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IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019   

V letu 2019 smo prednostno izvajali naloge iz Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–
2020. Naloge se nanašajo na izboljšanje stanja ohranjenosti kvalifikacijskih vrst preko komunikacijskih 
aktivnosti, nadaljevanja razvoja primerne kmetijske prakse in blagovne znamke visokodebelnih travniških 
sadovnjakov ter izboljšanje obiskovanja območja. 
  
Za leto 2019 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 
  
Realizacija ur, programskih stroškov in investicij glede na plan za leto 2019  

Naloga 1. Varstvene upravljavske 
in nadzorne naloge 

2. Naloge urejanja obiska in 
ozaveščanja javnosti 

3. Razvojne naloge 

Število ur/realizacija 14.476/13.407 4.870/4.536 1.334/1.400  

Delež ur v %/realizacija 70 %/69,31 %   23,55 %/23,45 %  6,45 %/7,24 % 

Višina programskih 
stroškov in storitev v 
EUR/realizacija 

      468.584,92/417.479,13 
 

123.206,40/122.869,17 
 

28.509,77/38.976,05 
 

Delež programskih 
stroškov in storitev v 
%/realizacija 

75,54 %/72,06 % 19,86 %/21,21 % 4,60 %/6,73 % 

Višina investicij v 
EUR/realizacija 

3.000,00/7.429,31 0,00 13.000,00/13.153,80 

Delež investicij v 
%/realizacija 

 100,00 %/36,09 %  0,00 % /0,00 %         0,00 %/ 63,91% 

Število realiziranih efektivnih ur v letu 2019 znaša 19.343 in je zmanjšano za 1.337. I. prioriteta ni v celoti 
realizirana zaradi daljše bolniške odsotnosti treh oseb katerih naloge so bile vezane na I. prioriteto in 
izrednih dopustov. 
 
V letu 2019 smo prednostno izvajali naslednje naloge: 

 Izvajanje ukrepov iz Operativnega programa – Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 
2015–2020 in vodenje evidence o izvajanju tega programa (območja v parku in tista izven njega, ki so 
območno povezana). 

 Izvajanje naravovarstvenega nadzora. 

 Izvajanje ukrepov varstva naravnih vrednot in skrb za vzdrževanje ter obnavljanje naravnih vrednot na 
zavarovanem območju 

 Ohranjanje 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). 

 Nadgradnja informacijskega sistema za naravovarstvo (naravovarstveni atlas) – z zbranimi in obdelanimi 
terenskimi podatki smo v sodelovanju z ZRSVN prispevali k nadgradnji informacijskega sistema. 

 Zagotavljanje ugodnega stanja suhih travišč. 

 Sodelovanje z lastniki zemljišč na zavarovanem območju, nudenje strokovne pomoči in svetovanje. 

 Sodelovanje pri sprejemu akta o zavarovanju (posodobitvi ustanovitvenega akta). 

 Priprava načrta upravljanja. 
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V okviru prve prioritete smo skozi aktivnosti zagotavljali cilje varstva narave. 
Znotraj zavarovanega območja smo izvajali ukrepe varstva narave in v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo 
narave (ZRSVN) zagotavljali varstvo naravnih vrednot.  
Z ohranjanjem travniških sadovnjakov (obrezovanje, vzgoja sadik, sajenje, …) smo skrbeli za ugodno stanje 
življenjskega prostora ogroženih vrst ptic. Vzdrževali smo postavljena bivališča za koristne organizme in 
gnezdilnice za ptice.  
Že dvajseto leto smo na lokaciji ceste ob ribniku Trebče prenašali “žabje svate” preko ceste, izobraževali 
mladino in odrasle o njihovem pomenu ter tako nadaljevali prizadevanja za ohranitev lokalnih populacij 
dvoživk.  
Ob sanaciji mogočnega hrasta ob domačiji Rajgl smo v sodelovanju z ZRSVN poskrbeli, da so preživeli v 
evropskem merilu ogroženi veliki hrastovi kozlički.  
Z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (brežina Bistrice, peskokop na Orlici,…) smo skrbeli 
za ohranjanje avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst ter za naše zdravje (odstranjevanje ambrozije).   
V okviru prve prioritete smo sodelovali tudi pri pripravi novelacije ustanovitvenega akta ter pri pripravah 
naravovarstvenih smernic. Prav tako smo nadaljevali z aktivnostmi v zvezi z Načrtom upravljanja. 
Z ZRSVN smo sodelovali pri aktivnostih oblikovanja smernic upravljavskih načrtov območij Natura 2000. 
Skozi naloge prve prioritete smo izvajali neposredni nadzor v naravi in vzdrževali pogoje za ključne 
življenjske faze ogroženih vrst (dvoživke, čebelar). Prav tako smo spremljali kazalnike stanja narave in 
sprotno reševali nastale neugodne spremembe za vrste. 
Kot upravljavec biosfernega območja smo izvajali naloge v okviru medvladnega UNESCO–vega programa 
MAB (Človek in biosfera). V letu 2019 smo se posvetili nalogam, ki so prispevale k večji prepoznavnosti 
biosfernega območja in so vključevale Strategijo MAB 2015 – 2020 in Limski akcijski načrt 2016 – 2025.  
Kot partnerji smo sodelovali pri pripravi projekta Life Amphicon in bili jeseni obveščeni o potrditvi le tega.  
 
V okviru druge prioritete smo opravljali naloge usmerjanja obiska zavarovanega območja, ki je ustrezen z 
vidika varstva narave in obiskovalcev. Naravoslovne in kulturne dneve ter različne delavnice smo izvajali s 
prepletanjem še intenzivnejše promocije biodiverzitete, ki je glavna aktivnost projekta LIFE NATURAVIVA. 
Redno smo skrbeli za vzdrževanje in čiščenje pešpoti. 
Že vrsto let se ukvarjamo z vključevanjem javnosti v varstvo narave in okolja. Z lastniki nepremičnin 
(zemljišča in stavbe) smo dogovorno urejali prehodnost in urejenost parkovne infrastrukture namenjene za 
delo in potrebe zavarovanega območja. 
Dejavni smo bili pri postavitvi razstav na gradu Podsreda in v Slovensko-bavarski hiši ter s tem dodatno 
popestrili ponudbo vsebin za obiskovalce zavarovanega območja. 
Za zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja smo pripravili različne aktivnosti in dejavnosti tako 
za obiskovalce kot za lokalno prebivalstvo, katerih cilj je ozaveščanje o pomenu varstva narave, Nature 2000 
in trajnostnega razvoja (sodelovanje z mediji, predstavljanje na sejmih in javnih prireditvah). 
V letu 2019 smo 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 ...), 
namen katerih je ohranjati biodiverziteto. 
  
V okviru tretje prioritete smo izvajali razvojne naloge namenjene usmerjanju in spodbujanju trajnostne 
rabe naravnih virov in drugih ravnanj v zavarovanih območjih.  
Sodelovali smo z nevladnimi organizacijami v zavarovanem območju ter z lokalnimi ponudniki, katerih 
produkte prodajamo na upravi JZ KP ter na gradu Podsreda. Na obeh lokacijah smo obiskovalcem parka 
nudili informacije o zavarovanem območju. 
Uveljavljali smo rabo že obstoječe kolektivne blagovne znamke Sožitje–Kozjanski park. 
Aktivnosti, ki jih izvaja zavarovano območje, so zanimive s stališča razvijanja turistične ponudbe območja. 
Sodelovali smo z GIZ - Turizmom Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, s TIC–i, Razvojnimi agencijami in 
Termami Olimia pri razvijanju in spodbujanju zelenih oblik turizma. 
Investicije smo usmerili prvenstveno v obnovo Tončkine hiše, kjer je v načrtu tudi ureditev sanitarij za osebe 
s posebnimi potrebami. 
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Pregled ciljev, ki so bili preseženi in ciljev, ki niso bili doseženi 
 
Dodatne naloge (program presežen): 

 Obrezali smo 198 dreves več od načrtovanih. 

 Ptičarijada - enodnevni tekmovalno družabni dogodek v sodelovanju z DOPPS, opaženo 96 vrst ptic, med 
njimi tudi raritete. 

 Obročkanje ptic v Jovsih med avgustom in novembrom je potekalo v sodelovanju s Slovenskim centrom 
za obročkanje ptic (Prirodoslovni muzej Slovenije). 

 Sodelovanje z Zatočiščem za živali prosto živečih vrst (Muta) pri reševanju lesne sove in sive čaplje. 

 Projekt “Ribe na šolskih krožnikih” - izvedeni štirje naravoslovni dnevi na ribogojnici Goričar v 
Kostanjevici na Krki. 

 Od oktobra dalje v okviru projekta Life Naturaviva izdajamo mesečni plakat o naravi in biodiverziteti 
Kozjanskega parka, ki je razstavljen na 35 lokacijah na Biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje. 

 Na podlagi uspešne prijave na razpis občine Rogaška Slatina in Rogatec smo izvedli dve dodatni delavnici 
prikaza rezi in organizirali strokovno ekskurzijo. 

 Izdana e-knjiga Travniški sadovnjaki v kozjanski krajini. 

 Sodelovanje pri razstavi in katalogu Štirje elementi: Zemlja v Posavskem muzeju Brežice. 

 Izobraževanje prve pomoči. 

 Načrtovali smo 60-80 naravoslovnih, kulturnih in projektnih dni, izvedenih jih je bilo 105. 

 Načrtovali smo 80 vodenj obiskovalcev, izvedli smo jih 119. 

 Dve elektronski publikaciji: 
- Carjevič – najskrbnejši lastnik travniškega sadovnjaka,  
- Prejemniki blagovne znamke Sožitje – Kozjanski  park.  

 Sodelovali smo s Slavico Javornik glede priprave knjige o tradicionalnih jabolčnih jedeh. 

 Zvočna tabla - predstavitev 20 ptic Kozjanskega parka. 

 Prijava na razpis za nagrado Jakob 2020 (za grad Podsredo in za Posavske gradove). 

 Magnetki - 5 motivov ptic. 

 Delovnih srečanj in svetovanj z društvi je bilo planiranih 5, izvedenih 15. 
 
Cilji, ki niso bili doseženi: 

 Popisi flore in favne niso bili izvedeni v polnem obsegu - razlogi so neprimerno vreme v mesecu maju in  
dodatne obveznosti na projektu Trajnostni razvoj Lisce in Ribe na šolskih krožnikih. 

 Izdajo publikacije Okoljske zgodbe (projekt Life Naturaviva) smo prestavili v prvo polovico leta 2020, ker 
smo spremenili prvotno zastavljen koncept zgodb in sicer-namesto ilustracij, ki bi jih izvedel zunanji 
izvajalec bomo izvedli likovni natečaj z OŠ v zavarovanem območju. 

 Izdelavo info table za Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje smo z dovoljenjem Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prestavili v leto 2020 zaradi dogovora med projektnimi partnerji. 

 Sodelovanje pri novelaciji ustanovitvenega akta, ker novelacija akta na MOP leta 2019 ni potekala. 

 Nakup delovnih oblačil smo prestavili na naslednje leto zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. 

 Idejna zasnova pešpoti okoli Pišec, ker je TD Pišece v letu 2019 odstopilo od te naloge. 

 Zemljevid - trganka smo zasnovali, izdali je nismo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. 

 Razstava vezenine Tanje Florjančič je odpadla zaradi bolezni avtorice. 

 Razstava fotografij Pilštanj na razglednicah v sodelovanju z Milenkom Straškom je odpadla zaradi bolezni 
avtorja. 

 Kulturni dan v OŠ Koprivnica ob mesecu krajinske arhitekture je odpadel zaradi slabega vremena. 

 Sodelovanje na projektu 230 let šolstva v OŠ Podčetrtek smo končali, ker niso sprejeli naše idejne 
rešitve. 

 Kozjanske jabke na vaši mizi - knjigo smo prijavili na razpis, ki pa ni bil uspešen.  

 Ekskurzijo Posavski gradovi nismo izvedli, ker je bila taka odločitev vseh gradov Posavja. 

 Pripravo  mesečnika o skupnih dogodkih Posavskih gradov smo opustili v skladu s skupno odločitvijo     
gradov Posavja. 
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 Poletne muzejske noči nismo izvedli zaradi bolezni avtorja. 

 Glasbenega simpozija vrhunskih umetnikov nismo izvedli zaradi premajhnega števila prijav. 

 Za obnovo Čerčkove domačije nismo pridobili finančnih sredstev, zato nismo nadaljevali z ureditvijo 
objekta. 

 Grafičnih listov nismo nadomestili s kopijami zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. 
 

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 Sava Parks Network 

Upravljavec Javni zavod Kozjanski park 

 
Celotna dejavnost JZ KP se je v letu 2019 financirala iz proračuna Republike Slovenije, proračuna Urada za  
UNESCO v Sloveniji (Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje), iz sredstev lokalnih skupnosti, sredstev 
sponzorjev, lastnih prihodkov ter iz projektov: LIFE NATURAVIVA (program Life), Trajnostni razvoj Lisce za 
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zdravo Posavje (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), Najboljša riba je posavska riba (Evropski sklad 
za pomorstvo in ribištvo), projekta Krepitev zmogljivosti za učinkovitejše upravljanje zavarovanega območja 
Kozjanski park (WWF Adria) in projekta Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem.  
V JZ KP je bilo na dan 31. 12. 2019 zaposlenih 19 oseb (17 redno zaposlenih za nedoločen čas, ena 
zaposlitev za določen čas in ena projektna zaposlitev-Life). Izvajali smo program javnih del, v katerega so 
bile vključene štiri osebe.  
 
 

  
Izobrazba 

Št. redno zaposlenih 
na dan 31.12.2019 

Št. zaposlenih za določen 
čas/javna dela na dan 

31.12.2019 

Skupaj št. 
zaposlenih 

 Magisterij znanosti 1   1 

 Visokošolska in    
 univerzitetna 

9                                 1 (projekt) 
                                1-določen čas 

11 

 Višja 1                             1 

 Srednja 5   5 

 Osnovnošolska 1                            4 (javna dela) 5 

 Skupaj 17 6 23 

 

UVOD  

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. V Programu dela za leto 2019 so bile upoštevane pripombe in predlogi 
MOP-a in Strokovnega sveta JZ KP. Seja Strokovnega sveta JZ KP je bila sklicana za 14. 12. 2018. Člani 
strokovnega sveta so pripombe podali v pisni obliki po elektronski pošti. 
 
Program dela 2019 je bil razdeljen na tri prioritete:      
                                                  
Prioriteta I obravnava varstvene, upravljavske in nadzorne naloge: 

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

 priprava načrta upravljanja zavarovanega območja, 

 izvajanje neposrednega nadzora v naravi, 

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

 spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja, 

 sodelovanje z naravovarstvenimi, strokovnimi in znanstvenimi zavodi in institucijami, 

 zagotavljanje podpornega okolja za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog. 
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Prioriteta II zajema naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti: 

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

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

 zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje javnosti. 
 
 
Prioriteta III zajema razvojne naloge: 

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

 sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in deležniki zavarovanega območja, 

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

 obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v lasti in upravljanju zavarovanega območja, 

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

  
Naloge in vsebine, ki smo jih izvajali v letu 2019 v okviru strokovnih služb, upoštevajo in izhajajo iz 133. 
člena Zakona o ohranjanju narave. 
 
Za leto 2019, v primerjavi z letom 2018, so bila realna finančna sredstva ustanovitelja za 2,10 odstotkov 
nižja. Sredstev za materialne stroške je bilo v letu 2019 kar za 30,2 odstotka manj v primerjavi z letom 2018. 
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 sta bila pravočasno odplačana dva obroka kredita najetega za kritje obveznosti porabe sredstev 
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS pridobljenih leta 2008. 
Pravočasno smo pripravili in oddali polletno poročilo o delu zavoda, katero je bilo v finančnem smislu 
pozitivno.  
V letu 2019 smo pripravili cenitveno poročilo za dvorec Kozje in začeli s postopkom prodaje nepremičnine.  
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. 
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. 

Nakup električnega kombija, ki bi ga financiral Sklad za podnebne spremembe, ni bil realiziran, ker 
Ministrstvo za javno upravo ni uspelo pridobiti ponudnika. 
 
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 in sicer. 

 obnova Tončkine hiše in 



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2019 

10 
 
 

 ura za elektronsko vodenje prisotnosti. 
Znesek 13.000,00 € smo v celoti namenili za pripravo dokumentacije za obnovo Tončkine hiše, ker je to 
naša prioriteta, vrednost dokumentacije pa je znašala 13.153,80 eur. 
 
 
 
Preglednica finančnih sredstev MOP za delovanje zavoda v obdobju 2010-2019  
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Preglednica finančnih sredstev MOP – po realizaciji za obdobje 2015-2019 
 

Leto Celotna 
sredstva 

Plače Materialni 
stroški 

Investicije 

2015 518.350,00 421.505,00 91.845,00 5.000,00 

2016 547.145,35 448.156,88 84.000,00 14.500,00 

2017 555.014,00 483.014,00 69.000,00 3.000,00 

2018 596.904,88 488.304,88 86.000,00 22.600,00 

2019 584.395,00 509.395,00 60.000,00 15.000,00 

 
 

 

 

OCENA STANJA NARAVNIH VREDNOT IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI, DEJAVNIKI OGROŽANJA IN 

TRENDI 

Med naravnimi vrednotami v parku so spremembam najbolj podvržene drevesne naravne vrednote. Pri 
spremljanju stanja smo ugotovili, da je drevored divjih kostanjev pri gradu Podsreda v slabem stanju. 
Drevesa niso vitalna, debla so votla, na njih so vidne luknje.  
 
Lipa v Bizeljski vasi ima prav tako votlo deblo, kljub temu je še vidnih nekaj vitalnih vej. Prav tako ima lipa v 
zaselku Pokojnik na Vetrniku votlo deblo, preraščena je z bršljanom. Bodika v pravkar omenjenem zaselku 
pa je vitalna, prav tako bodiki v Mrčnih selih.   
 
Pri hidroloških naravnih vrednotah občasno prihaja do posegov  kot so poseki obvodne zarasti, odlaganje 
materialov in smeti ter posegi v brežino. 
Pri naravnih vrednotah, ki so urejene za obisk, smo skrbeli za vzdrževanje dostopa in zagotavljanje varnosti 
obiska. Preobremenjenosti naravnih vrednot nismo zaznali. 
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Stanje biodiverzitete na suhih travnikih in v travniških sadovnjakih je tam, kjer imamo vzpostavljeno dobro 
komunikacijo z lastniki, dobro. Več težav je tam, kjer lastniki ne uspejo več skrbeti za svoja zemljišča in so ta 
največkrat podvržena zaraščanju. V okviru naših zmožnosti poskrbimo za košnjo in vzdrževanje sadnih 
dreves, čeprav se zavedamo, da to ni dolgoročna rešitev. Večji problem za ohranitev biodiverzitete 
predstavljajo nižinski travniki, saj so tam kmetje ekonomsko naravnani in s travniki upravljajo intenzivno, 
kar pa se seveda negativno odraža na biodiverziteti. Tukaj se kot upravljavec vključujemo z različnimi 
osveščevalnimi akcijami, katerih glavni namen je promovirati biodiverziteto kot pomembno ekosistemsko 
storitev. 
 
Vodotoki (Sotla in Bistrica s pritoki) ne doživljajo večjih sprememb v kvaliteti vode. Pri manjših vodotokih so 
problematični odvzemi vode za zalivanje v poletnih sušnih obdobjih, saj praviloma niso izvedeni na način, ki 
bi ohranjal biološki minimum (tudi na odvzemih z vodnimi dovoljenji). Take odvzeme spremljamo in jih 
skušamo pravočasno preprečiti. Med živalskimi prebivalci vodotokov velja omeniti evropskega bobra, ki je v 
dobrih desetih letih poselil vse (ne samo optimalne) nižinske odseke. Zgodba o uspehu je tudi trenutno 
stanje populacije vidre. Njene sledi so vidne na vseh odsekih vodotokov, po njeni zaslugi pa je izginila tudi 
invazivna pižmovka. 
 
Primerjava dveh izvedenih popisov ptic s strani DOPPS-a (1999, 2010) je pokazala upad populacij vseh vrst, 
katerih življenjski prostor so travniki in druga kmetijska krajina. Spremljanje ptic v zadnjih letih pa kaže, da 
se je negativni trend pri določenih vrstah ustavil ali celo obrnil v pozitivno smer. Tak primer so belovrati 
muhar, smrdokavra, velika uharica in veliki skovik. 
Pri žuželkah (metulji in hrošči) ugotavljamo, da je pestrost vrst še vedno velika, drastično pa se zmanjšuje 
številčnost populacij. Od pozitivnih ukrepov za varstvo nočnih metuljev velja omeniti prizadevanja Občine 
Kozje, ki je razsvetljavo vseh cerkva na svojem območju prilagodila naravovarstvenim smernicam.  
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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 smo 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 
4. Spremljanje stanja vrst 
5. Popisovanje in odstranjevanje invazivnih vrst s poudarkom na Natura 2000 območjih 
6. Spremljanje stanja krajine in urejanje krajine 
7. Izvajanje odobrenih projektov 
8. Upravljanje biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje 

1.1 Spremljanje stanja vrst in habitatov območij Nature 2000 

Monitoring petelinčka 
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. V 
preteklih letih smo preko terenskih opažanj oblikovali trase za izvajanje monitoringa - dolina Zagaj, 
Čerčkova domačija, Jovsi, mrtvica Imeno. Opravili smo enkraten popis v Zagaju (prisoten) in Čerčkovi 
domačiji (prisoten) ter popis gosenic v Jovsih (gosenic ni bilo opaziti, verjetno zaradi deževnega in hladnega 
vremena).   
 
Monitoring črnega apolona 
Črni apolon (Parnassius mnemosyne) iz družine belinov je kvalifikacijska vrsta za Natura 2000 območja. 
Monitoring je bil izveden v manjšem obsegu (zgornji del soteske Zagaj), vrsta je prisotna. Več informacij o 
rezultatih monitoringa črnega apolona in petelinčka je v poročilu. 
 
