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PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA 
 
 
Kozjanski regijski park upravlja javni zavod Kozjanski park. Zavarovano območje je prepoznavno po številnih 
parkovnih praksah s ciljem ohranjanja biotske raznovrstnosti in ugodnega stanja številnih Natura 2000 vrst in 
življenjskih prostorov. Izvajanje javne službe, programov in projektov poteka na podlagi letnega programa dela, 
ki ga sprejme svet JZ Kozjanski park. Strokovni svet zavoda podaja strokovne predloge k programu dela zavoda. 
 
Delo JZ Kozjanski park v okviru svojih pristojnosti vodi Svet zavoda.   
  
OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA 
  

Površina zavarovanega območja 
206 km2 

Ustanovitev zavarovanega območja Ustanovljen je bil leta 1981 (Ur.l. SRS št. 1/81 in 42/86) kot 
Spominski park Trebče. 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 

Kategorija zavarovanja Regijski park IUCN V, II 

Mednarodni status Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje 

Število ožjih zavarovanih območij 8 naravnih spomenikov 

Število naravnih vrednot 66 

Delež Nature 2000 70% 

Število kulturnih spomenikov 158 

Število enot kulturne dediščine 430 

Članstvo v mednarodnih zvezah in 
partnerstva 

Član zveze Europarc Federation, član združenja Parki 
Dinarskega loka, partnersko sodelovanje z NP Oberer 
Bayerischer Wald, aktivno vključevanje v aktivnosti WWF, 
sodelovanje v SavaParks Network 

Upravljavec Javni zavod Kozjanski park 
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OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA 
NAČRTA 
  
Program dela za leto 2019 je bil 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 2019, ki jih je pripravilo Ministrstvo 
za okolje in prostor. Program je bil razdeljen na tri prioritete: 
  
Prioriteta I obravnava varstvene, upravljavske in nadzorne naloge 
Prioriteta II zajema naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti 
Prioriteta III zajema razvojne naloge 
  
Naloge in vsebine, ki smo jih v letu 2019 izvajali v okviru strokovnih služb, so upoštevale in izhajale iz 133. člena 
Zakona o ohranjanju narave. 
  
Prioritete so se izvajale v skladu s Programom dela za leto 2019. Glavni poudarki iz predhodnega programa 
dela so bili: 
- Sodelovanje pri sprejemu akta o zavarovanju (posodobitvi ustanovitvenega akta) 
- Priprava načrta upravljanja 
- Izvajanje ukrepov iz Operativnega programa – Programa upravljanja območij Natura 2000 
- Izvajanje naravovarstvenega nadzora 
- Ohranjanje, razvijanje in promocija dobrih parkovnih praks: 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 
bmočja (SPA Kozjansko) 

- Zagotavljanje ugodnega stanja suhih travišč 
- Skrb za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot na zavarovanem območju 
- Sodelovanju z lastniki zemljišč na zavarovanem območju, nudenje strokovne pomoči in svetovanje 
- Nadgradnja informacijskega sistema za naravovarstvo; z zbranimi in obdelanimi terenskimi 

podatki smo v sodelovanju z ZRSVN prispevali k nadgradnji informacijskega sistema 
- Naravovarstveni atlas 
  
Načrtovanje in poročanje nadzora iz PUN 

EU 
koda 

Ime vrste/HT Taksonoms
ka skupina 

Varstveni cilj Varstveni ukrepi in usmeritve Opravljen 
neposredni 
nadzor 

6210 Polnaravna suha travišča in 
grmiščne faze na karbonatnih 
tleh (Festuco-Brometalia) 
(*pomembna rastišča 
kukavičevk) 

grmišča in 
travišča 

se obnovi obnovitev z ekstenzivno pašo pregled stanja na 
2,5 ha travnikov 

6510 Nižinski ekstenzivno gojeni 
travniki (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

grmišča in 
travišča 

se obnovi obnovitev z renaturacijo spremljanje 
stanja 

1088 hrastov kozliček (Cerambyx 
cerdo) 

hrošči se ohrani mejice, drevoredi in posamezna 
hrastova drevesa 

spremljanje 
stanja in 
preverjanje 
prisotnosti vrste 
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1088 hrastov kozliček (Cerambyx 
cerdo) 

hrošči se ohrani puščanje hrastovih dreves, ki 
predstavljajo večjo gnezditveno 
kolonijo 

ugotavljanje 
stanja primernih 
dreves (5) 

1088 hrastov kozliček (Cerambyx 
cerdo) 

hrošči se ohrani puščanje znanih hrastovih 
dreves, ki predstavljajo večjo 
gnezditveno kolonijo 

Sanacija 
Rajglovega cera 

1355 vidra (Lutra lutra) sesalci se obnovi podhodi pod cesto z 
usmerjevalnimi ograjami in  suhe 
brežine  ob strugi pod mostom 

spremljanje sledi 

A030 črna štorklja (Ciconia nigra) ptice se obnovi brez fotografiranja na gnezdu spremljanje 
stanja 

A233 vijeglavka (Jinx torquilla) ptice se obnovi visokodebelni sadovnjaki z dupli 
(predvsem jablane) 

pregled 
gnezdilnic (10) 

1114 platnica (Rutilus pigus) ribe se obnovi 
(naravna 
hidromorfolo
gija voda) 

vključiti varstveni cilj v načrte 
upravljanja voda in programe del 
na vodotokih z načrtovanjem 
sektorskih ukrepov 

/ 

1160 upiravec (Zingel streber) ribe se obnovi 
(naravna 
hidromorfolo
gija voda) 

vključiti varstveni cilj v načrte 
upravljanja voda in programe del 
na vodotokih z načrtovanjem 
sektorskih ukrepov 

/ 

 
V letu 2019 smo pripravili cenitveno poročilo za dvorec Kozje in začeli s postopkom prodaje nepremičnine. 
 
Iz sredstev Sklada za podnebne spremembe smo za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst prejeli 10.000,00 
€. S temi sredstvi smo odstranjevali invazivne vrste ob reki Bistrici na relaciji Bistrica ob Sotli - Lesično, kjer je 
intenziteta le teh tudi največja. Izven te relacije smo na površinah v naši lasti odstranjevali tudi ambrozijo. 
Akcije so imele velik odmev v javnosti. 
 
V letu 2019 smo v okviru projekta Life Naturaviva uredili Grajsko pot Podsreda, ki v dolžini 2,5 km povezuje trg 
Podsreda z gradom Podsreda. Na poti je predstavljena naravna in kulturna dediščina Kozjanskega parka. Na 
informacijskih tablah ter interaktivnih elementih so opisane vsebine s poudarkom na pomenu ohranjanja 
biodiverzitete.  Skupna vrednost ureditev Grajske poti je bila 64.374,78 EUR. 
 
Na podlagi 11. člena Evropske konvencije o krajini, konec oktobra 2018, je bila na javnem razpisu Ministrstva 
za okolje in prostor za izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino, za leto 2018-2019 
izbrana Občina Kozje, ki je kandidirala na izboru s projektom: “Travniški sadovnjaki in krajina”, katere izvajalec 
je bil Javni zavod Kozjanski park. Izbrano delo je kandidiralo med predlogi iz 23 držav članic EU za Nagrado 
Sveta Evrope za krajino in prejelo priznanje Sveta Evrope.  
 
V letu 2019 smo začeli s pripravo dokumentacije za obnovo Tončkine hiše v lasti Kozjanskega parka, ki se 
nahaja tik ob upravi Javnega zavoda. Hiša je del naselbinskega spomenika in je v zelo slabem stanju, predvsem 
streha, zato je bilo potrebno nujno pričeti s pripravo na obnovitvena dela. Z njeno obnovo bomo pridobili 
nujno potrebne prostore, ki jih potrebujemo za uspešno upravljanje zavarovanega območja. 
 
Nadzor v naravi opravljajo trije nadzorniki, ki vodijo interno evidenco nadzora. Največ kršitev se dogaja ob 
vodotokih, kjer se nepravilno odstranjuje obrežna vegetacija. Težave so tudi pri odlaganju gradbenih odpadkov 
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v naravo, gnojenju z gnojnico in nabiranju prevelike količine gob. Izdali smo en pisni opomin in 52 ustnih. Pri 
posameznih kršitvah se posvetujemo z Inšpekcijo za naravo in ZRSVN. Na inšpekcijo sta bili s strani ZRSVN 
podani dve prijavi glede posega na reki Bistrici in glede nelegalne vzpostavitve motokros steze. Kozjanski park 
je podal prijavo na inšpekcijo za naravo glede sekanja obvodne vegetacije. V okviru izvajanja 
naravovarstvenega nadzora smo pričeli z nabavo opreme za nadzornike. V letu 2019 so nadzorniki prejeli: 
poletne hlače, dve polo majici s kratkimi rokavi, jopo, poletno vetrovko in zimsko tehnično jakno. Vsa oprema 
je tudi ustrezno označena. 
  
Program za leto 2019 je bil vsebinsko dobro realiziran. 
  
Ocena izvedbe finančnega plana za leto 2019 
Poslovanje zavoda v letu 2019 je potekalo v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom. 
 
V maju 2019 smo izvedli prvi rebalans Programa dela in finančnega načrta za leto 2019, ki je bil pripravljen v 
skladu z navodili Ministrstva za okolje in prostor in je bil potreben zaradi dopolnjenih izhodišč za pripravo 
Programa dela in finančnega načrta za leto 2019, zaradi dodatno odobrenih sredstev iz proračunske postavke 
599 – Sklad za podnebne spremembe, ki so namenjena izvajanju upravljavskih nalog in investicijam v povezavi 
z blaženjem in prilagajanjem na podnebne spremembe. Prav tako smo po pogodbi MIZŠ, Urada za Unesco, 
prejeli več sredstev kot smo jih prvotno predvideli v Programu dela. 
Rebalans je bil potreben zaradi dodatno odobrenih sredstev v višini 55.900,00 € za investicije: 
-  MOP, Sklad za podnebne spremembe, proračunska postavka 599: 54.900,00 € za nakup električnega kombija 
- MIZŠ, Urad za Unesco, pogodba št. C3330-19-456015, postavka 569510: 1.000,00 € za nakup kamere za 
snemanje živali. 
 
Drugi rebalans Programa dela in finančnega načrta za leto 2019 je bil pripravljen v skladu z navodili Ministrstva 
za okolje in prostor in je bil potreben zaradi prestavitve dela sredstev MOP v višini 13.000,00 € iz postavke plač 
na postavko investicij, zaradi: 
- nepredvidene daljše bolniške odsotnosti od meseca novembra 2019 dalje, odsotnega delavca, bomo pokrivali 
s prerazporeditvijo dela med ostale delavce,  
- na nižjo porabo sredstev na masi za plače pa so vplivale tudi krajše bolniške in druge odsotnosti (boleznine, 
nege, spremstva, izredni dopusti) in  
- ob pripravi programa dela za 2019 predvidene večje mase za plače, ker ni bilo dokončno dogovorjeno kako se 
bodo pokrivala redna napredovanja in v kakšni višini bodo upoštevane stavkovne zahteve. 
Znesek 13.000,00 € smo namenili za pripravo dokumentacije za obnovo Tončkine hiše. 
 
Glavna odstopanja od planiranega 
  
Z MOP smo aktivno sodelovali pri pripravi posodobitve akta o zavarovanju. Proučili smo dileme glede statusa 
regijski/krajinski in sprejeli dogovor, da ostajamo regijski park. Glede meja smo se dogovorili, da le te ostanejo 
obstoječe, smo pa upravljavec Jovsov in Bohorja (območji ležita izven parka, podlaga za ukrepe je 133. člen 
ZON).  
 
Strokovna služba JZ Kozjanski park je še enkrat pregledala predlog varstvenih omejitev, ki so del  dokumenta - 
Strokovne podlage za posodobitev akta o  zavarovanju Kozjanskega regijskega parka, ki ga je pripravil Zavod RS 
za varstvo narave. Na MOP smo septembra poslali Predlog splošnih varstvenih omejitev za Kozjanski park. Le 
tega smo pregledali tudi na skupnem sestanku na OE Celje in dorekli, kaj in zakaj je smiselno, da se zapiše v 
posodobitveni akt in kaj v načrt upravljanja. ZRSVN je pri tem uporabil izkušnje, ki jih je pridobil pri pripravi 
strokovnih podlag za Logarsko dolino in Pohorje. Pričakujemo, da bo naslednji korak pri pripravi akta o 
ustanovitvi opravilo Ministrstvo za okolje in prostor. 
 
Nakup električnega kombija, ki bi ga financiral Sklad za podnebne spremembe, ni bil realiziran, ker Ministrstvo 
za javno upravo ni uspelo pridobiti ponudnika. 
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OCENA STANJA NARAVNIH VREDNOT IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI 
  
Naravno vrednoto gnezdišče čebelarja na Bizeljskem smo v najbolj občutljivem predelu očistili invazivne lesne 
zarasti (robinija), popravili opazovalno kolibo, uredili vpisno knjigo in nadaljevali komunikacijo z lastnikom (v 
enem delu je lastnik država, del zemljišča pa je v zasebni lasti) večjega dela naravne vrednote glede 
načrtovanih posegov (priprava OPPN). 
Naravni vrednoti Sotla in Bistrica s pritoki smo pregledali, zabeležili smo območja posegov v obrežno lesno 
zarast, sanacij brežine in divjih odlagališč. 
Pri NV, ki so urejene za obisk, skrbimo za vzdrževanje dostopa in omogočanje varnosti. 
 
Na Sotli in na večini nižinskih odsekov njenih pritokov, Gabernica, Šica - Jovsovska Graba, Dramlja, Bistrica, 
Buča, Golobinjski potok, Olimski potok, Mestinjščica, Tinski potok ter Sotla nad pregrado na Vonarju,  smo 
preverili znake prisotnosti evropskega bobra (Castor fiber). Na vseh omenjenih vodotokih smo poleg znakov 
prisotnosti bobra beležili še stanje ohranjenosti lesne obrežne zarasti, mesta erozije brežine, mesta divjih 
odlagališč odpadkov ter prisotnost drugih vrst živali in rastlin. Podatki potrjujejo predpostavko, da bober živi na 
odsekih z ohranjenim pasom obrežne lesne zarasti in kmetijskimi površinami (travišča, njive) v zaledju.  
 
Izvedli smo predavanje na temo velikih zveri s poudarkom na šakalu in širši javnosti prikazali metodo 
ugotavljanja prisotnosti šakala. Prisotnost šakala smo ugotavljali na štirih lokacijah, na nobeni ni bil potrjen. 
 
Med monitoringom stanja suhih travnikov na Vetrniku je bila opažena ena redkejših vrst orhidej v parku - 
splavka (Limodorum abortivum). 
 
Petelinček (Zerynthia polyxena) iz družine lastovičarjev je kvalifikacijska vrsta za Natura 2000 območja. 
Prisoten je na območjih, kjer uspevajo podrašci (Aristolochia sp.), hranilne rastline gosenic petelinčka. Opravili 
smo enkraten popis v Zagaju (prisoten) in Čečkovi domačiji (prisoten) ter popis gosenic v Jovsih (gosenic ni bilo 
opaziti, verjetno zaradi deževnega in hladnega vremena). 
Monitoring črnega apolona (Parnassius mnemosyne) je bil izveden v manjšem obsegu (zgornji del soteske 
Zagaj), vrsta je prisotna. 

 
Prisotnost velikega hrastovega kozlička smo ugotovili v Rajglovem ceru (naravna vrednota) pri izvajanju 
sanacije krošnje. V odstranjenih vejah je bilo najdenih ogromno rovov, pa tudi ličink in odraslih primerkov 
(preko 20). Les z rovi je bil deponiran na Čerčkovo domačijo, da se omogoči dokončen razvoj ličink. V primeren 
hrastov les so bile vrnjene tudi najdene ličinke in Imagi. Ob popisu Sotle so bili v naselju Slogonsko najdena 
velika debla hrasta doba s številnimi rovi hrastovega kozlička. Z lastniki je bila opravljena komunikacija o 
možnostih odkupa debel ali zamenjavi z drvmi (debla so namenjena kurjavi). Odkup ni bil realiziran zaradi 
pomanjkanja sredstev. 
 
Monitoring pogorelčka smo izvedli na stalni trasi Verače-Buče. Zabeležili smo prisotnost 6 parov pogorelčkov. 
Popisali smo tudi ostale ptičje vrste kmetijske krajine (rjavi srakoper, kmečka lastovka, repnik...). V letu 2020 
načrtujemo po 10 letih v sodelovanju z DOPPS ponovno opraviti popis ptic Kozjanskega. 
 
Posebno pozornost smo posvetili invazivnim vrstam ob vodotoku Bistrica, ki je tudi naravna vrednota 
državnega pomena. Pripravili smo popise vrst in označili najbolj pereče lokacije ter pričeli fizično odstranjevati 
invazivne vrste v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe. 
 
Raziskavo gliv smo na izbranih območjih izvajali v sodelovanju z Mikološko zvezo Slovenije. Poudarek raziskave 
je bil na evalvaciji travniških površin s specifičnimi vrstami gliv iz rodu vlažnic (Hygrocybe spp.) in drugih 
travniških vrst gliv, ki služijo kot bioindikatorji travniških površin.  
Rastišče vlažnic na lokaciji Vetrnik je rastišče z veliko diverziteto. Iz letošnje evalvacije travniških površin izhaja, 
da je bilo najdenih 15 različnih vrst vlažnic. Upravičeno lahko sklepamo, da ima lokacija Vetrnik ohranitveno 
vrednost nacionalnega pomena. 
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PRIORITETE IN CILJI UPRAVLJANJA 
  
V letu 2020 bomo prednostno izvajali naloge iz Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–
2020, ki ga je Vlada RS sprejela aprila 2015. Naloge se bodo nanašale na izboljšanje stanja ohranjenosti 
kvalifikacijskih vrst preko komunikacijskih aktivnosti, nadaljevanje razvoja primerne kmetijske prakse in 
blagovne znamke visokodebelnih travniških sadovnjakov in izboljšanje obiskovanja območja. 
  
