PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2021

PROGRAM DELA
IN
FINANČNI NAČRT
JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK
ZA LETO 2021

Podsreda
december 2020

1

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2021

KAZALO
UVOD ............................................................................................................................................................................................................. 3
PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA ..................................................................................................................... 4
OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ......................................................................... 5
OCENA STANJA NARAVNIH VREDNOT IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI .......................................................................................................... 8
PRIORITETE IN CILJI UPRAVLJANJA .............................................................................................................................................................. 10
IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA ....................................................................................................................................................... 11
PRIORITETA I: VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE .................................................................................................. 12
1 IZVAJANJE NEPOSREDNIH AKTIVNOSTI IN UKREPOV ZA VARSTVO VRST, HABITATNIH TIPOV, OBMOČIJ NATURA 2000,
NARAVNIH VREDNOT IN KRAJINE ............................................................................................................................................................ 12
PRILOGA 1: POTEKAJOČI PROJEKTI .............................................................................................................................................................. 20
2 AKTIVNO SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NOVEGA PROGRAMA NATURA 2000 ZA OBDOBJE 2021-2027 .................................................. 27
3 PRIPRAVA NAČRTOV UPRAVLJANJA ZAVAROVANEGA OBMOČJA .......................................................................................................... 28
4 IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI .................................................................................................................................. 29
5 OMOGOČANJE POGOJEV ZA KLJUČNE ŽIVLJENJSKE FAZE NAJBOLJ OGROŽENIH VRST TER ZA OHRANJANJE NAJBOLJ
OBČUTLJIVIH NARAVNIH VREDNOT ........................................................................................................................................................ 31
6 SODELOVANJE PRI UKREPIH IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA, S KATERIMI SE ZAGOTAVLJA CILJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA ..... 32
7 IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE VNOSA IN ŠIRJENJA INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST ............................ 34
8 SODELOVANJE Z NARAVOVARSTVENIMI, STROKOVNIMI IN ZNANSTVENIMI ZAVODI IN INSTITUCIJAMI ............................................. 35
9 SODELOVANJE Z UPRAVLJAVCI KMETIJSKIH, GOZDNIH IN VODNIH ZEMLJIŠČ V LASTI RS ZA DOSEGANJE CILJEV NA
NARAVOVARSTVENO POMEMBNIH POVRŠINAH .................................................................................................................................... 38
10 ZAGOTAVLJANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA IZVAJANJE UPRAVLJAVSKIH IN NADZORNIH NALOG ....................................................... 39
PRIORITETA II: NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI ............................................................................................ 43
1 ZAGOTAVLJANJE POTEKA OBISKA, KI JE USTREZEN Z VIDIKA VARSTVA NARAVE IN OBISKOVALCEV ..................................................... 43
2 NAMEŠČANJE IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE ZA OBISKOVANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ, RAZVIJANJE INFORMACIJSKIH
CENTROV, OPAZOVALIŠČ TER DRUGE DODATNE INFRASTRUKTURE ZA OBISKOVALCE. ......................................................................... 45
3 ZAGOTAVLJANJE PREPOZNAVNOSTI ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI............................................................ 46
4 KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI ZA OSVEŠČANJE KMETOVALCEV O OHRANJANJU NARAVE ................................................................... 49
PRIORITETA III: RAZVOJNE NALOGE ................................................................................................................................................... 51
1 RAZVIJANJE BLAGOVNIH ZNAMK ZAVAROVANIH OBMOČIJ ZA PRIDELKE IN IZDELKE IZ ZAVAROVANIH OBMOČIJ ................................ 51
2 SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DELEŽNIKI ZAVAROVANEGA OBMOČJA .......................................................................... 52
3 NALOGE ZA VKLJUČEVANJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA V TURISTIČNO PONUDBO TER SPODBUJANJA NARAVI PRIJAZNEGA
TURIZMA ................................................................................................................................................................................................. 53
4 OBNAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN, STROJEV IN OPREME .................................................................................................. 54
5 URESNIČEVANJE CILJEV VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGIH JAVNIH INTERESOV .................................................................... 55
Tabela 1: Delež porabe ur po vsebinskih sklopih .................................................................................................................................... 57
PRILOGA 2: POTENCIALNI PROJEKTI ....................................................................................................................................................... 58
KADROVSKI NAČRT ...................................................................................................................................................................................... 59

2

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2021

Program dela in finančni načrt so pripravili strokovni delavci zaposleni v JZ Kozjanski park:
MK – Mojca Kunst, direktorica
BP – Barbara Ploštajner, univ. dipl. geog. in prof. zgod.
LZ – Lucija Zorenč, prof. zgod., dipl. etn.
VS – mag. Valerija Slemenšek
DK – Dušan Klenovšek, prof. biol. in kem.
TK – Tatjana Kotnik, prof. zgod. in geog.
AČ – Adrijan Černelč, mag. kmetijstva
NKG – Nina-Klavdija Gabron, dipl.org.tur.
TP – Toni Preskar, inž. les.
PK – Peter Kunst, inž. u.p.k.
VZ – Vesna Zakonjšek, u. d. i. k. a.
NFK – Nataša Ferlinc Krašovic, univ. dipl. zgod.
TO – Tina Osovnikar, mag. biol. in ekol. z naravovar.
TK – Tina Krivec, dipl. org. menedž.

UVOD
Program dela Javnega zavoda Kozjanski park, JZ KP, za leto 2021 je pripravljen v skladu s pravnimi podlagami,
ki določajo status in delovanje zavoda (Zakon o ohranjanju narave, Statut javnega zavoda in Uredba o posebnih
varstvenih območjih - Natura 2000).
Program je usklajen z izhodišči za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2021 iz Ministrstva za
okolje in prostor (delovna verzija je bila prejeta 27. 11. 2020, uradna pa 16. 12. 2020)
Celotna dejavnost Kozjanskega parka se bo v letu 2021 financirala iz proračuna Republike Slovenije, dveh
projektov LIFE, dveh projektov LAS, sredstev lokalnih skupnosti, sredstev Agencije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, sredstev sponzorjev in donatorjev in lastnih prihodkov.
V okviru upravljanja z biosfernim območjem je bil sklep odbora MAB, da pristopimo k skupnim projektom,
pripravil se bo elaborat za označevanje biosfernih območij na ravni cele države in komunikacijska strategija za
vsa štiri biosferna območja v Sloveniji.
Za leto 2021 načrtujemo ohranitev sedanjega števila redno zaposlenih. Za potrebe izvajanja projekta LIFE
Amphicon bomo zaposlili s 1. marcem 2021 strokovnega sodelavca za čas trajanja projekta, v drugi polovici leta
pa še tehničnega sodelavca. V skladu z možnostmi bomo izvajali program javnih del, v katerega načrtujemo
vključitev treh oseb.
V letu 2021 bodo na voljo tudi sredstva Sklada za podnebne spremembe, ki jih bomo namenili za izvajanje
ukrepov za zmanjševanje invazivnih tujerodnih vrst in trajnostno mobilnost.
Program dela za leto 2021 je pripravljen na podlagi analize realizacije preteklih let, trenutnih kadrovskih
zmogljivosti in v obsegu načrtovanih finančnih sredstev.
Kazalniki odražajo načrtovano realizacijo nalog in aktivnosti, za realizacijo so odgovorni zaposleni, ki so
zadolženi za opravljanje posamezne naloge oziroma aktivnosti.
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PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA
Kozjanski regijski park upravlja javni zavod Kozjanski park. Zavarovano območje je prepoznavno po številnih
parkovnih praksah s ciljem ohranjanja biotske raznovrstnosti in ugodnega stanja številnih Natura 2000 vrst in
življenjskih prostorov. Izvajanje javne službe, programov in projektov poteka na podlagi letnega programa dela,
ki ga sprejme svet JZ Kozjanski park. Strokovni svet zavoda podaja strokovne predloge k programu dela zavoda
Delo JZ Kozjanski park v okviru svojih pristojnosti vodi Svet zavoda.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA
Površina zavarovanega območja

206 km2

Ustanovitev zavarovanega območja

Ustanovljen je bil leta 1981 (Ur.l. SRS št. 1/81 in 42/86) kot
Spominski park Trebče. Leta 1999 Zakon o ohranjanju narave
(Ur.l. RS št. 56/99) na novo definira ime, status in upravljavca
zavarovanega območja, ki postane regijski park z imenom
Kozjanski park

Kategorija zavarovanja

Regijski park IUCN V, II

Mednarodni status

Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje

Število ožjih zavarovanih območij

8 naravnih spomenikov

Število naravnih vrednot

66

Delež Nature 2000

70%

Število kulturnih spomenikov

158

Število enot kulturne dediščine

430

Članstvo v mednarodnih zvezah in
partnerstva

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

Upravljavec

Javni zavod Kozjanski park
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OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA
NAČRTA
Leto 2020 je zaznamovala epidemija COVID – 19, zaradi tega so bile nekatere naloge prilagojene glede na
razmere in ukrepe, ki so bili uvedeni.
Kljub vsemu smo se trudili, da smo naloge opravili v skladu z izhodišči, ki jih je predpisalo MOP.
V okviru I. prioritete so bile izvedene vse načrtovane naloge, ki so bile vezane na izvajanje ukrepov na območjih
Natura 2000, na spremljanje stanja in varstvo naravnih vrednot in na spremljanje stanja vrst. Nemoteno je
potekal in se izvajal naravovarstveni nadzor. Za nadzornike smo priskrbeli še opremo za zimske razmere.
V okviru podnebnega sklada smo načrtovali za izvajanje ukrepov za preprečevanje in obvladovanje vnosa in
širjenja invazivnih tujerodnih vrst finančna sredstva, ki pa žal zaradi nastalih razmer niso bila realizirana, zato
smo izvedli le naloge v okviru redne dejavnosti (spremljanje stanja razširjenosti, odstranjevanje invazivnih vrst
na zemljiščih v lasti oziroma upravljanju zavarovanega območja).
V letu 2020 smo nadaljevali z izvajanjem projekta Life Naturaviva in z LAS – ovim projektom Približajmo
UNESCO- va biosferna območja prebivalcem. Sodelovali smo tudi pri projektu Sadjarji opraševalcem in
opraševalci sadjarjem. Smo pa v letu 2020 pričeli z izvajanjem sedemletnega Life projekta Amphicon,
namenjenega ohranjanju dvoživk in obnovi njihovih habitatov. Pri vseh projektih sodelujemo kot projektni
partnerji.
V letu 2020 smo sodelovali pri pripravi dveh LAS – ovih projektov, kjer sodelujemo kot partner. Prvi se nanaša
na ureditev centrov interpretacije zavarovanih območij, drugi pa na pomen gliv za biodiverziteto zavarovanega
območja.
V letošnjem letu smo nadaljevali tudi z našimi aktivnostmi pri projektu Ribe na šolskih krožnikih, ki pa so bile
nato sredi oktobra prekinjene zaradi epidemije.
V sodelovanju z DOPPS je bil po 10. letih izveden popis ptic, ki je pokazal, da je naše 20 – letno prizadevanje za
izvajanje ukrepov za ohranjanje visokodebelnih travniških sadovnjakov prineslo pozitivne učinke na izboljšanje
populacije ptic.
V spomladanskih mesecih smo poskrbeli za gnezdišče čebelarja, odstranili smo invazivne vrste in posejali travo
za preprečevanje širjenja invazivnih vrst. Popravili smo opazovalnico in uredili zavetišče za fotografe. V času
gnezdenja smo opravili monitoring.
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Načrtovanje in poročanje nadzora iz PUN
EU
koda Ime vrste/HT

Taksonomska Varstveni
skupina
cilj

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

Varstveni ukrepi in
usmeritve

Opravljen
neposredni nadzor

obnovitev z ekstenzivno pašo
se obnovi

pregled stanja na 2,5
ha travnikov

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

grmišča in
travišča

se obnovi

obnovitev z renaturacijo

1088 hrastov kozliček
(Cerambyx cerdo)

hrošči

se ohrani

mejice, drevoredi in
spremljanje stanja in
posamezna hrastova drevesa preverjanje
prisotnosti vrste

1088 hrastov kozliček
(Cerambyx cerdo)

hrošči

se ohrani

puščanje hrastovih dreves, ki
predstavljajo večjo
gnezditveno kolonijo

ugotavljanje stanja
primernih dreves (5)

1088 hrastov kozliček
(Cerambyx cerdo)

hrošči

se ohrani

puščanje znanih hrastovih
dreves, ki predstavljajo večjo
gnezditveno kolonijo

Sanacija
cera

1355 vidra (Lutra lutra)

sesalci

se obnovi

podhodi pod cesto z
usmerjevalnimi ograjami in
suhe brežine ob strugi pod
mostom

A030 črna štorklja
nigra)

spremljanje stanja

Rajglovega

spremljanje sledi

(Ciconia ptice

se obnovi

brez fotografiranja na gnezdu spremljanje stanja

A233 vijeglavka (Jinx torquilla) ptice

se obnovi

visokodebelni sadovnjaki z
dupli (predvsem jablane)

1114 platnica (Rutilus pigus)

ribe

se obnovi
(naravna
hidromorfo
logija voda)

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

1160 upiravec (Zingel streber)

ribe

se obnovi
(naravna
hidromorfo
logija voda)

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

pregled
(10)

gnezdilnic
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V letu 2020 nam je po postopku javnega zbiranja ponudb uspelo prodati dvorec Kozje za 175.500,00 eur.
Kupnina je namenjena obnovi Tončkine hiše, ki je v lasti Kozjanskega parka in se nahaja tik ob upravi Javnega
zavoda.
V mesecu juliju smo na portalu javnih naročil izvedli postopek javnega naročila INFORMACIJSKO SREDIŠČE
KOZJANSKI PARK – faza 1. Na javno naročilo so se prijavila tri podjetja. Najcenejše je bilo podjetje HPG d.o.o., iz
Brežic, ki bo 1. fazo obnove izvedel za 170.816,06 eur brez DDV. Obnovitvena dela so se pričela v mesecu
septembru. Hiša je del naselbinskega spomenika in je v zelo slabem stanju, predvsem streha, zato je bilo nujno
potrebno pričeti z obnovitvenimi deli. Do konca oktobra je bila obnovljena streha in pripravljene sanitarije za
osebe s posebnimi potrebami. Predviden zaključek obnove je junij 2021.
Z njeno obnovo bomo pridobili nujno potrebne prostore za upravo parka, kjer bomo sprejemali obiskovalce, ki
se bodo s pomočjo razstavnih prostorov seznanili z zavarovanim območje, urejen bo prostor za sestanke,
urejena bo dvorana za obiskovalce, kjer bodo na voljo predstavitveni filmi o zavarovanem območju in kjer bo
možno izvajati delavnice za šolske skupine. Po prenovi bo hiša primerna tudi za obisk oseb s posebnimi
potrebami, saj bo imela dvigalo, posebej pa bodo urejene tudi sanitarije za osebe s posebnimi potrebami.
Kazalniki, predvideni v programu dela za leto 2020, so bili v večji meri doseženi, natančnejši pregled in
pojasnila bodo podani v poročilu. Prav tako bomo v poročilu predstavili tudi vse rezultate monitoringov in
ostalih popisov v letu 2020.