Monitoring pogorelčka 
Monitoring 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 2019 ni bila 
zabeležena prisotnost smrdokavre kot v letu 2018. Ni pa izključena verjetnost gnezdenja. Zaradi 
pomanjkanja časa tudi nismo iskali gnezda smrdokavre, ki je bila v gnezdilni sezoni večkrat opazovana na 
območju Hrastja pri Bistrici ter v Virštanju.  
 
Monitoring velikega hrastovega kozlička 
Prisotnost vrste 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. 
 
 

https://kozjanski-park.si/wp-content/uploads/2020/01/monitoring-metulji-Kozjansko-2019.pdf
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Monitoring čebelarja 
Monitoring gnezdenja čebelarja (Merops apiaster) smo opravili poleti, v času gnezdenja čebelarja. 17. julija 
smo našteli 42 aktivnih rovov, torej 42 parov, ki so gnezdili v peskokopu Župjek na Bizeljskem. Zaradi  nizkih 
temperatur v maju so čebelarji z gnezdenjem kasnili. Na lokaciji gnezdišča je bilo opaziti tudi več 
naravoslovnih fotografov, zato bi bilo smiselno čim prej urediti mesto za nemoteno fotografiranje. Po 
gnezdenju so se čebelarji premaknili k Sotli, največ na območje Jovsov, kjer smo jih med izvajanjem 
obročkanja tudi nekaj ujeli in obročkali.  
 
 

 
 
Primerjava števila gnezdečih gnezd s podatki iz prejšnjih let kaže na stabilnost kolonije (za leto 2015 ni 
podatka). To pa je tudi znak, da z ukrepi vzdržujemo dobro stanje gnezdilnega habitata in je v okolici tudi 
ugodno stanje prehranjevalnega habitata. 
 
Zimski popis aktivnosti bobra 
V zimskem času smo preverili znake prisotnosti evropskega bobra (Castor fiber) na Sotli (med izvajanjem 
Zimskega popisa vodnih ptic - IWC), kasneje na večini nižinskih odsekov njenih pritokov. Preiskani so bili 
naslednji vodotoki: Gabernica, Šica - Jovsovska Graba, Dramlja, Bistrica, Buča, Golobinjski potok, Olimski 
potok, Mestinjščica, Tinski potok ter Sotla nad pregrado na Vonarju. V poletnih mesecih še na potoku 
Trsnjak (povodje Gabernice). 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. Rezultati popisa potrjujejo predpostavko, da bober živi na odsekih z 
ohranjenim pasom obrežne lesne zarasti in kmetijskimi površinami (travišča, njive) v zaledju. Intenzivno 
obdelana krajina (izvirni del Bistrice, samo intenzivni travniki ob vodotoku) mu ne nudi možnosti preživetja. 
Zato je tu poskušal bivati le eno sezono. 
V zvezi z bobrom velja omeniti spremljanje njegovih aktivnosti s pomočjo kamere, ki omogoča tudi nočno 
snemanje (posnetek). V drugi polovici leta smo preko dogovora s Prirodoslovnim muzejem Slovenije prišli 
do kadavra bobra, ki smo ga preparirali. Dermoplastičen preparat bo prispeval h kvaliteti predstavitve 
bobra obiskovalcem parka, tako odraslim kot šolski mladini. 
  
 

1.2 Izvajanje ukrepov na območjih Natura 2000: travniški  sadovnjaki, suha travišča 

Na območjih Nature 2000 smo v zimskem času iz bivališč za samotarske čebele odstranili vse slamice 
močvirske trstike z zarodom čebel dišavk. Iz njih so bile pregledane vse bube, odstranjeni paraziti in odpadki 

https://kozjanski-park.si/?p=5349
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ter shranjene v kartonasti škatli na hladnem. Bivališča smo napolnili z novimi slamicami iz trstičja ter jih 
namestili na njihove lokacije (sadovnjaki, pri upravi). Slamice smo pripravili tudi za potrebe izvedb delavnic 
v okviru projekta Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje. V marcu so čebele že polnile nove cevke in 
skrbele za nov zarod.  
Na območju parka imamo v travniških sadovnjakih nameščene gnezdilnice in krmilnice za ptice. Posamezne 
krmilnice smo v zimskem času oskrbovali s semeni za spremljanje populacije posameznih vrst ptic. Očistili 
smo gnezdilnice in jih popravili zaradi manjših poškodb. 
V dobi mirovanja sadnega drevja smo opravljali rezi visokodebelnih sadnih dreves v travniških sadovnjakih. 
Na območju Gregovc, Podsrede, Podčetrtka, Kunšperskega polja in Bistrice ob Sotli smo na javnih površinah 
obrezali sadne drevorede. Prednostno smo opravili tudi rez pri lastniku, ki je sadovnjak z 90 drevesi vključil 
v KOPOP ukrep. Zaradi idealnih vremenskih pogojev smo uspeli oživitveno obrezati kar 298 starejših sadnih 
dreves in preko 500 dreves, pri katerih smo opravili vzgojno rez. V drevoredu na Kunšperskem polju smo 
zamenjali poškodovana in odmrla drevesa ter zamenjali oporo, v drevoredu pri Bistrici ob Sotli pa smo 
zaradi poškodb od divjadi zaščitili sadna drevesa z zaščitnimi tulci.  
V ekološki drevesnici Kozjanskega parka smo aprila začeli s pripravo sadilne površine za sadne podlage in 
odstranili začasno žičnato ograjo, ki je ščitila sadike pred poškodbami divjadi. Sanirali smo škodo na sadikah, 
ki so jo v zimskem času naredile miši, rovke in voluharji. Na površini njive v velikosti 0,18 ha, kjer smo v 
lanskem letu zaključili z drevesničarsko proizvodnjo smo za pestrost vrstenja kmetijskih rastlin posejali 
deteljo. Plevele smo zaradi ekološke proizvodnje mehansko uničevali s strojnim in ročnim okopavanjem. Z 
namenom uspešne rasti in ustreznega zdravstvenega stanja rastlin smo na sadikah in podlagah opravili 
številna zelena dela. Da bi uspešno zagotovili biotično varstvo rastlin smo z dovoljenjem kontrolne 
organizacije posejali vmesne pasove gostiteljskih rastlin in na ta način zagotovili ustreznejši habitat za 
koristne organizme. Za uspešno ekološko proizvodnjo sadik sadnega drevja je potrebno vzpostaviti ustrezen 
njivski kolobar, zato smo  z lastniki kmetijskih zemljišč sklenili  pogodbo, pri katerih smo očistili njivo 
invazivnih vrst. Konec oktobra smo 2100 pridelanih sadik uspešno izkopali in jih ponudili v prodajo.  
Opravljali smo dela v kolekcijsko matičnem sadovnjaku, ki je na površini 3,12 ha. Posajenih je 236 
visokodebelnih jablan in 113 hrušk, katere smo v spomladanskem času obrezali in nabrali cepiče za 
spomladansko cepljenje podlag v drevesnici. Ugotovljena je bila slaba založenost tal s hranili, zato je bilo 
potrebno dognojevanje sadnih dreves v skladu z gnojilnim načrtom. Opravili smo spomladansko škropljenje 
z dovoljenimi ekološkimi sredstvi, zamenjali dotrajano oporo, obnovili bivališča za koristne organizme in 
gnezdilnice, pokosili travo pod drevesi in odstranili vse invazivne vrste, ki so se pojavljale v sadovnjaku in 
njegovi okolici. Dopolnili smo tudi kolekcijo sort, saj smo v sadovnjaku posadili jablane sort Hlebčar, 
Ananasova reneta in Jakobšca ter hruške sort Kleržo, Kosopletova in Rdečo viljamovko. V sadovnjaku smo 
info točko z bivališči za koristne organizme uporabljali za namene vodenja obiskovalcev, organiziranja 
projektnih in naravoslovnih dni ter številnih aktivnosti v sklopu praznovanja 20. letnice Praznika 
kozjanskega jabolka.  
Kmetijska zemljišča, ki jih obdelujemo, v velikosti 7,41 ha, smo vključili v KOPOP za obdobje 2015-2020. 
Travnike imamo vključene v ukrep Ohranjanje posebnih traviščnih habitatov, zato smo s košnjo začeli po 20. 
juniju. Pokosili smo tudi okoli 7 ha suhih travnikov in s čiščenjem gozdnih robov preprečevali njihovo 
zaraščanje. 
Z lastniki zemljišč smo izvajali komunikacijo o pomembnosti območja za zagotavljanje ugodnega stanja vrst. 
Komunikacija je potekala na neformalni ravni - med raznašanjem plakatov, ob srečanjih med izvajanji 
terenskih popisov, delom v sadovnjakih, izvajanjem naravoslovnih in tehničnih dni ter vodenji 
obiskovalcev… S predstavitvijo pozitivnih “podatkov” (lep izgled organizma, poudarjanje koristnosti za 
naravo in človeka, načinov dobrih praks…) skušamo pri ljudeh spodbuditi pozitiven odnos do njih. Ta je 
osnova za ustrezno naravovarstveno upravljanje s travišči, gozdom, vodami, urbano krajino. 
V PRILOGI 2 so prikazani izvedeni ukrepi po Natura 2000 območjih. 
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Število opravljenih oživitvenih rezi na visokodebelnih sadnih drevesih v zadnjih desetih letih 
 

 

1.3 Spremljanje stanja in izvajanje varstva naravnih vrednot 

Naravno vrednoto gnezdišče čebelarja na Bizeljskem smo v najbolj občutljivem predelu očistili invazivne 
lesne zarasti (robinija), popravili opazovalno kolibo, uredili vpisno knjigo, nadaljevali s komunikacijo z 
lastnikom večjega dela naravne vrednote glede načrtovanih posegov (priprava OPPN). 
Naravni vrednoti Sotla in Bistrica s pritoki sta bili pregledani, zabeležena so bila območja posegov v obrežno 
lesno zarast, sanacij brežine in divjih odlagališč. Različnih posegov in divjih odlagališč je bilo zabeleženih 
deset. 

1.4 Spremljanje stanja vrst 

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. 
Ob koncu polletja smo od občanov dobili več informacij o opažanjih šakala v osrednjem območju 
Kozjanskega parka (oglašanja, vizualno). Prav tako smo oglašanje zaznali med nočnim popisom metuljev  
(Križe). 
 
Med monitoringom stanja suhih travnikov na Vetrniku je bila opažena ena redkejših vrst orhidej v parku - 
navadna splavka (Limodorum abortivum). Okoli krošnje hrasta na travniku je uspevalo preko 150 primerkov 
te nenavadne orhideje. Opravljen je bil monitoring lokacij navadnega kosmatinca (Pulsatilla nigricans) na 
znanih lokacijah. Primerjava s popisom v l. 2018 kaže, da so populacije stabilne. Izjema je lokacija, kjer se 
izvaja paša. Več v poročilu.  
 
Ptic (z izjemo transekta za pogorelčka in gnezdišča čebelarja) nismo načrtno popisovali. So pa bile 
zabeležene, opažene in slišane vrste med izvajanjem drugih terenskih aktivnosti. Več pozornosti je bilo 
namenjeno obročkanju ptic na območju Jovsov (17. 08. 2019, 18. - 20. 08. 2019, 29. 09. 2019, 16. – 18. 10. 
2019 in 1.12.2019). S strokovnima sodelavcema Centra za obročkanje pri Prirodoslovnem muzeju Slovenije 
(Jože Gračner, Marjan Gobec). Številčnost ulovljenih (36) in opaženih (dodatnih 26) vrst opravičuje namero, 
da se obročkanje na lokaciji nadaljuje tudi v prihodnjih letih. Pri tem smo sodelovali z lastniki opazovalnega 
stolpa (KS Kapele) in lastniki parcel. Tako smo med obročkanjem prvič zabeležili na območju Kozjanskega v 
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https://kozjanski-park.si/wp-content/uploads/2020/01/Monitoring-NAVADNI-KOSMATINEC-20182019.pdf
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tajgi gnezdečo podvrsto vrbjega kovačka in prvi opažanji tamariskovke. Novi so podatki, da se tu preko 
selijo vrste iz srednje (Češka, Nemčija) in severovzhodne Evrope (Estonija).  Ti podatki (poročilo) so 
pomembni tudi v luči dejstva, da bo v Jovsih JZ Kozjanski park v naslednjih sedmih letih izvajal tudi 
aktivnosti za ohranjanje nižinskega urha (Bombina bombina). Skupaj s podatki, ki smo jih pridobili tekom 
enodnevnega dogodka »Ptičarijada 2019« (prvo novejše opažanje čuka v okolici Bistrice ob Sotli) pomenijo 
pomemben prispevek k vedenju o pticah območja. Obogatili bodo tudi podatke, ki bodo v letu 2020 
pridobljeni med načrtovanim  popisom ptic (v izvedbi DOPPS).  
Ob najdbi poškodovane lesne sove (Strix aluco) in sive čaplje (Ardea cinerea) smo v sodelovanju z 
Zatočiščem za živali prosto živečih vrst na Muti izvedli njuno reševanje in ju po uspešnem okrevanju vrnili v 
naravo. 
 
Dvoživke na lokaciji ribnika Trebče  

Na lokaciji ceste ob ribniku Trebče smo že dvajsetič izvedli prenašanje in štetje dvoživk med pomladno 

selitvijo iz prezimovališč na mrestišče. Akcija prenašanja dvoživk je potekala dvakrat dnevno med 2. in 31. 

marcem. Značilnost so bile visoke dnevne temperature (celo med 15 in 20°C) v kombinaciji z zelo nizkimi 

nočnimi (le dvakrat kratko obdobje s temperaturami nad 5°C). Dodatno je selitev zadrževalo še zelo suho 

vreme v večjem delu časa. Skupaj je bilo v tem času v obe smeri prenesenih 4.244 navadnih krastač, 287 

rjavih žab (rosnica in sekulja) ter dva navadna pupka. Več v poročilu na spletni strani parka. 

 

 
Graf:  Število prenesenih navadnih krastač, 2019 

1.5 Popisovanje in odstranjevanje invazivnih vrst s poudarkom na Natura 2000 območjih 

V juniju smo začeli s popisom invazivnih rastlin. Pregledali smo območja, kjer predstavljajo problem večje 
zaplate invazivnih rastlin (predvsem pelinolistna ambrozija). Okrepili smo komunikacijske in osveščevalne 
aktivnosti ter izvajali opozarjanje lastnikov zemljišč, kjer se nahajajo invazivne rastline. Osredotočili smo se 
na pelinolistno ambrozijo, ki so jo lastniki zemljišč dolžni odstranjevati po Odredbi o ukrepih za zatiranje 
škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia. Na 5 lokacijah smo uspeli odstraniti invazivne vrste in očistiti 
nepokošene pasove na travnatih površinah, ki so vključeni v KOPOP ukrep Ohranjanje posebnih traviščnih 
habitatov. Balfourovo nedotiko smo odstranili iz peskokopa na Osredku, drobnocvetno in žlezavo nedotiko 
pa na vrhu Lisce. 
Posebej smo spremljali invazivne vrste ob vodotoku Bistrica, ki je tudi naravna vrednota državnega pomena. 
Redno odstranjevanje invazivnih vrst je potekalo na trasi reke v dolžini 22 km, od Bistrice ob Sotli (kjer se 
reka Bistrica izliva v Sotlo) do Lesičnega, 5 metrov od struge na obe strani. Košnja je potekala s kosilnico na 
nitko.  
Invazivne vrste smo fizično odstranjevali vse do oktobra.   
Več v PRILOGI 1. 

https://kozjanski-park.si/wp-content/uploads/2019/12/Obro%C4%8Dkanje-ptic-v-Jovsih-2019.pdf
https://kozjanski-park.si/wp-content/uploads/2020/01/Poro%C4%8Dilo-PTI%C4%8CARIJADA-2019.pdf
https://kozjanski-park.si/wp-content/uploads/2019/05/ribnik-Treb%C4%8Dedvo%C5%BEivke20-let2019.pdf
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1.6 Spremljanje stanja krajine in urejanje krajine 

Urejali smo katalog krajin, ki imajo naravovarstveni pomen, na območju med Velikim Kamnom, Koprivnico 
vse do Gorjan in Železnega ter nadaljevali s spremljanjem stanja krajine na območju med Podsredo, Kozjim 
in Pilštanjem. Na območju Gorjan smo opazili kmetijo, ki jo opišemo kot razvrednoteno, kjer je na dvorišču 
veliko odsluženih strojev, avtomobilov. Obstoječa odlagališča odpadkov v Kozjem, Bistrici ob Sotli, v Plesu, 
Imenem so vizualno razvrednotena območja, o katerih smo obvestili medobčinsko redarsko službo. 
Vloga z naslovom Travniški sadovnjaki in krajina – je postala slovenska kandidatura za Nagrado Sveta 
Evrope za krajino. O izboru smo obvestili medije, ki so se zelo obširno odzvali. Komite ministrov Sveta 
Evrope je ocenil, da gre za projekt, ki ima pomembno vrednost z vidika širjenja dobre prakse, kot tudi 
navdiha širše javnosti za varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine. 

1.7 Izvajanje odobrenih projektov 

V Kozjanskem parku smo izvajali  6 projektov, ki so financirani iz različnih virov: 
-      Biodiverziteta - umetnost življenja LIFE NATURAVIVA  (program LIFE) 
-      Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje (Evropski sklad za razvoj podeželja) 
-      Najboljša riba je posavska riba (Evropski sklad za razvoj podeželja) 
-      Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem (Projekt sodelovanja lokalnih akcijskih skupin) 
-      Sadjarji opraševalcem in opraševalci sadjarjem (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  
       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 - EIP) 
-      Krepitev zmogljivosti za učinkovitejše upravljanje zavarovanega območja Kozjanski park (WWF Adria) 
  
Projekt, BIODIVERZITETA – UMETNOST ŽIVLJENJA (LIFE16 GIE/SI/0007) z akronimom LIFE NATURAVIVA 
smo kot projektni partner začeli izvajati septembra 2017. Projekt bo trajal do avgusta 2022. 
V prvi polovici leta 2019 smo v Kozjanskem parku prenovili zunanjo podobo službenega kombija z 
namenom promocije biodiverzitete ter promovirali projekt in biodiverziteto na številnih sejmih in 
prireditvah: sejem Alpe Adria, Kulturni  bazar v Ljubljani, Koza, zmaj in še kaj,  dan biodiverzitete na 
Vetrniku. Izvedli smo študijsko turo ogleda dobrih praks v Triglavski narodni park. Projektne aktivnosti in 
pomen biotske pestrosti smo predstavljali obiskovalcem parka ter preko naših socialnih omrežij in spletne 
strani Kozjanskega parka.  
Uredili smo interaktivno Grajsko učno pot o biodiverziteti, ki poteka od srednjeveškega trga Podsreda mimo 
Levstikovega mlina na reki Bistrici ter nato skozi gozd do gradu Podsreda in je dolga 2,5 km. Dela so 
potekala v dveh fazah. V prvi fazi smo zaključili gradbena dela. Vključevala so: ureditev grajskega ribnika, 
razširitev poti na določenih delih, namestitev jeklene varovalne ograje v dolžini 30 m, ureditev lesenih 
stopnic na najstrmejšem delu poti in namestitev 4 lesenih mostičkov. V drugi fazi so bile postavljene 
dvojezične slovensko-angleške informacijske table, smerne table, številni animacijski elementi ter klopi. 
Izdali smo zgibanko o Grajski poti Podsreda. Slavnostno odprtje poti je bilo 8. oktobra. 
Poleti smo izvedli 2 projekciji letnega kina na prostem z naravovarstveno tematiko na gradu Podsreda. 11. 
julija smo predvajali slovenski dokumentarec »Ptice jezer, njihova vrnitev«, 22. avgusta pa  dokumentarec 
»Beli pramen: dogodivščine malega bobra«. Obe projekciji sta bili dobro obiskani. 13. septembra smo na 
novinarski konferenci na gradu Podsreda predstavili projekt medijem in odprli gostujočo fotografsko 
razstavo »Magična narava 2018«, ki je bila na gradu Podsreda do 15. novembra. Projekt smo promovirali na 
sejmu MOS v Celju, na sejmu Narava zdravje v Ljubljani in na Prazniku kozjanskega jabolka, kjer smo izvajali 
tudi delavnice za otroke. 22. novembra smo izvedli predavanje »Biotska pestrost travniških sadovnjakov« v 
Valvasorjevi knjižnici v Krškem. Od septembra dalje v okviru projekta izdajamo mesečni plakat o naravi in 
biodiverziteti Kozjanskega parka, ki so razstavljeni na 35 lokacijah na Biosfernem območju Kozjansko in 
Obsotelje: osnovne šole, zdravstveni domovi, knjižnice, občine, upravne enote. V letošnjem letu smo 
nabavili tudi 10 obojestranskih zunanjih stojal za fotografsko razstavo, ki jo bomo gostili po zaključku 
razstave v Tivoliju leta 2021. 
Izdajo publikacije Okoljske zgodbe smo prestavili v prvo polovico leta 2020. 
V letu 2019 smo znašajo sredstva: 58.945,39 EU, 10.685,18 MOP, 27.382,78 KP. 
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Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje 
Projekt Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje kot vodilni partner vodi Občina Sevnica in je financiran iz 
Evropskega sklada za razvoj podeželja. Kot na razpisu izbrani zunanji izvajalec projekta smo v prvi polovici 
leta 2019 izvedli še preostale predvidene aktivnosti (naravoslovni in tehnični dnevi) na Lisci in partnerskih 
šolah. V letih 2018 in 2019 smo tako o pomenu samotarskih čebel izobrazili preko 500 mladih iz Posavja in 
Obsotelja. Vsak od njih si je tudi sam izdelal manjše bivališče za “koristne” žuželke, kar bo zagotovo 
izboljšalo habitatne razmere za čebele v tem prostoru. Promocija nove učne poti na Lisci (med dnevom 
planinskih doživetij) je del vedenja o naravi območja, njeni krhkosti in potrebi po sobivanju razširila med 
obiskovalci iz vse Slovenije. 
 
