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Letno poročilo 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.
NFK – Nataša Ferlinc Krašovic, univ. dipl. zgod.
TK – Tatjana Kotnik, prof. zgod. in geog.
TO – Tina Osovnikar, mag. biol. in ekol. z naravovar.
AČ – Adrijan Černelč, mag. kmetijstva
TK – Tina Krivec, dipl. org. menedž.
NKG – Nina-Klavdija Gabron, dipl.org.tur.
PK – Peter Kunst, inž. u.p.k.
TP – Toni Preskar, inž. les.
VZ – Vesna Zakonjšek, u. d. i. k. a.

IZVAJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020
V letu 2020 smo prednostno izvajali naloge iz Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015 –
2020.
Le te so bile:
 izboljšanje stanja kvalifikacijskih vrst,
 komunikacijske aktivnosti,
 primerna kmetijska praksa (blagovna znamka in visokodebelni travniški sadovnjaki),
 obiskovanje območja.
Za leto 2020 smo program dela v skladu z izhodišči ministrstva razdelili na tri glavne prioritete:
 Prioriteta I obravnava varstvene, upravljavske in nadzorne naloge
 Prioriteta II zajema naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti
 Prioriteta III zajema razvojne naloge
Poraba ur, programskih stroškov in investicij glede na plan za leto 2020 in na realizacijo
Naloga

1. Varstvene
upravljavske in
nadzorne naloge

2. Naloge urejanja obiska
in ozaveščanja javnosti

3. Razvojne naloge

Število ur/realizacij

15.229/14.480

4.813/4.018

1.222/1.556

Delež ur v
%/realizacija

71,62 %/72,21

22,63 %/20,04

5,75 %/7,75

Višina programskih
stroškov in storitev v
EUR/realizacija
Delež programskih
stroškov in storitev v
%/realizacija
Višina investicij v
EUR/realizacija
Delež investicij v
%/realizacija

422.575,17/339.151,37

128.647,54/106.338,76 30.761,74/44.781,31

72,61 %/69,18%

22,10 %/21,69%

5,29 %/9,13%

243.980,00/
36.046,14

0,00

0/
108.389,00

100,00 %/24,96%

0,00 %

0,00 %/75,04%

Število realiziranih efektivnih ur v letu 2020 znaša 20.054 in je zmanjšano za 1.210 ur (bolniška odsotnost,
izredni dopust, varstvo otroka).
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Pregled ciljev, ki so bili preseženi in ciljev, ki niso bili doseženi
V letu 2020 smo na prvi prioritete presegli delež načrtovanih ur.
Dodatne naloge (program presežen):
 Izračun nosilnostne kapacitete za NV Župjek - gnezdišče čebelarja na podlagi Metodologije za izračun
nosilne zmogljivosti naravne vrednote za namen obiskovanja, posredovane s strani MOP.
 Za nalogo Spremljanje stanja in urejanje krajine smo dodatno pripravili predstavitveno besedilo za
publikacijo in PPT predstavitev za projekt Nagrada za krajino Sveta Evrope (landscape award) ter delo na
literaturi krajinske tematike.
 Video posnetek o pomenu adventnega venčka.
 Video posnetek o razstavi Herman Lisjak v Kozjanskem parku.
 Učni list za grad Podsreda.
 Praznični koledar v Kozjanskem parku.
 Promocijsko gradivo (steklenica, šal, plakati, koledar za 2021, notesi s 4 motivi in publikacija Cvetje ob
plotu).
 Razstava in publikacija ob 90-letnici Marije Sušnik, Cvetje ob plotu.
 Predstavitev Posavskih gradov v Termah Olimia.
 Didaktično gradivo za Lov na zaklad.
 Izvedli smo več delovnih srečanj z deležniki zavarovanega območja zaradi dodatne ponudbe na gradu
Podsreda.
 Razpis in objava Fotografskega natečaja »Biodiverziteta – umetnost življenja 2020« (projekt Life
Naturaviva).
 Tisk plakata o pticah travniških sadovnjakov (projekt Life Naturaviva).
 Izvedba Virtualnega foto nagradnega kviza ob svetovnem dnevu mokrišč – več v poročilu tukaj:
https://kozjanski-park.si/wp-content/uploads/2020/07/Poro%C4%8Dilo-NAGRADNI-FOTO-KVIZ-obSvetovnem-dnevu-mokri%C5%A1%C4%8D-2020.pdf (projekt Life Naturaviva).
V letu 2020 nam je zaradi prodaje dvorca Kozje uspelo predčasno poplačati komercialni kredit, ki bi
drugače zapadel šele leta 2023.
Cilji, ki niso bili doseženi in utemeljitve:
 Vnos opisanih stanj v naravovarstveni atlas - ni bilo opaženih sprememb in s tem potrebe po novih
vnosih.
 Zaradi ne odobrenih sredstev s strani Sklada za podnebne spremembe se ni nadaljevalo delo na področju
odstranjevanja ITV.
 Izvedene aktivnosti pri novelaciji in izvedene aktivnosti-načrt upravljanja - Ministrstvo ni pristopilo k
pripravi novelacije posodobitvenega akta.
 Festivala ekološke hrane nismo izvedli zaradi epidemije covida - 19.
 Zaradi epidemije covid - 19 smo izvedli bistveno manj naravoslovnih in kulturnih dni ter ustvarjalnih
delavnic.
 Praznik Kozjanskega jabolka je bil zaradi epidemije covid – 19 izveden le delno.
 V sadovnjaku Kozjanskega parka nismo nadaljevali z obnovo objekta, ker nismo uspeli pridobiti dodatnih
finančnih sredstev.
 Zemljevid-trganko smo pripravili za tisk, tiskali ga bomo v letu 2021.
 Mesečni napovednik v elektronski obliki nismo izvedli ker zaradi epidemije covid – 19 nismo mogli
načrtovati dogodkov za javnost
 S Posavskimi gradovi nismo izvedli ekskurzije zaradi epidemije covid - 19.
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 Načrtovali smo, da grafične liste na gradu Podsreda nadomestimo s kopijami konec oktobra, a žal tega ni
bilo mogoče izvesti zaradi zaprtja dejavnosti.
 Študijsko turo ogleda dobrih praks za deležnike (načrtovana za mesec april) zaradi epidemije covida - 19
prestavljamo na leto 2021 (projekt Life Naturaviva).
 Nekateri osveščevalni dogodki v okviru projekta Life Naturaviva: načrtovana predavanja in promocije na
sejmih oz. različnih dogodkih, ki so odpadli zaradi epidemije covida – 19 (projekt Life Naturaviva).
 Potrebna dovoljenja za delo z zavarovanimi vrstami ter za gojenje divjih živali še nismo pridobili. Vloge
smo vložili januarja 2020, dopolnitve vlog pa smo iz MOP-a prejeli decembra 2020. Pričakujemo, da
bodo dovoljenja pridobljena v prvem četrtletju 2021 (projekt Life Amphicon).
 Lokacije za vzpostavitev opreme za gojenje nižinskega urha nismo uredili, ker monitoring v Jovsih ni
dokazal prisotnosti nižinskega urha. Oprema se bo, v primeru dokazane prisotnosti, vzpostavila v letu
2021 (projekt Life Amphicon).
 Dogovor z RD Sotla glede vzpostavitve" fish - free zone" v ribniku Trebče je v stanju pogajanj z Ribiško
zvezo Slovenije. Dokončni dogovor pričakujemo v letu 2021 (projekt Life Amphicon).
 Na območju Jovsov smo kupili 2,41 ha zemljišč v skladu z dogovori o primernosti zemljišč za
vzpostavitev vodnih habitatov s projektnim partnerjem CFKK. Več primernih zemljišč še nismo določili,
zato bomo z nakupom nadaljevali v letu 2021. Primerne parcele moramo odkupiti do konca leta 2022 (projekt Life Amphicon)n.
 Skupaj z monitoringom hribskega urha so določene tudi že nekatere točke, kjer bomo vzpostavili mlake,
dogovori z lastniki zemljišč glede mlak bodo potekali v letih 2021 in 2022 (projekt Life Amphicon).
 5 dnevnega tabora za dvoživke nismo izvedli zaradi epidemije covida – 19 (projekt Life Amphicon).
 Učne mlake v Lesičnem nismo uredili, zaradi epidemije covida – 19, smo pa vložili vlogo za poseg v
naravo, na podlagi dogovora z ZRSVN in OŠ Lesično (projekt Life Amphicon).

PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA
Kozjanski regijski park upravlja JZ 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
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Število naravnih vrednot

66

Delež Nature 2000

70%

Število kulturnih spomenikov

158

Število enot kulturne
dediščine

430

Članstvo v mednarodnih
zvezah in partnerstva

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

Upravljavec

Javni zavod Kozjanski park

Celotna dejavnost JZ KP se je v letu 2020 financirala iz proračuna Republike Slovenije, sredstev Urada za
UNESCO v Sloveniji, sredstev Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, iz sredstev lokalnih skupnosti,
lastnih prihodkov ter iz projektov: LIFE NATURAVIVA (program Life), LIFE AMPHICON (program Life),
Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), Najboljša riba je
posavska riba (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo), projekta Krepitev zmogljivosti za učinkovitejše
upravljanje zavarovanega območja Kozjanski park (WWF Adria) in projekta Približajmo Unescova biosferna
območja prebivalcem.
Število zaposlenih, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije je na dan 31. 12. 2020 18 oseb in ne
presega dovoljenega števila zaposlenih, kot je določeno v kadrovskem načrtu za leto 2020. Na dan 31. 12.
2020 smo imeli tudi 1 projektno zaposlitev (Life Naturaviva). Izvajali smo program javnih del, v katerega so
bile vključene tri osebe (dve osebi do 31. 12. 2020).

Izobrazba
Magisterij znanosti
Visokošolska in
univerzitetna

Št. redno
zaposlenih na dan
31.12.2020

Št. zaposlenih za določen
čas/javna dela na dan
31.12.2020

Skupaj št.
zaposlenih

1
10

1
1 (projekt)

11

Višja

1

1

Srednja

5

5

Osnovnošolska

1

Skupaj

18

2 (javna dela)

3
3
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UVOD
Program dela za leto 2020 je bil pripravljen v skladu z navodili in priporočili Ministrstva za okolje in prostor
ter na podlagi Izhodišč za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2020, ki jih je pripravilo
Ministrstvo za okolje in prostor. V Programu dela za leto 2020 so bile upoštevane pripombe in predlogi
MOP-a in Strokovnega sveta JZ KP. 2. korespondenčna seja Strokovnega sveta Javnega zavoda Kozjanski
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park je potekala od 25. 11. 2019 do 2. 12. 2019. Na korespondenčni seji so člani strokovnega sveta podali
predloge k Programu dela Javnega zavoda Kozjanski park za leto 2020.
Program dela za leto 2020 je bil razdeljen na tri prioritete:

Prioriteta I obravnava varstvene, upravljavske in nadzorne naloge:
 izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov, območij
Natura 2000, naravnih vrednot in krajine,
 sodelovanje pri pripravi novega programa Natura 2000 za obdobje 2021-2027,
 priprava načrta upravljanja zavarovanega območja,
 izvajanje neposrednega nadzora v naravi,
 omogočanje pogojev za ključne življenjske faze najbolj ogroženih vrst ter za ohranjanje najbolj občutljivih
naravnih vrednot,
 sodelovanje pri ukrepih iz Programa razvoja podeželja, s katerimi se zagotavlja cilje zavarovanega
območja,
 sodelovanje z naravovarstvenimi, strokovnimi in znanstvenimi zavodi in institucijami,
 sodelovanje z upravljavci kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč za doseganje ciljev na naravovarstveno
pomembnih površinah,
 zagotavljanje podpornega okolja za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog.

Prioriteta II zajema naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti:
 zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika varstva narave in obiskovalcev,
 nameščanje in vzdrževanje infrastrukture za obiskovanje zavarovanih območij, razvijanje informacijskih
centrov, opazovališč ter druge dodatne infrastrukture za obiskovalce,
 zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje javnosti.
Prioriteta III zajema razvojne naloge:
 razvijanje blagovnih znamk zavarovanih območij za pridelke in izdelke iz zavarovanih območij,
 sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in deležniki zavarovanega območja,
 naloge za vključevanje zavarovanega območja v turistično ponudbo ter spodbujanja naravi prijaznega
turizma,
 obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin, strojev in opreme v lasti in upravljanju zavarovanega območja,
 uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov v skladu s predpisi in načrti
upravljanja.
Naloge in vsebine, ki smo jih izvajali v letu 2020 v okviru strokovnih služb, upoštevajo in izhajajo iz 133.
člena Zakona o ohranjanju narave.
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 določilo naše pristojno
ministrstvo.
Izvedene so bile 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 Sklada za podnebne spremembe smo načrtovali 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).
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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. V letu 2020 smo 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.
Nadaljevali smo 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
mešanico trave in ječmena za preprečevanje širjenja invazivnih vrst. Popravili smo opazovalnico in uredili
zavetišče za fotografe. V času gnezdenja smo opravili monitoring.
Pravočasno smo pripravili in oddali polletno poročilo o delu zavoda, katero je bilo v finančnem smislu
pozitivno.
V letu 2020 nam je po postopku javnega zbiranja ponudb uspelo prodati dvorec Kozje za 175.500,00 EUR.
Dvorca javni zavod za svoje delo ni uporabljal.
Iz kupnine za dvorec Kozje smo poravnali celoten kredit v znesku 33.739,69 EUR, ki je bil najet za kritje
obveznosti porabe sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS pridobljenih leta 2008. Preostanek
kupnine je namenjen obnovi Tončkine hiše, ki je v lasti Kozjanskega parka in se nahaja tik ob upravi Javnega
zavoda v Podsredi. 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– predviden obseg
sredstev se je zmanjšal oziroma povečal na naslednjih postavkah:
 iz proračunske postavke 559 – Sklad za podnebne spremembe nismo prejeli nobenih sredstev
(predvideno je bilo 141.780,00 EUR 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, smo prejeli dodatno odobrena sredstva v
višini 27.080,00 EUR 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
EUR 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
 epidemije covid - 19 – nižji stroški prevoza na delo in iz dela.
Znesek 15.000,00 EUR smo namenili za pokrivanje rednih stroškov blaga in storitev, za katere nam vsako
leto zmanjka denarja in jih pokrivamo z lastnimi sredstvi, ki pa so bili letos, zaradi epidemije covid - 19, nižji
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 epidemije covid - 19. Glede
na razmere smo predvidevali, da bomo do konca leta ustvarili za 40 odstotkov manj lastnih sredstev, kar
predstavlja 35.559,00 EUR, nam je ta sredstva nakazalo Ministrstvo za okolje in prostor:
 3.559,00 EUR stroški dela
 32.000,00 EUR stroški blaga in storitev
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Skupni znesek predvidenih prihodkov in odhodkov je tako ostal isti, le vir je drugi.
Znesek smo namenili za pokrivanje stroškov dela ter rednih stroškov blaga in storitev.
750.000,00

691.354,00

700.000,00
661.797,00 661.797,00

650.000,00

635.797,00

596.904,88

600.000,00

584.395,00
563.200,00
549.890,00

550.000,00

555.014,00
547.145,35
518.350,00

500.000,00
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Graf1: Prikaz finančni sredstev MOP za delovanje zavoda v obdobju 2010-2020