Za leto 2020 smo program dela v skladu z izhodišči 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 
 
Prednostno se bomo v letu 2020 posvetili naslednjim nalogam iz tega programa: 
- Izvajanju ukrepov iz Operativnega programa – Programa  upravljanja območij Natura 2000 za   

obdobje 2015–2020 in vodenju evidence o izvajanju tega programa 
- Izvajanju naravovarstvenega nadzora 
- Izvajanju ukrepov varstva naravnih vrednot 
- Vključevanju v aktivnosti za pripravo novega Programa Natura 2000 
- Ohranjanju visokodebelnih travniških sadovnjakov – nadaljevanje trajnostne 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) 

- Nadgradnji informacijskega sistema za naravovarstvo – z zbranimi in obdelanimi terenskimi 
podatki bomo v sodelovanju z ZRSVN prispevali k nadgradnji informacijskega sistema Naravovarstveni atlas 

- Zagotavljanju ugodnega stanja suhih travišč 
- Skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot na zavarovanem območju 
- Sodelovanju z lastniki zemljišč na zavarovanem območju, nudenje strokovne pomoči in svetovanje 
- Sodelovanju pri sprejemu akta o zavarovanju (posodobitvi ustanovitvenega akta) 
- Pripravi načrta upravljanja 
  
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. Za izvedbo praktičnih del urejanja naravnih vrednot v 
parku bomo organizirali naravovarstvene akcije v sodelovanju z ZRSVN. 
  
Z ohranjanjem travniških sadovnjakov bomo skrbeli za življenjski prostor ogroženih vrst ptic. Skrbeli in 
spremljali bomo stanje v že postavljenih bivališčih za koristne organizme in divje opraševalce v sadovnjaku na 
Čerčkovi domačiji, pri upravni stavbi Kozjanskega parka, v sadovnjaku na Pokleku in na Bizeljskem. V okviru 
izobraževanj za mlade varuhe narave, si bodo udeleženci izdelali svoje bivališče za divje opraševalce in ga 
odnesli domov. O pomenu divjih opraševalcev bomo seznanjali obiskovalce zavarovanega območja in s 
poljudnimi članki v elektronskih in pisnih medijih bomo informirali bralce le teh. Vzdrževali bomo gnezdilnice 
za ptice ter po potrebi namestili nove - predvsem za kvalifikacijske ptičje vrste (veliki skovik, smrdokavra, 
vijeglavka). Pridobivanju podatkov o pticah bo namenjen tudi tretji popis gnezdilk na celotnem biosfernem 
območju in obročkanje ptic v Jovsih (območje leži izven parka, podlaga za ukrepe je 133. člen ZON). Izvajali 
bomo aktivnosti za ohranjanje ugodnega stanja dvoživk v času mrestenja na območju ribnika Trebče.  
Organizirano bomo odstranjevali invazivne vrste ter poskrbeli za ohranitev suhih travišč. 
V okviru prve prioritete bomo sodelovali tudi pri pripravi novelacije ustanovitvenega akta ter pripravah 
naravovarstvenih smernic. Prav tako bomo nadaljevali z aktivnostmi v zvezi z Načrtom upravljanja. 
Z ZRSVN in ZGS bomo sodelovali pri aktivnostih oblikovanja smernic upravljavskih načrtov območij Natura 
2000. Vključevali se bomo v aktivnosti za pripravo novega programa Natura 2000. 
Skozi naloge prve prioritete bomo izvajali neposredni nadzor v naravi in vzdrževali pogoje za ključne življenjske 
faze ogroženih vrst (dvoživke, čebelar). Prav tako bomo spremljali kazalnike stanja narave in sprotno reševali 
nastale neugodne spremembe za vrste. 
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Kot upravljavec biosfernega območja bomo izvajali naloge v okviru medvladnega UNESCO–vega programa 
MAB (Človek in biosfera). V letu 2020 se bomo posvetili nalogam, ki bodo prispevale k večji prepoznavnosti 
biosfernega območja in bodo vključevale Strategijo MAB 2015 – 2020 in Limski akcijski načrt 2016 – 2025. 
V letu 2020 bomo izvedli tradicionalne in v javnosti zelo dobro sprejete naravovarstvene aktivnosti (Dan 
Zemlje, Dan parkov, Dan biodiverzitete, Dan okolja, Dan živali, Evropske noči opazovanj nočnih metuljev ...), s 
katerimi bomo javnost seznanjali o pomenu ohranjanja biodiverzitete. 
 
Pripravljali bomo projekte, ki bodo neposredno podpirali našo dejavnost in za katere so ideje/izhodišča 
zapisana v programu dela zavoda, za sodelovanje pri drugih projektnih možnostih/idejah pa bomo predhodno 
pridobili soglasje ministrstva. Vključevali se bomo tudi v projekte lokalnih skupnosti. 
 
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 2020 načrtujemo naravoslovne razstavne aktivnosti na gradu Podsreda. Na Čerčkovi domačiji bomo v 
primeru pridobitve sredstev nadaljevali z obnovo centra biodiverzitete in tradicionalnega sadjarstva za namene 
izobraževanja (dokumentacija urejena v letu 2016). 
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). 
Prebivalce in obiskovalce zavarovanega območja bomo ozaveščali o pomenu divjih opraševalcev in 
predstavljali pozitivne primere. 
   
V okviru tretje prioritete bomo izvajali razvojne naloge namenjene usmerjanju in spodbujanju trajnostne rabe 
naravnih virov in drugih ravnanj v zavarovanih območjih. 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 Visit 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 in 
jih upravljali v skladu s pripravljenim načrtom upravljanja nepremičnin v letu 2018. 
Kot upravljavci bomo nadaljevali s programskimi aktivnostmi na gradu Podsreda. 
 

Naloga 1. Varstvene upravljavske 
in nadzorne naloge 

2. Naloge urejanja obiska in 
ozaveščanja javnosti 

3. Razvojne naloge 

Število ur 15.229 4.813 1.222 

Delež ur v % 71,62 %  22,63 % 5,75 % 

Višina programskih 
stroškov in storitev v EUR 

458.375,17 128.647,54 30.761,74 

Delež programskih 
stroškov in storitev v % 

74,20 % 20,82 % 4,98 % 

Višina investicij v EUR 267.980,00 0,00 0,00 

Delež investicij v % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 
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UVOD 
  
Program dela za leto 2020 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 2020, ki jih je pripravilo Ministrstvo za 
okolje in prostor.  
  
Celotna dejavnost Kozjanskega parka se bo v letu 2020 financirala iz proračuna Republike Slovenije, proračuna 
pisarne UNESCO v Sloveniji (biosferno območje Obsotelje in Kozjansko), iz sredstev lokalnih skupnosti, sredstev 
sponzorjev in donatorjev, dveh projektov LIFE in lastnih prihodkov. V letu 2020 bomo sledili razpisom za 
projekte financirane iz skladov LEADER (CLLD, LAS) in LIFE. 
  

Za leto 2020  načrtujemo ohranitev sedanjega števila zaposlenih. Kot posredni proračunski uporabnik smo 
znotraj prerazporeditve proračunskih sredstev za leto 2019 zagotovili dovolj sredstev za stroške dela za 18 
zaposlenih (v skladu s 6. odstavkom 60. člena ZIPRS1819). V skladu z možnostmi bomo izvajali program javnih 
del, v katerega načrtujemo vključitev štirih oseb. 
  
Uresničevanje načrtovanih letnih varstvenih ciljev zavarovanega območja 
Uresničevanje varstvenih ciljev zavarovanega območja izvajamo v skladu z normativnimi in finančnimi 
možnostmi. Normativne možnosti omogočajo predvsem komunikacijske, svetovalne, izobraževalne in 
motivacijske pristope k uresničevanju načrtovanih letnih varstvenih ciljev zavarovanega območja, finančne pa 
izvedbo zgolj nekaterih aktivnosti povezanih z uveljavljenimi dobrimi parkovnimi praksami, za nekatere od teh 
aktivnosti pa moramo tudi sami deloma zagotoviti sredstva. 
  
Ohranjenost biotske raznovrstnosti in prisotnost številnih redkih in ogroženih vrst v Kozjanskem parku nas 
zavezuje, da v okviru različnih aktivnosti v naravi uveljavljamo 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. 
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PRIORITETA I: VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE 
  

1  IZVAJANJE NEPOSREDNIH AKTIVNOSTI IN UKREPOV ZA VARSTVO VRST, HABITATNIH TIPOV,   
    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 izvajali naslednje aktivnosti: 
  
1.  Spremljanje stanja vrst in habitatov območij Nature 2000 
2. Izvajanje ukrepov na območjih Natura 2000: travniški  sadovnjaki, suha travišča 
3. Spremljanje stanja in izvajanje varstva naravnih vrednot ter ev. določitev nosilne kapacitete naravnih  
    vrednot, preobremenjenih zaradi  posebne in splošne rabe  
4. Spremljanje stanja vrst 
5. Ukrepi za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst  
6. Spremljanje stanja krajine in urejanje krajine 
7. Upravljanje biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje 
8. Izvajanje odobrenih projektov 
  
Stanje vrst in  habitatov bomo redno spremljali na Natura 2000 območjih znotraj zavarovanega območja in 
izven njega, kjer so ta območja povezana z zavarovanom območjem (Bohor, Jovsi). Med kvalifikacijskimi 
vrstami metuljev bomo nadaljevali s spremljanjem številčnosti kvalifikacijskih vrst metuljev: sviščev mravljiščar, 
črni apolon in petelinček. Med pticami bomo na stalnih popisnih območjih izvajali monitoring gnezdenja 
velikega skovika, smrdokavre, vijeglavke, belovratega muharja, velike uharice in sokola selca.   
 

Popisovali bomo vrste, opažene na terenu. Opravili bomo inventarizacijo vrst v mrtvicah reke Bistrice in 
gozdnih sestojev na Kunšperškem in Imenskem polju. V povezavi z DOPPS bomo izvedli tretji desetletni popis 
gnezdilk na Kozjanskem. V sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije bomo nadaljevali spremljanje 
(obročkanje) selitev ptičjih vrst v Jovsih (območje leži izven parka, podlaga za ukrepe je 133. člen ZON).  
 
Na območjih Natura 2000 bomo izvajali varstvene ukrepe – rez visokodebelnih sadovnjakov, obdelovanje 
kolekcijskega sadovnjaka in drevesnice, razstavo starih sort jabolk, skrb za ptičje gnezdilnice in krmilnice ter 
bivališča za koristne organizme (izdelava novih in popravilo starih, zimsko čiščenje bub samotarskih čebel, 
zamenjava cevk iz trstičja), nudenje pomoči pri predelavi sadja ter v skladu z dogovorom izvajali košnjo suhih 
travnikov oz. odpravo zaraščenosti. Za namene vzdrževanja visokodebelnih sadovnjakov bomo nabavili 
teleskopske škarje. Izvajali bomo aktivnosti za izbor Carjeviča – najskrbnejšega lastnika travniškega sadovnjaka 
na območju parka. Ob ogledih sadovnjakov bomo izvajali individualna svetovanja glede oskrbe in vzdrževanja 
sadnih dreves, proučili fiziološko stanje, kako ohraniti starejša drevesa ali izvesti obnovo in kako izboljšati 
njihov naravovarstven, protierozijski in krajinski pomen. 
 
Z lastniki zemljišč bomo izvajali komunikacijo o pomembnosti območja za zagotavljanje ugodnega stanja vrst. 
Izvedli bomo delavnice in praktične prikaze vzdrževanja travniških sadovnjakov in visokodebelnih sadnih 
dreves. Prebivalcem in obiskovalcem bodo na ogled primeri bivališč za divje opraševalce. 
 
Javni zavod upravlja z 18,3 ha zemljišč, od tega je 8 ha travnikov, kjer opravljamo košnjo, 3,1 ha sadovnjakov, 
kjer skrbimo in vzdržujemo sadna drevesa, 0,5 ha njiv, ki so vključene v KOPOP program (vzgoja sadik) in 6,7 ha 
gozdov. Zemljišča se nahajajo znotraj Nature 2000 in sicer SPA Kozjansko (visokodebelni sadovnjaki) in SAC 
Orlica in Bohor (travniki). 
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V letu 2020 načrtujemo odstranjevanje lesne zarasti na parc. št. 1241 ko. Podsreda v velikosti 1200 m2. Na 
parceli se nahajajo kapelice križevega pota. Lastnik zemljiša je Republika Slovenija, Kozjanski park pa s parcelo 
upravlja.  
 
Spremljali  bomo stanje naravnih vrednot, pri tem bomo po potrebi sodelovali z ZRSVN. Določili bomo, katere 
naravne vrednote so v splošni in katere v posebni rabi. Nosilne kapacitete ne bomo določevali glede na 
trenutno število obiskovalcev zavarovanega območja. 
 
Pri popisovanju in odstranjevanju invazivnih tujerodnih vrst smo za Sklad za podnebne spremembe pripravili 
Predlog ukrepov za področje ohranjanja biotske raznovrstnosti z namenom prilagajanja na podnebne 
spremembe ter predlog za ukrep trajnostne mobilnosti za Kozjanski regijski park. Če bomo pridobili zaprošena 
sredstva, bomo izvajali osveščanje (komunikacija, članki, akcija odstranjevanja), spremljali razširjenost ITV 
(evidentiranje kritičnih točk ob reki Bistrici in evidentiranje površin, kjer so ITV v začetni fazi) ter pripravili in 
izvajali ukrepe obvladovanja močno razširjenih invazivnih tujerodnih vrst (določitev upravljanja z območji, kjer 
so ITV, odstranjevanje ITV na trasi ( 5 m obvodnem pasu) ob reki Bistrici ter odstranjevanje na treh vzorčnih 
lokacijah, ki jih bomo trajno zasejali/zasadili z avtohtonimi vrstami).   
 

Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja krajine z identificiranjem krajinskih prvin, ki so pomembne za biotsko 
raznovrstnost. V letu 2020 se bomo udeležili zaključne predstavitve prireditve posvečene promociji Nagrade za 
krajino Sveta Evrope, saj smo bili v letu 2019 s projektom Travniški sadovnjaki in krajina, slovenska kandidatura 
za omenjeno nagrado (Landscape award). 
 

V okviru upravljanja biosfernega območja Obsotelje in Kozjansko bomo spremljali stanje narave na biosfernem 
območju s poudarkom na Lovrencu in Lisci. Pri tem se bomo povezovali z ZRSVN in Planinskim društvom Lisca 
Sevnica. V okviru Mreže šol biosfernega območja bomo organizirali tri terenske dni v okviru katerih 
spremljamo stanje narave na lokacijah pri šolah (Slivniško jezero, Vonarje in Kumrovec). 
 
Kozjanski park kot izbrani zunanji izvajalec sodeluje v izvajanju aktivnosti v projektu Riba na šolskih krožnikih, ki 
se izvaja na Biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje.  Nosilec projekta, ki je sofinanciran iz Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo, je Občina Krško, drugi partnerji pa so: Občina Sevnica, Ribogojstvo Goričar 
d.o.o., OŠ Jurija Dalmatina Krško, Vrtec Krško, OŠ Brežice, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica. Del projektnih 
aktivnosti (izvedba naravoslovnih dni)  je bil izveden v jesenskem času leta 2019, del je načrtovan za leto 2020 
in 2021. V letu 2020 bomo izvedli 4 naravoslovne dni. 
Celotna vrednost storitev za projekt Riba na šolskih krožnikih znaša 6.197,60 €. 
 
Preglednica: SCI Bohor  SI3000274 

  Habitatni tip/vrsta Podrobnejši varstveni 
cilj 

Varstveni 
ukrep/  
podrobnejše 
varstvene 
usmeritve 

Aktivnosti v 
2020 

Izvedba v 
okviru javne 
službe 
projekta 

1 Polnaravna suha 
travišča in grmiščne 
faze na karbonatnih 
tleh (Festuco–
Brometalia) 
(*pomembna rastišča 
kukavičevk) 

vzdržuje, se obnovi komunikacijske 
aktivnosti 

košnja, čiščenje 
zarasti na 
zemljiščih v naši 
lasti oziroma 
upravljanju 

redno delo 

 2 Alpski kozliček (Rosalia 
alpina) 

puščanje habitatnih 
dreves, odstranitev 

komunikacija komunikacijske 
aktivnosti z 

redno delo 
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sušeče bukovine iz 
gozda pred poletjem 

lastniki gozdov 
in Zavodom za 
gozdove 
Slovenije 

 3 Hribski urh (Bombina 
variegata) 

 se ohrani  komunikacija komunikacijske 
aktivnosti z 
lastniki zemljišč 
glede 
upravljanja s 
habitatom kjer 
se vrsta nahaja 

redno delo/ 
projektno delo 
(LIFE) 

 
Preglednica: SCI Orlica, SI3000273 

  Habitatni tip/vrsta Podrobnejši varstveni 
cilj 

Varstveni ukrep 
/ podrobnejše 
varstvene 
usmeritve 

Aktivnosti v 
2020 

Izvedba v 
okviru javne 
službe/ 
projekta 

1 Alpski kozliček puščanje habitatnih 
bukovih dreves, 
odstranitev sušeče 
bukovine iz gozda pred 
poletjem 

komunikacija komunikacijske 
aktivnosti z 
lastniki gozdov in 
Zavodom za 
gozdove 
Slovenije 

redno delo 

  
 
Preglednica: SCI Pistišekova povšna, SI3000138 

  Habitatni tip/vrsta Podrobnejši 
varstveni cilj 

Varstveni ukrep/ 
podrobnejše 
varstvene 
usmeritve 

Aktivnosti v 2020 Izvedba v 
okviru javne 
službe/ 
projekta 

 1 Uhati netopir 
(Myotis bechsteinii) 

ohrani se spremljanje 
populacije 

komunikacijske 
aktivnosti, kjer 
lastnikom stavb z 
bivališči netopirjev 
predstavimo 
njihov življenjski 
krog in pogoje 
ohranitve 

redno delo 

2 Mali podkovnjak 
(Rhinolophus 
hipposideros) 

ohrani se spremljanje 
populacije 

komunikacijske 
aktivnosti, kjer 
lastnikom stavb z 
bivališči netopirjev 
predstavimo 
njihov življenjski 
krog in pogoje 
ohranitve 

redno delo 



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2020 

 

14 
 

  
  
