- postavitev varovalnih ograj ob prometnicah, 
- ročno prenašanje dvoživk preko prometnic, 
- izvedba motivacijskih in izobraževalnih delavnic za šolsko mladino, predstavitvijo na lokalni   
   TV  ter 
- inventarizacijo drugih obstoječih mrestišč. 
  
Do sedaj smo ukrepe že 16 let izvajali na lokaciji Trebče. Pred akcijo v letu 2016 bomo skladno s 
finančnimi možnostmi poskušali posodobiti ograjo (akrilne plošče), ki bo trajnejša od PVC folije.  
Pregled stanja črnih točk za dvoživke na območju parka v preteklih letih je pokazal, da bi bilo 
problematiko nujno reševati še na drugih lokacijah (npr. mrtvica Imeno, Mrzlo polje nad Jurkloštrom). 
Skladno z dogovori z lokalnimi deležniki (občini Podčetrtek in Laško) ter možnostmi bomo sodelovali 
pri reševanju problematike tudi na teh lokacijah. 
V povezavi z lokalnimi šolami in trboveljskimi planinci bomo izvedli delavnice na temo dvoživk. 
Velenjska televizija (VTV) je pokazala interes, da problematiko predstavimo v njihovi mladinski 
izobraževalni oddaji Miš Maš.  

4.2   Skrb za ugodno stanje gnezditvenega habitata čebelarja 

Gnezdišče čebelarja (Merops apiaster) v peskokopu Župjek na Bizeljskem, ki je naravna vrednota, je 
potencialno ogroženo zaradi različnih interesov in dejavnosti. Že nekaj let lastnik koncesijske pravice 
ne izvaja izkopnih del, s tem pa tudi ne prihaja do obnove vertikalnih sten ter odstranjevanja 
sukcesivno rastoče grmovne zarasti. V letu 2014 so se s strani enega lastnika parcel v delu peskokopa 
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pojavile nove grožnje zaradi želje po postavitvi strelišča na glinaste golobe. V sodelovanju z Občino 
Brežice ter ZRSVN OE Novo mesto iščemo poti k dolgoročni rešitvi upravljanja lokacije v okviru 
pobude lokalnega investitorja za pripravo OPPN-ja. Del aktivnosti je vezan tudi na monitoring števila 
gnezdečih parov (v 2015 najmanj 35 parov). Preverjali bomo tudi poskuse gnezdenja čebelarja v 
drugih primernih peščenih stenah v parku (v 2014 opažen gnezdeč par v Dednji vasi, v 2014 in 2015 v 
steni plazu v Župjeku). Ena od možnih aktivnosti, ki bi lahko pripomogla k trajnejšemu varovanju 
gnezdišča je tudi prenos parcel na območju peskokopa,  ki so v lasti Republike Slovenije, v upravljanje 
JZ Kozjanski park. S parcelami trenutno upravlja podjetje IGM s sedežem v Avstriji, ki ima tudi 
rudarsko koncesijo, katero pa ne uveljavlja. 

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

Z ugodnim stanjem travniških sadovnjakov skrbimo za ohranitev pomembnega življenjskega prostora 
za številne rastlinske in živalske vrste, ohranjanje genskih virov, ekosistemov in izgleda tradicionalne 
kulturne krajine. Lastnikom sadovnjakov bomo nudili pomoč pri izbiri lokacije, sadilnih načrtih, izbiri 
sadik in sort, količbi na terenu, obnovi in vzdrževanju nasadov.  Prizadevali si bomo, da se lastniki 
udeležijo strokovnih izobraževanj in praktičnih prikazov s ciljem, da pridobijo osnovna sadjarska 
znanja za ohranjanje ugodnega stanja travniških sadovnjakov. 
V jesenskem času bomo nudili lastnikom usluge predelave sadja v sadne sokove. V času Praznika 
kozjanskega jabolka bomo za širšo javnost organizirali praktične prikaze predelave in pokušine 
produktov. 
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5       SPREMLJANJE KAZALNIKOV STANJA NARAVE V ZAVAROVANEM 
OBMOČJU VKLJUČNO S POPULACIJAMI INVAZIVNIH IN DRUGIH 
TUJERODNIH VRST TER IZVAJANJE POTREBNIH UKREPOV 

  
Za spremljanje kazalcev stanja vrst in habitatnih tipov je potrebno spremljati stanje ohranjenosti 
narave v skladu s 108. členom ZON (monitoring ohranjenosti narave). Zbrani podatki nam pomagajo 
pri načrtovanju ukrepov za izboljšanje stanja, kjer je seveda to potrebno. Izjemna ohranjenost biotske 
raznovrstnosti v Kozjanskem parku nas zavezuje, da v okviru različnih aktivnosti v naravi upoštevamo 
ukrepe vezane na ohranjanje rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, predvsem zavarovanih in 
ogroženih vrst iz rdečih seznamov Slovenije, izvajamo ukrepe iz operativnega programa Natura 2000. 
Zbrane podatke posredujemo ZRSVN za potrebe posodabljanja podatkovnih zbirk. 
  
V okviru pete naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti: 

1. Nadaljevanje inventarizacije metuljev  
2. Izvajali popis lokacij netopirjev  
3. Izvajali inventarizacijo hroščev s poudarkom na Natura 2000 vrstah 
4. Izvajali popise ptic s poudarkom na Natura 2000 vrstah  
5. Skrbeli za varstvo in razvoj krajine v okviru ohranjanja Natura 2000 območij 
6.  Sodelovali pri raziskovanju gliv  
7. Dopolnjevali podatkovne in dokumentacijske fonde  
8. Dopolnjevali in posodabljali kartografske podlage in prostorske podatke  

 
 

5.1    Inventarizacija metuljev 
 
Do konca leta 2015 je bilo na območju parka odkritih 1.248 vrst metuljev (od 3.600 znanih v 
Sloveniji), med njimi 36 vrst z Rdečega seznama ogroženih vrst, 26 zavarovanih, za nekatere je tudi v 
evropskem merilu potrebno ohranjati habitate znotraj omrežja Nature 2000 (močvirski cekinček, 
črtasti medvedek, hromi volnoritec, petelinček…). Aktivnosti inventarizacije metuljev se po nekaj let 
intenzivnejših popisov omejujejo na lastne popise ter sodelovanje z Nejcem Rabuza (dijak, domačin). 
Večji poudarek bo na monitoriranju vrst Nature 2000 (močvirski cekinček, črtasti medvedek, travniški 
postavnež, črni apolon, hromi volnoritec). 
 
 
5.2    Inventarizacija lokacij netopirjev 
 
Netopirji na območju parka so še povsem neraziskani. Za začetek bomo v manjšem delu parka 
poskusno izvedli evidentiranje lokacij netopirjev v urbanem okolju (anketiranje prebivalcev, obisk 
lokacij z netopirji) ter iskali potencialne, do sedaj neznane možne lokacije za njihovo prezimovanje 
(kleti, jame). Ob tem bi radi izvedeli tudi več o odnosu ljudi do njih (zgodbe, vraže…).  
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5.3  Inventarizacija hroščev 
 
O najbolj številčni skupini žuželk imamo v parku relativno malo podatkov, saj do sedaj ni bilo 
izvedenih sistematičnih kartiranj. Na Natura 2000 območjih se izvaja državni monitoring alpskega in 
bukovega kozlička (Rosalia alpina, Morimus funereus), preverjala se je tudi prisotnost puščavnika 
(Osmoderma eremita). V letu 2015 je bila na območju Orlice tudi uspešno testirana nova metoda 
monitoringa alpskega kozlička (feromonska past). Prav tako smo veliko podatkov (310) dobili na 
delovnem srečanju entomologov Alpe Adria (junij 2015). 
V letu 2016 načrtujemo v sodelovanju s strokovnjakom za hrošče (Jože BRODER) sistematično zbirati 
vzorce na več lokacijah. Obsežnejši podatki o vrstah nam bomo v kombinaciji z njihovimi ekološkimi 
potrebami vodilo pri usmeritvah za upravljavske dejavnosti. Hkrati bo baza podatkov služila tudi pri 
realizaciji informativno izobraževalne predstavitve sveta hroščev (ali celo žuželk), kar bi lahko bila ena 
od privlačnih posebnosti bodoče ponudbe za obiskovalce.  
 
 
 5.4   Izvajanje popisa in štetje ter spremljanje populacije ptic 
 
V zimskem času bomo ponovno sodelovali pri zimskem štetju vodnih vrst ptic (International 
Waterbird Census, IWC), ki ga izvajamo v sodelovanju z DOPPS–om. Zaradi postavitve tehničnih ovir 
(žice) vzdolž skoraj celotne struge Sotle bomo popis vodnih ptic na Sotli izvedli v sodelovanju s 
hrvaškimi partnerji z njihove strani. 
V izbranih šestih sadovnjakih bomo nadaljevali popis ptic (vijeglavka, rjavi srakoper, veliki skovik, 
zlatovranka, smrdokavra), z namenom, da pridobimo informacije o populacijskih trendih ogroženih in 
zavarovanih vrst. V sodelovanju z domačini pa bomo spremljali pojavnost redkih vrst (kosec, sokol 
selec, plotni srnad, bela štorklja...). Popisi bodo deloma namenjeni tudi izobraževanju (usposabljanju) 
zaposlenih za samostojno izvajanje popisov.  
 
 
5.5   Varstvo in razvoj krajine v okviru ohranjanja Natura 2000 območij 
 
V 35. členu Zakona o ohranjanju narave je obravnavana tema krajine in krajinske pestrosti, ki naj bi jo 
ohranjali in razvijali v odnosu do ohranjanja biotske pestrosti. Za omogočanje vpogleda v stanje 
krajine in krajinske pestrosti bomo redno in sistematično opazovali in  evidentirali stanja krajin v 
zavarovanem območju. Analizo krajine bomo opravljali tako v območju Natura 2000 kot v ostalih 
delih zavarovanega območja. S sistematičnim delom bomo zagotovili tudi boljše poznavanje krajin 
kot jih od nas zahteva 6. člen Evropske konvencije o krajini.  
 