Najboljša riba je posavska riba 
Projekt je izvajala Občina Sevnica (financiran iz  sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo), JZ KP 
je kot izbrani ponudnik izvajal aktivnosti na prehodu za vodne organizme na HE Blanca Arto. Naša naloga je 
bila otroke seznaniti s pestrostjo vodnega življa v naših vodotokih ter z vplivom izgradnje in obratovanja HE 
na vrstno sestavo živega sveta. 
  
EIP Sadjarji opraševalcem in opraševalci sadjarjem (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). Kot projektni partner smo se pridružili Nacionalnemu institutu za biologijo. V projektu 
sodelujemo z manjšim finančnim vložkom (600,00 €) in sicer pri strokovnem svetovanju in usposabljanju za 
ohranjanje visokodebelnih travniških sadovnjakov.  
 
Projekt Krepitev zmogljivosti za učinkovitejše upravljanje zavarovanega območja Kozjanski park smo 
marca 2019 zaključili. Projekt je bil sofinanciran iz  programa “Zavarovana območja za naravo in ljudi”, ki ga 
izvaja WWF Adria in regijski partnerji. Podporna partnerja projekta sta bila Razvojna agencija Sotla ter  
Naravni park Lonjsko polje iz Hrvaške. 
Projekt predstavlja pomembno podporo pri pripravi Načrta upravljanja JZ KP. Cilji projekta so bili: krepitev 
komunikacije med upravo zavarovanega območja in lokalnim prebivalstvom ter povečanje prepoznavnosti 
delovanja zavarovanega območja med lokalnim prebivalstvom ter vključitev različnih interesnih skupin v 
zavarovanem območju v načrtovanje upravljanja. Za uresničitev teh ciljev smo izvedli različne delavnice 
namenjene zaposlenim v parku in ključnim deležnikom zavarovanega območja. Poglavitna rezultata 
projekta sta komunikacijska strategija Kozjanskega parka ter ustanovljen forum deležnikov zavarovanega 
območja. 
Vrednost projekta je bila 9.696,00 €. 70% je prispevala organizacije WWF. 
 
Upravljanje biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje 
V skladu s programskimi aktivnostmi smo izvedli aktivnosti v okviru Mreže šol in okoljskih dni (Dan bobra, 
dan Zemlje, Dan biodiverzitete, Dan parkov in Dan okolja). Poročilo o izvedenih aktivnostih smo poslali na 
Urad za Unesco.  
V okviru te naloge smo izvajali projekt Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem – Projekt 
sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS) 
Z namenom povečanja prepoznavnosti biosfernih območij v Sloveniji se je povezalo šest lokalnih akcijskih 
skupin in upravljavci treh biosfernih območij. Nastal je projekt sodelovanja »Približajmo Unescova biosferna 
območja prebivalcem«, sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
Projekt, ki smo ga partnerji prijavili na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podukrep 
19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja 
2014-2020, se izvaja v letih 2019 in 2020. V partnerstvu šestih LAS aktivno sodeluje tudi Kozjanski park in 
sicer skupaj z Regionalno agencijo Sotla in z Regionalno agencijo Posavje. 
Tri biosferna območja (BO): BO Julijske Alpe, BO Kras ter BO Kozjansko in Obsotelje smo povezani v projekt, 
s katerim želimo skupaj  s prebivalci območij dokazati, da je lahko UNESCO znak priložnost za trajnostni 
razvoj.  

https://kozjanski-park.si/wp-content/uploads/2020/02/Poro%C4%8Dilo-o-izvedenih-aktivnostih-v-okviru-programa-UNESCO-MAB-2019.pdf
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Projekt bo prispeval k povečanju prepoznavnosti biosfernih območij in izkoristil potenciale, ki jih »Unesco-
vo« imenovanje prinaša območju. Ozaveščanje, komunikacija, promocija, izobraževanje ter izmenjava 
dobrih praks in znanj, organizacija in izvedba dogodkov posvečenih dnevu BO Slovenije, snemanje in 
predvajanje skupne oddaje o perspektivnih in inovativnih podjetniških idejah v BO Slovenije, skupna 
izobraževalna zgibanka s predstavitvijo BO Slovenije ter izvedba skupnih izobraževalnih delavnic na temo 
vzpostavitve najbolj efektivnih komunikacijskih orodij z upravljalci BO, so glavne aktivnosti projekta. 
8. maja smo organizirali strokovno ekskurzijo v BO Julijske Alpe. Ekskurzije so se udeležili različni deležniki 
BO Kozjansko in Obsotelje: ponudniki, društva, predstavniki lokalnih skupnosti in različnih javnih zavodov.  
13. septembra smo na gradu Podsreda v okviru 7. Festivala ekološke hrane in Kuhinje na gradu Podsreda 
organizirali t. i. MAB dan BO Kozjansko in Obsotelje, na katerem smo širši javnosti predstavili projekt in 
ozaveščevalni film o Biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje.  
17. in 18. septembra smo v Podsredi in v Krškem izvedli delavnici za lokalne ponudnike in društva. 
Predstavili smo jim projekt, blagovno znamko Sožitje ter skupaj z njimi iskali razvojne priložnosti, ki nam jih 
lahko prinese status biosferno območje. Odziv udeležencev na delavnicah je bil zelo pozitiven.  
Vrednost projekta za JZ KP je 21.269,12 € (CLLD 85%, JZ KP 15%). 
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Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

   
Prior. 
 I. 

Cilj – 
podcilj – 
naloge in 
aktivnosti 

  
Št. ur/ 
reali. 
št. ur 
  

Skupaj 
odhodki
/ 
reali. 

Stroški 
dela/vir/ 
real. 

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

Investicije 
/vir/ 
real. 

  
Koord. 

  

Obdobje 
izvajanja 
  

PUN 
  
  
  

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

6.654/ 
   
6.940 

234.751,90 
// 

231.082,28 

95.325,11/MOP 
2.690,69/ 
MOP projekt 
16.144,16/EU 
6.462,02/ KP 
// 
89.052,94/MOP 
3.349,89/MOP 
projekt 
14.880,27/EU 
5.384,26/KP 
1,68/LAS 

1.100,00/MOP 
8.054,00/ 
MOP projekt 
400,00/občine 
29.439,72/KP 
10.000,00/ 
Podnebni sklad 
55.144,42/EU 
15.307,99/ 
EKSRP 
 2.400,00/ kmet. 
subvencije 
2.126,06/LAS 
// 
1.573,24/MOP 
7.335,29/MOP 
projekt 
151,56/občine 
28.110,62/KP 
10.000,00/ 
Podnebni sklad 
44.065,12/EU 
15.082,24/ 
EKSRP 

2.926,51/kmet. 
subven. 
1.739,35/LAS 

- // 
1.460,95
/Unesco 
2.000,00
/MOP 
3.968,36
/KP 

    
celo leto 

  

 1.1 Spremljanje 
stanja vrst in 
habitatov 
Nature 2000 

950/ 
1.075 

19.386,90
/ 
23.135,81 

18.886,90 
/MOP// 
20.385,65/MOP 
-/6,18/KP 

 500,00/MOP// 
0,98 /MOP 
 

 -/ 
1.460,95/ 
Unesco 
1.035,52/ 
MOP 
 246,53/KP 

DK 
  

januar– 
junij 

DA 

  Izvajanje inventarizacije evropskega bobra, nižinskega urha DK januar-
junij 

DA 

  Monitoring pogorelčka, petelinčka TO januar-
junij 

DA 

  Komunikacija z lastniki zemljišč BP celo leto DA 

  Ugotavljanje stanja brežin vodotokov  – poraščenost, erozija BP januar-
junij 
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  KAZALNIK: Ugotovljeno stanje vrst/REAL. KAZALNIK: ugotovljeno stanje 
vrst 

Ciljna vrednost: 4/4 

 1.2 Izvajanje 
ukrepov na 
območjih 
Natura 2000 

2.290/ 
 2.333,75 

38.429,20
/ 
50.212,21 

35.429,20 
/MOP// 
34.944,12/MOP 
-/3,59 KP 

600,00/MOP 
2.400,00/ kmet. 
subven.// 
1.572,26/MOP 
2.926,51/kmet. 
subven. 
-/6.079,42 KP 

 -/ 
964,48/ 
MOP 
3.721,83/KP 

 

AČ celo leto DA 

  Vzdrževanje travnikov AČ   maj-
avgust 

DA 

  Vzdrževanje visokodebelnih sadovnjakov, kolekcijskega sadovnjaka,  drevesnice in 
izbor Carjeviča 

AČ  januar- 
november 

DA 

  Vzdrževanje in nameščanje gnezdilnic, krmilnic in bivališč za koristne organizme, 
preverjanje stanja bub samotarskih čebel 

AP januar-
maj 

  

  KAZALNIK: pokošeni travniki, obdelan sadovnjak, nameščena in 
vzdrževana funkcionalna bivališča, obrezana drevesa, izbran Carjevič, 
odstranjeni paraziti med bubami dišavk/REAL. KAZALNIK: pokošeni 
travniki, obdelan sadovnjak, nameščena in vzdrževana funkcionalna 
bivališča, obrezana drevesa, izbran carjevič, odstranjeni paraziti med 
bubami dišavk. 

Ciljna vrednost: 8ha, 3ha, 10, 100, 
1, 4/Realizirano: 7ha, 3ha, 10, 298, 
1, 4 

 1.3 Spremljanje 
stanja in 
varstvo 
naravnih 
vrednot 

184/ 
255,50 

3.670,80 
/ 
5.276,28 

3.670,80 
/MOP// 
5.276,28/ 
MOP 

    BP celo leto   

  Spremljanje stanja geoloških naravnih vrednot BP celo leto   

  Spremljanje stanja drevesnih naravnih vrednot TO celo leto   

  Sodelovanje z ZRSVN BP celo leto   

  Preverjanje lokacij naravnih vrednot TO celo leto   

  KAZALNIK: vnos opisanih stanj v naravovarstveni atlas, 
sanirane drevesne naravne vrednote/REAL. KAZALNIK: vnos opisanih 
stanj v naravovarstveni atlas, sanirane drevesne naravne vrednote 

  Ciljna vrednost: 5, 1/5, 1 

 1.4 Spremljanje 
stanja vrst 

500/ 
606,50 

9.949,04
/ 

12.239,93 

9.949,04/MOP// 
12.239,93/MOP 
 

    DK celo leto   

  Popisovanje vrst DK celo leto DA  

  Izdelava poročil DK celo leto  DA 

  KAZALNIK: Izdelana poročila o stanju določenih vrst/REAL. KAZALNIK: 
izdelano poročilo o kosmatincu, dvoživkah, obročkanju ptic, ptičarijadi 

  Ciljna vrednost: 1-3/4 
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 1.5 Popisovanje 
invazivnih vrst 

120/ 
176,25 

12.435,50
/ 
13.136,41 

2.435,50/MOP// 
3.136,41/MOP 

10.000,00/ 
Pod. sklad// 
10.000,00/ 
Podnebni sklad 

  TO II. in III. 
četrtletj
e 

  

  Spremljanje razširjenosti tujerodnih vrst TO maj-
avgust 

  

  Ozaveščanje lastnikov in ostalih deležnikov v prostoru TK maj-
avgust 

  

  Priprava in izvajanje ukrepov zgodnjega odkritja in hitrega odziva DK maj-
avgust 

  

  Priprava in izvajanje ukrepov za obvladovanje močno razširjenih vrst DK maj-
avgust 

  

  Odstranjevanje tujerodnih vrst AČ maj-
avgust 

  

  KAZALNIK: Določeno število lokacij  in odstranitev tujerodnih vrst na teh 
lokacijah/REAL. KAZALNIK: določeno število lokacij in delna odstranitev 
tujerodnih vrst na teh lokacijah 

  Ciljna vrednost: 5-10, 3/25,5 

 1.6 Spremljanje 
stanja in 
urejanje 
krajine 

200/ 
188,50 

4.974,20
/ 
3.873,03 

4.574,20 
/MOP// 
3.873,03 
MOP 

400,00/Občina 
//- 

  VZ 
  

celo leto   

  Identifikacija krajinskih prvin VZ celo leto   

  Analiza stanja vrednot na območju Pišec LZ celo leto   

  KAZALNIK: pregled in opis lokacij/REAL. KAZALNIK: pregled in opis 
lokacij 

  Ciljna vrednost: 12/12 

 1.7 Izvajanje 
projekta Life 
NATURAVIVA 

2.010/ 
                  
1.920,
50 

114.267,39 
/ 
98.198,23 

2.690,69/MOP 
projekt 
16.144,16/EU 
1.610,07 MOP 
6.462,02/KP// 
 
3.349,89/MOP 
projekt 
14.880,27/EU 
1.184,88/MOP 
5.373,02/KP 

8.054,00/ 
MOP projekt 
55.144,42/EU 
24.162,03/KP// 
 
7.335,29/MOP 
projekt 
44.065,12/EU 
22.009,76/KP 
  

  NKG celo leto   

  Vzpostavitev tematske poti TK jan.-junij   

  Priprava in izdelava brošure o okoljskih zgodbah NKG celo leto  

  Komunikacijske aktivnosti NKG celo leto   
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  KAZALNIK: tematska pot, brošura/REAL. KAZALNIK: dokončana Grajska 
pot, brošura 

  Ciljna vrednost: 1, 1/ 1, 0 

 1.8 Izvajanje 
projekta 
Trajnostni 
razvoj Lisce za 
zdravo 
Posavje 

150/ 
113 

4.985,44
/ 
3.848,38 

3.147,30/ 
MOP// 
2.341,71 
MOP 
-/1,68 LAS 

1.838,14/LAS// 
1.504,99 LAS 

  DK I. in II. 
četrtletje 

  

  Izvajanje aktivnosti v okviru projekta DK I. in II. 
četrtletje 

  

  KAZALNIK: naravoslovni in tehniški dnevi/REAL. KAZALNIK: naravoslovni 
in tehniški dnevi 

   Ciljna vrednost: 10/11 

1.9 Izvajanje 
projekta 
Najboljša riba 
je posavska 
riba 

50/ 
20 

1.231,58
/ 
669,45 

943,66 
/MOP// 
435,09 
MOP 

287,92/LAS// 
234,36/LAS 

  TO I. in II. 
četrtletje 

  

  Izvajanje aktivnosti v okviru projekta TO I. in II. 
četrtletje 

  

  KAZALNIK: naravoslovni dnevi/REAL. KAZALNIK: naravoslovni dnevi    Ciljna vrednost: 5/4 

 1.10 Upravljanje 
biosfernega 
območja 

200/ 
251 

24.341,12
/ 
20.492,55 

3.755,44 
/MOP// 
5.235,84/ 
MOP 
- /1,47/KP 
 

5.277,69/KP 
15.307,99 EKSRP// 
15.082,24/EKSRP 
21,44/KP 
-/151,56/občine 

  TK celo leto   

  Priprava Dneva MAB TK celo leto   

  Izvajanje delavnic in komunikacijskih aktivnosti TK celo leto   

  Priprava pravilnika za uporabo znaka MAB TK celo leto   

  Priprava teksta za informativno tablo VZ celo leto   

  Priprava izobraževalnega filma TK celo leto   

  KAZALNIK: izdelana komunikacijska strategija, info tabla, izmenjava 
dobrih praks, izobraževalni film/REAL. KAZALNIK: izvedene delavnice za 
lokalne skupnosti kot del komunikacijske strategije, izmenjava dobrih 
praks (izvedeni strokovni ekskurziji v BO Kozjansko in Obsotelje ter v BO 
Julijske Alpe), izobraževalni film 

Ciljna vrednost: 1, 1, 3,1/ ½, 0, 2, 1 

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 
  

Dodatne naloge (presežen program): 

 Obrezali smo 198 dreves več od načrtovanih. 
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 Ptičarijada - enodnevni tekmovalno družabni dogodek v sodelovanju z DOPPS, opaženo 96 vrst ptic, med 
njimi tudi raritete. 

 Obročkanje ptic v Jovsih med avgustom in novembrom je potekalo v sodelovanju s Slovenskim centrom 
za obročkanje ptic (Prirodoslovni muzej Slovenije). 

 Sodelovanje z Zatočiščem za živali prosto živečih vrst (Muta) pri reševanju lesne sove in sive čaplje. 

 Projekt “Ribe na šolskih krožnikih” - izvedeni štirje naravoslovni dnevi na ribogojnici Goričar v 
Kostanjevici na Krki. 

 Od septembra dalje v okviru projekta Life Naturaviva izdajamo mesečni plakat o naravi in biodiverziteti 
Kozjanskega parka, ki je razstavljen na 35 lokacijah na Biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje. 

 Januarja smo izvedeli, da smo bili izbrani za slovensko kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino, 
sledile so dodatne aktivnosti glede dopolnjevanja vloge in sodelovanje z mediji. 

 
Cilji, ki niso bili doseženi: 

 Popisi flore in favne niso bili izvedeni v polnem obsegu - razlogi so neprimerno vreme v mesecu maju in  
dodatne obveznosti na projektu Trajnostni razvoj Lisce in Ribe na šolskih krožnikih. 

 Izdajo publikacije Okoljske zgodbe (projekt Life Naturaviva) smo prestavili v prvo polovico leta 2020, ker 
smo spremenili prvotno zastavljen koncept zgodb in sicer-namesto ilustracij, ki bi jih izvedel zunanji 
izvajalec bomo izvedli likovni natečaj z OŠ v zavarovanem območju. 

 Izdelavo info table za Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje smo z dovoljenjem Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prestavili v leto 2020 zaradi dogovora med projektnimi partnerji. 

 

2   PRIPRAVA NAČRTOV UPRAVLJANJA  ZAVAROVANEGA OBMOČJA 

   
V okviru druge naloge smo izvajali naslednje aktivnosti:  

2.1   Sodelovanje pri novelaciji ustanovitvenega akta in pripravljanje osnutka načrta upravljanja 

V okviru projekta Krepitev možnosti za boljše upravljanje Kozjanskega regijskega parka (donacija v okviru 
Programa zavarovana območja za naravo in ljudi, ki ga izvaja WWF Adria v sodelovanju s  Parki dinarskega 
loka) smo pripravili komunikacijsko strategijo in vzpostavili trajni forum deležnikov zavarovanega območja, 
ki bo v pomoč  v procesu priprave načrta upravljanja. 
V občinah Sevnica in Šentjur pri Celju smo izvedli predstavitev možnosti, ki jih predvidevajo Strokovne 
podlage za posodobitev akta o zavarovanju Kozjanskega regijskega parka glede uskladitve meje 
zavarovanega območja z mejo območij Natura 2000 (SAC Bohor, SAC Orlica in SPA Kozjansko) oz. 
upravljanje teh območij s strani JZ Kozjanski park. 
Z ZRSVN smo uskladili varstvene omejitve, ki jih določajo Strokovne podlage.  
Dopolnjevali smo analizo in oceno stanja Kozjanskega parka.  
  

2.2 Priprava letnega programa dela 

Program dela in finančni načrt JZ KP za leto 2020 smo na Ministrstvo za okolje in prostor posredovali v 
začetku meseca decembra. Pripombe s strani ministrstva smo dobili že v prvi polovici decembra. 
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Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

Prior. 
I. 

Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

  
Št. ur/ 
real.  

  Skupaj                
odhodki/ 
   real.  

Stroški dela/ 
vir/ 
real.  

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

Inves./ 
vir 

    
 Koord. 