 
SPA Kozjansko SI500033 

  Habitatni tip/vrsta Podrobnejši 
varstveni cilj 

Varstveni ukrep/ 
podrobnejše 
varstvene 
usmeritve 

Aktivnosti v 2020 Izvedba v 
okviru javne 
službe/ali 
projekta 

 1 vijeglavka (Jynx torquilla) ohrani se 
visokodebelne 
sadovnjake z dupli 
(predvsem jablane) 

nadaljevati razvoj 
primerne kmetijske 
prakse in blagovne 
znamke 
visokodebelnih 
travniških 
sadovnjakov 

obrezovanje 
dreves, lastna 
drevesnica starih 
sort sadnih 
dreves, 
izdelovanje 
gnezdilnic, 
predelava sadja 

redno delo 

 
SCI Dobrava – Jovsi, SI3000268 

  Habitatni tip/vrsta Podrobnejši 
varstveni cilj 

Varstveni ukrep/ 
podrobnejše varstvene 
usmeritve 

Aktivnosti v 
2020 

Izvedba v okviru 
javne službe/ 
projekta 

1 hrastov kozliček 
(Cerambyx cerdo) 

ohrani se puščanje starih 
hrastovih dreves, ki 
predstavljajo večjo 
gnezditveno kolonijo za 
ohranitev 

inventarizacija 
habitatnih 
hrastov 

redno delo 

  
 
V letu 2020 bomo izvajali naslednje odobrene projekte: 
 
Projekt, BIODIVERZITETA – UMETNOST ŽIVLJENJA (LIFE16 GIE/SI/0007) z akronimom LIFE NATURAVIVA 
izvajamo od septembra 2017. Projekt bo trajal do avgusta 2022. 
Vodilni partner projekta je Nacionalni inštitut za biologijo. Drugi partnerji projekta so: Lutra, inštitut za 
ohranjanje naravne dediščine, Krajinski park Ljubljansko barje, Krajinski park Goričko, Notranji regijski park, 
Triglavski narodni park, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Kozjanski park. 
Splošni cilj projekta je razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije in njihov pomen ter osvetliti nevarnosti, 
ki jim pretijo. Posebej se posvečamo endemičnim in ogroženim vrstam. Največ aktivnosti se dogaja na 
zavarovanih območjih, zato je pet slovenskih naravnih parkov projektnih partnerjev. Sporočila o vrednosti 
biodiverzitete povezujemo s kulturno dediščino in umetnostjo. O biodiverziteti in nujnosti njenega ohranjanja 
izobražujemo in osveščamo različne ciljne skupine, od vrtcev do študentov, od kmetov do politikov, in zato 
uporabljamo različne pristope.  
V prihodnjem letu bomo v JZ KP v okviru projekta izvedli: 
- promocijske aktivnosti projekta (sejmi in različne prireditve, socialna omrežja, spletna stran, objave v 

časopisih in drugih medijih) 
- ozaveščanje obiskovalcev parka o pomenu biodiverzitete ter o samem projektu (naravoslovni dnevi in 

delavnice za OŠ in vrtce, predavanja, interpretacija naravne dediščine po Grajski učni poti Podsreda, 
predstavitev projekta na občnih zborih lokalnih društev) 

- aktivnosti za izdajo publikacije Okoljske zgodbe, 
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- 3 projekcije kina na prostem na gradu Podsreda z naravovarstveno tematiko 
- študijsko turo ogleda dobrih praks v drugem zavarovanem območju z deležniki 
- mreženje in sodelovanje pri aktivnostih z drugimi projektnimi partnerji 
- srečanje projektnih partnerjev v jesenskem času na gradu Podsreda 
Od 15. aprila do konca junija bomo na gradu Podsreda gostili razstavo Ekosistemi Slovenije,  od maja do konca 
avgusta pa razstavo Magična narava 2017.  
 
Celotna vrednost projekta je 2.482.242,00 €, 60% prispeva EU in 10% MOP. Delež, ki ga prejme Kozjanski park 
je 259.691,00 €. 
 
Projekt, Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov (AMPHIbian CONservation and habitat restoration) – 
LIFE AMPHICON (LIFE18 NAT/SI/000711) 
S 1. januarjem 2020 bomo pričeli izvajati projekt Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov (AMPHIbian 
CONservation and habitat restoration) – LIFE AMPHICON. Projekt bo trajal do konca leta 2026. Prijavitelj 
projekta je Občina Grosuplje, partnerji projekta pa so: Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« 
(Krajinski park Radensko polje), Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Javni zavod Kozjanski park, 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (MZI), Center za kartografijo favne in flore, Amphi International 
ApS (Danska), Nyborg Kommune (Danska), Verein der Freunde des Deutsch-Polnischen Europa-Nationalparks 
Unteres Odertal e.V. (Nemčija). 
Osrednja tema projekta je upad populacij dvoživk, ki je posledica izgube, drobitve in uničenja primernih 
življenjskih prostorov ter zmanjšanje njihove povezanosti. 
Cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti ciljnih vrst dvoživk v šestih Natura 2000 območjih v Slovenjii 
(Ljubljansko barje, Radensko polje – Viršnica, Dobrava – Jovsi in Bohor), na Danskem (Søer ved Tårup og 
Klintholm) in v Nemčiji (Felchowseegebiet). Ciljne vrste so nižinski urh (Bombina bombina), hribski urh 
(Bombina variegata) in veliki pupek (Triturus carnifex), vse vrste s Priloge II Direktive o habitatih, za katere so 
razglašena Natura 2000 območja, kjer se bo projekt izvajal. Z načrtovanimi ukrepi se bo izboljšalo tudi stanje 
vrst iz Priloge IV Direktive o habitatih na projektnih območjih (plavček Rana arvalis, rosnica R. dalmatina in 
zelena rega Hyla arborea) ter stanje velikega severnega pupka (Triturus cristatus) iz Priloge II Direktive o 
habitatih v Nemčiji. 
Pomemben del projekta je vzpostavitev mednarodnega sodelovanja in prenosa znanja, izkušenj in dobrih praks 
med partnerji ter spodbuda za nadaljevanje podobnih projektov v prihodnje v širši regiji, kar bo  pomembno 
prispevalo k boljšemu upravljanju Natura 2000 območij. 
Osrednja aktivnost projekta je obnovitev ali ponovna vzpostavitev mrestišč (predvidena ureditev 130 mlak v 
Sloveniji, 30 mlak v Nemčiji in 3 mlake na Danskem) in kopenskih habitatov (predvidenih 52 ha v Sloveniji, 20 
ha v Nemčiji) ciljnih vrst dvoživk. 
Na Radenskem polju, Ljubljanskem barju in v Kozjanskem parku se bodo vzpostavili učinkoviti ukrepi za 
dvoživke na štirih najbolj problematičnih cestnih odsekih, ter jih kot primere dobrih praks prenesli tudi v druge 
dele Slovenije. 
V Kozjanskem parku  bomo na območju Jovsov (območje leži izven parka, podlaga za ukrepe je 133. člen ZON) 
kupili 15 ha zemljišč ter uredili 10 mlak z namenom izboljšanja populacije nižinskega urha. Na območju Bohorja 
(območje leži izven parka, podlaga za ukrepe je 133. člen ZON) bomo uredili 30 mlak za izboljšanje populacije 
hribskega urha. 
Na Trebčah bomo obnovili Kolarjevo domačijo, uredili tematsko pot o dvoživkah in s tem vzpostavili 
Informacijski center za dvoživke s prikazom različnih varstvenih ukrepov. Pomemben sofinancer te obnove je 
Občina Bistrica ob Sotli. 
Do konca leta 2023 bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo na odseku državne ceste ob Kolarjevi 
domačiji zgradila podhode za dvoživke, s čimer bomo s projektom trajno rešili problematiko ročnega 
prenašanja dvoživk čez cesto, ki ga v Kozjanskemu parku skupaj s prostovoljci izvajamo že 19 let. 
 
Vrednost celotnega projekta je 8.079.824,00 €. Vrednost projekta za JZ KP znaša 752.100,00 €. Sofinancerski 
delež JZ KP je v višini 151.368,00 €. Sofinancerski delež Ministrstva RS za okolje in prostor znaša 149.472,00 in 
sofinancerski delež EU 451.260,00 €.  
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Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem – Projekt sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 
Na območju Slovenije imamo od leta 2019 štiri biosferna območja (BO): BO Julijske Alpe, BO Kras in porečje 
Reke, BO Kozjansko in Obsotelje ter BO Mura. Projekt povezuje tri območja, saj je bilo BO Mura razglašeno po 
prijavi projekta. Vsebuje skupne aktivnosti 3 biosfernih območij, s katerimi se želi povečati prepoznavnost 
biosfernih območij in izkoristiti potenciale, ki jih »Unescovo« imenovanje prinaša območju. Ozaveščanje, 
komunikacija, promocija ter izmenjava dobrih praks so bistvene aktivnosti projekta. S specifičnimi aktivnostmi 
na posameznem BO želimo dosegati cilje varovanja naravne in kulturne dediščine posameznega območja ob 
istočasnem izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva. V letu 2020 bomo dokončali 2. fazo 
projekta, v okviru katere bomo izvedli naslednje aktivnosti: 
- organizacija strokovne ekskurzije za deležnike in zaposlene JZ Kozjanski park v BO Kras in porečje Reke 
- organizacija MAB dneva na gradu Podsreda v sklopu še dveh istočasnih dogodkov, to sta Festival ekološke 

hrane in Kuhna na gradu Podsreda 
- izdelava komunikacijske strategije za BO Kozjansko in Obsotelje 
- priprava in izdelava informacijske table o BO Kozjansko in Obsotelje na upravi JZ Kozjanski park 
 
Vrednost projekta v 2. fazi je 9.975,20 €. 
 
Na 1. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za Podukrep 16.5: Podpora za skupno 
ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom 
in stalnim okoljskim praksam smo se kot projektni partner pridružili Nacionalnemu inštitutu za biologijo, ki je 
prijavil projekt EIP »Sadjarji opraševalcem in opraševalci sadjarjem«. V projektu sodelujemo z manjšim 
finančnim vložkom (600,00 €) in sicer pri strokovnem svetovanju in usposabljanju za visokodebelne travniške 
sadovnjake.  
  
Za konkretne aktivnosti lahko porabljamo tudi sredstva za materialno poslovanje zavoda (proračunska), v 
skladu z razpoložljivostjo teh sredstev po obračunu splošnih stroškov poslovanja. 
  
 
Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

Prior. Cilj – 
podcilj – 
naloge in 
aktivnosti 

  
Št. ur 

  

Skupaj 
odhodki 

Stroški 
dela/vir 

Materialni 
stroški (brez 

fiksnih: 
el.voda.)/vir 

Investicije 
/vir 

  Koord. 
  

Obdobje 
izvajanja 

  

PUN 
  
  
  

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

7.439 391.342,37 106.818,28/ 
MOP 

20.800,00/ 
podnebni sklad 
16.090,69/EU 
2.543,06/ 

MOP projekt 
6.796,64/KP 

 
 
 

2.400,00/MKGP 
17.942,99/KP 
15.000,00/ 

podnebni sklad 
500,00/MOP 
3.614,13/ 

MOP projekt 
3.873,50/ 

Projekt riba 
800,00/Unesco 
13.599,00/EU 

7.484,08/ 
projekt BO 

118.500,00/EU 
3.500,00/MOP 

projekt 
51.080,00/ 

Podnebni sklad 

   

  Spremljanje 
stanja vrst in 
habitatov Nature 
2000 

380 6.964,20 6.964,20/ 
MOP 

   DK 
 

januar– 
avgust 

DA 
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  Monitoring petelinčka, črnega apolona in sviščevega mravljiščarja DK januar- 
junij 

DA 

  Monitoring kvalifikacijskih vrst ptic območij Natura 2000 (veliki skovik, 
smrdokavra, belovrati muhar, velika uharica, sokol selec) 

DK marec - 
avgust 

DA 

  KAZALNIK: izveden popis vrst Ciljna vrednost: 7 

  Izvajanje 
ukrepov na 
območjih 
Natura 2000 

2.142 34.821,14  32.421,14/MOP 
 

2.400,00/MKGP   AČ celo leto DA 

  Vzdrževanje travnikov AČ   maj-avgust DA 

  Vzdrževanje visokodebelnih sadovnjakov, kolekcijskega sadovnjaka,  drevesnice in 
izbor Carjeviča 

AČ celo leto DA 

  Strokovne osnove za pripravo lokacij za vzpostavitev mreže gnezdilnic za 
smrdokavro in skovika 

DK celo leto DA 

  Izdelava, vzdrževanje in nameščanje gnezdilnic, krmilnic in bivališč za koristne 
organizme in divje opraševalce preverjanje stanja bub samotarskih čebel 
(določena je že tabela lokacij in število) 

AP celo leto DA 

  Odstranjevanje lesne zarasti  AP III. in IV. 
četrtletje 

  

  KAZALNIK: pokošeni travniki, obdelan sadovnjak, pripravljene 
strokovne osnove, nameščena in vzdrževana funkcionalna bivališča, 
obrezana drevesa, izbran Carjevič, odstranjeni paraziti med bubami 
dišavk v bivališčih za žuželke, nakup teleskopskih škarij 

Ciljna vrednost: 5ha, 3ha ,1,  18, 
100,  1, 5, 2 

  Spremljanje 
stanja in varstvo 
naravnih vrednot 

154 3.411,86 3.411,86/MOP     BP celo leto   

  Spremljanje stanja naravnih vrednot BP celo leto   

  KAZALNIK: vnos opisanih stanj v naravovarstveni atlas Ciljna vrednost: 5 

  Spremljanje 
stanja vrst 

742 25.991,80 15.991,80/MOP 10.000,00/KP    DK celo leto   

  Inventarizacija vrst DK celo leto   

  Inventarizacija vrst v mrtvicah reke Bistrice in gozdnih sestojev na Kunšperškem 
in Imenskem polju 

DK celo leto    

  Popis gnezdilk na Kozjanskem DK celo leto   

 Obročkanje ptic v Jovsih DK celo leto  

  KAZALNIK: izvedeni popisi vrst, območja s poročilom, izdelano 
poročilo o popisu, izvedena obročkanja s poročilom 

  Ciljna vrednost: 1, 1, 1 
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  Ukrepi za 
preprečevanje 
in obvladovanje 
vnosa in širjenja 
invazivnih 
tujerodnih vrst  

216 59.110,16  3.310,16/MOP 
 20.800,00/ 
 podnebni sklad 

15.000,00/ 
podnebni sklad 

20.000,00/ 
podnebni sklad 

BP II. in III.  
četrtletje 

  

  Osveščanje o invazivnih tujerodnih vrstah TO    maj-avgust   

  Spremljanje razširjenosti ITV v ZO in njegovi okolici TO maj-avgust   

  Priprava in izvajanje ukrepov za obvladovanje močno razširjenih vrst AP   maj-oktober   

  KAZALNIK: izvedene osveščevalne aktivnosti, določeno število 
lokacij  in odstranitev tujerodnih vrst na teh lokacijah 

  Ciljna vrednost: 2, 3, 3 

  Spremljanje 
stanja in 
urejanje krajine 

240 6.183,90 5.683,90/ 
MOP 

500,00/MOP   VZ 
  

celo leto   

  Identifikacija krajinskih prvin VZ    celo leto   

  KAZALNIK: pregled in popis krajinskih prvin   Ciljna vrednost: 8, 8 

  Upravljanje 
biosfernega 
območja 

210 8.879,40 4.205,90/ 
MOP 

3.873,50/ 
projekt riba 

800,00/Unesco 

  TK celo leto   

  Mreža šol TO celo leto    

  Spremljanje stanja narave na celotnem območju TO celo leto    

 Izvajanje naravoslovnih dni v okviru projekta Ribe na šolskih krožnikih DK I. -  II. 
četrtletje 

 

  KAZALNIK:  izvedene aktivnosti, dopolnjena baza podatkov o stanju 
narave, naravoslovni dnevi v okviru projekta Ribe na šolskih krožnikih 

Ciljna vrednost: 5-10, 1, 4 

  Izvajanje 
projekta Life 
NATURAVIVA 

2.117 39.021,56 13.593,27/EU 
2.265,56/ 

MOP projekt 
7.341,09/ 

MOP redni 
6.796,64/KP 

5.415,00/EU 
902,50/ 

MOP projekt 
2.707,50/KP 

  TK celo leto   

  Priprava in izdelava brošure o okoljskih zgodbah NKG celo leto   

  Promocijske aktivnosti projekta NKG celo leto   

 Izvedba projekcij kina na prostem na gradu Podsreda z naravovarstveno tematiko NKG celo leto  

  Ogled primera dobre prakse     NKG   celo leto   

 Izvedba osveščevalnih dogodkov     NKG celo leto  

 Gostovanje razstave Magična narava 2017 in razstave Ekosistemi Slovenije NKG celo leto  

 Srečanje projektnih partnerjev NKG III. četrtletje  
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  KAZALNIK: brošura, promocija projektnih aktivnosti, izvedene 
projekcije kina na prostem, ogled dobre prakse, osveščevalni 
dogodki, gostovanje razstav, srečanje 

Ciljna vrednost: 1, 1, 3, 1, 10-20, 2, 1 

  LIFE AMPHICON  1.072 193.359,71  2.497,42/EU 
277,50/ 

MOP projekt 
23.864,79/ 
MOP redni 

8.184,00/EU 
2.711,63/ 

MOP projekt 
2.744,37/KP 

 118.500,00/EU 
3.500,00/MOP 

projekt 
31.080,00/ 

Podnebni sklad 

TK celo leto   

 Pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj za delo z zavarovanimi vrstami ter za 
gojenje divjih živali 

DK celo leto  

 Izdelava tehnične dokumentacije za mlake in kopenske habitate DK celo leto  

 Ureditev lokacije za vzpostavitev opreme za gojenje nižinskega urha AČ IV. četrtletje  

  Nakup opreme za gojenje nižinskega urha VS IV. četrtletje   

 Dogovor z RD Sotla glede vzpostavitve" fish - free zone" v ribniku Trebče TK celo leto  

 Nakup zemljišč na območju Jovsov - 10 ha DK celo leto  

 Dogovori z lastniki za vzpostavitev 30 mlak na Bohorju TK celo leto  

 Organizacija in izvedba 5 dnevnega poletnega tabora  BP III. četrtletje  

 Ureditev mlake pri OŠ Lesično BP IV. četrtletje  

 Nakup računalnika in fotoaparata  VS                   I. četrtletje  

  KAZALNIK: pridobljena dovoljenja, tehnična dokumentacija, urejena 
lokacija za gojenje nižinskega urha, kupljena oprema za gojenje 
nižinskega urha, dogovor z RD Sotla, površina kupljenih zemljišč, 
dogovori o najemu zemljišč za mlake na Bohorju, izveden poletni 
tabor, urejena mlaka pri OŠ Lesično, računalnik in fotoaparat 