Preglednica finančnih sredstev MOP – po realizaciji za obdobje 2015-2020
Leto
Celotna sredstva
Plače
Materialni
Investicije
stroški
2015
518.350,00
421.505,00
91.845,00
5.000,00
2016
547.145,35
448.156,88
84.000,00
14.500,00
2017
555.014,00
483.014,00
69.000,00
3.000,00
2018
596.904,88
488.304,88
86.000,00
22.600,00
2019
584.395,00
509.395,00
60.000,00
15.000,00
2020
691.354,00
544.354,00
107.000,00
40.000,00
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Graf2: Prikaz finančnih sredstev MOP po realizaciji v letih 2015 - 2020
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PRIORITETA I: VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE
1. IZVAJANJE NEPOSREDNIH AKTIVNOSTI IN UKREPOV ZA VARSTVO VRST, HABITATNIH TIPOV, OBMOČIJ
NATURA 2000, NARAVNIH VREDNOT IN KRAJINE
V okviru prve naloge smo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Spremljanje stanja vrst in habitatov območij Nature 2000
Metulji
 Popis črnega apolona in petelinčka (soteska Zagaj in območje Sadovnjaka Kozjanskega parka) – zaradi
paše v soteski Zagaj je verjetno prišlo do propada gosenic.
 V Jovsih na lokaciji uspevanja navadnega podrašca ni bilo prisotnih gosenic.
 Obnovljena ograja okoli navzkrižnolistnega svišča (obnovil lastnik travnika) – konec junija prisotna
številna jajčeca sviščevega mravljiščarja.
Ptice
 Ugotavljanje prisotnosti velikega skovika, smrdokavre, vijeglavke, belovratega muharja, velike uharice in
sokola selca je bila opravljena v okviru popisa gnezdilk zavarovanega območja (izvajalec DOPPS).
 Skovik, vijeglavka in pogorelček so gnezdili tudi v gnezdilnicah, ki jih smo jih razporedili na različnih
lokacijah po sadovnjakih v zavarovanem območju.
 V dolini Gračnice smo spremljali poskus gnezdenja črnoglavega muharja in sokola selca.
 V sodelovanju z DOPPS in ZRSVN smo opravili vsakoletni transektni popis srednjega detla.
 Sodelovali smo pri vsakoletnem transektnem popisu kosca v Jovsih.
 Odkrili smo dve novi lokaciji gnezdenja čebelarja med Bizeljskim in Pišecami.
Orhideje
V okolici Pišec (Podgorje) je bilo po več desetletjih smo potrdili uspevanje jadranske smrdljive kukavice
(termofilna vrsta orhideje).
2. Izvajanje ukrepov na območjih Natura 2000: travniški sadovnjaki, suha travišča
 Izvajanje varstvenih ukrepov v travniških sadovnjakih:
 oživitvena in vzgojna rez sadnih dreves,
 vzdrževanje kolekcijsko matičnega sadovnjaka in visokodebelnih sadnih dreves v drevoredih na
območju parka.
 Obdelava ekološke drevesnice in prodaja sadik sadnega drevja.
 Čiščenje in popravilo ptičjih krmilnic in gnezdilnic.
 Kontrola naseljenosti gnezdilnic.
 Čiščenje bivališč za koristne organizme.
 Določitev nepokošenih pasov na travnikih in izvajanje košnje.
 Izvajanje individualnih svetovanj glede oskrbe in vzdrževanja sadnih dreves.
 Izvedli smo delavnice in praktične prikaze vzdrževanja travniških sadovnjakov in visokodebelnih sadnih
dreves.
 Izvajali smo predelavo sadja za lastnike travniških sadovnjakov.
 Odstranjevali smo lesno zarast na parc. št. 1241 ko. Podsreda v velikosti 1200 m 2 , ki jo imamo v
upravljanju in je naravovarstveno pomembna kot termofilno rastišče.
 Pričeli smo s pripravo metodologije za izvajanje vrednotenja travniških sadovnjakov, habitata
kvalifikacijskih vrst ptic. Določili smo metodo vrednotenja, pripravili popisni list in opravili prve terenske
oglede.
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3. Spremljanje stanja in izvajanje varstva naravnih vrednot ter določitev preobremenjenosti
 Spremljali smo stanje in obisk naravne vrednote Gruska in naravne vrednote gnezdišče čebelarja na
Bizeljskem.
Več
o
gnezdišču
čebelarjev
v
poročilu:
https://kozjanski-park.si/wpcontent/uploads/2020/11/Poro%C4%8Dilo-%C4%8Debelar-%C5%BDupjek-2020.docx.pdf
ter
raziskovalni nalogi dveh študentov (Kim Bogdanovič, Žiga Rojs) Biotehniške fakultete: https://kozjanskipark.si/wp-content/uploads/2020/11/Raziskovalna-naloga_Opazovanje-%C4%8Debelarja%C5%BDupjek-2020.pdf.
 Na naravnih vrednotah ni bilo opaženih sprememb in posledično ni bilo potrebe po novih vnosih.
 Z lastnikom zemljišča ob reki Bistrici pri Podsredi smo se dogovorili in uredili dostop do bobrišča po
travniku za obiskovalce.
 Na podlagi gradiva, ki smo ga dobili z Ministrstva za okolje in prostor Metodologija za izračun nosilne
zmogljivosti naravne vrednote za namen obiskovanja smo le-to preizkusili na primeru NV Bizeljsko –
gnezdišče čebelarja. Podali smo oceno metodologije.
4. Spremljanje stanja vrst
Ptice
 Oddaja dveh poškodovanih lesnih sov in kanje na zdravljenje v Azil za prostoživeče živalske vrste na
Muti. V sodelovanju z Zlatkom Golobom (vodja azila na Muti) smo oskrbeli in vrnili v naravo še čebelarja
in skobca. Okrevanje vodomca žal ni bilo uspešno.
 Izveden je bil popis ptic gnezdilk Kozjanskega parka in območja ojezeritve Sotle (Vonarje). Več v poročilu:
https://kozjanski-park.si/wp-content/uploads/2020/11/Poro%C4%8Dilo-avifavne-Kozjanskegaregijskega-parka-v-letu-2020.pdf
 Izpustitev štirih lesnih sov na dveh lokacijah: Lisca in potok Brestanica – medijsko odmevna dogodka. ob
tem smo natisnili plakat o sovah, ki ga je sponzoriralo podjetje Snedim. Komunala Sevnica nam je
podarila dva boksa za prevoz poškodovanih živali.
 Zimski popis vodnih ptic (IWC) je potekal med 10. in 13. januarjem 2020, in sicer v sodelovanju s
prostovoljci in Javno ustanovo za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Krapinskozagorske
županije.
Več
v
poročilu
na:
https://kozjanski-park.si/wpcontent/uploads/2020/01/Poro%C4%8Dilo-IWC-2020.pdf.
Navadni kosmatinec
 Izvedli smo popis treh lokacij, zaradi nizkih temperatur in suše je veliko mladih rastlinic pomrznilo.
Barska žaba (plavček)
 Popis mrestov je bil izveden v nižinskem poplavnem gozdu Dobrava, zaradi izredno neugodnih
hidroloških razmer – suša, je skoraj celoten zarod propadel. Potrjeno je bilo razmnoževanje plavčka tudi
na območju Jovsov.
 Potrebno bi bilo izboljšati habitat, ki bi omogočal trajno ugodno stanje razmnoževalnega habitata
(Dobrava in Jovsi).
 Mrestenje plavčkov je bilo medijsko podprto, in sicer zaradi preprečevanja škodljivega načina
fotografiranja modrih osebkov v času mrestenja.
5. Ukrepi za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (ITV)
 Zaradi ne odobrenih sredstev s strani Sklada za podnebne spremembe se ni nadaljevalo delo na področju
odstranjevanja ITV, ki je bilo opravljeno v 2019 in bi ga bilo nujno nadaljevati tudi v letu 2020 in naprej,
da bi dosegli želeni učinek.
 Pri gnezdišču čebelarja smo na enem delu odstranili ambrozijo, enoletno suholetnico in robinijo. Na del,
ki so bila tla zaradi del za urejanje opazovalnice gola, smo posejali mešanico trave in ječmena. S hitro
rastočim žitom smo ozelenili del, ki bi ga v nasprotnem primeru prerasle invazivne rastline. Ukrep se je
izkazal za uspešnega.
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6. Spremljanje stanja krajine in urejanje krajine
 Spremljali smo stanje krajine z identificiranjem krajinskih prvin, ki so pomembne za biotsko
raznovrstnost. Obdelali smo 41 enot.
 Pripravili smo predstavitev travniških sadovnjakov (besedilo za publikacijo in powerpoint predstavitev)
za potrebe zaključne predstavitve na prireditvi posvečeni promociji Nagrade za krajino Sveta Evrope v
Švici (Travniški sadovnjaki in krajina, slovenska kandidatura za omenjeno nagrado - Landscape award).
Zaradi epidemiološke situacije se dogodka nismo udeležili.
7. Upravljanje biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje
 Izveden je bil nadzor ter monitoring uspevanja Clusijevega svišča na Lovrencu in sibirske perunike v
dolini Gračnice.
 Iskali smo primerna gnezda selca za morebitno namestitev oddajnika in spremljanja gibanja odraslega
osebka (skupaj z DOPPS).
 Izvedli smo aktivnosti v okviru UNESCO-vega MAB programa za leto 2020. Več v poročilu:
https://kozjanski-park.si/wp-content/uploads/2020/07/Poro%C4%8Dilo-o-izvedenih-aktivnostih-vokviru-programa-UNESCO-MAB-2020.pdf
 Sodelovali smo pri pripravi vsebin za Triglavsko zakladnico – spletno platformo z vsebinami biosfernih
območij Slovenije, ki jo pripravlja Triglavski narodni park.
8. Izvajanje odobrenih projektov
V letu 2020 smo izvajali naslednje odobrene projekte:
Projekt, BIODIVERZITETA – UMETNOST ŽIVLJENJA (LIFE16 GIE/SI/0007) z akronimom LIFE NATURAVIVA
V letu 2020 smo v okviru projekta izvedli sledeče aktivnosti:
 Ozaveščanje različnih ciljnih skupin o nujnosti ohranjanja in pomenu biotske pestrosti preko predavanj
(4), naravoslovnih dni in delavnic za osnovne šole (3) in vrtce (9).
 Organizacija osveščevalih dogodkov: dan odprtih vrat na gnezdišču čebelarja na Bizeljskem (23. maj),
nočno opazovanje metuljev (9. julij, 20. avgust), Dan doživetja cvetočega travnika na Vetrniku (20. junij) odpovedan zaradi dežja.
 Predstavljanje in promocija projekta, Grajske poti Podsreda in dogodkov našim obiskovalcem, na
socialnih omrežjih Facebook in spletni strani; priprava medijskih objav - člankov, predstavljanje projekta
na sejmih (1).
 Letni kino na prostem na gradu Podsreda - 3 projekcije (20. junij – film Več kot med, 9. julij - film
Bojevnica, 20. avgust - Drobižki).
 Tisk 4 mesečnih plakatov o naravi Kozjanskega parka.
 Postavitev 2 razstav na gradu Podsreda: Ekosistemi Slovenije in Magična narava 2017.
 Priprava in objava virtualnih video prispevkov (virtualni sprehod po Grajski poti Podsreda, video
prispevek o koristnih organizmih ob Svetovnem dnevu čebel, video prispevek o Svetovnem dnevu
biodiverzitete in virtualni sprehod po razstavi Magična narava 2017) v okviru tedna slovenskih parkov
 Likovni natečaj z osnovnimi šolami našega zavarovanega območja za namene ilustracij za knjižico Zgodbe
iz narave.
 Priprava vsebine in izdaja knjižice Zgodbe iz narave, ki vsebuje 11 zanimivih “okoljskih” zgodb. V
elektronski
verziji
so
zgodbe
dostopne
na:
https://kozjanski-park.si/wpcontent/uploads/2021/01/Zgodbe-iz-narave_KozjanskiPark_Dec2020-V6-210x210-1.pdf .
 Organizacija obiska monitorja projekta 14. septembra 2020 na gradu Podsreda.
Projekt, Varstvo dvoživk in obnova njihovih habitatov (AMPHIbian CONservation and habitat restoration)
– LIFE AMPHICON (LIFE18 NAT/SI/000711)
V letu 2020 smo izvedli naslednje aktivnosti:
14

POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2020
 Predstavitev projekta krajanom krajevne skupnosti Kapele.
 9 sestankov projektnih partnerjev, od katerih je bil eden junija organiziran v Kozjanskem parku.
 “Kick of meeting” vseh projektnih partnerjev z nadzornikom projekta Mitjem Kaligaričem in predstavnico
Ministrstva za okolje in prostor Julijano Lebez Lozej.
 Terenski ogled Jovsov in ogled lokacije za vzrejo nižinskega urha (Bombina bombina) skupaj s slovenskimi
in projektnimi partnerji iz Nemčije in Danske.
 Pregled projektnega območja v Jovsih glede opredelitev možnih primernih habitatov za izvedbo ukrepov
za nižinskega urha (Bombina bombina).
 Monitoring nižinskega urha (Bombina bombina) v Jovsih je potekal v pomladnih in poletnih mesecih
vendar ni pokazal prisotnosti nižinskega urha. Leto je bilo izjemno sušno, predvsem pomlad, zaradi česar
že do poletja ni bilo mlak, kar je bil tudi glavni vzrok, da se nižinski urh ni pojavil.
 Vzpostavitev metodologije popisovanja hribskega urha in iskanja potencialnih habitatov za to ciljno vrsto
s strani CKFF-ja na območju Bohorja.
 Objava prispevkov v lokalnih in nacionalnih medijih ter na družabnem omrežju Facebook.
 Nabava prenosnega računalnika in monitorja.
 Nabava 2 fotoaparatov in terenskih škornjev.
 Nakup 2,41 ha zemljišč na območju Jovsov.
Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem – Projekt sodelovanja lokalnih akcijskih skupin
(LAS)
 Izdelana Komunikacijska strategija Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje https://kozjanskipark.si/wp-content/uploads/2020/08/Komunikacijska-strategija-BO-Obsotelje-in-Kozjansko.pdf.
 Strokovna ekskurzija za deležnike v BO Kras.
 Izvedba MAB dneva na družbenem omrežju.
 Izdelana tabla z zemljevidom Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje s 67 zanimivostmi območja.
Izvajanje EIP »Sadjarji opraševalcem in opraševalci sadjarjem«
 Skupni sestanek z vsemi projektnimi partnerji.
 Strokovno predavanje na temo visokodebelnih travniških sadovnjakov v Kozjanskem parku za
udeležence projekta.
Za konkretne aktivnosti lahko porabljamo tudi sredstva za materialno poslovanje zavoda (proračunska), v
skladu z razpoložljivostjo teh sredstev po obračunu splošnih stroškov poslovanja.
Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Prior. Cilj –
podcilj –
naloge in
aktivnosti
I.

Št. ur/ Skupaj
real. odhodki/
real.

7.439/
Izvajanje
8.563,50
neposrednih
aktivnosti za
varstvo vrst,
habitatnih tipov,
ekosistemov,
območij Natura

Stroški
dela/vir/
real.

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

Investicije
/vir/real.