Ocena izvedbe finančnega plana za leto 2020
Poslovanje zavoda v letu 2020 je potekalo v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom.
V mesecu juniju smo izvedli prvi rebalans Programa dela in finančnega načrta za leto 2020, 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 2020 (Kozjanski park) – znižan obseg odobrenih sredstev iz drugih
javnih virov za 114.700,00 €:
 iz proračunske postavke 559 – Podnebni sklad ne bomo prejeli nobenih sredstev (predvideno je bilo
141.780,00 € za stroške dela, stroške blaga in storitev in investicije)
 iz proračunske postavke 160373 – Stvarno premoženje – sredstva kupnine prodaje državnega premoženja
države, kjer nismo imeli predvidenih sredstev, pa smo prejeli dodatno odobrena sredstva v višini 27.080,00
€ za investicije nakup zemljišč v Jovsih, kjer izvajamo projekt Life Amphicon
V predračunskih bilancah smo tudi popravili številke za leto 2019, ki so sedaj dokončne in ne več le ocena.
Drugi rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2020 je bil pripravljen v skladu z navodili Ministrstva
za okolje in prostor in je bil potreben zaradi prestavitve dela sredstev MOP v višini 15.000,00 € iz postavke
stroškov dela na postavko stroškov blaga in storitev, zaradi:
 nepredvidenih daljših bolniških odsotnosti – 2 boleznini in 1 poškodba pri delu
 krajše bolniške in druge odsotnosti (boleznine, nege, spremstva, izredni dopusti)
 porodniške odsotnosti od 23.9.2020 dalje, ki smo jo en mesec pokrivali s prerazporeditvijo dela med ostale
delavce
 pandemije Covid 19 – nižji stroški prevoza na delo in iz dela
Znesek 15.000,00 € smo namenili za pokrivanje rednih stroškov blaga in storitev, za katere nam vsako leto
zmanjka denarja in jih pokrivamo z lastnimi sredstvi, ki pa bodo letos, zaradi pandemije, nižja kot prejšnja leta.
Tretji rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2020 je bil pripravljen v skladu z navodili in
dopolnjenimi izhodišči Ministrstva za okolje in prostor, zaradi povečanja obsega sredstev na podlagi Rebalansa
proračuna republike Slovenije za leto 2020 – izpad dohodkov zaradi Covid-a. Ker smo predvidevali, da bomo do
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konca leta lastnih sredstev ustvarili za 40 odstotkov manj, kar predstavlja 35.559,00 €, nam je ta sredstva
nakazalo Ministrstvo za okolje in prostor:
 3.559,00 € stroški dela
 32.000,00 € stroški blaga in storitev
Skupni znesek predvidenih prihodkov in odhodkov bo tako ostal isti, le vir bo drugi.
Znesek smo namenili za pokrivanje stroškov dela ter rednih stroškov blaga in storitev, za katere nam vsako leto
zmanjka denarja in jih pokrivamo z lastnimi sredstvi, ki pa so letos, zaradi pandemije, nižja kot prejšnja leta.
V obdobju januar-junij 2020 lastna sredstva znašajo 40 % istega obdobja v letu 2019. So pa se ti prihodki
popravili za obdobje od julija 2020 do septembra 2020, tako da predvidevamo, da bomo do konca leta 2020
dosegli 60 % predvidenih lastnih sredstev po Programu dela 2020.
Glavna odstopanja od planiranega
Trenutno imamo zelo zastarel Akt o zavarovanju, kar nam predstavlja težavo predvsem pri izvajanju
naravovarstvenega nadzora in pri pripravi oziroma sprejetju načrta opravljanja. Strokovne podlage za
posodobitev akta so pripravljene,
Zaradi nedodeljenih finančnih sredstev nismo izvedli ukrepov na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti z
namenom prilagajanja na podnebne spremembe (Invazivne tujerodne vrste) ter ukrepa trajnostne mobilnosti
(električni kombi).
Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2021 smo pregledali realizirane aktivnosti in z njimi
povezane kazalnike. Izvedeni monitoringi in popisi stanja vrst in habitatov so nam vodilo za izvajanje ukrepov,
ki ohranjajo in izboljšujejo biotsko raznovrstnost zavarovanega območja

OCENA STANJA NARAVNIH VREDNOT IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI
Večina točkovnih naravnih vrednot (NV) je v dobrem stanju ohranjenosti, razen nekaterih drevesnih, kjer se že
kažejo znaki počasnega naravnega odmiranja. Najbolj se to kaže na Rajglovem ceru na Vetrniku, kjer odmrle
veje že ogrožajo okolico. Lastniki se zavedajo, da bo v kratkem potrebno cer odstraniti, vendar pa bi kljub temu
radi ohranili vsaj del mogočnega hrasta.
Stanje območnih NV je zadovoljivo, več pozornosti smo namenili hidrološkim NV, predvsem v času, ki je
namenjen sekanju obvodne vegetacije in lastnike ob teh vodotokih opozarjali na pravilen odnos do vegetacije
v obvodnem pasu.
Znotraj NV Gruska, ki je urejena za obisk, smo redno opravljali vzdrževalna dela in spremljali stanje v mlaki, kjer
se nahajajo dvoživke. Pri gnezdišču čebelarja, ki je prav tako NV, smo bili v okviru naravovarstvenega nadzora v
času gnezdenja večkrat prisotni na sami lokaciji, saj smo spremljali število in nadzirali vedenje obiskovalcev. Ob
spremljanju NV smo ugotavljali tudi nosilno sposobnost in ugotovili, da ni bila nikjer presežena.
Ob reki Bistrici pri Podsredi smo uredili dostop do bobrišča. Bober je v dobršni meri naselil vodotoke, ki so
njemu primerni, zato je zelo pomembna komunikacija z lastniki zemljišč ob vodotokih, kjer so prisotna
bobrišča.
V azil na Muti smo oddali dve poškodovani lesni sovi in kanjo, štiri lesne sove pa smo izpustili na lokacijah, kjer
so bile najdene poškodovane.
Zimski popis vodnih ptic je potekal med 10. in 13. januarjem. Med vodnimi vrstami ptic so bile opažene:
mlakarica (Anas platyrhynchos), 197 osebkov, kreheljc (Anas crecca), 2 osebka, kormoran (Phalacrocorax
carbo), 70 osebkov, velika bela čaplja (Casmerodius albus), 4 osebki, siva čaplja (Adea cinerea), 10 osebkov,
8
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povodni kos (Cinclus cinclus), bela štorklja (Ciconia ciconia), 1 osebek, siva pastirica (Motacilla cinerea), 4
osebki,vodomec (Alcedo atthis), 3 osebki ter bela pastirica (Motacilla alba), 4 osebki. Med popisom je bilo
opaženih še 24 ptičjih vrst, ki niso vezane na vodno okolje.
Skupaj je bilo tako opaženih 35 vrst ptic (709 osebkov), od tega 10 vodnih (272 osebkov).
Vsi podatki so bili vneseni v interno podatkovno zbirko KP ter v portal Atlasa ptic, ki ga vodi DOPPS, nacionalni
koordinator zimskega popisa vodnih ptic.
Ob zimskem popisu ptic smo popisovali tudi prisotnost bobra. Opaziti je bilo manj podiranja lesne zarasti kot
prejšnja leta. Vzrok verjetno ni v zmanjšanju populacije bobra, temveč dejstva, da se je lahko še decembra
hranil na traviščih (posledica višjih temperatur ozračja).
Na odseku od soteske Zelenjak do Drenovca, je bilo zaradi nizkega vodostaja vode ter njene prosojnosti opaziti
t.i. školjčna pokopališča. Na več lokacijah smo zabeležili školjčne lupine v velikem številu (več 100 primerkov).
Med njimi so prevladovale nepoškodovane, kar priča, da so osebki poginili v letu 2019. Zelo verjeten vzrok
množičnega umiranja potočnih škržkov so poletne razmere. Nizek vodostaj, povišana temperatura vode (tudi
zaradi odstranjevanja obrežne zarasti – večja osončenost gladine), uporaba gnojil in škropiv na poljih ob strugi
(spiranje kemikalij v vodo) ter iztoki neprečiščenih komunalnih odpadnih voda so ključni razlogi pomanjkanja
kisika v vodi. Škržek je na znižanje vsebnosti kisika občutljiva vrsta in zato verjetno prihaja do večjih pomorov.
Locirali smo več lokacij parov smrdokavre, velikega skovika in vijeglavke. Opravili smo vsakoletni transektni
popis srednjega detla in sodelovali pri popisu kosca v Jovsih, slednji je pokazal upad populacije.
Zaradi neugodnih hidroloških razmer – pomanjkanje padavin, je propadel skoraj celoten zarod barske žabe
oziroma plavčka.
Med Pišecami in Bizeljskim smo odkrili dve novi lokaciji gnezdenja čebelarja.
Pri popisu črnega apolona in petelinčka je zaznati upad populacije, vzrok bi lahko bila paša živine, kar je
povzročilo propad gosenic.
Na Vetrniku so bila konec junija prisotna številna jajčeca sviščevega mravljiščarja.
DOPPS je po desetih letih ponovno izvedel popis ptic na celotnem zavarovanem območju, popis je pokazal, da
se stanje večine ptic izboljšuje, kar pomeni, da gredo ukrepi za njihovo ohranitev v pravo smer.
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PRIORITETE IN CILJI UPRAVLJANJA
Kozjanski regijski park bo v letu 2021 izvajal naloge v skladu s tremi prioritetami varstva narave na zavarovanih
območjih v Sloveniji. Razmerje med prioritetami je usklajeno z izhodišči MOP.
V prvo prioriteto spadajo naloge, ki prispevajo k ohranjanju in varovanju Natura 2000 območij, k ohranjanju
ugodnega stanja naravnih vrednot in živalskih ter rastlinskih vrst in habitatnih tipov.
V drugi prioriteti so naloge, ki zagotavljajo naravi prijazno obiskovanje zavarovanega območja in širijo
prepoznavnost ter ozaveščajo prebivalce in obiskovalce zavarovanega območja.
Tretja prioriteta spodbuja naloge za vključevanje lokalnih prebivalcev pri razvoju dejavnosti in aktivnosti
zavarovanega območja.
Iz spodnje preglednice je razvidno, da bo delež ur in stroškov varstveno upravljavskih nalog obsegal 72,01%,
nalog urejanja obiska in osveščanja javnosti 20,08% in razvojnih nalog 7,91%. Največji delež programskih
stroškov in storitev pripada prvi prioriteti, v drugi prioriteti bo večina stroškov vezanih na urejanje
infrastrukture, v tretji prioriteti pa bomo poudarek imeli na vključevanju lokalnega prebivalstva na razvoj
dejavnosti in aktivnosti v zavarovanem območju.
Naloga

1. Varstvene
upravljavske in
nadzorne naloge

2. Naloge urejanja obiska in 3. Razvojne
ozaveščanja javnosti
naloge

Število ur

16.791

4.643

1.664

Delež ur v %

72,85 %

20,15 %

7,00 %

Višina programskih stroškov in
storitev v EUR

464.540,72

146.717,64

59.820,23

Delež programskih stroškov in
storitev v %

69,22 %

21.87 %

8,91 %

239.640,00

30.000,00

/

88,87 %

11,13 %

/

Višina investicij v EUR
Delež investicij v %
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IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA
Naravovarstveno nadzorna služba je organizirana na podlagi 155. in 156. člena Zakona o varstvu narave
(Uradni list RS št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 31/18 in 82/20), ki določata, da neposredni nadzor v
naravi z vsemi določenimi pooblastili izvajajo naravovarstveni nadzorniki, določenega upravljavca
zavarovanega območja, med katere se šteje tudi zavod po 167. členu tega zakona.
V zavarovanem območju ima nadzorna služba zaposlena dva naravovarstvena nadzornika in
naravovarstvenega svetnika, ki tudi delno izvaja delo naravovarstvenega nadzora. Služba je prisotna na
zavarovanem območju.
Naravovarstveni nadzornik nosi uniformo, ki je opremljena z vsemi predpisanimi označbami in ima
identifikacijsko izkaznico, s katero se izkaže kot pooblaščena uradna oseba za opravljanje naravovarstvenega
nadzora.
Vsi nadzorniki so vključeni v službo za ohranjanje narave in naravovarstveni nadzor.
V okviru naravovarstvenega nadzora bo potekalo spremljanje vožnje v naravnem okolju, nadzor nad sekanjem
obvodne vegetacije, nadzor nad neprimernim kurjenjem v naravi, nadzor nad nabiranjem gliv in spremljanje
naravovarstvenih soglasij za gradnje v prostoru.
V okviru naravovarstvenega nadzora bo potekalo tudi spremljanje ohranjenosti narave, vrednotenje travniških
sadovnjakov, spremljanje razširjenosti invazivnih vrst in opozarjanje na divja odlagališča.
Opremo za nadzornike bomo nadgrajevali po potrebi. V letu 2021 načrtujemo nakup opreme za poletni čas.
MOP načrtuje izvedbo strokovnega usposabljanja v obsegu 6 dni. Prijavili bomo vsaj enega kandidata.
Nadzorniki z izkaznico se bodo udeležili dopolnilnih izobraževanj v obsegu dveh delovnih dni, ki jih načrtuje
MOP.
Prav tako si bomo prizadevali za čim boljšo izmenjavo izkušenj med nadzornik iz drugih zavarovanih območij.
Sodelovanje z inšpekcijo za naravo poteka zelo zgledno, v naslednjem letu bomo sodelovanje nadgradili še na
druge inšpekcijske službe.
S policijo bomo izvedli vsaj eno skupno akcijo nadzora, po potrebi pa jih bo tudi več. Akcije so predvsem
namenjene prepovedani vožnji v naravnem okolju.
Poudarek nadzora bo predvsem na opozarjanju oseb na varstvene režime in na preprečevanju škodljivih dejanj
oziroma ravnanj za naravo.
Na spletni strani bomo vzpostavili poglavje namenjeno ozaveščanju javnosti o izvajanju naravovarstvenega
nadzora.
V sodelovanju z osnovnimi šolami znotraj zavarovanega območja in v okviru poletnih taborov bomo
izobraževali mlade varuhe narave.
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PRIORITETA I: VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE
V celoti gledano so vrste in habitati v zavarovanem območju v ugodnem stanju, tudi glede stanja biotske
raznovrstnosti nismo zaznali bistvenih sprememb.
Naša najpomembnejša naloga je skrbeti za ohranjenost in izboljšanje stanja ohranjenosti Natura 2000
habitatnih tipov (8) in vrst (45) na zavarovanem območju ter izvajati naloge vezane na ugodno stanje
zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov. Nalogo bomo opravljali znotraj zavarovanega
območja in izven njega, kjer se ta območja neposredno povezana z zavarovanim območjem (Bohor Jovsi, na
podlagi 133. člena ZON).

