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1. UVOD
Kozjansko je prehodna pokrajina na vzhodu Posavskega hribovja, ki jo na severu omejujeta
Rudnica in Žusem ter Bohor in Orlica na jugu. V njej se prepletajo predalpske in
subpanonske značilnosti, ki ji dajejo izrazito pestrost v naravnogeografskih potezah. V
zgodovinskem razvoju ter družbenogeografskih pojavih in procesih pa se kaže vrsta
skupnih značilnosti.
Namen diplomskega dela je predstaviti Kozjansko in ovrednotiti pomen Regijskega parka
za njegov sonaraven razvoj. Raziskala bom, katere so tiste značilnosti, ki govorijo v prid
temu, da je Kozjanski park (v nadaljevanju KP) pozitiven razvojni dejavnik celotnega
Kozjanskega in predstavila nadaljnjo vizijo razvoja tega podeželjskega območja. Pri tem
bom upoštevala tri pomembne vidike sonaravnega razvoja: gospodarskega, socialnega in
okoljskega ter poskušala pridobiti mnenja lokalnega prebivalstva o učinkih parka.
Pri delu se bom usmerila na raziskovanje in potrjevanje naslednjih hipotez:
-

ustanovitev KP je pozitivno vplivala na razvoj Kozjanskega,
pokrajina ima ustrezne pogoje za nadaljnji sonaravni razvoj,
lokalno prebivalstvo pozitivno sprejema ustanovitev in življenje v parku,
v nadaljevanju bo park začel privabljati ljudi nazaj v to neokrnjeno naravo,
gospodarstvo je potrebno krepiti po načelih trajnostnega in sonaravnega razvoja.

V ospredje postavljam hipotezo, da je ustanovitev Kozjanskega parka pozitivno vplivala na
razvoj sicer obrobnega območja, in to kljub temu, da so bile zaradi ohranjanja kulturne
identitete potrebne nekatere omejitve posegov v prostor.
Diplomsko delo bom razdelila na tri večje sklope. V prvem delu bom predstavila
pomembne naravne in družbenogeografske značilnosti ter poudarila nekatere bistvene
razvojne probleme Kozjanskega. Pri predstavitvi razvojnih problemov bom poskušala
prikazati še bistvene vzroke in posledice ter ukrepe, ki iščejo rešitve za to naravno in
kulturno bogato, a manj razvito pokrajino Slovenije.
V drugem delu bom opredelila značilnosti Kozjanskega parka kot pomembnega razvojnega
dejavnika in njegov pomen za hitrejši, sonaravni in skladnejši razvoj širše regije. Pri tem
bom upoštevala tako pozitivne kot tudi negativne vplive tega zavarovanega območja.
In nazadnje bom v tretjem delu predstavila še rezultate terenskega raziskovanja o tem, kako
ljudje živijo s parkom, kje vidijo priložnosti in ovire, ki jih park postavlja za prebivalce in
nadaljnji razvoj pokrajine.
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1.1. Metode dela
Diplomskega dela sem se lotila ob prebiranju najrazličnejše literature in virov, ki
predstavljajo dosedanja raziskovanja na tem območju. Literatura in drugi viri (internetne
strani, statistični letopisi, popisi prebivastva itd.) so mi dali prvi vpogled v tematiko in še
nerešena vprašanja, na katera bom želela v svojem delu odgovoriti.
V nadaljevanju bom s pomočjo dela na terenu preučila pokrajino in ljudi, ki živijo tam. Z
anketami bom pridobila mnenje lokalnega prebivalstva o pomenu in učinkih parka,
priložnostih in ovirah, ki jih park prinaša, sodelovanju z upravljatelji parka ter odnosu
prebivalstva KP do varovanja narave. Pri tem bom upoštevala prostorsko razporeditev
naselij v KP, velikost, funkcijo naselij in prisotnost različnih dejavnosti v posameznem
naselju. Na podlagi tega bom lahko pri analizi anket predstavila primerjave med različnimi
naselji. Na drugi strani bom župane povprašala o njihovem sodelovanju z upravljatelji KP,
morebitnih konfliktih in njihovih razvojnih usmeritvah. Ob vsem tem bom dobila vpogled v
začarani trikotnik zavarovanih območij; varstvo narave – pokrajinska raba - gospodarski
razvoj in kaj danes postavljati v ospredje.
1.2. Dosedanja proučevanja Kozjanskega
Kozjansko kot regijo je le redko zaznati v geografskih publikacijah, medtem ko so veliko
podrobneje že raziskani razvojni problemi te obmejne regije v različnih monografijah, kot
so diplomska in magistrska dela ter članki v različnih strokovnih revijah. Eno temeljnih del,
ki obravnavajo Kozjansko, je vsekakor članek M. Žagarja iz leta 1967, objavljen v
Geografskem zborniku. Podobno obravnavo kot Žagar je predstavil tudi Melik v svojem
delu Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino in Kozjansko uvrstil v regionalizacijo
pokrajin na Štajerskem (Melik, 1957).
Svetozar Ilešič je obravnaval Kozjansko z vidika regionalizacije Slovenije, njegove
ugotovitve pa so bile objavljene tudi v obsežnem zborniku Med Bočem in Bohorjem.
Knjiga obravnava pokrajino, kjer se v osrednjem delu nahaja tudi obravnavano območje in
tako sem lahko veliko podatkov črpala tudi iz tega zbornika (Žagar, 1984).
V letu 1980 pa so Kozjansko že vključile številne raziskave s strani uprave Spominskega
parka Trebče, ki je leta 1985 izvedel analizo stanja znotraj parka. Veliko raziskav je bilo
namenjeno vprašanjem prebivalstva in reševanju gospodarske zaostalosti regije. Podobno
raziskavo je štiri leta zatem objavila skupina raziskovalcev pod vodstvom mag. prof. Petra
Gabrijelčiča v Konceptu dolgoročnega plana Spominskega parka Trebče. To delo se je
osredotočilo predvsem na izboljšanje stanja v parku ter na pregled stanja v preteklih
obdobjih (Gabrijelčič, Barbič, Ovin, 1989).
Novejša dela pa obsegajo dela študentov geografije. Tako je leta 1963 že omenjeni M.
Žagar obravnaval Kozjansko v diplomski nalogi Gospodarska geografija Kozjanskega in
njeni problemi; A. Krumpak je napisal diplomsko delo Kozjansko – dejavniki regionalnega
razvoja (1997), geograf Anton Polšak pa je svoje diplomsko delo Novejša preobrazba
ožjega Kozjanskega in didaktično vrednotenje pokrajine (1992) leta 1999 dogradil še na
stopnji magistrskega dela z naslovom Kozjansko – razvojni problemi robne manj razvite
pokrajine.
Danes obširno raziskuje in podaja analize stanja pokrajine uprava Kozjanskega regijskega
parka, katere naloga je skrbno varovati in primerno razvijati obravnavano območje. Tako je
nastalo v letu 2005 še delo dolgoletnega razvojnega vizionarja in direktorja KP Franca
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Zidarja z naslovom: Biotska raznovrstnost in kulturna dediščina kot sestavini sonaravnega
razvoja na območju Kozjanskega regijskega parka.
2. GEOGRAFSKI ORIS KOZJANSKEGA
2.1. Lega in opredelitev Kozjanskega
Kozjansko je prehodna pokrajina na vzhodnem robu Slovenije. Na severu, zahodu in jugu
jo omejujejo vzhodni odrastki predalpskega Posavskega hribovja, na vzhodu pa reka Sotla.
Pokrajina je prometno precej zaprta: na vzhodu jo torej omejuje reka Sotla, na severu
Rudnica (Plešivec, 686 m), na jugu Orlica (Veliki vrh, 697 m), na zahodu pa Bredič (694
m) in Vetrnik (708 m) - vzhodna odrastka Bohorja, ki jih prekinjajo globoko vrezane
doline.
V geografski literaturi se za Kozjansko uporabljajo različna imena. To so Srednjesotelsko
gričevje, pokrajina med Bočem in Konjiškim gorskim hrbtom, Kozjansko hribovje in
Kozjansko.
Poimenovanje so v preteklosti, še pred drugo svetovno vojno, uporabili lokalni prebivalci
za označevanje bližnjega predela okoli trga Kozje, potem pa se je ime zaradi partizanskih
dejavnosti razširilo na mnogo širše območje med Bočem in Bohorjem. Tako se je
poimenovanje »neupravičeno« razširilo tudi na sosednje občine (Laško, Sevnica, Krško,
Brežice), katerih edina skupna točka s pravim Kozjanskim je bila podobna družbena in
gospodarska nerazvitost (Žagar, 1984). Tudi Ilešič je bil mnenja, da je ime Kozjansko za
veliko večino območja neupravičeno. Sam je pojem Kozjansko omejil le na predele, ki so
zajemali območje Kozjega in okolice do srednje Sotle. Poleg tega pa je predlagal
poimenovanje celotnega območja Srednjesotelsko, ožji del, ki se resnično navezuje na
Kozje, pa Kozjansko (Ilešič, 1972).
2.2. Meje pokrajine
V svojem diplomskem delu sem na podlagi prebrane literature, predvsem pa novejših
diplomskih in magistrskih del, ki obravnavajo to pokrajino, upoštevala naslednje meje.
Na severu poteka meja po slemenih Rudnice in po mejah KS Šentjur pri Celju, ki segajo še
na Kozjansko in ne gravitirajo proti naselju Šentjur pri Celju. Vzhodna meja poteka ob
državni meji (reka Sotla), na jugu pa je ostra razmejitev po slemenih Bohorja, Vetrnika in
Orlice. Ta meja se ujema tudi z občinami Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli oziroma
nekdanjimi deli občine Šmarje pri Jelšah. Na zahodu pa razmejitev poteka manj jasno, saj
svet neopazno prehaja proti Celjski kotlini (Žagar, 1967). Približna meja tako poteka po
terciarnem antiklinalnem hrbtu med Volušem in Brezjem ter Kalobjem (južni meji občin
Šentjur pri Celju in Dobje), kjer se svet prevesi proti spodnji Savinjski dolini (priloga 1)
Razlogi za takšno omejitev so:
- ostra naravna meja na severu (Rudnica, Žusem),
- enotne reliefne poteze (hribovit in gričevnat svet brez izrazitega podolja),
- zaprtost, prometna odmaknjenost in izoliranost,
- gravitacijsko središče h Kozjemu (Krumpak, 1997).
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3. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI KOZJANSKEGA
3.1. Geološka zgradba
Kozjansko geološko pripada vzhodnemu delu Posavskih gub, ki je razdeljen na številne
sinklinale in antiklinale. Na območju Kozjanskega prevladujejo terciarne plasti, ki so del
Panonske udorine. Terciarne plasti so odložene v celjski, laški, planinski in senovški
sinklinali, ki jih ločujejo antiklinalni hrbti (trojanska, rudniška in litijska antiklinala) iz
starejših paleozojskih in mezozojskih kamnin. Območje je prepredeno s številnimi,
pretežno navpičnimi prelomi, katerih plasti so se nekoliko zamaknile in povzročile
nastanek številnih toplih vrelcev. Na razporeditev kamnin so tako veliko vplivali kasnejši
geomorfološki procesi in živahna tekotnika, ki so sooblikovali podobo Kozjanskega.
Obravnavano ozemlje je geološko zelo zanimivo in pestro. Tukaj najdemo kamnine od
mlajšega paleozoika in vse do danes. Paleozojske in mezozojske kamnine so zastopane na
manjših površinah. Najdemo jih v antiklinalnih tvorbah kot otoke, ki molijo iz mlajših
terciarnih plasti. Prevladujejo triasne kamnine in med njimi triasni dolomit in apnenec.
Precejšne debeline in veliko prostorsko razširjenost dosežejo terciarne plasti, ki v nekaterih
neprekinjenih profilih pričajo o razmeroma dolgem geološkem obdobju. Terciarne plasti se
začenjajo z obdobjem oligocena. Njihov razvoj je primerljiv z razvojem v Zasavju, zato
nekateri poimenujejo te plasti psevdosoteške plasti. V njih se pojavljajo premog ter
magmatska kamnina andezit in njegov tuf. V terciarnih plasteh najdemo kar nekaj fosilov,
in sicer: drobne luknjičarke foraminifere, kokolite in ponekod ostanke rib. Oligocenskim
plastem pa sledi približno 2000 metrov debela skladovnica miocenskih plasti. Povsod gre
za morske sedimente in sedimentne kamnine (Pavšič, 2004).
Tektonsko dviganje površja, ki je bilo v bližnjem alpskem svetu mnogo močnejše, se je
začelo tu pozneje in se do danes še ni ustavilo. To dejstvo uvršča Kozjansko med potresno
bolj ogrožene slovenske pokrajine. Iz leta 1974 je znan Kozjanski potres z epicentrom v
dolini Zibiškega potoka (Žagar, 1984).
Tektonski razvoj je bil tako intenziven, da se tudi pri nekaterih drugih naravnogeografskih
pojavih v drobnem pojavljajo precejšne razlike. To velja zlasti za relief, ki prehaja od
hribovja na zahodu v gričevje na vzhodu.
3.1.1. Kamninska zgradba
Najstarejše plasti izhajajo iz obdobja karbona in spodnjega perma. Nahajajo se na
zahodnem pobočju Bohorja južno od Skalice in Javornika, na Orlici med podsredškim
gradom, Kunšperkom in reko Sotlo. Plasti, ki se med seboj prepletajo, so razvite kot
glinasti skrilavec, kremenov peščenjak in v manjši meri kremenov konglomerat. Te
kamnine so nastale iz tega obdobja v plitvem morju, v katerega so reke prenašale velike
količine kremenovega peska, proda in gline. Srednjepermske plasti, kamor spada gröden,
zasledimo na južni strani Skalice na Bohorju.
Spodnjetriasne plasti zasledimo v večjem obsegu na južni strani Skalice in Javornika, na
Rudnici, Veterniku in na Orlici. Te plasti so razvite kot peščen skrilavec, skladnat dolomit,
oolitni apnenec, lapornat apnenec in lapor.
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Obdobje srednjega triasa zaznamujejo anizijska in ladinijska stopnja. Anizijske plasti
dobimo na Bohorju na območju Koprivnika, kjer sestavljajo strma, ponekod celo gola
skalnata pobočja, na Rudnici in Orlici. Plasti so razvite v obliki srednje- do debelozrnatega
dolomita. Dolomit je nastal šele po sekundarnem prehodu iz apnenca, ki je bil sedimentiran
v plitvem morju. Ponekod so med dolomitom tanke plasti dolomitnega laporja in
lapornatega skrilavca. Mestoma je dolomit limonitiziran in tektonsko spremenjen in
zdrobljen. Na Orlici pri podsredškem gradu so našli v dolomitu značilne foraminifere. V
ladinijski stopnji pa najdemo ploščaste apnence, ki vsebujejo ponekod roženec, glinast
skrilavec, peščen skrilavec, peščenjak, keratofirski tuf in spilitiziran diabaz in njegov tuf.
Manjši obseg plasti te stopnje se nahaja pri Žusmu, več pa na Bohorju na Kamnem vrhu in
Koprivniku. Na slednjem območju je ohranjena vulkanska kamnina diabaz. Spilitiziran
diabaz in diabazni tuf se nahajata tudi na Rudnici med Olimsko goro in Sodno vasjo in
nekaj malega na Orlici. Ploščast apnenec, glinast skrilavec in tufski peščenjak najdemo na
Rudnici, med Olimsko goro in Podčetrtkom in na Orlici med Podsredo in Kunšperkom
(Aničić, 1984).
V ladinijiski stopnji je bila sedimentacija najbolj pestra. Že nastanek najrazličnejših kamnin
kaže na izrazito nemirno sedimentacijsko okolje. Izlivi keratofirja in diabaza ter pojav
njunih tufov kažejo na vulkansko delovanje, pojavi roženca pa na prisotnost razstopljene
kremenice v morju.
V zgornjem triasu se v obliki plasti karnijske stopnje pojavlja masiven dolomit, ki ponekod
prehaja v apnenec. Najdemo ga pri Žusmu, na bohorskem Javorniku in Rudnici. Na
Bohorju imamo ploščaste apnence, ki se menjavajo z laporjem. Plasti nordijske in retijske
stopnje so sestavljene iz dolomita z rožencem in iz masivnega dolomita. Plastovit in
ploščast dolomit z rožencem se nahaja na Bohorju, Veterniku pri Debelem vrhu in Novi
Glažuti. Masiven dolomit pa na Veterniku, na območju Osredka, Pašnice, Brediča,
Poslavskega in Šupnega hriba. Pojavlja pa se tudi na severnem pobočju Orlice med
Podsredo in Sotlo.
Miocenske plasti se nahajajo na območju Babne gore in Vonarjev, na pobočju Rudnice pri
Podčetrtku, Pilštajnu ter med Umekovim vrhom in Trebčami, na območju Javorščice,
Virštajna, Strateške gorce, Vremske gorce, Podsrede in Trebč, Imenske gorice, pri Buči.
Miocenske plasti pa sestavljajo pesek z vložki peščenega laporja in lapornate gline,
kremenovega peščenjaka in konglomerata. Tortonijske plasti pa so razvite kot apnenčev
peščenjak in konglomerat in litotamnijski apnenec. Navzgor pa je peščen lapor in laporast
apnenec. Sarmatijske in panonijske plasti iz zgornjega miocena pa se začnejo v spodnjem
delu z apnenčevo-kremenovim peščenjakom in konglomeratom, na katerem so odloženi
mehki glinasti laporji, pesek in peščenjak. Panonijske plasti so ugotovljene pri Zibiki in
Nimnem, nadalje pri Imenem, Sedlarjevem in Bistrici. Razvite so kot glinast lapor (Aničić,
1984).
V okolici Kozjega se nahajajo tudi plio-pleistocenski sedimenti, ki jih sestavljata prod in
glina. Kvartarni sedimenti so zastopani v obliki teras, pobočnega grušča in aluvija. Rečne
terase, ki jih sestavlja prod in pesek okoliških kamnin, najdemo ob Sotli. Pobočni grušč pa
na pobočjih Rudnice in Orlice. Sestavljen je iz dolomitnih in apnenčevih kosov.
Doline reke Sotle, Bistrice, Olimščice in doline potokov so na dnu zapolnjene z aluvialnimi
naplavinami. Aluvialni nanos je peščen in glinen (Busar, 1984).
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Karta 1: Geološka karta območja Kozjanskega parka

Vir: dokumentacija KP, 2005
9

3.1.2. Naravne surovine
V spodnjemiocenskih sedimentih pri Babni gori in Spodnjem Tinskem so pred drugo
svetovno vojno kopali premog, vender so danes vsa delovišča skoraj neopazna. Vzhodno
od Kozjega naletimo na nekaj premoga, vendar brez večjega gospodarskega pomena.
Železovo rudo so v preteklosti kopali okoli Olimja in Podčetrtka ter pri Pilštanju. Na
južnem pobočju Rudnice, med Podčetrtkom in Slivjem, kjer se nahajajo tudi magmatske
kamnine (diabaz), so včasih kopali železovo in svinčevo rudo. Tukaj na juženem pobočju
Rudnice pa najdemo tudi limonitiziran triasni dolomit. Znani pa so tudi pojavi siderita v
dolomitu nedaleč od Olimja. Orudenitev je hidrotermalnega nastanka (Aničić, 1984).
V okolici Podčetrtka se pojavljajo termalni vrelci, ki so nastali ob prelomih in so zajeti v
zdraviliške namene. Pojavljajo se v širši coni od Olimja do sotočja Sotle in Mestinjščice.
Dolomit izkoriščajo v kamnolomih na pobočju Rudnice, Bohorja in Orlice. Kremenov
peščenjak in konglomerat lahko uporabljamo tudi za razne gradnje. Nekoč so ju uporabljali
pri zidavi kmečkih poslopij in za izdelavo podpornih cestnih in železniških zidov. Ponekod
so iz konglomerata klesali kamen za mline in žrmlje. Triasni dolomiti so se zaradi
delovanja notranjih sil ob gubanju in prelamljanju zdrobili. V njih so nastale številne
razpoke, v katerih se zadržujejo velike količine podzemne vode in predstavljajo prave
naravne rezervoarje. Tektonsko zdrobljen dolomit pa je seveda moč uporabljati tudi v
gradbene namene za posipavanje cest, izdelavo betona in malte.
Na Bohorju ohranjena vulkanska kamnina diabaz pa je prispevala k nastanku železovih rud,
ki so jih nekoč kopali na Bohorju in topili v bližnjem plavžu na Fužinah (Busar, 1984).
Danes so naravni viri večinoma agrarne narave, kar pomeni, da so v večji meri lahko
izkoriščene le kmetijske površine in gozdovi. To pa se kaže tudi v velikem odstotku
kmečkega prebivalstva v pokrajini. Surovin in energetskih virov je zelo malo, v vsakem
primeru pa premalo, da bi jih lahko izkoriščali v večji meri. Proizvodnja in izkoriščanje
naravnih bogastev je bilo tukaj v primerjavi z ostalimi pokrajinami, ki jih je zajela
industrijska revolucija, v veliki meri nerentabilno. Tako sta na primer propadli glažuta na
Veterniku in v Olimju ter rudnik železa pri Olimju že pred štiridesetimi leti (Žagar, 1967).
3.2. Geomorfološke značilnosti
Površinski geomorfološki pojavi dajejo pokrajini izrazito pestrost. Prelomi, narivi,
vulkansko delovanje so pustili za sabo močno razčlenjeno hribovje s številnimi dolinami,
soteskami in skalnimi osamelci. Močno je na izoblikovanost površja vplivala tudi
kamninska zgradba in tektonika tega območja.
Kozjansko je brez osrednjega, prostornejšega podolja. Njegovo površje lahko razčlenimo
na več pokrajinskih enot – dolini rek Bistrica in Sotla, ki ju obrobljajo hriboviti predeli
Rudnice, Bohorja, Veternika in Orlice, ter gričevnat svet na vzhodnem delu pokrajine.
Na zahodu med Pilštanjem in Podsredo se razprostira srednja dolina Bistrice. Širina
dolinskega dna se stalno spreminja: širša je ob poplavnih ravnicah nad Lesičnim ter pri
Kozjem in Podsredi, ožja na prehodih prek odpornejših kamninskih pasov vzhodnih
odrastkov Bohorja. Posebej ozka in prava soteska je pod Kozjim. Pri Zagaju se med
Bistrico in Sotlo odpre za gričevje razmeroma prostrana Bistriškosotelska ravnica, ki se
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onstran meje nadaljuje v Kumrovškem polju. Razen na jugu, kjer se dviga Orlica, je obdana
z vinorodnimi goricami, katerih slemena so do 150 m višja od njenega dna. Gričevnati in
hriboviti svet preseka od severozahoda proti jugovzhodu le Sotla, ki se pod Kunšperkom po
soteski Zelenjak prebija skozi vzhodne odrastke Orlice, nato pa se usmeri proti jugu.
Posebno mesto zavzema dolina ob srednji Sotli med Podčetrtkom in Kunšperkom, kjer se
izmenjujejo ožji in širši dolinski deli. Poplavne ravnice so mnogo večje kot ob Bistrici, saj
poteka v tem delu rečna struga ves čas po pasovih manj odpornih terciarnih usedlin. Dolina
je nekoliko ožja le nad Imenim in Plesom ob Sotli, ravnice pa so pri Podčetrtku in Imenem
ter pod sotočjem z Bistrico (Melik, 1957).
Fotografija 1: Dolina reke Bistrice