  
Obdobje 
izvajanja 

  
  

  PUN 

  

 2. Priprava načrta 
upravljanja zavarovanega 
območja 

  2.400/ 
906 

 
 

57.798,20
/ 

25.656,04 
 

52.034,20/ 
MOP// 

19.825,46/ 
MOP 

1.740,00/ KP 
4.060,00/WWF// 

-/KP 
5.830,58/WWF 

      
  

    

 2.1 Sodelovanje pri novelaciji 
ustanovitvenega akta in 
pripravljanje osnutka 
načrta upravljanja 

 2.000/ 
504,25 

 

  
49.278,00/ 
16.783,74 

 43.478,00 
MOP// 

 10.953,16/ 
MOP 

1.740,00/ KP 
4.060,00/WWF// 

-/KP 
5.830,58/WWF 

  BP celo leto     

  Priprava komunikacijske strategije BP celo leto     

  Vzpostavitev foruma deležnikov zavarovanega območja TK celo leto     

  Izvajanje aktivnosti v skladu z usmeritvami ministrstva BP celo leto     

  KAZALNIK: forum deležnikov, komunikacijska strategija/REAL. 
KAZALNIK: forum deležnikov, komunikacijska strategija 

   Ciljna vrednost: 1, 1/1, 1   

      2.2 Priprava letnega načrta 
dela 

400/ 
401,75 

8.556,20/ 
8.872,30 

 8.556,20/MOP// 
 8.872,30/MOP 

    VS III, IV 
  četrtletje 
  

 

  Priprava letnega programa dela  VS III, IV 
četrtletje 

    

  KAZALNIK: Potrjen letni program dela/REAL KAZALNIK: Potrjen letni 
program dela 

  Ciljna vrednost: 1/1   

 Legenda: BP – Barbara Ploštajner, VS – Valerija Slemenšek, TK – Tatjana Kotnik 
 
Cilji, ki niso bili doseženi: 
- Sodelovanje pri novelaciji ustanovitvenega akta, ker novelacija akta na MOP leta 2019 ni potekala. 
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3       IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V  NARAVI 

  
V okviru tretje naloge smo izvajali naslednje aktivnosti: 
1.  Izvajanje nadzora v naravi 
2.  Izobraževanje mladih varuhov narave 

3.1  Izvajanje nadzora v naravi 

Znotraj zavarovanega območja delujejo trije naravovarstveni nadzorniki, ki izvajajo tudi druge naloge v 
okviru prve prioritete.  Naravovarstveni nadzor se  je izvajal znotraj zavarovanega območja. 
V okviru naravovarstvenega nadzora smo prednostno izvajali nadzor nad aktivnostmi, ki  ogrožajo 
naravovarstveno najbolj pomembne habitate in lahko najbolj prizadenejo habitatne tipe in zavarovane 
rastlinske in živalske vrste. 
Na področju neposrednega nadzora smo se posvetili naslednjim nalogam: 

1.   Vožnja v naravnem okolju – motokros, štirikolesniki, motorne sani 
2.   Sekanje obvodne vegetacije – poostren nadzor na reki Bistrici 
3.   Nedovoljeno odlaganje odpadkov 
4.   Nabiranje gliv – ozaveščanje in opozarjanje nabiralcev 

  
Januarja in februarja smo aktivno opozarjali glede sekanja obvodne vegetacije z namenom preprečitve le te. 
Sodelovali smo z ZRSVN in Direkcijo RS za vode. Ugotovili smo, da lastniki zemljišč pogosto ne vedo, da se 
tega ne sme, zato je bila povečana prisotnost na terenu zelo uspešna, saj smo preprečili marsikateri 
nepravilen posek. S strani domačinov smo bili obveščeni o kros stezi. Ob obisku lastnika smo ugotovili, da 
nima ustreznih dovoljenj. Kljub negativnemu naravovarstvenemu soglasju so z vožnjo nadaljevali, zato je 
ZRSVN podal prijavo na inšpekcijo.  Opažene so bile težave pri odlaganju odpadkov v naravo, gnojenju z 
gnojnico in nabiranje gob. 
Izdali smo en pisni opomin in 52 ustnih. Na inšpekcijo sta bili podani skupaj s strani ZRSVN dve prijavi glede 
posega na reki Bistrici, prav tako smo podali prijavo na inšpekcijo za naravo glede sekanja obvodne 
vegetacije, nedovoljenega posega v naravo in odlaganje gradbenih odpadkov. 
V letu 2019 smo nadzorniki prejeli uniforme za izvajanje nadzora: poletne hlače, dve polo majici, jopo, 
poletno vetrovko in zimsko tehnično jakno. 
Glede nadzora vodimo interno evidenco z bazo fotografij.  

3.2  Izobraževanje mladih varuhov narave 

Zbrali smo prijave za udeležbo na izobraževanjih za mlade varuhe narave in zastavili program izobraževanja, 
ki vključuje spoznavanje vrst in habitatov Kozjanskega parka,  pravilno upravljanje z njimi ter  spoznavanje 
dela naravovarstvenikov. Vsa tri izobraževanja so bila izvedena v poletnem času. Nazive mladi varuh narave 
je pridobilo 67 osnovnošolskih otrok (29 iz zavarovanega območja, 12 iz biosfernega območja in 26 iz ostale 
Slovenije). Več najdete v poročilu.  
  
Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

Prior. 
I. 

Cilj – 
podcilj – 
naloge in 
aktivnosti 

 Št. ur/ 
real.  

Skupaj 
odhodki 

/real. 

Stroški dela/ 
vir/real.  

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

Inves. 
/vir 

Koordin.   
Obdobje 
izvajanja 

  

  
  

PUN 

    3. Izvajanje 
neposrednega 
nadzora v 
naravi 

1.652/ 
1.633,50 

 

29.499,50/ 
31.154,50 

 24.984,50/MOP 
// 

24.701,23/ MOP 
-/10,63/KP 

715,00/KP 
2.300,00/Unesco 

1.500,00 MOP 
nadzor// 

  BP   
  

  

https://kozjanski-park.si/wp-content/uploads/2020/02/Poro%C4%8Dilo-o-izvedenih-aktivnostih-v-okviru-programa-UNESCO-MAB-2019.pdf
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599,10 /KP 
5.170,66/ Unesco 
-/672,88/občine 

          3.1 Izvajanje 
nadzora v 
naravi 

1.112/ 
1.067 

 

15.895,80/ 
13.595,78 

13.680,80/ 
MOP// 
12.995,47/MOP 

-/1,21/KP 

715,00/KP 
1.500,00 MOP 

drugi// 
599,10/KP 

  BP celo leto   

  Izvajanje nadzora v naravi AP  celo leto   

  Sodelovanje z ostalimi pristojnimi službami znotraj prostora BP celo leto   

  KAZALNIK:  Službena obleka za naravovarstveni nadzor za tri osebe, 
poročilo o izvedenih nalogah/REAL. KAZALNIK: službena obleka za 
naravovarstveni nadzor za štiri osebe, poročilo o izvedenih nalogah 

  Ciljna vrednost: 3, 1/4, 1 

         3.2 Izobraževanje 
mladih 
varuhov 
narave 

540/ 
 566,50 

 

 13.603,70/ 
17.558,72 

 11.303,70/MOP 
    // 
11.705,76 /MOP 

9,42/KP 

2.300,00/Unesco// 
5.170,66/ Unesco 
-/672,88/občine 

  BP II. in III. 
četrtletje 

  

  Izvedba treh izobraževanj BP II. in III. 
četrtletje 

  

  KAZALNIK: Izvedena tri petdnevna izobraževanja/REAL. KAZALNIK: 
Izvedena tri petdnevna izobraževanja 

Ciljna vrednost: 3/3 

Legenda: BP – Barbara Ploštajner, AP – Anton Preskar 
 

4   OMOGOČANJE POGOJEV ZA KLJUČNE ŽIVLJENJSKE FAZE NAJBOLJ OGROŽENIH VRST TER ZA 

OHRANJANJE NAJBOLJ OBČUTLJIVIH NARAVNIH VREDNOT 

  
Nekaterim vrstam, habitatnim tipom in naravnim vrednotam je potrebno z vidika učinkovitega varstva 
narave posvetiti še posebno skrb. 
  
V okviru naloge smo izvajali naslednje aktivnosti: 
1.   Ukrepi za ohranjanje populacije dvoživk 
2.   Aktivnosti za ohranitev ugodnega stanja gnezditvenega habitata čebelarja 

4.1   Ukrepi za ohranjanje populacije dvoživk 

Že 20 let izvajamo ukrepe za varovanje dvoživk med pomladno selitvijo na mrestišča. S tem ohranimo velik 
del populacije na lokaciji ribnika Trebče, ki bi sicer propadla. Pri prenašanju dvoživk nam pomagajo tudi 
prostovoljci. 
Ukrepi vključujejo: 
- v mesecu februarju smo postavili varovalno ograjo ob prometnici in jo aprila odstranili, 
- prenašanje dvoživk preko prometnice, 
- izvedene  so bile motivacijske in izobraževalne delavnice, 
- pripravljeno je bilo poročilo o izvedeni akciji v 2019 in 20 letni zgodovini akcije. 

https://kozjanski-park.si/wp-content/uploads/2019/05/ribnik-Treb%C4%8Dedvo%C5%BEivke20-let2019.pdf
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Z namenom ohranjanja dvoživk smo v letu 2018 uspešno prijavili projekt LIFE AMPHICON (Varstvo dvoživk 
in obnova njihovih habitatov – AMPHIbian CONservation and habitat restoration LIFE18 NAT/SI/000711). 
 

4.2   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 pomena (evid. št.: 1930) izjemnega naravovarstvenega pomena in je potrebno s parcelami 
opravljati v skladu z varstvenimi režimi. V zimskem času smo odstranili lesno zarast pod glavno gnezdilno 
steno, prav tako smo odstranili zarast okoli opazovalnice. Na opazovalnici smo izvedli nujna vzdrževalna 
dela in jo v celoti prebarvali. 
  
Razdelitev nalog za izvajanje četrte naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

    Prior. 
        I.   

Cilj – 
podcilj – 
naloge in 
aktivnosti 

 
Št.        
ur/ 
real.  

Skupaj 
odhodki/ 
real.  

Stroški 
dela/ 
vir/real.  

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

Investi. 
/vir 

  Koordin.   
Obdobje 
izvajanja 
  

  
  

PUN 

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

650/ 
 605 

 

13.344,80/ 
11.533,58 

12.744,80 
/MOP// 

 
11.400,67/ 

MOP 
19,76/KP 

600,00/MOP
// 

110,66/MOP 
2,49 /KP 

      
  

DA 

         4.1 Ukrepi za 
ohranjanje 
populacije dvoživk 

500/ 
462 

 

10.402,18/ 
8.813,58 

10.102,18 
/MOP// 
8.761,94 

/MOP 
19,76/KP 

300,00/MOP
// 

29,39/ MOP 
2,49/KP 

  DK jan-sept DA 

  postavitev in posodobitev  ograje ob prometnici AP I. četrtletje   

  prenašanje dvoživk do ribnika DK I. četrtletje   

  Komunikacija z ribiško družino DK I. četrtletje   

  Izvajanje monitoringa – štetje prenesenih vrst DK I. četrtletje   

  Priprava projektnih aktivnosti  za projekt LIFE AMPHICON TK jan-sept   

  Izdelava idejne zasnove za ureditev Centra za dvoživke na Trebčah TK januar   

  KAZALNIK: postavljena ograja, število prenesenih dvoživk, 
oddan projekt/REAL. KAZALNIK: postavljena ograja, prenesene 
dvoživke, oddan projekt 

Ciljna vrednost:1, 5000, 1/1, 4533, 1 
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      4.2 Aktivnosti za 
ohranitev 
ugodnega stanja 
gnezditvenega 
habitata 
čebelarja 

150/ 
143 

2.942,62/ 
2.720,00 

2.642,62 
/MOP// 
2.638,73/ 
MOP 

300,00/MOP
// 

81,27/ MOP 

  DK   
I. – III. 

četrtletje 

  

  Odstranitev lesne zarasti in zelnate vegetacije (invazivne vrste) AP I. – III. 
četrtletje 

  

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

  

  Monitoring čebelarja TO I. – III. 
četrtletje 

  

  Monitoring obiskovalcev TO I. – III. 
četrtletje 

  

  KAZALNIK: ohranjen gnezditveni habitat, vzdrževana 
opazovalnica/REAL. KAZALNIK: ohranjen gnezditveni habitat, 
vzdrževana opazovalnica 

  Ciljna vrednost: 1, 1/1, 1 

 Legenda: DK – Dušan Klenovšek, AP – Anton Preskar, TO – Tina Osovnikar, TK – Tatjana Kotnik 

 

5   SPODBUJANJE NARAVI PRIJAZNEGA KMETOVANJA 

  
V okviru pete naloge smo izvajali naslednje aktivnosti: 
 

5.1   Sodelovanje s Kmetijsko svetovalno službo 

S Kmetijsko svetovalno službo (KSS), ki je organizirana v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
sodelujemo pri spodbujanju ekološkega in naravi prijaznega kmetovanja. Kozjanski park je kot lastnik 
kmetijskih zemljišč vključen v ukrepe KOPOP – s tem v zvezi smo se udeležili rednih izobraževanj, ki jih izvaja 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Organizirali smo skupno delovno srečanje zaposlenih na območnih 
izpostavah Brežice, Krško, Sevnica in Šmarje pri Jelšah in strokovnih delavcev Kozjanskega parka. 
V sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije smo na osnovi sklepov sestankov iz leta 2018 
aktivno usmerjali kmete in lastnike zemljišč v KOPOP ukrepe. Dogovor je bil, da bomo pri spomladanskih 
izobraževanjih o neposrednih plačilih v kmetijstvu sodelovali z izobraževanji o invazivnih vrstah ter  
vzdrževanju in oskrbi travniških sadovnjakov. Izobraževanja nismo izvedli, ker so bila predavanja zaradi 
nespremenjenih neposrednih plačil odpovedana. V sodelovanju z izpostavo KSS Šmarje pri Jelšah smo na 
območju občine Rogatec v spomladanskem času izvedli praktični prikaz rezi sadnih dreves, na katerem je 
bilo prisotnih 54 udeležencev. Na pobudo izpostave KSS Šmarje pri Jelšah smo se prijavili na razpis občine 
Rogaška Slatina in Rogatec za namene Izobraževanja in informiranja v kmetijstvu in ga uspešno pridobili. V 
sklopu aktivnosti smo za kmetovalce organizirali izobraževanje o cepljenju sadnih dreves, poletni rezi 
koščičarjev in zimski rezi sadnih dreves, predstavili koristne organizme v naravi in organizirali strokovno 
ekskurzijo na območje Posavja. 
Z namenom, da izobrazimo čim večje število lastnikov sadnih dreves o tradicionalnih sadjarskih znanjih smo 
organizirali štiri prikaze rezi, vzdrževanja, oskrbe sadnih dreves, katerih se je udeležilo preko 120 
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udeležencev. Zaradi dotrajanosti orodja smo za namene opravljanja dela morali nabaviti liste za teleskopsko 
žago. 
 
Razdelitev nalog za izvajanje pete naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

 Prior 
        I. 

Cilj – 
podcilj – 
naloge in 
aktivnosti 

 
 
Št. ur 
/real 
  

Skupaj   
odhodki 

/real.  

Stroški 
dela/vir/ 

real. 

Materialni    
stroški (brez 

fiksnih: 
el.voda.)/ 

vir 

Investi./vir Koord.   
Obdobje 
izvajanja 

 
 
PUN 

 I      I.         5. Spodbujanje 
naravi prijaznega 
kmetovanja 

160/ 
195 

2.922,72/ 
3.492,23 

 

2.922,72 
/MOP/ 

3.492,23/ 
MOP 

        
  

DA 

                5.1 Sodelovanje s 
Kmetijsko 
svetovalno 
službo 

160/ 
195 

2.922,72 
3.492,23 

2.922,72 
/MOP/ 

3.492,23/ 
MOP 

    AČ celo leto DA 

  Delovna srečanja z območnimi izpostavami AČ celo leto   

  Sodelovanje s predavanji na izobraževanjih za kmete TO celo leto   

  Prikazovanje vzdrževanja in rezi v visokodebelnih travniških sadovnjakih AČ celo leto   

  Spremljanje trendov o številu kmetov , ki se vključijo v KOPOP AČ celo leto   

  Izvajanje projekta Sadjarstvo – podeželje, ki povezuje (v primeru odobritve 
projekta) 

TK celo leto   

  KAZALNIK: delovna srečanja, razgovori s kmeti/REAL.  
KAZALNIK: opravljena delovna srečanja, razgovori s kmeti, 
prikaz rezi, strokovna ekskurzija 

Ciljna vrednost: 2-5, 15, -, -/ 3, 7, 2, 1 

 Legenda: AČ – Adrijan Černelč, TO – Tina Osovnikar, TK – Tatjana Kotnik 
 
Dodatne naloge (presežen program): 

 Na podlagi uspešne prijave na razpis občine Rogaška Slatina in Rogatec smo izvedli dve dodatni delavnici 

prikaza rezi in organizirali strokovno ekskurzijo. 
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6   SODELOVANJE Z NARAVOVARSTVENIMI, STROKOVNIMI  IN ZNANSTVENIMI  ZAVODI IN 

INSTITUCIJAMI 

V okviru šeste naloge smo 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 z različnimi organizacijami pri razpisih na projekte 
6.   Sodelovanje s šolskimi centri in fakultetami 
 
6.1   Sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave 
V mesecu januarju smo sodelovali z direktorjem Zavoda RS za varstvo narave mag. Teom Hrvojem 
Oršaničem in sicer smo izdali e-knjigo Travniški sadovnjaki v kozjanski krajini, ki je doniral svoje fotografije 
visokodebelnih sadovnjakov. E-knjiga je na ogled na spletni strani Kozjanskega parka.  
Skupaj z ZRSVN smo bili na sejmu mineralov Minfos v Tržiču in sicer s predstavitvijo kamnin in fosilov 
Kozjanskega parka. 
Z ZRSVN smo sodelovali pri: 

 izvajanju terenskega dela v okviru projekta ZRSVN Vezi narave, ki močno sovpada z nalogami Programa 
upravljanja Natura 2000 za območje reke Sotle (SAC Sotla s pritoki), 

 vrednotenju naravnih vrednot na Lisci, 

 usklajevanju strokovnih podlag.  
 
6.2   Sodelovanje z zavarovanimi območji 
JZ KP je s 14 zavarovanimi območji neformalno povezan v Skupnost parkov Slovenije. V okviru povezave z 
drugimi zavarovanimi območji izmenjujemo izkušnje in navezujemo stike z namenom izboljšanja upravljanja 
zavarovanih območij. 
S Skupnostjo naravnih parkov Slovenije že drugo leto sodelujemo pri pripravi in izvajanju aktivnosti za 
šolarje osnovnih šol v zavarovanih območjih.  
Udeležili smo se skupnega srečanja vseh zaposlenih v zavarovanih območjih, ki je bilo septembra v 
Krajinskem parku Strunjan. 
V okviru projekta Life Naturaviva smo v okviru študijske ture obiskali Triglavski narodni park.  
 
6.3   Sodelovanje z Agencijo RS za okolje 
Od Agencije RS za okolje dobimo 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. 
V letu 2019 smo prejeli 22 pozivov k posegom v prostor in 19 naravovarstvenih soglasij. Podatke arhivsko 
vodimo. Na zavod se je v celem letu obrnilo po nasvet štirinajst strank glede izpolnitve vloge. 
 
6.4   Sodelovanje s strokovnimi in drugimi znanstvenimi organizacijami doma in v tujini 
Intenzivno smo sodelovali s Parki Dinarskega loka, še posebej v zvezi z izvajanjem projekta Krepitev 
zmogljivosti za učinkovitejše upravljanje zavarovanega območja Kozjanski park. 
Udeležili smo se kick-off dogodka Mreže parkov Save (Sava parks network) “Svoboda za Savo, 
vzpostavljanje  obnove reke in poplavnih ravnic”, ki ga vodi Euronatur, v Slavonskem brodu ter srečanja 
mreže v Triglavskem narodnem parku. 
Redno sodelujemo z Mikološko zvezo Slovenije. Sodelovali smo z Zavodom za gozdove Slovenije, 
Nacionalnim inštitutom za biologijo, Zavodom jabolko, Kmetijskim inštitutom Slovenije, Kmetijsko 
gozdarskim zavodom Kranj, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Centrom biotehnike in turizma 
Grm Novo mesto, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. 
S Turistično zvezo Slovenije smo sodelovali pri ocenjevanju in izbiri naj tematske poti v Sloveniji.   
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S Planinskim društvom PD Atomske toplice Podčetrtek smo sodelovali pri snovanju tematskih poti po 
Rudnici in izvedbi pohodov. 
S Posavskim muzejem Brežice smo sodelovali pri razstavi Štirje elementi - Zemlja, ki bo v brežiškem gradu 
do januarja 2021.  
Kozjanski park že več let kot član Skupnosti muzejev Slovenije aktivno sodeluje pri skupnih akcijah, kot so 
skupne predstavitve, izobraževanja, program “Z igro do dediščine”. 
 
6.5   Sodelovanje z različnimi organizacijami pri razpisih na projekte 
V letu 2018 smo pripravili vsebine za projekt LIFE AMPHICON (Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov 
– AMPHIbian CONservation and habitat restoration LIFE18 NAT/SI/000711). 
Kot projektni partner smo skupaj z Občino Grosuplje, ki je prijavitelj projekta, s Turizmom Grosuplje 
(Krajinski park Radensko polje), Krajinskim parkom Ljubljansko barje, Direkcijo Republike Slovenije za 
infrastrukturo (MZI), Centrom za kartografijo flore in favne (CKFF), tujima partnerjema iz Danske, Amphi 
International ApS in Občina Nyborg ter tujim partnerjem iz Nemčije, Verein der Freunde des Deutsch-Poln, 
EU-Nationalparks Unteres Odertal e.V. na razpis programa LIFE uspešno prijavil projekt Varstvo dvoživk in 
obnova njihovih habitatov (LIFE AMPHICON – AMPHIbian CONservation and habitat restoration). 
V projektu tako sodeluje 9 projektnih partnerjev iz 3 evropskih držav, njegov osrednji cilj pa 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 s Priloge II Direktive o habitatih, za katere so razglašena Natura 
2000 območja, kjer se bo projekt izvajal. 
S projektom želimo izboljšati populacijo ciljnih vrst in njihove habitate, zmanjšati povoze ciljnih vrst, rešiti 
urhe pred izumrtjem, združiti znanja in izkušnje iz treh različnih držav na področju ohranjenosti ciljnih vrst 
ter povečati ozaveščenost. 
V Sloveniji bo tako vzpostavljenih približno 130 mrestišč, zgradilo se bo minimalno 60 podhodov in postavilo 
10.200 m stalnih ograj, prav tako se bo vzpostavilo učne in interpretacijske poti ter učilnice na prostem, 
postavilo informacijske table in opazovalnice. 
V Kozjanskem parku bomo: 

 zgradili podhode in ograjo na Trebčah, ki bodo dvoživkam omogočili varno prehajanje cest ob selitvah, 

 uredili Informacijski center za dvoživke  z učno potjo na Trebčah, 

 kupili na območju Jovsov 15 ha zemljišč in uredili 10 mlak z namenom izboljšanja stanja ohranjenosti 
nižinskega urha, 

 vzpostavili na območju Bohorja 30 mlak za izboljšanje stanja ohranjenosti hribskega urha, 

 s pomočjo strokovnjakov iz Danske gojili nižinskega urha, da povečamo njihovo populacijo na območju 
Jovsov. 

Gre za projekt v vrednosti 8.079.824 evrov, pri čemer sofinanciranje Evropske unije znaša 60 %, 
sofinanciranje Ministrstva za okolje in prostor 20 %, 20 % pa predstavlja lastni delež. Kozjanski park bo tako 
za izvedbo projekta prejel 451.260,00 iz EU, 141.772,00 iz Ministrstva za okolje in prostor ter 7.700,00 iz 
Občine Bistrica ob Sotli. Projekt se je pričel izvajati 1. januarja 2020 in bo trajal sedem let. 
 