 
5.6   Sodelovanje pri raziskovanju gliv 
 
V Kozjanskem parku že vrsto let sodelujemo z Mikološko zvezo Slovenije. Največ aktivnosti je 
usmerjeno na raziskovanje gliv vlažnic (Hygrocybe), ki so pokazatelj ohranjenosti travniških habitatov. 
Nekateri travniki na Vetrniku v tem pogledu predstavljajo najbolj ohranjene tovrstne habitate v 
slovenskem in mednarodnem merilu (na njih najdeno preko 20 vrst vlažnic – Operativni seznam gliv 
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Slovenije 2013). Raziskovanje v sodelovanju z Mikološko zvezo Slovenije bomo nadaljevali v okviru 
strokovnega Mikološkega srečanja dr. Dušana Vrščaja v Kozjanskem parku, ki se vsakoletno odvija v 
oktobru.  
 
 
5.7   Podatkovni in dokumentacijski fondi 
 
V Kozjanskem parku vodimo in dopolnjujemo dokumentacijske fonde, ki nam služijo pri delu 
upravljavca zavarovanega območja. 
  
V okviru delovanja Javnega zavoda je nastal obsežni arhiv Kozjanskega parka, ki ga bomo v naslednjih 
letih postopoma uredili v skladu s predpisano zakonodajo in urejeno gradivo tudi predali pristojnemu 
arhivu. 
 
 
5.8    Dopolnjevanje in posodabljanje kartografskih podlag in prostorskih podatkov 
 
GIS je ključni podporni sistem vsem strokovnim nalogam, analizam in načrtovanju varstva in razvoja v 
Kozjanskem parku. Prostorski podatki se stalno dopolnjujejo. Pri dopolnjevanju prostorskih podatkov 
uporabljamo programski paket Arc view in Arc  Gis. Z zbranimi in obdelanimi terenskimi podatki 
bomo v sodelovanju z ZRSVN prispevali k nadgradnji informacijskega sistema  Naravovarstveni atlas. 
 

  



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2016 

37 
 

6       SODELOVANJE S KMETI PRI UKREPIH IZ PROGRAMA RAZVOJA 
PODEŽELJA S KATERIMI SE ZAGOTAVLJA CILJE ZAVAROVANEGA 
OBMOČJA 

  
Habitati Nature 2000 so v Kozjanskem parku vezani predvsem na kmetijsko krajino. V zavarovanem 
območju znotraj svojih nalog skrbimo za ekstenzivna travišča znotraj Nature 2000 (Bohor, POO 
SI3000274) in sicer na način, da se s kmeti oziroma lastniki zemljišč dogovarjamo glede košnje in v 
nadaljevanju paše na teh zemljiščih, skrbimo pa tudi, da se določena zemljišča ne zarastejo. Ker so 
nekateri lastniki teh zemljišč starejši in ne zmorejo več vseh del opraviti sami, jim s pomočjo orodja 
pridobljenega v okviru projekta LIFE pomagamo pri izvajanju košnje in s tem pri preprečevanju 
zaraščenosti.  
 
Drug pomemben habitat znotraj zavarovanega območja so visokodebelni travniški sadovnjaki, ki so 
pomembni za ptice (Kozjansko, POV SI5000033). Za revitalizacijo in promocijo tradicionalnega 
sadjarstva delamo že petnajst let in uspelo nam je zaustaviti trend slabšanja habitata. V naslednjih 
letih nameravamo nadaljevati s spodbujanjem tradicionalnega sadjarstva, saj je naš dolgoročni cilj 
zagotoviti, da visokodebelni travniški sadovnjaki ostanejo prepoznavni krajinski element 
zavarovanega območja.  
 
V letu 2016 bomo v sodelovanju s kmetijskimi svetovalci vzpodbujali kmete za vstop v naslednja dva 
ukrepa: 
- prvi ukrep HAB_KOS: košnja-paša ni dovoljena do 30.06. in sicer na območjih Bohor (ciljna površina 
ukrepa znaša 215 ha), Dobrava-Jovsi (122 ha) in Kozjansko (941 ha). 
- drugi ukrep VRT_KOS: košnja-paša ni dovoljena pred 01.08. in sicer na Dobrava-Jovsi. Ciljna površina 
ukrepa znaša 283 ha. 
  
Nadaljevali bomo sodelovanje z ekološkimi kmetijami oziroma nudili kmetom pomoč pri promociji 
njihovih pridelkov. Prav tako bomo s predstavitvami primerov dobrih praks skušali v ekološko 
kmetovanje pritegniti še  več kmetij. Poudarek pri našem delu v naslednjih programskih letih bo tudi 
spodbujanje družinskega kmetovanja, lokalna samooskrba in trženje pridelkov in izdelkov. 
V zvezi z načrtovanimi navedenimi aktivnostmi s kmeti se bomo povezali s Kmetijsko gozdarsko 
zbornico Slovenije. 
  
V letu 2016 ob Prazniku kozjanskega jabolka načrtujemo srečanje z dosedanjimi “Carjeviči” (naj 
lastniki visokodebelnih travniških sadovnjakov), dosedanjimi dobitniki blagovne znamke Sožitje – 
Kozjanski park in naravovarstveno delujočimi lastniki površin/naravnih vrednot z namenom 
izmenjave izkušenj in nadaljnjega dobrega sodelovanja in izmenjave izkušenj. Dogodek naj bi prerasel 
v tradicionalen. 
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7       SODELOVANJE Z ZAVODOM RS ZA VARSTVO NARAVE IN OSTALIMI 
ZAVAROVANIMI OBMOČJI 

  
Zavarovano območje Kozjanski park pokrivata dve območni enoti ZRSVN in sicer OE Celje in OE Novo 
mesto. 
 
Z OE ZRSVN bomo sodelovali pri: 
  
1.        Pripravi naravovarstvenih smernic 
2.        Upravljanju območij Natura 2000 
3.        Spremljanju stanja naravnih vrednot 
4.        Načrtovanju in izvajanju naravovarstvenih akcij 
5.        Spremljanju mnenj za posege v prostor na zavarovanem območju 
6.        Sodelovanje pri posodobitvi strokovnih podlag za zavarovano območje 
7.        Sodelovanje z drugimi zavarovani območji 
  

7.1   Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih smernic 

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

7.2   Sodelovanje pri upravljanju območij Natura 2000 

Glede na dejstvo, da 70% zavarovanega območja Kozjanskega parka prekrivajo  območja Natura 
2000, bo velik del naših nalog posvečen sodelovanju pri upravljanju teh območij z različnimi sektorji, 
ki so pristojni za soupravljanje Nature 2000 (Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Inštitut za vode RS). 
Z Zavodom RS  za varstvo narave bomo izvajali skupne akcije za ohranitev Natura 2000 vrst in 
habitatov. Z Zavodom za gozdove RS sodelujemo z mnenjem pri pripravi 10-letnih gozdno 
gospodarskih načrtov. S Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije skupno izobražujemo in osveščamo 
lastnike visokodebelnih travniških sadovnjakov o pomenu njihove ohranitve za zagotavljanje 
ugodnega stanja ptic in lastnike suhih travnikov o vzdrževanju le-teh zaradi ohranitve habitata suhih 
travnikov na karbonatni podlagi. 
Pri upravljanju območij Natura 2000 je naše osnovno vodilo Program upravljanja območij Natura 
2000, ki upravljavcem zavarovanih območij določa naloge pri izvajanju konkretnih ukrepov in 
usmeritev glede evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, uvrščenih v Naturo 2000. 
V okviru izvajanja ukrepov programa upravljanja območji Natura 2000 za obdobje 2015-2020 bomo 
izvajali v letu 2016 naslednje aktivnosti: 
- nadaljevali bomo z aktivnostmi v visokodebelnih sadovnjakih z dupli za vijeglavko v  
   območju Kozjansko 
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- določili bomo točke pogostih povozov vidre v območju Sotle s pritoki 
- pripravili bomo komunikacijski načrt za dosego cilja »obnova specifičnih lastnosti, struktur,  
   procesov habitatnega tipa« v območju Bohor (za habitatni tip Polnaravna suha travišča in   
   grmiščne faze na karbonatnih tleh) 

7.3    Sodelovanje pri spremljanju stanja naravnih vrednot 

ZRSVN že več let opravlja revizijo kriterijev in stanja posameznih skupin naravnih vrednot. Do sedaj 
smo v okviru svojih strokovnih kompetenc pri tem sodelovali tudi sami. Ker se nadaljevanje procesa 
spremljanja posameznih zvrsti NV obeta tudi v letu 2016, se bomo vanj vključili glede na svoje 
strokovne kompetence. 

7.4    Načrtovanje in izvajanje naravovarstvenih akcij 

Ker nam v letu 2015 ni uspelo izvesti akcijo ob cerkvi Sv. Jošta na Lisci (Na Joštu pod Lisco opravili 
čiščenje lesne zarasti v okolici cerkve. Pod cerkvijo Sv. Jošta se razrašča invazivna robinija, ki zakriva 
razgledno točko in zavira uspevanje lip. Akcija bo prispevala k osveščanju o potrebnem 
odstranjevanju tujerodnih vrst, še posebno invazivnih. Ker na isti lokaciji uspeva naravovarstveno 
pomembna rastlinska vrsta navzkrižnolistni svišč, ki je hranilna vrsta gosenic zavarovane vrste 
metulja (sviščev mravljiščar Phengaris alcon) bo ob akciji dan tudi poudarek pravilnemu upravljanju 
travišča ob cerkvi), jo skupaj s partnerji (ZRSVN, Planinsko društvo Lisca Sevnica in Zavod za gozdove) 
prenašamo v naslednje leto. 
Ob mednarodni noči netopirjev (prvi teden v septembru) bomo na podlagi dobrih izkušenj iz leta 
2015 skupaj z ZRSVN in Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo netopirjev na gradu Podsreda 
organizirali predavanje z opazovanjem in poslušanjem netopirjev ter čiščenje gvana v objektih 
pomembnih za netopirje. 