Ciljna vrednost: 1, 1, 1, 1, 1,  
10 ha, 1, 1, 1, 1,1 

  Približajmo 
UNESCO-va 
biosferna 
območja 
prebivalcem 

150 13.305,20 3.330,00/ 
MOP 

7.484,08/ 
projekt BO 

2.491,12/KP 

  TK I. - III. 
četrtletje 

  

 Organizacija in izvedba MAB dneva TK I. - III. 
četrtletje 

  

 Strokovna ekskurzija za deležnike v BO Kras TK I. - III. 
četrtletje 

  

  Izdelava komunikacijske strategije TK I. - III. 
četrtletje 

  

  Priprava in izdelava informacijske table o BO Kozjansko in Obsotelje TK I. - III. 
četrtletje 

  

  KAZALNIK: MAB dan, strokovna ekskurzija, izdelana 
komunikacijska strategija, informacijska tabla 

Ciljna vrednost: 1, 1, 1, 1 
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 Izvajanje EIP 
»Sadjarji 
opraševalcem 
in opraševalci 
sadjarjem« 

16 293,44 293,44/ 
MOP 

   AČ celo leto   

         Predavanje o visokodebelnih travniških sadovnjakih AČ celo leto   

         Strokovna srečanja s projektnimi partnerji AČ celo leto   

        KAZALNIK: predavanje, strokovna srečanja       1, 1-3 

Legenda: AČ – Adrijan Černelč, BP – Barbara Ploštajner, DK – Dušan Klenovšek, NKG – Nina Klavdija Gabron, TK – 
Tatjana Kotnik, TO – Tina Osovnikar, VZ – Vesna Zakonjšek, AP – Anton Preskar, VS – Valerija Slemenšek 
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PRILOGA 1: POTEKAJOČI PROJEKTI 

Naslov projekta: BIODIVERZITETA – UMETNOST ŽIVLJENJA (LIFE16 GIE/SI/0007) z akronimom LIFE 
NATURAVIVA 

Povzetek/cilji 
projekta: 

Splošni cilj projekta LIFE NATURAVIVA je razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije in 
njihov pomen ter osvetliti nevarnosti, ki jim pretijo.  Posebej se bomo posvetili endemičnim 
in ogroženim vrstam. Največ aktivnosti se bo dogajalo na zavarovanih območjih, zato je pet 
slovenskih naravnih parkov projektnih partnerjev. Sporočila o vrednosti biodiverzitete bomo 
povezali s kulturno dediščino in umetnostjo, pridružili prireditvam in koncertom ter naslovili 
občinstvo, ki tega ne pričakuje – ki išče kulturne in umetnostne dogodke, najde pa sporočilo 
o ogroženosti narave:  o biodiverziteti in nujnosti njenega ohranjanja bomo izobraževali in 
ozaveščali različne ciljne skupine, od vrtcev do študentov, od kmetov do politikov, in zato 
uporabljali različne pristope. Sodelovali bomo na sejmih, razstavah, okoljskih dnevih. 
Pripravili in izdali bomo knjigo o biodiverziteti Slovenije, posneli film, pripravili veliko 
razstavo na prostem in dve v zaprtih prostorih, plakate in oglase. Za otroke bomo pripravili 
igrice, pobarvanke in knjižice ter natečaje različnih vrst, vse z naravovarstveno vsebino; 
poletna šola za dijake in delavnice za učitelje srednjih šol; predavanja za kmete, 
izobraževanja za kmetijske pospeševalce. Uredili bomo tri tematske učne poti. Medijska 
sporočila, spletne strani in družbena omrežja bodo skrbeli za promocijsko podporo projekta, 
s katerim želimo doseči polovico prebivalcev Slovenije. 

Ključne 
aktivnosti v 
tekočem letu: 

- promocijske aktivnosti projekta (sejmi in različne prireditve, socialna omrežja, spletna 
stran, objave v časopisih in drugih medijih) 

- ozaveščanje obiskovalcev parka o pomenu biodiverzitete ter o samem projektu 
(naravoslovni dnevi in delavnice za OŠ in vrtce, predavanja, interpretacija naravne 
dediščine po Grajski učni poti Podsreda, predstavitev projekta na občnih zborih lokalnih 
društev) 

- aktivnosti za izdajo publikacije Okoljske zgodbe 
- 3 projekcije kina na prostem na gradu Podsreda z naravovarstveno tematiko 
- študijsko turo ogleda dobrih praks v drugem zavarovanem območju z deležniki 
- od aprila bomo na gradu Podsreda gostili razstavo Ekosistemi Slovenije, od maja do konca 

avgusta pa razstavo Magična narava 2017 
- mreženje in sodelovanje pri aktivnostih z drugimi projektnimi partnerji 

Status projekta: V izvajanju 

Vrednost 
projekta: 

2.482.242,00 €.  Delež, ki ga prejme Kozjanski park je 259.691,00 €. 

Vir sredstev: EU 60%, MOP 10%, 30% lastna sredstva 

Trajanje: september 2017 – avgust 2022 

Partnerji: 
  

Vodilni partner projekta je Nacionalni inštitut za biologijo. Drugi partnerji projekta so: Lutra, 
inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Krajinski park Ljubljansko barje, Krajinski park 
Goričko, Notranji regijski park, Triglavski narodni park, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, 
Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in 
Kozjanski park. 

Cilj/podcilj, v 
katerega spada 
projekt: 

Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst, habitatnih tipov, območij Natura 
2000,  naravnih vrednot in krajine. 
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Naslov projekta: 
 

Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov (AMPHIbian CONservation and habitat 
restoration) – LIFE AMPHICON (LIFE18 NAT/SI/000711) 

Povzetek/cilji 
projekta: 

Osrednja tema projekta je upad populacij dvoživk, ki je posledica izgube, drobitve in 
uničenja primernih življenjskih prostorov ter zmanjšanje njihove povezanosti. 
Cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti ciljnih vrst dvoživk v šestih Natura 2000 
območjih v Sloveniji (Ljubljansko barje, Radensko polje – Viršnica, Dobrava – Jovsi in Bohor), 
na Danskem (Søer ved Tårup og Klintholm) in v Nemčiji (Felchowseegebiet). Ciljne vrste so 
nižinski urh (Bombina bombina), hribski urh (Bombina variegata) in veliki pupek (Triturus 
carnifex), vse vrste iz Priloge II Direktive o habitatih, za katere so razglašena Natura 2000 
območja, kjer se bo projekt izvajal. Z načrtovanimi ukrepi se bo izboljšalo tudi stanje vrst iz 
Priloge IV Direktive o habitatih na projektnih območjih (plavček Rana arvalis, rosnica R. 
dalmatina in zelena rega Hyla arborea) ter stanje velikega severnega pupka (Triturus 
cristatus) iz Priloge II Direktive o habitatih v Nemčiji. 
Pomemben del projekta je vzpostavitev mednarodnega sodelovanja in prenosa znanja, 
izkušenj in dobrih praks med partnerji ter spodbuda za nadaljevanje podobnih projektov v 
prihodnje v širši regiji, kar bo  pomembno prispevalo k boljšemu upravljanju Natura 2000 
območij. 
Osrednja aktivnost projekta je obnovitev ali ponovna vzpostavitev mrestišč (predvidena 
ureditev 130 mlak v Sloveniji, 30 mlak v Nemčiji in 3 mlake na Danskem) in kopenskih 
habitatov (predvidenih 52 ha v Sloveniji, 20 ha v Nemčiji) ciljnih vrst dvoživk. 
Na Radenskem polju, Ljubljanskem barju in v Kozjanskem parku se bodo vzpostavili 
učinkoviti ukrepi za dvoživke na štirih najbolj problematičnih cestnih odsekih, ter jih kot 
primere dobrih praks prenesli tudi v druge dele Slovenije. 
V Kozjanskem parku  bomo na območju Jovsov kupili 15 ha zemljišč ter uredili 10 mlak z 
namenom izboljšanja populacije nižinskega urha. Na območju Bohorja bomo uredili 30 mlak 
za izboljšanje populacije hribskega urha. 
Na Trebčah bomo obnovili Kolarjevo domačijo, uredili tematsko pot o dvoživkah in s tem 
vzpostavili Informacijski center za dvoživke s prikazom različnih varstvenih ukrepov. 
Pomemben sofinancer te obnove je Občina Bistrica ob Sotli. 
Do konca leta 2023 bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo na odseku državne 
ceste ob Kolarjevi domačiji zgradila podhode za dvoživke, s čimer bomo s projektom trajno 
rešili problematiko ročnega prenašanja dvoživk čez cesto, ki ga v Kozjanskemu parku skupaj s 
prostovoljci izvajamo že 19 let. 

Ključne 
aktivnosti v 
tekočem letu: 

Monitoring nižinskega urha v Jovsih ter hribskega urha na Bohorju, dogovori z lastniki 
zemljišč,  priprava tehnične dokumentacije za mlake in habitate, določitev lokacij za 
vzpostavitev mlak, nakup opreme za gojenje nižinskega urha, čiščenje okolice za 
vzpostavitev Centra za dvoživke na Trebčah, izvedba poletnega tabora na temo dvoživk, 
komunikacijske aktivnosti, priprava poročil in management projekta.  

Status projekta: V izvajanju. 

Vrednost 
projekta: 

Vrednost celotnega projekta je 8.079.824,00 €. Vrednost projekta za JZ KP znaša 752.100,00 
€. Sofinancerski delež JZ KP je v višini 151.368,00 €. Sofinancerski delež Ministrstva RS za 
okolje in prostor znaša 149.472,00 in sofinancerski delež EU 451.260,00 €. 

Vir sredstev: EU 60%, MOP 20%, 20% lastna sredstva, 7.700,00 Občina Bistrica ob Sotli 

Trajanje: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2026 
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Partnerji: 
  

Prijavitelj projekta je Občina Grosuplje, partnerji projekta so poleg JZ KP: Zavod za turizem in 
promocijo »Turizem Grosuplje« (Krajinski park Radensko polje), Javni zavod Krajinski park 
Ljubljansko barje, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (MZI), Center za 
kartografijo favne in flore, Amphi International ApS (Danska), Nyborg Kommune (Danska), 
Verein der Freunde des Deutsch-Polnischen Europa-Nationalparks Unteres Odertal e.V. 
(Nemčija). 

Cilj/podcilj, v 
katerega spada 
projekt: 

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

  
 

Naslov projekta: Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem 

Povzetek/cilji 
projekta: 

Projekt povezuje tri biosferna območja v Sloveniji, s katerim si želimo povečati 
prepoznavnost in izkoristiti potenciale, ki jih »Unescovo« imenovanje prinaša območju. 
Ozaveščanje, komunikacija, promocija ter izmenjava dobrih praks so glavne aktivnosti 
projekta. S specifičnimi aktivnostmi na posameznem BO želimo dosegati cilje varovanja 
naravne in kulturne dediščine posameznega območja ob istočasnem izboljševanju 
dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva. 

Ključne 
aktivnosti v 
tekočem letu: 

V letu 2020 bomo dokončali 2. fazo projekta, v okviru katere bomo izvedli naslednje 
aktivnosti: 

- organizacija strokovne ekskurzije za deležnike in zaposlene JZ Kozjanski park v BO 
Kras in porečje Reke 

- organizacija MAB dneva na gradu Podsreda v sklopu še dveh istočasnih dogodkov, to 
sta Festival ekološke hrane in Kuhna na gradu Podsreda 

- izdelava komunikacijske strategije za BO Kozjansko in Obsotelje 
- priprava in izdelava informacijske table o BO Kozjansko in Obsotelje na upravi JZ 

Kozjanski park 

Status projekta: V izvajanju 

Vrednost 
projekta: 

Vrednost 2. faze projekta za JZ KP je 9.975,20 €. 

Vir sredstev: CLLD 85 %, 15 % JZ KP 

Trajanje: oktober 2018 – september 2020 

Partnerji: 
  

Projekt sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS): LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Posavje, 
LAS Dolina Soče, LAS Med Snežnikom in Nanosom, Park Škocjanske jame, Triglavski narodni 
park.  

Cilj/podcilj, v 
katerega spada 
projekt: 

Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst, habitatnih tipov, območij Natura 
2000,  naravnih vrednot in krajine. 
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PRILOGA 2: POTENCIALNI PROJEKTI 

Naslov 
projekta 

Povzetek/cilji 
projekta: 

Ključne aktivnosti: Ocenjena 
vrednost: 

Potencialni    
vir sredstev 

Časovni 
okvir 
(trajanje) 

Predvideni/ 
potencialni partnerji 

  
Življenje 
netopirjev na 
gradovih 
(Conservation of 
bat species that 
roost in castles 
and other 
buildings of 
cultural heritage- 
LIFE of Bats in 
Castles) 

Projekt bo 
izboljšal stanje 
ohranjenosti 
populacij 
naslednjih vrst 
netopirjev: 
Rhinolophus 
ferrumequinum, 
R. euryale, R. 
hipposideros in 
Myotis 
emarginaus. 

- Uvajanje inovativnih 
rešitev za zaščito 
netopirjev na gradovih v 
času kotitve, ko so 
najbolj ranljivi, 
- Monitoringi 
netopirjev z moderno 
tehnologijo t.i. čipiranje 
netopirjev 
- Ozaveščanje ljudi o 
pomenu netopirjev v 
našem okolju 

240.000,00 
za JZ KP 

EU, MOP 1.9.2020 -
31.8.2027 

Prijavitelj: Mestna 
občina Nova Gorica, 
Biotehniška fakulteta, 
Občina Podčetrtek, 
Občina Krško, RA 
Savinjske regije, TD 
Krška jama, Slovensko 
društvo za proučevanje 
in varstvo netopirjev 
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2. AKTIVNO SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NOVEGA PROGRAMA NATURA 2000 ZA OBDOBJE 2021-
2027 
 
V zvezi s pripravo novega programa upravljanja Natura 2000 območij se bomo vključevali v aktivnosti pri 
procesu priprave, ki jih bodo izvajale pristojne strokovne službe in resorno ministrstvo. 
 
 
Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:  

Prior. Cilj – 
podcilj – 
naloge in 
aktivnosti 

  
Št. ur 

  

  Skupaj                    
odhodki 

Stroški 
dela/vir 

Materialni    
stroški (brez 
fiksnih: el. 
voda.)/vir 

 Investicije/ 
vir 

       
Koordin. 

  
Obdobje 
izvajanja 

  

  
  

 PUN 

  Aktivno 
sodelovanje pri 
pripravi novega 
programa 
Natura 2000 za 
obdobje 2021-
2027 

110 2.388,68 2.388,68/MOP       
  

  

  Vključevanje v 
aktivnosti za 
pripravo 
novega 
Programa 
Natura 2000  

110 2.388,68 2.388,68/MOP   BP celo leto   

 KAZALNIK: izvedene aktivnosti Ciljna vrednost: 1-5 

Legenda: BP – Barbara Ploštajner 

 
 
 

3   PRIPRAVA NAČRTOV UPRAVLJANJA  ZAVAROVANEGA OBMOČJA 
  
V okviru tretje naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti: 
  
1. Sodelovanje pri novelaciji ustanovitvenega akta in pripravljanje osnutka načrta upravljanja 
  
V skladu z usmeritvami in navodili Ministrstva za okolje in prostor bomo: 

-  sodelovali pri pripravi novelacije akta o zavarovanju in koordinirali posvetovanja z deležniki na lokalni in 
regionalni ravni 

- izvajali aktivnosti v zvezi s pripravo osnutka načrta upravljanja 
V mesecu januarju bomo organizirali 2. forum deležnikov zavarovanega območja Kozjanskega parka. Forum 
smo ustanovili v sklopu projekta Krepitev zmogljivosti za učinkovitejše upravljanje zavarovanega območja 
Kozjanski park in sicer z namenom tesnejšega sodelovanja s ključnimi deležniki našega območja. 
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Časovnica priprave delovnega osnutka načrta upravljanja 
Priprava delovnega osnutka načrta upravljanja je v tesni povezavi oz. soodvisnosti s pripravo posodobitve akta 
o zavarovanju, ki jo vodi MOP. 
 
  

Naloga/aktivnost Obdobje izvajanja 

-Dopolnitev analize in ocene stanja Kozjanskega parka v 
skladu s strokovnimi podlagami 
  
-Dopolnitev SWOT analize  v skladu s strokovnimi podlagami 

prvo tromesečje 

A Določanje 
1. ciljev (varstveni, razvojni, cilji predstavitve in obiska) 
2. nosilcev 
3. virov financiranja 
4. kazalnikov 
  
B Umeščanje ciljev v varstvena območja (cone) 

drugo in tretje tromesečje 

-Ocena tveganj 
  
-Priprava  predloga delovnega osnutka NU 

četrto tromesečje 
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2. Priprava letnega načrta dela  
  
V drugi polovici leta 2020 bomo pričeli s pripravo letnega načrta dela za leto 2021. 
  
  
Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

Prior. Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

  
Št. ur 

  

  Skupaj                    
odhodki 

Stroški dela/ 
vir 

Materialni    
stroški (brez 
fiksnih: el. 
voda.)/vir 

 Investicije/ 
vir 

 
 Koord. 

  
Obdobje 
izvajanja 

  

  
  

 PUN 

 Priprava načrtov 
upravljanja 
zavarovanega 
območja 

2.330 53.005,46 53.005,46/MOP       
  

  

  Sodelovanje pri 
novelaciji 
ustanovitvenega akta 
in pripravljanje 
osnutka načrta 
upravljanja 

1.930 44.039,90 44.039,90/MOP    BP Celo leto    

  2. Forum deležnikov zavarovanega območja TK I. 
četrtletje 

  

  Sodelovanje pri pripravi novelacije akta o zavarovanju in koordinirali posvetovanja z 
deležniki na lokalni in regionalni ravni 

BP celo leto   

 Izvajanje aktivnosti v zvezi s pripravo osnutka načrta upravljanja BP celo leto  

  KAZALNIK: forum deležnikov, izvedene aktivnosti pri novelaciji, izvedene 
aktivnosti-načrt upravljanja 

Ciljna vrednost: 1, 1, 1-5 

  Priprava letnega  
načrta dela 

400 8.965,56 8.965,56/MOP     VS III., IV. 
četrtletje 

  

  Priprava letnega programa dela VS III., IV. 
četrtletje 

  

  KAZALNIK: Potrjen letni program dela   Ciljna vrednost: 1 

 Legenda: BP – Barbara Ploštajner, VS – Valerija Slemenšek, TK – Tatjana Kotnik 
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4 IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V  NARAVI 
   
V okviru četrte naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti: 
  
1.  Izvajanje nadzora v naravi 
2.  Izobraževanje mladih varuhov narave 

  
Znotraj zavarovanega območja delujejo trije naravovarstveni nadzorniki, ki izvajajo tudi druge naloge v okviru 
prve prioritete.  Naravovarstveni nadzor se bo izvajal znotraj zavarovanega območja. 
V okviru naravovarstvenega nadzora bomo prednostno izvajali nadzor nad aktivnostmi, ki lahko ogrožajo 
naravovarstveno najbolj pomembne habitate in lahko najbolj prizadenejo habitatne tipe in zavarovane 
rastlinske in živalske vrste. 
 