Vir: Sajovic, 2005
Med vzpetimi pokrajinskimi enotami lahko izločimo dve večji skupini, in sicer izrazito
vinorodno Virštanjsko gričevje na severu ter Bistriško na jugu. Prvo obsega prisojna
pobočja v povirju Golobinjskega in Virštanjskega potoka ter se nadaljuje na zahod še v
povirje Bistrice. Drugo je že povsem blizu Sotle. Med najbolj značilnimi je sleme med
Okičem in Vinagoro. Pokrajinsko manj izrazite so Bučke Gorice nad dolino potoka Buče
na območju Verač, Bučke Gorce, Drenskega Rebra in Vrenske Gorce ter prisoje nad levim
bregom Bistrice.
Višinska razlika med dnom doline in bližnjimi slemeni se s približevanjem Sotli zmanjša z
nekaj več kot 200 m na okoli 100 m. Gorice so tod manj strme in bolj zaobljene.
Površje vzhodno od Bistrice v glavnem še presega 400 m, nad Gostinco in Pilštanjem celo
500 m (Vinagora, 519 m), s približevanjem Sotli pa so gričevnata slemena vedno nižja.
Najnižja točka v pokrajini je z nekaj več kot 170 m na Sotli, na skrajnem jugovzhodu
pokrajine (Perko et al., 2001).
Skoraj tri četrtine površja je v višinskem pasu med 200 in 400 m, kjer prevladuje gričevnat
svet. V višinski pas med 200 in 300 m spadajo še celotna Bistriška dolina do Zagaja ter vsi
spodnji deli dolin desnih sotelskih pritokov. Najnižji višinski pas med 100 in 200 m obsega
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dolino ob srednji Sotli od njenega sotočja z Mestinjščico dalje. Približno šestina površja, v
glavnem razvodni svet med Bistrico in Sotlo, pa leži med 400 in 500 m.
Strmih pobočij (nad 20°) je okoli 10 %, kar je za gričevnato pokrajino sorazmerno malo.
Več kot dve tretjini površja imata naklon med 6 in 20°, četrtina pa je še položnejša. Glede
na naklon sta skoraj dve tretjini površin primerni za strojno obdelovanje. Velik del teh
odpade na poplavne ravnice ob Bistrici in Sotli, ki so zaradi slabših prsti za kmetijstvo
manj ugodne. Ob večjih nalivih so pogosti zemeljski plazovi in usadi, ki se navezujejo na
pas lapornatih in peščenih terciarnih usedlin na območju Virštanjskih in Buških Goric
(Perko et al., 2001).
Zakraselega površja je malo. Kraške oblike se pojavljajo le na nekaterih mestih v pasu
litotamnijskega apnenca med Drenskim rebrom, Zdolami, Križnim vrhom in Podsredo.
Govorimo o t.i. osamelem krasu. Zaradi različne nagnjenosti plasti so nekje bolj obsežno,
drugje pa manj vidno razgaljeni litotamnijski apnenci, apnenčevi peščenjaki in
konglomerati ter laporni apnenci, kamnine, ki dajejo gričevnati pokrajini kraški značaj.
Kraški pojavi se odražajo v posameznih vrtačah, delno suhih dolinah, v izvirih, ki jih je v
litotamnijskem apnencu brez števila in končno v kraških jamah in breznih (Melik, 1963).
Karta 2: Pokrajinski tipi Kozjanskega parka

Vir: dokumentacija KP, 2005
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3.3. Podnebne značilnosti
Na treh straneh s hribovitim svetom Rudnice, Bohorja in Orlice obdano gričevje je deloma
odprto le na vzhod, kar omogoča dotok in vpliv zračnih gmot z osrednjega dela Panonske
nižine. Tako tukaj prevladujejo celinske podnebne značilnosti.
Srednja letna temperatura zraka je le malo pod 10º C , januarska pa od -1 do -2° C. V
hladnejši polovici leta se v dolinah uveljavlja toplotni obrat. Ta je lahko neugoden zgodaj
spomladi ob začetku vegetacijske dobe. To velja predvsem za dolino ob Bistrici, manj pa
vzdolž srednje Sotle. Ožji dolinski deli namreč zavirajo odtekanje hladnega zraka, kar
samo povečuje temperaturne razlike med nižjimi in vzpetimi deli pokrajine. V toplem pasu,
ki se v prisojah začenja od 10 do 30 m nad dolinskim dnom in je najizrazitejši okoli 100 m
nad njim, so zato pozimi temperaturna povprečja višja, poleti, ko se doline močno ogrejejo,
pa nižja. Zaradi prve spomladanske pozebe in prve jesenske slane je zelo pomembna lega
vinogradov in sadovnjakov. Nanje zelo ugodno vplivajo sorazmerno visoke jesenske
temperature in ne prevroča poletja s srednjo julijsko temperaturo okoli 20° C (Perko et al.,
2001).
Nekoliko višja temperaturna povprečja kot v sosednjem Voglajnskem in Zgornjesotelskem
gričevju so povezana z nižjo nadmorsko višino Srednjesotelskega gričevja. Letna količina
padavin narašča proti zahodu oziroma s približevanjem vznožju okoliškega hribovitega
obrobja. Razlike v letni količini padavin med posameznimi padavinskimi postajami so
glede na manjšo razgibanost površja precejšnje, saj so v Podčetrtku namerili 1086 mm
padavin, v Podsredi pa že 1137 mm. V gričevju in ob Sotli je količina nekoliko nižja.
Največ padavin je v poletnem trimesečju, kar ugodno vpliva na rast kmetijskih pridelkov.
Drugi višek je novembra. Število nevihtnih dni je 40 na leto, kar pa je manj kot v osrednji
Sloveniji. Zaradi velikega deleža neprepustnih kamnin je ob močnih padavinah površje
zelo izpostavljeno eroziji. S podnebnimi značilnostmi je povezana tudi pogosta suša, do
katere pride v letih, ko izostane poletni padavinski višek (Perko et al., 2001).
Tabela 1: Povprečne temperature v kraju Planina pri Sevnici
Povp. tem.
zraka
(ºC)

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

LETO

Planina
pri Sevnici

-1,1

0,5

4,1

8,5

13,1

16,2

18,2

17,6

14,4

9,6

4,3

0,2

8,8

Vir: MZS, Klimatogeografija, 1961-1990
Tabela 2: Povprečna količina padavin v izbranih krajih
Povp.
količina
padavin
kraja(l/m²)
Planina pri
Sevnici
Podčetrtek
Podsreda

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

leto

63

63

85

103

112

147

136

137

117

105

116

80

1265

56
64

57
65

68
81

84
95

100
97

129
127

115
109

121
113

101
99

90
96

97
112

68
79

1086
1137

Vir: MZS, Klimatogeografija, 1961-1990
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3.4. Vodovje
Prevladuje relativno gosta mreža vodotokov v številnih grapah s pogostimi pobočnimi
izviri. Ožilje pokrajine predstavljata porečji rek Sotla in Bistrica. Značilna je visoka stopnja
naravne ohranjenosti, razen reguliranih odsekov Bistrice, Lahomnice in Gračnice.
Največji vodotok Sotla je levi pritok reke Save in izvira južno pod Macljem (718 m). V
svojem srednjem toku Sotla prereže vse antiklinalne hrbte. S številnimi vodnimi in
obvodnimi hidromorfnimi pojavi ter z rednimi poplavami določa krajinski, poselitveni in
obdelovalni vzorec ravnice. Najpogostejša poplavna območja so pri Podčetrtku, Imenem in
Sedlarjevem. Povprečni pretok npr. pri Rakovcu je 9 m³/s.
Na stičišču kamnin, ob tektonski prelomnici južno od Boča, so značilni termo-mineralni
vrelci, ki so bistvenega pomena za gospodarsko in turistično dejavnost ter krajinskourbanistično prepoznavnost (npr. Podčetrtek).
Sotla je v zadnjem desetletju (vsaj v zgornjem toku) v 4. kakovostnem razredu.
Onesnaženost povzročajo steklarna Rogaška Slatina, jezero Vonarje (danes izpraznjeno in
izsušeno) ter kmetijske površine z uporabo različnih škodljivih snovi.
Reka Bistrica, najdaljši rečni tok na Kozjanskem, je naravno dobro ohranjena (odsek pri
Zagaju je naravni spomenik), zaradi redke poseljenosti in ekstenzivne kmetijske predelave
je tudi onesnaženost minimalna. Ponekod se le pojavljajo posamezne točke onesnaženosti
zaradi neurejene kanalizacije. Reka Bistrica po količini vode zagotavlja skozi celo leto
dovolj vode, kar je izredno pomembno, saj manjši potoki v sušnih obdobjih lahko tudi
presahnejo. Ima hudourniški značaj in njen strmec je veliko večji kot pri Sotli, saj pade
med Lesičnim in Poljem pri Bistrici, kjer se izliva v Sotlo, za več kot 120 m (Gams et al,
1998).
3.5. Rastlinstvo
Večje, strnjene gozdne površine na antiklinalnih hrbtih sestavljajo pretežno mešani listnati
gozdovi. Najpomembnejše drevesne vrste so bukev, kostanj in hrast graden. Manjše gozdne
zaplate se sicer pojavljajo na severnih ekspozicijah ali na večjih strminah prisojnih leg.
Pogoste so tudi monokulturne iglaste združbe. Višje prisojne lege vsebujejo termofilno
rastje, med njimi tudi brin. Močvirno rastje se pojavlja na vlažnih travnikih, na počasnejših
poplavnih odsekih vodotokov, in takšne obrežne pasove vegetacije sestavljajo jelše, vrbe,
redkeje jesen. Vrbovje in jelševje sta torej značilni združbi, ki se pojavljata predvsem ob
sotelskih pritokih in v dolini Sotle.
Na robovih dolin so večinoma obdelovalna zemljišča, na poplavnih ravnicah pri Podčetrku
in Imenem pa značilno rastje vlažnih zamočvirjenih travnikov s prevlado vlagoljubnih
rastlin, kot so raznovrstni šaši, zlatica in ločje. Najbolj zamočvirjene površine porašča
mahovje. Floristično je značilen preplet predalpskih in subpanonskih flor s številnimi
registriranimi lokacijami redkih rastlin na skrajnih pobočjih (Gams et al., 1998).

14

3.6. Prst
Na Kozjanskem so zaradi raznolikosti reliefa (nagibi povšja, slemenitev hribovij in
gričevij v vzhodno-zahodni smeri ter s tem povezana različna osončenost in vodne
razmere) in podnebja, ki se kaže predvsem v prehodnosti pokrajine z predalpskimi in
subpanoskimi značilnostmi, ter pestre kamninske sestave, v pedogenezi nastale različne
prsti, ki se razlikujejo tako po nastanku, starosti in fizikalnih ter kemičnih lastnostih. Vse to
pa je vplivalo na rastiščne razmere, ki so povzročile izrazito biotsko raznovrstnost, in
posledično na samo rabo različnih tipov tal.
Na velikem območju Kozjanskega je prst preveč revna s kalcijem, preveč zamočvirjena v
ravninskih predelih ob Sotli in Bistrici, ponekod pa se pojavljajo tudi problemi z
obdelovalnimi površinami zaradi številnih usadov.
Na odpornejši podlagi v višjih predelih in strminah so prsti plitvejše, na manj odpornih
kamninah in v položnejših legah pa so prsti nekoliko debelejše. Te so tudi bolj vlažne in
manj občutljive za sušo, a bolj kisle in manj plodne.
Kmetijsko primernejše prsti so se izoblikovale predvsem v gričevnatem delu pokrajine na
karbonatnih kamninah (npr. apnencih). To so v glavnem plitve do srednje globoke rjave
pokarbonatne prsti (rjavice), ki so nevtralne ali rahlo alkalne. Te prsti se pojavljajo
predvsem na južni strani Rudnice vse od Virštanja prek Gubnega in mimo Pilštanja proti
jugovzhodnemu delu gričevja, do goric v okolici Dekmance.
Najbolj rodovitne so prsti na laporjih in karbonatnih peščenjakih, ki prevladujejo v Bučkem
gričevju in delno tudi v goricah med Srebernikom in Trebčami. Na dolomitu in apnencu so
razvite še različne vrste rendzine, ki so na strminah zelo plitve. Nahajajo se v trikotniku
med Kozjem, Križnim Vrhom in Gradiščem ter ponekod v pasu litotamnijskega apnenca. V
gričevju bližje Sotli je vse več težkih in plitkih, glinasto-ilovnatih kislih prsti z malo
humusa, ki so predvsem na triasnih peščenjakih in dolomitih zelo peščene.
Na robovih dolin, kjer se prsti spirajo z okoliških pobočij, pa so prsti kisle, mokrotne in
težke.V dolinah ob rekah ali potokih prevladujejo kisle in težke obrečne prsti s plitkim
humusnim slojem, ki vsebujejo različne količine peska, gline ali ilovice in so močno
oglejene. Na levem bregu Bistrice med Pilštanjem in Kozjim je tudi ozek pas debelejših
rjavih pokarbonatnih prsti na pleistocenskih usedlinah. (Melik, 1957).
3.7. Raba tal
Polovica površin je namenjena obdelovanju, skoraj polovico pa pokriva gozd. V začetku
90. let je gozd pokrival kar 45,9 % vse površine.
Najbolj sklenjena območja gozda so na Bohorju, kjer so predvsem samotne kmetije in
zaselki. Ta pas se nadaljuje na Orlico; prekine se le med Podsredo in Poklekom. Drugo
večje območje pa je na Žusmu (669 m) in Rudnici (Plešivec, 686 m), čeprav je na Žusmu
na prisojnih legah med dolino Dobrinskega potoka in vrhom veliko travnikov. Ponekod je
gozd na Kozjanskem pomemben vir dohodka kmečkemu prebivalstvu.
Prisojna območja so izrazito vinorodna (območje Gostinca – Virštanj), osojna pa so vsa
porasla z gozdom. To se kaže predvsem v kamninski zgradbi, za katero je značilno, da so
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prisojna pobočja pokrita z laporji in lapornatimi apnenci, ki so ugodni za vinsko trto,
osojna pobočja pa so pretežno iz silikatnega peska in peščenjaka. Najbolj rodovitne so prsti
na laporjih in karbonatnih peščenjakih. Poleg kamninske zgradbe je za nastanek njiv in
vinogradov pomembna tudi oblikovanost površja. Velik naklon pobočij v gričevju so
domačini premostili s terasami, da bi zmanjšali erozijo prsti, saj so kljub naklonu tukaj
podnebne in pedološke razmere ugodnejše kot v dolinah (Marušič, 1998).
Največ sklenjenih obdelovalnih površin je ob srednji Sotli. Sorazmerno visok delež
obdelovalnih površin je povezan z večstoletno agrarno prenaseljenostjo te pokrajine. Tako
so bila v preteklosti izkoriščena tudi manj primerna zemljišča.
V pokrajini je okoli 4 % vinogradov, mnogo manj pa sadovnjakov. Četrtino površja
poraščajo travniki, desetino pa pašniki (Perko et al., 2001).
Fotografija 2: Stik kulturne pokrajine z gozdovi in razprašena poselitev

Vir: Sajovic, 2005
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Karta 3: Raba tal v Kozjanskem parku

Vir: dokumentacija KP, 2005
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4. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI KOZJANSKEGA
4.1. Poselitev in naselja
Arheološke najdbe v okolici Kozjanskega pričajo o predzgodovinski poseljenosti. O
močnejši poseljenosti pa lahko govorimo šele v srednjem veku.
Zgodnjesrednjeveška obmejna lega, ki ji je dajala pečat meja med nemško in ogrsko
državo, je pripomogla k nastanku strateško pomembnih gradov v Podčetrtku, Kozjem,
Podsredi, na Pilštanju, Planini pri Sevnici in drugod, v bližini katerih so se začele razvijati
trške naselbine. Te so pomembno vplivale na kmetijsko okolico. Živahno trško življenje je
postopoma preraščalo v zametke obrtno-industrijske proizvodnje (glažutarstvo,
fužinarstvo).
Na Kozjanskem je izoblikovanost reliefa (hribovit in gričevnat svet) močno vplivala na
poselitev. Izrazito razgiban relief je onemogočal sklenjene ali goste poselitve. Ljudje so se
morali prilagoditi naravnim danostim in poseliti slemena in prosojne lege, suhe terase nad
poplavnim območjem (npr. Podsreda), področja ob Sotli (Bistrica, Sedlarjevo, Golobinjek)
ter v ozkih dolinah, kjer prevladujejo zaselki kot npr. Kostrivnica (Krumpak, 1997).
Relief hkrati predstavlja tudi enega izmed dejavnikov, ki vplivajo na zaprtost, nerazvitost
in prometno odmaknjenost te pokrajine. Strmine pa še dodatno onemogočajo normalen
razvoj kmetijstva in zgoščeno poselitev.
Edina širša dolina je ob reki Sotli, vendar je v njej presenetljivo malo zgoščenih naselij.
Vzroki za to so poplave, ki pestijo ta območja, in tako so se ljudje začeli naseljevati na
nekoliko višjih predelih in ne neposredno na ravnici. Predvsem v skrajnem delu občine
Bistrica ob Sotli lahko opazimo zgoščeno poselitev že ob vznožju Orlice (npr. naselje
Kunšperk). Več naselij pa je nastalo ob reki Bistrici. Med večjimi lahko omenimo Pilštanj,
Kozje, Podsreda, Zagaj, Bistrica ob Sotli. Nadmorska višina teh naselij se znižuje s tokom
Bistrice, ker se tudi pokrajina znižuje v smeri zahod-vzhod (Perko et al., 2001).
Na severu pa poselitev otežuje hribovit svet Rudnice in se tako pojavljajo večinoma le
zaselki ter samotne kmetije (Loka, Rudnica). Večje poselitve so tu le ob Tinskem potoku
(Loka), ob Olimščici (Olimje) in na obrobju. Severovzhodno od Kozjanskega hribovja
najdemo v razgibanem reliefu razložena naselja (Buče, Drensko Rebro, Klake) ter zaselke.
V zahodnem delu Kozjanskega pa je poselitev nekoliko gostejša ob prometnicah, rekah in
potokih. Proti vzhodu pa poteka poselitev predvsem ob vznožju gričevja, ki velja za
vinorodno območje.
Po potresu leta 1974 se je poselitev premikala iz odročnejših in višjih leg v nižje, bližje
pomembnejšim prometnicam in večjim naseljem. Do »kozjanskega potresa« je bil stavbni
fond v glavnem star, zgrajen v večini pred letom 1918. Po potresu se začne razmah
novogradenj, ki v arhitekturnem in funkcijskem smislu niso sledile izročilu območja. V
gričevnato pokrajino so se vrinile semiurbane kockaste hiše, ki zelo izstopajo v pokrajini in
pomenijo vizualno degradacijo pokrajine. Razpršena gradnja zidanic in počitniških hišic je
značilna predvsem na strnjenih vinogradniških območjih z dobro dostopnostjo (Interno
gradivo KP, 2005).
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Najnižjo lego ima naselje Sedlarjevo (185 m) nad sotočjem Buče in Sotle, najvišje pa so
zaselki na Vinagori (519 m) nad Pilštanjem. V gričevju je poselitev razpršena s
posameznimi domačijami in manjšimi zaselki. Obcestna in gručasta naselja so redka. Prave
gručaste vasi so le ob Sotli.
Gostota poselitev na obravnavanem območju je 54 prebivalcev na km², kar predstavlja v
primerjavi s celotno Slovenijo (98 prebivalcev/km²) redko poselitev. Razpršena poselitev,
predvsem v gričevjih, vpliva na to, da pokrajina deluje veliko gosteje poseljena, kot
dejansko je (Interno gradivo KP, 2005).
4.2. Prebivalstvo
Podatki o gibanju prebivalstva kažejo vse od prvega popisa leta 1896 močno upadanje
prebivalstva. Zmanjševanje prebivalstva je posledica različnih dejavnikov. V prvi vrsti gre
za pomanjkanje delovnih mest, kar je eden od poglavitnih vzrokov odseljevanja
prebivalstva, slabše življenjske razmere zaradi pomanjkanja infrastrukture (ceste, telefon,
elektrika, vodovod, kanalizacija, komunalne stroritve), kulturnih ustanov in druge.
Posledice neugodnega demografskega razvoja so staranje kmečkega prebivalstva, ki je
najbolj izrazito v južnem, obsotelskem delu pokrajine, odseljevanje mladih in bolj
izobraženih ljudi ter opuščanje kmetovanja, kar vpliva na povečano ogozdovanje in
ozelenjevanje. To pa je ponekod povzročilo tudi razpad krajinske pokrajine (Polšak, 2003).
Po popisu iz leta 2002 je na območju KP živelo približno 11 000 prebivalcev, leta 1869 pa
je na tem območju živelo skoraj 20 000 prebivalcev. Število prebivalstva se je torej
zmanjšalo kar za 55 %. Za nekoč agrarno prenaseljeno območje je značilno konstantno
upadanje prebivalstva od začetka 20. stoletja, to pa prikazujeta tudi spodnji graf in tabela.
Graf 1: Gibanje prebivalstva na območju Kozjanskega parka
Gibanje prebivalstva
25000
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15000
Št. prebivalcev
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0
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Vir: Krajevni leksikon, 1995 in Popis prebivalstva, 2002
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Tabela 3: Gibanje števila prebivalstva
Leto
Število
prebivalcev

1869
19413

1990
19397

1931
18170

1961
15283

1971
13691

1981
12453

1991
11645

2002
10779

Vir: Krajevni leksikon, 1995 in Popis prebivalstva, 2002
Naselja, kjer se število prebivalstva rahlo povečuje, so Kozje, Bistrica ob Sotli, Imeno in
Olimje. Najbolj se je število prebivalcev povečalo v Kozjem, ki predstavlja osrednje
zaposlitveno središče na območju. V drugih naseljih število prebivalstva konstantno upada.
Najbolj drastičen upad je viden v Podsredi in Pilštanju, ki sta bila nekoč pomembni trški
naselji, vendar imata danes več kot polovico manj prebivalstva. Prebivalstvo večine naselij
v gričevju se je v zadnjem stoletju več kot prepolovilo (Interno gradivo KP, 2004).
4.2.1. Izobrazbena sestava
Izobrazbena struktura prebivalstva je precej neugodna v primerjavi s celotno Slovenijo.
Zelo visok delež prebivalstva, kar 50 %, ima le osnovno ali nedokončano osnovno šolo.
Delež visoko izobraženega prebivalstva pa je zelo nizek, le 5 %. Vzrok nizkega deleža
visoko izobraženega prebivalstva je predvsem v migracijah – mladi zaradi premajhnih
zaposlitvenih možnosti v naselju prebivališča po končanem študiju ostanejo v naselju
študija (Interno gradivo KP, 2005).
Tabela 4: Izobrazbena sestava po občinah
Občina

Bistrica ob
Sotli
Kozje
Podčetrtek

Skupaj

Brez
izobrazbe

Nepopolna
OŠ

OŠ

1233

5

106

2847
2700

30
z

289
231

Srednja šola

Višja

visoka

skupaj

pokl.

strok.

