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KOZJANSKI PARK – OSEBNA IZKAZNICA
¾ Velikost: 206 km2 (20600 ha)
¾ Status: regijski park
g j V. ((zavarovana krajina
j
–p
protected landscape)
p )
¾ IUCN kategorija:
¾ NATURA 2000: 69 % ozemlja
¾ Ključni značilnosti: ohranjena kulturna krajina in
visoka stopnja biodiverzitete
¾ Št. naselij: 78
¾ Št. prebivalcev: 10700
¾ Občine (delež v KP):
• Bistrica ob Sotli (100 %)
• Brežice
B ži (52 %)
• Kozje (89 %)
• Krško (2 %)
• Podčetrtek (52 %)
¾ Regiji: Savinjska (69 %) in Posavska (31 %)

¾ Ustanovitelj: Republika Slovenija
leta 1981 ustanovljen kot Spominski park Trebče z Zakonom o
spominskem parku Trebče
leta 1999 preimenovan v Kozjanski park z Zakonom o ohranjanju
narave
¾ Upravljalec: Javni zavod Kozjanski park
¾ Sedež: trg Podsreda
¾ Financiranje: Ministrstvo za okolje in prostor
lastna sredstva (vstopnine, trženje publikacij,…)
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SPA – “ptičja direktiva” (37%)
SAC – “habitatna
habitatna direktiva”(32%)
direktiva (32%)
Natura 2000 v Kozjanskem parku:
69 % območja

GLAVNE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
) KRAJINSKA RAZNOLIKOST
tipična kozjanska kulturna krajina – razpršena poselitev, mozaičnost
) NARAVNA RAZNOLIKOST , VISOKA STOPNJA BIODIVERZITETE
razgibanost reliefnih oblik
velika
elika pestrost rastlinskih in živalskih
ži alskih vrst,
rst mnoge od njih so redke ali
ogrožene
) BOGATA KULTURNA DEDIŠČINA
gradovi, cerkve, kamnita znamenja, stari trgi, domačije, mlini…
) TRADICIJA
ljudje, hrana, pijača, običaji
) NEUGODNA SOCIALNO-EKONOMSKA
SOCIALNO EKONOMSKA PODOBA
odseljevanje mladih, ostarelo prebivalstvo, nizka izobrazbena raven

NARAVNOGEOGRAFSKE ENOTE
Stik alpskega in
panonskega sveta!

sub--panonska regija
sub
pre--alpinska regija
pre

Hribovje:
Orlica, Kunšperk,
Vetrnik, Oslica
O

Gričevje:
Srednjesotelsko
ter Bizeljsko in
Senovsko

ilirska regija
Ravnina:
ob reki Sotli
in reki Bistrici

Stik geotektonskih enot
Stik reliefnih enot
Stik fitogeografskih regij
Stik zoogeografskih regij

IZVIRNE NALOGE IN PRISTOJNOSTI
UPRAVLJAVCA
-

priprava predloga načrta upravljanja (+ letnega načrta upravljanja)
monitoring in nadzor,
i
izvajanje
j j varstvenih
t
ih ukrepov,
k
raziskovanje,
upravljanje z bazami podatkov,
i obraže anje in os
izobraževanje
osveščanje,
eščanje
promocija, predstavljanje zavarovanega območja
vodenje obiskovalcev,
sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in z lokalnimi prebivalci
prebivalci,
vzdrževanje in upravljanje s parkovno infrastrukturo (nepremičnine,
oznake,…)
- priprava in izvajanje projektov trajnostnega razvoja

Î udejanjanje načel trajnostnega razvoja (ekološko, ekonomsko,
socialno)
Î varovanje narave + ustvarjanje možnosti za izboljšanje
življenjskega standarda prebivalcev

UPRAVLJAVEC ZAVAROVANEGA
OBMOČJA KOT MODERATOR
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
Trajnostne dejavnosti omogočajo:
¾ ohranitev
h it ekosistemsko
k i t
k stabilne
t bil iin bi
biotsko
t k raznovrstne
t narave,
¾ ohranitev kulturnega izročila (premična in nepremična dediščina,
duhovno izročilo,, tradicija,…),
j , ),
¾ izboljšanje človekovega okolja,
¾ krepitev duhovnih in materialnih ustvarjalnih zmogljivosti ter
¾ zagotavljanje primerne blaginje prebivalcev
prebivalcev.