Na področju neposrednega nadzora bomo posebno pozornost posvetili naslednjim nalogam: 
1. Sekanje obvodne vegetacije – dogaja se v spomladanskem in jesenskem času. V tem času bomo izvajali 

poostren nadzor, zato da bomo lahko poseke še pravočasno preprečili. 
2. Nedovoljeno odlaganje odpadkov – predvsem gre tukaj za gradbene odpadke, ki jih lastniki kasneje 

prekrijejo z zemljino in postanejo nevidni. Posebej bomo pozorni na ta odlagališča in od lastnikov zahtevali, 
da jih odstranijo. 

3. Gnojenje ob vodnih telesih – v času intenzivnejšega gnojenja z gnojnico bomo pogosteje nadzorovali teren, 
da preprečimo, da pride do pretiranega gnojenja. 

4. V času gnezditvenega obdobja čebelarja bomo v peskokopu Župjek poostrili nadzor. 
5. V času cvetenja kukavičevk bomo poostrili nadzor na travniku, kjer poteka naravoslovna učna pot Travnik. 
6. Odvzem vode iz vodotokov – v poletnih mesecih se dogaja, da za zalivanje poljščin nekateri kmetje 

uporabljajo vodo vodotokov. Na take odvzeme bomo zelo pozorni oziroma bomo poskrbeli, da do njih ne 
bo prihajalo. 

7. Nabiranje gliv – v času rasti gliv le te mnogi še vedno kljub številnim opozorilom pretirano nabirajo. V 
preteklem letu smo kršitelje le opozarjali, v tekočem letu pa bomo po potrebi izrekali globe. 

8. Spremljanje novogradenj glede na izdano naravovarstveno soglasje. 
9. Vožnja v naravnem okolju – problem predstavljajo motorne sani v zimskem času in štirikolesniki. Ker je 

tukaj kršitelje zelo težko neposredno sankcionirati, se bomo povezali s policijo. Na nedovoljeno vožnjo 
bomo opozarjali preko medijev, po potrebi pa bomo izvedli skupne akcije skupaj s policisti. 

   
Naravovarstveni nadzorniki se bodo udeležili morebitnih dopolnilnih izpopolnjevanj. V skladu z aktivnostmi 
resornega ministrstva bomo za nadzornike zagotovili ustrezno opremo, saj smo že konec leta 2018 podpisali 
posamični sporazum z dobaviteljem ustrezne opreme, prav tako smo nabavili dlančnik za potrebe nadzora na 
terenu. V zvezi z aktivnostmi naravovarstvenega nadzora po potrebi obveščamo javnost s pomočjo lokalnih 
medijev (časopis, radio, spletni mediji). 
 
V času poletnih počitnic bomo izvedli 3 petdnevna izobraževanja osnovnošolskih otrok za mlade varuhe 
narave. Izobraževanja potekajo v območju Kozjanskega parka in biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. 
Izobraževanje mladih varuhov poteka v dveh oblikah - otroci se lahko izobraževanja udeležijo od nedelje do 
petka s tem, da prespijo ali v obliki dnevnih delavnic, kar pomeni, da zjutraj pridejo in popoldne odidejo 
domov. 
 
Cilj izobraževanja je seznaniti osnovnošolske otroke z bogato bio in geodiverziteto območja ter razumeti 
določene procese v naravi. Osnovni namen je, da udeleženci pridobijo pozitiven odnos do narave in se nanjo 
čustveno navežejo. 
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Razdelitev nalog za izvajanje četrte naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

Prior. Cilj – 
podcilj – 
naloge in 
aktivnosti 

  
Št. ur 

  

Skupaj 
odhodki 

Stroški dela 
/vir 

Materialni 
stroški (brez 
fiksnih: el. 
voda.)/vir 

Investicije 
/vir 

Koord.   
Obdobje 
izvajanja 

  

  
  

PUN 

  Izvajanje 
neposrednega 
nadzora v naravi 

1.630  30.203,00 24.798,00/MOP 1.105,00/KP 
4.300,00/Unesco 

     
  

  

  Izvajanje 
nadzora v naravi 

1.110 14.870,10 13.765,10/MOP 1.105,00/KP   AP celo leto   

  Izvajanje nadzora v naravi AP celo leto   

  Sodelovanje z drugimi pristojnimi službami znotraj prostora PK celo leto   

  KAZALNIK:  Službena obleka za naravovarstveni nadzor za tri 
osebe, poročilo o izvedenih nalogah 

  Ciljna vrednost: 3, 1 

  Izobraževanje 
mladih varuhov 
narave 

520 15.332,90 11.032,90/MOP 4.300,00/Unesco   BP II. in III. 
četrtletje 

  

  Izvedba treh izobraževanj BP II. in III. 
četrtletje 

  

  KAZALNIK: Izvedena tri petdnevna izobraževanja Ciljna vrednost: 3 

Legenda: BP – Barbara Ploštajner, AP – Anton Preskar, PK – Peter Kunst 
 

  
 
 
5   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 naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti: 
  
1.   Ukrepi za ohranjanje populacije dvoživk 

  
Že 20 let izvajamo ukrepe za varovanje dvoživk med pomladno selitvijo na mrestišča. S tem zmanjšamo 
možnost povozov med prečkanjem prometnice ter tako pomagamo k ohranitvi lokalne populacije dvoživk. 
Ukrepi vključujejo: 
- postavitev varovalnih ograj ob prometnici 
- ročno prenašanje dvoživk preko prometnice 
 
2.   Aktivnosti za ohranitev ugodnega stanja gnezditvenega habitata čebelarja 
  
Gnezdišče čebelarja (Merops apiaster) v peskokopu Župjek na Bizeljskem je potencialno ogroženo zaradi 
različnih interesov in (ne)dejavnosti. Peskokop Župjek je, kot zoološka in geološka naravna vrednota državnega 
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pomena (evid. št.: 1930) izjemnega naravovarstvenega pomena in je potrebno s parcelami opravljati v skladu z 
varstvenimi režimi. V letu 2020 nameravamo v zimskem času odstraniti lesno zarast pod glavno gnezdilno 
steno. Razrast, predvsem robinije, že spreminja (slabša) razmere na lokaciji, pa tudi onemogoča opazovanje 
čebelarjev iz v ta namen postavljene opazovalnice. Zaradi številnih obiskov naravoslovnih fotografov, ki 
lokacijo obiščejo zaradi fotografiranja, bomo pred gnezdilno sezono uredili v bližini gnezdilne stene varno 
maskirano mesto za fotografiranje. Po potrebi bomo sodelovali z Občino Brežice (priprave OPPN) in lokalnimi 
vlagatelji (gradnja na območju peskokopa). 
  
S strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Območna izpostava Krško smo v letu 2018 dobili obvestilo, da 
ima na omenjenih parcelah koncesijsko pogodbo za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin podjetje IGM 
Zagorje d.o.o. Podjetje je že vložilo vlogo za izdajo dovoljenja za opustitev rudarskih del. Po tem, ko bo 
koncesionar pridobil odločbo o prenehanju pravic in obveznosti, bo lahko Sklad ta zemljišča oddal upravljavcu 
zavarovanega območja v zakup. 
  
Razdelitev nalog za izvajanje pete naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

 Prior. Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

  
  Št. ur 
  

Skupaj 
odhodki 

Stroški 
dela/ 
vir 

Materialni 
stroški (brez 
fiksnih: 
el.voda.)/vir 

Investicije 
/vir 

 Koord.   
Obdobje 
izvajanja 

  

  
  

PUN 

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

244 5.798,90 4.698,90/ 
MOP 

1.100,00/MOP      
  

 

  Ukrepi za ohranjanje 
populacije dvoživk 

102 2.147,10 2.047,10/ 
MOP 

100,00/MOP   DK jan-sept DA 

  Postavitev ograje ob prometnici AP I.                
četrtletje 

  

  Prenašanje dvoživk z monitoringom DK I.                    
četrtletje 

  

  KAZALNIK: postavljena ograja, število prenesenih dvoživk,   poročilo Ciljna vrednost: 1, 5000, 1 

  Aktivnosti za ohranitev 
ugodnega stanja 
gnezditvenega habitata 
čebelarja 

142 3.651,80 2.651,80/ 
MOP 

1.000,00/MOP   DK   
I. – III. 

četrtletje 

  

  Komunikacija z okoliškimi prebivalci, obiskovalci, naravoslovnimi fotografi DK I. – III. 
četrtletje 

  

  Monitoring čebelarja in obiska DK I. – III. 
četrtletje 

  

 Postavitev kamuflažnega opazovališča za potrebe fotografiranja DK I. četrtletje  

  KAZALNIKI: ohranjen gnezditveni habitat z vzdrževano 
opazovalnico, opravljen monitoring s poročilom, postavljena 
fotoopazovalnica 

Ciljna vrednost: 1, 1, 1 

 Legenda: DK – Dušan Klenovšek, AP – Anton Preskar 
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6    SODELOVANJE PRI UKREPIH IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA, S KATERIMI SE  
       ZAGOTAVLJA CILJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA 
 
V okviru te naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:  
  
1. Sodelovanje pri pripravi novih ukrepov za reformo Skupne kmetijske politike novega programskega 

obdobja po letu 2020 
2. Sodelovanje z ekološkimi kmetijami 
3. Sodelovanje z nosilci dopolnilnih dejavnostih na kmetijah – dogovarjanje s ponudniki, vključevanje v 

projekte, prodaja regionalnih produktov 
 
Z lastniki kmetijskih zemljišč bomo opravili pogovore o prednostih in slabostih ukrepov iz Programa razvoja 
podeželja, jih spodbujali in pomagali pri vključevanjih in izoblikovali izhodišča, ki jih bomo zastopali v okviru 
Skupnosti zavarovanih območij. Aktivno bomo sodelovali v delovnih skupinah za pripravo predlogov Skupne 
kmetijske politike po letu 2020, v katerih bomo zastopali interese in cilje zavarovanega območja. S strokovnimi 
službami bomo sodelovali pri spodbujanju vključevanja v ekološko in naravi prijazno kmetovanje.  
 
Z ekološkimi kmetijami in njihovimi združenji bomo sodelovali pri skupni promociji in v ta namen organizirali 8. 
Festival ekološke hrane na gradu Podsreda. Ekološko tržnico bo spremljal strokovni (predavanja) ter kulturni 
program.  
 
Sodelovali bomo z nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ponudniki produktov iz travniških sadovnjakov in 
drugimi ponudniki iz zavarovanega območja, pri skupni promociji na prireditvah, ki se jih udeleži ali jih 
organizira Kozjanski park. Pri izbiri ponudnikov na Prazniku kozjanskega jabolka bomo tudi v letošnjem letu 
upoštevali kriterije, ki imajo poudarek na prednosti lokalnih in ekoloških ponudnikov. 
V trgovini lokalnih produktov na upravi parka in na gradu Podsreda bomo poleg obstoječih ponudnikov  
poskušali pridobiti nove, ki imajo izdelke v skladu z načeli trajnostnega razvoja, okrepili pa bomo tudi našo 
ponudbo. 
 
 
Razdelitev nalog za izvajanje šeste naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

 Prior. Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

  
Št. ur 

  

Skupaj 
odhodki 

Stroški dela/ 
vir 

Materialni 
stroški (brez 

fiksnih: 
el.voda.)/vir 

Investicije/ 
vir 

Koord.   
Obdobje 
izvajanja 

  

  
  

PUN 

  Sodelovanje pri ukrepih 
iz programa razvoja 
podeželja, s katerimi se 
zagotavlja cilje 
zavarovanega območja 

440 10.294,76 9.294,76/MOP 1.000,00/občine          
 

 Sodelovanje pri 
pripravi novih 
ukrepov za reformo 
Skupne kmetijske 
politike 

144 2.852,16 2.852,16/MOP   AČ celo leto  

  Vključevanje v ukrepe iz Programa razvoja podeželja AČ celo leto   

   Sodelovanje v delovnih skupinah AČ celo leto   
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 KAZALNIK: vključevanje v ukrepe in sodelovanje v delovnih skupinah Ciljna vrednost: 1, 1 

  Sodelovanje z 
ekološkimi kmetijami 

76 2.568,60 1.568,60/ 
MOP 

 1.000,00/občine   AČ celo leto  

  Sodelovanje z ekološkimi kmetijami in združenji ekoloških kmetov AČ celo leto   

  Izvedba Festivala ekološke hrane VS II. in III. 
četrtletje 

  

 KAZALNIK: sodelovanje z ekološkimi kmetijami/združenji  izvedba 
Festivala ekološke hrane 

Ciljna vrednost: 5, 1 

  Sodelovanje z nosilci 
dopolnilnih 
dejavnostih na 
kmetijah – 
dogovarjanje s 
ponudniki, 
vključevanje v 
projekte, prodaja 
regionalnih produktov 

220 4.874,00 4.874,00/MOP     TK celo leto     

  Komunikacija in sodelovanje s ponudniki  TK celo leto   

 KAZALNIK: število ponudnikov na Prazniku kozjanskega jabolka, število ponudnikov 
s katerimi bomo dogovorili poslovno sodelovanje oz. sodelovanje v projektu 

  Ciljna vrednost: 150, 1-3 

 Legenda: AČ – Adrijan Černelč, VS - Valerija Slemenšek, TK – Tatjana Kotnik 
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7   SODELOVANJE Z NARAVOVARSTVENIMI, STROKOVNIMI  IN ZNANSTVENIMI  ZAVODI IN  
     INSTITUCIJAMI 
  
V okviru sedme naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti: 
  
1. Sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave 
2. Sodelovanje z zavarovanimi območji 
3. Sodelovanje z Agencijo RS za okolje 
4. Sodelovanje s strokovnimi in drugimi znanstvenimi organizacijami doma in v tujini 
5. Sodelovanje s šolskimi centri in fakultetami 
6. Sodelovanje z različnimi organizacijami pri razpisih na projekte 
  
Z Zavodom RS za varstvo narave sodelujemo pri spremljanju stanja naravnih vrednot, po potrebi opravljamo 
skupne terenske oglede za posege v prostor, ki bodo imeli vpliv na stanje v naravi. Po potrebi sodelujemo pri 
pripravi naravovarstvenih smernic  za nove občinske prostorske načrte.  
  
Z zavarovanimi območji Slovenije sodelujemo v okviru Skupnosti naravnih parkov Slovenije, ki jo bo letos vodil 
Triglavski narodni park.  Vsako leto zavarovano območje, ki vodi Skupnost, organizira srečanje zaposlenih v 
zavarovanih območjih. V okviru Skupnosti naravnih parkov Slovenije poteka tudi skupna aktivnost za parkovne 
šole, v okviru katere šolarji spoznavajo zavarovana območja. 
 
Od Agencije RS za okolje dobivamo v vednost ponudbe za prodajo zemljišč na zavarovanem območju ter 
pozive in naravovarstvena soglasja k posegom v prostor znotraj zavarovanega območja. 
O ponudbah za prodajo zemljišč in naravovarstvenih soglasjih k posegom v prostor vodimo evidenco. 
Naravovarstveni nadzorniki bodo na podlagi le-te spremljali stanje na terenu. 
 
Kozjanski park kot član mreže Parkov Dinarskega loka aktivno sodeluje z mrežo in WWF Adria kot krovno 
organizacijo. 
Kozjanski park je član Sava Parks Network - aktivno sodelujemo v dejavnostih, ki jih izvaja mreža. 
Vrsto let trajajoče sodelovanje z Mikološko zvezo Slovenije pomeni pomemben doprinos k poznavanju gliv 
zavarovanega območja – vsako leto je v Kozjanskem parku Mikološko srečanje dr. Dušana Vrščaja in zdaj že 
vrsto let letna skupščina.  
 
Z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) bomo v letu 2020 izvedli tretji popis ptic 
gnezdilk na območju biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje (predhodna v letih 1999, 2000). Popisi se 
izvajajo na istih transektih in po enaki metodologiji - da je mogoča primerjava podatkov in prepoznavanje 
populacijskih trendov za posamezne vrste ptic v preteklih 20 letih. Podatki bodo izrednega pomena za 
načrtovanje ukrepov upravljanja gozdnih, kmetijskih in vodnih habitatov.  
 
 V JZ Kozjanski park v različnih delih leta opravljajo obvezno praktično izobraževanje dijaki in študentje, ki jih 
ustrezno vključujemo v naše upravljavske naloge. Skozi leto dobivamo kar nekaj zaprosil za podatke in nasvete 
pri pripravi raziskovalnih, seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog, na katere se vedno odzovemo. 
Aktivno sodelujemo z raziskovalnimi inštitucijami in strokovnimi združenji, ki izvajajo raziskave in monitoringe 
na našem zavarovanem območju in tako pridobivamo pomembno delovno in strokovno gradivo, ki ga 
vključujemo v upravljanje območja. 
Že vrsto let sodelujemo s Prirodoslovnim muzejem Slovenije – posvetovanja glede najdenih vrst in ugotovljenih 
podatkov, gostovanje njihovih naravoslovnih razstav. 
  
Kozjanski park kot član Skupnosti muzejev Slovenije (SMS) aktivno sodeluje zlasti s Sekcijo za izobraževanje in 
komuniciranje, ki deluje znotraj SMS-a.  Skupaj z muzeji, galerijami in drugimi zavodi  vsako leto pripravimo 
program “Z igro do dediščine”, ki je predvsem namenjen družinam, saj jim želimo naše ustanove približati na 
zabaven, prijazen način. Udeležujemo se tudi strokovnih srečanj, delavnic, predavanj,  ki jih organizira SMS. 
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Kozjanski park sodeluje s Turistično zvezo Slovenije pri ocenjevanju tematskih poti Slovenije. 
 