504

543

285

258

34

41

1176
1040

1207
1254

797
777

410
477

68
82

78
z

Vir: SURS, Popis prebivalstva, 2002
4.2.2. Starostna struktura prebivalstva
Starostna struktura prebivalstva je zelo podobna splošni strukturi prebivalstva Slovenije,
čeprav nam kaže nekoliko izkrivljeno podobo realnega stanja. Velik delež šolajoče se
mladine ima stalno prebivališče v domačem kraju, vendar se jih večina po končanem
šolanju ne vrne zaradi premajhnih zaposlitvenih možnosti.
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Graf 2: Starostna struktura prebivalstva Kozjanskega parka
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Vir: Popis prebivalstva, 2002
Starostna struktura prebivalstva je zelo podobna splošni strukturi prebivalstva Slovenije,
čeprav nam kaže nekoliko izkrivljeno podobo realnega stanja. Velik delež šolajoče se
mladine ima stalno prebivališče v domačem kraju, vendar se jih večina po končanem
šolanju ne vrne zaradi premajhnih zaposlitvenih možnosti.
Graf 3: Starostna piramida prebivalstva za leto 2004

Vir: dokumentacija KP, 2004
Starostna piramida kaže nekoliko manjši delež žensk v mlajši in zreli dobi. Vzroke je
potrebno iskati v migracijah. Doma ostajajo moški oziroma sinovi, ki so nosilci kmečkih
gospodarstev. Stanje prebivalstva je v zreli fazi in se že bliža staranju.
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4.2.3. Migracije
Stopnja migracij v zavarovanem območju je nekoliko manjša kot v drugih delih Slovenije
(spodnji grafikon). Največ prebivalstva se preseljuje v kraje iste občine. Vzroki so
predvsem poroke in selitve prebivalstva s kmetij v gričevju in hribovju v lokalne centre.
Govorimo lahko celo o urbanizaciji prebivalstva. Na podlagi terenskih opažanj in
dolgoletnih opazovanj v prostoru in sprememb v njem ugotavljamo, da se prebivalstvo seli
v nižje ležeče lokalne centre (npr. Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Planina pri Sevnici).
V teh lokalnih centrih delujejo industrijsko-obrtniški obrati, ki zaposlujejo večje število
prebivalstva. Velik delež predstavljajo tudi priseljeni iz druge občine iste statistične regije.
Severni del Kozjanskega parka leži v treh občinah, ki so včasih spadale pod isto občino. Te
občine so majhne, prebivalstvo pa je med seboj močno povezano, kar posledično prinaša
tudi pogosto selitev.
Graf 4: Priseljeni prebivalci v odstotku
Priseljeni prebivalci

od rojstva živijo v
naselju
prebivališča

48%
52%

Priseljeni prebivalci - Slovenija

priseljeni
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55%

Vir: Popis prebivalstva, 2002
Velik delež (60 %) prebivalstva migrira na delo v drugo občino iste statistične regije, 40 %
zaposlenih pa dela v občini bivanja. Vzrok je dejstvo, da je kar 10 % prebivalstva
zaposlenih v kmetijskih dejavnostih. Delež prebivalstva, ki migrira v drugo statistično
regijo, je 17 % (Interno gradivo KP, 2004).
4.3. Gospodarstvo
Na Kozjanskem je v srednjem veku nastalo več trških naselbin. Živahno tržno življenje je
marsikje preraslo v zametke obrtno-industrijske proizvodnje. Nekdanji obrati so zaradi
spremenjenih gospodarskih razmer do začetka 20. stoletja, nekateri pa do 2. svetovne
vojne, po večini propadli. Trškim naseljem je ostala le še upravna vloga. Prebivalstvo se je
začelo odseljevati, pokrajina pa demografsko prazniti. Največje nazadovanje števila
prebivalcev in najmočnejše odseljevanje je bilo v prvih desetletjih po 2. svetovni vojni.
Ljudje so iskali delo v tovarnah v bližnjih mestih. Kozjansko je začelo razvojno izrazito
zaostajati in sčasoma je postalo sinonim za manj razvito pokrajino (Polšak, 2003).
Večstoletna obmejnost je tu že bolj kot v sosedstvu ovirala in upočasnila razvoj tega močno
zaostalega, prometno povsem odrezanega območja. Industrijsko-železniška revolucija je to
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pokrajino pustila ob strani in njena odročnost se je kričeče pokazala v prvih desetletjih po
2. svetovni vojni, kar pa je posledično povzročilo tudi odseljevanje ljudi v mesta ali tujino
(Perko et al., 2001).
Zaradi manj ugodnih drevesnih vrst ni bilo gozdarstvo tukaj nikoli med gospodarsko
pomembnejšimi panogami, kljub izraziti gozdnatosti.
Pokrajino ob srednji Sotli uvrščamo med najboljša vinorodna območja. Krajevno je
ponekod vinogradništvo celo v ospredju (Virštanj). Dokaj pomembno je še vedno
sadjarstvo, čeprav je precej sadovnjakov propadlo. Namesto njih ponekod postopoma
uvajajo nasade s tržno zanimivimi kmetijskimi pridelki (ribez, jagode). Delež sadja je v
okviru prodaje kmetijskih pridelkov znatno pod slovenskim povprečjem (Marušič, 1998).
Zaostalost kmetijstva se ne kaže samo v polikulturnosti, temveč tudi v nizkih donosih.
Podatki o zaposlenosti tukajšnjega prebivalstva med letoma 1961 in 1991 kažejo, da se je
delež zaposlenih v kmetijstvu prepolovil, v industriji pa narasel za četrtino. Vedno bolj
pomembne so storitvene dejavnosti, kjer se je delež zaposlenih povečal za desetino, nekaj
manj pa pri kvartarnih dejavnostih. Morda bodo panoge v teh dveh sektorjih pripomogle,
da se bo na Kozjanskem začel živahnejši, značilnostim pokrajine bolj prilagojen razvoj
kmetijskih dejavnosti. Podoba Podčetrtka in nekaterih manjših naselij razkriva nove
možnosti turističnega razvoja te pokrajine. Turizem omogočata predvsem slikovito naravno
okolje in bogata kulturna dediščina. Iz spodnje tabele pa je razvidna razporeditev
kmetijskih, nekmetijskih in storitvenih dejavnosti po popisu iz leta 2002 v posameznih
občinah, ki so znotraj KP.
Tabela 5: Razporeditev kmetijskih, nekmetijskih in storitvenih dejavnostih po občinah
Občina

Skupaj

Nekmetijska
dejavnost
178

Storitvena
dejavnost
211

Neznano

519

Kmetijska
dejavnost
94

Bistrica ob
Sotli
Kozje
Podčetrtek

1213
1192

152
161

556
338

456
642

49
51

36

Vir: SURS, Popis prebivalstva, 2002
Iz tabele je tudi razvidno, da danes prevladujejo na območju KP predvsem storitvene in
nekmetijske dejavnosti. Tako je skupaj v vseh občinah 45 % storitvenih dejavnosti in 37 %
nekmetijskih dejavnosti.
Tabela 6: Aktivno prebivalstvo po zaposlitvenem statusu po občinah Podčetrtek, Kozje in
Bistica ob Sotli
Občina

Skupaj

Delovno aktivno preb.
Samozaposleni
Zaposleni
skupaj

Bistrica
ob
Sotli
Kozje
Podčetrtek

630

399

120

Samostojni
podjetniki
31

1496
1465

1001
944

212
248

85
108

Brezposelni
Kmetovalci
89

111

127
140

283
273

Vir: SURS, Popis prebivalstva, 2002
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Po popisu prebivalstva leta 2002 je bilo vsega skupaj 224 samostojnih podjetnikov, iz
podatkov Območne obrtne zbornice Šmarje pri Jelšah pa je to leto evidentiranih 186
samostojnih podjetnikov, kar pomeni 17 % zmanjšanje v tem obdobju.
4.3.1. Kmetijstvo
Gospodarski razvoj je na Kozjanskem že od nekdaj temeljil na kmetijstvu in z njim
povezanimi dejavnostmi. Podobno kot v panonskem svetu tudi tu prevladuje drobna posest.
Kmečka posestva v dolinah in blizu večjih naselij so manjša, v višjih predelih pa večja.
Gosta poselitev in s tem povezana kmečka posest sta povzročili, da so v obdelovanje
vključili tudi manj primerna zemljišča. Tako sodi to območje med pokrajine z
nadpovprečno velikim deležem obdelovalnih površin.
Razgiban relief in geološka zgradba narekujeta raznoliko kmetijsko rabo. Na terciarnih
gričevjih se pojavljajo vinorodna območja, ki se razprostirajo predvsem na strmih prisojnih
legah. Obdelava poteka v večini navpično po terenu, redkeje v terasah. Na nižjih,
položnejših legah najdemo gručaste sadovnjake, prevladujejo srednje- in visokodebelne
stare sorte. Precej pogosto pa se pojavljajo tudi slivniki in v gručah posajene vinogradniške
breskve. Obdelovalne površine, njive, se razprostirajo v obsotelski ravnini, na odcednih
robovih dolin ter na položnejših gričevnih vznožjih v obliki manjših, pravokotniških parcel,
oranih po plastnicah. Prevladujejo raznolike okopavinske kulture, monokulturne kmetijske
površine večjih razsežnosti pa nastopajo zlasti v dolini Sotle, kjer se ob meandrih reke
nizajo poleg njiv tudi travniki in pašniki (Marušič, 1998).
Višje nadmorske višine na Bohorju, Vel. Kozju, Orlici, pripadajo košenicam in vsebujejo
velik delež pašnikov. Obdelovalne površine nastopajo na nižjih legah v obliki manjših,
trakastih njiv z mešanimi, okopaninskimi kulturami. Sadovnjaki z gručasto strukturo
obdajajo zaselke ali pa nastopajo kot razpršene formacije po travnih pobočjih.
Na Kozjanskem tako kot v večini Slovenije zaradi reliefne razčlenjenosti ni ugodnih
razmer za kmetijstvo oziroma so pogoji omejeni. Poleg tega pa se obdelovalne površine
zmanjšujejo, za kar lahko vzroke iščemo v depopulaciji prebivalstva, zaraščanju površin z
gozdom zaradi zmanjševanja kmetijske obdelave (Geografski atlas..., 1998).
Problemi kmetijstva, ki jih je opredelil Polšak (1999):
• zaostala socialno-posestna sestava (posledično prihaja do naglega opuščanja
obdelovalnih površin),
• drobna in razdrobljena posest,
• razgiban, za poljedelstvo manj primeren relief (strma pobočja, plazovitost) –
problem pri strojni obdelavi,
• staranje kmečkega prebivalstva,
• opuščanje kmetovanja,
• slaba tržna naravnanost,
• ozelenjevanje (njive se spreminjajo v travnike in pašnike),
• samooskrbnost in polikulturnost kmetijstva,
• nizka stopnja tržne usmerjenosti (posebno pri poljedelskih pridelkih).
Neekonomičnost, težavnost dela in pomanjkanje delovne sile povzročajo opuščanje in
zaraščanje kmetijskih površin.

24

Prevladujejo ekstenzivne, mešane kmetije, ki vključujejo kombinacijo živinoreje,
poljedelstva, pa tudi sadjarstva in vinogradništva. Temu sledijo čiste kmetije in kmetije, ki
se ukvarjajo izključno z nekmetijstvom.
Tabela 7: Čiste, mešane, dopolnilne in ostarele kmetije po KS v Kozjanskem parku
KS v KRP
Občina Kozje
KS Buče
Kozje
KS Lesično*
KS Osredek
KS Podsreda
KS Zagorje*
Občina Podčetrtek

Število kmetij

Čiste

Mešane

Dopolnilne

Ostarele

108
159
186
21
135
77

44
33
45
10
36
32

41
86
91
7
62
29

8
24
28
2
17
9

15
16
22
2
20
7

KS Polje ob Sotli
KS Virštanj
Podčetrtek
Občina Bistrica ob
Sotli
Bistrica ob Sotli

118
102
157

30
44
40

50
42
79

7
8
18

31
8
20

315

126

115

34

40

*KS sega tudi preko meja KP
Vir: Kovačič, 1996
Tabela 8: Ključni podatki o kmetijstvu po teritorialnih enotah, ki pokrivajo območje KRP
KS v KRP
Občina Kozje
KS Buče
Kozje
KS Lesično*
KS Osredek
KS Podsreda
KS Zagorje*
Občina Podčetrtek
KS Polje ob Sotli
KS Virštanj
Podčetrtek
Občina Bistrica ob
Sotli
Bistrica ob Sotli

Kmetije brez
prevzemnika

Kmetije
dedičem

16
20
30
1
14
11

z

Kmetije
z
zagotovljenim
prevzemnikom

Aktivni samo
na kmetijah

Zaposleni samo
na kmetijah

60
76
60
11
45
25

32
63
96
9
76
41

130
140
145
24
113
92

52
129
86
14
98
61

27
21
41
91

29
21
7
268

62
60
46
308

40
128
156
651

40
74
67
478

68

103

144

345

104

*KS sega tudi preko meja KP
Vir: Kovačič, 1996
Na vinogradniških območjih so tudi specializirane intenzivne kmetije v vinogradništvu in
vinarstvu. Na ravninah je precej mokrotnih zemljišč, ki so jih meliorirali in izvedli
komasacijo ter jih pripravili za intenzivno kmetijsko proizvodnjo. V ravninskem območju
so se kmetije usmerile predvsem v poljedelstvo in živinorejo.
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S strani države pa je bila sprejeta Strategija razvoja slovenskega kmetijstva, katere glavni
cilj je naravi prijazno kmetovanje. Ukrepi strukturne politike v kmetijstvu so pomembni
predvsem zaradi finančne podpore, ki jo pridobivajo kmetje. Nekateri kmetje, ki so v
preteklosti gospodarili na ekstenziven način, so se preusmerili v SKOP* programe, med
katerimi je najpomembnejše ekološko kmetovanje. Kmetje si vsekakor želijo svoj
dohodkovni položaj izboljšati tudi z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah, kot so:
predelava kmetijskih pridelkov, kmečki turizem, vinotoči, obrt in strojne usluge.
Na Kozjanskem se območja prve kategorije obdelovalnih površin nahajajo v osrednjem
delu Kozjanskega med Kostrivnico in Lopaco, ki se prevesi v dolino Sotle, kjer je največje
sklenjeno območje kakovostne kmetijske zemlje. Območja najboljše kakovosti ob Sotli se
nadaljujejo še po dolinah in rahlo nagnjenih pobočjih proti vinorodnemu gričevju.
Na osrednjem in zahodnem Kozjanskem je živinoreja najperspektivnejša kmetijska
dejavnost.
Perspektive na Kozjanskem so različne. Problemi so številni, vendar so vseeno na drugi
strani območja, kjer ti problemi niso tako izraziti in nerešljivi.
Tudi Polšak (2003) poudarja, da teh problemov ne smemo preveč posploševati, saj se
kažejo razlike že med območji in tudi samimi kmetijami.
Kmetijstvo na Kozjanskem ne more konkurirati slovenskemu in evropskemu trgu, kar pa se
bo v prihodnosti še slabšalo, zato je tukaj potrebno iskati druge možnosti. In sicer:
• večja in specializirana pridelava mleka, mesa in drugih pridelkov,
• pridelava biohrane, eko in bio kmetije (nova perspektiva),
• dopolnilne dejavnosti,
• kmečki turizem in druge rekreacijske in atraktivne zanimivosti itd.
Med drugim naslednje možnosti naštevata tudi A. Rus in M. Osolnik (1991):
• pridelovanje zdravilnih rastlin,
• posebni nasadi (vrtnine, cvetličarstvo),
• ovčereja, kozjereja,
• čebelarstvo,
• ribogojništvo.
• razvoj turizma, možnost neposredne prodaje pridelkov, kot so mleko, kruh, sadje,
zelenjava, vino itd (cv: Polšak, 1999).

______________________________________
SKOP – Slovenski kmetijsko-okoljski program (2001-2006) je program, katerega namen je popularizacija
kmetijske pridelave, ki bo ustrezala potrebam potrošnikov, ohranjala naravne danosti, biotsko pestrost,
rodovitnost tal in tradicionalno kulturno krajino ter s številnimi drugimi ukrepi varovala zavarovana območja.
Poleg tega pa ta program vključuje tudi izobraževanje in promocijo.
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4.3.2. Industrija in obrt
Kljub obrtni tradiciji, ki je začela proti koncu 19. stoletja zamirati, se je tukaj šele pred
kratkim začel skromnejši razvoj industrije. V zadnjih desetletjih je nastalo nekaj manjših
industrijskih obratov, podružnic podjetij, katerih sedeži so v bližnjih večjih središčih,
vendar pa se danes že pojavljajo velike krize teh podjetij. Tako je npr. tekstilna tovarna
Mont že v stečajnem postopku, medtem ko se slaba prihodnost kaže tudi za staklarno
Dekor v Kozjem.
Naselja z industrijsko dejavnostjo so Bistrica ob Sotli (Biterm, obrat Gorenja), Imeno
(Deplast), Kozje (steklarstvo Dekor, kartonaža Estet, PVC okna in vrata Rajmax). Večji
pomen bi počasi morali dajati manjšim obrtnim podjetjem.

4.3.3. Storitvene dejavnosti
S storitvenimi dejavnostimi se ukvarja okoli 46 % prebivalstva, kar je 7 % manj kot v
drugih delih Slovenije (glej tabelo 5). Manjši delež prebivalstva v storitvenih dejavnostih
gre na račun večjega števila zaposlenih v kmetijskih dejavnostih.
Storitvene dejavnosti lahko razdelimo v dve skupini:
- dejavnosti, ki nudijo storitve lokalnemu prebivalstvu (trgovina, banka, pošta itd.),
- dejavnosti, ki nudijo storitve obiskovalcu (prenočišča, gostišča s hrano in pijačo,
možnost ogleda znamenitosti).
Tabela 9: Storitvena turistična ponudba po občinah KP
Občina
Bistrica ob Sotli
Kozje
Podčetrtek
Skupaj

Št. kmečkega
turizma
3
1
5
9

Št. gostišč

Št. motelov

Št. vinskih kleti

1
2
6
9

0
1
0
1

0
0
1
1

Vir: interno gradivo KP, 2005
4.3.4. Prometna infrastruktura
Kozjansko je območje zunaj glavnih prometnih koridorjev, prometno obremenitev
predstavlja le cestna povezava Brežice – Slovenska Bistrica, ki poteka preko doline Sotle.
Pomembne regionalne ceste so:
- Šentjur pri Celju – Kozje – Podsreda – Brestanica – Krško,
- Podplat – Podčetrtek – Bistrica ob Sotli – Bizeljsko – Brežice,
- Rimske Toplice – Jurklošter – Planina pri Sevnici – Lesično,
- Lesično – Imeno,
- Podsreda – Bistrica ob Sotli,
- Bistrica ob Sotli – hrvaška meja,
- Šentjur pri Celju – Planina pri Sevnici – Sevnica.
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Med pomembnejšimi lokalnimi cestami pa so:
- Kozje – Golobinjek,
- Buče – Verače – Virštajn,
- Olimje – Podčetrtek,
- Virštanj – Dobrina.
Z železnico je povezano samo naselje Imeno v severovzhodnem delu Kozjanskega. Potek
proge je Imeno – Podčetrtek – Stranje – Šentjur pri Celju.
Le prek zložnejših prehodov v povirju Bistrice na zahodu in severozahodu vodita cestni
povezavi prek Vojskega in Šentvida pri Planini v Senovsko gričevje in dalje v Posavje ter
prek Prevorske vasi v Voglajnsko gričevje in proti Šentjurju. Prometno najpomembnejša je
dolina Sotle med Podčetrtkom in Bistrico ob Sotli. Zaradi prometne odrezanosti je
pokrajina slabše gospodarsko razvita (Interno gradivo KP, 2005).
4.3.5. Turizem
Na Kozjanskem je turizem vedno bolj razširjen. Prevladuje predvsem kmečki, izletniški in
zdraviliški turizem. Neokrnjena narava, kulturna dediščina in številne druge priložnosti
sem privabljajo številne obiskovalce. Kozjanski park pa ima pri tem pomembno vlogo za
promocijo in nadaljnji razvoj turizma.
Karta 4: Razporeditev naravnih vrednot Kozjanskega parka

Vir: dokumentacija KP, 2005
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Karta 5: Razporeditev kulturne dediščine Kozjanskega parka