1 IZVAJANJE NEPOSREDNIH AKTIVNOSTI IN UKREPOV ZA VARSTVO VRST,
HABITATNIH TIPOV, OBMOČIJ NATURA 2000, NARAVNIH VREDNOT IN KRAJINE
Posebno pozornost bomo namenili pticam, na stalnih popisnih območjih bomo izvajali monitoring gnezdenja
velikega skovika, smrdokavre, vijeglavke, belovratega muharja, velike uharice in sokola selca.
Izvajali bomo rez visokodebelnih travniških sadovnjakov, obdelovali kolekcijski sadovnjak in drevesnico
Kozjanskega parka. Poskrbeli bomo za že nameščene ptičje gnezdilnice in krmilnice ter za bivališča za koristne
organizme. Poskrbeli bomo za zimsko čiščenje bub samotarskih čebel – zamenjava cevk iz trstičja. Izvedli
bomo aktivnosti za izbor najskrbnejšega lastnika travniškega sadovnjaka znotraj zavarovanega območja. Izvajali
bomo predelavo sadja za lastnike visokodebelnih travniških sadovnjakov. V spomladanskem času bomo
opravili individualna svetovanja glede oskrbe in vzdrževanja visokodebelnih sadnih dreves (proučitev
fiziološkega stanja, kako ohraniti oziroma obnoviti naravovarstven, protierozijski in krajinski pomen), jeseni pa
bomo na poziv lastnikov opravili sadilne načrte za nove sadovnjake.
Izvedli bomo delavnice in praktične prikaze vzdrževanja visokodebelnih travniških sadovnjakov.
Z lastniki zemljišč suhih travnikov bomo izvajali komunikacijo glede košnje, ki je zelo pomembna za
zagotavljanje ugodnega stanja živalskih in rastlinskih vrst. Na teh travnikih bomo spremljali stanje
kvalifikacijskih vrst.
Javni zavod upravlja z 18,3 ha zemljišč. Na 8 ha travnikov opravljamo košnjo, v visokodebelnih travniških
sadovnjakih (3,2 ha) skrbimo za sadna drevesa in organizme, ki imajo tukaj svoj življenjski prostor. Kmetijska
zemljišča imamo vključena v KOPOP programe in ekološko kontrolo. Upravljamo tudi s 6,7 ha gozda, les
uporabimo za vzdrževanje nepremičnin. Vsa zemljišča se nahajajo znotraj Nature 2000 in sicer SPA Kozjansko
(visokodebelni travniški sadovnjaki) in SAC Bohor in Orlica (suhi travniki, gozd).
Spremljali bomo stanje NV, v letu 2021 bodo to predvsem geomorfološke površinske NV. V sklopu te naloge
bomo tudi izvedli raziskavo pridobivanja železove rude na Kozjanskem in pripravili načrt ureditve opuščenega
rudniškega rova za obiskovalce, saj tam nastajajo aragonitni ježki. Pri spremljanju stanja naravnih vrednot
bomo ugotavljali, ali je pri kateri naravni vrednoti ali delu zavarovanega območja prišlo do preobremenitev
zaradi obiskovanja in rekreacije in predlagali rešitve
V okviru naših nalog bomo izvajali popisovanje invazivnih tujerodnih vrst (ITV) in izvajali akcije osveščanja
preko različnih medijev. Na zemljiščih v lasti Kozjanskega parka bomo invazivne vrste tudi odstranili.
V okviru sredstev iz Sklada za podnebne spremembe bomo evidentirali kritične točke ob reki Bistrici in
evidentirali površine, kjer so ITV v začetni fazi, tam kjer so ITV že močno razširjene bomo pripravili in izvedli
ukrepe za njihovo obvladovanje. Prioritetno bomo dali poudarek saniranju žarišč ITV v začetni fazi, saj s tem
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lahko zadržimo njihovo širjenje. Opravili bomo odstranjevanje ITV na trasi ob reki Bistrici in sicer v 5 m
obvodnem pasu. Določili bomo tri vzorčne lokacije, kjer bomo ITV odstranili in bomo območje trajno
zasejali/zasadili z avtohtonimi vrstami.
Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja krajine z identificiranjem krajinskih prvin, ki so pomembne za biotsko
raznovrstnost.
Izvedli bomo raziskavo naravnih in kulturnih prvin naravne vrednote reke Bistrice, ki je v celoti znotraj
zavarovanega območja in pripravili idejno zasnovo za celostno predstavitev naravne vrednote v prostorih
gradu Podsreda.
Izvedli bomo vrednotenje visokodebelnih travniških sadovnjakov na SPA Kozjansko, na podlagi katerega bomo
načrtovali izvajanje ukrepov v naslednjih letih.
V okviru upravljanja biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje bomo nadaljevali z aktivnostmi v okviru
Mreže šol, kjer bomo skupaj z osnovnimi šolami organizirali terenska raziskovanja živalskih in rastlinskih vrst
ter njihovih habitatov. Spremljali bomo stanje naravnih vrednot in kulturne dediščine znotraj prve in druge
cone biosfernega območja. Zaključili bomo z izvajanjem aktivnosti v projektu Riba na šolskih krožnikih, ki so se
zaradi epidemije COVID – 19 prestavile še v leto 2021.
V letu 2021 bomo vsa štiri biosferna območja pristopila k izvedbi dveh skupnih aktivnosti, in sicer pripravo
elaborata za enotno označevanje biosfernih območij v Sloveniji in komunikacijske strategije za vsa štiri
biosferna območja.

V letu 2021 bomo izvajali naslednje projekte:
BIODIVERZITETA – UMETNOST ŽIVLJENJA (LIFE16/SI/0007) Z AKRONIMOM LIFE NATURAVIVA
Projekt izvajamo od 1. septembra 2017 in bo trajal do 31. avgusta 2022.
Splošni cilj projekta je razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije in njihov pomen ter osvetliti nevarnosti,
ki jim pretijo.
VARSTVO DVOŽIVK IN OBNOVA NJIHOVIH HABITATOV (LIFE18NAT/SI/000711) Z AKRONIMOM AMPHICON
Projekt izvajamo od 1. januarja 2020 in bo trajal do 31. decembra 2026.
Cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti ciljnih vrst dvoživk v šestih Natura 2000 območjih v Sloveniji.
POMEN GLIV ZA BIODIVERZITETO KOZJANSKEGA IN OBSOTELJA – SKLAD EKSRP
Projekt bomo izvajali od 1. januarja 2021 in bo trajal do 31. decembra 2021.
Cilj projekta je izobraževati in osveščati o pomenu gliv za ohranjanje biodiverzitete.
CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ - PROJEKT SODELOVANJA LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN
(LAS)
Projekt bomo izvajali od 1. januarja 2021 in bo trajal do 31. decembra 2022.
Cilj projekta je vzpostaviti trajno sodelovanje vključenih zavarovanih območij narave in ponudniki iz vključenih
LAS za skupen nastop na prireditvah povezanih z ohranjanjem
SADJARJI OPRAŠEVALCEM IN OPRAŠEVALCI SADJARJEM - EIP
Projekt izvajamo od 14. decembra 2018 do 13. decembra 2021.
Glavni cilji projekta so: izboljšati prenos znanja v prakso na področju divjih opraševalcev v sadjarstvu.
NOVE STORITVE ZA TRAJNOSTNO OBSOTELJE IN KOZJANSKO
Projekt bomo izvajali od 1. januarja 2021 in bo trajal do 30. junija 2022.
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Cilj projekta je z usposabljanji, izobraževanji in ozaveščanjem vzpostaviti pogoje za trženje za tri vrste lokalih
storitev, po katerih se kaže potreba v lokalnem okolju.
Za konkretne aktivnosti lahko porabljamo tudi sredstva za materialno poslovanje zavoda (proračunska), v
skladu z razpoložljivostjo teh sredstev po obračunu splošnih stroškov poslovanja.
Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Prior. Cilj –podcilj – naloge in
I.
aktivnosti

1.

1.1

1.2

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

Št. ur

Skupaj
odhodki

Stroški
dela/vir

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

Investicije Koor. Obdobje PUN
/vir
izvajanja

10.436 418.352,00 131.802,20/ 6.500,00/MOP 135.400,00
MOP
4.854,97/
MOP-projekt
6.751,18/LS
36.933,85/
LIFE

1.614 32.982,48 32.482,48/
MOP

3.645,50/
/LIFE
MOP-projekt 22.540,00/
26.521,49/LS
MOP4.000,00/KS
projekt
31.702,81/
7.700,00/
projekt
občine

500,00/LS

DK

I.- III.
DA
četrtletje

Monitoring metuljev (petelinček, črni apolon in sviščev mravljiščar)

DK

I. in II. DA
četrtletje

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

DK

I.- III.
DA
četrtletje

Inventarizacija vidre

DK celo leto DA

Vrednotenje travniških sadovnjakov

AČ

celo leto DA

1. KAZALNIK: izveden monitoring metuljev s poročilom

Ciljna vrednost:1

2. KAZALNIK: Izveden monitoring ptic

Ciljna vrednost: 1

3. KAZALNIK: Izvedena inventarizacija

Ciljna vrednost: 1

4. KAZALNIK: Izvedeno vrednotenje

Ciljna vrednost: 1

Izvajanje ukrepov na
območjih Natura
2000

2.217 43.530,56 35.030,56 2.500,00/MOP
/MOP
2.000,00/LS
4.000,00/KS

Vzdrževanje suhih travnikov

AČ

II. in III. DA
četrtletje

Vzdrževanje visokodebelnih sadovnjakov, kolekcijskega sadovnjaka, drevesnice in
izbor Carjeviča

AČ celo leto DA

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

AP celo leto DA
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1.3

1.4

Izvedba delavnic s prikazom praktičnega vzdrževanja travniških sadovnjakov

AČ

I.- III.
četrtletje

DA

Vzdrževanje tehnične opreme za izvajanje ukrepov

AP celo leto

DA

1. KAZALNIK: površina pokošenih travnikov

Ciljna vrednost: 5 ha

2. KAZALNIK: vzdrževana visokodebelna sadna drevesa

Ciljna vrednost: 100

3. KAZALNIK: urejen kolekcijski sadovnjak

Ciljna vrednost: 1

4. KAZALNIK: urejena drevesnica

Ciljna vrednost: 1

5. KAZALNIK: izbran Carjevič

Ciljna vrednost: 1

6. KAZALNIK: nameščena in vzdrževana bivališča in gnezdilnice

Ciljna vrednost: 53

7. KAZALNIK: izvedene delavnice

Ciljna vrednost: 5

8. KAZALNIK: vzdrževana strojna oprema

Ciljna vrednost: 15-20

Spremljanje stanja in
varstvo naravnih
vrednot

140

3.174,00

3.174,00/
MOP

BP celo leto

Spremljanje stanja (geomorfoloških) naravnih vrednot

BP celo leto

Raziskava opuščenega rudniškega rova z aragonitnimi ježki in priprava idejnega
projekta za ureditev rudnika za namene obiskovanja

BP celo leto

1. KAZALNIK: število pregledanih naravnih vrednot

Ciljna vrednost: 18

2. KAZALNIK: idejni projekt

Ciljna vrednost: 1

Spremljanje stanja
vrst

777

17.064,28 17.064,28/
MOP

DK celo leto

Inventarizacija vrst

DK celo leto

Spremljanje stanja vrst

DK celo leto

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

DK celo leto

Sodelovanje pri obročkanju ptic v Jovsih

DK

II. in III.
četrtletje

Zimski popis vodnih ptic

DK

I.
četrtletje

Monitoring bobra

DK

celo leto

1. KAZALNIK: število inventariziranih vrst

Ciljna vrednost: 5 -20

2. KAZALNIK: število vrst

Ciljna vrednost: 20 - 30

3. KAZALNIK: izvedena inventarizacija

Ciljna vrednost: 1
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1.5

1.6

1.7

4. KAZALNIK:sodelovanje

Ciljna vrednost: 1 - 4

5. KAZALNIK: izveden popis

Ciljna vrednost: 1

6. KAZALNIK: izveden monitoring

Ciljna vrednost: 1

Spremljanje stanja in
urejanje krajine

480 16.610,00

12.110,00/ 2.500,00/MOP
MOP
2.000,00/LS

VZ celo leto

Identifikacija krajinskih prvin

VZ celo leto

Raziskava naravnih in kulturnih prvin reke Bistrice s porečjem

LZ celo leto

Priprava predlogov za idejno zasnovo za pripravo razstave o celostno
predstavitve porečja reke Bistrice

LZ celo leto

1. KAZALNIK: število identificiranih krajinskih prvin

Ciljna vrednost: 30

2. KAZALNIK: izvedena raziskava

Ciljna vrednost: 1

3. KAZALNIK: idejna zasnova

Ciljna vrednost: 1

Upravljanje
140
biosfernega območja

6.529,70 3.029,70/
MOP

1.500,00/MOP
2.000,00/LS

TK celo leto

Mreža šol

TO celo leto

Spremljanje stanja narave in kulturne dediščine na celotnem območju

TO celo leto

Izvajanje naravoslovnih dni v okviru projekta Ribe na šolskih krožnikih

DK

I. - II.
četrtletje

1. KAZALNIK: izvedene aktivnosti

Ciljna vrednost: 5-10

2. KAZALNIK: dopolnjena baza podatkov o stanju narave

Ciljna vrednost: 5-10

3. KAZALNIK: izvedeni naravoslovni dnevi

Ciljna vrednost: 1 - 5

Izvajanje projekta
Life NATURAVIVA

1.926 36.020,20 2.250,40/MOP- 5.625,00/LIFE

TK

celo leto

Zunanja razstava o biotski pestrosti Kozjanskega parka

NKG

I. in II.
četrtletje

Razstava Okoljske zgodbe

NKG

I. in II.
četrtletje

Izvedba fotografskega natečaja “Biodiverziteta-umetnost življenja 2021” in
fotografska razstava natečaja “Biodiverziteta-umetnost življenja 2020”

NKG celo leto

Izvedba projekcij kina na prostem na gradu Podsreda z naravovarstveno tematiko

NKG

II. in III.
četrtletje

Študijska tura ogleda dobrih praks v drugem zavarovanem območju z deležniki

NKG

celo leto

projekt
937,50/MOP4.141,20/MOP
projekt
6.751,18/LS 2.812,50/LS
13.502,42/LIFE
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Izvedba ozaveščevalnih dogodkov o pomenu biodiverzitete ter o samem projektu NKG celo leto
(naravoslovni dnevi in delavnice za OŠ in vrtce, predavanja, interpretacija naravne
dediščine po Grajski učni poti Podsreda, predstavitev projekta na občnih zborih
lokalnih društev)