6.6   Sodelovanje s šolskimi centri in fakultetami 
V Kozjanskem parku je obvezno prakso opravljal študent naravovarstva iz Šolskega centra Šentjur in 
študentka varstva narave iz Univerze na Primorskem. 
Srednješolka iz Biotehniške šole Maribor je napisala maturitetno nalogo na temo dvoživk. Dijakinja 1. 
letnika II. gimnazije Maribor je izdelala raziskovalno nalogo z naslovom Kvalifikacijske vrste hroščev na 
območju Nature 2000 v Kozjanskem parku. Pri nalogi je bila mentorica iz Kozjanskega parka.  
Izvajamo mentorstvo pri diplomski nalogi študenta naravovarstva na Višji šoli v Šentjurju. 
V aprilu smo se povezali s Fakulteto za arhitekturo, njenim dekanom dr. Matejem Blenkušem s prošnjo, da 
iskanje razpoznavne stojnice Kozjanskega parka, razišče v okviru študentskega seminarja. Dr. Matej Blenkuš 
je sprejel sodelovanje ter prosil, da sodelovanje izvedemo v naslednjem šolskem oziroma študijskem letu. 
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Miha Toplišek je magistriral na temo Idejna zasnova lesene turistične arhitekture v Kozjanskem regijskem 
parku (vprašanje lesenega stika in sodobna reinterpretacija kot način kontinuiranega razvoja). 
 
Razdelitev nalog za izvajanje šeste naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

  Prior. 
I. 

Cilj – 
podcilj – 
naloge in 
aktivnosti 

  
Št. 
ur/ 

real. 
 

Skupaj 
odhodki 

/real.  

Stroški dela/vir  
/real.  

Materialni 
stroški (brez 

fiksnih: 
el.voda.)/ 
vir/real.  

Investicije 
/vir 

   Koord. Obdobje 
izvajanja 

  

  
  

PUN 

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

820/ 
850,
50 

17.915,78 
/ 

17.815,23 

17.365,78/ 
MOP// 

17.063,32/ 
MOP 

22,41/KP 

550,00/MOP// 
220,54/MOP 
-/309,42/ 
občine 
-/199,54/KP 

      
  

                     

       6.1 Sodelovanje z 
Zavodom RS za 
varstvo narave 

120 
123,25 

2.480,10 
/ 

2.585,15 

2.480,10/MOP// 
2.585,15/MOP 

    BP celo leto   

  Strokovna srečanja BP celo leto   

  Skupni terenski ogledi TO celo leto   

  KAZALNIK: število skupnih aktivnosti/REAL. KAZALNIK: število 
skupnih aktivnosti, e-knjiga 

  Ciljna vrednost: 5-10, -/5, 1 

     6.2 Sodelovanje z 
drugimi 
zavarovanimi 
območji 

220/ 
 155,50 

 4.910,68 
/ 
3.506,35 

4.510,68/MOP 
// 
2.951,90/MOP 
6,19/KP 

400,00/MOP// 
220,54/MOP 
309,42/občine 
18,30/KP 

  BP celo leto   

  Sodelovanje na delovnih sestankih BP celo leto   

  Skupna srečanja zaposlenih BP celo leto   

  KAZALNIK: skupna srečanja in sestanki/REAL. KAZALNIK: skupna 
srečanja in sestanki 

Ciljna vrednost: 2-5/5 

                 6.3 Sodelovanje z 
Agencijo RS za 
okolje 

 160/ 
  118,50 

 3.454,20 
   / 

2.220,60 

3.454,20/ 
MOP// 

2.220,60/MOP 

    BP  celo leto   

  Pregledovanje pozivov in odločb VZ  celo leto   

  Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih mnenj VZ celo leto   

  Spremljanje predkupnih pravic BP celo leto   

  KAZALNIK: pregledane odločbe, mnenja, predkupne pravice/REAL. 
KAZALNIK: pregledane odločbe, mnenja, predkupne pravice 

Ciljna vrednost: 50, 100, 140/19, 
14, 161 
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                6.4 Sodelovanje s 
strokovnimi in 
drugimi 
znanstvenimi 
organizacijami 
doma in v tujini 

80/ 
257 

 1.987,00 
/ 

 5.523,31 

1.837,00/ 
MOP// 
5.325,85 
/MOP 
16,22/KP 

150,00/ 
MOP// 
181,24/KP 

  BP celo leto   

  Sodelovanje z WWF, Parki Dinarskega loka BP celo leto   

  Sodelovanje z Mikološko zvezo Slovenije BP celo leto   

  Sodelovanje s Turistično zvezo Slovenije BP celo leto   

  Sodelovanje z ostalimi organizacijami BP celo leto   

  KAZALNIK: sodelovanja/REAL. KAZALNIK: sodelovanja   Ciljna vrednost: 3-7/7 

                6.5 Sodelovanje z 
različnimi 
organizacijami pri 
razpisih na 
projekte 

140/ 
99,75 

 3.055,60 
/ 

2.171,99 

 3.055,60/ 
MOP 
2.171,99/MOP 

    TK celo leto   

  Spremljanje razpisov TK celo leto   

  Priprava vsebin na razpise TK celo leto   

  KAZALNIK: pripravljeni in oddani projektni predlogi/REAL. KAZALNIK: 
pripravljen in oddan projektni predlog 

  Ciljna vrednost: 1-2/1 

                  6.6 Sodelovanje s 
šolskimi centri in 
fakultetami 

100/ 
 96,50 

2.028,20 
/ 

1.807,83 

2.028,20/ 
MOP/ 
1.807,83/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/REAL. KAZALNIK: izvedena praktična izobraževanja, 
pripravljene naloge 

Ciljna vrednost: 1-3, 2-5/2, 3 

Legenda: BP – Barbara Ploštajner, TK – Tatjana Kotnik, TO – Tina Osovnikar, DK – Dušan Klenovšek, VZ – 
Vesna Zakonjšek 
 
Dodatne naloge (presežen program):  

 Izdana e-knjiga Travniški sadovnjaki v kozjanski krajini. 

 Sodelovanje pri razstavi in katalogu Štirje elementi: Zemlja v Posavskem muzeju Brežice. 
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7   ZAGOTAVLJANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA IZVAJANJE  UPRAVLJAVSKIH IN NADZORNIH 

NALOG 

V okviru sedme naloge smo 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   
 
7.1   Priprava programov, poročil, javnih naročil in informiranje zaposlenih 
Program dela in finančni načrt JZ KP za leto 2019 smo pripravili decembra 2018, Svet zavoda JZ KP ga je 
sprejel na 4. redni seji, 3. 1. 2019. Izvedli smo dva rebalansa Programa dela za leto 2019, ki ju je Svet JZ KP 
sprejel na 5. redni seji, 29. 5. 2019 in 6. redni seji 26. 9. 2019. 
  
V prvi polovici leta smo po navodilih Ministrstva za okolje in prostor pripravili Poročilo o delu JZ KP za leto 
2018, ki ga je Svet zavoda JZ KP sprejel na 5. redni seji, 29. 5. 2019 
Do roka smo pripravili in poslali Polletno poročilo o delu in poslovanju zavoda v letu 2019. 
Program dela in finančni načrt JZ KP za leto 2020 smo na Ministrstvo za okolje in prostor poslali v začetku 
meseca decembra 2019.  
Pripravili smo zahtevana trimesečna poročila glede stanja zaposlenih v JZ KP. 
Poleg manjših javnih naročil za storitve in material za potrebe redne dejavnosti JZ KP smo izvedli tudi javno 
naročilo: 
- Ureditev grajske poti v okviru projekta LIFE NATURAVIVA 
 
7.2   Seje Sveta zavoda JZ KP in Strokovnega sveta JZ KP 
V letu 2019 je imel Svet JZ KP tri redne seje, Strokovni svet JZ KP pa je imel eno korespondenčno sejo na 
kateri so člani podali predloge in pripombe k Programu dela JZ KP za leto 2020 in le te smo smiselno 
upoštevali. 
 
Več v PRILOGI 3. 

7.3   Upravljanje s kadri 

V JZ KP je bilo na dan 31. 12. 2019 zaposlenih 19 oseb (17 zaposlenih za nedoločen čas, 1 zaposlitev za 
določen čas in 1 projektna zaposlitev). 
Na Zavod za zaposlovanje, območna služba Celje smo prijavili in dobili odobren program za sofinanciranje 
javnih del za: 

 eno osebo za obdobje enega leta in tri osebe za obdobje enajst mesecev na programu Ohranjanje in 

varovanje kulturne krajine, gozdov, obnove vasi 

  
Dela, ki so jih opravljale osebe, vključene v programu Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, 
obnove vasi: 

 pomoč pri urejanju tematskih poti v Kozjanskem regijskem parku, 

 pomoč pri ohranjanju značilnosti tradicionalnih krajin v Kozjanskem regijskem parku, 

 pomoč pri vzdrževanju infrastrukture regijskega parka, 

 pomoč pri izvajanju ukrepov proti zaraščanju na območju Kozjanskega regijskega parka, 

 pomoč pri odstranjevanju invazivnih vrst na območju Kozjanskega regijskega parka. 
 
V mesecu oktobru je v Kozjanskem parku ena oseba opravila 55 ur dela v splošno korist. 
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7.4   Zagotavljanje varstva pri delu in požarne varnosti 
V JZ KP v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter drugimi predpisi, zagotavljamo varnost in 
zdravje delavcev pri delu. Predvsem prilagajamo delo posamezniku, dajemo delavcem ustrezna navodila 
glede tehničnih napredkov in glede izogibanja nevarnostim. Skozi vse leto preverjamo požarno varnost 
stavb v lasti in upravljanju, evakuacijskih poti ter skrbimo za tehnično brezhibnost ročnega orodja in naprav.            
V prvi polovici smo izvedli pregled gasilnikov, hidrantov, evakuacijskih poti. 
V drugi polovici leta smo izvedli skupaj z PGD Podsreda požarno vajo na upravni stavbi KP. Trije zaposleni so 
odšli na izobraževanje prve pomoči. 
 
7.5   Izobraževanje delavcev Kozjanskega parka 
Izobraževanje zaposlenih v JZ KP se izvaja z udeležbo na strokovnih srečanjih, seminarjih, delavnicah, 
predavanjih ter spremljanjem strokovne literature in revij. V okviru naših pristojnosti in možnosti zaposlene 
napotujemo na izobraževanja, ki prispevajo k boljšemu upravljanju zavarovanega območja. 
 
Udeležili smo se naslednjih izobraževanj: 

NAZIV IZOBRAŽEVANJA ORGANIZATOR 

Digitalna akademija v turizmu. Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje 

6. Spomladansko srečanje zaposlenih v javnem sektorju Dashofer 

Strokovna ekskurzija - ogled Biosfernega območja Julijske 
Alpe pod okriljem MAB UNESCO 

 Kozjanski park 

 Predavanje Tomaža Berceta o velikih  zvereh Kozjanski park 

DEKD - posvet v Ljubljani ZVKD Slovenije 

Zaživimo z vodo - mednarodna  konferenca Društvo učiteljev geografije 

Slavko Šerod, Gobe Gobarsko društvo Kozjansko Kozje 

Srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih JZ Strunjan 

Izobraževalni program za ukrep ekološko kmetovanje Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

Izobraževalni program za ukrep kmetijsko okoljsko 
podnebnih plačil 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

Strokovna ekskurzija - ogled pozitivnih kmetijskih praks v 
Posavju 

Kozjanski park 

Tečaj prve pomoči Območno združenje Rdečega križa Krško 

Strokovna ekskurzija - Center vesoljskih tehnologij 
Hermana Potočnika Noordunga Vitanje 

Kozjanski park 

 
7.6   Zbiranje in hranjenje podatkov o stanju narave in rabi prostora                  
Nadaljevali smo ustaljeno zbiranje in prostorske prikaze podatkov o stanju narave in rabe prostora, ki je 
potrebno za učinkovito upravljanje zavarovanega območja. 
V GIS bazo podatkov smo vnesli lokacije pojavljanja bobrov ob vodotokih  ter stanje vodotokov in brežin. 
Vnesli smo tudi parcele, ki jih bo v letu 2020 Sklad kmetijskih zemljišč dajal v najem. 
V juniju 2019 smo za našo knjižnico dobili  knjige iz bogate knjižnica kozjanskega rojaka, dr. Slavka 
Kremenška, ki se vežejo na prostor Kozjanskega parka. 
Promocija zdravja na delovnem mestu  

http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO5537&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO5537&pogled=osnovni
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V JZ KP izboljšujemo organizacijo dela in delovnega okolja in spodbujamo zaposlene, da se aktivno 
udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja. Del zaposlenih JZ KP se je udeležil Afroditinega teka 
v Rogaški Slatini, kjer smo hkrati promovirali prireditev Praznik kozjanskega jabolka.  
  
Razdelitev nalog za izvajanje sedme naloge PRIORITETE I po zaposlenih je: 

  Prior. 
I. 

Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

  
Št. ur/ 
real.  

  

Skupaj 
odhodki/ 

real.  

Stroški dela/vir 
/real.  

Materialni stroški 
(brez fiksnih: el. 

voda.)/vir/ 
real.  

Invest. 
/vir/  
real.  

 Koord.   
Obdobje 
izvajanja 

  

  
  

PUN 

I.        
7. 

Zagotavljanje 
podpornega okolja 
za izvajanje 
upravljavskih in 
nadzornih nalog 

2.140/ 
2.277,00 

112.352,13/ 
104.174,58 

 46.152,13/MOP// 
48.435,72/MOP 
-/35.330,26/ZRSZ 
-/6.900,92/občine 
-/23,12 JS za 
razvoj kadrov 
-/9.709,56/KP 

11.230,00/KP 
 11.930,00/občine, 

41.840,00/ZRSZ 
1.200,00/MOP// 

1.901,23/KP 
115,61/ občine 
276,00/ ZRSZ 

1.191,44/MOP 
-/290,72/ JS za 
razvoj kadrov 

      
  
  

                            7.1 Priprava poročil, 
javnih naročil in 
informiranje 
zaposlenih 

1.110/ 
 1.237,50 

23.130,10/ 
25.505,54   

23.130,10/MOP// 
25.505,54/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/REAL. KAZALNIK: potrjeno poročilo o delu s strani 
Sveta JZ KP, potrjeno polletno poročilo o delu, javno naročilo 

Ciljna vrednost: 1, 1, 1/ 
1, 1, 1 

                       7.2 Seje sveta zavoda 
in strokovnega 
sveta 

100/ 
40,75 

  2.160,96/ 
843,77 

2.160,96/MOP 
// 

843,77 /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/REAL. KAZALNIK: število sej Ciljna vrednost: 3/4 
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                      7.3 Upravljanje s kadri 140/ 
139,50 

67.676,20 
/ 

56.169,31 

3.176,20 
/MOP// 

3.120,50 /MOP 
35.330,26/ ZRSZ 
6.900,92/ občine 

9.690,51/KP 
23,12/JS za razvoj 
kadrov 

10.730,00/KP 
11.930,00/občine 
41.840,00/ZRSZ 

// 
421,67/KP 

115,61/ občine 
276,00/ ZRSZ 

290,72/ 
JS za razvoj kadrov 

  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/REAL. KAZALNIK: prijava na razpis 
javnih del, objava razpisov prostih delovni mest-javna dela, poročilo, seznam 

Ciljna vrednost: 1, 5, 2, 
1, 1/1, 4, -, 1, 1 

                    7.4 Zagotavljanje 
varstva pri delu in 
požarne varnosti 

40/ 
23 

1.164,00/ 
1.027,35 

464,00 /MOP// 
262,89 /MOP 

 700,00/MOP// 
284,46/MOP 
-/480,00/KP 

  AP   
celo leto 

  

  

  Zagotavljanje delovnih oblačil in obutve AP celo leto   

  Izvajanje požarne varnosti AP celo leto   

  Urejanje dokumentacije AP celo leto   

  KAZALNIK: delovna oprema, urejena dokumentacija, izvedena požarna vaja/REAL. 
KAZALNIK: -,urejena dokumentacija, izvedena požarna vaja 

Ciljna vrednost: 1, 1, 1/ 
-, 1, 1 

                      7.5 Izobraževanje 
delavcev 
Kozjanskega parka 

350/ 
372,25 

  7.948,87/ 
9.112,88 

   

 6.948,87/MOP// 
7.187,29 /MOP 

19,05/KP 

500,00/MOP, 
500,00/KP// 
906,98/MOP 
999,56/KP 

  TK celo leto   

  Opravljanje usposabljanj za zaposlene TK  celo leto   

  Priprava in izvedba strokovne ekskurzije TK celo leto   

  KAZALNIK: izvedena usposabljanja in ekskurzija/REAL. KAZALNIK: izvedena 
usposabljanja, ekskurzija 

Ciljna vrednost: 10-20, 1/ 
13, 1 

                      7.6 Zbiranje in hranjenje 
podatkov o stanju 
narave in rabi 
prostora 

400/ 
464 

10.272,00/ 
11.515,73 

10.272,00 
/MOP// 
11.515,73 /MOP 

    LZ   celo leto   

  Dopolnjevanje in posodabljanje baz podatkov LZ celo leto   

  KAZALNIK: Urejene baze podatkov/REAL. KAZALNIK: Dopolnjene in 
posodobljene baze podatkov 

Ciljna vrednost: 2-5/5 
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Legenda: AP – Anton Preskar, LZ – Lucija Zorenč, TK – Tatjana Kotnik, VS – Valerija Slemenšek 
  
 Dodatne naloge (presežen program): 
- Izobraževanje prve pomoči. 
 
Cilji, ki niso bili doseženi: 
- Nakup delovnih oblačil smo prestavili na naslednje leto zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. 
 
DELEŽ UR PRIORITETE I 

  VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE I ŠTEVILO 
UR/REAL.  

DELEŽ 
UR/CELOTO 

  PRIORITETA I     

1.              1 Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst, 
habitatnih tipov, ekosistemov, območij Natura 2000,  naravnih 
vrednot in krajine 

6.654/6.940 32,18 %/35,88 % 

2.               2 Priprava načrtov upravljanja zavarovanega območja 2.400/906 11,61 %/4,68 % 

3.              3 Izvajanje neposrednega nadzora v naravi 1.652/1.633,50 7,98 %/8,44 % 

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

650/605 3,14 %/3,13 % 

5 Spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja 160/195 0,77 %/1,01 % 

6 Sodelovanje z naravovarstvenimi, strokovnimi in znanstvenimi zavodi 
in institucijami 

820/850,50 3,97 %/4,40 % 

7 Zagotoviti podporno okolje za izvajanje upravljavskih in nadzornih 
nalog 

2.140/2.277 10,35 %/11,77 % 

  SKUPAJ PRIORITETA I  14.476/13.407 70 %/69,31 % 
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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 

  
V okviru prve naloge smo izvajali naslednje aktivnosti: 
1. Tematska interpretacija in izobraževanje o zavarovanem območju (naravoslovni,  kulturni, tehniški 

dnevi, ustvarjalne delavnice, projektni dnevi v sodelovanju s šolami),  urejanje šolskih vrtov 
2. Praznik Kozjanskega jabolka 
3. Okoljski dnevi (dan Zemlje, dan biodiverzitete, dan parkov, dan okolja, dan živali, Evropska noč 

netopirjev, Evropski dan opazovanja ptic, ...) 
4. Interpretacija narave in kulturne dediščine v zavarovanem območju z izvajanjem vodenja obiskovalcev 
 

1.1   Tematska interpretacija in izobraževanje o zavarovanem območju (naravoslovni,  kulturni, tehniški 

dnevi, ustvarjalne delavnice, projektni dnevi v sodelovanju s šolami),  urejanje šolskih vrtov 

Za osnovne in srednje šole smo izvedli 57 naravoslovnih dni. Učence in dijake smo seznanili z zavarovanim 
območjem in ciljno temo - spoznavanje suhega travnika na Vetrniku, gozda, življenja v travniškem 
sadovnjaku, geološke zgradbe tal, življenja v in ob reki Bistrici, spoznavanje biodiverzitete zavarovanega 
območja. 
 

TEMA NARAVOSLOVNEGA DNE ŠOLA ŠT. SKUPIN/ 
UDELEŽENCEV 

Biodiverziteta in zavarovana območja - šakal OŠ Kozje 1/15 

Biodiverziteta in zavarovana območja - šakal OŠ Lesično 1/20 

Biodiverziteta in zavarovana območja – bober OŠ Bizeljsko 1/35 

Biodiverziteta in zavarovana območja – bober OŠ Pišece 1/25 

Biodiverziteta in zavarovana območja – bober OŠ Lesično 1/35 

Geološka učna pot OŠ Lesično 1/24 

Geološka učna pot OŠ Oplotnica 2/32 

Biodiverziteta in zavarovana območja – bober Gimnazija Novo mesto 4/90 

Gozd OŠ Podčetrtek 2/30 

Suhi travniki OŠ Šmarje 5/117 

Suhi travniki OŠ Ponikva 1/20 

Suhi travniki OŠ Bistrica 1/20 

Gozd OŠ Bistrica 2/46 

Biodiverziteta in zavarovana območja Ekonomska gimnazija Celje 5/156 

Geološka učna pot OŠ Kozje 1/15 
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Reka Bistrica OŠ Kozje 1/12 

Biodiverziteta in zavarovana območja BIC Živilska šola 1/15 

Orientacijski pohod Ekonomska gimnazija Celje 5/55 

Geološka učna pot ter biodiverziteta in zavarovana območja OŠ Krmelj 2/46 

Biodiverziteta in zavarovana območja - ptice OŠ Lesično 2/60 

Gozd OŠ Šmarje 5/120 

Geološka učna pot OŠ Podčetrtek 2/26 

Geološka učna pot OŠ Brežice 6/108 

Biodiverziteta in zavarovana območja Šolski center Grm Novo mesto 1/15 

Pomen opraševalcev in opraševanja IV. OŠ Celje 3/54 

SKUPAJ   57/1191 

 
Spodnji graf prikazuje glede na tematiko v odstotkih izvedene naravoslovne dni.  