Sodelovali bomo z različnimi strokovnimi in raziskovalnimi institucijami na razpisih za projektna sredstva s 
področja ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter trajnostnega razvoja. Projekti, ki jih bomo glede na 
razpoložljiva razpisna okolja pripravljali, bodo vezani na naslednje vsebine: 

-    ohranjanje, varstvo, promocija in razvijanje naravne ter kulturne dediščine 
-    varovanje in ohranjanje biotske raznovrstnosti 
-    ureditev Čerčkove domačije v Center biodiverzitete in tradicionalnega sadjarstva 
-    ureditev Tončkine hiše (Podsreda 43) v informacijsko središče Kozjanskega parka 
-  inovativni interpretacijski pristopi naravne in kulturne dediščine zavarovanega območja 

 
Razdelitev nalog za izvajanje sedme naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

Prior. Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

  
Št. ur 

  

Skupaj      
odhodki 

Stroški dela/ 
vir 

Materialni 
stroški (brez 

fiksnih: 
el.voda.)/vir 

Investicije 
/vir 

Koord.   
Obdobje 
izvajanja 

  

  
  

PUN 

  Sodelovanje z 
naravovarstvenimi, 
strokovnimi in 
znanstvenimi zavodi 
in institucijami 

876 19.883,10 18.933,10/MOP     650,00/MOP 
200,00/KP 
100,00/občine 

     

  Sodelovanje z 
Zavodom RS za 
varstvo narave 

162 3.500,08 3.500,08/MOP     BP celo leto   

  Strokovna srečanja BP celo leto   

  Skupni terenski ogledi TO celo leto   

  KAZALNIK: število skupnih aktivnosti   Ciljna vrednost: 5-10 

  Sodelovanje z 
drugimi zavarovanimi 
območji 

160 3.867,08   3.367,08/ 
MOP 

500,00/MOP   BP celo leto   

  Sodelovanje na delovnih sestankih BP celo leto   

  Skupna srečanja zaposlenih BP celo leto   

  KAZALNIK: skupna srečanja in sestanki Ciljna vrednost: 2-5 

  Sodelovanje z 
Agencijo RS za okolje 

100 1.876,00 1.876,00/ 
MOP 

    BP celo leto   

  Pregledovanje pozivov in odločb VZ celo leto   

  Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih mnenj VZ celo leto   

  Spremljanje predkupnih pravic TO celo leto   

  KAZALNIK: pregledane odločbe, mnenja, predkupne pravice Ciljna vrednost: 40, 10, 140 
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  Sodelovanje s 
strokovnimi in 
drugimi znanstvenimi 
organizacijami doma 
in v tujini 

214 5.249,04 4.799,04/ 
MOP 

150,00/MOP 
200,00/KP 
100,00/občine 

  BP celo leto   

  Sodelovanje z WWF, Parki Dinarskega loka BP celo leto   

 Sodelovanje s Sava Parks Network BP celo leto  

  Sodelovanje z Mikološko zvezo Slovenije  150,00 eur BP celo leto   

  Sodelovanje s Turistično zvezo Slovenije BP celo leto   

  Sodelovanje z drugimi organizacijami BP celo leto   

  Sodelovanje z DOPPS-om DK celo leto    

  Sodelovanje s Skupnostjo muzejev Slovenije  NFK  celo leto   

  KAZALNIK: sodelovanja   Ciljna vrednost: 3-7 

  Sodelovanje z 
različnimi 
organizacijami pri 
razpisih na projekte 

140 3.248,20 3.248,20/ 
MOP 

    TK celo leto   

  Spremljanje razpisov TK celo leto   

  Priprava vsebin na razpise TK celo leto   

  KAZALNIK: pripravljeni in oddani projektni predlogi   Ciljna vrednost: 1-2 

  Sodelovanje s 
šolskimi centri in 
fakultetami 

100 2.142,70 2.142,70/ 
MOP 

    TO celo leto   

  Izvajanje praktičnih izobraževanj TO celo leto   

  Sodelovanja pri seminarskih, diplomskih in magistrskih nalogah DK celo leto   

  KAZALNIK: izvedena praktična izobraževanja , pripravljene naloge   Ciljna vrednost: 1-3, 2-5 

Legenda: BP – Barbara Ploštajner, TK – Tatjana Kotnik, TO – Tina Osovnikar, DK – Dušan Klenovšek, VZ – Vesna 
Zakonjšek 
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8   SODELOVANJE Z UPRAVLJAVCI KMETIJSKIH, GOZDNIH IN VODNIH ZEMLJIŠČ V LASTI RS ZA 
DOSEGANJE CILJEV NA NARAVOVARSTVENO POMEMBNIH POVRŠINAH 
  
 
1. Sodelovanje s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in Slovenski državni gozdovi  
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter SiDG upravljata in razpolaga s kmetijskimi in 
gozdnimi zemljišči v lasti Republike Slovenije. Naloge sektorja za kmetijstvo so sklepanje zakupnih pogodb za 
oddajo kmetijskih zemljišč v zakup in izvajanje prometa z zemljišči od nakupa, prodaje in menjave zemljišč. S 
ciljem, da se seznanimo z njihovimi letnimi plani dela in aktivnostmi, ki jih bodo izvajali na zavarovanem 
območju, bomo organizirali srečanja, v okviru katerih bomo predstavili aktivnosti, ki jih izvajamo in cilje za 
ohranitev naravovarstveno pomembnih površin. Od sklada in SiDG bomo pridobili podatke o lastništvu površin 
v državni lasti. Pripravili bomo seznam parcel, ki se dajejo v upravljanje in so naravovarstveno pomembne.  
 
2. Sodelovanje z upravljavci vodnih zemljišč 
Od Direkcije za vode, ki upravlja z vodnimi zemljišči, bomo pridobili podatke o načrtovanih vzdrževalnih delih 
na vodotokih in izvajalcih le-teh ter slednjim predstavili posebnosi teh vodotokov z vidika ohranjanja narave.« 
 
 
Razdelitev nalog za izvajanje osme naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

Prior. Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

  
Št. ur 
  

Skupaj 
odhodki 

Stroški dela/vir Materialni 
stroški (brez 

fiksnih: 
el.voda.)/vir 

Investicije 
/vir 

Koord.   
Obdobje 
izvajanja 

  

  
  
PUN 

  Sodelovanje z 
upravljavci 
kmetijskih, gozdnih 
in vodnih zemljišč za 
doseganje ciljev na 
naravovarstveno 
pomembnih 
površinah 

224 4.758,32   4.758,32/MOP         
  

  

  Sodelovanje z 
upravljavci gozdnih  
zemljišč 

   112 2.400,40 2,400,40/ 
MOP 

    DK celo leto   

  Strokovna srečanja   celo leto   

 Priprava seznama naravovarstveno pomembnih zemljišč BP I. 
četrtletje 

 

  KAZALNIK: število skupnih aktivnosti, pripravljen seznam Ciljna vrednost: 1-5, 1 

  Sodelovanje z 
upravljavci  
vodnih zemljišč 

112 2.357,92 2.357,92/ 
MOP 

    TK celo leto   

  Strokovna srečanja  TK celo leto   

  KAZALNIK: število skupnih aktivnosti Ciljna vrednost: 1-5 

Legenda: TK – Tatjana Kotnik, DK – Dušan Klenovšek, AČ – Adrijan Černelč 
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9  ZAGOTAVLJANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA IZVAJANJE  UPRAVLJAVSKIH IN NADZORNIH    
    NALOG 
 
V okviru devete naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti: 
  
1.   Priprava programov, poročil, javnih naročil in informiranje zaposlenih 
2.   Seje sveta zavoda in strokovnega sveta 
3.   Upravljanje s kadri 
4.   Zagotavljanje varstva pri delu in požarne varnosti 
5.   Izobraževanje delavcev Kozjanskega parka 
6.   Zbiranje in hranjenje podatkov o stanju narave in rabi prostora 
  
V letu 2020 bomo po navodilih Ministrstva za okolje in prostor pripravili zahtevana poročila o delu JZ KP za leto 
2019 in polletno poročilo o delu JZ KP za leto 2020. Prav tako bomo po navodilu Ministrstva pripravljali vsa 
zahtevana mesečna oz. trimesečna poročila. V skladu z zakonodajo (ZJN–3) izvajamo tudi javna naročila. 
                      
V letu 2020 bomo izvedli najmanj dve seji Sveta zavoda JZ KP in najmanj eno sejo Strokovnega sveta JZ KP. 
  
V JZ KP v leto 2020 vstopamo z 19 zaposlenimi (18 redno zaposlenih in 1 projektna zaposlitev). Na projektu 
LIFE AMPHICON načrtujemo v letu 2020 zaposlitev osebe s V. stopnjo izobrazbe – tehnična pomoč na projektu. 
Za izvajanje ukrepov na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti načrtujemo zaposlitev dveh oseb (8 in 4 
mesece) za izvajanje ukrepov za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst ter 
ukrepov za obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča v upravljanih zavarovanih območjih. 
Zaposlitvi bomo realizirali samo v primeru pridobitve sredstev iz Sklada za podnebne spremembe. 
Na Zavod za zaposlovanje, območna služba Celje bomo prijavili program za sofinanciranje javnih del za štiri 
osebe. 
  
V začetku leta 2020 načrtujemo nakup zaščitne delovne opreme, ki bo zagotavljala varno izvajanje dela na 
terenu, prav tako bomo skozi celotno leto izvajali kontrolo varstva pri delu in  požarne varnosti. 
  
Izobraževanje zaposlenih v JZ KP se bo izvajalo z udeležbo na strokovnih srečanjih, seminarjih, delavnicah ter 
spremljanjem strokovne literature in revij. V okviru naših pristojnosti in možnosti bomo zaposlene napotili na 
izobraževanja, ki bodo prispevala k boljšemu upravljanju zavarovanega območja. Naravovarstveni nadzorniki 
se bodo udeležili dopolnilnih izpopolnjevanj, ki jih organizira Ministrstvo za okolje in prostor. Med 
izobraževanje zaposlenih štejemo tudi strokovno ekskurzijo, ki je namenjena spoznavanju dobrih praks v 
drugih zavarovanih območjih. 
  
Nadaljevali bomo ustaljeno zbiranje in prostorske prikaze podatkov o stanju narave in rabi prostora, ki je 
potrebno za učinkovito upravljanje zavarovanega območja. Skladno s tem bomo pridobivali podatke občin in 
drugih institucij, ki zbirajo in hranijo tovrstne podatke. 
  
V okviru promocije zdravja na delovnem mestu bomo v okviru navedenih aktivnosti zagotovili: 
- primerne delovne obremenitve 
- ciljno usposabljali zaposlene za varno delo z bremeni, glede dela v hrupnem okolju, pravilno delo z   
   orodjem in delovno opremo, uporabo delovnih pripomočkov, pravilno delo s slikovnim zaslonom 
- ustvarili ergonomsko zdrava delovna mesta, uvajali novo bolj prijazno delovno opremo 
- jasno opredelili odgovornosti 
- poskušali ustvarjati pozitivno delovno vzdušje 
- poskušali ustvarjati pozitivne odnose s sodelavci 
- skrbeli za telesno zdravje 
- nadaljevali s prilagojenim delovnim časom (fleksibilni delovni čas) 
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Razdelitev nalog za izvajanje devete naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

Prior. Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

  
Št. ur 

  

Skupaj 
odhodki 

Stroški dela/ 
vir 

Materialni 
stroški (brez 

fiksnih: 
el.voda.)/vir 

Investicije 
/vir 

 Koord.   
Obdobje 
izvajanja 

  

  
  
PUN 

  Zagotavljanje podpornega 
okolja za izvajanje 
upravljavskih in nadzornih 
nalog 

1.936 113.780,58 44.180,58/MOP 11.800,00/KP 
12.550,00/Občine 

43.550,00/ZRSZ 
1.700,00/MOP 

 

     
  

  

  Priprava poročil, javnih 
naročil in informiranje 
zaposlenih 

1.080  23.853,90 23.853,90/MOP     VS celo leto   

  Pripravljanje poročil VS celo leto   

  Izvajanje javnih naročil VS celo leto   

  Informiranje zaposlenih VS celo leto   

  KAZALNIK: potrjeno poročilo o delu s strani Sveta JZ KP, potrjeno 
polletno poročilo o delu, javna naročila 

Ciljna vrednost: 1, 1, 1-3 

  Seje sveta zavoda in 
strokovnega sveta 

76 1.673,56 1.673,56/MOP     VS celo leto   

  Aktivna udeležba na Sejah Sveta zavoda  člani  
sveta 

celo leto   

  Aktivna udeležba na sejah Strokovnega sveta zavoda  člani  
sveta 

celo leto   

  KAZALNIK: število sej Ciljna vrednost: 3 

  Upravljanje s kadri           140 70.829,80 3.429,80/MOP 11.300,00/KP 
12.550,00/Občine 

43.550,00/ZRSZ 

  VS celo leto   

  Prijava na razpis javnih del VS nov-dec   

  Objava razpisov prostih delovnih mest VS celo leto   

  Zaposlovanje za določen čas VS celo leto   

  KAZALNIK: prijava na razpis javnih del, objava razpisov prostih delovnih 
mest, zaposlovanje za določen čas, poročilo, seznam 

Ciljna vrednost: 1, 4-6, 2, 1, 1 

  Zagotavljanje varstva pri 
delu in požarne varnosti 

40 1.182,40 482,40/MOP 700,00/MOP   AP  celo leto 
  

  

  Zagotavljanje delovnih oblačil in obutve AP celo leto   

  Izvajanje požarne varnosti AP celo leto   
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  Urejanje dokumentacije AP celo leto   

  KAZALNIK: delovna oprema, urejena dokumentacija Ciljna vrednost: 1, 1 

  Izobraževanje delavcev 
Kozjanskega parka 

250 6.761,42 5.261,42/MOP 1.000,00/MOP 
500,00/KP 

  VS celo leto   

  Opravljanje izobraževanj za zaposlene VS  celo leto   

  Priprava in izvedba strokovne ekskurzije VS  celo leto   

  KAZALNIK: izvedena usposabljanja in ekskurzija Ciljna vrednost: 10-20, 1 

  Zbiranje in hranjenje 
podatkov o stanju narave 
in rabi prostora 

350 9.479,50 9.479,50/MOP     LZ celo leto   

  Dopolnjevanje in posodabljanje baz podatkov LZ celo leto   

  KAZALNIK: Urejene baze podatkov Ciljna vrednost: 2-4 

Legenda: AP – Anton Preskar, LZ – Lucija Zorenč, VS – Valerija Slemenšek 
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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 

              7.439 34,98 % 
 

2. Aktivno sodelovanje pri pripravi novega Programa 

Natura 2000 za obdobje 2021-2027 

110 0,52 % 

3. Priprava načrta upravljanja zavarovanega območja 2.330 10,96 % 

4. Izvajanje neposrednega nadzora v naravi 1.630 7,67 % 

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

244 1,15 % 

6. Sodelovanje pri ukrepih iz programa razvoja 
podeželja, s katerimi se zagotavlja cilje zavarovanega 
območja 

440 2,07 % 

7. Sodelovanje z naravovarstvenimi, strokovnimi in 
znanstvenimi zavodi in institucijami 

876 4,12 % 

8. Sodelovanje z upravljavci kmetijskih, gozdnih in 

vodnih zemljišč za doseganje ciljev na 

naravovarstveno pomembnih površinah 

224 1,05 % 

9. Zagotavljanje podpornega okolja za izvajanje 
upravljavskih in nadzornih nalog 

1.936 9,10 % 

  SKUPAJ PRIORITETA I 15.229 71,62 % 
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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 
  
Z izvajanjem usmerjenega, naravi sprejemljivega 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 zavarovanega območja. 
  
V okviru prve naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti: 

1. Tematska interpretacija in izobraževanje o zavarovanem območju (naravoslovni,  kulturni, tehniški dnevi, 

ustvarjalne delavnice, projektni dnevi v sodelovanju s šolami) 

2. Praznik Kozjanskega jabolka 

3. Okoljski dnevi 

4. Interpretacija narave in kulturne dediščine v zavarovanem območju z izvajanjem vodenja obiskovalcev 

  
Za osnovne šole izvajamo naravoslovne dneve, kjer učenci spoznavajo sestavine žive in nežive narave na 
terenu (gozd, travnik, sadovnjak, voda, kamnine,...) ter kulturne dneve, ki vključujejo spoznavanje kulturne 
dediščine in krajine. 
Z različnimi šolami, predvsem srednjimi, izvajamo projektne dneve - z Gimnazijo Celje Center že več let 
izvajamo projektni dan Zlato jabolko. 
Študentje različnih fakultet se pri nas seznanjajo z nalogami upravljavca zavarovanega območja in s primeri 
dobrih parkovnih praks, ki smo jih razvili v letih našega delovanja. 
V času pred veliko nočjo in božičem pripravljamo za osnovnošolsko mladino, prebivalce in obiskovalce 
Kozjanskega parka ustvarjalne delavnice, ki prenašajo dediščino na mlajše rodove.  
  
Tradicionalna, odmevna in osrednja okoljska prireditev Kozjanskega parka, Praznik kozjanskega jabolka, bo 
potekala drugi teden v oktobru. Ob sejemskem dogajanju bomo pripravili še pohod po travniških sadovnjakih, 
razstave, delavnice, družabno kolesarjenje »Z jabko na kolo« in rekreacijski tek na grad Podsreda. Že 
tradicionalno razstavo starih sort jabolk bo spremljala razstava Sončna vrata na Bizeljskem. Sodelovali bomo s 
Fakulteto za arhitekturo za pridobitev idejne skice informacijske stojnice Kozjanskega parka. 
  
Okoljski dnevi so priložnost, da širšo javnost seznanimo z izbrano okoljsko tematiko. Skozi celo leto ob različnih 
okoljskih dnevih pripravljamo različne aktivnosti (raziskovalne naloge, literarni natečaj, tematski pohodi, 
izobraževalno–ustvarjalne delavnice, fotografski natečaj, opazovanja rastlinskih in živalskih vrst). 
Ob Dnevu Zemlje bomo na gradu Podsreda v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje/ Otroški muzej 
odprli naravoslovno razstavo “Herman Lisjak v Kozjanskem parku”, katere glavna tema bosta voda in zemlja. 
Obstoječo razstavo bomo dopolnili z vsebinami, ki se nanašajo na zavarovano območje (travniški sadovnjaki, 
gozd,  suhi travniki, geološka sestava...). Ob dnevu biotske raznovrstnosti bomo na gradu Podsreda odprli v 
okviru projekta Life Naturaviva fotografsko razstavo “Magična narava 2017”. 
 