Koor.
Obdobje
izvajanja PUN

331.542,37/106.818,28/MOP 2.400,00/MKGP 118.500,00/EU
219.989,52 16.090,69/EU
17.942,99/KP
3.500,00/MOP
2.543,06/
500,00/MOP
projekt
MOP projekt
3.614,13/
27.080/
6.796,64/KP
MOP projekt
Stvarno
//
3.873,50/
premoženje
130.026,73/MOP
Projekt riba
//
13.231,19/EU
800,00/Unesco
6.713,18/EU
2.097,54/MOP
13.599,00/EU
27.080,00/
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projekt
6.619,64/KP

2000, naravnih
vrednot in
krajine

Spremljanje
stanja vrst in
habitatov Nature
2000

380/
428,50

6.964,20/
9.692,27

6.964,20/MOP
//
9.692,27/MOP

7.484,08/
projekt BO
//
4.327,71/MOP
735,02/občine
3.086,06/MKGP
10.531,45/KP
2.540,00/projekt
Riba
331,90/Unesco
4.585,31/EU
345,38/MOP
Projekt
7.638,41/projekt
BP

stvarno
premoženje

10.975,75/MOP
38,61/KP
//

DK

januaravgust

DA

Monitoring petelinčka, črnega apolona in sviščevega mravljiščarja

DK

januarjunij

DA

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

DK

marecavgust

DA

KAZALNIK: izvedeni popisi vrst/izvedeni popisi vrst
Izvajanje ukrepov
na območjih
Natura 2000

Ciljna vrednost: 7/7

2.142/ 34.821,14/ 32.421,14/MOP 2.400,00/MKGP
//
//
2.672 61.536,88
46.284,36/MOP

AČ celo leto DA

2.925,65/MOP
735,02/občine
3.086,06 MKGP
8.505,79/KP

Vzdrževanje travnikov

AČ

majavgust

Vzdrževanje visokodebelnih sadovnjakov, kolekcijskega sadovnjaka, drevesnice in
izbor Carjeviča

AČ

celo leto DA

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

DK

celo leto DA

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

AP

celo leto DA

Odstranjevanje lesne zarasti

AP

III. in IV. DA
četrtletje

KAZALNIK: pokošeni travniki

Ciljna vrednost: 5ha/ 5h

KAZALNIK: obdelan sadovnjak

Ciljna vrednost: 3ha/3ha

KAZALNIK: pripravljene strokovne osnove

Ciljna vrednost: 1/0
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KAZALNIK: nameščena in vzdrževana funkcionalna bivališča

Ciljna vrednost: 18/8

KAZALNIK: obrezana drevesa

Ciljna vrednost: 100/86

KAZALNIK: izbran Carjevič

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIK: odstranjeni paraziti med bubami dišavk v bivališčih za žuželke Ciljna vrednost: 5/2
KAZALNIK: nakup teleskopskih škarij
Spremljanje
stanja in varstvo
naravnih vrednot

154/
206,5

Ciljna vrednost: 2/2

3.411,86/
5.185,75

3.411,86/MOP
//
5.185,75/MOP

Spremljanje stanja naravnih vrednot
KAZALNIK: vnos opisanih stanj v naravovarstveni atlas
Spremljanje
stanja vrst

742/
618

25.991,80/ 15.991,80/MOP
14.624,68
//
14.624,68/MOP

BP

celo leto

BP

celo leto

Ciljna vrednost: 5/0
10.000,00/KP
//

Inventarizacija vrst

DK

celo leto

DK

celo leto

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

DK

celo leto

Popis gnezdilk na Kozjanskem

DK

celo leto

Obročkanje ptic v Jovsih

DK

celo leto

KAZALNIK: izvedeni popisi vrst

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIK: izdelano poročilo o popisu

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIK: izvedena obročkanja s poročilom

Ciljna vrednost: 1/1

Ukrepi za
preprečevanje in
obvladovanje
vnosa in širjenja
invazivnih
tujerodnih vrst

216/29 3.310,16/

3.310,16/MOP
//
445,22/MOP

BP

II. in III.
četrtletje

Osveščanje o invazivnih tujerodnih vrstah

TO

majavgust

Spremljanje razširjenosti ITV v ZO in njegovi okolici

TO

majavgust

Priprava in izvajanje ukrepov za obvladovanje močno razširjenih vrst

AP

majoktober

445,22

KAZALNIK: izvedene osveščevalne aktivnosti,

Ciljna vrednost: 2/0

KAZALNIK: določeno število lokacij

Ciljna vrednost: 3/0
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KAZALNIK: odstranitev tujerodnih vrst na teh lokacijah
Spremljanje
stanja in urejanje
krajine

240/
366

6.183,90/
9.530,95

Ciljna vrednost: 3/0

5.683,90/MOP 500,00/MOP
//
//
8.128,89/MOP 1.402,06/MOP

Identifikacija krajinskih prvin

VZ

celo leto

VZ

celo leto

KAZALNIK: pregled krajinskih prvin

Ciljna vrednost: 8/8

KAZALNIK: popis krajinskih prvin

Ciljna vrednost: 8/8

Upravljanje
biosfernega
območja

210/
238

8.879,40/
8.721,21

4.205,90/MOP
3.873,50/
//
projekt riba
5.849,31/MOP 800,00/Unesco
//
2.540,00/
projekt riba
331,90/Unesco

TK

celo leto

Mreža šol

TO

celo leto

Spremljanje stanja narave na celotnem območju

TO

celo leto

Izvajanje naravoslovnih dni v okviru projekta Ribe na šolskih krožnikih

DK

I. in II
četrtletje

KAZALNIK: izvedene aktivnosti

Ciljna vrednost: 5-10/9

KAZALNIK: dopolnjena baza podatkov o stanju narave

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIK: naravoslovni dnevi v okviru projekta Ribe na šolskih krožnikih Ciljna vrednost: 4/4
LIFE
NATURAVIVA

2.117/ 39.021,56/
1.957,25 31.074,16

13.593,27/EU
2.265,56/
MOP projekt
7.341,09/
MOP redni
6.796,64/KP
//
13.212,37/EU
2.197,54/MOP
projekt
4.513,11/MOP
redni
6.596,18/KP

5.415,00/EU
902,50/
MOP projekt
2.707,50/KP
//
3.175,11/EU
345,38/MOP
projekt
1.034,47/KP

TK

celo leto

Priprava in izdelava brošure Zgodbe iz narave

NKG

celo leto

Promocijske aktivnosti projekta

NKG

celo leto

Izvedba projekcij kina na prostem na gradu Podsreda z naravovarstveno tematiko

NKG

celo leto

Ogled primera dobre prakse

NKG

celo leto

Izvedba osveščevalnih dogodkov

NKG

celo leto

Gostovanje razstave Magična narava 2017 in razstave Ekosistemi Slovenije

NKG

celo leto
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Srečanje projektnih partnerjev

NKG

celo leto

KAZALNIK: brošura

Ciljna vrednost: 1 /1

KAZALNIK: promocija projektnih aktivnosti

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIK: izvedene projekcije kina na prostem

Ciljna vrednost: 3/3

KAZALNIK: ogled dobre prakse

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIK: osveščevalni dogodki

Ciljna vrednost: 10-20/20

KAZALNIK: gostovanje razstav

Ciljna vrednost: 2/2

KAZALNIK: srečanje

Ciljna vrednost: 1/1

LIFE AMPHICON

1.072/ 189.359,71/
1.628 60.790,43

2.497,42/EU
277,50/
MOP projekt
23.864,79/
MOP redni
//
18,82/EU
25.529,77/MOP
redni
23,46/KP

8.184,00/EU
2.711,63/
MOP projekt
2.744,37/KP
//
1.410,20 EU
15,00/KP

118.500,00/EU
3.500,00/MOP
projekt
27.080,00/
Stvarno
premoženje
//
6.713,18/EU
27.080,00/
stvarno
premoženje

TK

celo leto

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

DK

celo leto

Izdelava tehnične dokumentacije za mlake in kopenske habitate

DK

celo leto

Ureditev lokacije za vzpostavitev opreme za gojenje nižinskega urha

AČ

IV.
četrtletje

Nakup opreme za gojenje nižinskega urha

VS

IV.
četrtletje

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

TK

celo leto

Nakup zemljišč na območju Jovsov - 10 ha

DK

celo leto

Dogovori z lastniki za vzpostavitev 30 mlak na Bohorju

TK

celo leto

Organizacija in izvedba 5 dnevnega poletnega tabora

BP

III.
četrtletje

Ureditev mlake pri OŠ Lesično

BP

IV.
četrtletje

Nakup računalnika in fotoaparata

VS

I. četrtletje

KAZALNIK: pridobljena dovoljenja

Ciljna vrednost: 1/0

KAZALNIK: tehnična dokumentacija

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIK: urejena lokacija za gojenje nižinskega urha

Ciljna vrednost: 1/0
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KAZALNIK: kupljena oprema za gojenje nižinskega urha

Ciljna vrednost: 1/0

KAZALNIK: dogovor z RD Sotla

Ciljna vrednost: 1/0

KAZALNIK: površina kupljenih zemljišč

Ciljna vrednost: 10 ha/2,41 ha

KAZALNIK: dogovori o najemu zemljišč za mlake na Bohorju

Ciljna vrednost: 1/0

KAZALNIK: izveden poletni tabor

Ciljna vrednost: 1/0

KAZALNIK: urejena mlaka pri OŠ Lesično

Ciljna vrednost: 1/0

KAZALNIK: računalnik

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIK: fotoaparat

Ciljna vrednost: 1/2

Približajmo
UNESCO-va
biosferna
območja
prebivalcem

150/
402,75

13.305,20/ 3.330,00/MOP
18.004,82
//
9.399,22/MOP

7.484,08/
projekt BO
2.491,12/KP
//
7.638,41/projekt
BO
967,19/KP

TK

I.-III.
četrtletje

Organizacija in izvedba MAB dneva

TK

I.-III.
četrtletje

Strokovna ekskurzija za deležnike v BO Kras

TK

I.-III.
četrtletje

Izdelava komunikacijske strategije

TK

I.-III.
četrtletje

Priprava in izdelava informacijske table o BO Kozjansko in Obsotelje

TK

I.-III.
četrtletje

KAZALNIK: MAB dan

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIK: strokovna ekskurzija

Ciljna vrednost: 1 /1

KAZALNIK: izdelana komunikacijska strategija

Ciljna vrednost: 1 /1

KAZALNIK: informacijska tabla

Ciljna vrednost: 1 /1

16/17,5
Izvajanje EIP
»Sadjarji
opraševalcem in
opraševalci
sadjarjem«

293,44/
374,15

293,44/MOP
//
374,15/MOP

AČ

celo leto

Predavanje o visokodebelnih travniških sadovnjakih

AČ

celo leto

Strokovna srečanja s projektnimi partnerji

AČ

celo leto

KAZALNIK: predavanje

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIK: strokovna srečanja

Ciljna vrednost: 1-3/1
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Število izvedenih ur na zaposlenega za izvedbo prve naloge
Zaposleni

Število ur

Barbara Ploštajner

442,50

Adrijan Černelč

1.135,50

Anton Preskar

219

Peter Kunst

1.161,50

Dušan Klenovšek

997,50

Valerija Slemenšek

119

Lucija Zorenč

70

Vesna Zakonjšek

431

Nataša F. Krašovic

44,25

Tatjana Kotnik

998,75

Tina Osovnikar

1.229,75

Nina K. Gabron

1.714,75

SKUPAJ

8.563,50

2. AKTIVNO SODELOVANJE PRI PRIPRAVI NOVEGA PROGRAMA NATURA 2000 ZA OBDOBJE 20212027
Vključevali smo se v aktivnosti pri procesu priprave, ki jih je izvajalo resorno ministrstvo - sodelovali smo na
delavnicah učinkovitega komuniciranja v okviru projekta LIFE IP Natura.si.
Sodelovali smo pri dopolnitvah aneksov »Prioritised action framework - PAF«.
Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Prior. Cilj –
podcilj –
naloge in
aktivnosti
I.

Št. ur/
real.

Skupaj
odhodki/
real.

Stroški
dela/vir/
real.

Aktivno
sodelovanje pri
pripravi novega
programa
Natura 2000 za
obdobje 20212027

110/64

2.388,68/
1.669,12

2.388,68/MOP
//
1.669,12/MOP

Vključevanje v
aktivnosti za
pripravo novega

110/64

2.388,68/
1.669,12

2.388,68/MOP
//
1.669,12/MOP

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

BP celo leto
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Programa
Natura 2000
KAZALNIK: izvedene aktivnosti

Ciljna vrednost: 1-5/4

Število izvedenih ur na zaposlenega za izvedbo druge naloge
Zaposleni

Število ur

Barbara Ploštajner

45,75

Adrijan Černelč

1

Tatjana Kotnik

8,25

Tina Osovnikar

9

SKUPAJ

64

3. PRIPRAVA NAČRTOV UPRAVLJANJA ZAVAROVANEGA OBMOČJA
V okviru tretje naloge smo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Sodelovanje pri novelaciji ustanovitvenega akta in pripravljanje osnutka načrta upravljanja
Organizirali smo 2. forum deležnikov zavarovanega območja Kozjanskega parka (poudarek je bil na blagovni
znamki in njeni vlogi v prihodnje ter oblikovanju ponudbe gradu Podsreda).
Pregledali smo delo Kozjanskega parka v letu 2019 in ključne aktivnosti v letu 2020 ter pregledali izpolnjene
predloge s prejšnjega Foruma.
Resorno ministrstvo ni pristopilo k pripravi posodobitve akta o ustanovitvi, zato na nalogi nismo opravili
načrtovanih aktivnosti.
2. Priprava letnega načrta dela
Program dela in finančni načrt JZ KP za leto 2021 so na Ministrstvo za okolje in prostor posredovali v začetku
meseca decembra 2020. Pripombe s strani ministrstva smo dobili že v prvi polovici decembra.
Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Prior.

I.

Cilj –
podcilj –
naloge in
aktivnosti

Št. ur/
real.

Skupaj
odhodki/
real.

Stroški
dela/
vir/real.

53.005,46/
8.687,83

53.005,46/MOP
//
8.687,83/MOP

Sodelovanje pri 1.930/ 44.039,90/
1.519,53
66
novelaciji
ustanovitvenega
akta in

44.039,90/MOP
//
1.519,53/MOP

Priprava
načrtov
upravljanja
zavarovanega
območja

2.330/
356

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

BP

celo leto
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pripravljanje
osnutka načrta
upravljanja
2. Forum deležnikov zavarovanega območja

TK

I.
četrtletje

Sodelovanje pri pripravi novelacije akta o zavarovanju in koordinacija
posvetovanj z deležniki na lokalni in regionalni ravni

BP

celo leto

Izvajanje aktivnosti v zvezi s pripravo osnutka načrta upravljanja

BP

celo leto

KAZALNIK: forum deležnikov

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIK: izvedene aktivnosti pri novelaciji

Ciljna vrednost: 1/0

KAZALNIK: izvedene aktivnosti-načrt upravljanja

Ciljna vrednost: 1-5/0

Priprava
letnega
načrta dela

400/
290

8.965,56/
7.168,30

8.965,56/MOP
//
7.168,30/MOP

Priprava letnega programa dela
KAZALNIK: Potrjen letni program dela

VS

III. in IV.
četrtletje

VS

III. in IV.
četrtletje

Ciljna vrednost: 1/1

Število izvedenih ur na zaposlenega za izvedbo tretje naloge
Zaposleni

Število ur

Barbara Ploštajner

31,5

Adrijan Černelč

24,5

Anton Preskar

6

Peter Kunst

4

Dušan Klenovšek

5

Valerija Slemenšek

118,5

Lucija Zorenč

36,5

Vesna Zakonjšek

8

Nataša F. Krašovic

57,5

Tatjana Kotnik

52,50

Tina Osovnikar

12,00

SKUPAJ

356
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4. IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI
V okviru četrte naloge smo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Izvajanje nadzora v naravi
Prednostno smo izvajali nadzor nad ravnanji, ki ogrožajo naravovarstveno najbolj pomembne habitate ter
prizadenejo rastlinske in živalske vrste vezane na določen habitat.
Na področju neposrednega nadzora smo v letu 2020 posebno pozornost posvetili naslednjim nalogam:
 Sekanje obvodne vegetacije – januarja in februarja smo aktivno opozarjali in svetovali lastnikom
obvodnih zemljišč.
 Nedovoljeno odlaganje odpadkov – predvsem gre za gradbene odpadke, ki jih lastniki kasneje prekrijejo
z zemljino in jih ni mogoče odkriti. Pri odkrivanju povzročiteljev smo sodelovali z lastniki zemljišč in s
pristojno inšpekcijo za naravo.
 V času gnezditvenega obdobja čebelarja smo v peskokopu Župjek poostrili nadzor prisotnosti
obiskovalcev s postavitvijo videonadzora.
 V času cvetenja kukavičevk smo poostrili nadzor na travniku, kjer poteka naravoslovna učna pot Travnik.
 V dogovoru z ZRSVN spremljamo izvajanje novogradenj glede na usmeritve, izdane v naravovarstvenem
soglasju.
 Vožnja v naravnem okolju – problem predstavljajo motorne sani v zimskem času, štirikolesniki in kros
motorji. Kršitelje je zelo težko sankcionirati na mestu izvedbe prekrška, zato smo se povezali s policijo in
s skupnimi akcijami pristopili k reševanju problematike.
 Sestanek z inšpekcijo za naravo OE Celje glede prekrškov.
 Pogovori z inšpekcijo za kmetijstvo glede odlaganja odpadkov iz komunalnih naprav.
 Izdali smo plačilni nalog za vožnjo v naravnem okolju.
 Izvajali smo poostren nadzor glede nedovoljene vožnje v naravi tudi ob vikendih in postavili opozorilne
table na lokacijah, kjer se tovrstna vožnja intenzivneje odvija.
 Na lokacijah izdanih naravovarstvenih soglasij (ARSO) smo spremljali skladnost izvedbe posegov.
 Odkrili smo kar nekaj črnih odlagališč odpadkov, o čemer smo obvestili Inšpektorat RS za okolje in
prostor.
 V jesenskem času smo lastnikom svetovali pri pridobivanju dovoljenj za posege v prostor glede sekanja
obvodne vegetacije.
 V gozdnem prostoru opažamo zelo veliko posegov, ki zelo negativno vplivajo na gozdni prostor (vlake,
goloseki...). O teh posegih predhodno nismo obveščeni in glede na pregledano stanje je razvidno, da se
po končanih delih ne sanira vlak in drugih posegov, ki so nastalo ob poseku. Na Zavod za gozdove smo
poslali dopis v katerem smo jih opozorili na omenjene probleme. Odgovora v letu 2020 nismo prejeli.
2. Izobraževanje mladih varuhov narave
V času poletnih počitnic smo izvedli 3 petdnevna izobraževanja osnovnošolskih otrok za mlade varuhe
narave - 2 v juliju in 1 v avgustu. Na vseh treh izobraževanjih je bilo prisotnih 63 osnovnošolskih otrok, ki so
pridobili naziv mladi varuh narave. 28 mladih varuhov narave je iz zavarovanega območja Kozjanskega
parka, 13 iz Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje ter 22 iz ostale Slovenije.
Razdelitev nalog za izvajanje četrte naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Prior. Cilj –
podcilj –
naloge in
aktivnosti

Št. ur/
real.