Vir: dokumentacija KP, 2005
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5. RAZVOJNI PROBLEMI KOZJANSKEGA
Razvojni problemi se odražajo v zmanjševanju števila prebivalcev in njihovem staranju,
opuščanju kmetijske predelave in propadanju kulturne pokrajine. Temeljna razvojna težava
je slabo razvita infrastruktura. Kozjanskemu in podobnim razvojno problematičnim
pokrajinam skuša s sredstvi za razvoj manj razvitih oziroma demografsko ogroženih
območij pomagati tudi država. Ker ta sredstva ne zadoščajo za hitrejši in skladnejši razvoj,
bi bilo potrebno za Kozjansko zasnovati celovit razvojni program. Hitrejši razvoj je mogoč
le na podlagi iniciativ lokalnega prebivalstva ter medsebojne prepletenosti domačega
kapitala in tujega kapitala ter državnih sredstev. Razvoj mora temeljiti na izkoriščanju
avtohtonih virov in upoštevanju primerjalnih prednosti (Polšak, 1999).
Prednostna območja regionalne politike od leta 1971 do 1990 predstavljajo manj razvita
območja in manj razvita obmejna območja. Zakon o ohranjanju skladnejšega regionalnega
razvoja SR Slovenije iz leta 1975 je kot manj razvita območja opredelil tudi nekatera
zaokrožena geografska območja, ki so sicer upravno razdeljena med več občin, kot je npr.
Kozjansko.
V tem obdobju je bil cilj omogočiti prostorsko uravnotežen razvoj celotnega slovenskega
prostora. Pri tem je država cilj skušala doseči z večjim vlaganjem v lokalno infrastrukturo
in družbene dejavnosti ter v gospodarstvo tistih občin, ki so bile opredeljene kot manj
razvite.
Po zakonu so v manj razvita območja sodila območja občin, ki so v letu 1970 izpolnjevala
dva od treh kriterijev, in sicer:
- da imajo narodni dohodek nižji od 5000 din/preb,
- da imajo nad 40 % kmečkega prebivalstva,
- da imajo manj kot 20 % zaposlenega prebivalstva (z upoštevanjem dnevne migracije).
Te občine je določil izvršni svet Skupščine SRS v letih 1971-75, med njimi pa sta bili tudi
občini Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah. Obe občini sta imeli v omenjenem obdobju 43
% kmečkega prebivalstva, narodni dohodek pa je bil nižji samo še v treh občinah (Lenart,
Gornja Radgona in Ormož), ki pa so tudi sodile med manj razvita območja (Počkaj-Horvat,
1992).
Gospodarska vlaganja je država spodbujala z beneficiranjem obrestne mere kreditov za
naložbe in davčnimi olajšavami na manj razvitih območjih. Sofinancirala pa je tudi
izdelavo razvojnih programov in načrtov za naložbe ter ukrepe za pospeševanje kmetijstva.
Ta razvoj je odprl podeželskemu prebivalstvu številna delovna mesta v dosegu dnevnih
migracij, vendar pa je problem nastal, ko so začele investicije upadati, na manj razvitih
območjih pa se niso razvili avtohtoni nosilci razvoja. Poleg tega pa je bila največja
pomanjkljivost programa tudi to, da so se razvojne aktivnosti usmerile predvsem na
regionalna in občinska središča, medtem ko je bilo podeželjsko zaledje teh mest še vedno
zapostavljeno. Posledica tega pa je bila, da se je še močneje pospešil proces odseljevanja s
hribovskih območij in s tem degradacija kulturne krajine v višjih nadmorskih višinah
(Kovačič, 1992).
Ti problemi in nova spoznanja so privedla do novih spodbud, ki so se uzakonile leta 1990
kot Zakon o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji.
Ta zakon pa opredeljuje območja, ki so deležna razvojnih spodbud, po kriteriju
demografske ogroženosti (nizka rast prebivalstva in neugoden indeks staranja
prebivalstva).
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»Za demografsko ogroženo območje iz 1. člena tega zakona se vključujejo širša strnjena
območja, ne glede na meje občin, v katerih KS izpolnjujejo nadslednja dva kazalca:
- da rast stalnega prebivalstva ne presega 25 % povprečne rasti prebivalstva v RS od leta
1981 dalje,
- da je indeks staranja stalnega prebivalstva za najmanj 25 % manj ugoden kot v povprečju
RS (cv: Uradni list SRS, 48, 1990, str. 2226-2227).
Ta zakon pa vsebuje razvojne spodbude, kot so: sofinanciranje inicialnih razvojnih načrtov
in dokumentacije, spodbujanje razvoja kmetij in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
spodbude za ustanavljanje in razvoj obratov drobnega gospodarstva – do 5 zaposlenih). Ti
ukrepi že veliko bolj neposredno spodbujajo podeželski prostor, vendar pa še vedno ne
moremo govoriti o konceptu celostnega razvoja podeželja.
K razvoju Kozjanskega pa je veliko prispeval tudi potres, ki je 20. junija 1974 prizadel to
območje in posledično temeljito spremenil Kozjansko in podobo vasi. Številne hiše, hlevi,
šole so bile tako poškodovani, da niso bili več primerni za bivanje in so jih ob obnovi
podrli in zgradili nove. Sredstva za obnovo so zbrali s pomočjo solidarnosti, s
samoupravnim sporazumom o posebni družbeni pomoči prizadetim zaradi potresa, z
dolgoročnimi posojili in krediti ter drugimi prispevki. Tako je obnova potekala neverjetno
hitro. Po potresu so vse kolovoze in makadamske ceste asfaltirali (okoli 50 km), uredili so
vodovode, telefone in nove šole. Prav zaradi tega je takrat veliko Kozjancev potres občutilo
kot »dobrotres«. Posledično pa zaradi potresa tudi ni več tistih starih, pravih kozjanskih hiš,
le izjeme, ki so danes tudi muzejsko in etnološko zaščitene, zamenjale so jih meščanske
hiše. To pa je seveda ogrozilo bogato dediščino in tradicionalno podobo Kozjanskega.
Hitra obnova tako ni upoštevala ustreznega urbanega reda, temveč je gradnja potekala le po
zahtevah potresno-varstvene zakonodaje.
Graf 5 : Stavbe po letu zgraditve
Stavbe po letu zgraditve

do 1918
13%

7%

1919-1945

19%
7%

30%

12%
12%

1946-1960

1961-1970

1971-1980

1981-1990

nad 1991

Vir: Popis prebivalstva, 2002
Tudi iz zgornjega grafa je razvidno, da je bilo največ stavb zgrajenih prav med letoma 1971
in 1990, v obdobju, ko je prišlo do t.i. dobrotresa, ki je omogočil ugodne možnosti za
gradnjo.
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5.1. Regionalni razvojni plani manj razvitega Kozjanskega
Zakon o spodbujanju skladnejšega regionalnega razvoja iz leta 1999 poudarja prednostna
območja regionalnega razvoja nerazvitih statističnih regij in območij s posebnimi
razvojnimi problemi, kot na primer Kozjansko. Tako vključuje strukturno zaostala in
ekonomsko šibka območja, depopulacijska območja z večjim deležem kmetijstva (območja
v upadnju), obmejna, obrobna območja in območja z zastarelo industrijsko sestavo, visoko
brezposelnostjo in pokrajinsko deagrarizacijo.
Razvojni problemi in programi so predstavljeni z regionalnimi razvojnimi plani določene
statistične regije. Savinjska statistična regija, kamor sodi tudi pomembna problemska
subregija Kozjansko z Obsoteljem, je ena izmed dvanajstih statističnih regij, zajetih v
regionalni razvojni plan RS. V tem programu je tudi swot analiza, ki v spodnjih tabelah
predstavlja prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti obravnavane subregije (tabele so
povzete po Zasnovi regionalnega razvojnega programa Savinjske statistične regije, 2003).
Tabela 10: Položaj in vloga subregije Kozjansko in Obsotelje v kategorijah SWOT analize
Problemski sklopi

Prednosti subregije

Družbenogospodarski
kontekst:
Gospodarstvo

Rogaška je
svetovno znana po
proizvodnji stekla

Družba

Dokaj kvalitetno
bivanje v bogati
krajini

poselitev

Dovolj prostora za
poselitev

Infrastruktura:
Prometna

Vzpostavljeno
železniško omrežje

Energetska

Komunalna

Komunikacijska

Priložnosti za
subregijo
Razvoj turizma
skozi že
uveljavljena
podjetja ter bio
kmetijstvo

Možnosti za
življenje na manjših
kmetijah
Velika možnost
tematskih cest

Geotermalni vrelci

Nadaljnja izgradnja
energetskih omrežij
za potrebe
družbeno-gosp.
razvoja

Zadovoljiva
izgrajenost
infrastrukture na
svojem območju
razen za odpadke
Večji del območja
subregije ima
digitalne telefonske
priključke, in je
pokrit s signalom
mobilne telefonije
ter z RTV
signalom, v
mestnih naseljih

Ima možnost
priključitve na
sistem ravnanja z
odpadki v subregiji
Celje z okolico
Pospešeni razvoj
sodobne
telekomunikacijske
infrastrukture
predvsem v
povezavi z
dejavnostmi varstva
in razvoja naravne
in kulturne krajine

Slabosti subregije
Razpršeno
gospodarstvo

Izredno visoka
brezposelnost,
nizki standard
prebivalstva
Izredno velika
razpršenost
poselitve
Velika razvejenost
prometnega
omrežja
Nima lastnih
energetskih virov
razen nekaj
neizkoriščenih
virov obnovljivih
virov energije
lokalnega pomena
Še ne dokončno
zgrajena
komunalna
infrastruktura
Del podeželja je
brez digitalnih
telefonskih
priključkov: občina
Kozje; del
podeželja ni pokrit
s signalom mobilne
telefonije: občina
Kozje (Buče,

Nevarnosti za
subregijo
Izguba večjih
podjetij

Odliv prebivalstva
k Celju
Praznjenje ruralnih
območij
Prevlada osebnega
prometa
V primeru
neizgradnje
energetske
infrastrukture bo
oviran družbeni in
gospodarski razvoj
subregije
Pri zaostanku
izgradnje
infrastrukture odliv
sredstev iz
subregije (takse)
Prepočasno
reševanje
ugotovljenih
slabosti
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občin se razvija
kabelsko omrežje.

ter razvoja turizma

Krajina

Del območja že
zakonsko
zavarovano

Okolje

Omejena območja
prekomernega
onesnaževanja
okolja

Širitev tega
območja s
posluhom za
potrebe razvoja
»imidž« čiste
kulturne pokrajine z
ohranjenim okoljem
in naravo

Poklek, Zagorje);
del podeželja ni
pokrit z RTV
signalom: občina
Kozje
Že delna
degradacija krajine

Izguba kvalitetne
krajine

Zlasti prekomerno
onesnaženi vodni
tokovi s skromnimi
samočistilnimi
sposob; plazovitost
terciarnega
gričevja; razpršena
poselitev, ki draži
komunalnookoljske dejavnosti

V nadaljevanju so v spodnjih tabelah predstavljene sedanje in zaželjene vloge posameznih
ključnih deležnikov razvoja v subregiji Kozjansko in Obstotelje. Pri tem pa so izpostavljeni
naslednji problemski sklopi: gospodarstvo, poselitev, pokrajina (krajina) in okolje.
Tabela 11: Sedanja in zaželjena vloga države
Problemski sklopi

Država – sedanja vloga in položaj

Družbeno gospodarski kontekst:

zaradi velikega števila majhnih
podjetij in njihove nepovezanosti
država neposredno ne podpira
gospodarstva

Gospodarstvo

Država – zaželjena vloga in
položaj
Država bi morala poskrbeti za
ustrezno povezavo podjetij ter ob
tem bolj učinkovito uporabljati že
vzpostavljene mehanizme

Družba
Tudi na družbo ima zelo malo
vpliva

Ustrezno kulturno vlogo bi moral
poleg urbanih središč pridobiti
tudi Kozjanski park

Poselitev

Država ni uspela
razpršene poselitve

Krajina

Območja, ki so zavarovana imajo
zelo strog varstveni režim

Okolje

Odsotnost državnih pobud pri
čezmejnem sodelovanju v porečju
Sotle

Z ustreznimi sankcijami bi morala
nemudoma
ustaviti
trend
razprševanja
Nudenje
pomoči
visoko
usposobljenega kadra v upravi KP
širšemu
območju
tudi
pri
razvojnih projektih
Skupno načrtovanje okoljskih
sanacij in smotrne rabe Posotelja

preprečiti
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Tabela 12: Sedanja in zaželjena vloga občin
Problemski sklopi

Občine – sedanja vloga in položaj

Družbeno gospodarski kontekst:

Zaradi šibkosti in pretežno
kmetijskega
značaja
težko
podpirajo gospodarstvo

Gospodarstvo

Občine – zaželjena vloga in
položaj
Občine bi morale povezano
spodbujati ključna podjetja v regiji
in jim zagotavljati možnosti
razvoja

Zagotavljajo zgolj najnujnejšo
oskrbo, problem je tudi velika
brezposelnost

Občine bi se morale med sabo
dogovoriti o delitvi družbenih
dejavnosti

Poselitev

Občine
celo
razprševanje poselitve

Krajina

Občine na zavarovanih območjih
ne morejo več aktivno igrati svoje
vloge razvoja
Skromnješa vloga pri spodbujanju
čiščenja odpadnih voda, gradnji
mestnih obvoznic in zmanjšanju
razpršene poselitve

Tam kjer je razpršena poselitev
avtohtona,
jo
je
smiselno
ohranjati, drugje pa striktno
zajeziti
Potrebno
bo
vzpostaviti
sodelovanje med občinami in
upravo KP
Izboljšanje
in
ohranjanje
kakovosti okolja kot prednostnega
dejavnika regionalnega razvoja;
okrepitev čezmejnega sodelovanja
pri reševanju okoljskih problemov
porečja Sotle

Družba

Okolje

podpirajo

Tabela 13: Sedanja in zaželjena vloga podjetij
Problemski sklopi

Podjetja – sedanja vloga in položaj

Družbeno gospodarski kontekst:

Podjetja so nepovezana
neprepoznavna

in

Gospodarstvo

Družba

Poselitev
Krajina
Okolje

Podjetja – zaželjena vloga in
položaj
Smiselno bi bilo grozdenje
podjetij
Predvsem večja turistična podjetja
bi morala biti bolj aktivna tudi pri
podpiranju družbenih projektov

Zelo malo vlaganj v družbeno
infrastrukturo

Zaradi majhnosti in nestalnosti
gospodarskih subjektov je njihova
poselitev zelo disperzna
Turistična
podjetja
premalo
vlagajo v ohranjanje krajine, od
katere posredno tudi živijo
Obremenjevanje slabo vodnatih
vodnih tokov

Podjetja
bi
bilo
potrebno
skoncentrirati na manjša skupna
območja
Prepletnost turizma in kvaltitene
krajine
Minimizacija vodnega
obremenjevanja

Vir: Delovni program ... , 2003
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Programi morajo izhajati iz spodbud lokalnih območij in lokalnega prebivalstva (shema 1),
saj je pomembno, da imamo sposobne regijske nosilce razvoja, zavest o sonaravnem
razvoju in tudi takšno zasnovo, medtem ko naj bi bili država, EU in njeni skladi le
sovlagatelji.
Pomembne so torej naslednje točke, ki jih poudarja tudi shema 1 (Barbič, 1992):
• poudarjanje pomena regionalnih virov (človeški, infrastrukturni, naravni, kakovost
okolja),
• sodelovanje domačega prebivalstva,
• ekologizacija razvoja,
• decentralizacija uprave
Shema 1: Sestavine in cilji projektov celovitega razvoja

Vir: Barbič, 1992
Iz vseh teh predpostavk se mora zasnovati sonaravni regionalni razvoj. To je
»gospodarski, infrastrukturni in poselitveni razvoj v okviru regionalne nosilne zmogljivosti
okolja, naravnih virov in prostora. Regionalni razvoj in razvojni programi naj ne bi delovali
v škodo okolja in naravnih virov, od kakovosti katerih so odvisne nadaljnje dejavnosti,
kakovost bivanja sedanje in prihodnjih generacij« (Plut, 2004, str. 205).
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6. KOZJANSKI REGIJSKI PARK – RAZVOJNI DEJAVNIK
6.1. Opredelitev in namen
Kozjansko pokrajino označujejo velika biotska pestrost, neokrnjenost narave, pokrajinska
raznolikost ter bogata preteklost. Številčnost, vrednost in medsebojna prepletenost naravnih
vrednot in kulturne dediščine je bila leta 1981 temelj ustanovitve Spominskega parka
Trebče (UL SRS, št. 1/18), ki je z nadaljnjim odkrivanjem, vrednotenjem in varovanjem
naravnih vrednot z Zakonom o ohranjanju narave (UL RS, št. 8/03) leta 1999 pridobil
pomen zavarovanega območja in postal Kozjanski regijski park.
Zavarovano območje je območje narave, na katerem je zaradi varstva naravnih vrednot,
ohranjanja biotske razvnovrstnosti, pokrajinske pestrosti in naravnih pojavov določen
poseben, strožji način omejitev in zaščite pred posegom človeka (Plut, 1998).
Z zakonom o Spominskem parku Trebče je takratna Republiška skupščina leta 1981
določila meje, varstveni režim, razvojne usmeritve in upravljanje na območju v velikosti
nekaj manj kot 20.000 ha. V tem času so začeli ustvarjati vizijo celovitega varstva naravne
in kulturne dediščine ter začeli s prenovami, sanacijami in programskim oživljanjem že
skoraj pozabljenih kulturnih spomenikov, kot so npr. Kolarjeva domačija na Trebčah, grad
Podsreda, trg Podsreda z upravnim središčem parka, Levstikov mlin in Slovensko-bavarsko
hišo, Olimje in številnih etnoloških kulturnih spomenikov (Zidar, 2001).
Za uveljavljanje parka v tujini pa je bilo zelo pomembno partnerstvo med gradovoma
Podsreda in Wolfsegg na Bavarskem, ki je bilo sklenjeno leta 1989.
Značilnosti območja Kozjanskega parka izhajajo iz že prej omenjenih kulturnih vrednot ter
naravnogeografskih elementov, ki dajejo kozjanski pokrajini svojo pestrost. Prehodnost iz
predalpskih hribovitih in pretežno z gozdovi poraščenih predelov Rudnice, Bohorja,
Veternika, Orlice in Kunšperske gore, skozi vinorodna terciarna gričevja (od Imenske
gorce in Virštanja na severu, preko Bučke gorce in Črešnjevca v osrednjem delu, do
Bizeljskega in Sromeljskih goric na jugu) v ravnino ob Sotli, podnebje, pestra geološka
sestava tal, geomorfološke, hidrološke in druge naravne poteze dajejo izrednost tej
pokrajini.
Med različnimi zanimivostmi so še posebej pozornosti vredne naslednje naravne vrednote:
epigenetska soteska reke Bistrice med Trebčami in Zagajem, Ajdova žena pri Pilštanju,
dendrološke posebnosti, kot so bodike na Veterniku, rastišča lobodike pri Podsreškem
gradu in nekatere mogočne lipe. Presenečajo pa tudi nekateri lepi primeri osamljenega
kraškega površja, kot so vrtače, udornice in kraške jame (Zidar, 2001).
V današnjih mejah obsega Kozjanski park ozemlje, ki ga omejujejo na severu gozdnata
Rudnica, na zahodu pogorje Bohorja in Veternika, na jugu Orlica, na vzhodu pa mejna reka
Sotla. Na površini današnjega parka, 196 km ², živi okoli 10.000 prebivalcev. Večji del
parka je v bivši občini Šmarje pri Jelšah (68,3 %) oziroma občinah Kozje, Podčetrtek in
Bistrica ob Sotli, manjši del pa v občinah Brežice (28,6 %) in Krško (3,1 %). Upravno
središče parka je v Podsredi (Zidar, 2005).
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Karta 6: Omejitev in predlog razširitve Kozjanskega regijskega parka

Vir: dokumentacija KP, 2005
Kozjanski park bi bilo smiselno zaokrožiti in vanj vključiti tiste dele Kozjanskega, ki
zaradi vrednosti, številčnosti in možnosti sonaravne ekonomizacije naravne in kulturne
dediščine ustrezajo standardom in kriterijem naravnega in regijskega parka. V naslednjih
letih je potrebno dograjevati in utrjevati varstveno-razvojno filozofijo.
Naloga parka je tako raziskovanje, urejanje in upravljanje z naravnimi vrednotami in
kulturno dediščino. Vse to so strateški cilji varstva zavarovanega območja, ki naj bi
prispevali tudi k nadaljnjemu družbenemu in gospodarskemu razvoju širšega območja
parka. Projekti, ki so v pripravi ali pa se že izvajajo, dokazujejo, da je Kozjanski park
pomemben razvojni dejavnik za razvoj pokrajine v sožitju z ohranjanjem narave (Zidar,
2001).
6.2. Kozjanski park kot pomemben razvojni dejavnik
Potreba sodobnega varstva narave in kulturne dediščine postaja danes pomembna razvojna
priložnost, ki vzporedno poteka s sonaravnim razvojem pokrajine.
Po 1. členu zakona o Spominskem parku Trebče je bil med drugim tudi namen ustanovitve,
zagotoviti hitrejši razvoj in izboljšati materialno blaginjo in druge pogoje za življenje in
delo prebivalcev na tem območju (UL RS, št. 1/18).
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Zaradi potreb razvoja je nastal leta 1989 koncept dolgoročnega plana parka (Gabrijelčič,
1989). Projekt je zajemal vsebine, kot so prostor, obstoječe gospodarske dejavnosti,
socialna struktura ter načrt za aktiviranje prebivalcev.
Koncept dolgoročnega razvoja parka iz leta 1989 je poudarjal in predlagal naslednje točke:
•
•
•
•
•
•

spodbujanje primerne rabe prostora oziroma kmetijske pridelave (analiza
agrokarte), ki bi ohranjala ekološko ravnovesje in značilnosti pokrajinske podobe,
pomoč lokalnemu prebivalstvu pri samoorganiziranju in reševanju prostorskih
problemov,
opredeliti pogoje za širitev naselij in za njihovo obnovo ter ureditev kmečkih in
nekmečkih domov – posebej predlagana ureditev Kozjega, Bistice ob Sotli in
Pilštajna,
popisati še anonimno arkitekturno dediščino in pripraviti načrte za oživitev
dotedanjih zapuščinskih objektov,
predstavitev lesnih objektov na »skansen« pri Podsredi (muzej na prostem),
obnova gradov in pridobitev soinvestitorjev (Gabrijelčič, Barbič et al., 1989).