 
 
 
 
Prav tako za osnovne in srednje šole ter vrtce izvajamo kulturne dneve, ki vključujejo spoznavanje kulturne 
dediščine in krajine. V letu 2019 smo izvedli 33 kulturnih dni, ki se jih je udeležilo 762 mladih različne 
starosti. 
 

TEMA  KULTURNEGA DNE ŠOLA  ŠTEVILO SKUPIN 
/UDELEŽENCEV 

HERMAN LISJAK VÓDI PO VÔDI - ogled razstave Vrtec Koprivnica 2/29 

HERMAN LISJAK VÓDI PO VÔDI - ogled razstave Vrtec Kozje 1/19 

Spoznavanje življenja na gradovih  – grad Podsreda OŠ Velika dolina 1/31 
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Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda OŠ Bistrica ob Sotli 1/9 

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda, pomen 
srednjeveških trgov-trg Podsreda, voda in kruh-uporaba 
vodnih virov nekoč in danes-Levstikov mlin, pešpot 
Podsreda 

OŠ Bistrica ob Sotli 2/44 

Spoznavanje življenja na gradovih – grad Podsreda OŠ Štore 2/40 

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda OŠ Krško 3/84 

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda OŠ Podčetrtek 1/29 

HERMAN LISJAK VÓDI PO VÔDI - ogled razstave OŠ Maribor 2/36 

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda IV. OŠ Celje 2/47 

Spoznavanje življenja na gradovih – grad Podsreda SŠ Rogaška Slatina 2/58 

Spoznavanje življenja na gradovih – grad Podsreda Gimnazija Rogaška Slatina 2/20 

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda Ekonomska gimnazija Celje 5/156 

Spoznavanje življenja na gradovih – grad Podsreda Ekonomska gimnazija Ljubljana 2/50 

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda Predšolska vzgoja Brežice 1/25 

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda Škofijska gimnazija Maribor 1/28 

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda Fakulteta za turizem Brežice 2/43 

Spoznavanje življenja na gradovih - grad Podsreda VSŠ Velenje 1/14 

SKUPAJ   33/762 

  
Spodnji graf prikazuje različne starostne skupine, za katere smo na gradu Podsreda izvedli kulturni dan na 
temo spoznavanja življenja na gradovih in ogled otroške razstave “HERMAN LISJAK VÓDI PO VÔDI”:  
 

 
 
V okviru praznovanja velike noči smo pripravili ustvarjalne delavnice, ki se jih je udeležilo skupaj 193 
udeležencev, od tega 6 osnovnih šol in 56 posameznikov. Delavnice smo izvedli tudi v pred adventem času, 
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udeležilo se jih je 65 udeležencev, od tega 4 osnovne šole in 23 posameznikov. Ustvarjalne delavnice so 
namenjene učencem okoliških šol ter prebivalcem in obiskovalcem Kozjanskega parka. 
Nadaljevali smo z aktivnostmi pri urejanju šolskega vrta OŠ Lesično. V šolskem vrtu smo predstavili kamnine 
in sicer v treh sklopih: magmatske, metamorfne in sedimentne. Kamnine smo v lastni režiji nabrali, obdelali 
in zabetonirali ter uredili v omenjenem šolskem vrtu. Za pridobitev magmatskih kamnin smo se povezali z 
geologinjo iz Zavoda RS za varstvo narave o.e. Maribor. Zgradili smo tudi labirint in dve zeleni zatočišči iz 
vrbovih vej. Učenci z veseljem zalivajo vrbove veje z namenom, da le-te ozelenijo in nudijo senco. Ekipa 
Kozjanskega parka se je udeležila tudi prireditve v OŠ Lesično ob njihovem dnevu šole, kjer smo predstavili 
sodelovanje in izvedene naloge. Z urejanjem vrta smo nadaljevali tudi v mesecu novembru in decembru. Na 
prošnjo predstavnikov šole smo pomagali pri urejanju vstopne grede ob parkirišču ter zgradili unikatno klop 
za sedenje ob peskovniku in športnem igrišču. 
  

1.2   Praznik Kozjanskega jabolka 

Letošnjo jesen smo se v Kozjanskem parku s prireditvijo Praznik kozjanskega jabolka že 20. poklonili 
visokodebelnim travniškim sadovnjakom. Prireditev je iz skromnih začetkov prerasla v eno največjih in 
najodmevnejših tovrstnih prireditev v Sloveniji, pa tudi širše. 20. Praznik kozjanskega jabolka je simbolično 
potekal od 20. septembra do 20. oktobra. 
V okviru Praznika smo izvedli 11 dogodkov. 
V družabno-sejemskem delu, ki je potekal v soboto, 12. ter v nedeljo 13. oktobra so se s svojimi projekti in 
proizvodi predstavili kmetije, domače in umetnostne obrti, šole in vrtci, društva, partnerske institucije. Na 
155 stojnicah se je predstavilo 184 ponudnikov. Iz zavarovanega območja Kozjanskega parka in biosfernega 
območja Kozjansko in Obsotelje se je predstavljajo kar 110 ponudnikov. 
 
V soboto in nedeljo je sejemski del spremljal bogat strokovni, kulturni, družabni, otroški in športni program. 
Praznika Kozjanskega jabolka se je udeležilo okoli 20.000 obiskovalcev.  
Več o Prazniku kozjanskega jabolka 

1.3  Okoljski dnevi (dan Zemlje, dan biodiverzitete, dan parkov, dan okolja, dan živali, Evropska noč 

netopirjev, Evropski dan opazovanja ptic, ...) 

Ob različnih okoljskih dneh pripravljamo različne aktivnosti, z namenom ozaveščanja ljudi o pomenu 
biodiverzitete.  
 
Dan Zemlje 
Ob dnevu Zemlje smo predstavili zbornik literarnih del z naslovom Travniški sadovnjaki, ki so jih prispevali 
osnovnošolci parkovnih šol  in razstavo fotografij Fotografskega natečaja Kozjansko 2018 na gradu 
Podsreda. 
 
Dan Nature 2000, mednarodni dan biodiverzitete in dan parkov 
Ob dnevu Nature 2000, dnevu biodiverzitete in dnevu parkov smo organizirali dogodek na suhem travniku 
na Vetrniku - Suhi travnik - zakladnica biotske pestrosti z namenom spoznavanja pestrosti živega sveta in 
situ. Najbolj zaslužni osnovnošolci so prejeli naziv Mladi varuh narave. V okviru Mreže šol biosfernega 
območja smo pripravili tri terene za sodelujoče šole (teme: bober, pupki, suhi travnik na Vetrniku). 
 
Dan bobra 
Ob dnevu bobra smo izvedli predavanje in terenski ogled habitata in sledi bobra pri reki Bistrici odprto za 
širšo javnost ter naravoslovni dan za štiri parkovne šole.  
Dan okolja 
Ob dnevu okolja smo organizirali naravoslovni pohod po delu geološke učne poti po Rudnici ter po planinski 
poti na Rudnico. 

https://kozjanski-park.si/wp-content/uploads/2020/01/PKJ-poro%C4%8Dilo-2019.pdf
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Dan živali  
V OŠ Lesično smo za otroke od 1. do 5. razreda organizirali delavnice na temo ptice pozimi, kjer smo 
pripravljali lojne pogače. 
  

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

obiskovalcev 

Na gradu Podsreda smo v letu 2019  vodili 119 skupin, ki so dobile tako informacije o zavarovanem območju 
kot o gradu Podsreda. 
  
Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE II po zaposlenih je: 

Prior. 
II. 

Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Št. 
ur/re

al. 

Skupaj 
odhodki 

/real.  

Stroški 
dela/vir 

/real.  

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

 Invest. 
/vir 

   
Koord. 

Obdobje 
izvajanja 

  

PUN 

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

2.970
/ 

2.835 

  72.447,39 
     / 
  78.615,23 

60.047,39/ 
MOP// 

58.268,01/ 
MOP 

-/224,48 KP 

4.200,00/Občine 
6.000,00/ 

sponzorska sr. 
2.200,00/Unesco// 
5.379,70/ občine 

8.320,00/spon. sr. 
495,35/ Unesco 
-/5.927,69/KP 

      
  
  

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

770/ 
 

646,75 

  15.855,45 
/ 

13.362,30 

15.655,45/ 
MOP// 
13.123,92 
/MOP 
43,34/KP 

200,00/Občine// 
63,81/občine 

131,23/KP 

  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   

  Urejanje šolskih vrtov (OŠ Lesično, OŠ Kozje) VZ celo leto   

  KAZALNIK: naravoslovni, kulturni, projektni dnevi in delavnice, delno urejena 
vrtova/REAL. KAZALNIK: naravoslovni, kulturni, projektni dnevi in delavnice, 
delno urejena vrtova 

Ciljna vrednost: 60-80, 
2/105, 2 

        1.2 Praznik 
Kozjanskega 
jabolka 

1.200/ 
1.248,25 

  34.060,05 
/ 
45.956,31 

24.060,05/MOP// 
26.367,88 /MOP 
169,81/KP 
 

6.000,00/sponz. sr. 
 4.000,00/občine// 
8.320,00/sponz. sr. 
5.311,48/ občine 

   VS julij– 
oktober 
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5.787,14/KP 

  Pregledovanje stanja sadovnjakov v prostoru AČ julij– 
oktober 

  

  Vključevanje in spodbujanje okoljsko osveščenih ponudnikov in deležnikov TK celo leto   

  Ponudba produktov in praktični prikazi predelave TK julij– 
oktober 

  

  KAZALNIK: število razstavljavcev in število obiskovalcev prireditve/REAL. 
KAZALNIK: število razstavljavcev in število obiskovalcev prireditve 

Ciljna vrednost: 140, 
10.000/184, 20.000 

 1.3 Okoljski dnevi (Dan 
Zemlje, dan 
biodiverzitete, dan 
parkov, dan okolja…) 

350/ 
300,25 

9.086,48// 
6.376,74 
 

6.886,48 
/MOP// 

5.856,33/MOP 
11,33/KP 

2.200,00/Unesco
// 

495,35/ Unesco 
9,32/KP 

4,41/občine 

  TO   
  

celo leto 

  

  Priprava aktivnosti ob Dnevu Zemlje TO celo leto   

  Priprava aktivnosti ob Dnevu biodiverzitete TO celo leto   

  Priprava aktivnosti ob Dnevu Parkov in Nature 2000 TO celo leto   

  Izvedba tematskih pohodov po zavarovanem območju BP celo leto   

  Izvajanje delavnic ob Dnevu živali BP celo leto   

  KAZALNIK: izvedene aktivnosti/REAL. KAZALNIK: izvedene aktivnosti Ciljna vrednost: 5-10/4 

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

650/ 
639,75 

13.445,41/ 
12.919,88 

 

13.445,41/MOP 
// 

12.919,88/MOP 

    NFK celo leto   

  Izvajanje splošnih vodenj po zavarovanem območju NFK celo leto   

  KAZALNIK: število vodenj/REAL. KAZALNIK: število vodenj Ciljna vrednost: 80/119 

Legenda: LZ – Lucija Zorenč, TO – Tina Osovnikar, VS – Valerija Slemenšek, NFK – Nataša Ferlinc Krašovic, BP 
– Barbara Ploštajner, AČ – Adrijan Černelč 

 
Dodatne naloge (presežen program): 

 Načrtovali smo 60-80 naravoslovnih, kulturnih in projektnih dni, izvedenih jih je bilo 105. 

 Načrtovali smo 80 vodenj obiskovalcev, izvedli smo jih 119. 
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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 druge naloge smo 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 

2.1  Redno popravljanje in menjavanje označevalnih in informacijskih tabel 

V celoti smo zamenjali dotrajane informacijske ter usmerjevalne table na Geološki učni poti na Rudnico in 
Virštanj. Pripravo za tisk tabel geološke poti Olimje-Virštanj smo izvedlii v lastni režiji.  
Prav tako smo opravili oblikovanje  in pripravo za tisk usmerjevalnih tabel za kraški izvir Davjek in jih tudi 
zamenjali. 

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

izobraževanja 

Glede na to, da v letu 2019 nismo pridobili finančnih sredstev za obnovo Čerčkove domačije na Gradišču, 
nismo nadaljevali z urejanjem centra biodiverzitete in tradicionalnega sadjarstva. Celotna vrednost obnove 
iz popisa del iz leta 2016 znaša 219.151.18 eur. Do sedaj smo v obnovo Čerčkove domačije vložili že 
103.145,19 eur. 

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

območju 

Z urejanjem tematskih poti in dostopov do naravnih vrednot usmerjamo obisk v zavarovanem območju na 
lokacije, ki so manj ranljive. 
V peskokopu Župjek smo  izvedli osnovno vzdrževanje dostopne poti do ornitološke opazovalnice. 
Skupaj z TD Pišece smo v letu 2019 načrtovali izdelati idejno zasnovo pešpoti, zaradi pomanjkanja časa TD 
Pišece  zasnove nismo izvedli. 
  
Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE II po zaposlenih je: 

   Prior. 
II. 

Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

  
Št. ur/ 
real. 

Skupaj 
odhodki/ 

real.  

Stroški 
dela/vir/ 

 

Materialni 
stroški 

(brez fiksnih: 
el.voda.)/ 
vir/real. 

 Invest. 
/vir 

   
Koor. 

  
 Obdobje 
izvajanja 

  

  
  

PUN 

 2. Nameščanje in 
vzdrževanje 
infrastrukture za 
obiskovanje 

320/ 
189 

8.454,80/ 
2.760,72 

4.404,80 
/MOP// 

2.601,42/ 
MOP 

1.750,00/ 
občine, 

2.300,00/ 
MOP// 
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zavarovanih območij, 
razvijanje 
informacijskih 
centrov, opazovališč 
ter druge dodatne 
infrastrukture za 
obiskovalce 

6,67/občine 
97,23/ MOP 

55,40/KP 

 2.1 Redno popravljanje 
in menjavanje 
označevalnih in 
informacijskih tabel 

110/ 
68 

4.048,80/ 
1.225,06 

1.968,80 
/MOP// 
1.218,39 

MOP 

1.000,00/MOP 
1.080,00/ 
Občine// 

6,67/občine 

  AP  celo leto   

  Popravljanje informativnih tabel AP celo leto   

  Menjavanje informativnih tabel AP celo leto   

  KAZALNIK: vzdrževane in zamenjane table/REAL. KAZALNIK: 
vzdrževane in zamenjane table 

  Ciljna vrednost: 20/33 

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

50/0 580,00/- 
  

580,00 
/MOP//- 

    AP celo leto   

  Nadaljevanje obnove v primeru pridobitve finančnih sredstev AP celo leto   

  KAZALNIK: urejen center/REAL. KAZALNIK: - Ciljna vrednost: 1/- 

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

160/ 
121 

3.826,00/ 
1.535,66 

1.856,00/ 
MOP// 
1.383,03 
/MOP 

670,00/ 
občine, 
1.300,00/ 
MOP// 
97,23/ MOP 
55,40/KP 

  AP  celo leto   

  Vzdrževanje in čiščenje poti AP celo leto   

  KAZALNIK: urejene poti, izdelana zasnova/REAL. KAZALNIK: urejene  
poti, izdelana zasnova 

Ciljna vrednost: 2-5,1/5,- 

Legenda: AP – Anton Preskar 
 
Cilji, ki niso bili doseženi 
- Idejna zasnova pešpoti okoli Pišec, ker je TD Pišece v letu 2019 odstopilo od te naloge. 
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3   ZAGOTAVLJANJE PREPOZNAVNOSTI  ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI 

  
V okviru tretje naloge smo 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. Sodelovanje na ekoloških in turističnih sejmih ter Kulturnem bazarju 
5. Objave v medijih 
6. Priprava prispevkov za lokalne medije 
7. Informacijsko – promocijska  gradiva in publikacije 
8. Vzdrževanje in posodabljanje spletnih strani in ostalih socialnih omrežij 
9. Monitoring obiska 
 
3.1 Priprava, organizacija in izvedba dogodkov in tematskih dni v zavarovanem območju in na gradu 
Podsreda 
Ob Mednarodnem dnevu muzejev smo obiskovalcev omogočili prost vstop za ogledu gradu Podsreda in 
izvedli skupaj z Muzejem novejše zgodovine delavnico s Hermanom Lisjakom. 
Na gradu Podsreda je Moški pevski zbor Kozjanski park - Kozje izvedel prvi celovečerni samostojni koncert. 
Na 14.  Večeru pod češnjo smo predstavili pesniško zbirko Milenka Straška Zahostje, v kateri je Vesna 
Zakonjšek prispevala ilustracije, knjigo oblikovala ter jo pripravila za tisk. 
V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD) in skupne akcije Skupnosti muzejev Slovenije “Z igro 
do dediščine” smo izvedli popoldansko delavnico za mlajše obiskovalce Ribe v akvariju?, ki se je navezovala 
na razstavo “HERMAN LISJAK VÓDI PO VÔDI”. V okviru DEKD smo v sodelovanju z OŠ Bistrica ob Sotli izvedli 
kulturni dan “Grajsko življenje”.  
Na gradu Podsreda smo v okviru Praznika kozjanskega jabolka izvedli arhitekturno delavnico z učenci OŠ 
Bistrica ob Sotli in v sodelovanju z METRO SR, Zavodom za prostor Savinjske regije 
 
3.2 Oblikovanje, organizacija in izvedba razstavne dejavnosti 
Grad Podsreda in Slovensko – bavarska hiša ostajata naši glavni točki prepoznavnosti zavarovanega 
območja in ozaveščanja javnosti.  
Kozjanski park od leta 2017 uspešno sodeluje z Muzejem novejše zgodovine Celje/ Otroškim muzejem 
Hermanov brlog in vsako leto pripravimo razstavo, namenjeno mlajšim obiskovalcem. V mesecu aprilu smo 
v galerijskih prostorih odprli razstavo “HERMAN LISJAK VÓDI PO VÔDI”, ki je približala vodo skozi različne 
vidike. 
Razstavo fotografskega natečaja “Kozjansko 2018” smo odprli ob dnevu Zemlje. Razstavo smo v mesecu 
avgustu prestavili OŠ Prevorje. 
Na gradu Podsreda smo predstavili celoletno likovno ustvarjanje učencev OŠ Podčetrtek. V mesecu avgustu 
sta se predstavila člana Društva steklarjev Slovenije, ki ustvarjata v steklu: Matjaž Bornšek in Zvone Drobnič. 
Na podstrešju gradu smo v okviru projekta Life Naturaviva odprli fotografsko razstavo “Magična narava”. 
Izvedli smo terensko raziskavo na temo Moj najljubši sadež, na območju občine Bistrica ob Sotli. Obiskali 
smo 21 lastnikov vrtov ter fotografirali in pripravili opise sadežev in vrtov. Konec leta smo nameravali 
pripraviti razstavo, ki pa jo bomo predstavili v začetek leta 2020.  
Razstavo Tomaža Hartmana smo iz leta 2018 podaljšali tudi v prvo polovico leta 2019. 
V sklopu Praznika kozjanskega jabolka smo v Slovensko-bavarski hiši v Podsredi odprli razstavi “Stare sorte 
jabolk” in “Kozjanske ptice”.  
 
3.3 Sodelovanje z upravljavci in lastniki gradov Posavja 
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. 
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V letu 2019 smo nadaljevali aktivnosti na področju skupne promocije – ponatis zloženke o posavskih 
gradovih, pripravili smo novo spletno stran posavskih gradov, izvedli skupen zaključek poletne muzejske  
noči v Brežicah in pripravili za avstrijske novinarke skupni ogled vseh gradov. Pripravili smo večjezične 
variante spletne strani in kandidirali za nagrado Jakob 2020 in naziv ambasador inovativnosti v turizmu za 
področje inovativne turistične vsebine ter programi v gradovih in dvorcih 2020, ki jo podeljuje Gospodarsko 
razstavišče za inovativnost, kakovost in odličnost v turizmu. Med 21 udeleženci so Gradovi Posavja zmagali.  
Naziv in nagrado, ki jo Gospodarsko razstavišče podeljuje že tradicionalno 10. leto, smo prejeli 29. januarja 
2020 na slovesnem odprtju 31. sejma Alpe-Adria v Ljubljani. 
 
3.4 Sodelovanje na ekoloških in turističnih sejmih ter Kulturnem bazarju 
Zavarovano območje Kozjanski park in regionalne produkte smo prestavljali na različnih sejemskih 
prireditvah in dogodkih: 

 Natour Alpe Adria 

 Kulturni bazar v Ljubljani 

 Festival vina in čokolade v Podčetrtku 

 Sejem Minfos v Tržiču 

 Dnevi medgeneracijskega sožitja v Ljubljani 

 Parada učenja v Šmarju pri Jelšah 

 Afroditin tek v Rogaški Slatini 

 Čili fest v Šmarju pri Jelšah 

 MOS - Mednarodni obrtni sejem 

 Sejem v Ilirski Bistrici - kmetijska tržnica 

 Srednjeveški dan v Lembergu 

 Festival za 3. življenjsko obdobje 

 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

 Sejem Narava zdravje 

 Dani jabuke 

 Knjižnica Bistrica ob Sotli 

 Valvasorjeva knjižnica Krško 
 
3.5 Objave v medijih 
Štajerski val, časopis OKo, Radio Rogla in Kozjansko.info so naši lokalni mediji, s katerimi smo imeli v letu 
2019 sklenjeno letno pogodbo. Zakupljeno imamo določeno število strani, na katerih so objavljeni članki za 
katere izrecno želimo, da se pojavijo 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. 
V letu 2019 je bilo o Kozjanskem parku objavljenih 314 člankov. Za prostor, ki ga pokriva Kozjanski park je 
bilo odloženih skupaj 824 člankov. Redno spremljamo samo članke, ki jih objavljajo časopisi: OKo, Rogaške 
novice in Posavski obzornik. Na prva dva smo tudi naročeni. 
Odgovarjali smo na vprašanja Špele Berlot, direktorice CIPRe Slovenija, društva za varstvo Alp, ki je 
pripravila intervju za spletno stran v sklopu projekta Izhodišča za pripravo krajinske politike. 
 