Skupaj
Stroški dela Materialni
odhodki/ /vir/real.
stroški (brez
real.
fiksnih: el.
voda.)/vir/rea.

Investicije/ Koor. Obdobje
vir/
izvajanja PUN
real.
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I.

1.630/ 30.203,00/ 24.798,00/MOP
Izvajanje
41.399,67
//
1.773
neposrednega
31.819,58/MOP
nadzora v naravi

Izvajanje
nadzora v
naravi

1.110/ 14.870,10/ 13.765,10/MOP
//
1.202 19.762,68
18.237,71/MOP

1.105,00/KP
4.300,00/Unesco
//
1.397,93/MOP
411,33/občine
796,43/KP
5.480,05/Unesco

//
1.494,35/
Unesco

1.105,00/KP
//
1.397,93/MOP
7,88/KP
119,16/občine

AP celo leto

Izvajanje nadzora v naravi

AP celo leto

Sodelovanje z drugimi pristojnimi službami znotraj prostora

PK celo leto

KAZALNIK: Službena obleka za naravovarstveni nadzor za tri osebe

Ciljna vrednost: 3/4

KAZALNIK: poročilo o izvedenih nalogah

Ciljna vrednost: 1/1

Izobraževanje
mladih varuhov
narave

520/
571

15.332,90/ 11.032,90/MOP
21.636,99
//
13.581,87/MOP

4.300,00/Unesco
//
788,55/KP
5.480,05/Unesco
292,17/Občine

//
1.494,35/
Unesco

BP II. in III.
četrtletje

BP II. in III.

Izvedba treh izobraževanj

četrtletje

KAZALNIK: Izvedena tri petdnevna izobraževanja

Ciljna vrednost: 3/3

Število izvedenih ur na zaposlenega za izvedbo četrte naloge
Zaposleni

Število ur

Barbara Ploštajner

333,75

Anton Preskar

645,25

Peter Kunst

445,5

Dušan Klenovšek

48

Lucija Zorenč

85,5

Vesna Zakonjšek

57

Tina Osovnikar

158

SKUPAJ

1.773

5. OMOGOČANJE POGOJEV ZA KLJUČNE ŽIVLJENJSKE FAZE NAJBOLJ OGROŽENIH VRST TER ZA
OHRANJANJE NAJBOLJ OBČUTLJIVIH NARAVNIH VREDNOT
V okviru naloge smo izvajali naslednje aktivnosti
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1. Ukrepi za ohranjanje populacije dvoživk
 Postavitev ograje na obeh straneh ceste – februar
 Zaradi nizkih nočnih temperatur in suše je bila pomladna selitev motena - namesto običajnih 5 do 8.000
je bilo prenesenih le 2.132 osebkov.
2. Aktivnosti za ohranitev ugodnega stanja gnezditvenega habitata čebelarja
 Čiščenje zarasti med opazovalnico in gnezdilno steno.
 Izravnali smo površino za lažje vzdrževanje – pomoč podjetja Agrad.
 Postavili smo videonadzor - preprečevanje škodljivih oblik opazovanja.
 V neposredni bližini stene postavili še kamuflažno foto opazovalnico, ki omogoča nemoteče
fotografiranje za čebelarja in fotografa(interes je bil zelo velik, potrebne so bile rezervacije termina).
 Izvedli smo “Dan odprtih vrat” v okviru projekta Life Naturaviva.
Razdelitev nalog za izvajanje pete naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Prior. Cilj –
podcilj –
naloge in aktivnosti
I.

Št. ur/ Skupaj
Stroški dela/ Mat. stroški Investicije Koor. Obdobje PUN
real.
odhodki/ vir/real.
(brez fiksnih: /vir/real.
izvajanja
real.
el.voda.)/vir/
real.

Omogočanje pogojev 244/
za ključne življenjske 259,5
faze najbolj
ogroženih vrst ter za
ohranjanje
najbolj občutljivih
naravnih vrednot
Ukrepi za ohranjanje
populacije dvoživk

102/
138

5.798,90/ 4.698,90/MOP 1.100,00/MOP
//
6.191,06
//
//
113,11/MOP
6.061,53/MOP 129,52/MOP

2.147,10/ 2.047,10/MOP
3.357,31
//
3.340,90/MOP

100,00/MOP
//
16,41/MOP

DK

jan-sept

Postavitev ograje ob prometnici

AP

I.
četrtletje

Prenašanje dvoživk z monitoringom

DK

I.
četrtletje

DA

KAZALNIK: postavljena ograja

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIK: število prenesenih dvoživk

Ciljna vrednost: 5000/2132

KAZALNIK: poročilo

Ciljna vrednost: 1/1

142/
Aktivnosti za
ohranitev ugodnega 121,5
stanja gnezditvenega
habitata čebelarja

3.651,80/ 2.651,80/MOP
2.833,75
//
2.720,64/MOP

1.000,00/MOP
//
113,11/MOP

DK
I. – III.
četrtletje

Komunikacija z okoliškimi prebivalci, obiskovalci, naravoslovnimi fotografi

DK

I. in III.
četrtletje

Monitoring čebelarja in obiska

DK

I. in III.
četrtletje
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Postavitev kamuflažnega opazovališča za potrebe fotografiranja

DK

I.
četrtletje

KAZALNIKI: ohranjen gnezditveni habitat z vzdrževano opazovalnico

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIKI: opravljen monitoring s poročilom

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIKI: postavljena foto opazovalnica

Ciljna vrednost: 1/1

Število izvedenih ur na zaposlenega za izvedbo pete naloge
Zaposleni

Število ur

Barbara Ploštajner

55

Adrijan Černelč

16

Anton Preskar

56,75

Dušan Klenovšek

87,25

Lucija Zorenč

8

Vesna Zakonjšek

20

Nataša F. Krašovic

2

Tina Osovnikar

14,5

SKUPAJ

259,5

6. SODELOVANJE PRI UKREPIH IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA, S KATERIMI SE ZAGOTAVLJA
CILJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA
V okviru te naloge smo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Sodelovanje pri pripravi novih ukrepov za reformo Skupne kmetijske politike novega programskega
obdobja po letu 2020
 Aktivno sodelujemo pri oblikovanju pogajalskih izhodišč in oblikovanju ukrepov za ohranitev ugodnega
stanja vrst in habitatov na kmetijskih zemljiščih (Skupnost naravnih parkov Slovenije).
 v okviru Skupnosti naravnih parkov Slovenije sodelujemo v delovni skupini Aktivni kmet, kjer se
oblikujejo predlogi Skupne kmetijske politike po letu 2020, v kateri zastopamo interese in cilje
zavarovanih območij (V okviru Direktorata za kmetijstvo, Službe za strateški načrt).
 Z lastniki kmetijskih zemljišč smo opravili pogovore o prednostih in slabostih sedanjih ukrepov iz
Programa razvoja podeželja.
 Udeležili smo se okrogle mize z naslovom Pomen govedoreje na območjih s težjimi pridelovalnimi pogoji,
ki jo je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano in Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije.
 Na pobudo KGZS - Izpostava Šmarje pri Jelšah smo se prijavili na razpis občine Rogatec za namene
Izobraževanja in informiranja v kmetijstvu in ga uspešno pridobili. V spomladanskem času smo izvedli
praktični prikaz rezi sadnih dreves
2. Sodelovanje z ekološkimi kmetijami
 Izvajamo svetovanja pri vzgoji visokodebelnih sadnih dreves.
 Svetujemo pri tehnoloških ukrepih za preprečevanje gospodarske škode, ki jo povzročajo določene
žuželke.
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 Sodelujemo z nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ponudniki produktov iz travniških sadovnjakov
in drugimi ponudniki iz zavarovanega območja, pri skupni promociji na prireditvah, ki se jih udeleži ali jih
organizira Kozjanski park.
 V trgovini lokalnih produktov na upravi parka in na gradu Podsreda smo poleg obstoječih ponudnikov
pridobili nove, ki imajo izdelke v skladu z načeli trajnostnega razvoja in s tem okrepili ponudbo.
3. Sodelovanje z nosilci dopolnilnih dejavnostih na kmetijah – dogovarjanje s ponudniki, vključevanje v
projekte, prodaja regionalnih produktov
Z 10 ponudniki smo sklenili poslovno sodelovanje v povezavi z odprtjem grajskih sob in apartmajev na gradu
Podsreda.
Festivala ekološke hrane zaradi epidemije covid – 19 nismo izvedli.
Razdelitev nalog za izvajanje šeste naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Prior. Cilj –
podcilj –
naloge in aktivnosti

I.

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

Št. ur/
real.

440/
231

144/
82

Skupaj Stroški dela/ Materialni
Investicije Koor. Obdobje PUN
odhodki vir/real.
stroški (brez /
izvajanja
/real.
fiksnih:
vir/real.
el.voda.)/vir
/real.
10.294,76/ 9.294,76/MOP 1.000,00/občine
5.020,20
//
5.020,20/MOP

2.852,16/ 2.852,16/MOP
1.726,32
//
1.726,32/MOP

AČ

celo leto

Vključevanje v ukrepe iz Programa razvoja podeželja

AČ

celo leto

Sodelovanje v delovnih skupinah

AČ

celo leto

KAZALNIK: vključevanje v ukrepe

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIK: sodelovanje v delovnih skupinah

Ciljna vrednost: 1/1

Sodelovanje z
ekološkimi kmetijami

76/
20

2.568,60/ 1.568,60/MOP 1.000,00/občine
465,10
//
465,10/MOP

AČ

celo leto

Sodelovanje z ekološkimi kmetijami in združenji ekoloških kmetov

AČ

celo leto

Izvedba Festivala ekološke hrane

VS

II. in III.
četrtletje

KAZALNIK: sodelovanje z ekološkimi kmetijami/združenji

Ciljna vrednost: 5/5

KAZALNIK: izvedba Festivala ekološke hrane

Ciljna vrednost: 1/0
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Sodelovanje z nosilci
dopolnilnih dejavnostih
na kmetijah –
dogovarjanje s
ponudniki, vključevanje
v projekte, prodaja
regionalnih produktov

220/
129

4.874,00/
2.828,78

4.874,00/MOP
//
2.828,78/MOP

Komunikacija in sodelovanje s ponudniki

TK

TK

celo leto

celo leto

KAZALNIK: število ponudnikov na Prazniku kozjanskega jabolka

Ciljna vrednost: 150/40

KAZALNIK: število ponudnikov s katerimi bomo dogovorili poslovno sodelovanje
oz. sodelovanje v projektu

Ciljna vrednost: 1-3/10

Število izvedenih ur na zaposlenega za izvedbo šeste naloge
Zaposleni

Število ur

Adrijan Černelč

78

Anton Preskar

2

Dušan Klenovšek

2

Valerija Slemenšek

10

Nataša F. Krašovic

39,75

Tatjana Kotnik

92,25

Tina Osovnikar

7

SKUPAJ

231

7. SODELOVANJE Z NARAVOVARSTVENIMI, STROKOVNIMI IN ZNANSTVENIMI ZAVODI IN
INSTITUCIJAMI
V okviru sedme naloge smo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave
 Izvedli smo terensko izobraževanje in osveščanje lastnikov obvodnih zemljišč glede sekanja obvodne
vegetacije.
 Sodelovali smo pri pripravi naravovarstvenih smernic za Občinski prostorski načrt občine Krško ter za
Občinski prostorski načrt občine Brežice, in sicer za del, ki spada v zavarovano območje.
 V okviru aktivnosti, ki ji je ZRSVN izvajal v okviru projekta Vezi narave in se nanašajo na območje ob
Sotli, smo sodelovali pri spremljanju stanja vrst predvsem hroščev ter s predlogi in terenskimi ogledi
lokacij, kjer so se izvedli določeni ukrepi - čiščenje mrtvega rokava reke Bistrice.
 Sodelovali smo pri terenskih ogledih ZRSVN v zvezi s pripravo mnenj za dovoljenja za poseg v naravo
glede sekanja obvodne vegetacije.
 Sodelovali smo pri terenskih ogledih ZRSVN v zvezi s pripravo naravovarstvenih soglasij.
 Od Zavoda RS za varstvo narave prejemamo strokovna mnenja, ki jih izdajajo v vednost tudi na naš
naslov. Prejeli smo 22 strokovnih mnenj zavoda, ki jih arhiviramo.
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2. Sodelovanje z zavarovanimi območji
 Z zavarovanimi območji Slovenije sodelujemo v okviru Skupnosti naravnih parkov Slovenije, ki jo je v
2020 vodil Triglavski narodni park.
 V okviru Skupnosti naravnih parkov Slovenije poteka tudi skupna aktivnost za parkovne šole, v okviru
katere šolarji spoznavajo zavarovana območja. Tema 2019/2020 je bila geološke značilnosti zavarovanih
območij. Zaradi epidemije COVID 19 je le ena šola rešila vse naloge pri aktivnosti, ostale pa delno. Ob
začetku novega šolskega leta smo se odločili, da bo kviz za šolarje 2020/2021 potekal na temo dvoživke
tudi zaradi začetka izvajanja projekta Life Amphicon.
3. Sodelovanje z Agencijo RS za okolje
 Od Agencije RS za okolje prejemamo v vednost ponudbe za prodajo zemljišč na zavarovanem območju
ter pozive in naravovarstvena soglasja k posegom v prostor znotraj zavarovanega območja. Prejeli smo
17 pozivov ter 23 naravovarstvenih soglasij, dve soglasji s pogoji ter eno zavrnitev posega.
 O ponudbah za prodajo zemljišč in naravovarstvenih soglasjih k posegom v prostor vodimo evidenco.
Naravovarstveni nadzorniki na podlagi le-te spremljajo stanje na terenu.
4. Sodelovanje s strokovnimi in drugimi znanstvenimi organizacijami doma in v tujini
 Kozjanski park kot član mreže Parkov Dinarskega loka redno komunicira z mrežo in WWF Adria kot
krovno organizacijo.
 Kozjanski park je član Sava Parks Network - aktivno smo sodelovali pri aktivnostih, ki so se letos izvajale
na daljavo (videokonference, webinar).
 Z Mikološko zvezo Slovenije smo sodelovali pri pripravi projekta vzpostavitev gobarske učne poti in
pripravi razstave gliv Kozjanskega parka na gradu Podsreda. Skupaj smo izvedli izobraževanja v zvezi z
mobilno aplikacijo Boletus informaticus, vezano na prepoznavanje gliv, ki je bila septembra v
Kozjanskem parku.
 Z DOPPS-om smo sodelovali pri izvedbi popisa gnezdilk Kozjanskega parka in tudi pri iskanju primernih
sokolov selcev za opremljanje z oddajnikom.
 S Turistično zvezo Slovenije smo sodelovali pri ocenjevanju in izboru tematske poti Slovenije 2020 v
okviru komisije za tematske poti.
 Kot člani Skupnosti muzejev Slovenije (SMS) smo pripravili program “Z igro do dediščine” in se udeležili
dopisne seje skupščine SMS.
5. Sodelovanje s šolskimi centri in fakultetami
 Biotehniška fakulteta iz Ljubljane, Oddelek za agronomijo – obvezno praktično izobraževanje je
opravljala študentka 2. letnika (36 ur).
 Šolski center Grm Novo mesto – obvezno praktično izobraževanje je opravljal dijak 2. letnika (160 ur).
 Ekonomsko poslovna fakulteta – obvezno praktično izobraževanje je opravljala študentka 2. letnika (380
ur), ki je bila dodatna pomoč pri sprejemanju in vodenju obiskovalcev po zavarovanem območju v
poletnih mesecih, ko je bil obisk mogoč v omejenem obsegu.
 Biotehniška fakulteta iz Ljubljane, Oddelek za biologijo – pri raziskovalni nalogi dveh študentov smo
nudili pomoč s podatki o gnezdenju čebelarja.
6. Sodelovanje z različnimi organizacijami pri razpisih na projekte
 Prijavili in pridobili smo 2 projekta, ki sta sofinancirana s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
Centri interpretacije zavarovanih območij (JZ KP je projektni partner z Občino Kozje, RA Sotlo na območju
LAS Obsotelje in Kozjansko - 5. Javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja
lokalne akcijske skupine skupaj s še tremi slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami)
V okviru projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti:
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 vzpostavitev sprejemne pisarne in trgovine produktov blagovne znamke Sožitje ter ostalih domačih
izdelkov iz območja Kozjanskega in Obsotelja za obiskovalce gradu Podsreda in grajskih apartmajev v
zgornjem gospodarskem poslopju
 vzpostavitev info točke o glavnih značilnostih zavarovanega območja Kozjanskega parka ter Biosfernega
območja Kozjansko in Obsotelje v zgornjem gospodarskem poslopju gradu Podsreda
Projekt je bil odobren s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in bo trajal od 1.1.2021 do
31.12.2022.
Pomen gliv za biodiverziteto Kozjanskega (JZ KP je vodilni partner z Občino Podčetrtek, Gobarskim
društvom Kozjansko Kozje ter Turizmom Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje - 3. javni razpis za izbor
operacij iz naslova 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 sofinanciranje iz sklada EKSRP).
V okviru projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti:
 gobarska učna pot z zloženko
 razstava gob na gradu Podsreda
 delavnice o pomenu gliv
Projekt je bil odobren s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in bo trajal od 1. 1. 2021 do
31. 12. 2021.
Razdelitev nalog za izvajanje sedme naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Prior. Cilj –
Št. ur/ Skupaj
podcilj –
real. odhodki
naloge in aktivnosti
/real.
I.