7.5   Spremljanje mnenj za  posege v prostor na zavarovanem območju 

Tudi v letu 2016 bomo spremljali pozive in odločbe, ki nam jih pošljejo v vednost predstavniki 
Agencije RS za okolje, iz Ljubljane, ter jih arhivirali in z njihovo pomočjo spremljali stanje v prostoru. V 
primeru, da se bo stranka obrnila na naš zavod, bomo naredili odstop vloge v skladu z Zakonom o 
splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS št. 24/06). Na lokacijah, kjer so bile izdane odločbe v letu 
2015 in na lokacijah kjer bodo predvideni posegi v prostor v letu 2016, bomo poostrili 
naravovarstveni nadzor. Potencialne investitorje bomo opozarjali glede vnosa invazivk. 

7.6      Sodelovanje pri posodobitvi strokovnih podlag za zavarovano območje  

Leta 2011 je ZRSVN pripravil strokovne podlage za pripravo uredbe o zavarovanem območju oz. 
novelacije ustanovitvenega akta. Ministrstvo za okolje in prostor načrtuje pripravo osnutka uredbe v 
letu 2016 za kar bo potrebno posodobiti strokovne podlage ZRSVN, ki bodo vzporedno služile tudi za 
pripravo delovnega osnutka načrta upravljanja, sodelovali bomo pri posodobitvi.  
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7.7    Sodelovanje z drugimi zavarovanimi območji 

Udeležili se bomo dogodkov v organizaciji Skupnosti naravnih parkov Slovenije in odmevnejših 
dogodkov v organizaciji drugih zavarovanih območij ter skrbeli za promocijo na spletu in v infocentru. 
 
DELEŽ UR PRIORITETE I 
  

  VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE I ŠTEVILO 

UR 

DELEŽ 

UR/CELOTO 

  PRIORITETA I     

1. Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za 

varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov, območij 

Natura 2000,  naravnih vrednot in krajine 

4.422 21,05% 

2. Priprava načrtov upravljanja zavarovanega območja 1.740 8,28% 

3. Izvajanje neposrednega nadzora v naravi 1.850 8,80% 

4. Omogočanje pogojev za ključne življenjske faze 

najbolj ogroženih vrst ter za ohranjanje najbolj 

občutljivih naravnih vrednot 

1.050 5% 

5. Spremljanje kazalnikov stanja narave v 

zavarovanem območju vključno s populacijami 

invazivnih in drugih tujerodnih vrst ter izvajanje 

potrebnih ukrepov 

1.970 9,38% 

6. Sodelovanje s kmeti pri ukrepih iz Programa razvoja 

podeželja s katerimi se zagotavlja cilje 

zavarovanega območja 

400 1,90% 

7. Sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave in 

ostalimi zavarovanimi območji 

1.180 5,62% 

  SKUPAJ PRIORITETA I 12.612 60,03% 
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PRIORITETA II: NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI 

  

1 ZAGOTAVLJANJE POTEKA OBISKA, KI JE USTREZEN Z VIDIKA 
VARSTVA NARAVE IN OBISKOVALCEV 

  
S pripravo naravi sprejemljivega 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 

  
Naravoslovni izobraževalni tabori 
Tabori so namenjeni učencem starim od 8 do 14 let, ki se šele spoznavajo z načeli varovanja narave. 
Učenci bivajo v zavarovanem območju in s pomočjo mentorjev spoznavajo glavne značilnosti le tega. 
Naš namen je, da jim skozi opazovanje, raziskovanje naravnih procesov približamo naravo in pomen 
varstva narave. Razpisali bomo tri naravoslovne izobraževalne tabore v času poletnih počitnic. 
Skozi aktivno sodelovanje na taborih in opravljene teste lahko udeleženci pridobijo naziv »Mladi 
varuh narave«. 
V času prvomajskih počitnic bo  Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije razpisala biološki 
tabor v Kozjanskem parku, pri čemer jim nudimo strokovno podporo. 
V letu 2016 bomo prvič poskusno razpisali tudi naravoslovno izobraževalni tabor za odrasle. 
V letu 2016 bomo prav tako poskusno med poletnimi počitnicami  razpisali dnevne delavnice za 
osnovnošolske otroke, kar pomeni, da bodo starši otroke pripeljali zjutraj in jih popoldne odpeljali. 
 
 
Naravoslovni dnevi 
Že vrsto let pripravljamo za osnovne in tudi srednje šole naravoslovne dneve. 
Pri naravoslovnih vsebinah ponujamo naslednje teme: 
1. Natura 2000, biodiverziteta in zavarovana območja 
2. Travniški sadovnjak in ekološko kmetovanje 
3. Suhi travniki 
4. Zdrav odnos do okolja in narave 
5. Geološka učna pot 
6. Drevesni očaki 
7. Bistrica od izvira do izliva 
8. Gozd 
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Interpretacija kulturne krajine in izobraževanje 

Za osnovne in srednje šole pripravljamo tematske izobraževalne dneve, ki nadgrajujejo njihov učni 

načrt. 

 

Izobraževalne teme so naslednje: 
1. Nega kulturne dediščine 
2. Spoznavanje življenja na gradovih – Grad Podsreda 
3. Uporaba vodnih virov nekoč in danes na primeru Kukovičičevega mlina 
4. Spoznavanje naše polpretekle zgodovine in razlogov za ustanovitev Spominskega parka Trebče – 
današnjega Kozjanskega parka (Kolarjeva in Javerškova domačija) 
5. Pomen srednjeveških trgov – trg Podsreda 
6. Naravni spodmol in njegova raba skozi stoletja – Lurška jama 
7. Zgodovina tradicionalnega sadjarstva 
  
Delavnice 
Delavnice so namenjene lokalnemu prebivalstvu in osnovnošolcem, jih izobražujejo o kulturni 
dediščini, tako snovni kot nesnovni, vzgajajo v uporabi naravnih materialov in razvijajo motorične 
spretnosti. Z naravnimi materiali izdelujemo različno okrasje za praznični čas in s tem oživljamo in 
izobražujemo o običajih, ki so bili nekoč tesno povezani z vsakdanjim življenjem prebivalcev. 
  
Z igro do dediščine 
V Tednu otroka, ki ga obeležujemo v mesecu oktobru, Sekcija za izobraževanje in komuniciranje 
Skupnosti muzejev Slovenije (SMS) organizira akcijo Z igro do dediščine. V akcijo se vsako leto vključi 
tudi JZ KP – z najrazličnejšimi delavnicami (izdelki iz gline, stekla, naravnih materialov ali arhitekturno 
delavnico – Hiša v parku). 
  
Dnevi evropske kulturne dediščine 
Vsako  leto se pridružimo dnevom Evropske kulturne dediščine. 
  
Steklarske delavnice 
V sodelovanju z Društvom steklarjev Slovenije bomo izvedli steklarske delavnice. 
  
Nadgraditev učilnice na prostem 
Za spodbujanje večjega povpraševanja po izvajanju naravoslovnih dni v Kozjanskem parku smo v letu 
2014 na Trebčah uredili manjšo učilnico na prostem, ki jo vsebinsko in infrastrukturno glede na 
finančne zmožnosti  vsako leto  nadgrajujemo. V letošnjem letu bomo  predstavili življenje in pomen 
dvoživk. 
  
Projekt Zlato jabolko 
Z Gimnazijo Center Celje in sicer z dijaki drugih letnikov bomo tudi v letu 2016 izvedli projekt, ki smo 
ga poimenovali Zlato jabolko. Gre za sodelovanje med profesorji gimnazije in zaposlenimi strokovnimi 
delavci parka, ki skupaj zastavimo izobraževalne vsebine in dijake seznanimo s pomenom omrežja 
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Natura 2000 in zavarovanih območij, z vsebinami, s katerimi se ukvarjamo in jih na koncu motiviramo  
k lastnemu razmišljanju o priložnostih, ki jih oni vidijo v zavarovanem območju. Delo bo potekalo na 
suhih travnikih Vetrnika, v visokodebelnih sadovnjakih, na ekološki kmetiji, upravi parka ter na gradu 
Podsreda. 
 
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. 
Prav tako nudimo strokovno pomoč dijakom in študentom pri seminarskih, diplomskih in drugih 
raziskovalnih nalog v zvezi z zavarovanim območjem. Izvajanje znanstvenih raziskav na območju 
regijskega parka s strani raziskovalnih organizacij, univerz in posameznikov pomembno prispeva k 
celovitemu poznavanju abiotskih in biotskih značilnosti narave ter medsebojnih odnosov in procesov. 
V tem letu načrtujemo redno dopolnjevanje in vzdrževanje evidence podatkov o raziskavah  in 
sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami. 
  

1.2   Vključevanje javnosti v varstvo okolja in narave 

Vključevanje javnosti v varstvo narave in okolja je ena od osnovnih nalog organizacij s področja 
varstva narave. Za osveščanje prebivalcev in obiskovalcev zavarovanega območja 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 – »okoljski sejem z dušo« 

Tradicionalno, odmevno in osrednjo okoljsko prireditev Kozjanskega parka bomo v letu 2016 izvedli 
že sedemnajstič zapovrstjo. Prireditev bo potekala drugi teden v oktobru. Ob sejemskem dogajanju 
bomo pripravili pohod po travniških sadovnjakih, strokovna predavanja z naravoslovno vsebino, 
razstave, fotografski extempore, družabno kolesarjenje »Z jabko na kolo« in rekreacijski tek na grad 
Podsreda. 