izhodišča aktivne varstveno razvojne politike v
zavarovanih območjih

PRIMERI DOBRE PRAKSE
¾ PRENOVA IN PROGRAMSKA OŽIVITEV GRADU PODSREDA
¾ OŽIVLJANJE TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV
¾ OHRANJANJE IN VZDRŽEVANJE VISOKIH SUHIH TRAVNIKOV
¾ EVIDENTIRANJE IN DOKUMENTIRANJE PODEŽELSKE
STAVBNE DEDIŠČINE
¾ RAZVOJ PARKOVNE INFRASTRUKTURE
¾ EMINA ROMARSKA POT
¾ IZOBRAŽEVALNO-OSVEŠČEVALNI IN RAZISKOVALNI
PROGRAMI

PRENOVA IN PROGRAMSKA OŽIVITEV
GRADU PODSREDA

Razstave

Poroke

Prireditveni
prostor
Koncerti, glasbeni
seminarji

T č ji
Tečaji

OŽIVLJANJE VISOKODEBELNIH
TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV
83.151 ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjki; visoka debla, drevesa so
posajena narazen
narazen, pod njimi je travnik (Habitatni tipi Slo)
¾Nacionalni projekt oživitev travniških sadovnjakov in sadnih vrtov leta 1999
¾Popis ptic ((DOPPS))

travniški sadovnjaki
j
zaslužijo
j posebno

skrb/upravljanje
¾Ustanovitev Društva Kozjanske jabke
¾Izvajanje izobraževanj, praktičnih prikazov
¾Inventarizacija/kartiranje sadovnjakov
¾Oživitvena rez 10 000 dreves
¾Proizvodnja jabolčnega soka in tepkovca
¾Predstavitev na sejmih doma in v tujini (širjenje
partnerske mreže)

•

partnerstvo v projektu INTERREG IIIB SLO-HR (nosilec KGZS, OE
Novo Mesto)

¾
¾
¾
¾
¾

nakup
p tehnične opreme
p
zasaditev drevoreda sadnih dreves
nakup kmetije
ureditev drevesnice – 2500 sadik/leto
ureditev kolekcijskega sadovnjaka (zbrane vse znane sorte)

•

prijavljen nov projektni predlog (sodelovanje s Hrvaško)

ŠIRŠE DIMENZIJE PROJEKTA
¾ travniški sadovnjaki razglašeni kot območja Natura 2000 (SPA-ptiči)
¾ vzdrževanje, ohranjanje tipične kulturne krajine
¾ spoznana ekološka vloga travniških sadovnjakov – zdrava hrana,
preprečevanje erozije tal, ohranjanje genskega sklada, življenjski prostor za
mnoge ogrožene rastline in živali)
¾ blagovna znamka Sožitje (za proizvode in storitve)
¾ Praznik kozjanskega jabolka – tradicionalna mednarodna prireditev,
dogodek leta v KP, namenjena promociji in trženju ekoloških in
tradicionalnih produktov Kozjanskega parka –
(15 ponudnikov 1999, 90 ponudnikov 2008), 10 000 obiskovalcev

HABITAT TRAVNIŠKI SADOVNJAK JE S PRISTOPOM AKTIVNEGA
VARSTVA/UPRAVLJANJA POSTAL NOVA EKONOMSKA
MOŽNOST/PRILOŽNOST.

PRAZNIK
KOZJANSKEGA
JABOLKA

OHRANJANJE VISOKIH SUHIH
TRAVNIKOV NA VETRNIKU IN OSLICI
polnaravna suha travišča
na apnenčasti podlagi
•

Projekt v okviru programa LIFE Narava

•

Ohranjanje habitatov – rastlinskih in živalskih vrst (orhideje
(orhideje, metulji)

•

Grožnje: zaraščanje, intenziviranje (gnojenje), gradnje, pomanjkanje
zavesti,..