Stroški dela/ Mat. stroški
vir/real.
(brez fiksnih:
el.voda.)/vir
/real.

Investicije Koor. Obdobje PUN
/vir/real.
izvajanja

876/ 19.883,10/ 18.933,10/MOP 650,00/MOP
Sodelovanje z
//
200,00/KP
naravovarstvenimi, 812 18.765,21
18.554,14/MOP
100,00/občine
strokovnimi in
//
znanstvenimi
4,02/MOP
217,04/KP
zavodi in
institucijami

Sodelovanje z
Zavodom RS za
varstvo narave

162/
107

3.500,08/
2.393,50

3.500,08/MOP
//
2.393,50/MOP

BP celo leto

Strokovna srečanja

BP

celo leto

Skupni terenski ogledi

TO

celo leto

KAZALNIK: število skupnih aktivnosti
Sodelovanje z
drugimi
zavarovanimi
območji

160/ 3.867,08/
59,75 1.492,92

Ciljna vrednost: 5-10/8
3.367,08/MOP
//
1.470,06/MOP

500,00/MOP
//
22,23/KP

BP

celo leto

Sodelovanje na delovnih sestankih

BP

celo leto

Skupna srečanja zaposlenih

BP

celo leto
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KAZALNIK: skupna srečanja in sestanki
Sodelovanje z
Agencijo RS za
okolje

100/ 1.876,00/
120,25 2.315,07

Ciljna vrednost: 2-5/5

1.876,00/MOP
//
2.315,07/MOP

BP

celo leto

Pregledovanje pozivov in odločb

VZ

celo leto

Sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih mnenj

VZ

celo leto

Spremljanje predkupnih pravic

TO

celo leto

KAZALNIK: pregledane odločbe

Ciljna vrednost: 40/48

KAZALNIK: mnenja

Ciljna vrednost: 10/5

KAZALNIK: predkupne pravice

Ciljna vrednost: 140/114

Sodelovanje s
strokovnimi in
drugimi
znanstvenimi
organizacijami
doma in v tujini

214/ 5.249,04/
211,75 5.366,96

4.799,04/MOP
//
5.168,13/MOP

150,00/MOP
200,00/KP
100,00/občine
//
4,02/MOP
194,81/KP

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

KAZALNIK: sodelovanja
3.248,20/
6.736,12

3.248,20/MOP
//
6.736,12/MOP

TK

celo leto

Spremljanje razpisov

TK

celo leto

Priprava vsebin na razpise

TK

celo leto

Sodelovanje z
različnimi
organizacijami pri
razpisih na
projekte

140/
294

Ciljna vrednost: 3-7/7

KAZALNIK: pripravljeni in oddani projektni predlogi
Sodelovanje s
šolskimi centri in
fakultetami

100/
19,25

2.142,70/
471,27

2.142,70/MOP
//
471,27/MOP

Ciljna vrednost: 1-2/2
TO

celo leto
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Izvajanje praktičnih izobraževanj

TO

celo leto

Sodelovanja pri seminarskih, diplomskih in magistrskih nalogah

DK

celo leto

KAZALNIK: izvedena praktična izobraževanja,

Ciljna vrednost: 1-3/ 3

KAZALNIK: pripravljene naloge

Ciljna vrednost: 2-5/ 1

Število izvedenih ur na zaposlenega za izvedbo sedme naloge
Zaposleni
Barbara Ploštajner
Adrijan Černelč
Anton Preskar
Dušan Klenovšek
Valerija Slemenšek
Lucija Zorenč
Vesna Zakonjšek
Nataša F. Krašovic

Število ur
139,5
9,25
3
33
14,5
10
144
77

Tatjana Kotnik

298,5

Tina Osovnikar

83,25

SKUPAJ

812
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8. SODELOVANJE Z UPRAVLJAVCI KMETIJSKIH, GOZDNIH IN VODNIH ZEMLJIŠČ V LASTI RS ZA
DOSEGANJE CILJEV NA NARAVOVARSTVENO POMEMBNIH POVRŠINAH
1. Sodelovanje s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in Slovenski državni gozdovi
ter Zavodom za gozdove Slovenije
 S strani MOP (20. 11. 2019) smo dobili seznam prostih površin za najem Sklada kmetijskih zemljišč z
namenom ugotovitve njihovega naravovarstvenega pomena. Seznam je obsegal površine po vsej
Sloveniji. Opravljena izločitev parcel znotraj zavarovanega območja Kozjanskega regijskega parka in
predhodno vrednotenje parcel. Na naravovarstveno pomembnejših parcelah (973 ha zemljišč) smo
opravili terenske preglede.
 Zanimali smo se za brezplačen najem parcel Sklada na območju peskokopa Župjek (habitat čebelarja),
vendar zaradi še veljavne koncesije za izkoriščanje mineralnih surovin te parcele zaenkrat niso na voljo.
 Sodelovalo smo pri procesu obnove območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov sodelovali smo pri zbiranju pobud za izboljšanje upravljanja z gozdovi in prostoživečimi živalskimi
vrstami.
2. Sodelovanje z upravljavci vodnih zemljišč
 Izvedeni dve delavnici za lastnike zemljišč ob vodotokih, izvajalec ZRSVN v sodelovanju s Kozjanskim
parkom.
 Terenski sestanek na temo obnove mostu pri Levstikovem mlinu in urejanja struge reke Bistrice ob
mlinu
Razdelitev nalog za izvajanje osme naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Prior. Cilj –podcilj –
Št. ur/ Skupaj Stroški
naloge in aktivnosti real. odhodki/ dela/vir/
real.
real.
I.

224/
Sodelovanje z
44
upravljavci
kmetijskih, gozdnih
in vodnih zemljišč
za doseganje ciljev
na naravovarstveno
pomembnih
površinah

4.758,32/
1.069,84

4.758,32/MOP
//
1.069,84

112/
Sodelovanje z
upravljavci gozdnih 31
zemljišč

2.400,40/
798,83

2,400,40/MOP
//
798,83/MOP

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

Investicije Koor. Obdobje PUN
/vir/
izvajanja
real.

DK

celo leto

Strokovna srečanja

BP

celo leto

Priprava seznama naravovarstveno pomembnih zemljišč

BP

I.
četrtletje

KAZALNIK: število skupnih aktivnosti

Ciljna vrednost: 1-5/3

KAZALNIK: pripravljen seznam

Ciljna vrednost: 1/1

34

POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2020

Sodelovanje z
upravljavci
vodnih zemljišč

112/
13

2.357,92/
271,01

2.357,92/MOP
//
271,01/MOP

Strokovna srečanja
KAZALNIK: število skupnih aktivnosti

TK

celo leto

TK

celo leto

Ciljna vrednost: 1-5/3

Število izvedenih ur na zaposlenega za izvedbo osme naloge
Zaposleni
Barbara Ploštajner

Število ur
25

Adrijan Černelč

2

Dušan Klenovšek

3

Tina Osovnikar

14

SKUPAJ

44

9. ZAGOTAVLJANJE PODPORNEGA OKOLJA ZA IZVAJANJE UPRAVLJAVSKIH IN NADZORNIH
NALOG
V okviru devete naloge smo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Priprava programov, poročil, javnih naročil in informiranje zaposlenih
Program dela in finančni načrt JZ KP za leto 2020 smo pripravili decembra 2019, Svet zavoda JZ KP ga je
sprejel na 7. redni seji, 23. 1. 2020. Izvedli smo tri rebalanse Programa dela za leto 2020, ki jih je Svet JZ KP
sprejel na 8. redni seji, 23. 6. 2020, 2. korespondenčni seji, 24. 9. 2020 in 3. korespondenčni seji, 13. 10.
2020.
V prvi polovici leta smo po navodilih Ministrstva za okolje in prostor pripravili Poročilo o delu JZ KP za leto
2019, ki ga je Svet zavoda JZ KP sprejel na 8. redni seji, 23. 6. 2020.
Do roka smo pripravili in poslali Polletno poročilo o delu in poslovanju zavoda v letu 2020.
Program dela in finančni načrt JZ KP za leto 2021 smo na Ministrstvo za okolje in prostor poslali 30.
decembra 2020.
Pripravili smo zahtevana trimesečna poročila glede stanja zaposlenih v JZ KP.
Poleg manjših javnih naročil za storitve in material za potrebe redne dejavnosti JZ KP smo izvedli tudi javno
naročilo:
- Izdelava projektne dokumentacije za obnovo stavbe Podsreda 43-Tončkina hiša, del EŠD 548 (Podsreda –
trško naselje) – faza PZI v vrednosti 18.784,34 € vključno z DDV.
- na Portalu javnih naročil smo objavili obvestilo o javnem naročilu katerega predmet je bilo Informacijsko
središče Kozjanski park – faza 1. (Podsreda 43-Tončkina hiša) v vrednosti 170.816,06 € brez DDV.
2. Seje sveta zavoda in strokovnega sveta
V letu 2020 je imel Svet JZ KP dve redni in tri korespondenčne seje. Strokovni svet JZ KP je imel eno
korespondenčno sejo na kateri so člani podali predloge in pripombe k Programu dela Z KP za leto 2021 in le
te smo smiselno upoštevali.
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3. Upravljanje s kadri
V JZ KP je bilo na dan 31. 12. 2020 zaposlenih 19 oseb (direktorica, 16 zaposlenih za nedoločen čas, 1
zaposlitev za določen čas in 1 projektna zaposlitev).
V program javnih del so bile do 15. 5. 2020 vključene tri osebe, in sicer v programu Ohranjanje in varovanje
kulturne krajine, gozdov, obnove vasi.
Zaradi pandemije covid - 19 smo eni osebi, zaposleni preko javnih del, prekinili pogodbo o zaposlitvi, zaradi
zmanjšanja lastnih finančnih sredstev. Ostali dve osebi sta bili v JZ KP vključeni do konca leta.
4. Zagotavljanje varstva pri delu in požarne varnosti
V začetku leta 2020 smo terenske delavce (4) opremili z delovno opremo za lažje in varnejše delo na terenu.
Izvajali smo kontrolo varstva pri delu in požarne varnosti, pripravili novi požarni načrt za grad Podsreda in
izvedli evakuacijsko vajo.
Pri pregledu ostale dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je potrebno posodobiti dokumentacijo prav tako
za ostale objekte v lasti KP, saj je pričel veljati nov pravilnik. Dokumentacijo nameravamo v letu 2021
posodobiti in objekte ustrezno označiti.
5. Izobraževanje delavcev Kozjanskega parka
Konec meseca avgusta smo za vse zaposlene in deležnike izvedli strokovno ekskurzijo - ogled biosfernega
območja Kras in porečje Reke pod okriljem MAB Unesco.
Udeležili smo se naslednjih izobraževanj:
NAZIV IZOBRAŽEVANJA

ORGANIZATOR

Smernice dobre higienske prakse in uporaba načel
HACCP v gostinstvu

Kmetijsko gozdarska zbornica, OE Šmarje pri
Jelšah

Gradovi - med dediščino in turizmom, med kulturo in
gospodarstvom - spletna konferenca

Posavski gradovi - zanje Posavski muzej
Brežice

Delavnica z deležniki - politika razvoja podeželja za
ohranjanje in izboljšanje stanja biotske pestrosti

Ljubljana, Hiša evropske unije

Terenski dan zaposlenih v JZ KP - gnezdišče čebelarja,
Jovsi

Kozjanski park

Javna dela

Zavod RS za zaposlovanje, OE Celje

Webinar - trajnostni turizem v zavarovanih območjih

Europarck federation

Webinar - kampanja za doživetja v Sloveniji

Slovenska turistična organizacija

Učenje uporabe programov cekin, microgramm in
bentral

Grad d.d.

Sodelovanje pri pripravi novega programa Natura
2000 za obdobje 2021-2027 – 3x

MOP

Zoom predavanje - Dnevi slovenskega turizma 2020
»Slovenski turizem med in po Covid-19: ODZIV.
OKREVANJE. ODPORNOST.«

Slovenska turistična organizacija
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6. Zbiranje in hranjenje podatkov o stanju narave in rabi prostora
 Dogovarjanja z občinami in drugimi institucijami o pridobivanju podatkov
 Stalno ažuriranje baze podatkov znotraj zavoda.
Promocija zdravja na delovnem mestu
V JZ KP nenehno izboljšujemo organizacijo dela in delovnega okolja in spodbujamo zaposlene, da se aktivno
udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja.
Razdelitev nalog za izvajanje devete naloge PRIORITETE I po zaposlenih je:
Prior. Cilj –
Št.
Skupaj
podcilj –
ur/real. odhodki
naloge in aktivnosti
/real.

I.

1.936
/
2.377

Zagotavljanje
podpornega
okolja za izvajanje
upravljavskih in
nadzornih nalog

Priprava poročil,
javnih naročil in
informiranje
zaposlenih

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

Investi.
/vir/
real.