1.2.2  Festival ekološke hrane -  Ekološka tržnica na gradu Podsreda 

Nadaljevali bomo s pripravo in izvedbo Festivala ekološke hrane - ekološke tržnice na gradu 
Podsreda, na katerem sodelujejo izključno ekološke kmetije in bo drugo nedeljo v mesecu juniju. 
Celotni festival pripravimo v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo.  

1.2.3  Dvorana slavnih 

Organizacija skupine zaslužnih prebivalcev  za ohranjanje narave v parku - podelitev zahval zaslužnim 
za ohranjanje narave v parku in vzpostavitev dvorane slavnih. 
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Okoljski dnevi 

1.2.4 Dan voda 

Mednarodni dan voda bomo obeležili s predstavitvijo ene od  naravovarstvenih vsebin. 

1.2.5 Dan Zemlje 

Ob Dnevu Zemlje bomo predstavili rezultate literarnega natečaja za osnovnošolce znotraj 
zavarovanega območja. Literarni natečaj se vsako leto navezuje na naravovarstveno tematiko. K 
sodelovanju povabimo osem parkovnih osnovnih šol. 

1.2.6 35. Obletnica zavarovanega območja 

V letu 2016 bomo obeležili 35. Obletnico Kozjanskega parka. Dogodek bo predvidoma konec maja ob 
Mednarodnem dnevu parkov. Na dogodek bomo povabili predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja.  

1.2.7 Dan biodiverzitete in dan parkov 

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

1.2.8 Dan okolja 

Pripravili bomo tradicionalni, že enajsti,  pohod po zavarovanem območju Kozjanskega parka. Pohod 
bomo povezali s Festivalom ekološke hrane. 

1.2.9 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. 

1.3 Vodenje obiskovalcev v zavarovanem območju 

Dograjevali bomo že ustaljena vodenja v zavarovanem območju, ki potekajo po 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 (Natura 2000, biodiverziteta, trajnostni razvoj) in o 
medsebojni soodvisnosti elementov biotske raznovrstnosti, tudi v povezavi z abiotičnim svetom in 
vplivi človeka v prostoru. 
  
Velja ugotovitev, da je struktura obiskovalcev parka izjemno pestra – od domačinov, ki se udeležujejo 
raznih dogodkov, klasičnih turistov, popotnikov, organiziranih skupin (npr. upokojenci, romarji,…), do 
osnovnošolske, srednješolske in študentske mladine. Park pogosto obiskujejo tudi eksperti za 
posamezna področja. 
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1.4 Nadgradnja ohranjanja travniškega sadjarstva-jabolčne jedi 

V letu 2016 nameravamo dopolniti zapise receptov ter dokončati poglavja o zgodovinskih 
podrobnostih v zvezi z uporabo jabolk v prehrani na Kozjanskem. Če bo potrebno bomo opravili še 
dodatne raziskave med informatorji parka. V projektu sodelujemo z dr. Janezom Bogatajem. V letu 
2016 načrtujemo izdajo tiskane knjige z naslovom Kozjanske jabke na vaši mizi, če bomo pridobili 
sponzorska finančna sredstva. Če finančnih sredstev ne bomo pridobili, bomo izdali spletno izdajo. 
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2       NAMEŠČANJE IN VZDRŽEVANJE  INFRASTRUKTURE ZA OBISKOVANJE 
ZAVAROVANIH OBMOČIJ, RAZVIJANJE INFORMACIJSKIH CENTROV, 
OPAZOVALIŠČ TER DRUGE DODATNE INFRASTRUKTURE ZA 
OBISKOVALCE 

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

2.1   Vzdrževanje in obnavljanje infrastrukture 

 V letu 2016 bomo aktivno upravljali z naslednjo parkovno infrastrukturo: 
-           Pešpot Podsreda 
-           Geološka učna pot na Rudnico in Virštanj 
-           Pešpot Pilštanj 
-           Naravoslovna učna pot Travnik na Vetrniku 
-           Bizeljske pešpoti: Pot k repnicam, Vidova pot, Grajska pot in Pot po Orešju, Pot ob Sotli 
-           Gruska jama – naravna vrednota, vzdrževanje informacijskih in označevalnih tabel 
-           Žličar – skalni osamelec, vzdrževanje informacijskih in označevalnih tabel 
-           Vodna učna pot Bistrica ob Sotli 
-           Info center na Čerčkovi domačiji 
-           Rastlinska čistilna naprava pri upravi JZ KP 
-           Lurška jama 
-           Informacijski center v Podsredi 
-           Učilnica na prostem na Trebčah 
-           Ajdovska žena 
-           Slovensko-bavarska hiša z gospodarskim poslopjem 
-           Černelčeva hiša 
-           Javerškova domačija 
-           Grad Podsreda 
-           Levstikov mlin 
  
V informacijskem centru v Podsredi (info center na upravi parka) bomo v letu 2016 v skladu z 
možnostmi nadaljevali z urejanjem naravoslovno-izobraževalnega centra – potrebujemo govorniški 
pult ter ureditev trgovinice s parkovnim promocijskim materialom in lokalno ponudbo. Z 
nadgraditvijo informacijskega centra, ki bo predstavljal zavarovano območje ter vrste in habitate 
Nature2000 bomo posredno prispevali k doseganju ciljev območij Natura2000. 
  
Pri navedeni parkovni infrastrukturi gre za informacijske in usmerjevalne table (vzdrževanje in 
menjava dotrajanih tabel in nosilnih stebrov), čiščenje poti (košnja, utrjevanje terena, odstranjevanje 
grmovja in podrtega drevja) in dostopov do naravnih vrednot, ki so urejene za ogled. 
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Z urejanjem tematskih poti in dostopov do naravnih vrednot usmerjamo obisk v zavarovanem 
območju na lokacije, ki so manj ranljive. 
  
V letu 2016 bomo zamenjali table v Soteski Zagaj, na  Geološki učni poti v Olimju in Naravoslovni poti 
Travnik Vetrnik in izbrane točke vsebinsko dopolnili. 
 
Gruska jama - naravni spomenik in naravna vrednota državnega pomena je bila v letu 2005 očiščena 
in urejena za obisk. Čez potok Gruska je bil narejen lesen most, utrjena je bila pot po dolini in do 
vhoda v Puščavnikov rov ter postavljene informacijske in označevalne table. V zadnjih letih so številna 
neurja in snegolom povzročili popolno uničenje mosta in poti, table so popolnoma zbledele. Na 
območju naravnega spomenika, ki je krasen primer majhnega kraškega sistema, so nujno potrebna 
naslednja vzdrževalna dela: postavitev dveh lesenih mostov, ponovna utrditev poti in obnovitev 
informacijsko-označevalnih tabel. 
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3   ZAGOTAVLJANJE PREPOZNAVNOSTI ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN 

OZAVEŠČANJA JAVNOSTI 

  
Nadaljevali bomo z aktivnostmi informiranja in ozaveščanja, promocije in  trženja. Skupaj s centrom 
zdraviliškega turizma v bližini zavarovanega območja (Terme Olimia), TIC-i in ostalimi zavarovanimi 
območji se bomo udeležili sejmov in izvedli promocijske nastope v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in na 
Hrvaškem.                     
  

3.1   Dogodki in tematski dnevi  

3.1.1  Dan muzejev 

V letu 2016 se bomo s svojo dejavnostjo vključili v obeležitev mednarodnega dneva muzejev. 

3.1.2  Večer pod češnjo 

Dogodek poteka tradicionalno junija na dvorišču pod staro češnjo uprave Kozjanskega parka v 
Podsredi. 

3.1.3  Tradicionalni pohod po Emini romarski poti 

Tradicionalni pohod po Emini romarski poti bomo izvedli v soboto, 25. junija 2016. 

3.1.4  Novinarska konferenca 

Ob 35. letnici Kozjanskega parka bomo izvedli novinarsko konferenco. 

3.1.5 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 sodelujemo z ostalimi 
zavarovanimi območji Slovenije. Pri odločitvi o udeležbi na sejmu je najpomembnejši kriterij razmerje 
med stroški in efektivnostjo dogodka. 
Kozjanski park vsako leto kot član Skupnosti muzejev Slovenije sodeluje tudi na Kulturnem in Otroških 
bazarjih. 

3.1.6 Objave v lokalnih medijih 

Štajerski val, Posavski obzornik in časopis Oko so naši lokalni mediji s katerimi sklepamo letne 
pogodbe. V vsakem od naštetih časopisov zakupimo določeno število strani na katerih so objavljeni 
članki za katere izrecno želimo, da se pojavijo v lokalnih medijih in jih tudi sami pripravimo (glavnina 
vsebine člankov je vezana na Natura 2000 območja, ohranjanja biotske raznovrstnosti in obveščanja 
o dogodkih). Vse ostale objave naših dogodkov in objave o naši dejavnosti pa so brezplačne in jih 



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2016 

49 
 

mediji objavijo glede na zanimivost dogodka za javnost. S pogodbenimi odnosi lažje dosegamo nižje 
cene storitev. 

 3.1.7 Sodelovanje s knjižnicami 

Nadaljevali bomo z organizacijo strokovnih in poljudnoznanstvenih predavanj in razstav v 
sodelovanju s knjižnicami zavarovanega in biosfernega območja, če bo možnost pa tudi širše.  