1.8

Promocijske aktivnosti projekta (sejmi in različne prireditve, socialna omrežja,
spletna stran, objave v časopisih in ostalih medijih)

NKG

celo leto

Gostovanje razstave Magična narava 2019

NKG

II. in III.
četrtletje

Priprava četrtletnih projektnih poročil in sestanki

NKG

celo leto

1. KAZALNIK: zunanja razstava

Ciljna vrednost: 1

2. KAZALNIK: razstava Okoljske zgodbe

Ciljna vrednost: 1

3. KAZALNIK: razstava in fotografski natečaj

Ciljna vrednost: 2

4. KAZALNIK: letni kino na prostem

Ciljna vrednost: 3

5. KAZALNIK: študijska tura

Ciljna vrednost: 1

6. KAZALNIK: ozaveščevalni dogodki

Ciljna vrednost: 20

7. KAZALNIK: promocijske aktivnosti

Ciljna vrednost: 10

8. KAZALNIK: oddana poročila in sestanki

Ciljna vrednost: 6

LIFE AMPHICON

2.676 233.169,00

2.604,57/
MOP-projekt
23.431,43/
LIFE
14.413,00/
MOP

16.248,00/
LIFE
2.708,00/
MOP-projekt
8.124,00/LS

135.400,00/
LIFE
22.540,00/
MOP-projekt
7.700,00/
občine

TK

celo leto

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

DK

celo leto

Izdelava tehnične dokumentacije za mlake in kopenske habitate

TK

celo leto

Dogovor z RD Sotla glede vzpostavitve" fish free zone" v ribniku Trebče

TK

celo leto

Nakup zemljišč na območju Jovsov

TK

celo leto

Organizacija in izvedba 5 dnevnega poletnega tabora

BP

III.
četrtletje

Ureditev mlake pri OŠ Lesično

BP

I. in II.
četrtletje

Menjava slamnate strehe, obnova dotrajanega lesa in montaža žlebov ter
odvodnjavanje meteorne vode na Kolarjevi domačiji - bodoči Center za dvoživke

III.
TK četrtletje

Promocija projekta

TO

celo leto

Koordinacija projekta in priprava poročil

TK

celo leto
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1. KAZALNIK: pridobljena dovoljenja za odvzem jajc iz narave,
gojenje in doselitev

Ciljna vrednost: 3-4

2. KAZALNIK: izdelana tehnična dokumentacija za mlake in
kopenske habitate

Ciljna vrednost: 1

3. KAZALNIK: dogovor glede vzpostavitve ”fish free zone”

Ciljna vrednost: 1

4. KAZALNIK: kupljena zemljišča v Jovsih

Ciljna vrednost: 5 - 10 ha

5. KAZALNIK: 5 dnevni poletni tabor

Ciljna vrednost: 1

6. KAZALNIK: urejena mlaka pri OŠ Lesično

Ciljna vrednost: 1

6. KAZALNIK: obnovljena streha na Kolarjevi domačiji

Ciljna vrednost: 1

7.KAZALNIK: sestanki, poročila

Ciljna vrednost: 14, 4

8.KAZALNIK: promocijske aktivnosti
1.9 Pomen gliv za
biodiverziteto
Kozjanskega in
Obsotelja

266

12.772,28

Ciljna vrednost: 10-20
6.036,98/
MOP

5.282,31/
projekt
1.452,99/LS

TK

celo leto

Vzpostavitev Gobarske učne poti

TK

celo leto

Izdelava promocijske zloženke za Gobarsko učno pot

TK

celo leto

Izvedba delavnic o glivah Kozjanskega in Obsotelja

TK

celo leto

Priprava in postavitev razstave gob na gradu Podsreda

VZ

celo leto

Koordinacija in vodenje projekta

TK

celo leto

Promocija projektnih aktivnosti

TK

celo leto

1. KAZALNIK: vzpostavljena učna pot

Ciljna vrednost: 1

2. KAZALNIK: zloženka o Gobarski učni poti

Ciljna vrednost: 3000 slo. in 1000 ang.

3. KAZALNIK: delavnice o glivah

Ciljna vrednost: 5

4. KAZALNIK: razstava gob

Ciljna vrednost: 1

5. KAZALNIK: sestanki, poročila

Ciljna vrednost: 5, 1

6. KAZALNIK: promocijske aktivnosti

Ciljna vrednost: 5 -10

1.10 Centri interpretacije
zavarovanih območij

150

14.268,70

3.358,50/
MOP

4.547,50/
Projekt
6.362,70/LS

TK

celo leto

Ureditev zgornjega gospodarskega poslopja na gradu Podsreda: sprejemna pisarna TK
in center interpretacije narave Kozjanskega parka in biosfernega območja
Kozjansko in Obsotelje

celo leto

Izvedba kulinarične delavnice na temo jabolk

celo leto

TK
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Organizacija in izvedba strokovne ekskurzije v biosferno območje Mura

TK

celo leto

Priprava skupnega načrta interpretacije narave

TK

celo leto

Udeležba na sestankih projektnih partnerjev in priprava poročila

TK

celo leto

Promocija projektnih aktivnosti

TK

celo leto

1. KAZALNIK: vzpostavljen center interpretacije narave Kozjanskega
parka in biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje

Ciljna vrednost: 1

2. KAZALNIK: kulinarična delavnica

Ciljna vrednost: 1

3. KAZALNIK: strokovna ekskurzija

Ciljna vrednost: 1

4. KAZALNIK: načrt interpretacije narave

Ciljna vrednost: 1

5. KAZALNIK: sestanki in poročilo

Ciljna vrednost: 5, 1

6. KAZALNIK: promocijske aktivnosti

Ciljna vrednost: 10

1.11 Izvajanje EIP »Sadjarji
opraševalcem in
opraševalci sadjarjem«

30

559,80

559,80/
MOP

Usposabljanje sadjarjev o visokodebelnih travniških sadovnjakih

Priprava vsebine za brošuro o opraševalcih
1. KAZALNIK: delavnica s projektnimi partnerji

Ciljna vrednost: 1

2. KAZALNIK: vsebina za brošuro

Ciljna vrednost: 1

1.12 Nove storitve za
trajnostno Obsotelje in
Kozjansko

20

1.671,00

401,70/
MOP

1.269,30/LS

AČ

celo leto

AČ

I. in II.
četrtletje

AČ

celo leto

AČ

celo leto

AČ

I.
četrtletje

AČ

celo leto

Izobraževanja na medgeneracijskem srečanju na temo NATURA 2000, biodiverziteta DK
in ohranjanje narave

celo leto

Izvedba delavnic za prikaz rezi sadnega drevja

Izvedba izobraževalnih delavnic na temo dela v sadovnjakih

1. KAZALNIK: izvedena delavnica prikaza rezi

Ciljna vrednost: 2

2. KAZALNIK:izvedena izobraževalna delavnica

Ciljna vrednost: 2

3. KAZALNIK: izvedeno izobraževanje

Ciljna vrednost: 2
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PRILOGA 1: POTEKAJOČI PROJEKTI
Naslov
projekta:

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

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











zunanja fotografska razstava o biotski pestrosti Kozjanskega parka (na 10 obojestranskih
panojih)
razstava Okoljske zgodbe ob Dnevu zemlje na gradu Podsreda
zaključek fotografskega natečaja “Biodiverziteta-umetnost življenja 2020” in priprava
fotografske razstave ter priprava razpisa fotografskega natečaja “Biodiverziteta-umetnost
življenja 2021”
izvedba 3 projekcij letnega kina na prostem na gradu Podsreda z naravovarstveno tematiko
študijska tura ogleda dobrih praks v drugem zavarovanem območju z deležniki
izvedba ozaveščevalnih dogodkov o pomenu biodiverzitete ter o samem projektu (naravoslovni
dnevi in delavnice za OŠ in vrtce, predavanja, interpretacija naravne dediščine po Grajski učni
poti Podsreda, predstavitev projekta na občnih zborih lokalnih društev)
promocijske aktivnosti projekta (sejmi in različne prireditve, socialna omrežja, spletna stran,
objave v časopisih in drugih medijih)
od maja 2021 bomo na gradu Podsreda gostili razstavo Magična narava 2019
mreženje in sodelovanje pri aktivnostih z drugimi projektnimi partnerji
mreženje z drugimi projekti in zavarovanimi območji
priprava četrtletnih projektnih poročil za vodilnega partnerja
sodelovanje na sestankih projektnih partnerjev

Status
projekta:

V izvajanju.

Vrednost
projekta:

Vrednost celotnega projekta je 2.482.242,00 €. Vrednost projekta za JZ KP je 259.691,00 €.

Vir
sredstev:

EU 60%, MOP 10%, 30% lastna sredstva

Trajanje:

september 2017 – avgust 2022
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Partnerji:

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

Cilj/podcilj,
v katerega
spada
projekt:

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

Naslov
projekta:

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

Povzetek/
cilji
projekta:

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

Ključne
aktivnosti v
tekočem
letu:

- monitoring nižinskega urha v Jovsih ter hribskega urha na Bohorju,
- dogovori z lastniki zemljišč,
- priprava tehnične dokumentacije za mlake in habitate,
- določitev lokacij za vzpostavitev mlak,
- menjava slamnate strehe na Kolarjevi domačiji - bodoči Center za dvoživke na Trebčah
- izvedba poletnega tabora na temo dvoživk,
- komunikacijske aktivnosti,
- priprava poročil in management projekta.
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Status
projekta:

V izvajanju.

Vrednost
projekta:

Vrednost celotnega projekta je 8.079.824,00 €. Vrednost projekta za JZ KP znaša 752.100,00 €.

Vir sredstev: EU 60%, MOP 20%, JZ KP: 20%, Občina Bistrica ob Sotli 7.700,00.
Trajanje:
Partnerji:

1. 1. 2020 – 31. 12. 2026
Prijavitelj projekta je Občina Grosuplje, partnerji projekta so poleg JZ KP: Zavod za turizem in
promocijo »Turizem Grosuplje« (Krajinski park Radensko polje), Javni zavod Krajinski park
Ljubljansko barje, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (MZI), Center za kartografijo favne
in flore, Amphi International ApS (Danska), Nyborg Kommune (Danska), Verein der Freunde des
Deutsch-Polnischen Europa-Nationalparks Unteres Odertal e.V. (Nemčija).

Cilj/podcilj, Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst, habitatnih tipov, območij Natura 2000,
v katerega naravnih vrednot in krajine.
spada
projekt:

Naslov
projekta:

Pomen gliv za biodiverziteto Kozjanskega in Obsotelja (podukrep »Podpora za izvajanje operacij v
okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja
LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP)

Povzetek/
cilji
projekta:

Na območju Kozjanskega parka glive predstavljajo pomemben del narave, ki pa je ogrožen
predvsem zaradi nepravilnega nabiralništva, namernega uničevanja, vplivov gozdarske tehnologije
pri sečnji gozdov, vplivov agrotehničnih ukrepov, gnojenja z dušikovimi spojinami in fragmentacije
večjih gozdnih kompleksov. Z operacijo želimo ciljne skupine izobraževati o pomenu gliv za
ohranjanje biodiverzitete, izobraževati o pravilnem nabiranju gliv, o gojenju gob za lastne potrebe
oz. prodajo ter osveščati o glavnih vrstah užitnih, strupenih in zavarovanih vrst gliv na
zavarovanem območju. Vzpostavili bomo Gobarsko učno pot na območju občine Podčetrtek,
izdelali zloženko za pot, postavili razstavo gob na gradu Podsreda ter izvedli delavnice za različne
ciljne skupine. Projekt bo pomembno prispeval k inovativni turistični ponudbi območja, saj
tovrstne ponudbe na temo gliv na našem območju še ni. Projekt pa v prvi vrsti podpira varstvo
okolja in ohranjanje narave.

Ključne
aktivnosti v
tekočem
letu:

Vodenje in koordinacija projekta, promocija in obveščanje javnosti, izvedba 5 delavnic o glivah v
občinah: Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Rogaška Slatina, Podčetrtek in Kozje, priprava in postavitev
razstave o gobah na gradu Podsreda, vzpostavitev Gobarske učne poti, izdelava promocijske
zloženke.

Status
projekta:

V izvajanju.

Vrednost
projekta:

Vrednost celotnega projekta je 11.888,27 €. Vrednost projekta za JZ KP znaša 6.735,30 €.

Vir
sredstev:

EKSRP 85%, JZ KP 15%

Trajanje:

1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
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Partnerji:

Prijavitelj projekta je JZ KP. Partnerji projekta so: Občina Podčetrtek, Gobarsko društvo
“Kozjansko” Kozje, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ.

Cilj/podcilj, Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst, habitatnih tipov, območij Natura 2000,
v katerega naravnih vrednot in krajine.
spada
projekt:

Naslov
projekta:

Centri interpretacije zavarovanih območij (Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti
sodelovanja lokalne akcijske skupine - CLLD)

Povzetek/
cilji
projekta:

V projektu povezujemo dve MAB območji (Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje ter Biosferno
območje Mura) in dve zavarovani območji narave: Krajinski park Zgornja Idrijca in Planinsko polje.
Območje Planinskega polja bo vključeno samo kot opazovalec oz. izvedle so bodo pripravljalne
aktivnosti, ki bodo omogočale nadaljnji razvoj zavarovanega območja. Projekt temelji na skupnih
ciljih: medsektorskem povezovanju partnerjev znotraj celotne mreže partnerstva LAS, razvoju
novih, inovativnih, na trajnostni rabi naravnih virov temelječih produktov, storitev, programov. S
skupnimi aktivnostmi projekta želimo vzpostaviti trajno sodelovanje vključenih zavarovanih
območij narave, ponudnikom iz vključenih LAS zagotoviti skupen nastop na trgu, s poudarkom na
udeležbi na prireditvah, ki posebej zagovarjajo pomen ohranjanja naravnih virov in biotske
raznovrstnosti. Vzpostaviti želimo izmenjavo znanj in izkušenj med vključenimi LAS, predvsem na
področju trajnostnega ohranjanja narave, spodbuditi pridobivanje novih znanj in s pomočjo
implementacije na območju vključenih LAS zagotoviti trajne rešitve, ki bodo pomembno vplivale na
kvaliteto življenja vključenih območij in spodbudili zavedanje o pomembnosti ohranjanja kulturne
krajine za prihodnje rodove. Z novimi produkti v operaciji želimo na inovativen način predstaviti
naravno dediščino in pomen zavarovanih območij narave, hkrati pa z njimi obogatiti tudi turistično
ponudbo posameznega lokalnega območja ter vzpostaviti celovito mrežo tematskih produktov
znotraj 4 vključenih LAS.

Ključne
aktivnosti v
tekočem
letu:

- vodenje in koordinacija projekta,
- promocija in obveščanje javnosti,
- ureditev zgornjega gospodarskega poslopja na gradu Podsreda (sprejemna pisarna in center
interpretacije narave Kozjanskega parka in biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje),
- izvedba kulinarične delavnice na temo jabolk,
- organizacija in izvedba strokovne ekskurzije v biosferno območje Mura,
- priprava skupnega načrta interpretacije narave.