Projektna študija je spodbudila vrsto konkretnih akcij. Nekdanja občina Šmarje pri Jelšah je
sprejela odloke o spomenikih naravne in kulturne dedičine, oprostitvi plačila prometnega
davka na material za obnovo hiš in gospodarskih objektov, oprostitvi plačila občinskega
davka na promet z nepremičninami, oprostitvi plačila davka iz kmetijstva za dobo pet let
pri obnovi gospodarskih objektov, sofinanciranju projektne in druge dokumentacije in
podobno.
Dosedanje analize in rezultati so pokazali, da je Kozjanski regijski park zelo pozitivno
vplival na razvoj celotnega območja Kozjanskega. V zameno za letni proračun javnega
zavoda KP, ki ga nameni Ministrstvo za okolje in prostor, je območje Kozjanskega v
zadnjih letih z delovanjem zavoda pridobilo nesorazmerno veliko. Ob tem naj naštejem
nekaj konkretnih primerov:
• zavod kot tudi strokovna institucija zaposluje kar nekaj mladih z visoko izobrazbo, ki
bi se, če tega zavoda ne bi bilo, zaradi pomanjkanja zaposlitvenih priložnosti v regiji
verjetno odselili;
• kar nekaj nezaposlenih se je zaradi sprejetih projektov parka lahko zaposlilo v okviru
javnih del;
• domača in tuja medijska opaznost prostora zaradi parka je veliko večja – župani,
podjetniki in prebivalci parka so bili na TV, v časopisu in na radiu bistveno večkrat;
• obnovljenih je bilo veliko objektov kulturne dediščine (grad Podsreda, Levstikov
mlin, Kukovičičev mlin, trg Podsreda, Slovensko-bavarska hiša) in narave (Gruska
jama); iz umetnostne dediščine 13, iz etnološke in iz tehniške dediščine 31 objektov;
• izvedna sta bila večja mednarodna projekta; LIFE (hribovski travniki, 275 ha:
275.000 evrov) in PHARE (samozaposlitvene možnosti, novi proizvodi: 260.000
evrov);
• posamezni deli narave in kulturne dediščine zaradi boljšega strokovnega poznavanja
in široke promocije po pomenu presegajo lokalne okvirje;
• priprava, organizacija in izvedba Festivala Kozjansko jabolko, ki vsako leto privabi
mnogo obiskovalcev (pribl. 20.000 evrov prometa na tržnici);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lokalne proizvode lokalnih pridelovalcev je park predstavil in prodajal na mnogih
sejmih doma in v tujini (nekateri so brez vložka v organizacijo, transport ali
predstavljanja dobro zaslužili);
v regijo zaradi parka prihaja veliko več gostov in turistov, ki izkoriščajo možnosti
lokalnih ponudnikov;
posamezniki, organizacije in društva imajo priložnost sodelovati v večjih projektih
kot partnerji in si s tem povečati konkurenčnost v nadaljnjih projektih (izkušnje,
nasveti, reference);
mednarodni popis anonimne stavbne dediščine (pomoč slovenskih in nemških
študentov);
priprava, organizacija in izvedba prireditev: glasbeno poletje na gradu Podsreda,
priložnostne in stalne razstave, zbirke, koncerti, gledališke predstave, predstavitve
knjig, predavanja, delavnice in seminarji;
raziskovalni programi, priložnosti za strokovno delo in izpopolnjevanje mladih;
mednarodno sodelovanje (Eurosite, Europark, Oberer Bayerischer Wald itd.) in
mednarodna izmenjava mladih;
priprava novih večjih in zahtevnejših projektov: Interreg, Phare, pozneje Leader;
registracija posebne blagovne znamke Sožitje;
projekt Obnova travniških sadovnjakov – 6.000 jablan, obrezanih brez stroškov za
lastnike, promocija jabolčnega soka, tepkovca, ureditev drevesnic starih sort,
kolekcijski nasad, delavnice žganjekuhe;
mreža učnih in pohodniških poti;
reja domačih in tradicionalnih pasem (projekt Kozjanski kopun);
izdaja številnih publikacij;
pospeševanje sodelovanja med različnimi javnimi službami za boljše razmere med
prebivalci (SKOP);
15 % večja nadomestila za ukrepe iz SKOP kot za druge zunaj parka;
pomoč pri izbiri primernih načrtov za hiše;
preprečevanje naravi škodljivih posegov (Goršak, 2005).

Kozjanski park prikazuje številne značilnosti, ki v luči zavarovanega območja delujejo
pozitivno, a po drugi strani za razvoj regije bolj kot ne negativno. Te značilnosti so:
• majhno populacijsko zaledje, ker ni večjih središč,
• prometna odmaknjenost od glavnih koridorjev,
• odseljevanje,
• ohranjanje kulturne pokrajine zaradi odsotnosti industrije,
• spremenjena ekonomska raba prostora, ki omogoča prvine turistične ponudbe,
• mogoče je opaziti degradacijo prostora in pokrajine, kar se kaže v odsotnosti
človekove skrbi za pokrajino – problem (zaraščanje kmetijskih površin, obsežni
hidromeriolacijski posegi, uvajanje monokultur),
• slab odnos do spomeniško vrednejših arhitektur (Barbič, 1991).
To pomeni, da bo potrebno za regijo poiskati takšen razvoj, ki bo izkoristil vse prednosti
zavorovanega območja in še naprej varoval kulturno pokrajino.
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7. VREDNOTENJE KOZJANSKEGA PARKA Z VIDIKA SONARAVNEGA
RAZVOJA
7.1. Sonaravni razvoj
Sonaravni razvoj postaja vse od začetka devedesetih let 20. stoletja globalni cilj. S
konferenco Združenih narodov o okolju in razvoju v Rio de Jeneiru leta 1992 je velika
večina držav sprejela pomembne obveze za usmerjanje nadaljnjega razvoja po načelih
sonaravnosti. K takšnemu razvoju pa se je s številnimi dokumenti zavezala tudi Slovenija.
Pri sonaravnem razvoju je potrebno v prvi vrsti določiti in oblikovati posebne razvojne
strategije, ki enakovredno obravnavajo tri temeljne razsežnosti razvoja: gospodarsko,
socialno in okoljsko.
Sonaravni razvoj namreč predstavlja preudarno rabo naravih virov in varovanje
ekosistemov ob hkratnem zagotavljanju gospodarske blaginje in uravnoteženega
družbenega razvoja (Environment ... 2001).
K takšnemu razvoju se Slovenija usmerja med drugim tudi s Strategijo regionalnega
razvoja, ki v opredelitvi vizije regionalnega razvoja poudarja pomen uravnoteženosti
gospodarskih, socialnih, zdravstvenih, kulturnih, prostorskih in okoljskih vidikov razvoja.
Obveza in namen sonaravnega razvoja se kaže torej v optimalni izrabi vseh potencialov v
regiji, ne da bi pri tem zmanjšali vire in možnosti razvoja prihodnjih generacij (Strategija ...
2001).
V delu želim s pomočjo analize naravnogeografskih in družbenogeografskih elementov
ugotoviti, v kolikšni meri trenutno stanje in trendi na okoljskem, socialnem in ekonomskem
področju Kozjanskega ustrezajo zahtevam sonaravnosti in kakšen pomen ima pri tem
Kozjanski regijski park. S pomočjo te analize želim poiskati tudi prednostna področja
prihodnjega razvoja, pri čemer pa ima vsekakor ključno vlogo velik del zavarovanega
območja obravnavane regije.
Gospodarstvo določene regije je neposredno povezano s pritiski na okolje in kvaliteto
življenja prebivalcev v regiji. Pomanjkanje industrije, ki je v preteklosti marsikje škodovala
kakovosti življenja, zdaj za Kozjansko pomeni prednost. Na Kozjanskem je tako
sorazmerno dobro ohranjena tradicionalna pokrajina, ki ji še večjo vrednost dajejo mnoge
etnološke in druge kulturne posebnosti.
7.2. Izhodišča sonaravnega razvoja Kozjanskega
7.1.1. Ohranjanje biotske raznovrstnosti
Zavedati se moramo, da samo primerna zakonodaja varovanja posameznih vrst ali izbranih
habitatov ne more zagotoviti tudi ohranjanja ekosistemov. Spremembe habitatov, čezmeren
lov in ribolov, povečevanje pritiskov na geografsko okolje ter njegova degradacija
povečujejo ranljivost živalskih in rastlinskih vrst. In prav zaradi tega je ohranjanje biotske
raznovrstnosti v veliki meri odvisno od uspešnosti vzpostavljanja sonaravnega gozdarstva,
kmetijstva, živinoreje in drugih načinov rabe zemljišč v in zunaj zavarovanih območij (t.i.
vplivna območja). Govorimo o tajnostni rabi naravnih virov.
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Pri tem ima velik pomen projekt Natura 2000 – LIFE 2000, ki vključuje zasnovo
načrtnega upravljanja in nujne ukrepe za ohranjanje visokih suhih travnikov na Veterniku
in Orlici. Projekt je bil v Kozjanskem parku zaključen v letu 2003.
Karta 7: Območje Natura 2000 (projekt LIFE)

Vir: dokumentacija KP, 2004
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Fotografija 3: Visoki suhi travniki na Vetrniku (varovanje in ohranjanje v okviru projekta
LIFE)

Vir: Kozjanski park: http://www. gov.si/kp, 2005
7.2.2. Ohranjanje pokrajinske pestrosti ob primerni rabi tal (pokrajinski vidiki
sonaravnega razvoja zavarovanih območij)
V zavarovanih območjih lahko prihaja do številnih konfliktov. Različni interesi v trikotniku
varstvo okolja in narave - pokrajinska raba - gospodarski razvoj lahko povzročajo številna
nesoglasja med lokalnim prebivalstvom, razvojnimi in naravovarstvenimi organizacijami.
Izhajajoč iz številnih dokumentov, ki so bili sprejeti v korist varstva okolja, se moramo
zavedati, da bo celoten razvoj v nadaljevanju moral upoštevati tudi pokrajinsko ranljivost,
načela trajnostnega sonaravnega razvoja in razvijati okoljsko odgovornost domačega
prebivalstva in države (Plut, 1999).
Danes imamo nov koncept varstva narave – celovit koncept varstva narave, ki vključuje
trajnostni razvoj, ki omogoča na eni strani sožitje varstva narave ob istočasnem
gospodarskem razvoju.
Raba tal na območju Kozjanskega parka je zalo raznolika in drobno strukturirana. Odraz
tega je mozaična in pestra kulturna pokrajina. Večje sklenjene površine enotne rabe
predstavljajo le gozdovi na Orlici in Bohorju. Delež gozda je okoli 48 %.
Pomembno je iskanje primernejših in trajnejših oblik pokrajinske rabe v prihodnosti.
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Tabela 14: Raba tal v Kozjanskem regijskem parku
VRSTA RABE

POVRŠINA (ha)

DELEŽ %

suha odprta zemljišča brez ali z nepomembnim rastlinskim
pokrovom

0,16

0,0008

gole skale

0,28

0,001

stoječe vode

1,4

0,007

plantaže gozdnega drevja

1,6

0,008

barjanski travniki

2,1

0,01

odprta zemljišča brez ali z nepomembnim rastlinskim
pokrovom

2,9

0,01

druga zamočvirjena zemljišča

3,1

0,01

kmetijska zemljiša v območju gozdne meje po podatkih
ZGS

3,7

0,02

tekoče vode

12,9

0,06

vode

22,5

0,1

intenzivni sadovnjaki

86,8

0,4

vsa druga kmetijska zemljišča in zemljišča v zaraščanju

200

1

ekstenzivni travniki

205,1

1

obvodna zarast in z gozdnim drevjem obrasli obkrajki

243,9

1,2

ekstenzivni sadovnjaki

259,6

1,3

Drugi ekstenzivni travniki

371,7

1,8

vinogradi

584,5

2,8

vinogradniške površine

748,5

3,6

pozidana in sorodna zemljišča

1068,1

5,2

travniki in pašniki

1998,5

9,7

obdelovalna zemljišča

2385,5

11,5

Intenzivni travniki

2619,5

12,7

gozd

9831,6

47,6

SKUPAJ

20653,94

100

Vir: interno gradivo KP, 2005
Spremenjeni vzorci pokrajinske rabe iz tradicionalne oblike (kmetijstvo) v pojavljanje
novih, npr. turistično-rekreativnih dejavnosti, lahko prinesejo tudi spremembe v
pokrajinskem ekološkem ravnovesju. Prav tako lahko to povzroči proces izseljevanja in
zaraščanja kulturne pokrajine, kar je že velik problem Kozjanskega. Posledično lahko to
ogroža tudi biotsko in pokrajinsko sestavo ter zmanjša možnosti za sonaravni razvoj.
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Tabela 15: Učinki gospodarjenja na območju KRP 1970-2005
AKTIVNOST
poselitev in izgradnja
infrastrukture
sonaravno gospodarjenje z
gozdovi in spontano sonaraVno kmetijstvo
intenzivno kmetovanje
s kemizacijo in vnosom
alohtonih rastlin in golosečnje z vnosom alohtonih
drevesnih vrst v obliki
monokultur

UČINEK
nastanek kulturne dediščine,
trajna izguba naravnih virov
ohranjanje vrst in habitatov,
Nastanek novih habitatov,
Formiranje kulturnih
pokrajin
pokrajinska in vrstna
degradacija, zmanjševanje
biotske raznovrstnosti,
uničevanje naravnih virov

OCENA SONARAVNOSTI
sprejemljivo
sprejemljivo

negativno

Vir: dokumentacija KP, 2005
Temeljna načela trajnostne pokrajinske rabe bodočih regijskih parkov (tudi KRP) bi
po Plutu morala ustrezati sledečim okoljsko zasnovanim zahtevam:
• obnovljive vire je mogoče uporabljati le v sorazmerju z njihovo možnostjo obnovitve
(prst, gozd, voda, ribolov);
• minimizacija rabe neobnovljivih naravnih virov (gradbeni material);
• obremenitev okolja z emisijami, odpadki in odplakami je dovoljena le do meje
razgraditve (stanje okolja – zrak, voda, gozd itd., odnos občutljivost –
obremenjevanje);
• pokrajinska raba mora zagotavljati ohranjanje pokrajinske in biotske pestrosti (Plut,
1999).
Iz tega pa sledijo predlogi temeljnih sonaravnih ukrepov na podlagi pokrajinske
zmogljivosti Kozjanskega :
• sonaravno kmetijstvo (eko kmetije, prodaja domačih izdelkov),
• ohranjanje kulturne pokrajine in gozdov (varovalne in druge funkcije),
• sonaravna turistična ponudba (kmečki turizem, rekreacija),
• razvoj okolju prijaznih dopolnilnih dejavnosti (domača obrt, čebelarstvo, ribolov itd.),
• osveščenost kmečkega prebivalstva in izobraževanje o pomembnosti ohranjanja
narave ter možnih načinov za to,
• promocija na slovenski in tuji trg,
• sonaravni regionalni razvoj,
• ohranjanje majhne prometne obremenitve,
• spodbude za ohranjanje deleža kulturne pokrajine in za preusmeritev na biološko
kmetijstvo,
• zadrževanje mladega prebivalstva na kmetijah,
• povezovanje sonaravnega kmetijstva in turizma,
• sestaviti načrt upravljanja, povečanje državnih proračunskih sredstev za zavarovana
območja,
• podpora sonaravnim oblikam gospodarjenja in bivanja.
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7.2.3. Varovanje okolja
Osnovni cilji sonaravnega razvoja so varovanje okolja, ohranjanje kulturne pokrajine ter
omogočanje razvoja turizma. Tudi v prihodnosti, če želimo ohraniti neokrnjenost narave
Kozjanskega, moramo razmišljati o sonaravnem razvoju. Izhodišča so tukaj, kjer so že
zaradi odsotnosti industrije pritiski na okolje bistveno manjši kot drugod v slovenskih
pokrajinah, veliko bolj perspektivna.
Pri vsem tem je najbolj pomembna načrtna okoljska in regionalna politika države, ki naj bi
vključevala večja proračunska sredstva, ekologizacijo celotnega gospodarstva, primerne
okoljske in regionalne instrumente, strožjo okoljsko zakonodajo in uvajanje ekonomskih
instrumentov, kot kaže Plut, izhajajoč iz evropskih izkušenj (Plut, 1997).
Na drugi strani je pomembna stopnja okoljske osveščenosti prebivalcev in zadovoljiv
meterialni standard ter sposobnost podjetij (tudi kmetij), da sledijo sonaravnemu trendu
evropskega gospodarstva. Pri tem se bo potrebno osredotočiti predvsem na problematiko
kmetijstva (slabi naravni pogoji, majhna povprečna velikost kmetij, razparceliranost),
tranzitni promet (hribovito in gričevnato površje, kmetijske površine, naravovarstvena
območja), odprtje trga nepremičnin (nakup zemljišč) tujcem, ekologizacijo gospodarstva in
regionalne razlike, ki ovirajo pri razvoju tudi Kozjansko.
Pomembno pri vsem tem pa je tudi spodbujanje vlade in organiziranje raznovrstnih
(zakonske, davčne, ekonomske spodbude, podeljevanje znaka za okolje) podpor podjetjem,
ki proizvajajo po načelih sonaravnega razvoja.
Po 70. členu Zakona o ohranjanju narave je regijski park »obsežno območje regijsko
značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli prvobitne narave in območji naravnih
vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov vpliv večji, vendarle pa z naravo
uravnotežen« (UL RS 8/03).
Z aktom o zavarovanju se določijo podrobnejša pravila ravnanja na območju regijskega
parka, kar je nazorno določeno v 68. členu Zakona o ohranjanju narave:
(1) Z aktom o zavarovanju širšega zavarovanega območja (regijskega parka) se na zavarovanem območju
glede na vrsto širšega zavarovanega območja lahko prepovejo, omejijo ali drugače uredijo:
1. izvajanje posegov in dejavnosti, s katerimi se ogroža prvobitnost narave;
2. gradnja infrastrukturnih objektov, namenjenih bivanju, lovu, ribolovu, turizmu in športu, razen na za to
določenih krajih;
3. gradnja novih tranzitnih komunalnih, energetskih in prometnih objektov;
4. gradnja sekundarnih bivališč;
5. gradnja novih objektov;
6. odkopavanje ali zasipavanje zemljišč;
7. povzročanje eksplozij ali vibracij;
8. gospodarska raba naravnih virov, razen za gradnjo na zavarovanem območju;
9. odvzemanje naplavin;
10. spreminjanje vodnega režima, razen pri nujnih vzdrževalnih delih;
11. promet z vozili in plovili;
12. letenje pod določeno višino, vzletanje ali pristajanje zrakoplovov;
13. letenje z jadralnimi padali, jadralnimi zmaji ali drugimi toplozračnimi ladjami ali ultralahkimi jadralnimi
napravami zunaj za to določenih območij;
14. vožnja z zrakoplovi pod 300 m od najvišje točke zavarovanega območja;
15. kmetijsko obdelovanje zemljišč z načini in sredstvi, ki bi lahko povzročili bistvene spremembe biotske
raznovrstnosti, strukture in vrste ekosistemov ali bistveno spremenili površinsko plast prsti;
16. vznemirjanje, ubijanje ali odvzem živali iz narave, razen zaradi ekoloških in drugih opravičljivih
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razlogov;
17. lov in izvajanje lovskogojitvenih ukrepov;
18. ribolov in izvajanje ribogojnih ukrepov;
19. nabiranje rastlin in njihovih delov;
20. postavljanje obor in objektov za rejo živali;
21. vnašanje rastlin ali živali tujerodnih vrst;
22. spreminjanje vegetacije;
23. umetno zasneževanje in dosneževanje;
24. odlaganje odpadkov, ki ne izvirajo iz zavarovanega območja;
25. šotorjenje in kurjenje zunaj določenih mest;
26. raziskovanje in odnašanje raziskovalnega materiala iz narave;
27. prirejanje množičnih športnih, turističnih ali drugih javnih prireditev;
28. izvajanje vodnih in drugih športov zunaj za to določenih območij;
29. opravljanje vojaških dejavnosti;
30. vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje.
(2) Pri določitvi prepovedi ali omejitev dejavnosti in posegov iz prejšnjega odstavka se upoštevajo značilnosti
zavarovanega območja in namen zavarovanja.