Vodeni ogledi so priložnost, da kot upravljavec zavarovanega območja našim obiskovalcem približamo prostor 
zavarovanega območja in jim čim kvalitetnejše interpretiramo tako naravno kot kulturno dediščino.  
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Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE II po zaposlenih je: 

Prior. Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Št. ur 
  

Skupaj 
odhodki 

Stroški dela/ 
vir 

Materialni str. 
(brez fiksnih: 
el.voda.)/vir 

Investicije 
/vir 

  Koord. Obdobje 
izvajanja 

  

   PUN 

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

3.115 79.494,48 68.394,48/MOP 4.200,00/občine 
6.000,00/sponzor 

900,00/Unesco 

     
  

  

  Tematska interpretacija in 
izobraževanje o 
zavarovanem območju 
(naravoslovni, kulturni, 
tehniški dnevi, ustvarjalne 
delavnice, projektni dnevi v 
sodelovanju s šolami) 

1.201 25.935,38 25.735,38/MOP 200,00/občine   LZ celo leto   

  Izvajanje naravoslovnih dni BP celo leto   

  Izvajanje kulturnih dni NFK celo leto   

  Izvajanje izobraževalno ustvarjalnih delavnic NFK celo leto   

  Izvajanje projektnih dni NFK celo leto   

  KAZALNIK: naravoslovni, kulturni, projektni dnevi in delavnice Ciljna vrednost: 60-80 

  Praznik Kozjanskega 
jabolka 

1.080 33.044,46 23.044,46/MOP 4.000,00/občine 
6.000,00/sponzor 

    VS junijj– 
oktober 

  

    Organizacija in izvedba prireditve VS junijj– 
oktober 

  

  KAZALNIK: število razstavljavcev in število obiskovalcev prireditve Ciljna vrednost: 140, 10.000 

  Okoljski dnevi 256 6.587,72 5.687,72/MOP 900,00/Unesco     TK celo leto   

   Organizacija in izvedba različnih aktivnosti TK celo leto   

  KAZALNIK: število dogodkov Ciljna vrednost: 5-6 

  Interpretacija narave in 
kulturne dediščine v 
zavarovanem območju z 
izvajanjem vodenja 
obiskovalcev 

578 13.926,92 13.926,92/MOP     NFK celo leto   

  Izvajanje splošnih vodenj po zavarovanem območju NFK celo leto   

  KAZALNIK: število vodenj Ciljna vrednost: 80 

Legenda: VS – Valerija Slemenšek, NFK – Nataša Ferlinc Krašovic, BP – Barbara Ploštajner, LZ – Lucija Zorenč  
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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. 
  
V okviru naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti: 
  
1. Redno popravljanje in menjavanje označevalnih in informacijskih tabel 
2. Obnova Čerčkove domačije za potrebe centra biodiverzitete in tradicionalnega sadjarstva za namene 

izobraževanja 
3. Urejanje parkovne infrastrukture ter nadzor in čiščenje pešpoti in tematskih poti v zavarovanem območju 

  
Zamenjali in vsebinsko posodobili bomo informacijski sklop v kraškem izviru Davjek. Zamenjali bomo table in 
stebričke ter vsebinsko posodobili Učno pot Travnik na Vetrniku. Učno pot  bomo povezali z naseljem Kozje  - 
označili bomo dostop iz Kozjega do učne poti Travnik. 
Pripravili bomo informacijske table za novi jabolčni drevored v Podsredi ter označevalne in informacijske table 
za kolekcijski sadovnjak na Čerčkovi domačiji. 
Dodatno bomo označili dostope do Gruske jame in gnezdišča čebelarja na Bizeljskem ter postavili 
informacijsko tablo za gnezdišče čebelarja v Dednji vasi.  
Prav tako bomo v okviru te naloge sodelovali z Občino Podčetrtek in  Planinskim društvom AT Podčetrtek pri 
vzpostavljanju tematskih poti na Rudnici. 
Z urejanjem tematskih poti in dostopov do naravnih vrednot usmerjamo obisk v zavarovanem območju na 
lokacije, ki so manj ranljive. 
  
V primeru pridobitve finančnih sredstev bomo na Čerčkovem na Gradišču nadaljevali z urejanjem centra 
biodiverzitete in tradicionalnega sadjarstva. Celotna vrednost obnove iz popisa del iz leta 2016 znaša 
219.151.18 €. Do sedaj smo v obnovo Čerčkove domačije vložili že 103.145,19 €. 
   
V okviru te naloge bomo redno vzdrževali (košnja, utrjevanje terena, odstranjevanje grmovja in podrtega 
drevja) naslednjo parkovno infrastrukturo: pešpot Podsreda, Geološka učna pot v Olimju, pešpot Pilštanj, 
Naravoslovna učna pot Vetrnik, Bizeljske pešpoti, Grusko jamo, učilnice na prostem na Trebčah, Žličar, 
Ajdovska žena, Lurška jama.  
 
 
Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE II po zaposlenih je: 

 Prior. Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

  
Št. ur 

  

Skupaj 
odhodki 

Stroški 
dela/vir 

Materialni 
stroški (brez 

fiksnih: 
el.voda.)/vir 

 Investicije 
/vir 

 Koord. Obdobje 
izvajanja 

  

  
  
PUN 

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

310 8.551,60 4.501,60/MOP 2.300,00/MOP 
1.750,00/občine 
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  Redno popravljanje in 
menjavanje 
označevalnih in 
informacijskih tabel 

110 4.169,60 2.089,60/MOP  1.000,00/MOP 
1.080,00/občine 

  AP celo leto   

  Popravljanje informativnih tabel AP celo leto   

  Menjava in posodobitev informativnih tabel AP celo leto   

  KAZALNIK: vzdrževane in zamenjane table   Ciljna vrednost: 20 

  Obnova Čerčkove 
domačije za potrebe 
centra biodiverzitete  
in tradicionalnega 
sadjarstva za namene 
izobraževanja 

50 603,00 603,00/MOP     AP celo leto   

  Nadaljevanje obnove v primeru pridobitve finančnih sredstev AP celo leto   

  KAZALNIK: urejen center Ciljna vrednost: 1 

  Urejanje parkovne 
infrastrukture ter 
nadzor in čiščenje 
pešpoti in tematskih 
poti v zavarovanem 
območju 

150 3.779,00 1.809,00/MOP 1.300,00/MOP 
670,00/občine 

  AP  celo leto   

  Vzdrževanje in čiščenje poti AP celo leto   

  KAZALNIK:  vzdrževanje poti Ciljna vrednost: 11 

           Legenda: AP – Anton Preskar 
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3   ZAGOTAVLJANJE PREPOZNAVNOSTI  ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN OZAVEŠČANJA  
     JAVNOSTI 
  
V okviru tretje naloge bomo izvajali naslednje aktivnosti:  
                                                               
1. Priprava, organizacija in izvedba dogodkov in tematskih dni v zavarovanem območju in na gradu 

Podsreda 
2. Oblikovanje, organizacija in izvedba razstavne dejavnosti 
3. Sodelovanje z upravljavci in lastniki gradov Posavja 
4. Promocija Kozjanskega parka na ekoloških in turističnih sejmih 
5. Objave v  medijih 
6. Priprava prispevkov za medije 
7. Informacijsko – promocijska  gradiva in publikacije 
8. Vzdrževanje in posodabljanje spletnih strani in drugih socialnih omrežij 
9. Monitoring obiska 
  
V Kozjanskem parku bomo v letu 2020 na različnih lokacijah organizirali, pripravili in izvedli različne dogodke in 
tematske dneve, ki so povezani z naravno in kulturno dediščino - z mednarodnimi dnevi in dnevi posvečenimi 
dediščini (Mednarodni dan muzejev, Dnevi evropske kulturne dediščine, Z igro do dediščine, Ta veseli dan 
kulture, Hiša v parku, Poletna muzejska noč, ...). Izvedli bomo tudi tradicionalni  literarni večer – Večer pod 
češnjo in v okviru projekta Life NATURAVIVA na gradu Podsreda tri filmske projekcije v okviru “Kino pod 
grajskimi zvezdami”.  
  
Grad Podsreda in Slovensko – bavarska hiša ostajata naši glavni točki prepoznavnosti zavarovanega območja in 
ozaveščanja javnosti. V letu 2020 bomo pripravili in izvedli razstavo fotografij celoletnega fotografskega 
natečaja Kozjansko in pripravili razstavi ob prazniku Kozjanskega jabolka.  
Na gradu Podsreda bomo v letu 2020 gostili likovno ustvarjanje osnovnošolcev pod mentorstvom likovne 
pedagoginje Tanje Plevnik, z Muzejem novejše zgodovine Celje/Otroški muzej bomo pripravili otroško razstavo 
“Herman Lisjak v Kozjanskem parku”, na kateri bo poudarek na vsebinah o vodi in zemlji, nadgradili pa jo bomo 
tudi s parkovnimi vsebinami.  
Sodelovanje bomo nadaljevali z Društvom steklarjev Slovenije,  na gradu se bosta na dveh razstavah 
predstavila dva člana, v okviru projekta Life NATURAVIVA bo na gradu na ogled razstava “Ekosistemi Slovenije 
in “Magična narava 2017”.  
V poletnih mesecih je predvidena likovna kolonija ArtEko, ki se bo v primeru izvedbe zaključila z razstavo. 
Naše razstave bodo gostovale na drugih razstaviščih. Z razstavno dejavnostjo širimo poznavanje in 
prepoznavnost zavarovanega območja ter izobražujemo in ozaveščamo prebivalce in obiskovalce zavarovanega 
območja. 
  
Upravljavci in lastniki gradov v Posavju (Brežice, Kostanjevica, Mokrice, Podsreda, Rajhenburg, Sevnica)  se od 
leta 2015 združujemo v neformalno skupino Posavski gradovi in promoviramo drug drugega. Naše skupne 
akcije imajo cilj obogatiti naše raznolike dejavnosti, saj se zavedamo, da se naše aktivnosti srečujejo v istem 
prostoru. V letu 2020 bomo nadaljevali aktivnosti na področju skupne promocije –  naši skupni spletni strani 
bomo dodali večjezične variante, pripravili bomo dan odprtih vrat posavskih gradov, 
skupni zaključek poletne muzejske noči, pripravili skupno novinarsko konferenco ter iskali podporne vsebine za 
izpeljavo skupnih projektov. 
  
Nadaljevali bomo z akcijami informiranja in ozaveščanja, promocije in trženja. Skupaj s centrom zdraviliškega 
turizma v bližini zavarovanega območja (Terme Olimia), TIC – i in drugimi zavarovanimi območji se bomo 
predstavljali na sejmih in izvedli promocijske nastope v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in na Hrvaškem.  
Pri promocijski dejavnosti sodelujemo z razvojnimi agencijami, TIC – i, centri zdraviliškega turizma, ki 
promovirajo Kozjanski park. Prav tako sodelujemo s turističnimi agencijami in mediji. Pri predstavljanju parka 



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2020 

 

46 
 

na sejmih sodelujemo z drugimi zavarovanimi območji Slovenije. Pri odločitvi o udeležbi na sejmu je 
najpomembnejši kriterij razmerje med stroški in efektivnostjo dogodka. 
  
Štajerski val, Kozjansko info in časopis Oko so naši lokalni mediji, s katerimi sklepamo letne pogodbe. V vsakem 
od naštetih medijev 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 mediji objavijo glede na zanimivost dogodka za javnost. S 
pogodbenimi odnosi lažje dosegamo nižje cene storitev. 
  
Za leto 2020 načrtujemo izdajo novega gradiva in ponatise. Izdali bomo: mesečni napovednik v elektronski 
obliki, motivacijski plakat z informacijami o zavarovanem območju in shematskim zemljevidom Kozjanskega 
parka (trganko). Nadaljevali bomo s pripravo didaktično promocijskega materiala.  
Posodobili in izdali bomo zloženko naravoslovna učna pot Travnik na Vetrniku. 
  
Spletno stran Kozjanskega parka (www.kozjanski-park.si) bomo sprotno ažurirali, prav tako Facebook profila 
Kozjanski park in Grad Podsreda. 
Poleg tega smo eden od skrbnikov turističnega portala www.slovenia.info, in sicer za območje Kozjanskega 
parka. V letu 2017 je bila vzpostavljena spletna stran www.naravniparkislovenije.si, katero prav tako sprotno 
ažuriramo. 
  
Na objektih, kjer imamo voden obisk (uprava parka, grad Podsreda, Čerčkova domačija – kolekcijski sadovnjak 
in drevesnica, Slovensko-bavarska hiša, Kolarjeva in Javerškova domačija, učne poti, naravne vrednote), 
mesečno spremljamo število obiskovalcev. 
  
Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE II po zaposlenih je: 

Prior. Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

  
Št. ur 

  

Skupaj 
odhodki 

Stroški  
dela/ 

vir 

Materialni 
stroški (brez 

fiksnih: 
el.voda.)/vir 

Investicije 
/vir 

 Koord. Obdobje 
izvajanja 

  

  
  

PUN 

  Zagotavljanje 
prepoznavnosti 
zavarovanega 
območja in 
ozaveščanja javnosti 

1.388 40.601,46 32.601,46/MOP 2.200,00/KP 
3.800,00/občine 
2.000,00/Unesco 

 

      
  

  

  Priprava, 
organizacija in 
izvedba dogodkov in 
tematskih dni v 
zavarovanem 
območju in na gradu 
Podsreda 

284 8.317,96 6.617,96/MOP 1.000,00/KP 
700,00/občine 

  NFK celo leto   

  Priprava in organizacija dogodkov NFK celo leto   

  KAZALNIK: Izvedeni dogodki Ciljna vrednost: 9 

  Oblikovanje, 
organizacija in  
izvedba razstavne 
dejavnosti 

460 14.455,30 10.755,30/MOP 500,00/KP 
2.000,00/Unesco 
1.200,00/občine 

     NFK celo leto   

http://www.kozjanski-park.si/
http://www.slovenia.info/
http://www.naravniparkislovenije.si/
http://www.naravniparkislovenije.si/
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  Pripravljanje  in izvajanje razstavne dejavnosti NFK celo leto   

  KAZALNIK: Izvedene razstave Ciljna vrednost: 8 

  Sodelovanje z 
upravljavci in 
lastniki gradov 
Posavja 

60 2.445,80 1.645,80/MOP 700,00/KP 
100,00/občine 

     LZ celo leto   

  Sodelovanje na skupnih srečanjih in ekskurzijah LZ celo leto   

  KAZALNIK: število sestankov, ekskurzija   Ciljna vrednost: 5, 1 

  Promocija 
Kozjanskega parka 
na ekoloških in 
turističnih sejmih 

144 3.382,52 3.382,52/MOP     VS celo leto   

  Sodelovanje na sejmih VS celo leto   

  KAZALNIK: predstavitve na sejmih Ciljna vrednost: 5 

  Objave v medijih 100 2.640,00 2.640,00/MOP     VS celo leto   

  Priprava objav za medije VS celo leto   

  KAZALNIK: število objav Ciljna vrednost: 25 

  Priprava prispevkov 
za medije 

100 2.126,88 2.126,88/MOP     VS celo leto   

  Pripravljanje prispevkov za medije VS celo leto   

  KAZALNIK: število prispevkov Ciljna vrednost: 40 

  Informacijsko–
promocijska gradiva 
in publikacije 

150 5.121,00 3.321,00/MOP 1.800,00/občine   VZ celo leto   

  Priprava in izdaja publikacij (Vetrnik) o zavarovanem območju VZ celo leto   

  KAZALNIK: zemljevid – trganka, zloženke, mesečni napovednik v 
elektronski obliki 

Ciljna vrednost: 1, 1-2, 12 

  Vzdrževanje in 
posodabljanje 
spletnih strani in 
drugih socialnih 
omrežij 

80 1.848,00 1.848,00/MOP     VS celo leto 
  
  

  

  Ažuriranje spletne strani in vključevanje v socialna omrežja VS celo leto   

  KAZALNIK: število obiskovalcev spletne strani in drugih medijev Ciljna vrednost: 30.000 

  Spremljanje števila 
obiskovalcev parka 

10 264,00 264,00/MOP     VS celo leto   
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  Spremljanje števila obiskovalcev VS celo leto   

  KAZALNIK: število obiskovalcev Ciljna vrednost: 15.000 

           Legenda:  LZ – Lucija Zorenč, NFK – Nataša Ferlinc Krašovic, VS – Valerija Slemenšek, VZ – Vesna   
           Zakonjšek 

   
 
 
 
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 

3.115 14,65 % 

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

310 1,45 % 

3. Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja 
in ozaveščanje javnosti 

1.388 6,53 % 

  SKUPAJ PRIORITETA II 4.813 22,63 % 
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PRIORITETA III: RAZVOJNE NALOGE 
 

 

1  RAZVIJANJE BLAGOVNIH ZNAMK ZAVAROVANIH OBMOČIJ ZA PRIDELKE IN IZDELKE IZ  
    ZAVAROVANIH OBMOČIJ 
  
Od leta 2013 imamo kolektivno blagovno znamko Sožitje–Kozjanski park. Kolektivna blagovna znamka je 
namenjena promociji pridelkov, izdelkov in storitev, ki so v duhu trajnostne sonaravne pridelave in predelave, 
ki ohranja okolje in naravo. Proizvodi morajo biti pridelani in predelani na naravi in ljudem prijazen način ter s 
čim manjšim vplivom na okolje in naravo. Med nastajanjem, rabo ali po vsebini proizvodi ne smejo biti v 
nasprotju s poslanstvom zavarovanega območja. 
Blagovno znamko Sožitje–Kozjanski park lahko pridobijo kmetje, obrtniki in organizacije, ki delujejo na 
zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka in biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje. 
  
Do sedaj je pravico do uporabe blagovne znamke Sožitje–Kozjanski park pridobilo že 22 ponudnikov pridelkov 
in izdelkov. 
  