Status
projekta:

V izvajanju.

Vrednost
projekta:

Vrednost celotnega projekta je 233.076,77 €. Vrednost projekta za JZ KP znaša 10.852,44 €.

Vir
sredstev:

EKSRP 85%, JZ KP 15%.

Trajanje:

1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Partnerji:

Partnerji: LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO (RA Sotla, Občina Kozje, JZ KP), LAS POSAVJE (RRA
Posavje, Občina Sevnica, JZ KP), LAS S CILJEM (LAS S CILJEM - yanjo ICRA d.o.o. Idrija, Občina Idrija,
Občina Logatec), LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 (Občina Velika Polana).
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Cilj/podcilj,
v katerega
spada
projekt:

Naslov
projekta:

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

SOOS - Sadjarji opraševalcem in opraševalci sadjarjem (EIP)

Povzetek/ V sadovnjakih, ki so vključeni v projekt, se bodo izboljšali prehranske in gnezdilne razmere za
cilji
opraševalce. Poleg tega se bodo izvedla usposabljanja za kmete, predavanja in delavnice.
projekta: Organiziran bo strokovni posvet, izdal se bo priročnik in izobraževalne video vsebine.
Ključne Usposabljanje sadjarjev o visokodebelnih travniških sadovnjakih, priprava vsebine o
aktivnosti v visokodebelnih travniških sadovnjakih za brošuro o projektu
tekočem
letu:
Status
projekta:

V izvajanju.

Vrednost Vrednost projekta za JZ KP znaša 500,00 €.
projekta:
Vir
sredstev:

89% upravičenih stroškov projekta krije Program razvoja podeželja 2014 – 2020 (80 % Evropski
kmetijski sklad za razvoj podeželja, 20 % Republika Slovenija), 11 % je lastni vložek partnerjev.

Trajanje:

14. 12. 2018 – 13. 12. 2021

Partnerji: Partnerji: JZ KP, Zavod Jabolko, Kmetijski inštitut Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj,
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma,
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije,kmetijska gospodarstva (sadjarji): DARSAD
d.o.o., Matjaž Škof, Stanislav Tojnko, Radovan Jelina, Anže Legat, Manca Omerzu.
Cilj/podcilj, Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst, habitatnih tipov, območij Natura 2000,
v katerega naravnih vrednot in krajine.
spada
projekt:
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Naslov
projekta:

Nove storitve za trajnostno Obsotelje in Kozjansko

Povzetek/
cilji
projekta:

Namen operacije je z usposabljanji, izobraževanji in ozaveščanjem vzpostaviti pogoje za trženje za
tri vrste lokalih storitev, po katerih se kaže v lokalnem okolju potreba. Predmet operacije so
usposabljanja za nove storitve ob hkratnem ozaveščanju o ohranjanju narave več generacij. Glavni
izzivi izhajajo iz SLR in pokrivajo 3 tematska področja, osrednje področje, Ustvarjanje delovnih mest
in glavni cilj pa je Vzpostavitev pogojev za trženje Novih storitev za trajnostno Obsotelje in
Kozjansko (OK RURALNI SERVIS) za širšo lokalno skupnost:
1. Nova storitev za urejanje notranjih prostorov, ki zajema čiščenje in energijsko urejanje prostorov
in je namenjeno v osnovi turističnim ponudnikom za podporo turističnim ponudnikom.
2. Nova storitev za urejanje okolice (zelenice, parki, ipd.), zajema čiščenje in energijsko urejanje
zunanjega prostora (okolice) s posebnim poudarkom na urejanju zunanjosti, ki se zlije z okoljem
zavarovanega območja narave (Kozjanski park). Namenjena bo urejanju prostorov in okolice
lokalnim skupnostim za lepšo krajino.
3. Nova storitev za obrezovanje visokodebelnega sadnega drevja in drugih del v visokodebelnih
sadovnjakih: vzgoja sadik, sajenje, ipd. z upoštevanjem tradicionalnega znanja. Visokodebelna
sadna drevesa so ena od naravnih danosti tega območja in se jo na tem območju še posebej
neguje, saj skrbi za ohranjanje dragocenih avtohtonih in tradicionalnih sadnih vrst.
Poleg vzpostavitve pogojev za trženje 3 novih lokalnih storitev je cilj operacije tudi:
4. Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva
narave in okolja ohranjanja obstoječih naravnih danosti, o pomenu negovanja visokodebelnih
sadnih dreves, o sadnih vrstah v času podnebnih sprememb, o pticah in o koristnih organizmih,
NATURI 2000 in biodiverziteti za trajnostni in celovit razvoj območja.
5. Vzpostavitev pogojev za medgeneracijsko druženje: na izobraževanjih v visokodebelnem
travniškem sadovnjaku bodo prisotni udeleženci več generacij, ki si bodo izmenjali izkušnje. Ciljne
skupine: mladi, invalidi, ženske, lastniki sadovnjakov, kmetje.
Operacija pa velik pomen daje tudi ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja.

Ključne
- izvedba delavnic: prikaza rezi sadnega drevja
aktivnosti - izvedba izobraževalnih delavnic: delo v sadovnjakih, sadne vrste…
v tekočem - izobraževanja na medgeneracijskem srečanju: NATURA 2000, biodiverziteta in ohranjanje narave
letu:
Status
projekta:

v izvajanju.

Vrednost
projekta:

Vrednost celotnega projekta je 74.333,55 €. Vrednost projekta za JZ KP znaša 1.269,30 €.

Vir
sredstev:

Sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v
nadaljevanju EKSRP) iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD).

Trajanje:

1.1.2021 – 30.6.2023 (30 mesecev)

Partnerji:

Prijavitelj: KIP VIZIJA d.o.o., Lesično 71, 3261 Lesično
Partnerja: DRUŠTVO DPM ATOMČEK PODČETRTEK, Trška cesta 23, 3254 Podčetrtek in KOZJANSKI
PARK, Podsreda 45, 3257 Podsreda
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Cilj/podcilj,
v katerega
spada
projekt:

0peracija se odvija v sklopu podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja
LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, ki je sofinancirana iz sklada
EKSRP.

Število ur na zaposlenega za izvedbo prve naloge
Zaposleni
Barbara Ploštajner
Adrijan Černelč
Anton Preskar

Število ur
428
1.120
310

Peter Kunst

1.064

Dušan Klenovšek

1.082

Valerija Slemenšek

78

Lucija Zorenč

284

Vesna Zakonjšek

382

Nataša F. Krašovic

204

Tatjana Kotnik

986

Tina Osovnikar

706

Nina K. Gabron

1.776

Biolog-Amphicon

1.552

Tehnični delavec-Amphicon
SKUPAJ

464
10.436
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2 AKTIVNO SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NOVEGA PROGRAMA NATURA 2000 ZA
OBDOBJE 2021-2027
Vključevali se bomo v aktivnosti pri procesu priprave novega programa upravljanja Natura 2000 območij, ki jih
bodo izvajale pristojne strokovne službe in resorno ministrstvo.
Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Prior.
I.

Cilj –podcilj –
naloge in aktivnosti Št. ur

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

60

2.1 Vključevanje v
aktivnosti za
pripravo novega
Programa Natura
2000

60

Skupaj
odhodki

Stroški
dela/vir

1.373,90

1.373,90
/MOP

1.373,90 1.373,90
/MOP

1. KAZALNIK: število sodelovanj

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

Investicije/ Koor.
vir
Obdobje
izvajanja PUN

BP celo leto

Ciljna vrednost: 1

Število ur na zaposlenega za izvedbo druge naloge
Zaposleni

Število ur

Barbara Ploštajner

40

Adrijan Černelč

10

Tina Osovnikar

10

SKUPAJ

60
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3 PRIPRAVA NAČRTOV UPRAVLJANJA ZAVAROVANEGA OBMOČJA
Glede na usmeritve in navodila MOP bomo sodelovali pri novelaciji akta o zavarovanem območju in izvajali
aktivnosti v zvezi s pripravo osnutka načrta upravljanja. Izvajali bomo koordinacijo in posvetovanja z deležniki
na lokalni in regionalni ravni.
Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Prior. Cilj –podcilj –
I.
naloge in aktivnostiŠt. ur

3. Priprava načrtov
upravljanja
zavarovanega
območja

818

3.1 Sodelovanje pri
novelaciji
ustanovitvenega
akta in
pripravljanje
osnutka načrta
upravljanja

426

3.2

Skupaj
odhodki

21.194,06

12.073,38

Stroški
dela/
vir

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

Investicije/ Koor.
vir
Obdobje
izvajanja

19.694,06/ 1.000,00/MOP
MOP
500,00/LS

10.573,38/ 1.000,00/MOP
MOP
500,00/LS

BP Celo leto

3. Forum deležnikov zavarovanega območja

TK

I.
četrtletje

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

BP

celo leto

Izvajanje aktivnosti v zvezi s pripravo osnutka načrta upravljanja

BP

celo leto

1. KAZALNIK: izveden forum

Ciljna vrednost: 1

2. KAZALNIK: število sodelovanj

Ciljna vrednost: 1

3. KAZALNIK: izvedene aktivnosti

Ciljna vrednost: 1 - 5

Priprava
letnega
načrta dela

392

9.120,68

9.120,68/
MOP

Priprava letnega programa dela
1. KAZALNIK: potrjen letni program dela

PUN

VS

III. in IV.
četrtletje

VS

III. in IV.
četrtletje

Ciljna vrednost: 1
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Število ur na zaposlenega za izvedbo tretje naloge
Zaposleni

Število ur

Barbara Ploštajner

332

Adrijan Černelč

30

Anton Preskar

20

Peter Kunst

10

Dušan Klenovšek

40

Valerija Slemenšek

130

Lucija Zorenč

42

Vesna Zakonjšek

48

Nataša F. Krašovic

42

Tatjana Kotnik

82

Tina Osovnikar

42

SKUPAJ

4

818

IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI

Naloge neposrednega nadzora bomo opravljali skozi celo leto in ga usmerjali tja, kjer se bodo pokazali večji
negativni pritiski na naravo.
Razdelitev nalog za izvajanje četrte naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Prior.
I.

Cilj –podcilj –
naloge in
aktivnosti

Št. ur

Skupaj Stroški dela
odhodki
/vir

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

4.

Izvajanje
neposrednega
nadzora v naravi

1.712

31.056,52 26.656,52/ 1.400,00/MOP
MOP
2.000,00/LS
1.000,00/občine

4.1

Izvajanje nadzora
v naravi

1.220

17.731,20 16.231,20/
MOP

500,00/MOP
1.000,00/LS

Investicije
Koor. Obdobje PUN
/vir
izvajanja

AP

celo leto

Izvajanje nadzora v naravi

AP

celo leto

Sodelovanje z drugimi pristojnimi službami znotraj prostora

PK

celo leto

Udeležba na dopolnilnih izobraževanjih

AP celo leto
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Udeležba na strokovnem usposabljanju

4.2

AP

celo leto

1. KAZALNIK: službena oblačila in oprema za 4 nadzornike

Ciljna vrednost: 4

2. KAZALNIK: poročilo o izvedenih nalogah

Ciljna vrednost: 1

3. KAZALNIK: število sodelovanj

Ciljna vrednost: 2

4. KAZALNIK: izobraževanje nadzornikov z izkaznico

Ciljna vrednost: 2 dni

5. KAZALNIK: strokovno usposabljanje

Ciljna vrednost: 1 - 2

Izobraževanje
mladih varuhov
narave

492

13.325,32 10.425,32/
MOP

900,00/MOP
1.000,00/LS
1.000,00/občine

Izvedba treh izobraževanj
1. KAZALNIK: izvedena izobraževanja

Ciljna vrednost: 3

2. KAZALNIK: število novih varuhov narave

Ciljna vrednost: 50 - 60

BP

II. in III.
četrtletje

BP

II. in III.
četrtletje

Število ur na zaposlenega za izvedbo četrte naloge
Zaposleni

Število ur

Barbara Ploštajner

260

Anton Preskar

652

Peter Kunst

500

Dušan Klenovšek

30

Lucija Zorenč

50

Vesna Zakonjšek

50

Tina Osovnikar
SKUPAJ

170
1.712
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5 OMOGOČANJE POGOJEV ZA KLJUČNE ŽIVLJENJSKE FAZE NAJBOLJ OGROŽENIH
VRST TER ZA OHRANJANJE NAJBOLJ OBČUTLJIVIH NARAVNIH VREDNOT
Nadaljevali bomo s skrbjo in izvajanjem ukrepov za dvoživke in čebelarja.
Razdelitev nalog za izvajanje pete naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Prior.
I.

Cilj –podcilj –
naloge in aktivnosti

Št. ur

Skupaj
odhodki

Stroški
dela/
vir

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

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

318

7.058,50 6.458,50/ 600,00/MOP
MOP

5.1

160

3.375,76 3.275,76/ 100,00/MOP
MOP

Ukrepi za ohranjanje
populacije dvoživk

Investicije Koor. Obdobje
/vir
izvajanja
PUN

DK I. - III. DA
četrtletje

Postavitev ograje ob prometnici

AP I. in II.
četrtletje

Prenašanje dvoživk z monitoringom

DK I. in II.
četrtletje

1. KAZALNIK: postavljena ograja

Ciljna vrednost:1

2. KAZALNIK: Število prenesenih dvoživk

Ciljna vrednost: 2000 - 5000

5.2 Aktivnosti za ohranitev
ugodnega stanja
gnezditvenega habitata
čebelarja

158

3.682,74 3.182,74/ 500,00/MOP
MOP

DK
I. – III.
četrtletje

Komunikacija z okoliškimi prebivalci, obiskovalci, naravoslovnimi fotografi

DK

I. – III.
četrtletje

Vzdrževanje habitata

AP

celo leto

Monitoring čebelarja in obiska

DK

I. – III.
četrtletje

Vzdrževanje infrastrukture za obiskovalce

AP

I.
četrtletje

1. KAZALNIK: Izvedene komunikacijske aktivnosti

Ciljna vrednost:1-5

2. KAZALNIK: vzdrževan habitat

Ciljna vrednost: 1

3. KAZALNIK: izveden monitoring

Ciljna vrednost: 1

4. KAZALNIK: vzdrževana infrastruktura

Ciljna vrednost:1 -3
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Število ur na zaposlenega za izvedbo pete naloge
Zaposleni

Število ur

Barbara Ploštajner

16

Adrijan Černelč

16

Anton Preskar

36

Dušan Klenovšek

160

Tina Osovnikar

90

SKUPAJ

318

6 SODELOVANJE PRI UKREPIH IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA, S KATERIMI SE
ZAGOTAVLJA CILJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA
V okviru izvajanja ukrepov na Natura 2000 območjih bomo aktivno sodelovali s kmetijsko in gozdarsko
svetovalno službo.
Razdelitev nalog za izvajanje šeste naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Prior.
I.