3.1.8    Letni kino 

V letu 2016 bomo v skladu z možnostmi in v sodelovanju s Kinom Rogaška Slatina na gradu Podsreda 
v poletnih mesecih organizirali “Letni kino”. Predvidoma bodo na sporedu štiri filmske projekcije 
evropske produkcije. 
  

3.2   Informacijsko-promocijska gradiva in publikacije 

  
V skladu s finančnimi možnostmi načrtujemo za leto 2016: 
  
Časopis Sožitje 
Ob 35-letnici ustanovitve zavarovanega območja Kozjanskega parka bomo izdali posebno številko in 
e-verzijo časopisa Sožitje, ter priložnostni spominek. 
 
Zapisi ekološke kmetije Šmalčič 
V sodelovanju z ekološko kmetijo Šmalčič in v cilju promoviranja ter podpore okolju prijaznega 
pridobivanja hrane bomo v letu 2016 pomagali pri izidu zelo zanimive publikacije, v kateri avtor 
Martin Šmalčič, eden prvih pionirjev ekološkega kmetijstva na Kozjanskem, opisuje svoje izkušnje 
ekološke pridelave zelenjave. 
 
Jabolčne jedi 
V sodelovanju s prof. dr. Janezom Bogatajem pripravljamo publikacijo z recepti priprave jedi iz sadja 
visokodebelnih travniških sadovnjakov. Več v poglavju 1.5. 
 
Ponatis zloženk, multivizija 
V letu 2016 načrtujemo tudi posodobitev multivizije za uporabo v info centru. 
  
Ob pošli zalogi bomo ponatisnili aktualne zloženke in splošni delovni list za naravoslovne dneve. 
  
Izdelali bomo didaktično promocijski material, naravoslovne igre za mladino in starejše. 
 
Natisnili bomo brošuro Natura 2000 v Kozjanskem parku, ki bo namenjena prebivalcem parka še 
posebej lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč. Namen brošure je, da lastniki vedo, da so njihova 
zemljišča vključena v ekološko omrežje, katere vrste žive, kako jih lahko ogrozijo ter načine 
varovanim vrstam prijaznega upravljanja. 
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Vodnik po bizeljskih pešpoteh 
Natisnili bomo Vodnik po bizeljskih pešpoteh v sodelovanju s Turističnim društvom Bizeljsko, KS 
Bizeljsko in Občino Brežice. Vodnik bomo izdali le v primeru, da pridobimo sponzorska sredstva, zato 
ta znesek ni prikazan v finančni opredelitvi. 
  
Mesečno pripravljamo tudi elektronske predstavitve narave Kozjanskega parka, ki jo posredujemo 
preko elektronskih medijev. 
 

 3.3   Spletna stran  

Vzdrževanje in posodabljanje spletnih strani 
Spletno stran Kozjanskega parka (www.kozjanski-park.si) bomo sprotno ažurirali. 
Preko projekta »Od vijeglavke do soka« imamo vzpostavljeno spletno stran (www.travniski-
sadovnjaki.si). Tudi to spletno stran urejamo sami oz. v sodelovanju s projektnimi partnerji. 
Poleg tega smo eden od skrbnikov turističnega portala www.slovenia.info in sicer za območje 
Kozjanskega parka. 
  

3.4   Monitoring obiska 

Spremljanje števila obiskovalcev 
Na objektih, kjer imamo voden obisk (Uprava parka, Grad Podsreda, Čerčkova domačija -kolekcijski 
sadovnjak in drevesnica, Kolarjeva in Javerškova domačija, učne poti, naravne vrednote), mesečno 
spremljamo število obiskovalcev. 
 

3.5   Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanja javnosti 

Ker Kozjanski park prvenstveno krepi svoje naloge na področju izvajanja nalog za zagotavljanje 
ugodnega stanja v Natura 2000 območjih, se obseg dela zaposlenih na področju razstavne dejavnosti 
in organizacije glasbenih seminarjev krči, prav tako obseg sredstev, namenjenih tej dejavnosti. 
Obseg dela se je posledično povečal na prioriteti I-Varstvene, upravljavske in nadzorne naloge, kjer 
opravimo več kot 60% svojega dela. Grad Podsreda kot upravljavec upravljamo v duhu informiranja 
obiskovalcev o naravovarstvu in za uveljavljanje parkovnih načel, saj je objekt tekom leta zelo dobro 
obiskan. Razstave različnih avtorjev so vse bolj vezane na motiviko iz narave, v gradu je v letu 2015 
nastalo tudi parkovno informacijsko središče (seznanjanje z osnovnimi naravovarstvenimi pojmi in 
parkovnimi vsebinami), ki se bo prostorsko širilo v smislu ustvarjanja večjega in pomembnejšega 
naravovarstvenega informacijskega središča. S Prirodoslovnim muzejem Slovenije se dogovarjamo, 
kako bi lahko določene razstave preselili v naše prostore. 
Glasbene seminarje v Kozjanskem parku izvajamo že več kot 20 let in so zelo prepoznani v celotni 
Sloveniji in tudi izven naših meja. To prispeva k promociji in seveda tudi prepoznavnosti Kozjanskega 
parka kot celote, saj vse udeležence vedno seznanimo tudi z naravnimi vrednotami v parku. O 

http://www.kozjanski-park.si/
http://www.travniski-sadovnjaki.si/
http://www.travniski-sadovnjaki.si/
http://www.travniski-sadovnjaki.si/
http://www.travniski-sadovnjaki.si/
http://www.slovenia.info/
http://www.slovenia.info/
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glasbenem poletju je veliko zapisanega tudi v različnih medijih, kjer je vedno omenjeno tudi 
zavarovano območje. Celotni strošek glasbenega poletja je pokrit iz kotizacij udeležencev. 
 
V letu 2016 bo potrebno v skladu z možnostmi poiskati dodatno pomoč za občasno čiščenje grajskih 
prostorov. 
 

 3.5.1  Razstavna dejavnost 

Razstave vsako leto pripravljamo v razstavnih prostorih gradu Podsreda in Slovensko - bavarski hiši 
ter na drugih lokacijah na območju parka in  izven.  
Z našo razstavno dejavnostjo dvigujemo stopnjo poznavanja in prepoznavnosti zavarovanega 
območja ter izobražujemo in ozaveščamo prebivalce in obiskovalce zavarovanega območja. 
 

3.5.2  Povezovanje gradov v Posavju 

V letu 2015 smo se upravljavci in skrbniki gradov v Posavju povezali med seboj s ciljem obogatitve 
naše raznolike dejavnosti, ki jih opravljamo kot našo javno službo oziroma poslanstvo. V letu 2016 
bomo nadaljevali skupne aktivnosti na področju promocije, koordinacije prireditev ter pripravo 
skupnih projektov. 
  
DELEŽ UR PRIORITETE II 
  

  VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE II ŠTEVILO 
UR 

DELEŽ 
UR/CELOTO 

  PRIORITETA II     

1. Zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika 
varstva narave in obiskovalcev 

3.850 18,33% 

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

1.030 4,9% 

3. Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja 
in ozaveščanje javnosti 

1.420 6,76% 

  SKUPAJ PRIORITETA II 6.300 29,99% 
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PRIORITETA III: RAZVOJNE NALOGE 
  

1 USMERJANJE IN SPODBUJANJE TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH VIROV 
IN DRUGIH RAVNANJ V ZAVAROVANIH OBMOČJIH 

  
Z izvajanjem projektnih dejavnosti prispevamo k lažjemu uveljavljanju parkovnih načel, ugodnemu 
stanju Natura 2000 vrst in habitatov, trajnostnega razvoja in rabe naravnih virov v zavarovanem in 
biosfernem območju. 
  
Naložene naloge bomo izvajali v okviru naslednjih operativnih ciljev: 

1.1   Projekt v izvajanju 

 
1. Izkoriščanje potencialne biomase v EU parkih »BIOEUPARKS« 
 
Projekt je bil prijavljen v okviru IEE Program (Inteligent Energy Europe). 
Vodilni partner je Okoljska organizacija Legambiente iz Italije, poleg njega pa je v projekt vključenih 
še devet partnerjev in sicer iz Italije, Madžarske, Grčije , Avstrije, Slovenije in Nemčije. 
Projekt se je začel izvajati 1. aprila 2013 in se bo zaključil 31. marca 2016. Cilj projekta je skozi različna 
mednarodna srečanja raziskati in ustvariti optimalne pogoje za izkoriščanje biomase v naravnih 
parkih Evrope. 
Vrednost celotnega projekta: 1.499.241,00 € 
Vrednost projekta za JZ KP: 105.766,00 € 
Predvideni izdatki za 2016: 13.000,00 € 
Potrebna lastna udeležba 2016: 3.250,00 € 
Strošek dela v letu 2016: 9.000,00 € 
Strošek blaga in storitev 2015: 4.000,00 € 
  
V okviru projektnih dejavnosti se bo v  naravnih parkih določila količina porabe lesne biomase za 
energetske potrebe in sicer na način, da ne bo ogrožen trajnostni razvoj zavarovanih območij in da 
izkoriščanje ne bo vplivalo na zagotavljanje ciljev varstva narave. Rezultati projektnih aktivnosti bodo 
predstavljeni tudi drugim zavarovanim območjem. 
  