Koor. Obdobje
izvajanja PUN

113.780,58/ 44.180,58/MOP 11.800,00/KP
71.646,54
//
12.550,00/Občine
57.966,93/MOP 43.550,00/ZRSZ
1.700,00/MOP
//
2.738,61/MOP
1.684,39/občine
9.256,61/KP

1.080 23.853,90/
32.094,26
/
1.368,25

23.853,90/MOP
//
32.094,26/MOP

VS

celo leto

Pripravljanje poročil

VS

celo leto

Izvajanje javnih naročil

VS

celo leto

Informiranje zaposlenih

VS

celo leto

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

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIK: potrjeno polletno poročilo o delu

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIK: javna naročila

Ciljna vrednost: 1-3/2

Seje sveta zavoda
in strokovnega
sveta

76/
38,5

1.673,56/
935,60

1.673,56/MOP
//
935,60/MOP

VS celo leto

Aktivna udeležba na Sejah Sveta zavoda

člani celo leto
sveta

Aktivna udeležba na sejah Strokovnega sveta zavoda

člani celo leto
sveta

KAZALNIK: število sej
Upravljanje s kadri 140/

Ciljna vrednost: 3/6
70.829,80/ 3.429,80/MOP

11.300,00/KP

//

VS celo leto
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266,75

31.451,51

//
6.897,06/MOP

12.550,00/Občne 758,61/KP
43.550,00/ZRSZ
//
8.576,92/KP
1.684,39/občine
13.534,53/ZRSZ

Prijava na razpis javnih del

VS nov-dec

Objava razpisov prostih delovnih mest

VS celo leto

Zaposlovanje za določen čas

VS celo leto

KAZALNIK: prijava na razpis javnih del

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIK: objava razpisov prostih delovnih mest,

Ciljna vrednost: 4-6/3

KAZALNIK: zaposlovanje za določen čas

Ciljna vrednost: 2/1

KAZALNIK: poročilo

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIK: seznam

Ciljna vrednost: 1/1

Zagotavljanje
varstva pri delu in
požarne varnosti

40/
43,5

1.182,40/
2.136,40

482,40/MOP
610,74/MOP

700,00/MOP
//
2.136,40/MOP

AP

celo leto

Zagotavljanje delovnih oblačil in obutve

AP

celo leto

Izvajanje požarne varnosti

AP

celo leto

Urejanje dokumentacije

AP

celo leto

KAZALNIK: delovna oprema

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIK: urejena dokumentacija

Ciljna vrednost: 1/1

Izobraževanje
delavcev
Kozjanskega parka

250/
181

6.761,42/
5.441,60

5.261,42/MOP
//
4.159,70

1.000,00/MOP
500,00/KP
//
602,21/MOP
679,69/KP

VS celo leto

Opravljanje izobraževanj za zaposlene

VS

celo leto

Priprava in izvedba strokovne ekskurzije

VS

celo leto

KAZALNIK: izvedena usposabljanja

Ciljna vrednost: 10-20/12

KAZALNIK: ekskurzija

Ciljna vrednost: 1/1

Zbiranje in
hranjenje
podatkov o stanju
narave in rabi
prostora

350/
479

9.479,50/
13.880,31

9.479,50/MOP
//
13.880,31/MOP

Dopolnjevanje in posodabljanje baz podatkov

LZ

celo leto

LZ

celo leto
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KAZALNIK: Urejene baze podatkov

Ciljna vrednost: 2-4/3

Število izvedenih ur na zaposlenega za izvedbo devete naloge
Zaposleni

Število ur

Barbara Ploštajner

203,5

Adrijan Černelč

114,5

Anton Preskar

184,5

Peter Kunst

37

Dušan Klenovšek

87,5

Valerija Slemenšek

762

Lucija Zorenč

525,75

Vesna Zakonjšek

142

Nataša F. Krašovic

97,25

Tatjana Kotnik

100,75

Tina Osovnikar

122,25

SKUPAJ

2.377

DELEŽ UR PRIORITETE I
VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE I

ŠTEVILO UR/
REAL.

DELEŽ UR/CELOT/
REAL.

PRIORITETA I
1.

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

7.439/8.563,5

34,98 %/42,70

2.

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

110/64

0,52 %/0,32

3.

Priprava načrta upravljanja zavarovanega območja

2.330/356

10,96 %/1,78

4.

Izvajanje neposrednega nadzora v naravi

1.630/1.773

7,67 %/8,84

5.

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

244/259,5

1,15 %/1,30

6.

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

440/231

2,07 %/1,15

7.

Sodelovanje z naravovarstvenimi, strokovnimi in

876/812

4,12 %/4,05
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znanstvenimi zavodi in institucijami
8.

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

9.

Zagotavljanje podpornega okolja za izvajanje upravljavskih
in nadzornih nalog
SKUPAJ PRIORITETA I

224/44

1,05 %/0,22

1.936/2.377

9,10 %/11.85

15.229/14.480

71,62 %/72,21%

PRIORITETA II: NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI
1. ZAGOTAVLJANJE POTEKA OBISKA, KI JE USTREZEN Z VIDIKA VARSTVA NARAVE IN
OBISKOVALCEV
V okviru prve naloge smo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Tematska interpretacija in izobraževanje o zavarovanem območju (naravoslovni, kulturni, tehniški
dnevi, ustvarjalne delavnice, projektni dnevi v sodelovanju s šolami)
 Izvedba kulturnih dni na daljavo.
 Predstavitev izdelovanja velikonočnih izdelkov na spletu.
 Izvedba naravoslovnih dni po Grajski poti Podsreda
 Voden ogled razstave Herman Lisjak v Kozjanskem parku za predšolske otroke.
 V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine smo izvedli “Grajski dan”.
 O izdelavi adventnega venčka smo pripravi predstavitev na kanalu youtube.
 Pripravili smo Praznični koledar v Kozjanskem parku - facebook Kozjanskega parka (30 objav)
 Pripravili smo nov program Lov na zaklad na gradu Podsreda.
 Predstavitev razstave Herman Lisjak v Kozjanskem parku - video prispevek.
2. Praznik Kozjanskega jabolka
Letošnji Praznik kozjanskega jabolka ni bil takšen kot smo ga navajeni. Zaradi nepremostljivih ovir povezanih
z epidemiološkim stanjem, ki smo ga bili deležni v mesecu septembru in oktobru nismo izvedli sejemskega
dela praznika, oziroma so se na trgu v Podsredi v soboto, 10. oktobra prodajala le jabolka iz visokodebelnih
sadovnjakov. Odpadla je večina dogodkov, ki jih v okviru sejemskega dela praznika organiziramo skupaj z
društvi.
V okviru praznika smo izvedli številne aktivnosti pri katerih smo lahko upoštevali priporočila NIJZ-ja:
 Pohod po kozjanskih sadovnjakih
 Označitev drevoreda jablan v Posredi
 Pobiranje jabolk v kolekcijskem sadovnjaku Kozjanskega parka v sodelovanju z osnovnimi
 šolami iz zavarovanega območja (Koprivnica, Bistrica ob Sotli, Kozje, Lesično)
 8. Aškerčev večer preko Štajerskega vala
 Podelitev blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park
 Podelitev naziva Carjevič
 Odprtje dveh razstav
 Predelava sadja
 Prodaja jabolk
 Predstavitev ponudnikov na spletni strani Kozjanskega parka
Več o Prazniku kozjanskega jabolka
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3. Okoljski dnevi
 Dan Zemlje – postavitev in virtualna predstavitev razstave fotografij fotografskega natečaja Kozjansko
2019.
 Dan parkov - virtualni sprehod po Grajski poti Podsreda (projekt Life Naturaviva), video sprehod po
razstavi Herman Lisjak v Kozjanskem parku, PPT Parki za zdravje
 Svetovni dan čebel – video prispevek o koristnih organizmih v okviru projekta Life Naturaviva.
 Dan biodiverzitete – video prispevek o biodiverziteti zavarovanega območja in postavitev razstave
»Magična narava 2017« v okviru projekta Life Naturaviva na gradu Podsreda.
 Evropski dan Nature 2000 – kratek video o Naturi, sodelovali smo tudi s prispevkom pri filmu »Narava
nas navdihuje«, ki je nastal v sklopu LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v
Sloveniji.
4. Interpretacija narave in kulturne dediščine v zavarovanem območju z izvajanjem vodenja obiskovalcev
Zaradi razmer covid - 19 smo opravili samo 9 vodenih ogledov.
Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE II po zaposlenih je:
Prior.

II.

Cilj –
Št. ur/
podcilj –
real.
naloge in aktivnosti
3.115/
Zagotavljanje
poteka obiska, ki je 2.082
ustrezen z vidika
varstva narave in
obiskovalcev

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

1.201/
844

Skupaj
Stroški dela/ Materialni str. Investic. Koor. Obdobje PUN
odhodki/ vir/real.
(brez fiksnih:
/vir/
izvajanja
real.
el.voda.)/vir/ real.
real.
79.494,48/ 68.394,48/MOP 4.200,00/občine
52.498,16
//
6.000,00/sponzor
50.068,80/MOP 900,00/Unesco
//
1.385,44/občine
91,97/MOP
258,26/KP
693,70/Unesco
25.935,38/ 25.735,38/MOP
20.586,49
//
20.230,70/MOP

200,00/občine
//
249,15/občine
75,38/MOP
31,26/KP

LZ

celo leto

Izvajanje naravoslovnih dni

BP

celo leto

Izvajanje kulturnih dni

NFK celo leto

Izvajanje izobraževalno ustvarjalnih delavnic

NFK celo leto

Izvajanje projektnih dni

NFK celo leto

KAZALNIK: naravoslovni, kulturni, projektni dnevi in delavnice

Ciljna vrednost: 60-80/11

41

POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2020

Praznik kozjanskega
jabolka

1.080/
479,25

33.044,46/ 23.044,46/MOP 4.000,00/občine
12.432,11
//
6.000,00/sponzor
11.052,23/MOP
//
16,59/MOP
1.136,29/občine
227,00/KP

Organizacija in izvedba prireditve

VS

VS

junij–
oktober

junij–
oktober

KAZALNIK: število razstavljavcev/število spletnih razstavljavcev

Ciljna vrednost: 140/40

KAZALNIK: število obiskovalcev prireditve

Ciljna vrednost: 10.000/108

Okoljski dnevi

256/
101,5

6.587,72/
3.101,64

5.687,72/MOP 900,00/Unesco
//
//
2.407,94/MOP 693,70/Unesco

Organizacija in izvedba različnih aktivnosti

TK

KAZALNIK: število dogodkov
Interpretacija narave
in kulturne dediščine
v zavarovanem
območju z izvajanjem
vodenja obiskovalcev

TK

celo leto

celo leto

Ciljna vrednost: 5-6/7

578/ 13.926,92/
657,25 16.377,92

13.926,92/MOP
//
16.377,92/MOP

Izvajanje splošnih vodenj po zavarovanem območju
KAZALNIK: število vodenj

NFK celo leto

NFK celo leto
Ciljna vrednost: 80/9

Število izvedenih ur na zaposlenega za izvedbo prve naloge
Zaposleni

Število ur

Barbara Ploštajner

79,5

Adrijan Černelč

66

Anton Preskar

14

Peter Kunst

21

Dušan Klenovšek

59,5

Valerija Slemenšek

268,75

Lucija Zorenč

422,25

Vesna Zakonjšek

327

Nataša F. Krašovic

599

Tatjana Kotnik

162

Tina Osovnikar

63
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SKUPAJ

2.082

2. NAMEŠČANJE IN VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE ZA OBISKOVANJE ZAVAROVANIH
OBMOČIJ, RAZVIJANJE INFORMACIJSKIH CENTROV, OPAZOVALIŠČ TER DRUGE DODATNE
INFRASTRUKTURE ZA OBISKOVALCE
V okviru naloge smo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Redno popravljanje in menjavanje označevalnih in informacijskih tabel
Dopolnili smo označevalne table pri gnezdišču čebelarja v peskokopu Župjek na Bizeljskem in postavili table
v zvezi z opozorili glede prepovedi vožnje v ravnem okolju na Vetrniku in Oslici.
Pripravili in postavili smo usmerjevalne in informacijske table za Travniški sadovnjak Kozjanskega parka, info
tablo Podsredški drevored.
Pripravili in postavili smo prenovljene table za kraški izvir Davjek v Dekmanci, ki je priljubljeno zbirališče
domačinov in prireditveni prostor.
2. Urejanje parkovne infrastrukture ter nadzor in čiščenje pešpoti in tematskih poti v zavarovanem
območju
V okviru te naloge smo redno vzdrževali naslednjo parkovno infrastrukturo: pešpot Podsreda, Geološka
učna pot v Olimju, pešpot Pilštanj, Naravoslovna učna pot Vetrnik, Bizeljske pešpoti, Grusko jamo, Trebče,
Žličarja, Ajdovsko ženo, Lurško jamo, gnezdišče čebelarja.
Z Občino Kozje smo se dogovorili za označitev dostopne poti na Vetrnik. Opravili smo terenski ogled trase.
Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE II po zaposlenih je:
Prior.

II.

Cilj –
podcilj –
naloge in aktivnosti

Št. ur/ Skupaj Stroški
real. odhodki dela/vir/
/
real.
real.

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

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

310/ 8.551,60 4.501,60/MOP 2.300,00/MOP
/
//
1.750,00/občine
335

Redno popravljanje in
menjavanje
označevalnih in
informacijskih tabel

110/ 4.169,60/ 2.089,60/MOP 1.000,00/MOP
//
1.080,00/občine
93 2.005,57

11.896,84 6.325,17/MOP

Investicije Koor. Obdobje

/vir/real.

izvajanja PUN

//
5.497,92/MOP
73,75/občine

AP

celo leto

Popravljanje informativnih tabel

AP

celo leto

Menjava in posodobitev informativnih tabel

AP

celo leto

1.998,32

//
7,25/občine
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KAZALNIK: vzdrževane in zamenjane table
50/ 603,00/
Obnova objekta v
666,90
47,5
Sadovnjaku Kozjanskega
parka za potrebe centra
biodiverzitete
in tradicionalnega
sadjarstva za namene
izobraževanja

Ciljna vrednost: 20/8

603,00/MOP
//
666,90/MOP

AP celo leto

Nadaljevanje obnove v primeru pridobitve finančnih sredstev
KAZALNIK: urejen center
Urejanje parkovne
infrastrukture ter
nadzor in čiščenje
pešpoti in tematskih
poti v zavarovanem
območju

AP celo leto
Ciljna vrednost: 1/-

150/ 3.779,00 1.809,00/MOP
/
//
194,5
9.224,37 3.659,95/MOP

1.300,00/MOP
670,00/občine
//
5.497,92/MOP
66,50/občine

AP celo leto

Vzdrževanje in čiščenje poti

AP celo leto

KAZALNIK: vzdrževanje poti

Ciljna vrednost: 11/11

Število izvedenih ur na zaposlenega za izvedbo druge naloge
Zaposleni

Število ur

Barbara Ploštajner

82

Anton Preskar

203

Vesna Zakonjšek

50

SKUPAJ

335

3. ZAGOTAVLJANJE PREPOZNAVNOSTI ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI
V okviru tretje naloge smo izvajali naslednje aktivnosti:
1. Priprava, organizacija in izvedba dogodkov in tematskih dni v zavarovanem območju in na gradu
Podsreda
 Na gradu Podsreda smo izvedli Mednarodni dan muzejev in Poletno muzejsko noč (voden ogled, ogled
sob in apartmajev, letni kino, skupni zaključek za Posavske gradove).
 V Termah Olimia smo izvedli nočno opazovanje metuljev.
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2. Oblikovanje, organizacija in izvedba razstavne dejavnosti
 Na gradu Podsreda smo na ogled postavili 5 razstav: Fotografski natečaj Kozjansko 2019, Herman Lisjak v
Kozjanskem parku, Maja Zaplotnik - Potovanje k sebi, ter v okviru projekta Life Naturaviva razstavo
Ekosistemi Slovenije in fotografsko razstavo Magična narava 2017.
 Pripravili smo razstavo z naslovom MOJ NAJLJUBŠI SADEŽ na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili v letu
2019 na terenskih obiskih 21 vrtov v Občini Bistrica ob Sotli. Razstavo fotografij, botaničnih risb in opisov
vrtov smo postavili v galerijo Gabronka v Bistrici ob Sotli v sodelovanju z Mladinskim društvom iz Bistrice
ob Sotli ter občine Bistrica ob Sotli.
 Na pobudo Marije Sušnik, zapisovalke kulturne dediščine, smo ob njeni 90-letnici pripravili razstavo
Cvetje ob plotu ter izdali priložnostno publikacijo. Razstavne panoje smo predstavili ob prireditvi
Prazniku kozjanskega jabolka
3. Sodelovanje z upravljavci in lastniki gradov Posavja
 Na skupni spletni strani gradov Posavja smo dodali večjezične variante.
 Skupni nastop na sejmu Alpe Adria, kjer nam je bila podeljena nagrada Jakob za inovativnost v turistični
ponudbi in podeljen naziv Ambasador turizma za leto 2020.
 Grad Podsreda je s prijavo Grad Podsreda nekoč in danes dobil status finalista za nagrado Jakob.
 Izvedli smo skupni zaključek poletne muzejske noči na gradu Podsreda.
 Gradovi Posavja smo se med 28.7. in 2.9.2020 predstavljali v Termah Olimia.
 Web konferenca o Gradovih Posavja.
4. Promocija Kozjanskega parka na ekoloških in turističnih sejmih
 Predstavili smo se na sejmu Natur Alpe Adria.
 Sodelovali smo na Srednjeveškem dnevu v Lembergu.
5. Objave v medijih
V letu 2020 smo zabeležili 418 člankov, kjer je omenjen Kozjanski park oziroma dogodki v prostoru Parka.
Neposredno z omembo Kozjanskega parka jih je bilo 171.
REVIJA