Cilj –podcilj –
naloge in aktivnosti Št. ur

6. Sodelovanje pri
299
ukrepih iz programa
razvoja podeželja, s
katerimi se zagotavlja
cilje zavarovanega
območja
6.1 Sodelovanje pri
pripravi novih
ukrepov za reformo
Skupne kmetijske
politike

92

Skupaj
odhodki

Stroški
dela/
vir

8.094,25 6.094,25/
MOP

1.781,84 1.781,84/
MOP

Sodelovanje v delovni skupini Aktivni kmet

30

Investicije/ Koor.
vir
Obdobje
izvajanja PUN

1.000,00/MOP
1.000,00/LS

AČ celo leto

AČ celo leto

1. KAZALNIK: delovna srečanja
6.2 Vključevanje v
ukrepe iz Programa
razvoja podeželja

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

Ciljna vrednost: 4
559,80

559,80/
MOP

AČ celo leto
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Izvajanje obstoječih ukrepov in vzpodbujanje kmetij v vključevanje ukrepov iz PRP

AČ celo leto

1. KAZALNIK: izvajanje ukrepov

Ciljna vrednost: 1

2. KAZALNIK: število komunikacijskih aktivnosti

Ciljna vrednost:3 - 5

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

127 2.871,01 2.871,01/
MOP

TK celo leto

Komunikacija in sodelovanje s ponudniki za Praznik kozjanskega jabolka
1. KAZALNIK: Število ponudnikov na Prazniku kozjanskega jabolka
6.4. Sodelovanje z
ekološkimi kmetijami

50

2.881,60

TK celo leto
Ciljna vrednost: 150

881,60/ 1.000,00/MOP
MOP
1.000,00/LS

Priprava Festivala ekoloških kmetij

TK celo leto
TK celo leto

1. KAZALNIK: Izvedba Festivala ekoloških kmetij

Ciljna vrednost: 1

Število ur na zaposlenega za izvedbo šeste naloge
Zaposleni
Barbara Ploštajner

Število ur
16

Adrijan Černelč

100

Anton Preskar

20

Valerija Slemenšek

7

Nataša F. Krašovic

20

Tatjana Kotnik

120

Tina Osovnikar

16

SKUPAJ

299
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7 IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE VNOSA IN ŠIRJENJA
INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST
Ukrepi so namenjeni izvajanju ukrepov ohranjanja narave na področju preprečevanja in obvladovanja vnosa in
širjenja invazivnih tujerodnih vrst (v nadaljevanju: ITV), prednostno za vrste uvrščene na seznam EU v skladu z
uredbo EU 1143/2014.
Ukrepi se prioritetno izvajajo za ITV, ki so uvrščene na seznam ITV, ki zadevajo Unijo ter za ITV, ki imajo največji
vpliv na biotsko raznovrstnost zavarovanega območja. Ukrepi se ne izvajajo za škodljivce opredeljene po
predpisih o zdravstvenem varstvu rastlin.
Razdelitev nalog za izvajanje sedme naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Prior. Cilj –
I.
podcilj –naloge in
aktivnosti

Skupaj
Št. ur odhodki

7 Izvajanje ukrepov za
preprečevanje in
obvladovanje vnosa in
širjenja invazivnih
tujerodnih vrst

Stroški
dela/
vir

320 92.215,20 5.215,20
/MOP

7.1 Ukrepi za preprečevanje
in obvladovanje vnosa in
širjenja invazivnih
tujerodnih vrst

Mat. str. (brez Investicije Koor.
fiksnih: el.voda.)/ /
Obdobje
vir
vir
izvajanja PUN
20.000,00/
67.000,00/
podnebni sklad podnebni
sklad

BP

II. in III.
četrtletje

20.000,00/
67.000,00/
320 92.215,20 5.215,20
podnebni
sklad
podnebni
/MOP
sklad

Osveščanje o invazivnih tujerodnih vrstah

TO celo leto

Priprava in izvajanje ukrepov zgodnjega odkritja in hitrega odziva

TO II. in III.
četrtletje

Priprava in izvajanje ukrepov za obvladovanje močno razširjenih vrst

TP

Študija za pripravo ocen tveganja invazivnosti

TO celo leto

1. KAZALNIK: izvedene osveščevalne aktivnosti

Ciljna vrednost: 3 -5

2. KAZALNIK: pripravljeni in izvedeni ukrepi

Ciljna vrednost: 3

3. KAZALNIK: izvedeni ukrepi za obvladovanje

Ciljna vrednost: 3 lokacije

4. KAZALNIK: pripravljena študija

Ciljna vrednost: 1

II.-IV.
četrtletje

Število ur na zaposlenega za izvedbo sedme naloge
Zaposleni

Število ur

Anton Preskar

40

Dušan Klenovšek

40
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Tina Osovnikar

240

SKUPAJ

320

8 SODELOVANJE Z NARAVOVARSTVENIMI, STROKOVNIMI IN ZNANSTVENIMI
ZAVODI IN INSTITUCIJAMI
Skozi celo leto glede na aktivnosti v Programu dela sodelujemo z različnimi zavodi in institucijami.
Razdelitev nalog za izvajanje osme naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Prior.
I.

8.

Cilj –podcilj –
naloge in aktivnosti

Št. ur

Sodelovanje z
naravovarstvenimi,
strokovnimi in
znanstvenimi zavodi in
institucijami

8.1 Sodelovanje z MOP pri
pripravi spremembe
Pravilnika o označevanju
ZO, naravnih vrednot in
akta o določitvi krajinskih
značilnosti, ki so
pomembne za ohranjanje
biotske raznovrstnosti

Skupaj
odhodki

Stroški
dela/
vir

Materialni Investicije Koor.
stroški (brez
/vir
Obdobje
fiksnih:
izvajanja PUN
el.voda.)/vir

773 18.921,49 16.821,49/ 700,00/MOP
MOP 1.200,00/LS
200,00/občine

32

746,96

746,96/
MOP

Vključevanje v pripravo sprememb pravilnika
1. KAZALNIK: Število aktivnosti
8.2

8.3

Sodelovanje z Zavodom
RS za varstvo narave

74 1.529,08 1.529,08
MOP

BP

BP

celo leto

Ciljna vrednost: 1 - 5
BP

celo leto

Strokovna srečanja

BP

celo leto

Skupni terenski ogledi

TO

celo leto

1. KAZALNIK: število skupnih aktivnosti

Ciljna vrednost: 5-10

2. KAZALNIK: število terenskih ogledov

Ciljna vrednost: 1-5

Sodelovanje z drugimi
zavarovanimi območji
Skupna srečanja zaposlenih

154 3.746,14 3.246,14/ 500,00/MOP
MOP

BP

celo leto

BP

celo leto
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Sodelovanje v posameznih delovnih skupinah (aktivnosti za šole,
naravovarstveni nadzor, sonaravno kmetovanje, kadrovsko administrativne
zadeve)

8.4

8.5

BP

celo leto

1. KAZALNIK: izvedeno srečanje

Ciljna vrednost: 1

2. KAZALNIK: število delovnih srečanj

Ciljna vrednost: 1-5

Sodelovanje z Agencijo RS 180
za okolje

3.709,40 3.709,40
/MOP

BP

celo leto

Pregledovanje pozivov in odločb

VZ

celo leto

Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih mnenj

VZ

celo leto

Spremljanje uveljavljanja predkupnih pravic

TO

celo leto

1. KAZALNIK: število pozivov in odločb

Ciljna vrednost: 60, 60

2. KAZALNIK: število pripravljenih strokovnih mnenj

Ciljna vrednost: 10

3. KAZALNIK: predkupne pravice

Ciljna vrednost: 140

Sodelovanje s strokovnimi
5.204,34
in drugimi znanstvenimi
154
organizacijami doma in v
tujini

3.604,34/ 200,00/MOP
MOP 1.200,00/LS
200,00/občine

BP

celo
leto

Sodelovanje z WWF, Parki Dinarskega loka

BP

celo leto

Sodelovanje s Sava Parks Network

BP

celo leto

Sodelovanje z Mikološko zvezo Slovenije

BP

celo leto

Sodelovanje s Turistično zvezo Slovenije

BP

celo leto

Sodelovanje z drugimi organizacijami

BP

celo leto

Sodelovanje z DOPPS-om

DK

celo leto

Sodelovanje s Skupnostjo muzejev Slovenije

NFK celo leto

Sodelovanje s Posavskimi gradovi

LZ celo leto

1. KAZALNIK: število sodelovanj

Ciljna vrednost: 1-5

2. KAZALNIK: število sodelovanj

Ciljna vrednost: 1-5

3. KAZALNIK: število sodelovanj

Ciljna vrednost: 1-5

4. KAZALNIK: število sodelovanj

Ciljna vrednost: 1-5

5. KAZALNIK: število sodelovanj

Ciljna vrednost: 1-5

6. KAZALNIK: število sodelovanj

Ciljna vrednost: 1-5

7. KAZALNIK: Izvedene skupne akcije

Ciljna vrednost: 5
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8. KAZALNIK: izvedene skupne akcije
8.6

8.7

Sodelovanje z
različnimi
organizacijami pri
razpisih na projekte

131

Ciljna vrednost: 3

3.062,93 3.062,93
/MOP

TK

celo leto

Spremljanje razpisov

TK

celo leto

Priprava vsebin za razpise

TK

celo leto

1. KAZALNIK: primerni razpisi

Ciljna vrednost: 1-5

2. KAZALNIK: pripravljeni projektni predlogi

Ciljna vrednost: 1-2

Sodelovanje s
šolskimi centri in
fakultetami

48

922,64

922,64
/MOP

TO

celo leto

Izvajanje praktičnih izobraževanj

TO

celo leto

Mentorstva, pomoč pri pripravi nalog (raziskovalnih, diplomskih, magistrskih,..)

TO

celo leto

1. KAZALNIK: izvedena praktična izobraževanja

Ciljna vrednost: 1-3

2. KAZALNIK: pripravljene naloge

Ciljna vrednost: 1 - 3

Število ur na zaposlenega za izvedbo osme naloge
Zaposleni
Barbara Ploštajner

Število ur
112

Adrijan Černelč

50

Anton Preskar

12

Peter Kunst

12

Dušan Klenovšek

46

Valerija Slemenšek

35

Lucija Zorenč

30

Vesna Zakonjšek
Nataša F. Krašovic

202
32

Tatjana Kotnik

112

Tina Osovnikar

130

SKUPAJ

773
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9 SODELOVANJE Z UPRAVLJAVCI KMETIJSKIH, GOZDNIH IN VODNIH ZEMLJIŠČ V
LASTI RS ZA DOSEGANJE CILJEV NA NARAVOVARSTVENO POMEMBNIH POVRŠINAH
Aktivno bomo sodelovali s kmetijsko in gozdarsko svetovalno službo in se povezovali z upravljavci vodnih
zemljišč.
Razdelitev nalog za izvajanje devete naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Prior.
I.

Cilj –podcilj –
naloge in aktivnosti

Skupaj
Št. ur odhodki

Stroški
dela/vir

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

32

662,24

662,24/
MOP

9.1 Sodelovanje z upravljavci
gozdnih zemljišč

16

331,12

331,12/
MOP

Materialni Investicije Koor.
stroški (brez /vir
Obdobje
fiksnih:
izvajanja PUN
el.voda.)/vir

Sodelovanje pri GGN
1. KAZALNIK: število aktivnosti
9.2 Sodelovanje z upravljavci
vodnih zemljišč

16

TO

celo leto

TO

celo leto

Ciljna vrednost: 1
331,12

331,12/
MOP

TO celo leto

Skupni terenski ogledi

TO

1. KAZALNIK: Terenski ogledi

Ciljna vrednost: 1 - 3

Število ur na zaposlenega za izvedbo devete naloge
Zaposleni

Število ur

Barbara Ploštajner

16

Tina Osovnikar

16

SKUPAJ

32
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10 ZAGOTAVLJANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA IZVAJANJE UPRAVLJAVSKIH IN
NADZORNIH NALOG
Za učinkovito izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog bomo zagotovili ustrezno podporo.
Razdelitev nalog za izvajanje desete naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Prior.
I.

Cilj –podcilj –
naloge in aktivnosti

10. Zagotavljanje
podpornega okolja
za izvajanje
upravljavskih in
nadzornih nalog
10.1 Priprava poročil,
javnih naročil in
delovni sestanki

Skupaj
Št. ur odhodki

Stroški
dela/
vir

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

Investicije
/vir

Koor.
Obdobje
izvajanja PUN

2.023 105.252,56 47.732,56 6.000,00/MOP 7.000,00/MOP
/MOP
13.333,00/LS
3.342,00/
občine
27.845,00/
ZRSZ
1.140 25.675,70 25.675,70
/MOP

VS

celo leto

Pripravljanje poročil

VS

celo leto

Izvajanje javnih naročil

VS

celo leto

Delovni sestanki znotraj posameznih strokovnih skupin

VS

celo leto

1. KAZALNIK: potrjeno Poročilo o delu s strani Sveta JZ KP, potrjeno Ciljna vrednost: 2
polletno poročilo
2. KAZALNIK: javna naročila

Ciljna vrednost: 1-3

3. KAZALNIK: delovni sestanki

Ciljna vrednost: 1 - 3 sestanki
tedensko

10.2 Seje sveta zavoda in
strokovnega sveta

72

1.624,08

1.624,08/
MOP

VS

Aktivna udeležba na Sejah Sveta zavoda

člani celo leto
sveta

Aktivna udeležba na sejah Strokovnega sveta zavoda

člani celo leto
sveta

1. KAZALNIK: število sej
10.3

celo leto

Upravljanje s kadri

180

Ciljna vrednost: 3
56.165,00 4.645,00/ 3.000,00/MOP

MOP

10.333,00/LS
3.342,00/občine
27.845,00/ZRSZ

Upravljanje s kadri (pogodbe o delu, aneksi k pogodbam, sklepi...)