  
Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE III po zaposlenih je: 

Prior. Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

  
Št. ur 

  

Skupaj  
odhodki 
 

Stroški 
dela/vir 

Materialni 
stroški (brez 

fiksnih: 
el.voda.)/vir 

Investicije 
/vir 

Koord.   
Obdobje 
izvajanja 

  

  
  
PUN 

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

30 792,00 792,00/MOP         
  

  

  Podelitev kolektivne          
blagovne znamke 

30 792,00 792,00/MOP     VS II. – IV. 
četrtletje 

  

  Dopolnitev elektronske publikacije  dobitnikov blagovne znamke in promocija na 
socialnih omrežjih 

VS IV.  
 četrtletje 

  

  Izbira upravičencev za blagovno znamko VS II. – III. 
četrtletje 

  

  KAZALNIK: dopolnjena elektronska publikacija, podelitev 
blagovne znamke 

Ciljna vrednost: 1,  1-5 

 Legenda: VS – Valerija Slemenšek 
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2  SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DELEŽNIKI ZAVAROVANEGA OBMOČJA 
  
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi je ena od nalog, ki nam jo posebej nalaga 133. člen Zakona o ohranjanju 
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. 
  
Nadaljevali bomo sodelovanje s številnimi društvi, ki delujejo znotraj zavarovanega in biosfernega območja. 
Redno se udeležujemo občnih zborov društev, jim pomagamo pri izbranih projektih v obliki strokovnega dela, 
svetovanja, usmerjanja, osveščanja, sodelovanja predvsem na področju naravne in kulturne dediščine. Tako 
bomo tudi v letu 2020 sodelovali s TD Bizeljsko – Sekcija za varstvo naravne in kulturne dediščine, Muzejskim 
društvom Kozje, KD in TD Lesično–Pilštanj, Planinskim društvom Podčetrtek, Društvom steklarjev Slovenije, TD 
Podsreda, Kulturnim društvom Bistrica ob Sotli, DPM Bistrica ob Sotli, Turističnim društvom Celje, Turističnim 
društvom Bistrica ob Sotli, Turističnim društvom Pišece, Združenjem ekoloških pridelovalcev in predelovalcev 
Deteljica… 
  

Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE III po zaposlenih je: 

Prior. Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Št. 
ur 
  

Skupaj 
odhodki 

Stroški 
dela/vir 

Materialni str. 
(brez fiksnih: 
el.voda.)/vir 

Investicije 
/vir 

Koord. Obdobje 
izvajanja 

  

  
  

PUN 

  Sodelovanje z lokalnimi 
skupnostmi in deležniki 
zavarovanega območja 

240 5.551,40 5.551,40/MOP         
  

  

  Sodelovanje z 
lokalnimi skupnostmi 

96 2.274,72 2.274,72/MOP     NFK celo leto   

  Organizacija delovnih srečanj NFK celo leto   

  KAZALNIK: delovna srečanja Ciljna vrednost: 5 

  Sodelovanje z društvi 144 3.276,68 3.276,68/MOP        LZ   celo leto   

  Delovna srečanja in svetovanja v sodelovanju s člani društev    LZ celo leto   

  KAZALNIK: delovna srečanja in svetovanja Ciljna vrednost: 5 

 Legenda: NFK – Nataša Ferlinc Krašovic, LZ – Lucija Zorenč 
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3   NALOGE ZA VKLJUČEVANJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA V TURISTIČNO PONUDBO TER   
     SPODBUJANJA NARAVI PRIJAZNEGA TURIZMA 
  
Zavarovano območje je v letu 2017 od Slovenske turistične organizacije prejelo prestižni znak SLOVENIA GREEN 
PARK, kar je priznanje in hkrati spodbuda za nadaljnje delo na uveljavljanju trajnostnih oblik 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 Visit Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli,  RA Sotla, RA Kozjansko,  RA Celje, 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 letu 2020 bosta na gradu Podsreda prireditvi “Grajski Živ Žav” in “Kuhna na gradu,“ v organizaciji Visit-a 
Podčetrtek in RA Celje. Pri dogodkih bomo nudili prostor, tehnično in strokovno podporo. 
 
Naše poslanstvo je bilo že od začetka delovanja Zavoda dodatna skrb za programsko oživljanje obnovljenih 
kulturnih spomenikov. Tudi v prihodnje želimo s promocijskimi aktivnostmi povečati prepoznavnost regije v 
širšem prostoru. 
  
(Gl. tudi poglavje 3, prioritete II. -  Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje 
javnosti) 
  
  
3.1 Glasbeno poletje 
Glasbeno poletje na gradu Podsreda ima v Kozjanskem parku že dolgoletno tradicijo, saj ga bomo v letu 2020 
izvedli že šestindvajsetič 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 
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. Celotni programski stroški glasbenega 
poletja se pokrijejo s prejetimi kotizacijami udeležencev seminarjev. 
 
Tudi v letu 2020 bomo na gradu Podsreda v sodelovanju z Andrejem Grilcem  nadaljevali z organizacijo in 
izvedbo Glasbenega simpozija vrhunskih umetnikov iz različnih EU držav. 
  
Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE III po zaposlenih je: 

Prior. Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

  
Št. 
ur 
  

Skupaj 
odhodki 

Stroški dela/ 
vir 

Materialni 
stroški (brez 

fiksnih: 
el.voda.)/vir 

Investicije 
/vir 

Koord.   
Obdobje 
izvajanja 

  

  
  

PUN 

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

446 10.475,92   10.475,92/MOP         
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  Vključevanje 
zavarovanega območja 
v turistično ponudbo 

446 10.475,92   10.475,92/MOP   
  

  VS  celo leto   

  Sodelovanje z Visit Podčetrtek VS  celo leto   

  Sodelovanje s Centri stacionarnega zdraviliškega turizma VS  celo leto   

  Glasbeno poletje VS  celo leto   

  Glasbeni simpozij NFK celo leto   

  KAZALNIK: skupne akcije, izvedeni seminarji, simpozij Ciljna vrednost: 3, 6, 1 

 Legenda: VS – Valerija Slemenšek, NFK – Nataša Ferlinc Krašovic 

 
  
 
4   OBNAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN, STROJEV IN OPREME  V LASTI IN  
     UPRAVLJANJU ZAVAROVANEGA OBMOČJA 
  
JZ KP upravlja z nekaj objekti oziroma stavbami, ki so v lasti KP, in objekti, ki jih ima v upravljanju. Nekateri med 
njimi spadajo pod kulturno dediščino KP. Nekaterih nepremičnin za svoje delo ne potrebuje in jih bo v 
prihodnjih letih prodal ali izročil v upravljanje lokalnim skupnostim. V letu 2020 bomo nadaljevali z nujnimi 
vzdrževalnimi deli in vključevanjem rabe nepremičnin v potrebe dela zavoda. 
  
Naložene naloge bomo opravljali v okviru naslednjega operativnega cilja: 
  
1. Izvajanje aktivnosti za gospodarno upravljanje z nepremičninami 
2. Vzdrževanje vozil, strojev in opreme 
 
JZ KP upravlja z objekti oziroma stavbami, med katerimi jih je nekaj znotraj posameznih kulturno–dediščinskih 
oziroma spomeniških kompleksov. 
V letu 2020 načrtujemo z nadaljevanjem ureditve centra biodiverzitete in tradicionalnega sadjarstva na 
Čerčkovi domačiji v primeru pridobitve finančnih sredstev.  
V letu 2020 bomo pričeli z obnovitvenimi deli Tončkine hiše, ki se nahaja v trgu Podsreda 43 ob lokalni cesti, ki 
vodi skozi trg. Objekt je v zelo slabem stanju in bo v primeru neobnove postal nevaren za okolico 
Slovensko – bavarsko hišo uporabljamo za izvajanje Izobraževanja mladih varuhov narave in za druge delavnice 
v okviru programa dela, dva apartmaja pa ponujamo skozi celo leto v najem.  
Poslovne stavbe in gospodarske objekte v lasti ali upravljanju JZ KP bomo redno vzdrževali tudi s pomočjo 
delavcev, zaposlenih preko javnih del. 
V letu 2020 načrtujemo prodajo zemljišča (pašnika na strmem pobočju) na Železnem parc. št. 419/1,419/2 v 
skupni velikosti 742 m2.  
Zaradi prilagoditve delovnega mesta gibalno oviranemu zaposlenemu, ki jih je potrebno izvesti zaradi zahtev v 
Reviziji izjave o varnosti z oceno tveganja (2018), bomo investicije usmerili zlasti v to nalogo.     
 
V letu 2020 je namenjenih 40.000,00 eur proračunskih sredstev za nujna investicijska dela na Tončkini hiši v 
Podsredi 43.  Prednostno se bomo lotili obnove ostrešja, menjave kritine in ureditve sanitarijev za osebe s 
posebnimi potrebami.  
 
Nadaljevali bomo z vnosom nepremičnin v lasti ali upravljanju Kozjanskega parka v evidence Geodetske uprave 
RS in Ministrstva za javno upravo.  
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V letu 2020 načrtujemo, da pridobimo finančna sredstva od Sklada za podnebne spremembe za nakup 
električnega vozila. Prav tako bomo skozi celotno leto skrbeli  za tehnično brezhibnost vozil, strojev za varno 
delo na terenu in parkovne opreme. 
  
 Razdelitev nalog za izvajanje četrte naloge PRIORITETE III po zaposlenih je: 

Prior. Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

  
Št. ur 

  

 Skupaj 
odhodki 

Stroški dela/ 
vir 

Materialni 
stroški (brez 

fiksnih: 
el.voda.)/vir 

Investicije 
/vir 

Koord.   
Obdobje 
izvajanja 

  

  
  

PUN 

  Obnavljanje in vzdrževanje 
nepremičnin, strojev in 
opreme v lasti in 
upravljanju zavarovanega 
območja 

250 7.249,50 2.999,50/MOP 750,00/MOP 
3.500,00/KP 

      
  

  

  Izvajanje aktivnosti za 
gospodarno upravljanje z 
nepremičninami 

210 5.770,20 2.520,20/MOP 750,00/MOP 
2.500,00/KP 

  AP  celo leto   

  Upravljanje z nepremičninami v skladu s pripravljenim načrtom za obdobje 2018 – 
2022 

AP celo leto   

  Obnovitvena dela na Tončkini hiši AP celo leto   

  KAZALNIK: opravljena vzdrževalna dela, izdelana dokumentacija Ciljna vrednost: 2-5, 1 

  Vzdrževanje strojev in 
opreme 

40 1.479,30 479,30/MOP 1.000,00/KP   AP  celo leto   

  Vzdrževanje strojev in opreme AP celo leto   

  KAZALNIK: vzdrževana oprema Ciljna vrednost: 10-20 

 Legenda: AP – Anton Preskar 
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5   URESNIČEVANJE CILJEV VARSTVA KULTURNE  DEDIŠČINE IN DRUGIH JAVNIH INTERESOV    
 
Cilje varstva kulturne dediščine bomo uresničevali s sodelovanjem z ZVKDS, OE Celje in OE Novo mesto. 
Sodelovali bomo z zainteresiranimi raziskovalci kulturne dediščine, s fakultetami in strokovnimi združenji.  
  
Nadaljevali bomo delo na področju dokumentiranja in prezentacije lokalne kulturne dediščine, tudi s 
predstavniki lokalnih društev. V letu 2020 bomo našo aktivnost usmerili v  nadaljevanje popisa in zbiranja 
podatkov o kamnitih portalih na Kozjanskem. Še naprej bomo spremljali in beležili stanje kulturnih spomenikov 
in kulturne dediščine na območju parka. Pozorno bomo spremljali stanje že opredeljenih kvalitetnih krajinskih 
prizorišč. V mesecu avgustu bomo pripravili žganje kope na Čerčkovi domačiji. 
 
V letu 2019 smo začeli z reševanjem stanja grafičnih listov na gradu Podsreda, ki nam jih je podaril Kurt Müller. 
Delo bomo nadaljevali v letu 2020 in grafične liste zamenjali s kopijami. Prav tako bomo nadaljevali s 
pregledom popisov predmetov premične kulturne dediščine, ki jo hrani Kozjanski park.   
  
Pomemben segment kulturne dediščine je tudi nesnovna kulturna dediščina, ki se odraža med drugim skozi 
način življenja posameznikov, skupnosti, društev našega območja. V letu 2019 smo v okviru predstavitve 
naravnih značilnosti in posebnosti v vsakem mesecu leta predstavili tudi posameznike, ki so skrbni čuvaji 
narave. Poleg njih živijo v našem zavarovanem območju tudi posamezniki, ki so predani kulturnemu življenju, 
so odlični učitelji in učiteljice, izvajalci različnih tradicionalnih obrti, odlične kuharice, gospodinje, kmetovalci… 
Njihov način življenja, njihove poglede na življenjske situacije bomo zabeležili, zapisali, posneli ter tako 
dopolnili zakladnico nesnovne dediščine značilne za naše območje. 
  
V sklopu projekta Life Amphicon bomo pripravili “Interpretacijski načrt Trebče” za Kolarjevo domačijo, 
Javerškovo domačijo, senik, Nežino hišo in apnenico (razstava o Josipu Brozu Titu, označitev poti,..). 
  
Razdelitev nalog za izvajanje pete naloge PRIORITETE III po zaposlenih je: 

Prior. Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

  
Št. ur 

  

Skupaj 
odhodki 

Stroški dela/ 
vir 

Materialni 
stroški (brez 

fiksnih: 
el.voda.)/vir 

Investicije 
/vir 

Koord.   
Obdobje 
izvajanja 

  

  
  
PUN 

  Uresničevanje ciljev 
varstva kulturne 
dediščine in drugih 
javnih interesov  

256 6.692,92 6.192,92/MOP 400,00/KP 
100,00/občine 

      
  

  

  Uresničevanje ciljev 
varstva kulturne 
dediščine 

256 6.692,92 6.192,92/MOP 400,00/KP 
100,00/občine 

  LZ celo leto   

  Spremljanje stanja kulturnih spomenikov in kulturne dediščine VZ celo leto   

  Sodelovanje s strokovnimi združenji LZ celo leto   

  Terensko delo–zbiranje podatkov o kamnitih portalih LZ celo leto   

 Monitoring krajinskih prizorišč VZ celo leto  

 Popis nesnovne kulturne dediščine VZ celo leto  

  Ureditev stanja grafičnih listov LZ celo leto   
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 Popis predmetov premične kulturne dediščine LZ celo leto  

 Interpretacijski načrt “Trebče” NFK celo leto  

  KAZALNIK: izvedeno sodelovanje s strokovnimi združenji, 
popis kamnitih portalov, popis nesnovne dediščine, 
nadomestitev grafičnih listov s kopijami, popisani predmeti 
kult. dediščine, interpretacijski načrt 

Ciljna vrednost: 1, 5-10, 4-8, 43, 30, 1 

 Legenda: LZ – Lucija Zorenč, VZ – Vesna Zakonjšek, NFK– Nataša Ferlinc Krašovic 
  
  
DELEŽ UR PRIORITETE III 
  

  VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE III ŠTEVILO UR DELEŽ 
UR/CELOTO 

  PRIORITETA III     

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

30 0,14 % 

2. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in deležniki 
zavarovanega območja 

240 1,13 % 

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

446 2,10 % 

4. Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin, strojev 
in opreme v lasti in upravljanju zavarovanega 
območja 

250 1,18 % 

5. Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in 
drugih javnih interesov  

256 1,20 % 

  SKUPAJ PRIORITETA III 1.222 5,75 % 
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Tabela 1: Delež porabe ur po vsebinskih sklopih 

VSEBINSKI SKLOPI    ŠTEVILO UR DELEŽ UR 

PRIORITETA I 15.229 71,62 % 

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

7.439 34,98 % 
 

Aktivno sodelovanje pri pripravi novega Programa Natura 2000 za obdobje 2021-2027 110 0,52 % 

Priprava načrta upravljanja zavarovanega območja 2.330 10,96 % 

Izvajanje neposrednega nadzora v naravi 1.630 7,67 % 

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

244 1,15 % 

Sodelovanje pri ukrepih iz programa razvoja podeželja, s katerimi se zagotavlja cilje 
zavarovanega območja 

440 2,07 % 

Sodelovanje z naravovarstvenimi, strokovnimi in znanstvenimi zavodi in institucijami 876 4,12 % 

Sodelovanje z upravljavci kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč za doseganje ciljev na 

naravovarstveno pomembnih površinah 

224 1,05 % 

Zagotavljanje podpornega okolja za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog 1.936 9,10 % 

PRIORITETA II 4.813 22,63 % 

Zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva narave in obiskovalcev 3.115 14,65 % 

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

310 1,45 % 

Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje javnosti 1.388 6,53 % 

PRIORITETA III 1.222 5,75 % 

Razvijanje blagovnih znamk zavarovanih območij za pridelke in izdelke iz zavarovanih območij 30 0,14 % 

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in deležniki zavarovanega območja 240 1,13 % 

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

446 2,10 % 

Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin, strojev in opreme v lasti upravljanju zavarovanega 
območja 

250 1,18 % 

Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov  256 1,20 % 

SKUPAJ 21.264 100 % 

 
  



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2020 

 

57 
 

KADROVSKI NAČRT 
  
Na projektu LIFE AMPHICON načrtujemo v letu 2020 zaposlitev osebe s V. stopnjo izobrazbe – tehnična pomoč 
na projektu. 
 
Za izvajanje ukrepov na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti načrtujemo zaposlitev dveh oseb (8 in 4 
mesece) za izvajanje ukrepov za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst ter 
ukrepov za obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča v upravljanih zavarovanih območjih. 
Zaposlitvi bomo realizirali samo v primeru pridobitve sredstev iz Sklada za podnebne spremembe. 
 
 
 

 
 
  
 

JZ Kozjanski park

Direktor

Vodja službe za ohranjanje 

narave in naravovarstveni nadzor

(Naravovarstveni svetnik)

Višji naravovarstveni 
svetovalec

4 x

Naravovarstveni 
sodelavec III

Naravovarstveni 
nadzornik IV

Naravovarstveni 
nadzornik V

Vodja službe za regionalni

razvoj in izobraževanje

(Naravovarstveni svetnik)

Višji naravovarstveni 
svetovalec

2 x

Vodnik v 
zavarovanem 

območju V

Vodja službe za 

splošne zadeve

(Naravovarstveni svetnik)

Finančnik VII/1

Finančnik V

Tajnica V

Čistilka II

Tehnični 

delavec V (I)