1.2   Pripravljeni in oddani projektni predlogi 

Zavarovano območje parka spada na območje dveh lokalnih akcijskih skupin in sicer LAS Posavje in 
LAS Obsotelje in Kozjansko. LAS Posavje zajema občine: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, 
Krško, Radeče. LAS Obsotelje in Kozjansko pa občine: Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in 
Šmarje pri Jelšah. V programskem obdobju 2014 - 2020 se bo na ravni Slovenije izvajal pristop CLLD 
(Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), ki pomeni nadgradnjo dosedanjega pristopa LEADER. 
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Z aktivnim sodelovanjem na vseh delavnicah in predstavitvah glede pristopa CLLD smo pomagali pri 
pripravi Strategije lokalnega razvoja za LAS Posavje 2014 - 2020 in Strategije lokalnega razvoja za LAS 
Obsotelje in Kozjansko  2014 - 2020. Pripravili smo projektne predloge, ki so pomagali pri opredelitvi 
ciljev in ukrepov obeh strategij in sicer: 
 
Botanična učna pot v Podsredi 
Na zahodnem pobočju Starih gor je v 19. stoletju župnija postavila kapelice križevega pota. Križev pot 
obsega 13 kapelic, za 14 postajo so uporabili že obstoječo kapelo sv. Mohorja in Fortunata, zgrajeno v 
začetku 15. stoletja. Kapelice so bile dolga leta skorajda skrite v gozdnatem pobočju. Leta 2009 je 
požar uničil gozd in poškodoval kapelice.  Kozjanski park je nato  to območje kupil. Leta 2014 so 
krajani Podsrede in Kozjanski park obnovili vse kapelice. Kozjanski park skrbi za okolico kapelic in za 
samo pešpot, ki poteka mimo kapelic. Po omenjenem požaru se je vegetacija močno obnovila in ob 
poti ter ob kapelicah sedaj raste izjemno veliko število rastlin, ki so z vidika botanike in naravovarstva 
zelo pomembne ter zanimive. Splet okoliščin je tako spontano ustvaril pot, na kateri se prepletata 
narava z izjemno biodiverziteto in kulturna dediščina, ki je sedaj po obnovi kapelic res vredna ogleda. 
 Ključne aktivnosti: 
-          Ureditev ustreznih označb na botanični poti (tablice, botanične risbe na kapeli) 
-          Izdelava kataloga rastlin, ki rastejo na poti 
-          Izdelava delovnega lista 
 
Zatiranje invazivnih vrst 
Preseljevanje živalskih in rastlinskih vrst poteka že tisočletja. Ljudje so že s prvih potovanj v oddaljene 
kraje prinašali domov uporabne in zanimive vrste. V zadnjih desetletjih smo priča razmahu svetovne 
trgovine in vse večji dostopnosti različnih oblik transporta. Prenašanje vrst med državami in 
kontinenti je danes hitrejše in bolj množično kot kadarkoli prej v naši zgodovini. S tem se večajo in 
postajajo vse očitnejše tudi pasti preseljevanja teh vrst, ki jih zaradi njihovega tujerodnega izvora 
imenujemo tujerodne vrste. 
Številne tujerodne vrste so ljudem koristne, bistveno prispevajo h kakovosti življenja in tudi nimajo 
negativnih vplivov. Nekatere vrste pa so škodljive, saj se v novem okolju ustalijo, ob odsotnosti 
naravnih sovražnikov pogosto oblikujejo velike populacije in se začno hitro širiti. Takšne vrste lahko 
povzročajo gospodarsko škodo ali imajo škodljive vplive na zdravje ljudi. Številne tujerodne vrste pa 
sicer neposredno ne prizadenejo človeka, povzročajo pa škodo biotski raznovrstnosti – ekosistemom, 
habitatom, domorodnim vrstam. To skupino tujerodnih vrst imenujemo invazivne tujerodne vrste. 
Ključne aktivnosti: 
-  Identifikacija invazivnih vrst v parku 
-  Izdelava pregledne karte območij z  invazivnimi vrstami 
-  Osveščanje in obveščanje širše javnosti in prebivalce parka o škodljivosti invazivnih vrst ter    
   o ukrepih kako le te zatirati 
-  Izvedba konkretnih akcij uničenja invazivnih vrst 
- Lastnike zemljišč, kjer imamo namen izvajati ukrepe odstranjevanja invazivnih vrst, je 
   potrebno temeljito obvestiti in od njih dobiti pisno dovoljenje 
- Vzpostaviti mrežo obveščevalcev in nadzornikov iz različnih sektorjev (Kozjanski park, 
   turistična društva, planinska društva, zainteresirani posamezniki,..), ki bodo še po koncu 
   projekta zagotavljali skrb nad širitvijo invazivnih vrst 
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Obuditev srednjega veka na gradu Podsreda 
Grad Podsreda je »najbolj grajski grad na Slovenskem«, zaradi izjemno dobro ohranjenih romanskih 
prvin. Zaradi tega bi radi del grajskih prostorov namenili srednjeveški opremi: viteška oprema, orožje, 
srednjeveška oblačila. V okviru tega bi vzporedno želeli izvajati srednjeveški kulturni program v obliki 
srednjeveških dni, delavnic (kaligrafija, ples, mečevanje, kulinarika) in drugih oblik prireditev na temo 
srednjega veka. 
 
Ključne aktivnosti: 
-    Nakup srednjeveške opreme 
-    Oblikovanje 3 letnega programa srednjeveškega kulturnega dogajanja na gradu Podsreda 
-    Izdaja promocijskega materiala 
  
INFO STOLP – z informacijo k obiskovalcu 
Na območju LAS Posavje bi v krajih Sevnica, Krško, Brežice, Brestanica postavili info stolpe, na katerih 
bi promovirali naravovarstvene vsebine Kozjanskega parka, glavne prireditve v Kozjanskem parku, 
opis in prireditveni program posameznih občin in še druge podobne vsebine, ki so za posamezno 
občino oz. kraj pomembne. Občini Brežice in Krško sta z deležem površine občine sestavni del 
območja Kozjanskega parka, Občina Sevnica pa z območjem parka meji in deloma spada v širše 
biosferno območje pod patronatom UNESCO. Naravovarstvene vsebine bi temeljile na dobrih 
parkovnih praksah Kozjanskega parka (Praznik kozjanskega jabolka, ohranjanje travniških 
sadovnjakov, suha travišča, rastlinska čistilna naprava, ogrevanje na biomaso,…) ter na dobrih 
naravovarstvenih praksah. 
Stolpi bi bili postavljeni na vidnem/obljudenem mestu in bi bili narejeni tako, da bi se lahko del 
vsebine občasno/po potrebi menjaval. Konstrukcija stolpa ni fiksna – možna je občasna 
sprememba/prilagoditev lokacije. 
Konstrukcija info stolpa je kovinska in trokrilna. Višina stolpa je do 2 metrov, širina krila je 
predvidoma 1 m, debelina krila je do 12 cm. Stolp se privijači v podlago in je statično preračunan na 
možne zunanje vplive. Tri krila info stolpa nudijo šest površin za podajanje trajnejših informacij 
mimoidočim. 
Razen nudenja informacij o okolici lokacije info stolpa, pričakujemo, da bodo mimoidoči v vsebinah 
prepoznali tudi napredna prizadevanja po zagotavljanju trajnostnega in sonaravnega razvoja v okolju, 
k čemer nas obvezujejo tudi novejši predpisi.  
Vse zgoraj opisane projekte bo za njihovo realizacijo potrebno prijaviti na razpise, ki bodo v novem 
programske obdobju 2014 - 2020. Prvi razpisi bodo predvidoma poleti 2016. 
 

1.3  Priprava novih projektnih predlogov 

V letu 2016 bomo spremljali različne razpise nove finančne perspektive s posebnim poudarkom na 
razpisih s področja Nature 2000 in Progama razvoja podeželja. Udeležba s projekti (ali partnerstvom) 
na razpisih bo odvisna od parkovnih ciljev in interesov, vsebine razpisa in seveda finančnih možnosti 
zagotavljanja lastne udeležbe. 
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Projektne ideje, katere želimo realizirati in prijaviti so sledeče: 
- Revitalizacija kulturne krajine kot možnosti za razvoj trajnostnega turizma z ogroženimi 

avtohtonimi sortami sadnega drevja, oljk in vinske trte. Projektno partnerstvo je v prvi fazi 
sestavljeno iz naslednjih institucij: Nacionalni institut za biologijo, Institut za oljkarstvo, Institut za 
poljeprivredo i turizam Poreč, Univerza v Zagrebu. 

 
- Inovativna interpretacija narave na pešpoti Podsreda od trga do gradu Podsreda ter 

nadgradnja info centra na gradu Podsreda z novimi razstavami (netopirji in osuški gob). 
Projektni partner: Park prirode Medvednica.  Z ostalimi potencialnimi partnerji smo še v fazi 
dogovarjanja.  

 
- Izboljševanje travniških habitatov na območju Nature 2000 (Bohor). S projektom želimo ustaviti 

trend propadanja travniškega habitata in sicer predvsem zaradi prepašenosti območja, ki postaja 
v zadnjih letih aktualni problem. S potencialnimi partnerji na slovenski in hrvaški strani smo še v 
fazi dogovarjanja.  

 
Prvi najbolj znan razpis  Interreg V-A Slovenija - Hrvaška, je odprt od 15. januarja do 11. marca 2016.   
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2 RAZVIJANJE BLAGOVNIH ZNAMK ZAVAROVANIH OBMOČIJ ZA 
PRIDELKE IN IZDELKE IZ ZAVAROVANIH OBMOČIJ 

  
Od leta 2013 imamo kolektivno blagovno znamko Sožitje-Kozjanski park, katere pravico rabe ob 
Prazniku kozjanskega jabolka podelimo upravičencem. Do sedaj smo pravico rabe kolektivne 
blagovne znamke podelili devetim upravičencem. 
 
  

3 SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI, POMOČ  
LOKALNEMU PREBIVALSTVU PRI PRIDOBIVANJU PROJEKTNIH 
SREDSTEV 

  
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi je ena od nalog, ki nam jo posebej nalaga 133. člen Zakona o 
varstvu narave in sicer pri doseganju namena zavarovanja in zastavljenih ciljev varstva in razvoja 
zavarovanih območij. 
  