7.000,00/
MOP

VS

celo leto

VS

celo leto

39

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2021

10.4

10.5

Objava razpisov prostih delovnih mest

VS

celo leto

Zaposlovanje za določen čas

VS

celo leto

Priprava nove sistemizacije za javni zavod

VS

IV.
četrtletje

Priprava razpisa za javna dela

VS

IV.
četrtletje

Zdravniški pregled

VS

II.
četrtletje

1. KAZALNIK: pripravljene pogodbe, aneksi

Ciljna vrednost: 4-6

2. KAZALNIK: objavljen razpis prostih delovnih mest

Ciljna vrednost: 4-6

3. KAZALNIK: zaposlitev za določen čas

Ciljna vrednost: 1-2

4. KAZALNIK: potrjena nova sistemizacija za JZ KP

Ciljna vrednost: 1

5. KAZALNIK: prijava na razpis javnih del

Ciljna vrednost: 1

6. KAZALNIK: opravljen zdravniški pregled vseh zaposlenih

Ciljna vrednost: 1

Zagotavljanje
varstva pri delu in
požarne varnosti

40

3.494,40

494,40/ 1.500,00/MOP
MOP
1.500,00/LS

AP

celo leto

Zagotavljanje delovnih oblačil in obutve

AP

celo leto

Izvajanje požarne varnosti

AP

celo leto

Urejanje dokumentacije

AP

celo leto

1. KAZALNIK: zagotavljanje delovnih oblačil in obutve za zaposlene

Ciljna vrednost: 19

2. KAZALNIK: izvajanje požarne varnosti na objektih v lasti in
upravljanju KP

Ciljna vrednost: 10

3. KAZALNIK: posodobitev dokumentacije požarne varnosti

Ciljna vrednost: 3

Izobraževanje
delavcev
Kozjanskega parka

163 6.629,54

3.629,54/ 1.500,00/MOP
MOP
1.500,00/LS

VS

celo leto

Udeležba zaposlenih na izobraževanjih

VS

celo leto

Priprava in izvedba strokovne ekskurzije

VS

celo leto

1. KAZALNIK: izvedena izobraževanja

Ciljna vrednost: 10-20

2. KAZALNIK: strokovna ekskurzija

Ciljna vrednost: 1
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10.6

Zbiranje in
hranjenje podatkov
o stanju narave in
rabi prostora

428 11.663,84 11.663,84/
MOP

LZ

celo leto

Dopolnjevanje in posodabljanje baz podatkov

LZ

celo leto

Zbiranje, posodabljanje in hranjenje podatkov o stanju narave, biotski
raznovrstnosti in krajinski pestrosti v podatkovni
prostorski zbirki, GIS

BP

celo leto

1. KAZALNIK: dopolnjene baze podatkov

Ciljna vrednost:2

Število ur na zaposlenega za izvedbo desete naloge
Zaposleni

Število ur

Barbara Ploštajner

252

Adrijan Černelč

125

Anton Preskar

172

Peter Kunst

50

Dušan Klenovšek

60

Valerija Slemenšek

498

Lucija Zorenč

452

Vesna Zakonjšek
Nataša F. Krašovic

96
106

Tatjana Kotnik

96

Tina Osovnikar

116

SKUPAJ

2.023
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DELEŽ UR PRIORITETE I
VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE I

ŠTEVILO UR

DELEŽ
UR/CELOTO

PRIORITETA I
1.

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

10.436

45,27 %

2.

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

60

0,26 %

3.

Priprava načrta upravljanja zavarovanega območja

818

3,55 %

4.

Izvajanje neposrednega nadzora v naravi

1.712

7,43 %

5.

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

318

1,38 %

6.

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

299

1,30 %

7.

Izvajanje
ukrepov
za
obvladovanje vnosa in
tujerodnih vrst

preprečevanje
in
širjenja invazivnih

320

1,39 %

8.

Sodelovanje z naravovarstvenimi, strokovnimi in
znanstvenimi zavodi in institucijami

773

3,35 %

9.

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

32

0,14 %

10.

Zagotavljanje podpornega okolja za izvajanje
upravljavskih in nadzornih nalog

2.023

8,78 %

16.791

72,85 %

SKUPAJ PRIORITETA I
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PRIORITETA II: NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI
Naloge v povezavi z upravljanjem obiska in zagotavljanjem informacij s področja ohranjanja narave, kulturne
krajine in kulturne dediščine bomo izvajali za različne ciljne skupine.

1 ZAGOTAVLJANJE POTEKA OBISKA, KI JE USTREZEN Z VIDIKA VARSTVA NARAVE IN
OBISKOVALCEV
Za različne ciljne skupine bomo zagotavljali obisk v okviru katerega bodo predstavljene vsebine o varstvu
narave, o dediščini in o nalogah upravljavca zavarovanega območja.
Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE II po zaposlenih je:
Prior.
II.

Cilj –podcilj –
naloge in aktivnosti

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

Št. ur Skupaj
odhodki

Stroški
dela
/vir

Materialni str. Investicije Koor. Obdobje
(brez fiksnih:
/vir
izvajanja
el.voda.)/vir

2.895 82.309,82 65.509,82/ 1.000,00/MOP
4.500,00/LS
MOP

5.300,00/občine
6.000,00/spon.

1.1 Tematska interpretacija in 1.070 26.180,50 23.680,50/ 1.500,00/LS
izobraževanje o
MOP 1.000,00/občine
zavarovanem območju
(naravoslovni, kulturni,
tehniški dnevi, ustvarjalne
delavnice, projektni dnevi
v sodelovanju s šolami)
Izvajanje naravoslovnih dni

LZ celo leto

BP celo leto

Izvajanje kulturnih dni

NFK celo leto

Izvajanje izobraževalno ustvarjalnih delavnic

NFK celo leto

Izvajanje projektnih dni

NFK celo leto

1. KAZALNIK: število naravoslovnih dni

Ciljna vrednost: 15

2. KAZALNIK: število kulturnih dni

Ciljna vrednost: 15

3. KAZALNIK: število izobraževalno ustvarjalnih delavnic

Ciljna vrednost: 16

4. KAZALNIK: število projektnih dni

Ciljna vrednost: 3

1.2 Praznik Kozjanskega
jabolka

PUN

1.088 35.454,10 23.954,10 1.500,00/LS
/MOP 4.000,00/občine
6.000,00/spon.

Organizacija in izvedba prireditve

VS

II.-IV.
četrtletje

VS

II.-IV.
četrtletje
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1. KAZALNIK: število dogodkov izvedenih v okviru praznika

Ciljna vrednost: 6-10

2. KAZALNIK: število obiskovalcev prireditve

Ciljna vrednost: 10.000

1.3 Okoljski dnevi

32

3.462,24662,24/MOP 1.000,00/MOP
1.500,00/LS
300,00/občine

Organizacija in izvedba različnih aktivnosti
1. KAZALNIK: izvedene aktivnosti
1.4 Interpretacija narave in
kulturne dediščine v
zavarovanem območju

TO

celo leto

TO

celo leto

Ciljna vrednost: 6

705 17.212,98 17.212,98/
MOP

NFK

celo leto

Priprava in izvedba dogodkov in tematskih dni

NFK celo leto

Usklajevanje obiska

NFK celo leto

Izvajanje vodenj po zavarovanem območju

NFK celo leto

1. KAZALNIK: število dogodkov

Ciljna vrednost: 9

2. KAZALNIK: komunikacijske aktivnosti

Ciljna vrednost: 20 - 50

3. KAZALNIK: število izvedenih vodenj

Ciljna vrednost: 20 - 50

Število ur na zaposlenega za izvedbo prve naloge
Zaposleni

Število ur

Barbara Ploštajner

152

Adrijan Černelč

243

Anton Preskar

100

Peter Kunst

80

Dušan Klenovšek

138

Valerija Slemenšek

398

Lucija Zorenč

440

Vesna Zakonjšek

240

Nataša F. Krašovic

606

Tatjana Kotnik

266

Tina Osovnikar

232

SKUPAJ

2.895
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2 NAMEŠČANJE IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE ZA OBISKOVANJE
ZAVAROVANIH OBMOČIJ, RAZVIJANJE INFORMACIJSKIH CENTROV, OPAZOVALIŠČ
TER DRUGE DODATNE INFRASTRUKTURE ZA OBISKOVALCE.
Posodobili bomo leta 2004 vzpostavljeno učno pot Travnik na Vetrniku in postavili usmeritve do poti, uredili
razgledišče na najvišji točki. Na pobudo Občine Kozje bomo vzpostavili povezovalno, dostopno pot iz trga Kozje
do učne poti Travnik Vetrnik.
Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE II po zaposlenih je:
Prior. Cilj –podcilj –naloge in
II.
aktivnosti

Nameščanje in vzdrževanje
2. infrastrukture za
obiskovanje zavarovanih
območij, razvijanje
informacijskih centrov,
opazovališč ter druge
dodatne infrastrukture za
obiskovalce
2.1

Posodabljanje in priprava
novih označevalnih in
informacijskih tabel

Št. ur

396

Skupaj Stroški
odhodki dela/vir

Materialni Investicije Koor. Obdobje PUN
stroški (brez
/vir
izvajanja
fiksnih:
el.voda.)/vir

2.800,00/MOP 30.000,00/
6.530,08/
3.300,00/
MOP
42.630,08
MOP
občine

180 8.297,60

3.697,60/ 1.800,00/MOP
MOP
2.800,00/

BP celo leto

občine

Vsebinska priprava

BP celo leto

Tehnična izvedba

AP celo leto

1. KAZALNIK: posodobljena učna pot Travnik Vetrnik

Ciljna vrednost: 1

2. KAZALNIK: vzpostavljena povezovalna pot Kozje - Vetrnik

Ciljna vrednost: 1

Obnova Tončkine hiše za
2.2 potrebe informacijskega
centra zavarovanega
območja

66

30.978,48 978,48/
MOP

Nadaljevanje obnove v okviru razpoložljivih finančnih sredstev
1. KAZALNIK: urejen objekt
Urejanje parkovne
2.3 infrastrukture ter nadzor
in čiščenje pešpoti in
tematskih poti v
zavarovanem območju

30.000,00 AP
/MOP

celo leto

AP

celo leto

Ciljna vrednost: 1
150

3.354,00

1.854,00/ 1.000,00/
MOP MOP
500,00/
občine

celo leto
AP

Vzdrževanje in čiščenje poti

AP

Popravilo informacijskih in označevalnih tabel, stebrov, nosilcev

AP

celo leto
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1. KAZALNIK: vzdrževane poti

Ciljna vrednost: 11

2. KAZALNIK: vzdrževana informacijska infrastruktura

Ciljna vrednost: 5 - 10

Število ur na zaposlenega za izvedbo druge naloge
Zaposleni

Število ur

Barbara Ploštajner

80

Anton Preskar

240

Peter Kunst

20

Vesna Zakonjšek

56

SKUPAJ

396

3 ZAGOTAVLJANJE PREPOZNAVNOSTI ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN
OZAVEŠČANJA JAVNOSTI
S pomočjo različnih medijev bomo skrbeli za širjenje vsebin o zavarovanem območju.
Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE II po zaposlenih je:
Prior.
II.

Cilj –podcilj –
naloge in aktivnosti

3.

Zagotavljanje
prepoznavnosti
zavarovanega območja in
ozaveščanja javnosti

3.1

Oblikovanje, organizacija
in izvedba razstavne
dejavnosti

Skupaj
Št. ur odhodki

Stroški
dela/
vir

1.312 51.031,16 31.031,16/
MOP

480 15.392,06

Materialni Investicije Koor. Obdobje
stroški (brez
/vir
izvajanja
fiksnih:
PUN
el.voda.)/vir
13.000,00/
MOP
7.000,00/LS

11.392,06/ 1.500,00/MOP
MOP
2.500,00/LS

Pripravljanje in izvajanje razstavne dejavnosti

NFK

1. KAZALNIK: število izvedenih razstav
3.2

Obeležitev 40. letnice
zavarovanega območja

180

10.883,50

NFK celo leto

celo leto

Ciljna vrednost: 8
3.883,50/ 4.000,00/MOP
MOP 3.000,00/LS

Izvedba osrednjega dogodka ob 40. letnici zavarovanega območja

NFK
NFK

celo leto
celo leto

1. KAZALNIK: izveden osrednji dogodek

Ciljna vrednost: 1

2. KAZALNIK: število izvedenih dogodkov

Ciljna vrednost: 40
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3.3

Promocija Kozjanskega
parka na ekoloških in
turističnih sejmih

50

1.218,96

1.218,96/
MOP

Sodelovanje na sejmih
1. KAZALNIK: predstavitve na sejmih
3.4

Objave v medijih

130

3.355,40

3.355,40/
MOP

1. KAZALNIK: število objav
Priprava prispevkov za
medije

138 3.209,22

3.209,22/
MOP

1. KAZALNIK: število prispevkov

3.7

3.8

Informacijsko–
promocijska gradiva in
publikacije

VS

celo leto

VS

celo leto

VS

celo leto

Ciljna vrednost: 30

Pripravljanje prispevkov za medije

3.6

celo leto

Ciljna vrednost: 5

Priprava objav za medije

3.5

VS

VS

celo leto

VS

celo leto

Ciljna vrednost: 25

224 9.124,72

5.124,72/ 3.500,00/MOP
MOP
500,00/LS

VZ celo leto

Priprava in izdaja nove zloženke Naravoslovna pot Travnik Vetrnik

VZ celo leto

Priprava in izdaja nove zloženke Gruska jama

VZ celo leto

1. KAZALNIK: izdana zloženka

Ciljna vrednost: 1

2. KAZALNIK: izdana zloženka

Ciljna vrednost: 1

Vzdrževanje in
posodabljanje spletnih
strani in drugih socialnih
omrežij

60

6.475,80

1.475,80/ 4.000,00/MOP
MOP 1.000,00/LS

VS

celo leto

Priprava nove spletne strani

VS

celo leto

Urejanje spletne strani

VS

celo leto

Priprava objav in objava le teh na socialnih omrežjih

VS

celo leto

1. KAZALNIK: vzpostavljena nova spletna stran

Ciljna vrednost: 1

2. KAZALNIK: število obiskovalcev spletne strani in drugih medijev

Ciljna vrednost: 30.000

3. KAZALNIK: število objav na socialnih omrežjih

Ciljna vrednost: 40

Spremljanje števila
obiskovalcev parka

50

1.371,50

1.371,50/
MOP

VS

celo leto

Spremljanje števila obiskovalcev

VS

celo leto

1. KAZALNIK: število obiskovalcev

Ciljna vrednost: 15.000
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Število ur na zaposlenega za izvedbo tretje naloge
Zaposleni

Število ur

Barbara Ploštajner

32

Adrijan Černelč

26

Anton Preskar

24

Peter Kunst

8

Dušan Klenovšek

108

Valerija Slemenšek

204

Lucija Zorenč

178

Vesna Zakonjšek

398

Nataša F. Krašovic

228

Tatjana Kotnik

74

Tina Osovnikar

32

SKUPAJ

1.312
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4 KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI ZA OSVEŠČANJE KMETOVALCEV O OHRANJANJU
NARAVE
S kmeti bomo izvajali različne komunikacijske aktivnosti, ki bodo prispevale ohranjanju narave.

Razdelitev nalog za izvajanje četrte naloge PRIORITETE II po zaposlenih je:
Prior. Cilj –podcilj –
II. naloge in aktivnosti

Št. ur

Skupaj
odhodki

Stroški
dela/
vir
746,40/MOP

4.