V regijskem parku morata biti opredeljeni najmanj dve varstveni območji, tako da je
varstveno območje s strožjim varstvenim režimom opredeljeno v manjšem obsegu in
točkovno.
8. PREDNOSTNA PODROČJA SONARAVNEGA RAZVOJA KOZJANSKEGA
Vprašanje je, kako razvijati splošno gospodarsko in socialno infrastrukturo v podeželskem
prostoru ter kako ob tem upoštevati tudi tiste funkcije v prostoru, ki niso neposredno
podjetniškega značaja (npr. varstvo naravne in kulturne dediščine), so pa predpogoj za
nemoten gospodarski, socialni in kulturni razvoj po načelih sonaravnosti.
V spodnjih poglavjih želim tako predstaviti, na kakšen način lahko v zavarovanem
območju kot je KP, krepimo gospodarstvo in ob tem upoštevamo že v prejšnjih poglavjih
navedene pomembne smernice sonaravnega razvoja (ohranjanje biotske in pokrajinske
pestrosti ter varovanje okolja in kulturne dediščine).
8.1. Krepitev gospodarstva regije po načelih sonaravnosti
8.1.1. Sonaravno kmetijstvo in gozdarstvo
Kmetijstvo kot prevladujoča dejavnost Kozjanskega je pripomoglo k današnji podobi
kulturne pokrajine in cilj številnih projektov je ohraniti to dejavnost, saj je v veliki meri
tista, ki zagotavlja obstoj nekaterih ključnih vrednot parka. Prilagajanje kmetijstva
razmeram v Evropski zvezi bo predvidoma še zaostrilo pogoje gospodarjenja in predvsem
na manjših kmetijah povzročilo zmanjševanje oziroma opuščanje kmetijske predelave.
Tako je potrebno spodbujati razvoj kmetijstva, ki ne bo slabšalo sedanje vrednosti prostora
(biotska pestrost, naravna in kulturna dediščina). Spodbuda tovrstnemu razvoju je najprej
urejena zakonodaja (posegi v prostor, omejitve rabe zaradi varovanja vodnih virov, jasni in
smiselni pogoji za razvoj dopolnilnih dejavnosti itd) ter primerne finančne spodbude.
Izbira gospodarskih dejavnosti v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijstvo, posebej še
v zavarovanem območju, je manjša kot drugod, a je možen razvoj tudi dopolnilnih in
dodatnih dejavnosti na način in v obsegu, ki ne povzroča pretiranih negativnih posledic v
okolju. Pri tem so potrebne tudi številne strokovne ocene in presoje o teh vplivih ter
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ustrezni ukrepi. Vzpostaviti je potrebno ravnovesje med varstvom okolja in gospodarskimi
panogami, ki so nujno potrebne za preživetje tamkajšnega prebivalstva.
Možen je razvoj:
• ekološkega kmetijstva,
• turizma na kmetijah,
• turizma na ekoloških kmetijah,
• predelave in trženja pridelkov in izdelkov.
Država v zadnjih nekaj letih namenja izdatnejša sredstva v programu Slovenskega
kmetijsko-okoljskega programa (v nadaljevanju SKOP). Kmetje, ki imajo svojo posest v
regijskih parkih in se odločijo za sodelovanje v teh programih, dobijo še dodatnih 15 % več
sredstev. Program zajema tudi obveščanje kmetov in javnosti o programu, sklepanje
pogodb s kmeti, nadzor, izvajanje ukrepov in spremljanje ter vrednotenje učinkov
programa (Majcen, Paulin, 2001).
Okoljevarstveni ukrepi v kmetijstvu temeljijo na naslednjih usmeritvah:
• ohranjanje in spodbujanje naravi prijaznih načinov kmetovanja,
• ohranjanje proizvodnega potenciala oziroma rodovitne zemlje,
• osveščanje družbe kot celote o potrebi po varovanju okolja in pridelavi zdrave hrane,
• prilagajanje zahtevam varstva okolja s prestrukturiranjem pridelave na ravninskih
območjih,
• varovanje kmetijskih zemljišč in voda pred onesnaževanjem in nesmotrno rabo,
• zaščita vodovarstvenih območij,
• oživljanje rabe zemljišč, kjer je bilo gospodarjenje opuščeno,
• ohranjanje kulturne dediščine podeželja,
• gospodarjenje v zavarovanih območjih ter ohranjanje biotske pestrosti itd (Interno
gradivo KP, 2004).
Ekološko kmetijstvo nudi možnosti za zvišanje vrednosti kmetijskih pridelkov, ki lahko
dobijo zaščiteno znamko za živila iz nadzorovane ekološke predelave. V upravi parka so
mnenja, da na kmetijah, ki gospodarijo razmeroma ekstenzivno, prehod na ekološko
kmetovanje naj ne bi povzročal prevelikih težav.
Tabela 16: Ekološke kmetije na Kozjanskem in v okolici
Občina
Bistrica ob Sotli
Dobje
Kozje
Šentjur pri Celju

Število ekoloških kmetij
2
1
11
11

Vir: interno gradivo KP, 2004
Povprečna velikost kmetije znaša nekaj nad 3 ha kmetijske površine in malo nad 5 ha
skupne (kmetijske in gozdne) površine. Posestna struktura je zelo neugodna.
Razdrobljenost in različna kakovost parcel, pogosto hribovit teren in plazovitost povzročajo
neugodnosti. Tako je večina kmetij usmerjenih v prihodkovno mešani tip kmetije in v
kmetije, ki ustvarjajo prihodek izključno v nekmetijstvu.
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Vloga kmetijstva v KP je ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal
tradicionalne kulturne krajine in predvsem življenjskih prostorov redkih vrst. S
tradicionalnim, ekstenzivnim načinom kmetovanja lahko ohranjamo:
• mozaično odprto kulturno krajino,
• mejice, drevesne robove, obvodne pasove,
• visokodebelne sadovnjake,
• pozno košene vlažne travnike
• visoke suhe travnike
Pri teh habitatih je pomembno, da jih človek vzdržuje tako, da ne vnaša strupenih
kemikalij, da uporablja organska gnojila in da v rednih ciklusih iz njih odnaša določeno
količino prirastka.
Programi KP pa vključujejo še:
• obnovo travniških sadovnjakov,
• sonaravno rejo domačih živali,
• ohranjanje ekstenzivnega travinja,
• odpravljanje zaraščanja,
• pridelavo avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin,
• rejo tradicionalnih in avtohtonih pasem domačih živali (Dokumentacija KP, 2004).
Park spodbuja usmeritev kmetijstva ob upoštevanju načel sonaravnega trajnostnega razvoja
in dobre kmetijske prakse SKOP. Ta načela pa vključujejo dobro kmetijsko prakso pri
gnojenju in varstvu rastlin.
1. Dobra kmetijska praksa pri gnojenju:
 zmanjšuje tveganje za onasnaževanje kmetijskih tal in voda z ostanki hranil,
 varuje naravne vire pred potencialnim onesnaževanjem,
 dopušča gospodarno kmetijsko predelavo.
2. Dobra kmetijska praksa varstva rastlin:
 ne ogroža biotske pestrosti širokega biotopa,
 v najmanjši možni meri obremenjuje okolje,
 ne ogroža virov pitne vode,
 ne ogroža zdravja izvajalecev varstva
Za kmetijstvo v KRP je značilna majhnost kmetij in raznolikost v intenzivnosti
pridelovanja. V odročnih območjih prevladuje ekstenziven način pridelovanja hrane, zato
so ti predeli ekološko neobremenjeni in primerni za ekološko kmetovanje. Težavne
pridelovalne razmere ne omogočajo enakopravne konkurence, zato je cilj zagotavljati
kakovost pridelane hrane in ohranjati specifične vrednote podeželja.
Znotraj zavarovanega območja (56 % je pokritega z gozdom) in širšega vplivnega območja
ima gozdarstvo kot ena temeljnih gospodarskih dejavnosti tudi posebno mesto iz več
razlogov:
 ohranjenost gozdov je velika,
 gozdovi so nosilci ekološke stabilnosti veliko širšega območja, kot ga sami pokrivajo,
saj opravljajo nekatere izredno pomembne ekološke funkcije.
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In prav zaradi tega je pomembno tudi premišjeno gospodarjenje z obnovljivimi viri kot so
gozdovi.
8.1.2. Drobno gospodarstvo in podjetništvo
Oživljanje podjetništva in pomena malih podjetij odpira številne priložnosti za gospodarski
razvoj v pokrajini, kot je Kozjansko, kjer se industrija absolutno ne sme razvijati (niti
ekološko niti prostorsko primerna), potrebna pa so delovna mesta za tamkajšne
prebivalstvo.
Iz tabele na str. 28 je razvidno, da danes prevladujejo na območju KP predvsem storitvene
in nekmetijske dejavnosti. Tako je skupaj v vseh občinah 45 % storitvenih dejavnosti in 37
% nekmetijskih dejavnosti.
Po popisu prebivalstva leta 2002 je bilo vsega skupaj 224 samostojnih podjetnikov, iz
podatkov Območne obrtne zbornice Šmarje pri Jelšah pa je to leto evidentiranih 186
samostojnih podjetnikov, kar pomeni 17 % zmanjšanje. Tako je v obdobju med letoma
2002 in 2005 propadlo kar 38 samostojnih podjetnikov.
Največ samostojnih podjetnikov se ukvarja s prevozništvom, gostinstvom, manjšimi
gradbenimi in predelovalnimi obrati ter drugimi storitvami kot so: posredništvo, frizerstvo,
kozmetičarstvo itd.
V Kozjanskem parku je vsekakor drobno gospodarstvo dovoljeno le na določenih območjih
in pod določenimi pogoji. Iz zgornjih podatkov je razvidno, da Kozjanski park dosedaj ni
veliko prispeval k razvijanju malih družinskih podjetij oziroma samostojnih podjetnikov,
saj jih veliko izmed njih tudi propade. Vendar pa je potrebno v prihodnosti tukaj še naprej
razvijati mala podjetja (turistično in storitveno usmerjena), ki se bodo lahko bolj prilagodila
uporabi človeških, naravnih in kapitalskih resursov iz lokalnega območja. Hkrati pa je trg
takšnih podjetij lokalni, kar pomeni, da ostane kapital znotraj pokrajine, ta pa je potreben
za nadaljnji razvoj in dvig življenjskega standarda lokalnega prebivalstva.
8.1.3. Sonaravni turizem
Na območju parka ni večjih središč, saj je odmaknjen od glavnih prometnih koridorjev.
Odseljevanje prebivalstva v preteklosti in v precejšni meri ohranjena kmetijska
gospodarska raba prostora sta zagotovila sorazmerno dobro ohranjeno kulturno pokrajino
in pokrajinsko edinstvenost. To pa sta pomembni izhodišči za nadaljnji razvoj turistične
ponudbe.
Na Kozjanskem, kjer kmetijska dejavnost ni več primarna dejavnost tega območja in se
pojavlja tudi že veliko nekmečkega prebivalstva ter kmetije začenjajo počasi propadati, je
potrebno iskati različne dopolnilne dejavnosti, kot so kmečki turizem, turizem na kmetiji
ter okolju prijazen turizem (npr. ekološke kmetije z raznovrstno ponudbo). K spodbujanju
podeželskega turizma pa prispeva tudi vedno večje zanimanje urbanega prebivalstva za
počitnice in rekreacijo v zelenem, mirnem in čistem okolju. Med pozitivnimi vplivi tega
dejstva lahko iščemo predvsem nova delovna mesta, večje možnosti za ustvarjanje dohodka
na ravni družine in lokalne skupnosti. Hkrati pa večja pestrost podeželskih gospodarstev
prispeva k varovanju okolja in ohranjanju pokrajine kot tudi raznovrstnih tradicij (obrt,
običaji, jezik).
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Graf 6: Gibanje števila evidentiranih obiskovalcev v KP

Vir: dokumentacija KP, 2005
Splošni trend gibanja števila obiskovalcev kaže, da je le-ta v porastu z vsakoletnim
nihanjem, ki je odvisno predvsem od vremenskih razmer.
Grafikon kaže le število evidentiranih obiskovalcev (tisti, ki plačajo vstopnino), ki so
obiskali vsaj enega od objektov Kozjanskega parka (grad Podsreda, Slovensko-bavarska
hiša, multivizijska predstava ali Levstikov mlin). Po ocenah je dejansko število
obiskovalcev vsaj dvakrat večje.
Na območju Kozjanskega parka je 13 turističnih kmetij, 12 gostišč, 9 vinskih kleti, 2
vinotoča in 2 sadjarski kmetiji. Nekateri nosilci te ponudbe nudijo tudi prenočišča. Skupno
je na območju 274 postelj. Zanimanje za tovrstne dejavnosti je v zadnjih desetih letih v
porastu, vendar je dejanska ponudba še vedno premajhna glede na možnosti trženja in
povpraševanje. Poseben problem predstavlja ponudba ob vinsko-turistični cesti. Skozi
zavarovano območje potekata dve vinsko-turistični cesti: šmarsko-virštanjska na severu in
bizeljsko-sremiška na jugu. Vinsko-turistična cesta na več delih predstavlja le markacijo na
zemljevidu in oznako v prostoru, spremljajoče ponudbe (vinotoči, prenočišča itd.), ki bi
morala biti, pa ni. Ponudbeno je južni del Kozjanskega parka (Bizeljsko-sremški griči)
dosti bolj bogat kot severni del (Interno gradivo KP, 2005).
8.2. Izobraževanje in učne poti
V mednarodnih konvencijah o zavarovanih območjih je vloga vzgoje in izobraževanja za
varstvo narave zelo poudarjena. Mednarodni dogovori pa prav tako zahtevajo tudi
ustanovitev informacijskih in izboraževalnih središč (Podsreda, sedež KRP) ter uresničitev
drugih možnosti za vzgojo in izobraževanje. Tako so na območju Kozjanskega regijskega
parka ustanovljene naslednje izobraževalne smernice: geološka učna pot Rudnica in
Virštanj, učna pot Veternik, »Knezova pot«, ki vodi iz Podsrede po Orlici in njenem
obrobju, učna pot Pilštanj.
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Pri tem se je KP vključil v projekt EQUAL. To je projekt, s katerim so želeli motivirati,
izobraziti in usposobiti brezposelne osebe na območju KP in Obsotelja. Vodilo projekta pa
je bilo obujanje domače obrti in tradicionalnega kmetovanja, ki bi podprlo trajnostni razvoj
podeželja.
9. KRP – PRILOŽNOST SONARAVNEGA RAZVOJA KOZJANSKEGA
9.1. Odnos upravljateljev, županov občin KP in lokalnega prebivalstva do
Kozjanskega regijskega parka
9.1.1. Delovanje uprave Kozjanskega parka
Sedanja prednostna naloga Kozjanskega parka je zasnovati načrt upravljanja.
Po 60. členu Zakona o ohranjanju narave (UL RS, št. 56/99) je načrt upravljanja
zavarovanega območja programski akt, s katerim se določijo razvojne usmeritve, način
izvajanja varstva, rabe in upravljanja na zavarovanem območju ob upoštevanju potreb
razvoja lokalnega prebivalstva.
S pripravo načrta upravljanja so zečeli že leta 2003 in naj bi bil izoblikovan do konca leta
2005. Načrt upravljanja vključuje stanje in ocene o pokrajini, posegih, dejavnostih itd.
Načrt upravljanja naj bi bil izoblikovan tako, da bi upošteval potrebe lokalnega
prebivalstva in vključeval medsebojno sodelovanje. Pri tem v parku vidijo zelo velik
problem neizobraženosti prebivalstva. Veliko je kmečkega prebivalstva (skoraj 50 %), ki še
vedno želi gospodariti na tradicionalen način in se ne zaveda potrebe po varovanju okolja.
Splošni varstveni režim v KP je zakonsko določen do sedaj le v Zakonu o ohranjanju
narave (v že predstavljenem 68. členu tega zakona).
Glede na to, da park še nima vseh pravnih podlag, lahko trenutno le svetuje pri različnih
posegih v prostor. Gradnja na mestih, kjer se pojavlja bodisi naravna ali kulturna
dediščina, ni priporočljiva, vendar konkretnih zakonodajnih aktov še ni. Trenutno vse
omejitve izhajajo le iz že zgoraj omenjenega Zakona o ohranjanju narave in drugih
predpisov. V parku menijo, da trenutni konflikti še niso preveliki, vprašanje pa je, kako bo
v bodoče.
Z letom 2003 je začel veljati novi Zakon o urejanju prostora (UL RS, št. 110/02), ki je
zahteval od KP na podlagi 105. člena tega zakona dosledno sodelovanje v postopku
naravovarstvenega soglasja za vse načrtovane posege v prostor na zavarovanem območju.
Pri tem je park vzpostavil sodelovanje tudi z Ministrstvom za okoje in prostor, Agencijo
RS za okolje in na njihovo prošnjo glede posameznega posega v prostor opravil terenski
ogled in podal strokovna mnenja.
Delo na področju priprave strokovnih mnenj glede posameznih posegov v prostor pa se je
iz leta v leto povečevalo, kar prikazuje spodnji grafikon.
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Graf 7: Izdana mnenja o posegih v prostor na območju KP v obdobju 1997-2004
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Vir: dokumentacija KP, 2005
Tabela 17 : Število rešenih vlog (mnenja o posegih v prostor) v obdobju 1997-2004
Leto
Število
vlog

1997
2

1998
0

1999
4

2000
6

2001
30

2002
31

2003
60

2004
128

Vir: interno gradivo KP, 2005
Iz grafikona in tabele je razvidno, da se obseg dela na področju izvajanja javne službe zelo
povečuje.
V KP pa so v letu 2004 dobili v obravnavo tudi 112 vlog za promet z nepremičninami na
zavarovanem območju. S tem letom, ko je začel veljati spremenjeni Zakon o ohranjanju
narave (UL RS 41/04), se upravljalcu zavarovanega območja (KP) ni potrebno več
opredeljevati do uveljavljanja predkupne pravice za stavbna zemljišča, saj je to že
zakonsko določeno.
Celotna dejavnost parka se financira iz proračuna RS, iz programskih in projektnih sredstev
Ministrstva za kulturo, sredstev lokalnih skupnosti, sponzorjev in donatorjev in iz lastnih
prihodkov*. Tako gre tukaj za vlogo države, da prepoznava in razvija sicer netržne
vrednosti: pokrajinske, naravovarstvene, estetske, simbolne itd.

____________________
*Prihodek KP v letu 2004 je znašal 190.720.755,96 sit; stroški in odhodki pa 190.683.955,63 (interno gradivo
KP – poročilo za leto 2004).
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Pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na to, da bi država morala, tako kot v drugih državah
EZ, poskrbeti za nadomestilo domačim prebivalcem. V zavarovanih območjih z okoljsko
omejeno in naravovarstveno zasnovano dejavnostjo naj bi tamkajšnje prebivalstvo hkrati
učinkovito skrbelo za ohranjanje naravnih virov in trajnostno ekološko izravnalno vlogo
naravnih in kulturnih sestavin.
Cilj upravljateljev parka je izrazito sodelovanje s krajevnimi skupnostmi in prebivalstvom
ter prepričati lokalno prebivalstvo, da lahko ima t.i. »življenje v parku« veliko vrednost.
Iščejo različne subvencije in podpore za tiste, ki delujejo v skladu s parkom ter s pomočjo
javnih del pomagajo kmetovalcem, obrtnikom ali posameznikom, da dela potekajo v skladu
z določili različnih projektov. Tako npr. delavci preko javnih del obrezujejo sadovnjake,
izvajajo košnjo visokih suhih travnikov v primernih časovnih obdobjih itd.
Poleg tega ima bistveno vlogo pri vsem tem informiranost lokalnega prebivalstva o
projektih in morebitnih izobraževalnih delavnicah.
Glede industrije, ki naj bi bila vir delovnih mest, je potrebno poudariti, da je večina gradnje
zadržane. Problem je ravno v tem, da ustavni členi v zakonu prepovedujejo večje
spremembe znotraj parka, predvsem gradnje, ki bi lahko ogrožale naravne vrednote parka.
Industrija je tako na obrobju parka, pa še ta je v krizi, kar se odraža v brezposelnosti
tukajšnega prebivalstva.
Projekti, ki so v pripravi ali pa se že izvajajo, dokazujejo, da je Kozjanski park pomemben
razvojni dejavnik za razvoj pokrajine v sožitju z ohranjanjem narave. V informacijskem
središču KP so predstavili naslednje že izvedene projekte in projekte, ki se še izvajajo,
vključno z EU projekti.
Projekti, ki so bili že v celoti izvedeni so:
 prenove, sancije in programsko oživljanje že skoraj pozabljenih kulturnih
spomenikov, kot so Kolarjeva domačija na Trebčah, grad Podsreda, trg Podsreda z
upravnim središčem parka, Levstikov mlin in Slovensko-bavarska hiša,
 lekarna Olimje,
 prenova številnih drugih etnoloških kulturnih spomenikov.
Drugi projekti so še:
 oživljanje travniških sadovnjakov,
 snovanje izobraževalnega središča za varstvo narave,
 razvoj podeželja,
 popis ptic Kozjanskega parka,
 ohranjanje suhih travnikov,
 evidentiranje podeželske stavbne dediščine ...
Med projekte, ki so bili financirani s strani EU pa sodijo:



PROJEKT NATURA 2000 – LIFE 2000, ki se je zaključil leta 2003. Projekt
vključuje:
zasnovo načrtnega upravljanja in nujne ukrepe za ohranjanje visokih suhih
travnikov na Veterniku in Orlici.
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EQUAL je bil projekt, s katerim so želeli motivirati, izobraziti in usposobiti
brezposelne osebe na območju KP in Obsotelja. Vodilo projekta je bilo obujanje
domače obrti in tradicionalnega kmetovanja, ki bi podprlo trajnostni razvoj
podeželja.
PHARE
Kozjanski okus – program za čezmejno sodelovanje z Avstrijo. Cilj tega projekta je
boljša organiziranost (promocija, trženje) slovenske kulirnarike in kulturne
dediščine na Kozjanskem.
Identifikacija potencialov za razvoj slovenskega podeželja v luči novih možnosti, ki
so nastale ob vključitvi Slovenije v EU – projekt je bil namenjen predvsem
mednarodni izmenjavi izkušenj.
INTERREG IIIA – skupni cilj programa, ki združuje tri države, Slovenijo,
Madžarsko in Hrvaško, je razvoj trilateralnega obmejnega območja v skupno
gospodarsko in družbeno okolje.
Romarska pot Sv. Eme – cilj programa je ustvariti nov turistični produkt in obuditi
deloma pozabljeno duhovno dediščino.
Vzpostavitev mrež pešpoti in kolesarskih poti v severnem delu KP – s tem
projektom so želeli revitalizacijo podeželja z razvojem turistične infrastrukture
(pešpoti in kolesarske poti) in ekonomizacijo identitete v smislu trajnostnega
razvoja.
Vzpostavitev promocijske, informacijske in izobraževalne mreže s postavitvijo
informacijskega središča Kozjanskega parka.
Transromanica je projekt, katerega glavni predmet je okrepiti regionalni razvoj in
pospešiti njegovo promocijo skozi kulturni turizem, ki temlji na skupni romanski
dediščini. KP je tako prevzel vlogo pri povezovanju in promociji najpomembnješih
romanskih spomenikov v Sloveniji (Interno gradivo KP, 2005).