PRESS CLIPING 
V času od 20. septembra do 20. oktobra smo imeli naročen press cliping. Zabeležili smo 221 objav (brez 
lokalnih časopisov OKo in Zmajev glas). V tiskanih medijih smo zabeležili 62 objav, na radiih prav tako 62 
objav, na spletnih portalih pa 97 objav. 
V primerjavi z letom 2018 smo imeli v letu 2019 za 40,81 % več objav v časopisih. 
 
NOVINARSKI KONFERENCI 
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17. aprila je potekala novinarska konferenca na temo Gradovi Posavja na gradu Mokrice. Predstavniki šestih 
povezanih gradov so predstavili glavne poudarke iz letnega programa posavskih gradov kot tudi 
najpomembnejše dogodke in prireditve na vsakem iz gradov posebej.  
Novinarske konference so se udeležili novinarji naslednjih medijskih hiši: RTV Slovenija, Radio Slovenija, 
Dolenjski list, Posavski obzornik. 
13. septembra smo imeli na gradu Podsreda novinarsko konferenco na kateri smo predstavili: 

 20-letnico Praznika kozjanskega jabolka, 

 projekt Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem v okviru katerega Predstavljamo Biosferno 
območja Kozjansko in Obsotelje, 

 projekt LIFE NATURAVIVA. 
Novinarske konference so se udeležili novinarji naslednjih medijskih hiš: časopis OKo, Radio Rogla, Rogaške 
novice, Radio Slovenija, Novi tednik&Radio Celje, Večer, radio Štajerski val, Posavski obzornik. 
 
Elektronski mediji 
Novinarji posameznih radijskih postaj so v letu 2019 redno spremljali naše delo. Posamezne dejavnosti so 
bile predstavljene z intervjuji, najavami prireditev, reportažami in v dnevno informativnih oddajah.  V času 
od 20. septembra do 20. oktobra smo zabeležili kar 62 radijskih objav. 
 
Javljanja 
14. 1. 2019 Štajerski val, predstavitev fotografskega natečaja, Nina Gabron 
17. 1. 2019 Štajerski val, nagrada Sveta Evrope za krajino, Vesna Zakonjšek 
22. 1. 2019 Štajerski val, prisotnost šakala v Kozjanskem parku, Barbara Ploštajner 
5. 2. 2019        NT&RC, nagrada Sveta Evrope za krajino, Vesna Zakonjšek 
12. 2. 2019 Radio SLO, obnova gradu Podsreda, Nataša Ferlinc Krašovic 
12. 2. 2019 Radio SLO, nagrada Sveta Evrope za krajino, Vesna Zakonjšek 
1.3.2019             Štajerski val, Kmetijska oddaja, Adrijan Černelč 
5. 3. 2019 NT&RC, predstavitev Foruma Kozjanskega parka, Barbara Ploštajner 
21. 5. 2019 Štajerski val, predstavitev prihajajočih dogodkov na gradu Podsreda, Nataša Ferlinc Krašovic 
22. 5. 2019 Štajerski val, blagovna znamka Sožitje-Kozjanski park, mag. Valerija Slemenšek 
12. 6. 2019 Štajerski val, predstavitev Večera pod češnjo, Nataša Ferlinc Krašovic 
27. 6. 2019 Štajerski val, predstavitev Glasbenega poletja na gradu Podsreda, Nataša Ferlinc Krašovic 
11. 7. 2019 Štajerski val, letni kino na gradu Podsreda in Grajska pot, Nina Gabron 
16. 7.2019 Štajerski val, Glasbeno poletje na gradu Podsreda, mag. Valerija Slemenšek 
7. 8. 2019 NT&RC, Glasbeno poletje na gradu Podsreda, mag. Valerija Slemenšek 
9. 8. 2019 Štajerski val, košnja suhih travnikov, Dušan Klenovšek 
1. 9. 2019 Radio Rogla, predstavitev Festivala ekološke hrane in MAB-dneva, Tatjana Kotnik 
12. 9. 2019 Štajerski val, predstavitev Festivala ekološke hrane in MAB-dneva, Tatjana Kotnik 
13. 9. 2019 Radio Rogla, 20-letnica Praznika kozjanskega jabolka, projekt Približajmo Unescova  

biosferna območja prebivalcem, projekt LIFE NATURAVIVA, mag. Valerija Slemenšek, 
Tatjana Kotnik, Nina Gabron, Mojca Kunst 

13. 9 2019 Radio Slovenija, 20-letnica Praznika kozjanskega jabolka, projekt Približajmo Unescova  
biosferna območja prebivalcem, projekt LIFE NATURAVIVA, mag. Valerija Slemenšek, 
Tatjana Kotnik, Nina Gabron, Mojca Kunst 

13. 9. 2019 NT&RC, 20-letnica Praznika kozjanskega jabolka, projekt Približajmo Unescova  
biosferna območja prebivalcem, projekt LIFE NATURAVIVA, mag. Valerija Slemenšek, 
Tatjana Kotnik, Nina Gabron, Mojca Kunst 

13. 9. 2019 Štajerski val, 20-letnica Praznika kozjanskega jabolka, projekt Približajmo Unescova  
biosferna območja prebivalcem, projekt LIFE NATURAVIVA, mag. Valerija Slemenšek, 
Tatjana Kotnik, Nina Gabron, Mojca Kunst 

22. 9. 2019 Radio1, Praznik kozjanskega jabolka, Tatjana Kotnik 
11. 10. 2019 Radio 94-primorski radio, Praznik kozjanskega jabolka, mag. Valerija Slemenšek 
11. 10. 2019 Radio 1, Praznik kozjanskega jabolka, mag. Valerija Slemenšek 
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12. 10. 2019  Štajerski val, javljanje v živo s Praznika kozjanskega jabolka, Mojca Kunst, mag. Valerija  
Slemenšek 

12. 10. 2019 Vaš kanal, Praznik kozjanskega jabolka, mag. Valerija Slemenšek, Adrijan Černelč 
12. 10. 2019 Val 202, Praznik kozjanskega jabolka, mag. Valerija Slemenšek, Adrijan Černelč 
12. 10. 2019 Radio SLO, Praznik kozjanskega jabolka, mag. Valerija Slemenšek 
17.10.2019         Štajerski val, kmetijska oddaja, Adrijan černelč 
23. 12. 2019 Štajerski val, pregled dogodkov v letu 2019, mag. Valerija Slemenšek 
24. 12. 2019 Radio SLO, predstavitev projekta AMPHICON, Tatjana Kotnik, Dušan Klenovšek 
 
Televizijske oddaje 
13. 2. 2019 TV SLO, prispevek o nagradi Sveta Evrope za krajino, Vesna Zakonjšek 
8. 3. 2019 VTV, prispevek o varovanju dvoživk, Dušan Klenovšek 
19. 6. 2019 Italijanska TV RAI3, oddajo GEO snemanje bobra, Dušan Klenovšek 
30. 8. 2019 TV SLO, prispevek o invazivkah, Tina Osovnikar 
4. 9. 2019 TV SLO, v oddaji Na lepše prispevek o matičnem sadovnjaku Kozjanskega parka na Čerčkovi  

domačiji, in geološki učni poti Adrijan Černelč, Mojca Kunst 
1.10.2019 Planet TV, Utrinki iz naših krajev, Lucija Zorenč, Nataša Ferlinc Krašovic 
3.10.2019           Planet TV, Utrinki iz naših krajev, Adrijan Černelč 
24. 11.2019 TV SLO, program ARS, snemanje okrogle mize Med kulturno dediščino in varovano naravo,  

predstavitev projekta Amphicon 
18. 12. 2019 TV SLO, urejanje spodnjega gospodarskega poslopja na gradu Podsreda, Lucija Zorenč 
 
3.6 Priprava prispevkov za lokalne medije 
Z lokalnim časopisom OKo imamo sklenjeno pogodbo, da nam objavijo dva članka mesečno. V letu 2019 
smo pripravili 27 člankov. Vse članke pošljemo po celotni adremi medijev in nekateri med njimi jih tudi 
objavijo. 
 
3.7 Informacijsko – promocijska  gradiva in publikacije 
Izdali smo tri elektronske publikacije: 
- knjigo z naslovom Travniški sadovnjaki v kozjanski krajini  
- Carjevič – najskrbnejši lastnik travniškega sadovnjaka  
- prejemnikih blagovne znamke Sožitje – Kozjanski  park  
 
Ponatisnili smo brošuro o starih sortah jabolk – Kozjanske jabke. Izdali smo 5 motivov ptic na magnetih. 
Izdelali smo promocijski izdelek zvočno tablo s predstavitvijo 20 ptic iz Kozjanskega parka s poudarkom na 
njihovem oglašanju. Izdelali in natisnili smo koledar za leto 2020 z motivi 20-tih ptic. 
Nameravali smo izdati knjigo Kozjanske jabke na vaši mizi (prijavili smo jo na razpis in izvedeli, da razpis ni 
bil uspešen).  
Zemljevid trganko smo zasnovali. Izdali jo bomo v naslednjem letu. 
 
3.8 Vzdrževanje in posodabljanje spletnih strani in ostalih socialnih omrežij 
Spletno stran Kozjanskega parka (www.kozjanski-park.si) smo sprotno ažurirali, prav tako Facebook profila 
Kozjanski park in Grad Podsreda. V letu 2019 smo vzpostavili FB stran Praznik kozjanskega jabolka, FB stran 
Glasbeno poletje na gradu Podsreda, Instagram profil Kozjanski park in Instagram profil Grad Podsreda. 
V okviru projekta Life Naturaviva pomagamo pri ažuriranju spletne strani www.naturaviva.si in FB profila 
Life Naturaviva. 
Smo eden od skrbnikov turističnega portala: www.slovenia.info in sicer za območje Kozjanskega parka.  
 
3.9 Monitoring obiska 
Na objektih, kjer imamo vodene obiske (uprava parka, grad Podsreda, Čerčkova domačija – kolekcijski 
sadovnjak in drevesnica, Kolarjeva in Javerškova domačija, učne poti, naravne vrednote), mesečno 
spremljamo število obiskovalcev. V letu 2019 je bilo za 18,66 % več obiskovalcev v primerjavi z letom 2018. 

http://www.kozjanski-park.si/
http://www.slovenia.info/
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LETO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ŠTEVILO 
OBISKOVALCEV 

24.939 25.477 27.767 17.087 27.742 27.689 29.891 35.470 

 
Število obiskovalcev na posameznem objektu: 

Objekt Uprava 
parka 

Grad 
Podsreda 

Čerčkova domačija- 
drevesnica in 
sadovnjak 

Kolarjeva in 
Javerškova 
domačija 

Učne 
poti 

Naravne 
vrednote 

Praznik 
kozjanskega 
jabolka 

Število  
obiskovalcev 

1.248 13.175 592 124 846 475 20.000 

  
Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE II po zaposlenih je: 

Prior. 
II 

Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

 Št. ur/ 
real. 
do 

30.6. 

Skupaj 
odhodki/ 

real.  

Stroški dela/ 
vir/real.  

Materialni stroški 
(brez fiksnih: 

el.voda.)/ 
vir/real.  

Investicije 
/vir 

Koord. Obdobje 
izvajanja 

  

  
PUN 

    3. Zagotavljanje 
prepoznavnosti 
zavarovanega 
območja in 
ozaveščanja 
javnosti 

1.580/
1.512 

42.304,25 
/ 

41.493,22 
  

  34.604,25/MOP 
// 

 32.893,39/MOP 
  -/1,55/KP 

2.500,00/UNESCO 
600,00/KP 

4.600,00/občine// 
873,04/UNESCO 

3.363,66/KP 
4.361,58/občine 

      
  

  

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

190/ 
196 

5.037,20/ 
5.060,69 

  

4.037,20/ 
MOP// 

4.112,75/ 
MOP 

1,55/KP 
  

1.000,00/občine// 
645,43/občine 

300,96/KP 

  NFK celo 
leto 

  

  Priprava in organizacija dogodkov NFK celo leto   

  KAZALNIK: Izvedeni dogodki/REAL. KAZALNIK: Izvedeni dogodki Ciljna vrednost: 8/6 

 3.2 Oblikovanje, 
organizacija in  
izvedba razstavne 
dejavnosti 

430/ 
478 

13.797,40
/ 
14.811,79 

9.297,40 
/MOP/ 

10.189,05/ 
MOP 

2.500,00/UNESCO 
500,00/KP 

1.500,00/občine// 
873,04/UNESCO 

1.024,73/KP 
2.724,97/občine 

    NFK celo 
leto 

  

  Pripravljanje in izvajanje razstavne dejavnosti NFK celo leto   

  KAZALNIK: Izvedene razstave/REAL. KAZALNIK: izvedene razstave Ciljna vrednost: 8/8 

 3.3 Sodelovanje z 
upravljavci in 

80/ 
77,25 

2.186,00/ 
2.500,60 

1.986,00 
/MOP// 

100,00/KP 
100,00/občine// 

     LZ celo 
leto 
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lastniki gradov 
Posavja 

1.847,25/MOP 653,35/KP 

  Pripravljanje  in urejanje mesečnika o Posavskih gradovih VZ celo leto   

  Sodelovanje na skupnih srečanjih in ekskurzijah LZ celo leto   

  KAZALNIK: izdani mesečniki, število sestankov, ekskurzija/REAL. KAZALNIK: 
izdani mesečniki, število sestankov, ekskurzija 

  Ciljna vrednost: 12, 2-5, 1/1, 4,- 

 3.4 Sodelovanje na 
ekoloških in 
turističnih sejmih ter 
kulturnem bazarju 

350/ 
240 

  7.752,60 
/ 

5.352,11   

7.752,60/MOP 
// 

5.352,11/MOP 

    VS celo leto   

  Sodelovanje na sejmih VS celo leto   

  KAZALNIK: predstavitve na sejmih/REAL. KAZALNIK: predstavitve na sejmih Ciljna vrednost: 5/14 

 3.5 Objave v medijih 70/ 
107 

1.777,30/ 
2.704,40 

1.777,30/MOP// 
 2.704,40/MOP 

    VS celo leto   

  Pripravljanje objav za  medije VS celo leto   

  KAZALNIK: število objav/REAL. KAZALNIK: število objav Ciljna vrednost: 30/314  

  
3.6 

Priprava prispevkov 
za medije 

100/ 
113,75 

2.119,35/ 
2.338,10 

2.119,35/MOP// 
2.338,10/MOP 

    VS celo leto   

  Pripravljanje objav za lokalne medije VS celo leto   

  KAZALNIK: število prispevkov/REAL. KAZALNIK:število prispevkov Ciljna vrednost: 40/53 

 3.7 Informacijsko–
promocijska 
gradiva in 
publikacije 

240/ 
 194,75 

  

6.792,80/ 
 6.175,99 

4.792,80/ 
MOP// 
3.800,19/MOP 

2.000,00/občine// 
991,18/občine 
-/1.384,62/KP 

  VZ celo leto   

  Priprava in izdaja publikacij o zavarovanem območju VZ celo leto   

  KAZALNIK: zemljevid – trganka, zloženke, mesečni napovednik v elektronski 
obliki/REAL. KAZALNIK: -, 1, -, e-publikacije, zvočna tabla 20 ptic parka, 
magneti 5 motivov ptic 

Ciljna vrednost: 1, 1-2, 12, -, -, -/-, 
1, -, 3, 1, 5 

 3.8 Vzdrževanje in 
posodabljanje 
spletnih strani in 
ostalih socialnih 
omrežij 

80/ 
62,25 

1.826,00 
/ 

1.462,07 

1.826,00/MOP// 
1.462,07/MOP 

    VS celo leto 
  

  

  Ažuriranje spletne strani in vključevanje v socialna omrežja VS celo leto   

  KAZALNIK: število obiskovalcev spletne strani in ostalih medijev/REAL. 
KAZALNIK: število obiskovalcev spletne strani 

Ciljna vrednost: 30.000/32.100 
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 3.9 Spremljanje 
števila 
obiskovalcev 
parka 

40/ 
43 

1.015,60
/ 

1.087,47 

1.015,60/MOP// 
1.087,47 /MOP 

    VS celo 
leto 

  

  Spremljanje števila obiskovalcev VS celo leto   

  KAZALNIK: število obiskovalcev/REAL. KAZALNIK: število obiskovalcev Ciljna vrednost: 15.000/35.470 

Legenda:  LZ – Lucija Zorenč, NFK – Nataša Ferlinc Krašovic, VS – Valerija Slemenšek, VZ – Vesna Zakonjšek 
 
Dodatne naloge (presežen program): 

 Dve elektronski publikaciji: 

 Carjevič – najskrbnejši lastnik travniškega sadovnjaka,  

 Prejemniki blagovne znamke Sožitje – Kozjanski  park.  

 Sodelovali smo s Slavico Javornik glede priprave knjige o tradicionalnih jabolčnih jedeh. 

 Zvočna tabla - predstavitev 20 ptic Kozjanskega parka. 

 Prijava na razpis za nagrado Jakob 2020 (za grad Podsredo in za Posavske gradove). 

 Magnetki - 5 motivov ptic. 
 
Cilji, ki niso bili doseženi 

 Zemljevid - trganka smo zasnovali, izdali je nismo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. 

 Razstava vezenine Tanje Florjančič je odpadla zaradi bolezni avtorice. 

 Razstava fotografij Pilštanj na razglednicah v sodelovanju z Milenkom Straškom je odpadla zaradi 
zdravstvenih težav avtorja. 

 Kulturni dan v OŠ Koprivnica ob mesecu krajinske arhitekture je odpadel zaradi slabega vremena. 

 Sodelovanje na projektu 230 let šolstva v OŠ Podčetrtek smo končali, ker niso sprejeli naše idejne 
rešitve. 

 Kozjanske jabke na vaši mizi - knjigo smo prijavili na razpis, ki pa ni bil uspešen. 

 Ekskurzijo Posavski gradovi nismo izvedli, ker je bila taka odločitev vseh gradov Posavja. 

 Pripravo  mesečnika o skupnih dogodkih Posavskih gradov smo opustili v skladu s skupno odločitvijo     
gradov Posavja. 

 Poletne muzejske noči nismo izvedli zaradi bolezni avtorja. 
 
DELEŽ UR PRIORITETE II 

  VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE II ŠTEVILO 
UR/REAL.  

DELEŽ 
UR/CELOTO/REAL.  

  PRIORITETA II     

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

2.970/2.835 14,36 %/14,65 % 

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

320/189 1,55 %/0,98 % 

3. Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega 
območja in ozaveščanje javnosti 

1.580/1.512 7,64 %/7,82 % 

  SKUPAJ PRIORITETA II 4.870/4.536 23,55 %/23,45 % 
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PRIORITETA III: RAZVOJNE NALOGE  

1  RAZVIJANJE BLAGOVNIH ZNAMK ZAVAROVANIH OBMOČIJ ZA PRIDELKE IN IZDELKE IZ  

ZAVAROVANIH OBMOČIJ 

Kolektivna blagovna znamka Sožitje-Kozjanski park 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. 
V letu 2019 smo izdali elektronsko publikacijo vseh dobitnikov blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park in 
izvedli promocijo le–te na socialnih omrežjih. Z radiom Štajerski val smo se dogovorili za pogovorne oddaje 
z dobitniki blagovne znamke in v studiu so gostili šest dobitnikov blagovne znamke Sožitje - Kozjanski park. 
Na Prazniku kozjanskega jabolka so štirje novi upravičenci pridobili pravico do uporabe blagovne znamke. 
Svoje pridelke in izdelke je pa prazniku prodajalo 18 dobitnikov blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park.  
Pravico do uporabe blagovne znamke ima do sedaj torej 22 ponudnikov, ki so s tem pridobili tudi pravico do 
rabe logotipa Sožitje - Kozjanski park. Z označevanjem svojih pridelkov in izdelkov pripomorejo k večji 
prepoznavnosti zavarovanega območja. 
 
E-publikacija dobitnikov blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park 
 
 
Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE III po zaposlenih je: 

Prior. 
III. 

Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

 
Št. ur/ 

real. 
 

Skupaj 
odhodki 
/real.  

Stroški dela/ 
vir 
/real.  

Materialni   
stroški (brez 

fiksnih: 
el.voda.)/ 
vir/real.  