•

kartiranje, kategorizacija, vzpostavitev digitalne podatkovne baze

•

priprava
i
upravljavskega
lj
k
načrta
čt

•

pogodbe z lastniki (finančna nadomestila)

•

nakup opreme za košnjo

•

odpravljanje zaraščanja, pomoč pri košnji

Life after Life
območje razglašeno za Natura 2000 območje
čiščenje
j zaraščenih p
površin
pomoč kmetom pri košnji in spravilu
učna pot Travnik
stalni monitoring
275 ha ob koncu projekta (2004), vključenih v
SKOP, 2008 več kot 400 ha

pred

potem

EVIDENTIRANJE IN DOKUMENTIRANJE
PODEŽELSKE STAVBNE DEDIŠČINE

EVIDENTIRANJE IN DOKMENTIRANJE
PODEŽELSKE STAVBNE DEDIŠČINE
KOZJANSKI PARK
PILOTNI PROJEKT 1999
FOTODOKUMENTACIJA 1999
POPIS 2000
POPIS 2001
POPIS 2002

E VI DENTI RANJE IN DO KUME NTI RA NJE ANONIM NE PO DE ŽE LSK E S TAV B NE DE DIŠ ČINE NA OB MOČJU K OZJANS KE GA RE GIJS KE GA P ARK A

MEJA KOZJANSKEGA PARKA
M 1:85000

ANALIZIRANA JE BILA SKORAJ
POLOVICA OBMOČJA PARKA

PARK JE BIL RAZDELJEN NA
KVADRANTE VELIKOSTI 1KM
PREGLEDANI SO BILI VSI
OBJEKTI V KVADRANTU

Rezultat: nova arhitektura temelječa na tradiciji

RAZVOJ PARKOVNE INFRASTRUKTURE
VZPOSTAVLJANJE
PEŠPOTI:
p Podsreda
Pešpot
Geološka učna pot
Učna pot Travnik
Pešpot Pilštanj
Bizeljske pešpoti

UREJANJE NARAVNIH
VREDNOT
G
Gruska
k jama
j
Soteska Bistrica…

informacijske table,
publikacije,…

70 km urejenih in označenih
poti + vodnik + zloženka

RAZVOJ POHODNIŠTVA
POHODNIŠTVA, NOVA PONUDBA
PONUDBA, PRILOŽNOST ZA OKOLIŠKE
DOMAČINE, OSNOVA ZA RAZVOJ DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI

EMINA ROMARSKA POT

¾ zrcalni
l i projekt
j kt v okviru
k i programa INTERREG III A SLO
SLO--AVST
¾ območje izvajanja: Koroška, jug Štajerske, Dolenjska, Gorenjska
¾ Cilji: - vzpostavitev romarske poti s številnimi spremljajočimi
¾
aktivnostmi
¾
- povečanje turističnih kapacitet v depriviligiranih krajih na obeh
¾
straneh meje

¾ustvarjanje pozitivnega vzdušja v prostoru
¾krepitev sodelovanja z lokalnimi prebivalci, nevladnimi organizacijami, župnišči,
občinami,…
bči
i
¾osnova za razvoj turizma in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah

IZOBRAŽEVALNO-OSVEŠČEVALNI IN
RAZISKOVALNI PROGRAMI
Naravoslovni in kulturni dnevi
Naravoslovne in raziskovalne delavnice
Literarni, ekološki natečaji
Velikonočne in božične ustvarjalne delavnice
Predavanja, tečaji
Strokovni posveti

) VEČPLASTNA RAZNOLIKOST ZAVAROVANEGA OBMOČJA
RAZNOLIKOST DEJAVNOSTI UPRAVLJAVCA
)AKTIVNO VARSTVO = TRAJNOSTNI RAZVOJ
)PRIPRAVA IN IZVAJANJE PROJEKTOV JE KLJUČNO ZA
UDEJANJANJE AKTIVNEGA VARSTVA
)DOMAČINI/KMETJE SO USTVARILI MNOGE HABITATE IN
NARAVOVARSTVENO POMEMBNA OBMOČJA
)KMETJE KOT UPRAVLJAVCI/MANAGERJI KULTURNE KRAJINE
)ČASOVNA KOMPONENTA

HVALA ZA
POZORNOST!
O O OS