9.1.2. Sodelovanje občin s Kozjanskim parkom in njihove razvojne usmeritve
Župan občine Podčetrtek meni, da občina ne izrablja optimalno svojih potencialov in, da bi
jih lahko veliko bolj. Razvojne usmeritve občine se kažejo v prvi vrsti v smeri turizma,
tako imajo v načrtu ureditev številnih kolesarskih poti in pločnikov. Nato sledita gradnji
stadiona v Podčetrtku in razvijanje turistične cone, ki vključuje tudi sodelovanje s sosednjo
državo Hrvaško.
Občina največ pričakuje od turizma, kar kažejo tudi številni projekti, ki so se izpolnili v
letu 2004. Prišlo je do obnove kopališča Termalija v Termah Olimia, otvoritve turistične
cone na schengenski meji s Hrvaško, posodobitve objektov na komunalnem področju,
ureditve nove čistilne naprave v Podčetrtku ter izgradnje rezervoarja, ki bo zagotavljal
oskrbo s pitno vodo tudi v najbolj sušnih obdobjih na območju Virštanja, Sel, Verač,
Golobinjeka, Imena in Polja ob Sotli.
Župan Misija (na mestu župana občine Podčetretek le 4 mesece) je poudaril problem
sodelovanja s KP, saj le tega ni, medtem ko je sodelovanje z drugimi sosednjimi občinami
izrazito dobro, kar se kaže tako v skupnih projektih kot tudi pri sodelovanju pri različnih
prireditvah. Želel bi bistveno več sodelovanja s parkom in do sedaj vidi v KP bolj oviro
kot priložnost. Problemi se pojavljajo predvsem pri različnih soglasjih pri gradnji. Tako je
navedel konkretni primer, ko naj bi samostojni podjetnik želel svojo dejavnost razširiti za
odprtje tridesetih novih delovnih mest, a ne pride do podpore s strani države in parka. V
občini Podčetrtek je brezposelnih 13 % ljudi. In tudi država ne daje dovolj podpore.
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Naslednji primer je možnost zaposlitve 20-tih ljudi v podjetju Bioterm v Bistrici pri Sotli, a
to ni dovoljeno s strani države.
Župan je priznal, da do sedaj niso bistveno gospodarili po načelih sonaravnega razvoja.
Sicer se zaveda potrebe po tem, vendar na prvo mesto daje le izboljšanje gospodarskega
standarda.
Občina se financira največ iz občinskih sredstev in tudi iz različnih projektov, npr. projekt
a Interreg IIIA.
Potrebno je izkoristiti znanja in potenciale ljudi, ki so odvisni od tega območja, pravi župan
občine Kozje. Občina Kozje, ki ima več kot 3600 prebivalcev, lahko pokaže svoje
prednosti v neokrnjeni naravi in naravnih in kultunih danostih.
Tudi župan občine Kozje meni, da njihova občina ne izrablja vseh potencialov, ki jih ima.
V okviru KP in projekta Natura 2000 vidi največjo perspektivo v razvoju turizma, ki pa še
zdaleč ni edina. Turizem se lahko razvija v smeri pohodništva, kolesarstva, obiskovanja
naravnih in kulturnih znamenitosti itd. Poudaril je tudi, da je že zelo veliko pešpoti, ki
imajo svojo rekreacijsko in poučno vrednost. Na drugi strani pa je tukaj še ekološko
kmetovanje, kar pomeni, da si občina Kozje zelo želi prizadevati za sonaravni razvoj tega
območja.
V občini je okoli 15 % brezposelnih, kar lahko pomeni veliko oviro pri razvoju, vendar se
že kažejo prvi uspehi prizadevanj za samozaposlitev, s čimer se socialni pritiski malce
zmanjšujejo, pravi župan.
Župan meni, da KP lahko na nek način predstavlja tudi oviro, vendar je pomembno, da v
njem iščemo le priložnosti in te priložnosti tudi popolnoma izkoristimo. Pravilno
sodelovanje med občino in parkom lahko prinese velike prednosti. In tudi v nadaljevanju
mora delo slediti predvsem sodelovanju enega in drugega. KP je samostojen zavod, vendar
je v svet zavoda vključen tudi en njihov član. Poleg tega imajo v zavodu pet zaposlenih iz
javnih del in pet za ureditev prostora in okolja, ki sodelujejo tudi pri raznovrstnih projektih.
Prav tako je občina del sredstev namenila za nekatere projekte, kot so multivizijska
predstavitev KP, sanacija Gruske jame, sejmi in druge prireditve. Letos pa so se prijavili
tudi na razpis za obnovitev graščine v Kozjem. Prestavitev vodstva uprave KP iz Podsrede
v graščino Kozje bo za Kozje pomenilo nove možnosti razvoja središča občine, saj naj bi
graščino uredili po vzoru velikih parkov v Evropi. Veliko pa si obetajo tudi od razvoja
dveh sejemskih prireditev, Kozjanskega jabolka v Podsredi in Kozjanskega sejma v
Kozjem.
Že leta 2000 je skupina petih delavcev preko javnih del začela raziskovati potencialne
možnosti razvoja Kozjanskega. Pomagala si je z anketami in drugimi viri, s katerimi je
poskušala pridobiti podatke in perspektive v podjetništvu, kmetijstvu in turizmu. Iskala je
nove možnosti zaposlitve, npr. pri družinskih podjetjih, opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah, izobraževanje itd (Kramar, 2002).
Občina vsekakor sodeluje tudi pri oblikovanju načrta upravljanja KP in župan meni, da
mora biti ta načrt zelo elastičen in tako prilagodljiv in dostopen lokalnemu prebivalstvu.
Tudi lokalno prebivalstvo naj bi, po besedah župana, pozitivno sprejelo načela
zavarovanega območja in se po najboljših močeh vključevalo v razvojne programe le-tega.
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Pri tem vsekakor največ prednosti vidijo kmetovalci, ki prejemajo dodatna sredstva v obliki
subvencij in finančnih podpor za kmetovanje v skladu s sonaravnimi načeli.
Največja ovira se morda pojavi pri prodaji različnih parcel, saj Ministrstvo za okolje in
prostor RS, ki je lastnik parcel, ne dovoljuje prodaje, tako je na določenih mestih razvoj
popolnoma omejen.
Občina Kozje ima danes 67 samostojnih podjetnikih, ki se največ ukvarjajo s prevozniško,
predelovalno, trgovsko ali gostinsko dejavnostjo.
Po 96-tih anketah različnih družinskih podjetij širom Kozjanskega se je pokazalo, da jih
kar 1/5 načrtuje nova delovna mesta ali širitev proizvodnje. Večina podjetij pa se bo
vključila tudi v razvojne programe ter financiranja s strani EU in programov Phare.
V občini Kozje je tudi okoli 700 kmetovalcev. Načrti se kažejo v nadaljnjem razvoju te
dejavnosti s pomočjo prestrukturiranja kmetij, da bi lahko tudi manjše kmetije preživele ob
velikih evropskih zahtevah. Turizem pa omogoča ohranjanje kulturne in naravne dediščine,
k čemur močno prispeva KP. Z javnim delom bodo tako ocenili turistične možnosti občine
Kozje, možnosti aktivnega preživljanja prostega časa (kultura, šport, izleti, ogledi itd).
Občina Kozje meni, da lahko tržijo srednjeveški trg Pilštanj, pangart, obnovljen Levstikov
mlin pri Podsredi, romarski turizem v Zagorju pri Lesičnem.
Vključili pa so se tudi v projekt šmarsko-virštanjske vinske turistične ceste ter v projekt
CRPOV za KS Lesično. So tudi pobudniki razvojnega povezovanja osmih občin šmarske in
šentjurske upravne enote.
9.1.3. Odnos lokalnega prebivalstva do parka – Kozjanski park, ovira ali priložnost?
Anketno raziskovanje (glej prilogo 2) sem opravljala septembra 2005 v enajstih naseljih
občin Kozje, Bistrica ob Sotli in Podčetrtek. Pri izbiri naselij sem upoštevala njihovo
velikost, funkcijo, prisotnost različnih dejavnosti (obrt, proizvodni obrati, trgovine, šole,
krajevni uradi) in prostorsko razporeditev. V spodnji tabeli so predstavljena izbrana naselja,
število prebivalcev v njih in vzorec (10 % prebivalstva v posameznem naselju) oziroma
število opravljenih anket. Osnovi pri izračunu deležev sta dve. Prva (število anket 1) je
število vseh opravljenih anket in druga (število anket 2) so tiste ankete, ki so bile
izpolnjene v celoti oziroma so anketirane osebe vedele več o KP.
Pri analizi anket sem tako neizpoljnene ankete upoštevala kot pomemben odgovor na to,
koliko ljudi ve, kakšen namen ima KP, v nadaljevanju analize pa upoštevala le tiste ankete,
ki so bile izpolnjene v celoti.
Skupaj sem opravila 154 anket v zgoraj predstavljenih naseljih. Od teh je bilo 48 odstotkov
moških in 52 odstotkov žensk. Popolnoma izpolnjenih anket sem dobila 127 (82 %), saj 18
% vprašanih ni vedelo o Kozjanskem parku.
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V spodnji tabeli so predstavljena izbrana naselja.
Tabela 18: Izbrana naselja pri anketnem raziskovanju
Občina

Naselje

KOZJE

Lesično

Št.
preb.
195

Veternik

153

Ješovec
Kozjem

BISTRICA
SOTLI

OB

155

Klake

35

Podsreda

206

Križan Vrh

74

Bistrica
Sotli

PODČETRTEK

pri

ob

282

Srebernik

102

Olimje

250

Virštanj

188

Sedlarjevo

80

Funkcije in dejavnosti v naselju
spalno
naselje,
strnjena
poselitev, KS, osnovna šola,
pošta, nekaj manjših obratov,
trgovina, knjižnica, gasilsko
društvo
hribovito območje, travniki in
pašniki, kmetije; razpršena
poselitev
spalno
naselje,
strnjena
poselitev, bližina Kozja –
industrijski obrati; trgovina
(dnevna migracija)
majhno naselje, predvsem
kmetije
KS, strnjena poselitev, trg,
pošta,
trgovina,
upravno
središče KP.
razpršena poselitev, spalno
naselje, med manjšimi v
občinami
KS, največje naselje, strnjena
poselitev,
pošta,
trgovina,
osnovna šola, podjetje Biterm
manjše naselje,
vinogradništvo
izrazito turistična funkcija,
številne kmetije odprtih vrat,
pivovarna Haler, golf in
gostišče Amon, Jelenji greben,
samostan Olimje (v bližini
Terme Olimia v Podčetrtku),
vinogradništvo,
razpršena
poselitev, precej hribovito
vinogradniške gorice, trgovina,
gostišče, vinotoči, kmetije
odprtih vrat
obmejno
majhno
naselje,
strnjena
poselitev,
spalno
naselje

Število
anket 1
18

Število
anket 2*
18

15

14

15

8

3

3

20

17

7

5

20

18

9

7

18

13

19

15

10

9

Vir: Sajovic, 2005
Iz analize starostne sestave anketiranih je razvidno, da več kot polovica (54 %) starejših
anketiranih oseb nad 60 let ni vedela, kakšno vlogo in namen ima Kozjanski park in zato
tudi večina od teh ni izpolnila ankete.
Večina jih je bilo mnenja, da bi morali kaj več o parku vedeti mladi. Mlajši od 20 let pa
park spoznavajo predvsem v okviru različih šolskih in izvenšolskih dejavnosti, vendar je še
vedno preseneljivo, da 36 % mladih, mlajših od 20 let ne ve, kakšen namen ima park.
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Graf 8 : Spol anketiranih v odstotku
Spol anketiranih prebivalcev KP

48%

Moški

Ženski

52%

Vir: Sajovic, 2005
Graf 9: Starost anketiranih oseb
Starost (v % )

9%

27%

Pod 20

29%

20-40
40-60
Nad 60

35%

Vir: Sajovic, 2005
35 % anketiranih prebivalcev je bilo v starostni kategoriji med 40 in 60 let. Tistih, starih
nad 60 let je bilo 27 % , mlajših od 20 let pa le 9 %.
Veliko anketiranih prebivalcev, ki so bili stari nad 60 let je imelo zaključeno OŠ ali
nepopolno osnovnošolsko izobrazbo. 41 % pa jih je imelo dokončano srednjo šolo.
Graf 10: Stopnja izobrazbe
Stopnja izobrazbe (v % )

OŠ in manj
5%

34%

Poklicna šola

Srednja šola

41%
20%

Višja, visoka
šola

Vir: Sajovic, 2005
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Kljub temu, da vsi anketiranci živijo v Kozjanskem parku, jih le 60 % ve, kakšen namen
oziroma vlogo ima park. Ti namen in vlogo opredeljujejo predvsem kot ohranjanje
naravne in kulturne dediščine; turizem; obnovo stavb (npr. gradu Podsreda), urejanje
okolice in promocijo oziroma predstavitev pokrajine. Med vprašanimi pa je bilo tudi pet
posameznikov (4 %), ki so izpostavili, da je KP namenjen sam sebi, oziroma da izvaja
dejavnosti, ki niso namenjene lokalnemu prebivalstvu in razvoju pokrajine.
O namenu in vlogi KP so vedeli najmanj prebivalci v naselju Olimje (44 %), ki je turistično
naselje v bližini Term Olimia v Podčetrtku. Temu sledita naselji Ješovec pri Kozjem (46
%) in naselje Virštanj (47 %).
Zdelo se mi je zanimivo, da mi je neka gospa iz naselja Olimje odgovorila, da v
Kozjanskem parku še ni bila, kar pomeni, da niti ne ve, da živi v parku. Ljudje so pogosto
opozarjali, da je veliko dejavnosti in projektov osredotočenih le na Podsredo in okolico ter
da drugi kraji ne dobijo dosti od parka. Večina prireditev se odvija v Podsredi in okolici
(npr. Pilštanj, Kozje itd.), kot so Kozjansko jabolko, Kozjanski sejem, prireditve in razstave
na gradu Podsreda in drugo. Naselje Podsreda, kjer se nahaja tudi upravno-informacijsko
središče, pa se lahko pohvali tudi z obnovljenim trgom. V okolici Podsrede so tudi številne
učne poti (učna pot Pilštanj, pešpot Podsreda) in informacijske table o različnih naravnih
in kulturnih znamenitostih.
Graf 11: Poznavanje namena Kozjanskega parka med lokalnim prebivalstvom
Poznavanje namena Kozjanskega parka

40%

DA

NE
60%

Vir: Sajovic, 2005
O KP so največ vedeli prebivalci Lesičnega (83 %) in Podsrede (80 %). Presenetljivo malo
pa so o parku povedali v naselju Ješovec pri Kozjem (47 %), ki je le malo stran od
osrednjega in največjega naselja Kozjanskega - Kozjega. Tudi v naselju Vetrnik je le 60 %
prebivalcev poznalo namen KP, kjub temu, da se je na Vetrniku izvajal projekt »suhi
travniki«.
Izmed tistih, ki vedo, kakšen namen ima Kozjanski park, so se v nadaljevanju ankete na
vprašanje: »Kaj za vas predstavlja Kozjanski park – oviro ali priložnost« opredelili takole:
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Graf 12: Kozjanski park – ovira ali priložnost?
Kozjanski park - ovira ali priložnost?
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29%
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Vir: Sajovic, 2005
Največ anketiranih prebivalcev (54 %) vidi Kozjanski park kot priložnost za nadaljnji
razvoj in nove možnosti za prebivalstvo, ki živi v parku. Te priložnosti vidijo predvsem v
turističnem pomenu parka, obnovi kulturne dediščine in zapuščenih hiš nasploh, skrbi za
neokrnjeno naravo, promociji za pokrajino in ljudi, nadaljnji razvoj različnih dejavnosti,
kar je v deležih razvidno v spodnjem grafikonu:
Graf 13: Priložnosti, ki jih vidijo prebivalci v KP

Priložnosti, ki jih ponuja park
Nadaljni razvoj
turizma
Obnova stavb

15%
14%
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Projekti in
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Vir: Sajovic, 2005
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Fotografija 4: Primer obnovljene kulturne dediščine - samostan v Olimju

Vir: Sajovic, 2005
Ob analizi anket po različnih naseljih sem ugotovila, da je največ prebivalcev, ki vidijo v
KP priložnost v naseljih Virštanj, Veternik in Podsreda. Največ ovir pa so prebivalci videli
v naselju Bistrica ob Sotli. Ti podatki pa so razvidni tudi iz spodnje tabele.
Tabela 19: Naselja in odstotek prebivalcev, ki vidijo v parku oviro ali priložnost
Naselje

Število anket 2

število
Podsreda
17
Veternik
14
Virštanj
15
Bistrica ob Sotli 18

v%
100
100
100
100

Vidijo
priložnosti

Vidijo ovire

v%
70
72
73
33

v%
12
14
0
39

Vidijo
priložnosti
ovire
v%
18
14
27
28

in

Vir: Sajovic, 2005
To bi lahko povezovali tudi s tem, kje park deluje bolj učinkovito. Na primer naselje
Veternik je vključeno v pomemben projekt Natura 2000 – ohranjanje in varovanje visokih
suhih travnikov na Veterniku in navsezadnje je tudi Podsreda upravno središče parka, kjer
je bilo izvedenih že kar nekaj projektov (npr. obnova gradu Podsreda, trga Podsreda,
različne prireditve, kot so Kozjansko jabolko itd). Vendar pa je zanimivo, da veliko
prebivalcev v Veterniku ni seznanjeno z delovanjem parka, kljub temu da je bilo to
območje vključeno v pomemben projekt Natura 2000 in da je v naselju Virštanj tudi zelo
veliko vprašanih, ki ne vedo nič o KP (takšnih je bilo 52 % vprašanih).
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V Lesičnem se jih izmed vseh naselij največ strinja, da park predstavlja tako ovire kot tudi
priložnosti (39 %). Iz pogovorov z ljudmi v Lesičnem sem dobila tudi veliko zanimivih
pogledov na KP. Omembe vredna je negativna ocena sodelovanja KP s kulturnim društvom
Lesično, kjer menijo, da KP bistveno premalo prispeva in pomaga pri organiziranju
različnih, tako kulturno kot tudi turistično zanimivih dogodkov, ki bi jih lahko društvo
samoiniciativno organiziralo. Društvo meni, da park finančno preveč podpira prireditve in
dogodke, ki se odvijajo v Podsredi in da je njegov interes pridobivanje dobička. Razočarani
so, ker ni sodelovanja in nobene podpore.
Kulturno društvo je npr. sodelovalo pri prireditvi 600 let Pilštanja popolnoma
samoiniciativno. Sami so si sešili oblačila, odigrali igro itd. Poleg tega svojih razstav ne
morejo predstavljati na gradu Podsreda. Interes in zanimiva ideja društva je bila tudi
zasnova centra izvenšolskih dejavnosti na Pilštanju, ki ima zelo bogato in zanimivo
kulturno dediščino in kjer se je odvijalo že veliko različnih raziskovalnih taborov za mlade,
a posluha za sicer zelo zanimiv in prav gotovo izvedljiv projekt ni. Društvo je resnično
pozitivno naravnano, željno sodelovanja, delovanja, samostojnega dela (npr. tečaj
izdelovanja izdelkov iz gline) in uresničevanja številnih idej, vendar pričakujejo pomoč
tudi s strani parka. Edino pozitivno, kar je park storil za Pilštanj, po njihovem mnenju, je,
da je postavil informacijske table in učno pot Pilštanj.
Iz tega je razvidno, da ljudje tukaj imajo ideje in interes razvijanja in ohranjanja kulturne
dediščine, vendar pričakujejo tudi pomoč s strani parka. Kar pa ne pomeni, da bi morala
biti ta pomoč le finančna. Zanimivo je tudi, da potem, ko je društvo samo prevzelo
odgovornost za izvedbo prireditve, so jih nato s strani parka prosili, da bi posodili oblačila
(ki so jih sami izdelali) za grajsko prireditev, namesto da bi društvo povabili k sodelovanju.
Izvedela sem tudi, da uprava parka včasih ne daje več možnosti dela samostojnim
podjetnikom, ampak se raje obrača in povprašuje po storitvah v Ljubljani ali Novem mestu,
kar ni ravno spodbuda za ljudi, ki želijo delati in ustvarjati na Kozjanskem in se trudijo
uspeti.
Največ ovir pa vidijo v parku v naselju Bistrica ob Sotli. Le 33 % vprašanih vidi v parku
priložnost, 39 % jih vidi park kot oviro in 28 % kot priložnost in oviro.
Graf 14: Ovire, ki jih vidijo prebivalci KP
Ovire, ki jih predstavlja KP
Omejitve pri gradnji
17%

10%

3%

Premalo sodelovanja

53%
17%

Premalo finančne
podpore

Premalo izkoriščene
možnosti
Drugo

Vir: Sajovic, 2005
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Največji problem se pojavlja pri gradnji in obnovi hiš. Ljudje so mnenja, da se pri gradnji
in obnovih hiš pojavljajo prevelike omejitve in zahteve, finančne podpore pa ni dovolj
oziroma je spoh ni. Tako vidi kar 53 % ljudi, ki poleg omejitev in zahtev pri gradnji
poudarjajo še premajhno sodelovanje in povezovanje uprave KP z ljudmi. Pod drugo so
posamezniki park ocenili še kot zaviralni dejavnik pri razvoju, prevelik vpliv parka pri
posegih v prostor in pokrajino, neobnavljanje stavb (ki jih kupijo z predkupno pravico),
premajhen učinek parka ter izvajanje projektov parka, ki niso namenjeni in dostopni
lokalnemu prebivalstvu. Tako je nekdo zanimivo izpostavil, da je park bistveno preveč
globalno zastavljen in ne upošteva lokalnih razmer in lokalnih danosti pokrajine ter
zmogljivosti ljudi, ki tukaj živijo.
To je pomemben vidik delovanja parka kot posebne ustanove, ki naj bi svoje dejavnosti in
projekte celovito izvajala ob upoštevanju lokalnih naravnih danostih (lokalnih oziroma
regionalnih virov, tehnik pridelovanja hrane, gospodarske dejavnosti) in potreb in interesov
lokalnega prebivalstva (upoštevanju njihovega znanja, sposobnosti, navad in pričakovanj),
kar je razvidno tudi iz sheme 1 na str. 35).
Lokalno prebivalstvo ima potrebo, željo in pravice do sodelovanja pri upravljanju in
odločanju; o socialni varnosti, povečanju dohodka in dvigu kakovosti življenja. Tako je
potrebno iskati rešitve, kot so možnosti samozaposlovanja, izobraževanja za delo,
zmanjševanja brezposelnosti itd.
Prebivalci KP morajo biti upoštevani kot cilj in nosilci razvojnih projektov in akcij, ki se
odvijajo v skladu z delovanjem parka, saj jih je potrebno ustrezno usposobiti za
samorazvoj. Pri tem lahko še enkarat poudarim problem neizobraženega prebivalstva, ki ga
je potrebno usmerjati in pravilno motivirati. Le aktivno sodelovanje lokalnih prebivalcev
(npr. krajevni samoprispevki) lahko vodijo do uresničitve celovitega razvoja podeželja, kot
je Kozjansko.
V spodnji tabeli so predstavljene najpogostejše priložnosti na eni strani in ovire na drugi
strani, ki so jih prebivalci navajali v anketnem vprašalniku.
Tabela 20: Priložnosti in ovire, ki jih vidijo anketirani prebivalci KP
PRILOŽNOSTI
Turistični pomen parka
in možnosti
nadaljnjega razvoja turizma.
Obnavljanje
in
vzdrževanje
stavb
(ohranjanje kulturne dediščine).
Ohranjanje in varovanje ter skrb za naravno
okolje.
Promocija za pokrajino in ljudi ter njihove
dejavnosti.
Projekti in dejavnosti, ki jih izvaja park –
predvsem prireditve, eko programi itd.

OVIRE
Omejitve in prevelike zahteve pri gradnji in
obnovi hiš.
Premalo sodelovanja in povezovanja med
ljudmi in parkom.
Premalo finančne podpore.
Premalo izkoriščene možnosti, ki bi jih
pokrajina in park lahko ponudila.
Prevelika osredotočenost na središče parka
– Podsredo.