Komunikacijske aktivnosti
za osveščanje
kmetovalcev o ohranjanju
narave

40

746,40

4.1

Osveščanje kmetovalcev
o ohranjanju narave

40

746,40 746,40/MOP

Materialni Investicije Koor. Obdobje
stroški (brez
/vir
izvajanja
fiksnih:
PUN
el.voda.)/vir

AČ celo leto DA

Individualna svetovanja za ohranitev ugodnega stanja habitatov

AČ celo leto DA

Priprava sadilnih načrtov za zasaditev novih travniških sadovnjakov

AČ celo
leto

1. KAZALNIK: izvedena svetovanja

Ciljna vrednost: 10

2. KAZALNIK: pripravljeni sadilni načrti

Ciljna vrednost: 5

DA

Število ur na zaposlenega za izvedbo četrte naloge
Zaposleni

Število ur

Adrijan Černelč

40

SKUPAJ

40
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DELEŽ UR PRIORITETE II
VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE II

ŠTEVILO UR

DELEŽ
UR/CELOTO

PRIORITETA II
1.

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

2.895

12,56 %

2.

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

396

1,72 %

3.

Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja
in ozaveščanje javnosti

1.312

5,69 %

4.

Komunikacijske aktivnosti za osveščanje kmetovalcev
o ohranjanju narave

40

0,18 %

4.643

20,15 %

SKUPAJ PRIORITETA II
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PRIORITETA III: RAZVOJNE NALOGE
Razvojne naloge bomo usmerjali v trajnostni razvoj, ki bo omogočal doseganje naravovarstvenih ciljev in
omogočali čim večje vključevanje deležnikov v upravljanje zavarovanega območja.

1 RAZVIJANJE BLAGOVNIH ZNAMK ZAVAROVANIH OBMOČIJ ZA PRIDELKE IN IZDELKE
IZ ZAVAROVANIH OBMOČIJ
Nadaljevali bomo s podeljevanjem blagovne znamke in omogočali podporno okolje za čim večjo prepoznavnost
le te znotraj Slovenije.

Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Prior.
III.

Cilj –podcilj –
naloge in aktivnosti

Št. ur

Skupaj
odhodki

Stroški
dela/vir

1.

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

40

1.097,20

1.097,20/
MOP

1.1

Podelitev kolektivne
blagovne znamke

40

1.097,20

1.097,20/
MOP

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

Investicije Koor. Obdobje PUN
/vir
izvajanja

VS

II. – IV.
četrtletje

Dopolnitev elektronske publikacije dobitnikov blagovne znamke in promocija na
socialnih omrežjih

VS

IV.
četrtletje

Razpis za pridobitev blagovne znamke

VS

II. – III.
četrtletje

Izbira upravičencev za blagovno znamko

VS

II. – III.
četrtletje

1. KAZALNIK: dopolnjena elektronska publikacija

Ciljna vrednost: 1

2. KAZALNIK: objavljen razpis

Ciljna vrednost: 1

3. KAZALNIK: podelitev blagovne znamke

Ciljna vrednost: 1-5

Število ur na zaposlenega za izvedbo prve naloge
Zaposleni

Število ur

Valerija Slemenšek

40

SKUPAJ

40
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2 SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DELEŽNIKI ZAVAROVANEGA
OBMOČJA
Z različnimi deležniki v okviru lokalnih skupnosti bomo aktivno sodelovali pri nalogah, ki so usmerjene v
doseganje naravovarstvenih ciljev.
Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Prior.
III.

Cilj –podcilj –
naloge
in aktivnosti

Št. ur

Skupaj
odhodki

Stroški dela
/vir

Sodelovanje z lokalnimi 184
2. skupnostmi in deležniki
zavarovanega območja

4.270,98

4.270,98/MOP

2.1 Sodelovanje z
lokalnimi skupnostmi

56

Materialni str. Investicije Koor. Obdobje PUN
(brez fiksnih:
/vir
izvajanja
el.voda.)/vir

1.259,44 1.259,44/MOP

NFK celo leto

Organizacija delovnih srečanj

NFK celo leto

1. KAZALNIK: delovna srečanja
2.2 Sodelovanje z društvi 128

Ciljna vrednost: 5
3.011,54

3.011,54/MOP

LZ celo leto

Delovna srečanja in svetovanja s člani društev
1. KAZALNIK: opravljena delovna srečanja

LZ celo leto
Ciljna vrednost: 5

Število ur na zaposlenega za izvedbo druge naloge
Zaposleni
Barbara Ploštajner
Lucija Zorenč
Vesna Zakonjšek

Število ur
8
20
130

Nataša F. Krašovic

10

Tatjana Kotnik

16

SKUPAJ

184
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3 NALOGE ZA VKLJUČEVANJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA V TURISTIČNO PONUDBO
TER SPODBUJANJA NARAVI PRIJAZNEGA TURIZMA
Nadaljevali bomo že dobro utečene aktivnosti s turističnimi ponudniki in v sodelovanju razvijali nove programe
povezane z naravovarstvenimi cilji.
Upravljanje s prenočitvenimi kapacitetami zajema kapacitete, ki jih ima zavod v upravljanju (Slovenskobavarska hiša v Podsredi, apartmaji in sobe na gradu Podsreda).
Upravljanje apartmajev na gradu Podsreda smo prevzeli sredi leta 2020. V letu 2021 načrtujemo, da bomo za
upravljanje apartmajev porabili predvidoma 566 ur. Strošek tega dela bo pokrit iz tržne dejavnosti.
To pomeni, da nam bo na javni službi ostal del denarja za plače, ki ga bomo namenili za zaposlitev nujno
potrebnega tehničnega delavca za potrebe izvajanja ukrepov Nature 2000. Za leto 2021 težko načrtujemo za
koliko časa nam bo to uspelo, saj bo ponovno odprtje apartmajev odvisno od epidemiološke slike.
Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Prior. Cilj –podcilj –
III. naloge in aktivnosti

Št.
ur

Naloge za vključevanje
928
3. zavarovanega območja v
turistično ponudbo ter
spodbujanja naravi
prijaznega turizma
3.1

Vključevanje
928
zavarovanega območja
v turistično ponudbo

Skupaj
odhodki

Stroški dela/
vir

Materialni Investicije Koor. Obdobje PUN
stroški (brez /vir
izvajanja
fiksnih:
el.voda.)/vir

22.649,26/MOP
22.649,26

22.649,26 22.649,26/MOP

celo leto
VS

Sodelovanje z Visit Podčetrtek

VS

Sodelovanje s Centri stacionarnega zdraviliškega turizma

VS

celo leto

Glasbeno poletje

VS

celo leto

Glasbeni simpozij

NFK

celo leto

Upravljanje s prenočitvenimi kapacitetami

NFK

celo leto

1. KAZALNIK: skupne akcije

Ciljna vrednost: 3

2. KAZALNIK: skupne akcije

Ciljna vrednost: 2

3. KAZALNIK: izvedeni seminarji

Ciljna vrednost: 5

4. KAZALNIK: izvedeni simpozij

Ciljna vrednost: 1

5. KAZALNIK: število prenočitev

Ciljna vrednost: 100

celo leto
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Število ur na zaposlenega za izvedbo tretje naloge
Zaposleni

Število ur

Valerija Slemenšek

330

Lucija Zorenč

74

Nataša F. Krašovic

508

Tatjana Kotnik

16

SKUPAJ

928

4 OBNAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN, STROJEV IN OPREME
Skrbeli bomo za vse nepremičnine v lasti ali upravljanju javnega zavoda.
Izvedli bomo izbris služnosti na eni od parcel in izbris preužitka na drugi parceli ter zagotovili, da bodo v
evidenci CEN in GURS vpisane vse parcele in stavbe v lasti ali upravljanju javnega zavoda Kozjanski park.
Razdelitev nalog za izvajanje četrte naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Prior.
III.

Cilj –podcilj –
naloge in aktivnosti

4.

Obnavljanje in
vzdrževanje
nepremičnin, v
upravljanju
zavarovanega območja

206

24.957,21 3.160,88/MOP 5.990,00/MOP
15.806,33/LS

4.1

Izvajanje aktivnosti za
gospodarno
upravljanje z
nepremičninami in
premičninami

166

23.842,01 2.045,68/MOP 5.990,00/MOP
15.806,33/LS

Št. ur

Skupaj
odhodki

Stroški
dela/
vir

Materialni Investicije Koor.
stroški (brez
/vir
Obdobje PUN
fiksnih:
izvajanja
el.voda.)/vir

Upravljanje z nepremičninami v skladu s pripravljenim načrtom za obdobje 2018 –
2022
1. KAZALNIK: vzdrževalna dela na objektih
4.2

Vnos nepremičnin v
državne evidence

40

1.115,20

AP celo leto

AP celo leto

Ciljna vrednost:10
1.115,20/MOP

LZ

Vnos nepremičnin v državne evidence
1. KAZALNIK: urejena evidenca

Ciljna vrednost: 1
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Število ur na zaposlenega za izvedbo četrte naloge
Zaposleni

Število ur

Anton Preskar

150

Peter Kunst

16

Lucija Zorenč

40

SKUPAJ

206

5 URESNIČEVANJE CILJEV VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGIH JAVNIH
INTERESOV
Zavarovano območje ima tudi bogato kulturno dediščino, v okviru naših kadrovskih zmogljivosti bomo
uresničevali zastavljene cilje.
Zbrani podatki nam služijo pri delu upravljavca zavarovanega območja. Namenjeni so poznavanju in
predstavljanju kulturne dediščine (razstave, članki, predstavitve) znotraj zavarovanega območja. V naslednjih
letih bomo okrepili povezovanje s pristojnimi institucijami.
Razdelitev nalog za izvajanje pete naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Prior. Cilj –podcilj –
III. naloge in aktivnosti

Št. ur

Skupaj
odhodki

Stroški
dela/vir

Materialni Investicije Koor.
PUN
stroški (brez
/vir
Obdobje
fiksnih:
izvajanja
el.voda.)/vir

5.

Uresničevanje ciljev
varstva kulturne
dediščine in drugih
javnih interesov

256

6.845,58

6.345,58/MOP

500,00/LS

5.1

Uresničevanje ciljev
varstva kulturne
dediščine

256

6.845,58

6.345,58/MOP

500,00/LS

LZ

celo leto

Spremljanje stanja kulturnih spomenikov in kulturne dediščine

VZ celo leto

Popis kamnitih portalov

LZ

Monitoring krajinskih prizorišč

VZ celo leto

Popis nesnovne kulturne dediščine

VZ celo leto

Popis predmetov premične kulturne dediščine

LZ celo leto

1. KAZALNIK: število pregledanih objektov

Ciljna vrednost: 10

2. KAZALNIK: izveden popis

Ciljna vrednost: 25

3. KAZALNIK: število terenskih ogledov

Ciljna vrednost: 20

celo leto
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4. KAZALNIK: število srečanj

Ciljna vrednost: 2

5. KAZALNIK: izveden popis predmetov

Ciljna vrednost: 200

Število ur na zaposlenega za izvedbo pete naloge
Zaposleni

Število ur

Lucija Zorenč

110

Vesna Zakonjšek

126

Nataša F. Krašovic
SKUPAJ

20
256

DELEŽ UR PRIORITETE III
VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE III

ŠTEVILO DELEŽ
UR
UR/CELOTO

PRIORITETA III
1.

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

40

0,17 %

2.

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in deležniki zavarovanega območja

184

0,78 %

3.

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

928

4,03 %

4.

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

206

0,90 %

5.

Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov

256

1,11 %

1.614

7,00 %

SKUPAJ PRIORITETA III

56

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2021

Tabela 1: Delež porabe ur po vsebinskih sklopih
VSEBINSKI SKLOPI
PRIORITETA I

ŠT. UR

DELEŽ UR

16.791

72,85 %

10.436

45,27 %

60

0,26 %

818

3,55 %

1.712

7,43 %

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

318

1,38 %

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

299

1,30 %

Izvajanje ukrepov za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst

320

1,39 %

Sodelovanje z naravovarstvenimi, strokovnimi in znanstvenimi zavodi in institucijami

773

3,35 %

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

32

0,14 %

2.023

8,78 %

PRIORITETA II

4.643

20,15 %

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

2.895

12,56 %

396

1,72 %

1.312

5,69 %

40

0,18 %

1.614

7,00 %

Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov,
območij Natura 2000, naravnih vrednot in krajine
Aktivno sodelovanje pri pripravi novega Programa Natura 2000 za obdobje 2021-2027
Priprava načrta upravljanja zavarovanega območja

Izvajanje neposrednega nadzora v naravi

Zagotavljanje podpornega okolja za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog

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
Komunikacijske aktivnosti za osveščanje kmetovalcev o ohranjanju narave

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

40

0,17 %

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in deležniki zavarovanega območja

184

0,80 %

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

928

4,03 %

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

206

0,89 %

Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov

256

1,11 %

SKUPAJ

21.032

100 %
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PRILOGA 2: POTENCIALNI PROJEKTI
Naslov
projekta

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

Povzetek/ cilji
projekta:

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

Ključne aktivnosti:

Ocenjena Potencialni Časovni Predvideni/
vrednost:
vir
okvir
potencialni
sredstev (trajanje) partnerji

- Uvajanje
240.000,00 EU, MOP 1.9.2021
inovativnih rešitev
za JZ KP
31.8.2028
za zaščito netopirjev
na gradovih v času
kotitve, ko so
najbolj ranljivi,
- Monitoringi
netopirjev z
moderno
tehnologijo t.i.
čipiranje netopirjev
- Ozaveščanje ljudi
o pomenu
netopirjev v našem
okolju

Prijavitelj:
Mestna občina
Nova Gorica,
Biotehniška
fakulteta, Občina
Podčetrtek,
Občina Krško, RA
Savinjske regije,
TD Krška jama,
Slovensko
društvo za
proučevanje in
varstvo
netopirjev

58

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2021

KADROVSKI NAČRT
Na projektu LIFE AMPHICON načrtujemo v letu 2021 zaposlitev strokovnega sodelavca s VII. stopnjo izobrazbe
za izvajanje strokovnih nalog projekta in zaposlitev tehničnega delavca s V. stopnjo izobrazbe, strošek za plače
v celoti pokriva projekt Life Amphicon.
Del sredstev za plače redno zaposlenih, ki jih bomo pokrivali iz tržne dejavnosti, bomo namenili zaposlitvi
tehničnega delavca (za določen čas) za izvajanje ukrepov na Natura 2000.

JZ Kozjanski park

Direktor

Vodja službe za ohranjanje
narave in naravovarstveni nadzor
(Naravovarstveni svetnik)

Vodja službe za regionalni
razvoj in izobraževanje
(Naravovarstveni svetnik)

Vodja službe za
splošne zadeve
(Naravovarstveni svetnik)

Višji naravovarstveni
svetovalec
4x

Višji naravovarstveni
svetovalec
2x

Finančnik VII/1

Naravovarstveni
svetovalec

Vodnik v
zavarovanem območju
V

Finančnik V

Naravovarstveni
sodelavec III

Tajnica V

Naravovarstveni
nadzornik V

Čistilka II

Naravovarstveni
nadzornik V

Tehnični
delavec V (I)
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