ČLANKI –I.-XII. 2020

Avtodom

1

Delo

1

Jager – letak

1

Gea

1

Kmečki glas

1

Mladi planinec

2

Nedelo

1

Novi tednik

7

Oddih

3

Naše oko

91

Posavski obzornik

10
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Rogaške novice

41

Reporter

1

Slovenske novice

1

Zmajev glas

9

SKUPAJ

171

6. Priprava prispevkov za lokalne medije
Štajerski val in časopis Naše OKo sta lokalna medija, s katerimi smo imeli v letu 2020 sklenjeno letno
pogodbo. Zakupljeno imamo določeno število strani, na katerih so objavljeni članki za katere izrecno želimo,
da se pojavijo v medijih in jih tudi sami pripravimo (glavnina vsebine člankov je vezana na Natura 2000
območja, ohranjanja biotske raznovrstnosti in obveščanja o dogodkih). Vse ostale objave naših dogodkov in
objave o naši dejavnosti pa so brezplačne in jih mediji objavijo glede na zanimivost dogodka za javnost. S
pogodbenimi odnosi lažje dosežemo nižje cene storitev.
7. Informacijsko – promocijska gradiva in publikacije
 Steklenica, bombažni šal, plakat o sovah, plakat o pticah, 4 plakati o naravi Kozjanskega parka, koledar za
leto 2021, notesi z motivi travniškega sadovnjaka.
 Publikacija z naslovom Moj sadež.
 Publikacija z naslovom Cvetje ob plotu, avtorica Marija Sušnik.
 Ponatis zloženke in kataloga Grad Podsreda.
 Pripravili smo trganko formata A3 - zemljevid Kozjanskega parka z glavnimi značilnostmi območja in opisi
v slovenščini in angleščini.
 Didaktično gradivo za Lov na zaklad.
8. Vzdrževanje in posodabljanje spletnih strani in drugih socialnih omrežij
 Spletna stran Kozjanskega parka, Facebook profili Kozjanski park, Grad Podsreda, Praznik kozjanskega
jabolka, Glasbeno poletje na gradu Podsreda.
 Pripravili smo gradivo za spletno stran www. castlepodsreda.com, delno jo urejamo
 Aktivni smo na Instagram profilih Kozjanski park in Grad Podsreda.
 Sodelujemo pri posodabljanju spletne strani www.naturaviva.si in FB profila Life Naturaviva, v okviru
projekta Life Amphicon pa za FB profil Life Amphicon
 Smo eden od skrbnikov turističnega portala: www.slovenia.info, in sicer za območje Kozjanskega parka.
9. Monitoring obiska
V letu 2020 smo v Kozjanskem parku zabeležili 9.570 obiskovalcev, kar je za 73,02% manj v primerjavi z
letom 2019. Obisk je bil prilagojen razmeram epidemije covid – 19.
LETO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ŠTEVILO
OBISKOVALCEV

24.939

25.477

27.767

17.087

27.742

27.689

29.891

35.470

9.570

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

Cilj –podcilj –
naloge in aktivnosti

Št. ur Skupaj
Stroški
/real. odhodki/ dela/vir/
real.
real.

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

2.200,00/KP
1.388/ 40.601,46/ 32.601,46/MOP
II. Zagotavljanje
41.943,76
//
3.800,00/občine
1.601
prepoznavnosti
38.692,33/MOP 2.000,00/Unesco
zavarovanega območja
//
in ozaveščanja javnosti
2.968,29/KP
13,18/MOP
269,96/občine

Priprava, organizacija in 284/
367
izvedba dogodkov in
tematskih dni v
zavarovanem območju
in na gradu Podsreda

8.317,96/
8.685,12

6.617,96/MOP
//
8.615,54

1.000,00/KP
700,00/občine
//
5,67/KP
13,18/MOP
50,73/občine

Priprava in organizacija dogodkov

NFK celo leto

NFK celo leto

KAZALNIK: Izvedeni dogodki

Ciljna vrednost: 9/2

500,00/KP
460/ 14.455,30/ 10.755,30/MOP
Oblikovanje,
14.555,94
//
2.000,00/Unesco
organizacija in izvedba 520,5
12.333,25/MOP 1.200,00/občine
razstavne dejavnosti
//

NFK celo leto

2.003,46/KP
219,23/občine

NFK celo leto

Pripravljanje in izvajanje razstavne dejavnosti
KAZALNIK: Izvedene razstave
Sodelovanje z
upravljavci in lastniki
gradov Posavja

60/ 2.445,80/
58,5 2.475,03

Ciljna vrednost: 8/6
1.645,80/MOP
//
1.695,33/MOP

Sodelovanje na skupnih srečanjih in ekskurzijah

700,00/KP
100,00/občine
//
779,70/KP

LZ

celo leto

LZ

celo leto

KAZALNIK: število sestankov

Ciljna vrednost: 5/6

KAZALNIK: ekskurzija

Ciljna vrednost: 1/0

Promocija Kozjanskega 144/ 3.382,52/
43,25 1.053,00
parka na ekoloških in
turističnih sejmih

3.382,52/MOP
//
1.053,00/MOP

Sodelovanje na sejmih
KAZALNIK: predstavitve na sejmih
Objave v medijih
Priprava objav za medije

100/ 2.640,00/
100,75 2.634,10

VS

celo leto

VS

celo leto

Ciljna vrednost: 5/2
2.640,00/MOP
2.634,10/MOP

VS celo leto
VS celo leto
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KAZALNIK: število objav
Priprava prispevkov za
medije

Ciljna vrednost: 25/171
100/ 2.126,88/
185 4.815,49

2.126,88/MOP
//
4.815,49/MOP

VS celo leto

Pripravljanje prispevkov za medije

VS celo leto

KAZALNIK: število prispevkov

Ciljna vrednost: 40/44
5.121,00/ 3.321,00/MOP
5.726,08
//
5.546,71/MOP

150/
Informacijsko–
240,5
promocijska gradiva in
publikacije

1.800,00/občine
//
179,37/KP

Priprava in izdaja publikacij (Vetrnik) o zavarovanem območju

VZ

celo leto

VZ

celo leto

KAZALNIK: zemljevid – trganka

Ciljna vrednost: 1/-

KAZALNIK: zloženke

Ciljna vrednost: 1-2 /-

KAZALNIK: mesečni napovednik v elektronski obliki

Ciljna vrednost: 12/-

KAZALNIK: -/steklenica, šal, plakati, publikacija, koledar, notesi 4
motivov, didaktično gradivo za Lov na zaklad

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

Vzdrževanje in
posodabljanje spletnih
strani in drugih
socialnih omrežij

80/ 1.848,00/
77,5 1.787,25

1.848,00/MOP
//
1.787,25/MOP

Ažuriranje spletne strani in vključevanje v socialna omrežja
KAZALNIK: število obiskovalcev spletne strani
Spremljanje števila
obiskovalcev parka

10/8

264,00/
211,68

264,00/MOP
//
211,68/MOP

Spremljanje števila obiskovalcev
KAZALNIK: število obiskovalcev

VS

celo leto

VS

celo leto

Ciljna vrednost:30.000/33.791
VS

celo leto

VS

celo leto

Ciljna vrednost: 15.000/9.570

Število izvedenih ur na zaposlenega za izvedbo tretje naloge
Zaposleni

Število ur

Barbara Ploštajner

39

Adrijan Černelč

24,25

Anton Preskar

43,75

Dušan Klenovšek

130

Valerija Slemenšek

146

Lucija Zorenč

316,5

48

POROČILO O DELU JAVNEGA ZAVODA KOZJANSKI PARK ZA LETO 2020

Vesna Zakonjšek

363

Nataša F. Krašovic

525

Tatjana Kotnik

13,5

SKUPAJ

1.601

DELEŽ UR PRIORITETE II
VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE II

ŠTEVILO
UR/REAL.

DELEŽ
UR/CELOTO/REAL.

PRIORITETA II
1.

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

3.115/2.082

14,65 %/10,38 %

2.

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

310/335

1,45 %/1,67%

3.

Zagotavljanje
prepoznavnosti
območja in ozaveščanje javnosti

1.388/1.601

6,53 %/7,99%

4.813/4.018

22,63 %/20,04%

SKUPAJ PRIORITETA II

zavarovanega
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PRIORITETA III: RAZVOJNE NALOGE
1. RAZVIJANJE BLAGOVNIH ZNAMK ZAVAROVANIH OBMOČIJ ZA PRIDELKE IN IZDELKE IZ
ZAVAROVANIH OBMOČIJ
Blagovno znamko Sožitje-Kozjanski park lahko pridobijo kmetje, obrtniki in organizacije, ki delujejo na
zavarovanem območju Kozjanskega regijskega parka in biosfernem območju Kozjansko in Obsotelje.
V letu 2020 so trije novi upravičenci pridobili pravico do uporabe blagovne znamke in z njihovimi opisi smo
dopolnili elektronsko publikacijo vseh dobitnikov blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park.
Pravico do uporabe blagovne znamke ima do sedaj 25 ponudnikov, ki so s tem pridobili tudi pravico do rabe
logotipa Sožitje - Kozjanski park. Z označevanjem svojih pridelkov in izdelkov pripomorejo k večji
prepoznavnosti zavarovanega območja.
E-publikacija dobitnikov blagovne znamke Sožitje-Kozjanski park
Razdelitev nalog za izvajanje prve naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Prior. Cilj –podcilj –
naloge in aktivnosti

III. Razvijanje blagovnih
znamk zavarovanih
območij za pridelke in
izdelke iz zavarovanih
območij
Podelitev kolektivne
blagovne znamke

Št.ur/ Skupaj Stroški
Mat. stroški
real. odhodki dela/vir/ (brez fiksnih:
/real.
real.
el.voda.)/vir/
real.
30/
33,5

792,00/
886,41

792,00/MOP
//
886,41/MOP

30/
33,5

792,00/
886,41

792,00/MOP
//
886,41/MOP

Investicije Koor.
/vir/real.
Obdobje PUN
izvajanja

VS

II. – IV.
četrtletje

Dopolnitev elektronske publikacije dobitnikov blagovne znamke in promocija
na socialnih omrežjih

VS

IV.
četrtletje

Izbira upravičencev za blagovno znamko

VS

II. – III.
četrtletje

KAZALNIK: dopolnjena elektronska publikacija

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIK: podelitev blagovne znamke

Ciljna vrednost: 1-5/3

Število izvedenih ur na zaposlenega za izvedbo prve naloge
Zaposleni

Število ur

Valerija Slemenšek

33,5

SKUPAJ

33,5

2. SODELOVANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DELEŽNIKI ZAVAROVANEGA OBMOČJA
Povečali smo število lokalnih ponudnikov, ki svoje izdelke prodajajo v trgovini na upravi Kozjanskega parka v
Podsredi in na gradu Podsreda ter v sobah in apartmajih gradu Podsreda.
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Aktivno sodelujemo z naslednjimi društvi: TD Bizeljsko – Sekcija za varstvo naravne in kulturne dediščine,
Muzejskim društvom Kozje, KD in TD Lesično–Pilštanj, Planinskim društvom Podčetrtek, Društvom steklarjev
Slovenije, TD Podsreda, Kulturnim društvom Bistrica ob Sotli, DPM Bistrica ob Sotli, Turističnim društvom
Celje, Turističnim društvom Bistrica ob Sotli, Turističnim društvom Pišece, Združenjem ekoloških
pridelovalcev in predelovalcev Deteljica.
Razdelitev nalog za izvajanje druge naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Prior. Cilj –podcilj –
naloge in aktivnosti

III.

Št.ur/ Skupaj
real. odhodki/
real.

Stroški
dela/vir
/real.

Sodelovanje z lokalnimi 240/
skupnostmi in deležniki 184,5
zavarovanega območja

5.551,40/
4.194,15

5.551,40/MOP
//
4.194,15/MOP

96/
63,75

2.274,72/
1.478,63

2.274,72/MOP
//
1.478,63/MOP

Sodelovanje z
lokalnimi skupnostmi

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

Investicije Koor. Obdobje PUN
/vir/
izvajanja
real.

NFK celo leto

Organizacija delovnih srečanj

NFK celo leto

KAZALNIK: delovna srečanja
Sodelovanje z društvi

Ciljna vrednost: 5/8

144/
120,75

3.276,68/
2.715,52

3.276,68/MOP
//
2.715,52/MOP

LZ celo leto

LZ celo leto

Delovna srečanja in svetovanja v sodelovanju s člani društev
KAZALNIK: delovna srečanja in svetovanja

Ciljna vrednost: 5/5

Število izvedenih ur na zaposlenega za izvedbo druge naloge
Zaposleni

Število ur

Adrijan Černelč

8

Valerija Slemenšek

15

Lucija Zorenč

11,5

Vesna Zakonjšek

102,75

Nataša F. Krašovic

36,5

Tatjana Kotnik

10,75

SKUPAJ

184,5
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3. NALOGE ZA VKLJUČEVANJE ZAVAROVANEGA OBMOČJA V TURISTIČNO PONUDBO TER
SPODBUJANJA NARAVI PRIJAZNEGA TURIZMA
Z vidika usmerjanja in informiranja obiskovalcev zavarovanega območja sodelujemo z Visit Podčetrtek,
Kozje in Bistrica ob Sotli, RA Sotla, RA Kozjansko, RA Celje, RA Posavje in Deželo Celjsko.
Z deležniki v turizmu smo pripravili programe za obiskovalce, ki krepijo zavest o nujnosti ohranjanja
naravnega okolja. Programe smo v letošnjem letu zaradi covid-19 prilagodili na posameznike, družine in
manjše skupine.
1. Glasbeno poletje
V letu 2020 smo razpisali sedem glasbenih seminarjev in kljub omejitvam, ki smo jih bili deležni zaradi covid
– 19, smo v času šolskih počitnic uspeli izvesti štiri glasbene seminarje, in sicer za klarinet, violončelo, flavto
in trobento.
Zaključni koncerti udeležencev so bili namenjeni le staršem udeležencev, zaradi omejenega števila ljudi.
Glasbenih seminarjev se je udeležilo 32 udeležencev, vsi so prihajali iz Slovenije saj so imeli tujci težave pri
prehodu meje zaradi takratnega epidemiološkega stanja.
Več o glasbenem poletju na gradu Podsreda
V sodelovanju z Andrejem Grilcem smo izvedli glasbeni simpozij “Oddih za glasbenike”, ki je potekal v juliju
in avgustu.
Razdelitev nalog za izvajanje tretje naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Prior. Cilj –podcilj –
naloge in aktivnosti

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

Št. ur/ Skupaj
real. odhodki
/real.