Z lokalnimi skupnostmi bomo v okviru možnosti sodelovali tudi pri pripravi projektnih predlogov, ki 
bodo namenjeni predvsem trajnostnemu razvoju zavarovanega območja. 
  
Z občino Kozje bomo v letu 2016 sodelovali  pri obeležitvi 1000 letnice omembe kraja Kozje in pri 550 
obletnici omembe šolstva na Pilštanju. 
  
Če se pokaže priložnost bomo v letu 2016 sodelovali pri organiziranju lastnikov gozdov v združenje, ki 
je pomembno s stališča lažjega uveljavljanja naravovarstvenih smernic v sicer izredno lastniško 
razdrobljenih gozdovih v parku. Pri ustanavljanju društva sodelujemo z Zavodom za gozdove Slovenije 
in Kmetijsko gozdarsko zbornico.  
  
Ekološkim pridelovalcem in predelovalcem hrane bomo pomagali pri ustanavljanju organizirane 
mreže za prodajo produktov. 
  
Nadaljevali bomo sodelovanje s številnimi društvi, ki delujejo znotraj zavarovanega in biosfernega 
območja. 
  
Sodelovanje z društvi 
Kot je že navada sodelujemo s predstavniki različnih društev, ki delujejo na območju parka. Redno se 
udeležujemo njihovih občnih zborov, jim pomagamo pri izbranih projektih v obliki strokovnega dela, 
svetovanja, usmerjanja osveščanja, predvsem na področju naravne in kulturne dediščine. Tako bomo 
to delo nadaljevali tudi v letu 2016. Tako bomo sodelovali s TD Bizeljsko - Sekcija za varstvo naravne 
in kulturne dediščine, Muzejsko društvo Kozje, KD in TD Lesično-Pilštanj, Planinsko društvo 
Podčetrtek, Društvo steklarjev Slovenije, TD Podsreda, Kulturno društvo Bistrica ob Sotli, Turistično 
društvo Bistrica ob Sotli, … 
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4 NALOGE ZA VKLJUČEVANJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA V  
TURISTIČNO PONUDBO TER SPODBUJANJA NARAVI PRIJAZNEGA 
TURIZMA 

  
Turizem je tudi v območju Kozjanskega parka pomembna gospodarska panoga. Na obrobju 
zavarovanega območja so večji centri stacionarnega zdraviliškega turizma (Terme Olimia, Čateške 
toplice, Thermana Laško, Rimske toplice, Terme Rogaška, Terme Paradiso Dobova), kjer je Kozjanski 
park pomembna dodana vrednost turističnemu gospodarstvu. 
  
Dobro sodelovanje z LTO Podčetrtek, RA Sotla, RA Kozjansko, Deželo Celjsko in drugimi deležniki v 
turizmu je pomembno zlasti z vidika usmerjanja in informiranja obiskovalcev zavarovanega območja. 
  
Z vsemi deležniki v turizmu bomo nadaljevali  s skupaj pripravljenimi programi za obiskovalce in si v 
svoji trženjsko-promocijski strategiji prizadevali za krepitev zavesti o  nujnosti ohranjanja naravnega 
okolja. 
  
V okviru federacije Europarc in ob sodelovanju z WWF smo v preteklosti razvijali idejo pridobitve 
certifikata Charter for Sustainable Tourism. K nadaljevanju postopka pridobivanja certifikata bomo 
pristopili samo v primeru pridobitve finančnih sredstev za takso od MOP, MG ali WWF. Charter for 
Sustainable Tourism je izredno pomemben razvojni dokument, ki usmerja razvoj turizma v območju v 
okolju prijazne oblike dejavnosti. Pridobivanje certifikata je trajnejši proces, ki vključuje intenzivno 
sodelovanje z lokalnimi dejanskimi in potencialnimi turističnimi ponudniki pri oblikovanju trajnostne 
turistične ponudbe območja. Tak proces tudi krepi vlogo zavarovanega območja v prostoru, sodeč po 
izkušnjah zavarovanih območij, ki so certifikat že pridobile. 
  
Slovenska turistična organizacija (STO) izvaja certificiranje v okviru zelene sheme slovenskega turizma 
“Slovenia green”. 
Na osnovi informacij o dorečenosti postopkov pridobivanja tovrstnega certifikata se bomo odločili 
kateri postopek bomo izbrali.    

4.1     Glasbeno poletje 

Glasbeno poletje na gradu Podsreda ima v Kozjanskem parku že dolgoletno tradicijo, saj ga bomo v 
letu 2016 izvedli že dvaindvajsetič in je v lokalnem okolju postalo že nepogrešljiva stalnica, ki popestri 
poletne mesece tako za lokalno prebivalstvo kot za obiskovalce zavarovanega območja. Glasbeni 
seminarji so namenjeni izobraževanju in so hkrati kulturna ponudba lokalnemu prebivalstvu in 
obiskovalcem. Seminarje spremljajo uvodni koncerti profesorjev seminarja in zaključni koncerti 
slušateljev seminarja. 
Pri glasbeni dejavnosti sodelujemo z umetniškim vodjem programa Andrejem Zupanom, ki deluje kot 
profesor klarineta na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana in kot izredni profesor za klarinet na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani ter z Glasbenimi šolami znotraj Slovenije in Hrvaške. 
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Celotni programski stroški glasbenega poletja se pokrijejo s prejetimi kotizacijami udeležencev 
seminarjev. 

4.2  Srednjeveško dogajanje na gradu Podsreda 

V letu 2016 bomo v smislu ohranjanja aktraktivnih vsebin na gradu Podsreda izvajali aktivnosti, ki so 
povezane z zgodovinskim in okoljskim izročilom kozjanskega (srednji vek, kmečki upori, razstave z 
naravoslovno vsebino). 
 
Kozjanski park pri pripravi teh programov ne bo nosil nobenih stroškov, kot upravljavec gradu bo le 
zagotovil ustrezne prostore in nudil strokovno pomoč. 
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5 OBNAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN V UPRAVLJANJU 
ZAVAROVANEGA OBMOČJA 

  
Naložene naloge bomo opravljali v okviru naslednjega operativnega cilja: 

5.1     Izvajanje aktivnosti za gospodarno upravljanje z nepremičninami 

  
JZ KP upravlja z nekaj objekti oziroma stavbami, med katerimi jih je nekaj znotraj posameznih 
kulturno–dediščinskih oziroma spomeniških kompleksov: 
  
-  Uprava Kozjanskega parka: objekti v lasti zavoda, potrebna nujna vzdrževalna dela, potrebna 
energetska sanacija, ureditev dostopa za osebe s prilagojenimi potrebami, 
-  Slovensko-bavarska hiša z gospodarskim objektom: v najemu za potrebe sadjarskega centra, 
razstavnih dogodkov, delavnic, knjižnice in prenočitvenih kapacitet, potrebna posodobitev linije za 
proizvodnjo soka in ureditev manjše pralnice, 
-   Adamičeva hiša: objekt v lasti, potreben temeljite obnove, možna menjava ali odprodaja, objekt 
primeren za sadjarski center, 
-   Trebče (Kolarjeva domačija): objekt v upravljanju, naravoslovna učilnica, potrebna dopolnitev 
opreme, popravilo strehe, 
-   Križev pot na Stare svete gore nad Podsredo: parcela kupljena s sredstvi JZ KP,   
-   Grad Podsreda: kompleks objektov gradu Podsreda v upravljanju, 
-   Podeželski dvorec Kozje: objekt v lasti, primeren za oddajo v gospodarski najem, potrebna ureditev 
okolice - ureditev krošnje sosednje platane, 
-   Čerčkova domačija v Zaravnem: objekta in zemljišče v lasti, gospodarski objekt predviden za 
obnovo, stanovanjski objekt primeren za rušitev in nadomestno gradnjo, lokacija primerna za 
informacijsko središče tradicionalnega sadjarstva,  
-  Fiketova domačija v Lesičnem: objekt v lasti, predvidena prodaja ali rušitev objekta, 
-  Javerškova domačija v Podsredi: objekt v lasti, predvidena osnovna vzdrževalna dela. 
-  Černelčeva domačija v Podsredi: objekt z okolico pridobljen z menjavo v letu 2015, potrebna 
osnovna ureditvena dela in opredelitev namena nadaljnje rabe objekta, 
-  Levstikov mlin (upravljavska pogodba za leto 2016): predvidena nujna vzdrževalna dela, 
-  Kmetijske in gozdne površine pridobljene v letu 2015 z menjavo nepremičnin: v letu 2016 bomo 
opredelili namen rabe pridobljenih površin (travniško sadjarstvo, les za potrebe zavoda, možne 
menjave,...). Slednje se bodo v letu 2016 z nakupom sosednjih površin naše Čerčkove domačije še 
nekoliko povečale. 
  
Poslovne stavbe in gospodarske objekte v lasti ali upravljanju JZ KP bomo redno vzdrževali tudi s 
pomočjo delavcev, zaposlenih preko javnih del. 
  
V letu 2016 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. 
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6 URESNIČEVANJE CILJEV VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE IN  
DRUGIH JAVNIH INTERESOV V SKLADU S PREDPISI IN NAČRTI 
UPRAVLJANJA 

  
Kozjanski park je prostor prepleta naravne in kulturne dediščine. Prioritetna naloga zavarovanega 
območja je skrb in upravljanje z naravno dediščino, s kulturno dediščino pa se ukvarja kadar se 
vsebine prepletajo, ali pa je možno objekte kulturne dediščine vključiti v naravovarstvena 
prizadevanja. 
Cilje varstva kulturne dediščine bomo uresničevali z aktivnim sodelovanjem ZVKDS, s sodelovanjem z 
zainteresiranimi raziskovalci kulturne dediščine, tudi fakultetami in strokovnimi združenji in z 
vzdrževanjem stikov z lokalnimi skupnostmi (informiranje o kulturni dediščini lokalnega prebivalstva, 
predavanja, članki). 
  