Investicije 
/vir 

Koord. Obdobje 
izvajanja 

  

  
  

PUN 

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

50/ 
52 

 1.269,50/ 
1.315,08  

1.269,50/MOP 
1.315,08/ MOP 

        
  

  

 1.1 Podelitev kolektivne      
blagovne znamke 

50/ 
52 

1.269,50/ 
1.315,08 

1.269,50/MOP/ 
1.315,08/MOP 

    VS II. – III. 
četrtletje 

  

  Priprava elektronske publikacije vseh dobitnikov blagovne znamke in promocija na 
socialnih omrežjih 

VS II. – III. 
četrtletje 

  

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

  

  KAZALNIK: izdana publikacija, podelitev blagovne znamke/REAL. 
KAZALNIK: izdana publikacija, podelitev blagovne znamke 

  Ciljna vrednost: 1, 1-5/1, 4 

 Legenda: VS – Valerija Slemenšek 
 

https://kozjanski-park.si/wp-content/uploads/2020/01/E-PUBLIKACIJA-SO%C5%BDITJE-2020.pdf
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2  SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DELEŽNIKI ZAVAROVANEGA OBMOČJA 

Sodelovali smo s predstavniki Občine Kozje na temo urejanja krožišč v Lesičnem in Kozjem ter na področju 
urejanja prometa  v občini. Za potrebe pridobitve idejne rešitve krožišča v Lesičnem so na občini Kozje 
ustanovili komisijo, katere član je bil tudi predstavnik našega zavoda. Izbrano je bilo delo učencev OŠ 
Lesično. 
Sodelovali smo na sestanku v zvezi z urejanjem krožišča v kraju Kozje in na povabilo predstavnikov občine 
Kozje tudi pripravili eno od možnih ureditev omenjenega krožišča. 
Povečali smo število lokalnih ponudnikov, ki svoje izdelke prodajajo v parkovnih trgovinah. 
Tudi letos smo nadaljevali s sodelovanjem s številnimi društvi, ki delujejo znotraj zavarovanega in 
biosfernega območja. Udeležili smo se občnih zborov društev. Sodelovali smo še posebej z Gobarskim 
društvom Kozje in TD Pilštanj. Sodelovali smo tudi 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, KD Bistrica ob Sotli, TD Celje, TD Bistrica ob Sotli, TD Pišece, 
MePZ Bistrica ob Sotli,… 
 
V sodelovanju s TD Bizeljsko smo prijavili prireditev v okviru DEKD (Dnevov evropske kulturne dediščine). Na 
prošnjo predsednika Muzejskega društva Kozje smo pomagali pri prijavi na razpis za ureditev prostorov 
nekdanje pošte v Kozjem. Sodelovali smo pri pripravi promocijskega gradiva na prošnjo MePZ Bistrica ob 
Sotli. Sodelovali smo tudi pri pripravi promocijskega gradiva za revijo pevskih zborov v mesecu aprilu na 
prošnjo tajnika MPZ Kozjanski park Kozje ter junija za njihov letni koncert na gradu Podsreda. V sodelovanju 
s KD Anton Aškerc iz Koprivnice in TD Bizeljsko ter Aktivom kmečkih žena Bizeljsko smo izvedli dve 
predavanji na temo Rastline in prazniki. Predavala je Nada Vreže. Predstavnica TD Bizeljsko je sodelovala pri 
zimskem štetju vodnih ptic ob reki Sotli. 
 
 Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE III po zaposlenih je: 

Prior. 
III. 

Cilj – 
podcilj – 
naloge in 
aktivnosti 

Št. 
ur 

  

Skupaj 
odhodki/ 
real.  

Stroški dela/vir 
/real.  

Materialni   
stroški (brez 

fiksnih: 
el.voda.)/ 
vir/real.  

Investi. 
/vir 

Koord. Obdobje 
izvajanja 

  

  
  

 PUN 

 2. Sodelovanje z 
lokalnimi 
skupnostmi in 
deležniki 
zavarovanega 
območja 

250/ 
299,50 

 5.360,24/ 
6.356,77  

5.360,24/MOP 
// 

6.356,77/MOP 

        
  
  

 2.1 Sodelovanje z 
lokalnimi 
skupnostmi 

80/ 
119 

1.803,04/ 
2.751,10 

1.803,04/MOP 
// 

2.751,10 /MOP 

    NFK celo leto   

  Organizacija delovnih srečanj NFK celo leto   

  KAZALNIK: delovna srečanja/REAL. KAZALNIK: delovna srečanja  Ciljna vrednost: 5/4 

 2.2 Ponudba 
produktov 
lokalnega 
prebivalstva 

50/ 
44 

1.013,00/ 
885,72 

1.013,00/MOP 
// 

885,72 /MOP 

    NFK celo leto   
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  Sodelovanje s ponudniki NFK celo leto   

  KAZALNIK: sodelovanja in srečanja/REAL. KAZALNIK: sodelovanja in 
srečanja 

Ciljna vrednost: 5/5 

 2.3 Sodelovanje z 
društvi 

120/ 
136,50 

2.544,20/ 
2.719,95 

  2.544,20/MOP// 
2.719,95/MOP 

       LZ  celo leto   

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

  KAZALNIK: delovna srečanja in svetovanja/REAL. KAZALNIK: 
delovna srečanja in svetovanja 

Ciljna vrednost: 5/15 

 Legenda: NFK – Nataša Ferlinc Krašovic, LZ – Lucija Zorenč 
  Dodatne naloge (presežen program): 

- Delovnih srečanj in svetovanj z društvi je bilo planiranih 5, izvedenih 15. 
 
 

3   NALOGE ZA VKLJUČEVANJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA V TURISTIČNO PONUDBO TER 

SPODBUJANJA NARAVI PRIJAZNEGA TURIZMA 

  
Turizem je tudi v območju Kozjanskega parka pomembna gospodarska panoga. Na obrobju zavarovanega 
območja so večji centri stacionarnega zdraviliškega turizma kjer je Kozjanski park pomembna dodana 
vrednost turističnemu gospodarstvu. 
Dobro sodelovanje s Turizmom Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli, RA Sotla, RA Kozjansko, Deželo Celjsko in 
drugimi deležniki v turizmu je pomembno zlasti z vidika usmerjanja in informiranja obiskovalcev 
zavarovanega območja. Z vsemi deležniki v turizmu smo nadaljevali s skupnimi programi za obiskovalce in si 
v trženjsko-promocijski strategiji prizadevali za krepitev zavesti o nujnosti ohranjanja naravnega okolja. 
Skupno predstavitev območja smo opravili na štirih dogodkih. 
Destinacija Podčetrtek je v letu 2019 postala EDEN destinacija (Evropske destinacije odličnosti). Za 
tematiko izbora EDEN 2019 so določili 'turizem dobrega počutja'. Strokovno komisijo pod vodstvom prof. 
dr. Janeza Bogataja je med finalistkami najbolj prepričala destinacija Podčetrtek. V obrazložitvi komisije je 
bilo med drugim zapisano, da je destinacija Podčetrtek povezana z biosfernim območjem Kozjansko in 
Obsotelje in prireditvijo Praznik kozjanskega jabolka. 
Pripravili smo kandidaturo gradu Podsreda za nagrado Jakob 2020 in naziv ambasador inovativnosti v 
turizmu za področje inovativne turistične vsebine ter programi v gradovih in dvorcih 2020, ki jo podeljuje 
Gospodarsko razstavišče za inovativnost, kakovost in odličnost v turizmu. Med 21 udeleženci smo prišli v 
ožji izbor 5 programov za nagrado Jakob. Nagrado Jakob 2020 pa so prejeli Gradovi Posavja. Priznanje smo 
na Gospodarskem razstavišču prejeli 29. januarja 2020 ob slovesnem odprtju 31. sejma Alpe-Adria v 
Ljubljani. 
  
3.1 Glasbeno poletje 
Glasbeno poletje na gradu Podsreda smo v letu 2019 izvedli že petindvajsetič zapovrstjo in je v lokalnem 
okolju postalo že nepogrešljiva stalnica, ki popestri poletne mesece domačinom in obiskovalcem. Izvedli 
smo 8 celovečernih koncertov na gradu Podsreda. 
V letu 2019 smo razpisali sedem seminarjev: klarinet, flavta, violončelo, saksofon, trobenta, evfonij in 
zborovsko petje. Izvedli smo šest seminarjev. Zaradi premajhnega števila prijavljenih nismo izvedli 
seminarja za evfonij. 
Seminarjev se je udeležilo 56 udeležencev, ki so prihajali iz Slovenije in Hrvaške. 
Več o Glasbenem poletju na gradu Podsreda 
 

https://kozjanski-park.si/wp-content/uploads/2020/01/Poro%C4%8Dilo-Glasbeno-poletje-2019.pdf
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V mesecu juniju smo na gradu Podsreda gostili MoPZ Kozjanski park-Kozje in MePZ Bistrica ob Sotli. Oba 
zbora sta pripravila celovečerni koncert. 
Glasbenega simpozija vrhunskih umetnikov nismo izvedli zaradi premalega števila prijav. 
  
  
Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE III po zaposlenih je: 

Prior. 
III. 

Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

 Št. 
ur/ 

real. 
 

Skupaj 
odhodki/ 
real.  

Stroški dela/vir/ 
real.  

Materialni str. 
(brez fiksnih: 

el.voda.)/ 
vir/real. 

 Invest. 
/vir 

Koord.   
Obdobje 
izvajanja 

  

  
  

PUN 

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

481/ 
478 

10.891,23/ 
21.015,11 

10.891,23/MOP 
// 

 10.869,91/ MOP 
27,85/KP 

 -/ 
9.237,68/KP 

879,67/občine 

      
  

  

 3.1 Vključevanje 
zavarovanega območja 
v turistično ponudbo 

481/ 
   478 

10.891,23 
/ 

21.015,11 

 10.891,23/MOP// 
 10.869,91/ MOP 

27,85/KP 

   -/ 
9.237,68/KP 

879,67/občine 

  VS  celo leto   

  Sodelovanje s Turistično informacijskimi centri 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/REAL. KAZALNIK: skupne akcije, izvedeni 
seminarji, simpozij ni bi bil izveden 

Ciljna vrednost: 3, 6, 1/4, 6, - 

 Legenda: VS – Valerija Slemenšek, NFK – Nataša Ferlinc Krašovic 
 
Cilji, ki niso bili doseženi: 
- Glasbenega simpozija vrhunskih umetnikov nismo izvedli zaradi premajhnega števila prijav. 
 

4   OBNAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN  V LASTI IN UPRAVLJANJU ZAVAROVANEGA 

OBMOČJA 

  
JZ KP upravlja z objekti oziroma stavbami, ki so v lasti KP in objekti, ki jih ima v upravljanju. Nekateri med 
njimi spadajo pod kulturno dediščino KP.   
Naložene naloge opravljamo v okviru naslednjega operativnega cilja: 
  
4.1 Izvajanje aktivnosti za gospodarno upravljanje z nepremičninami 
V letu 2019 smo nadaljevali z nujnimi vzdrževalnimi deli in vključevanjem rabe nepremičnin v potrebe dela 
zavoda. 
V letu 2019 nismo pridobili finančnih sredstev za ureditve centra biodiverzitete in tradicionalnega 
sadjarstva na Čerčkovi domačiji. Dela se bodo nadaljevala v primeru pridobitve finančnih sredstev. 
 



POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2019 

60 
 
 

V juniju 2019 smo začeli z aktivnostmi za ureditev Černeličeve hiše. Hišo smo poimenovali Tončkina hiša, po 
zadnji prebivalki te hiše. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije o.e. Celje je opravil ogled stavbe z 
njihovim statikom zaradi pridobitve kulturnovarstvenih pogojev. Po pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev 
smo izbrali arhitekturni biro za pridobitev projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje.  
 
V letu 2019 nismo pridobili finančnih sredstev za prilagoditve gibalno oviranemu zaposlenemu, ki jih je 
potrebno izvesti zaradi zahtev v Reviziji izjave o varnosti z oceno tveganja (2018), zato smo pričeli s 
pridobitvijo gradbenega dovoljenja za obnovo Tončkine hiše, v kateri načrtujemo izgradnjo potrebnih 
sanitarij v 2020.   
 
V letu 2019 smo naročili cenitev dvorca Kozje. Po prejemu le-te smo na spletni strani Kozjanskega parka 
objavili javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin. Ker nismo prejeli nobene ponudbe smo postopek 
ponovili, s tem da je bila izhodiščna cena znižana za 10 %. Tudi v drugo nismo prejeli nobene ponudbe. S 
prodajo bomo nadaljevali v letu 2020. 
 
V letu 2019 smo pripravili idejno zasnovo za ureditev Kolarjeve domačije na Trebčah za preureditev v info 
center za dvoživke. Zasnovo smo vključili v projektno prijavo – LIFE AMPHICON.  
 
Sprožili smo postopek v zvezi z upravljanjem suhega travnika, ki ga je na naš predlog kupila R Slovenija.  

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

Prior. 
III. 

Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

  
Št. ur/ 
real. 

 

Skupaj 
odhodki 

/real.  

Stroški dela/ 
vir/ 
real. 
 

Materialni 
stroški 

(brez fiksnih: 
el.voda.)/ 
vir/real.  

  Invest. 
/vir 

Koord.   
Obdobje 
izvajanja 

  

  
  

PUN 

 4. Obnavljanje in 
vzdrževanje 
nepremičnin v lasti in 
upravljanju 
zavarovanega območja 

253/ 
272,50 

3.684,80 
/ 

16.374,38 

2.934,80 
/MOP// 

3.220,58/ 
MOP 

750,00/MOP 
// 

-// 
13.000,00/ 

MOP  
153,80/KP  

    
  

  

 4.1 Izvajanje aktivnosti 
za gospodarno 
upravljanje z 
nepremičninami 

253/ 
272,50 

3.684,80 
/ 

16.374,38 

2.934,80 
/MOP// 

3.220,58/ 
MOP 

750,00/MOP 
// - 

-// 
13.000,00/ 

MOP  
153,80/KP 

AP celo leto   

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

AP celo leto   

   Izdelava dokumentacije za prilagoditev notranjih sanitarij za potrebe oseb s   
 posebnimi  potrebami 

AP celo leto   

  Aktivno iskanje možnosti za ureditev  Černeličeve hiše AP celo leto   

  KAZALNIK: opravljena vzdrževalna dela, izdelana 
dokumentacija/REAL. KAZALNIK:opravljena vzdrževalna 
dela, izdelana dokumentacija 

Ciljna vrednost: 2-5, 1/ 5, 1 

 Legenda: AP – Anton Preskar 
 
Cilji, ki niso bili doseženi: 
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- Za obnovo Čerčkove domačije nismo pridobili finančnih sredstev, zato nismo nadaljevali z ureditvijo 
objekta. 

5   URESNIČEVANJE CILJEV VARSTVA KULTURNE  DEDIŠČINE IN DRUGIH JAVNIH INTERESOV V 

SKLADU S PREDPISI IN NAČRTI UPRAVLJANJA  

Cilje varstva kulturne dediščine smo uresničevali z aktivnim sodelovanjem z ZVKDS, OE Celje in Novo mesto. 
Z njima nadaljujemo sodelovanje pri pripravi topografije kulturne dediščine zavarovanega območja. 
Sodelujemo z zainteresiranimi raziskovalci kulturne dediščine, s fakultetami in strokovnimi združenji. 
Aktivno sodelujemo tudi pri Skupnosti muzejev Slovenije, še posebej s Sekcijo za izobraževanje in 
komuniciranje. 
V letu 2019 smo našo aktivnost usmerili v  popis in zbiranje podatkov o kamnitih portalih na Kozjanskem. 
Izvajali smo pregled stanja petnajstih kamnitih portalov v Bistrici ob Sotli, Polju pri Sotli, Kozjem in na 
Pilštanju. Na primeru treh portalov smo opazili, da so lastniki portal ohranili, so pa zamenjali vhodna vrata.  
Še naprej smo spremljali in beležili stanje kulturnih spomenikov in kulturne dediščine na območju parka. V 
prvi polovici leta smo bili opozorjeni na poškodbo znamenja na Vrhuncah, ki se nahaja tik nad naravno 
vrednoto sotesko Bistrice, ko so delavci pri spravilu lesa poškodovali križ na zaključku. Opravili smo ogled, 
znamenje je lastnik saniral. V drugi polovici leta je prišlo do poškodb na znamenju Beli križ v Hrastju. 
V letu 2019 smo grafične liste gradov, ki nam jih je podaril Kurt Müller, umaknili z gradu Podsreda zaradi 
prevelike relativne vlažnosti prostora. Večina listov je že očiščenih in deponiranih v ognjevarnih omarah. Na 
grad bodo v letu 2020 nameščene kopije grafičnih listov. 
V prvi polovici leta smo opravili terenske oglede krajinskih prizorišč bogatih z elementi kulturne dediščine 
na lokacijah Podsreda - Kozje - Pilštanj. 
Tudi v letu 2019 smo sodelovali s predstavniki ZVKDS. Sodelovali smo pri pripravi kulturnovarstvenih 
pogojev za Tončkino hišo. Sodelovali smo pri pripravi strokovnega mnenja ob pobudi glede urejanja 
razgledišča pri gradu Podsreda. 
Izvajali smo popis sončnih vrat na Bizeljskem, kjer smo sodelovali s predstavnico TD Bizeljsko – Sekcije za 
varstvo naravne in kulturne dediščine Leo Babič. 
Izvedli smo pregled krajinskih prizorišč bogatih z elementi kulturne dediščine, razgledišča na lokacijah pri 
gradu Podsreda, v Kozjem in na Pilštanju. Priključili smo se aktivnostim ob Mesecu krajinske arhitekture s 
programom za učence OŠ Koprivnica. Prireditev je odpadla zaradi neustreznega vremena. 
 
Eden od divjih kostanjev na dvorišču gradu Podsreda je bil v zelo slabem stanju, nevaren za obiskovalce, 
zato smo pridobili soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine za njegovo odstranitev. 
 
  
Razdelitev nalog za izvajanje pete naloge PRIORITETE III po zaposlenih je: 

Prior. 
III. 

Cilj – 
podcilj – 
naloge in 
aktivnosti 

  
Št. ur/ 
real. 

  

Skupaj 
odhodki/ 
real.  

Stroški 
dela/vir/ 

real.  

Materialni 
stroški (brez 

fiksnih: 
el.voda.)/vir/ 

Invest. 
/vir 

Koord.   
Obdobje 
izvajanja 

  

  
  

   PUN 

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

300/ 
298 

7.304,00/ 
7.068,51 

  
7.304,00/
MOP/ 
7.068,51/ 

MOP 
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 5.1 Uresničevanje 
ciljev varstva 
kulturne 
dediščine 

300/ 
298 

7.304,00/ 
7.068,51 

7.304,00/
MOP/ 
7.068,51/
MOP 

    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   

  Inventarizacija krajinskih prizorišč VZ celo leto   

  Ureditev stanja grafičnih listov LZ    jan-mar   

  KAZALNIK: izvedeno sodelovanje s strokovnimi združenji, popis 
kamnitih portalov, nadomestitev grafičnih listov s kopijami/REAL. 
KAZALNIK: izvedeno sodelovanje s strokovnimi združenji, popisi 
kamnitih portalov, nadomestitev grafičnih listov s kopijami 

Ciljna vrednost: 8, 5-10, 
43/11,15,- 

 

 Legenda: LZ – Lucija Zorenč, VZ – Vesna Zakonjšek 
 
Cilji, ki niso bili doseženi: 

- Grafičnih listov nismo nadomestili s kopijami zaradi finančnih sredstev. 
 
DELEŽ UR PRIORITETE III 

  VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE III ŠTEVILO UR/ 
REAL.  

DELEŽ 
UR/CELOTO 

/REAL.  

  PRIORITETA III     

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

50/52 
 

0,24 %/0,27 % 

2. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in deležniki 
zavarovanega območja 

      250/299,50 
 

1,21 %/1,55 % 

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

481/478 
 

2,33 %/2,47 % 

4. Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v 
upravljanju zavarovanega območja 

      253/272,50 
 

1,22 %/1,41 % 

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

300/298 
 

1,45 %/1,54 % 

  SKUPAJ PRIORITETA III 1.334/1.400 6,45 %/7,24 %  
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Tabela 1: Delež porabe ur po vsebinskih sklopih 

VSEBINSKI SKLOPI ŠTEVILO UR  DELEŽ UR na 
celoto 

PRIORITETA I 14.476/13.407               70 %/69,31 % 

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

6.654/6.940 32,18 %/35,88 % 

Priprava načrtov upravljanja zavarovanega območja 2.400/906 11,61 %/4,68 % 

Izvajanje neposrednega nadzora v naravi 1.652/1.633,50 7,98 %/8,44 % 

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

650/605 3,14 %/3,13 % 

Spodbujanje naravi prijaznega kmetovanja 160/195 0,77 %/1,01 % 

Sodelovanje z naravovarstvenimi, strokovnimi in znanstvenimi zavodi 
in institucijami 

820/850,50 3,97 %/4,40 % 

Zagotoviti podporno okolje za izvajanje upravljavskih in nadzornih 
nalog 

2.140/2.277 10,35 %/11,77 % 

PRIORITETA II 4.870/4.536 23,55 %/23,45 % 

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

2.970/2.835 14,36 %/14,65 % 

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

320/189 1,55 %/0,98 % 

Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje 
javnosti 

1.580/1.512 7,64 %/7,82 % 

PRIORITETA III 1.334/1.400 6,45 %/7,24 % 

Razvijanje blagovnih znamk zavarovanih območij za pridelke in 
izdelke 

50/52 
 

0,24 %/0,27 % 

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in deležniki zavarovanega 
območja 

250/299,50 
 

1,21 %/1,55 % 

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

481/478 
 

2,33 %/2,47 % 
 

Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v upravljanju zavarovanega 
območja 

253/272,50 
 

1,22 %/1,41 % 

Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih 
interesov 

300/298 
 

1,45 %/1,54 % 

SKUPAJ 20.680/19.343 100 %/100 % 
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Tabela 2: Kadrovski načrt - realizacija 

1. Zaposleni, ki 
jih financira MOP 

I. – IV. 
TR 

V. TR VI. TR 
  

VII. TR VIII. TR IX. TR Skupaj 

Št. zaposlenih na 
dan 31. 12. 2019 
(a+b) 

1 5 1 10 1   18 

a) Št. zaposlenih 
za določen čas 

/ / / 1 / / 1 

b) Št. zaposlenih 
za nedoločen čas 

1 5 1 9 1 / 17 

Št. zaposlenih s 
krajšim delovnim 
časom 

  1         1 

Število 
napredovanj v 
plačne razrede 

/ 2 1 7 1   11 

Število 
premestitev 

/ / / / /   / 

Število 
upokojitev 

/ / / / /   / 

Število 
nadomestnih 
zaposlitev zaradi 
upokojitev 

/ / / / /   / 

Število odpovedi 
pogodb o 
zaposlitvi 

/ / / / /   / 

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

4 
Javna 
dela 

    
  

 1 
projektno 
delo 

    5 

3. Skupaj število 
zaposlenih na 
dan 31.12.2019 
(1+2) 

5 5 1 11 1   23 

  
  
 