446/
551,75

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

10.475,92/ 10.475,92/MOP
13.313,03/ 13.313,03/MOP

446/ 10.475,92/ 10.475,92/MOP
//
551,75 13.313,03

VS

celo leto

Sodelovanje z Visit Podčetrtek

VS

celo leto

Sodelovanje s Centri stacionarnega zdraviliškega turizma

VS

celo leto

Glasbeno poletje

VS

celo leto

Glasbeni simpozij

NFK celo leto

13.313,03/MOP

KAZALNIK: skupne akcije

Ciljna vrednost: 3/2

KAZALNIK: izvedeni seminarji

Ciljna vrednost: 6/4
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KAZALNIK: simpozij

Ciljna vrednost: 1/1

Število izvedenih ur na zaposlenega za izvedbo tretje naloge
Zaposleni

Število ur

Anton Preskar

21,5

Dušan Klenovšek

6

Valerija Slemenšek

293

Nataša F. Krašovic

184,25

Tatjana Kotnik

47

SKUPAJ

551,75

4. OBNAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE NEPREMIČNIN, STROJEV IN OPREME V LASTI IN
UPRAVLJANJU ZAVAROVANEGA OBMOČJA
1. Izvajanje aktivnosti za gospodarno upravljanje z nepremičninami
Za obnovo Tončkine hiše Podsreda 43, smo pridobili popise in načrte za obnovo. 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 so urejene tudi sanitarije za osebe s posebnimi potrebami.
Pridobili smo 40.000,00 EUR proračunskih sredstev za investicije ter sredstva od prodaje Dvorca v Kozjem. 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 izvedelo za 170.816,06 EUR brez DDV. Obnovitvena dela so se pričela v
mesecu septembru. Hiša je del naselbinskega spomenika in je bila v zelo slabem stanju, predvsem streha,
zato so bila obnovitvena dela nujno potrebna. Predviden zaključek 1. faze obnove je junij 2021.
Do konca leta 2020 smo obnovili streho objekta, uredili sanitarije za osebe s posebnimi potrebami, uredili
medetažne betonske plošče in pripravili vse potrebno za vgradnjo stavbnega pohištva in ureditev fasade,
kar se bo izvedlo spomladi 2021, ko bodo primerne zunanje temperature.
Dvorec v Kozjem smo prodali, ker ga za potrebe javnega zavoda nismo uporabljali, stroški vzdrževanja pa so
bili zaradi starosti stavbe vse večji.
Slovensko – bavarsko hišo uporabljamo za izvajanje raznih delavnic in izobraževanj, dva apartmaja pa
ponujamo skozi celo leto v najem.
Poslovne stavbe in gospodarske objekte v lasti ali upravljanju JZ KP redno vzdržujemo in skrbimo za njihovo
urejenost.
Zaradi pričetka obnove Tončkine hiše, ki je bila prvotna načrtovana v manjšem obsegu, smo bistveno
presegli načrtovani obseg dela.
2. Vzdrževanje vozil, strojev in opreme
Redno skrbimo za tehnično brezhibnost vozil in strojev ter opreme in tako zagotavljamo varno delo na
terenu.
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Razdelitev nalog za izvajanje četrte naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Prior. Cilj –podcilj –
naloge in aktivnosti Št. ur
/real.

III.

Skupaj
odhodki/
real.

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

Investicije Koor. Obdobje PUN
/vir/real.
izvajanja

250/
Obnavljanje in
417,5
vzdrževanje
nepremičnin,
strojev in opreme v
lasti in upravljanju
zavarovanega
območja

7.249,50/
125.640,11

2.999,50/MOP
//
5.876,75/MOP

750,00/MOP
3.500,00/KP
//
4.804,29/MOP
6.019,52/KP
550,55/MKGP

40.000,00/
MOP
68.389,00/KP

210/
318

5.770,20/
117.653,75

2.520,20/MOP
//
4.503,17/MOP

750,00/MOP
2.500,00/KP
//
1.074,05/MOP
3.687,53/KP

40.000,00/
MOP
68.389,00/KP

Izvajanje aktivnosti
za gospodarno
upravljanje z
nepremičninami

//

//

AP celo leto

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

AP celo leto

Obnovitvena dela na Tončkini hiši

AP celo leto

KAZALNIK: opravljena vzdrževalna dela

Ciljna vrednost: 2-5/5

KAZALNIK: izdelana dokumentacija

Ciljna vrednost: 1 /1

Vzdrževanje strojev 40/
99,5
in opreme

1.479,30/
7.986,36

479,30/MOP
//
1.373,58/MOP

Vzdrževanje strojev in opreme
KAZALNIK: vzdrževana oprema

1.000,00/KP
//
3.730,24/MOP
550,55/MKGP
2.331,99/KP

AP celo leto

AP celo leto
Ciljna vrednost: 10-20/20

Število izvedenih ur na zaposlenega za izvedbo četrte naloge
Zaposleni

Število ur

Anton Preskar

355,75

Peter Kunst

55

Lucija Zorenč

6,75

SKUPAJ

417,5
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5. URESNIČEVANJE CILJEV VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE IN DRUGIH JAVNIH INTERESOV
Cilje varstva kulturne dediščine smo uresničevali skozi delo na področju dokumentiranja in prezentacije
lokalne kulturne dediščine ob sodelovanju s predstavniki lokalnih društev. Obseg dela na tem področju je bil
povečan zaradi selitve predmetov kulturne dediščine iz Dvorca Kozje v Podsredo.
Razdelitev nalog za izvajanje pete naloge PRIORITETE III po zaposlenih je:
Prior. Cilj –podcilj –
naloge in
aktivnosti

III.

Št. ur/ Skupaj
real. odhodki
/real.

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

Uresničevanje
ciljev varstva
kulturne
dediščine in
drugih javnih
interesov

256/ 6.692,92/ 6.192,92/MOP 400,00/KP
//
100,00/občine
368,75 9.136,61

Uresničevanje
ciljev varstva
kulturne
dediščine

256/ 6.692,92/ 6.192,92/MOP 400,00/KP
//
100,00/občine
368,75 9.136,61

9.136,61/MOP

9.136,61/MOP

Investicije
/vir/real.

Koor.

PUN
Obdobje
izvajanja

//

LZ celo leto

//

Spremljanje stanja kulturnih spomenikov in kulturne dediščine

VZ

celo leto

Sodelovanje s strokovnimi združenji

LZ

celo leto

Terensko delo–zbiranje podatkov o kamnitih portalih

LZ

celo leto

Monitoring krajinskih prizorišč

VZ

celo leto

Popis nesnovne kulturne dediščine

VZ

celo leto

Ureditev stanja grafičnih listov

LZ

celo leto

Popis predmetov premične kulturne dediščine

LZ

celo leto

Interpretacijski načrt “Trebče”

NFK celo leto

KAZALNIK: izvedeno sodelovanje s strokovnimi združenji

Ciljna vrednost: 1/1

KAZALNIK: popis kamnitih portalov

Ciljna vrednost: 5-10/4

KAZALNIK: popis nesnovne dediščine

Ciljna vrednost: 4-8/4

KAZALNIK: nadomestitev grafičnih listov s kopijami

Ciljna vrednost: 43/-

KAZALNIK: popisani predmeti kult. dediščine

Ciljna vrednost: 30/30

KAZALNIK: interpretacijski načrt »Trebče«/Zbrani podatki Ciljna vrednost: 1/1
za posodobitev razstave o Titu na Trebčah
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Število izvedenih ur na zaposlenega za izvedbo pete naloge
Zaposleni

Število ur

Lucija Zorenč

147

Vesna Zakonjšek

116,5

Nataša F. Krašovic

105,25

SKUPAJ

368,75

DELEŽ UR PRIORITETE III
VSEBINSKI SKLOPI PRIORITETE III

ŠTEVILO
UR/REAL.

DELEŽ
UR/CELOTO/REAL.

PRIORITETA III
1.

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

30/33,5

0,14 %/0,16

2.

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in deležniki
zavarovanega območja

240/184,5

1,13 %/0,92

3.

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

446/551,75

2,10 %/2,75

4.

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

250/417,5

1,18 %/2,08

5.

Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih
javnih interesov

256/368,75

1,20 %/1,84

SKUPAJ PRIORITETA III

1.222/1.556

5,75 %/7,75
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Tabela 1: Delež porabe ur po vsebinskih sklopih
VSEBINSKI SKLOPI

ŠTEVILO UR/
real.

PRIORITETA I

15.229/14.480 71,62 %/72,21%

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

DELEŽUR/real.

7.439/8.563,5

34,98%/42,70%

110/64

0,52 %/0,32%

2.330/356

10,96 %/1,78%

1.630/1.773

7,67 %/8,84%

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

244/259,5

1,15 %/1,30%

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

440/231

2,07 %/1,15%

Sodelovanje z naravovarstvenimi, strokovnimi in znanstvenimi zavodi in
institucijami

876/812

4,12 %/4,05%

224/44

1,05 %/0,22%

1.936/2.377

9,10 %/11.85%

Aktivno sodelovanje pri pripravi novega Programa Natura 2000 za obdobje 20212027
Priprava načrta upravljanja zavarovanega območja
Izvajanje neposrednega nadzora v naravi

Sodelovanje z upravljavci kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč za doseganje ciljev
na naravovarstveno pomembnih površinah
Zagotavljanje podpornega okolja za izvajanje upravljavskih in nadzornih nalog

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

4.813/4.018 22,63 %/20,04%
3.115/2.082

14,65 %/10,38%

310/335

1,45 %/1,67%

1.388/1.601

6,53 %/7,99%

1.222/1.556

5,75 %/7,75%

30/33,5

0,14 %/0,16%

240/184,5

1,13 %/0,92%

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

446/551,75

2,10 %/2,75%

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

250/417,5

1,18 %/2,08%

256/368,75

1,20 %/1,84%

21.264/20.054

100 %/100%

Nameščanje in vzdrževanje infrastrukture za obiskovanje zavarovanih območij,
razvijanje informacijskih centrov, opazovališč ter dodatne infrastrukture za
obiskovalce
Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanje javnosti

PRIORITETA III
Razvijanje blagovnih znamk zavarovanih območij za pridelke in izdelke iz
zavarovanih območij
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in deležniki zavarovanega območja

Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov

SKUPAJ
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Tabela 2: Kadrovski načrt-realizacija
1. Zaposleni, ki jih financira
MOP

I. – IV.
TR

V. TR

VI.
TR

VII. TR

VIII.
TR

IX.
TR

Skupaj

1. Št. zaposlenih na dan 31.
12. 2020 (a+b)

1

5

1

10

1

/

18

a) Št. zaposlenih za določen
čas

/

/

/

/

/

0

b) Št. zaposlenih za
nedoločen čas

1

5

1

10

/

18

Št. zaposlenih s krajšim
delovnim časom

/
1

1

1

Število napredovanj v plačne
razrede*

1

2

/

1

/

4

Število premestitev

/

/

/

/

/

/

Število upokojitev

/

/

/

/

/

/

Število nadomestnih
zaposlitev zaradi upokojitev

/

/

/

/

/

/

Število odpovedi pogodb o
zaposlitvi

/

/

/

/

/

/

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

2
Javna
dela
3

1
projektno
delo
5

1

11

3

1

21
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Tabela 3: Realizacija stroškov dela
Realizacija
stroškov dela na dan
31.12.2020
a) plače in dodatki
b) regres za letni dopust
2020
c) povračila in nadomestila
d) sredstva za delovno
uspešnost
e) sredstva za nadurno delo
f) drugi izdatki (jubilejna
nagrada)
SKUPAJ 1
(a+b+c+d+e+f)
g) skupaj bruto plače
(a+d+e)
h) skupaj drugi osebni
prejemki (b+c+f)
i) skupaj prispevki, davek,
premije ZVPSJU (j+k)
SKUPAJ 2
(g+h+i)
j) prispevki
k) premije pokojninskega
zavarovanja (ZVPSJU)
struktura virov financiranja
stroškov dela v %

SKUPAJ

Sredstva
MOP

FP 2020
1
468.642,77

2
421.831,32

19.992,94
28.687,83

Drugi viri

Skupaj

Dejavnost
na

Delež
MOP v
%

3
22.003,43

sredstva
4=2+3
443.834,75

trgu
5=1-4
24.808,02

17.039,86
25.374,16

658,41
2.935,81

17.698,27
28.309,97

2.294,67
377,86

3.823,22

3.657,06

116,31
0,00

3.773,37
0,00

49,85
0,00

721,89

433,13

202,14

635,27

86,62

60,00

521.868,65

468.335,53

25.916,10

494.251,63

27.617,02

89,74

472.465,99

425.488,38

22.119,74

447.608,12

24.857,87

90,06

49.402,66

42.847,15

3.796,36

46.643,51

2.759,15

86,73

85.572,78

76.018,47

4.681,93

80.700,40

4.872,38

88,83

607.441,43
77.997,55

544.354,00
68.809,60

30.598,03
4.425,49

574.952,03
73.235,09

32.489,40
4.762,46

89,61
88,22

7.575,23

7.208,87

256,44

7.465,31

109,92

95,16

90,01
85,23
88,45

Stroški dela za leto 2020 skupaj znašajo 607.441,43 €:
Sredstva MOP – 544.354,00 € (tu je všteto tudi 30.042,88 € za redno zaposlene, ki so delali na projektih Life
Naturaviva in Life Amphicon)
Drugi viri – 30.598,03 €
 projektna sredstva 15.428,73 € (13.231,19 € projekt, 2.197,54 € zagotovljen sofinancerski
 delež MOP za projekt Life Naturaviva)
 ZRSZ 13.404,53 € za plače JD
 občina 1.684,39 € za plače JD
 Javni sklad za štipendije 80,38 € za obvezno prakso
Kozjanski park - 32.489,40 €
 redne plače, tržna dejavnost – 17.521,85 €
 projekta Life Naturaviva in Life Amphicon – 6.619,64 €
 javna dela – 8.260,35 €
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 program (Javni sklad za štipendije, Glasbeno poletje) – 87,56 €
Tabela 4: Sistemiziranost delovnih mest (DM)
Naziv DM

Število
sistemiziranih
DM po
veljavnem
pravilniku

Število zasedenih
DM na dan 31.
12. 2019

Število zasedenih
DM na dan 31. 12.
2020

Predvideno
število zasedenih
DM na dan 31. 12.
2021

Direktor

1

1

1

1

Naravovarstveni
svetnik

3

3

3

3

Višji naravovarstveni
svetovalec

7

6

5

6

Naravovarstveni
svetovalec

1

0

1

1
Projekt
Amphicon

Naravovarstveni
sodelavec III

2

1-projektna
zaposlitev

1-projektna
zaposlitev

1
Projekt
Naturaviva

Naravovarstveni
nadzornik IV

1

1

1

1

Naravovarstveni
nadzornik V

1

1

1

1

Finančnik VII/1

1

1

1

1

Finančnik V

1

1

1

1

Samostojni strokovni
delavec V

1

0

0

0

Tajnica V

1

1

1

1

Vodnik v
zavarovanem
območju V

3

1

1

1

Tehnični delavec V(I)

1

1

1

1

Čistilka II

1

1

1

1

Delavec za preprosta
dela I

2

4
javna dela

2
javna dela

3
javna dela

Skupaj

27

23

21

23
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Tabela 5: Število zaposlenih po virih financiranja
VIR FINANCIRANJA

1. Državni proračun

ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PREDVIDENO
ŠTEVILO
DAN 1. 1. 2020
ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1.
2021
18

18

2. Proračun občin

/

/

3. ZZZS in ZPIZ

/

/

4. Druga javna sredstva za opravljanje
javne službe (npr. takse, pristojbine,
koncesnine, RTV–prispevek)

/

/

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev
na trgu

/

/

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne
službe in sredstva prejetih donacij

/

/

7. Sredstva prejetih donacij

/

/

8. Sredstva Evropske unije ali drugih
mednarodnih virov, vključno s sredstvi
sofinanciranja iz državnega proračuna

1

1

9. Sredstva proračuna za zaposlene iz
prvega, drugega in tretjega odstavka 25.
člena Zakona o zdravniški službi

/

/

10. Sredstva iz sistema javnih del

/

/

11. Sredstva raziskovalnih projektov in
programov ter sredstva za projekte in
programe, namenjene za
internacionalizacijo in kakovost v
izobraževanju in znanosti

/

/
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