Cilje varstva kulturne dediščine uresničujemo tudi skozi nego krajine, osnovna vzdrževalna dela na 
objektih kulturne dediščine v upravljanju zavoda in z izobraževalnimi aktivnostmi. 
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7      UPRAVLJANJE S KADRI 

7.1  Upravljanje s kadri 

V JZ KP v leto 2016 vstopamo z 18 zaposlenimi (16 redno zaposlenih, 1 za določen čas od 1.1. - 
31.12.2016 in direktor). V letu 2016 bomo opravili vse postopke za trajnejšo rešitev strokovne 
pomoči v računovodstvu. 
  
V skladu z določili pravilnika o naravovarstveno-nadzorni službi bomo v letu 2016 opremili javne 
uslužbence z zaščitnimi delovnimi oblekami v skladu z določili internega pravilnika. Opremljanje 
uslužbencev z delovnimi oblekami poteka postopno in v skladu s finančnimi možnostmi. 
  
V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in oceno tveganja v JZ Kozjanski park načrtujemo v 
letu 2016 izvesti redni preventivni zdravstveni pregled za vse javne uslužbence. 
  
Na Zavod za zaposlovanje, območna služba Celje smo prijavili program za sofinanciranje javnih del za: 
- dve osebi za obdobje dvanajst mesecev na programu Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, 
gozdov, obnove vasi ter 
- eno osebo za obdobje deset mesecev na programu Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih. 
  
Dela, ki jih bodo opravljale vključene osebe v programu Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, 
gozdov, obnove vasi: 
•  pomoč pri obnovi travniških sadovnjakov 
•  pomoč pri vzdrževanju infrastrukture regijskega parka 
•  pomoč pri ohranjanju značilnosti tradicionalnih krajin 
•  pomoč pri urejanju tematskih poti 
•  izvajanje ukrepov proti zaraščanju 
  
Dela, ki jih bo opravljala vključena oseba v programu Pomoč v muzejih, galerijah in arhivih: 

 pomoč pri pripravi razstav in drugih dogodkov izvedenih v kozjanskem parku 

 pomoč pri izvajanju pedagoških programov 

 pomoč pri urejanju gradiva 

 pomoč pri informiranju obiskovalcev 

 pomoč pri nadzorovanju gibanja obiskovalcev v razstavnih prostorih 
 

  

7.2  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. Prioriteto imajo izobraževanja, ki bodo 
zastonj, oz. cenovno dostopna. Če bodo tovrstna izobraževanja organizirana in cenovno dostopna, se 
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bomo udeležili izobraževanj za naravovarstvene nadzornike, seminarjev in izobraževanj s področja 
sprememb predpisov in novosti v javnem sektorju, pedagoško andragoških tečajev, tečajev za 
mentorje, tečajev javnega nastopanja, ipd. 
  
Direktor se bo udeležil enega izobraževanja s področja vodenja. 
  
Izobraževanja so sestavni del nalog znotraj posameznih prioritet. 
  
V letu 2016 načrtujemo strokovno ekskurzijo za zaposlene. 
  
V letu 2016 predvidevamo največ tri avtorske/podjemne pogodbe za potrebe izvajanja I. prioritete 
programa dela. Gre za avtorske/podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci inventarizacije in 
monitoringa naravovarstveno pomembnih vrst. 
  
DELEŽ UR PRIORITETE III 
  

  VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE III ŠTEVILO 
UR 

DELEŽ 
UR/CELOTO 

  PRIORITETA III     

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

230 1,09% 

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

20 0,10% 

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

250 1,19% 

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

390 1,86% 

5. Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v upravljanju 
zavarovanega območja 

746 3,55% 

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

350 1,67% 

7. Upravljanje s kadri 110 0,52% 

  SKUPAJ PRIORITETA III 2.096 9,98% 
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Tabela 1: Kadrovski načrt 

1. Zaposleni, ki jih 
financira MOP 

I. – 
IV. 
TR 

V. 
TR 

VI. TR/ 
VII/1 

VII/
2 
TR 

VIII. 
TR 

IX. 
TR 

Skupaj 

1. Št. zaposlenih na 
dan 31. 12. 2016 
(a+b) 

1 5 2 8 2   18 

a) Št. zaposlenih za 
določen čas 

/ 1 / / 1 
direktor 

  2 

b) Št. zaposlenih za 
nedoločen čas 

1 4 2 8 1   16 

Št. zaposlenih s 
krajšim delovnim 
časom 

  1         1 

Število napredovanj v 
plačne razrede 

/ 2 / / /   2 

Število premestitev / / / / /   / 

Število upokojitev / / / / /   / 

Število nadomestnih 
zaposlitev zaradi 
upokojitev 

/ / / / /   / 

Število odpovedi 
pogodb o zaposlitvi 

/ / / / /   / 

2. Število zaposlenih, 
ki so financirani iz 
drugih virov, 
navedite vir: tržna 
dejavnost, projektno 
delo itd. 

2 
Javna 
dela 

  1 
Javna 
dela 

      3 

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

3 5 3 8 2   21 
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Tabela 2: Kadrovski načrt-vir financiranja 

VIR FINANCIRANJA ŠTEVILO 

ZAPOSLENIH NA 

DAN 01.01.2016 

ŠTEVILO 

ZAPOSLENIH NA 

DAN 01.01.2017 

1. Državni proračun 17,68 18 

2. Proračun občin / / 

3. ZZZS in ZPIZ / / 

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne 

službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-

prispevek) 

/ / 

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

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe / / 

7. Sredstva prejetih donacij / / 

8. Sredstva Evropske unije ali drugih 

mednarodnih virov, vključno s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna 

0,32 / 

9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in 

specializante, zdravstvene delavce pripravnike, 

zdravstvene sodelavce pripravnike 

/ / 

10. Sredstva iz sistema javnih del / / 

11. Sredstva raziskovalnih projektov in 

programov ter sredstva za projekte in programe, 

namenjena za internacionalizacijo in kakovost v 

izobraževanju in znanosti 

/ / 

12. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o 

ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. 

januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list 

RS, št. 17/14), ne glede na vir, iz katerega se 

financirajo njihove plače 

/ / 

Kadrovski načrt za 2015 sicer predvideva 16,68 zaposlenih na dan 1.1.2016, a je dejansko stanje 
zaposlenih 17,68 (strokovna pomoč v računovodstvu od septembra 2015). Za dan 1.1.2017 
načrtujemo 18 redno zaposlenih, ker se projekt BIOEUPARKS v letu 2016 zaključuje, pomoč v 
računovodstvu pa mora postati trajna rešitev.  
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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. 

2015 

Predvideno 
število 

zasedenih 
DM na dan 

31. 12. 2016 

Predvideno 
število 

zasedenih 
DM na dan 

31. 12. 2017 

Direktor 1 1 1 1 

Naravovarstveni 
svetnik 

3 3 3 3 

Višji naravovarstveni 
svetovalec 

7 6 6 6 

Naravovarstveni 
svetovalec 

1 0 0 0 

Naravovarstveni 
sodelavec III 

2 0 0 0 

Naravovarstveni 
nadzornik IV 

1 1 1 1 

Naravovarstveni 
nadzornik V 

1 1 1 1 

Finančnik VII/1 1 1 1 1 

Knjigovodja VII/1 1 0 0 0 

Samostojni strokovni 
delavec V 

1 1 1 1 

Tajnica V 1 1 1 1 

Vodnik v 
zavarovanem 

območju 

3 2 
(od tega 1 
javna dela) 

2 
(od tega 1 
javna dela) 

2 
(od tega 1 
javna dela) 

Tehnični delavec V(I) 1 1 1 1 

Čistilka II 1 1 1 1 

Delavec za preprosta 
dela I 

2 2 
javna dela 

2 
javna dela 

2 
javna dela 

Skupaj 27 21 21 21 
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7.3 Preglednica porabe ur vseh zaposlenih v JZ KP 

Naziv DM Število sistemiziranih DM  Število efektivnih ur 
Direktor 1 1.736 

Naravovarstveni svetnik 3 5.224 
Višji naravovarstveni svetovalec 6 10.496 

Naravovarstveni nadzornik IV 1 1.760 
Naravovarstveni nadzornik V 1 1.768 

Samostojni strokovni delavec V 1 1.800 
Finančnik VII/1 1 1.760 

Tajnica V 1 1.800 
Vodnik v zavarovanem območju 1 892 

Tehnični delavec V(I) 1 1.760 
Čistilka II 1 1.784 

Skupaj 18 30.780 
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7.4 Delež porabe ur po vsebinskih sklopih  

VSEBINSKI SKLOPI ŠTEVILO UR DELEŽ UR 

PRIORITETA I 12.612 60,03% 

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

4.422 21,05% 

Priprava načrtov upravljanja zavarovanega območja 1.290 6,14% 

Izvajanje neposrednega nadzora v naravi 2.400 11,42% 

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

1.050 5% 

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

1.970 9,38% 

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

400 1,90% 

Sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave in ostalimi zavarovanimi območji 1.040 4,95% 

Ekološko obnavljanje razvrednotenih območij in njihovo vzdrževanje 40 0,19% 

PRIORITETA II 6.300 29,99% 

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

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

1.030 4,9% 

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

PRIORITETA III 2.096 9,98% 

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

230 1,09% 

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

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

250 1,19% 

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

390 1,86% 

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

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

Upravljanje s kadri 110 0,52% 

SKUPAJ  21.008 100% 
 

 

 