Vir: Sajovic, 2005
Med mladimi se park kaže v luči številnih priložnosti, vendar se jih večina zaveda tudi ovir,
ki jih park predstavlja. Te ovire so predvsem zahteve in omejitve pri gradnji ter premalo
izkoriščene možnosti. Med prednostmi pa poudarjajo varovanje narave in obnavljanje ter
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ohranjanje kulturne dediščine. Večina mladih, ki so že sodelovali s KP, je sodelovalo v
okviru šolskih dejavnosti (raziskovalno delo, prireditve, čistilne akcije itd). Največ mladih
pa vidi park kot pomemben dejavnik pri nadaljnjem razvoju turizma v pokrajini.
Na drugi strani starejši ljudje vidijo največ priložnosti parka pri urejanju in varovanju
narave ter obnovi stavb. Zavedajo pa se tudi ovir, ki se kažejo predvsem v tem, da njihovi
otroci ne morejo ostajati doma, saj je težko pridobiti dovoljenja za obnovo ali dograjevanje
hiš.
Graf 15: Odstotek anketiranih, ki so že sodelovali z KP
Sodelovanje z KP (v % )

48%

DA

NE

52%

Vir: Sajovic, 2005
Okoli 48 % anketiranih je že sodelovalo z upravo Kozjanskega parka, bodisi pri urejanju
dokumentacije za gradnjo in obnovo hiš, bodisi da so se vključili k organizaciji različnih
projektov in prireditev (npr. Kozjansko jabolko, sejmi, prireditve na gradu Podsreda, trgu
Pilštanj, raziskovalno delo v okviru šolskih dejavnosti itd). Pri projektih so večina
sodelovali v okviru turistične ali gostinske ponudbe, s predstavitvijo različnih obrti, s
kulturnim udejstvovanjem ali pa le poprosili za nasvet in pomoč.
Največ sodelovanja s parkom in ljudmi je bilo v naseljih Sedlarjevo (77 %), Podsreda (65
%), Bistrica ob Sotli (61 %). Najmanj pa v Virštanju in Olimju (razvidno iz spodnje
tabele), kar je zelo zanimivo, saj obe naselji dajeta KP turistično vrednost. Na primer
Virštanj je naselje s kmetijami odprtih vrat in vinotoči, tukaj pa poteka tudi pomembna
turistično-vinska cesta, Olimje pa je prav tako zelo bogato s turistično ponudbo.
Tabela 21: Odstotek anketiranih oseb, ki so že sodelovale s KP
Naselje
Podsreda
Bistrica ob Sotli
Sedlarjevo
Veternik
Virštanj
Olimje
Vir: Sajovic, 2005

Št. anketiranih,
ki so sodelovali
s KP (v %)
65
61
77
42
13
31
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Med projekte, v katere so bili posamezniki vključeni, sodijo razni bio programi pridelave
hrane, domača obrt, gradbena dela, prodaja zemljišča ali pridelkov oziroma različnih
proizvodov itd. Pod drugo pa so navajali žetev, prodajo zemljišč in svetovanje.
Graf 16: Načini sodelovanja z KP
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Vir: Sajovic. 2005
Pri tem v večini (94 %) ni prihajalo do velikih nesoglasij ali morebitnih konfliktov, vendar
pa so prebivalci na veliko poudarjali, da bi bilo potrebno še veliko več sodelovanja in
povezovanja med parkom in lokalnim prebivalstvom.
Graf 17: Konflikti z upravo KP
Konflikti z KP
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Vir: Sajovic, 2005
Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo tudi mnenje o tem, ali anketirane osebe menijo,
da uprava KP upošteva potrebe in in želje prebivalstva. Pri tem je bilo 35 % anketiranih
mnenja, da uprava KP upošteva potrebe in želje prebivalstva, živečega v parku, vsekakor
pa se je potrebno večkrat prilagoditi oziroma sprejeti zahteve in omejitve zavarovanega
območja. Anketirani prebivalci v naseljih menijo, da so nekatere potrebe izpolnjene, pri
drugih pa ni odstopanja.
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Graf 18: Mnenje o upoštevanju prebivalstva, njihovih potreb in želja, pri delovanju.
Ali uprava KP upošteva mnenja, potrebe
prebivalcev?
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32%

DA
NE
DA IN NE
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Vir: Sajovic, 2005
Nazadnje pa me je zanimalo še subjektivno stališče o tem, kaj prebivalcem Kozjanskega
predstavlja večjo vrednost – varovanje okolja ali gospodarski razvoj.
Graf 19: Kaj moramo postavljati v ospredje – varovanje okolja ali gospodarski razvoj?
Kaj ima večjo vrednost - varovanje
okolja ali gospodarski razvoj?

Varovanje okolja

28%
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Gospodarski
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Sonaravni razvoj

Vir: Sajovic, 2005
Skoraj 61 % anketiranih je mnenja, da mora gospodarski razvoj upoštevati tudi
zmogljivosti naravnega okolja, ki ga ne smemo pretirano izčrpati, tako da se ljudje počasi
že zavedajo pomena sonaravnega razvoja. Vendar pa bi še vedno 11 % anketiranih dalo
prednost gospodarskemu razvoju. Zanimiv je bil tudi poudarek nekaterih, da je v pokrajini,
kot je Kozjansko, nujno potreben tudi gospodarski razvoj, saj se ljudje drugače ne morejo
preživljati.
Park bi moral delati bistveno več na tem, da bi v svoje delovanje in projekte vključeval
prebivalce. Načrt upravljanja, ki je v izdelavi, naj bi bil po mnenju uprave KP sestavljen na
osnovi potreb in interesov prebivalcev, jih vključeval in se prilagajal njihovim potrebam,
kar pa ni razvidno iz rezultatov anketnega raziskovanja. Prebivalci bi morali biti veliko bolj
seznanjeni z delovanjem parka, vključeni v projekte in tudi soodločati pri različnih dejanjih
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parka. Pri tem pa je pomembna tudi naloga parka, da najde najrazličnejše načine, kako ljudi
aktivirati ter motivirati za akcije.
Ko želimo motivirati posameznike za kakšen projekt, so potrebni cilji (lahko tudi v obliki
gesla ali mota – npr. KP, katerega moto je »življenje v parku« ali pa npr. kozjanski gradovi
– bogastvo Kozjancev), s katerimi se prebivalci identificirajo z območjem. Temu sledi
zbiranje podatkov, ki lahko razkrije različne možnosti za nove gospodarske dejavnosti,
poročanje o poteku akcij, o njihovih uspehih in ovirah; priznanja, konkretni zgledi (npr.
obnova hiše, vasi ali gospodarskega poslopja, označba sprehajalnih poti, postavitev trim
steze, oživitev domače obrti – vse to so že primerni zgledi na območju KP), razpisi
tekmovanj itd. In konec koncev je potrebno prebivalce podeželja usposobiti za samostojne
akcije (Barbič, 1992).
Fotografija 5: Predstavitev domače obrti na Prazniku kozjanskega jabolka

Vir: Sajovic, 2005
Rezultati anketnega raziskovanja so mi predstavili, kako ljudje v zavarovanem območju,
kot je Kozjanski park, sprejemajo omejitve in priložnosti, ki jih park ponuja. Ob pogovorih
z ljudmi, ki živijo v parku, sem dobila občutek, da ljudje park sprejemajo zelo pozitivno,
vendar pa se realna slika parka pokaže v tem, da ljudje niso dovolj vključeni v projekte in
delovanje parka.
Lokalno prebivalstvo pričakuje več sodelovanja, povezovanja, posluha parka ter večji
izkoristek vseh možnosti, ki jih pokrajina in park lahko ponudita. Pri tem bi bilo seveda v
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prvi vrsti potrebno pridobiti več finančnih sredstev in podpore s strani države ter le-ta tudi
enakomerno razporediti po celotnem zavarovanem območju. Pri tem bi bilo tudi smotrno
zgraditi ne le en informacijski center, kot je na primer v Podsredi, ampak več
informacijskih centrov, ki bi bili razporejeni po celotnem Kozjanskem parku. Ti centri bi
lahko v prihodnosti enakomerno razporejali obiskovalce med različnimi turističnimi
ponudbami – turističnimi, izletniškimi kmetijami; vinotoči, gostišči, kulturnimi in
naravnimi znamenitostmi itd. Z informacijsko sposobnim kadrom bi se lahko turistična
ponudba lažje in kvalitetneje prodajala in tako dala več možnosti tudi tamkajšnim
prebivalcem, ki se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi.
Fotografija 6 in 7: Praznik kozjanskega jabolka – možnost predstavitve lokalnih
ponudnikov

Vir: Sajovic, 2005
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S primerom ekološke kmetije, ki se ukvarja z najrazličnejšimi dejavnostimi, želim
poudariti, kje vse se lahko pokažejo možnosti za samozaposlovanje in razvoj.
Te dejavnosti so lahko:
- pridelovanje sadja, zelenjeve, medu, čebelarskih izdelkov, vina, žganja, soka, žita,
čaja, začimb, zdravilnih zelišč,
- peka kruha in peciva,
- izdelovanje dekorativnih poslovnih in osebnih daril,
- turistična in gostinska ponudba itd.
S tem je nazorno predstavljen primer različnih možnosti, ki bi jih lahko izkoristilo
prebivalstvo neokrnjenega Kozjanskega. Tudi uprava KP je mnenja, da bi se kmetije, ki se
ukvarjajo predvsem z ekstenzivnim pridelovanjem hrane, lahko uspešno in hitro
preusmerile v bio programe in se začele ukvarjati z različnimi alternativnimi oziroma
dopolnilnimi dejavnostmi.
Naslednji primer je naselje Olimje, kraj, kjer lahko številne kulturne in naravne danosti
dajo ljudem številne možnosti za razvoj in ne le preživetje (npr. golf igrišče, čokoladnica,
hiša čarovnice, samostan Olimje, ogled zelišč za različne bolezni in poškodbe itd.) Pri tem
želim orisati še en primer, kjer se je pokazala iznajdljivost ljudi.
Fotografija 8: Golf igrišče v neokrnjeni naravi pri gostišču Amon

Vir: Sajovic, 2005
Primer Jelenov greben - kmečki turizem, ki ponuja nešteto priložnosti – kongresni turizem,
pikniki, polet z balonom, gostinska ponudba, reja jelenov, čebelarstvo, gobarstvo, zelišča,
izdelovanje keramičnih promocijskih izdelkov, prodaja domačih izdelkov pod blagovno
znamko Jelenov greben, prenočitvene zmogljivosti in vse, kar sodi zraven za prijetno
bivanje v naravi. V načrtu pa imajo zgraditi še ambulanto holističnega zdravstva.
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Fotografija 9: Primer kmečkega turizma Jelenov greben

Vir: Sajovic, 2005
Ob tem lahko poudarim, da veliko ljudi, ki se že uspešno ukvarja z različnimi dejavnostmi,
meni, da ljudje niso dovolj iznajdljivi in tako ne znajo izkoristiti neštetih možnosti. Med
številnimi idejami, ki so mi jih zaupali, želim predstaviti nekatere izmed njih: prireditev
grajskih večerov, grajskih porok z grajsko kulinariko; organiziranje piknikov, ribolov,
gobarstvo, prodaja domačih izdelkov (npr. žganje, akronija), holistično zdravstvo,
kongresni turizem, predstavitev tradicionalnih običajev, domače obrti, steklarstvo, izdelava
in prodaja spominkov, kozjanska noč, izdelava tradicionalnih klopotcev. Pri tem se
zavedamo, da je potrebno veliko samoiniciative prebivalstva in zgled že do sedaj uspešnih
samostojnih podjetnikov, ki bi lahko motivirali in spodbudili tudi druge ljudi.
Fotografija 10: Primer samostojnega podjetnika, ki se ukvarja z gojenjem in prodajo
šampinjonov.

Vir: Sajovic, 2005
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Pomembna pa so seveda tudi večja finančna sredstva, ki bi vsekakor lahko pripomogla, da
bi se zastavljeni projekti uspešneje izvajali. Problem se pojavi takrat, ko na primer park s
predkupno pravico kupi stavbno poslopje, ki naj bi bilo v prihodnosti obnovljeno, a na
koncu ostaja zapuščeno in počasi propada. Tako je tudi s stavbo na spodnji fotografiji, ki jo
je park kupil že leta 1995 z namenom, da jo bo obnovil in v njej uredil muzej, a je bila do
sedaj obnovljena le streha.
Fotografija 11: Primer stavbne dediščine, ki ni bila upešno obnovljena zaradi pomanjkanja
sredstev

Vir: Sajovic, 2005
Ko sem ljudi povprašala o prednostih, ki jih vidijo v svoji pokrajini za nadaljnji razvoj, sem
dobila iz prve roke informacije o že velikokrat prebranih razvojnih problemih Kozjanskega.
Podjetja propadajo; za kmetijstvo je preveč hribovito območje, mali kmetje ne morejo več
slediti evropskim zahtevam; možnosti za zaposlitev ni; mladi se odseljujejo itd.
Največ možnosti vidijo v turizmu (izletniškem, kmečkem), ki se povezuje z preživljanjem
prostega časa v neokrnjeni naravi – kolesarjenje, pohodništvo itd. Temu še vedno sledi
upanje o kakšnih manjših podjetjih, obratih, ki bi lahko ponudili več prostih delovnih mest.
Med drugim pa so ljudje videli prednosti še v vinogradništvu, domači obrti (npr.
rokodelstvo), bio pridelavi (ekološke kmetije), pridelavi sadja, zelenjave, zelišč in
konjereji.
Na koncu pa bom v naslednjih nekaj odstavkih predstavila še rezultate ankete ter jih
primerjala med občinami, ki so bile zajete v raziskavo.
Iz spodnje tabele je razvidno, da je bilo največ anket opravljenih v občini Kozje, in sicer 46
%, v petih različnih naseljih občine. Temu sledi Podčetrtek s 30 % ter Bistrica ob Sotli s 23
%.
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Tabela 22: Primerjava rezultatov ankete med občinami
Občina

Kozje
Bistrica ob
Sotli
Podčetrtek

Št. anket*
skupaj

izpolnjenih

Prepoznavnost
namena KP v %
da
ne

Park predstavlja
v%
oviro
priložnost

oboje

Sodelovanje s
parkom v %
da
ne

71
36

60
30

70
53

30
47

12
40

57
33

31
27

50
60

50
40

47

37

49

51

14

67

19

35
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Vir: Sajovic, 2005
Največ v celoti izpolnjenih anket prebivalcev posamezne občine, ki so vedeli kaj več o KP,
je bilo v občini Kozje (84,5 % vprašanih v tej občini), sledi Bistrica ob Sotli (83,3 %) in
najmanj izpolnjenih v občini Podčetrtek (78,7 %), kjer je iz tega podatka razvidno, da se
delovanje KP ne kaže tako intenzivno. Tako v Podčetrtku le 48 % vprašanih prebivalcev
te občine ve, kakšen je namen KP. Največja prepoznavnost namena parka pa se kaže v
občini Kozje s 70 % pozitnih odgovorov.
Največ priložnosti v parku vidijo v občini Podčetrtek (68 %), nato v občini Kozje (57 %)
ter na zadnje v občini Bistrica ob Sotli (33 %). Iz tega podatka je tudi razvidno, da v občini
Bistrica ob Sotli vidijo zelo veliko ovir, ki naj bi jih park postavljal (40 %), medtem ko
ostali vprašani vidijo v parku tako ovire kot tudi priložnosti. V občini Bistrica ob Sotli je
takšnih 27 %, v občini Podčetrtek 19 %, največ takšnega mnenja pa jih je v občini Kozje z
31 %.
Zanimivo pa je, da je v Bistrici ob Sotli, kjer v parku vidijo največ ovir, tudi največ
sodelovanja s parkom. To je 60 %, temu sledi občina Kozje s 50 %, najmanj sodelovanja pa
je v občini Podčetrtek (35 %).
Občina Podčetrtek je prepoznavna ne le v lokalnem merilu, ampak tudi v regionalnem in
državnem in ima veliko turistično vrednost (zdraviliški turizem, Terme Olimia), a o
namenu KP prebivalci ne vedo dosti. Park seveda vidijo kot priložnost, saj se veliko
posameznikov že ukvarja z najrazličnješimi dejavnostimi (vinotoči, kmetije odprtih vrat) in
občina že privablja veliko domačih in tujih obiskovalcev. Iz tega pa je razvidno, da se
delovanje parka še vedno kaže precej osredotočeno na osrednje Kozjansko – Podsredo, kjer
je središče parka, in okolico. Vprašanje je, kaj se bo zgodilo ob še dodatni razširitvi parka.
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10. SKLEPI IN ZAKLJUČEK
Obmejni, manj razviti in demografsko ogroženi regiji Kozjansko so s številnimi projekti in
programi že poskušali omogočiti hitrejši razvoj, a so finančna sredstva države še vedno
premalo.
S premišljenim sonaravnim razvojem v prihodnosti bi si lahko regija precej opomogla in
hkrati predstavljala območje z izrazitimi sonaravnimi prvinami, ki naj bi bile vzor tudi
nadaljnjemu razvoju vseh slovenskih pokrajin.
Velik korak k sonaravnemu razvoju regije je bila ustanovitev Kozjanskega parka, ki ima ob
funkciji ohranjanja naravne in kulturne dediščine še pomemben razvojni pomen oziroma v
ospredje postavljen celovit program razvoja Kozjanskega.
Kozjanski park je širše zavarovano območje narave, ki ima status regijskega parka.. Je
območje, v katerem človekova prisotnost ne vpliva škodljivo na naravne vrednote in
biotsko ter pokrajinsko raznovrstnost ter ne ogroža ekološke, biotske in pokrajinske
vrednosti Kozjanskega. Kozjanski park prispeva k učinkovitemu varovanju okolja,
razumni rabi naravnih virov ter hkrati ponuja razvojne možnosti za lokalno prebivalstvo
današnje in prihodnje generacije.
Za uresničitev ciljev parka pa je potrebno v prvi vrsti zasnovati učinkovit načrt upravljanja
in nadzorni svet za dosledno varovanje območja ter na drugi strani ohraniti in razvijati
naravi prijazne dejavnosti, ki se izvajajo na trajnostni način. To pa pomeni spodbujanje
sonaravnega kmetijstva ob primerni rabi kmetijskih zemljišč (zmanjšanje kemijskih
vnosov, biološka pridelava hrane, ekonomske in finančene spodbude itd.) in sonaravnega
turizma (ohranjanje okolju prijaznejših oblik rekreacije, ohranjanje tradicionalne pokrajine,
smotrno ravnanje z odpadki). Temu sledi usmerjanje razvoja k ohranitvi obstoječe kulturne
pokrajine, ki se lahko varuje ob podpori kmetijstvu in razvoju obkmetijskih dejavnosti
(rešitev za pridobitev več delovnih mest in zmanjšanje depopulacije), obrti in manjših
podjetij, ki slonijo na lokalnih virih in prebivalstvu ter ohraniti kulturno identiteto, za kar
pa je bistveno pomemben tudi Kozjanski park, ki poskuša s številnimi prireditvami in
drugimi programi to vzpodbuditi.
Moto parka je tako prepričati ljudi, da t.i. »življenje v parku« pridobiva vedno večjo
vrednost in postaja vrednota. Ljudje se bodo počasi začeli vračati nazaj v neokrnjeno
naravo in podeželsko okolje, ki jim lahko nudi kvalitetnejše življenje in preživljanje
prostega časa. Podeželje danes pridobiva nove kvalitete, funkcije (rekreacijska, bivanjska)
in dejavnosti, ki jih je potrebno uravnotežiti z ohranjanjem in varovanjem tradicionalne
podeželske identitete.
Projekti, ki so v pripravi ali pa se že izvajajo, tako dokazujejo, da je Kozjanski park
pomemben razvojni dejavnik za razvoj pokrajine v sožitju z ohranjanjem narave, vendar bo
potrebno najti tudi pristni stik z lokalnim prebivalstvom.
Ljudje, ki živijo v parku, vidijo v njem veliko priložnosti, ki se največ kažejo v nadaljnjem
razvoju turizma, ohranjanju in varovanju naravne in kulturne dediščine, promociji
pokrajine in ljudi, ki se ukvarjajo z najrazličnejšimi dejavnostmi ter projekti in programi,
kot so različne družabne prireditve, eko programi itd.
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Na drugi strani pa Kozjanski park za nekatere predstavlja tudi oviro, saj se ljudje zaradi
omejitev in številnih prepovedi posegov v prostor na zavarovanem območju počutijo
prikrajšane in pričakujejo več finančne podpore, fleksibilne zahteve in veliko več
medsebojnega sodelovanja. Pri tem menim, da bi se lahko ovire, ki jih ljudje vidijo v parku,
bistveno zmanjšale ob večjem sodelovanju in povezovanju parka s prebivalstvom ter z
manjšimi zahtevami pri gradnji. V primeru razširitve parka bodo zahteve po določitvi
gradnje v takšni meri kmalu nesprejemljive (uporaba primerne opeke, pravilno usmerjena
streha itd). Tako bi lahko te zahteve bolj prilagodili potrebam in interesom tamkajšnega
prebivalstva oziroma jim za to ponudili več finančne pomoči. Pomembno je, da se v
projekte vključi celotno lokalno prebivalstvo, kmetovalci, podjetniki in številne druge
ustanove.
Poudariti pa moram, da se tako eni kot drugi zavedajo, da je izrabljenih priložnosti še
bistveno premalo. Pri tem lahko vzroke za to iščemo v premajhnem vključevanju ljudi v
delovanje parka, neaktivnem prebivalstvu in vsekakor tudi premajhni finančni pomoči s
strani države.
Tukajšni ljudje v svoji pokrajini vidijo le malo prednosti in priložnosti za nadaljnji razvoj –
neokrnjena narava in odsotnost industrije njim ne predstavlja prevelikega pomena, saj se
zavedajo pomanjkanja delovnih mest. Težko sprejemajo propad manjših industrijskih
obratov, kot je na primer Mont Kozje, ki je nudil veliko delovnih mest, na drugi strani pa
lahko s primeri ekoloških in turističnih kmetij (npr. Jelenov greben), ki so bili predstavljeni
v delu, pokažemo, kakšne možnosti razkriva park in pokrajina Kozjansko in kaj je moč
ustvariti - naravi prijazno gospodarstvo. Pomena tega se zavedajo tudi prebivalci
Kozjanskega, saj jih kar 91 % meni, da je sonaraven razvoj pokrajine pomemben.
Še največ prednosti za nadaljnji razvoj se kaže v turizmu, neokrnjeni naravi, ki lahko
spodbuja številne prostočasne dejavnosti – pohodništvo, kolesarstvo, konjeništvo, oglede
naravnih in kulturnih znamenitosti itd. Park, ki predstavlja varstveno in razvojno kategorijo
zavarovanega območja, pa naj bi te prednosti izkoristil za nadaljnji razvoj Kozjanskega po
sonaravnih načelih, kar bi prispevalo k nastajanju novega sonaravnega in gospodarsko
naravi in kulturi prijazenega razvoja.
V Kozjanskem parku – zavarovanem območju so še vedno močno zastopane in
izpostavljene vrednote, kot so biodiverziteta vrst, pestost habitatov, stabilnost ekosistemov,
nizka stopnja onesnaženosti in nedopustno bi bilo, če bi te vrednote ogrozili s prehitrimi,
preveč kratkotkoročnimi cilji in koristmi. Varovati moramo potenciale pokrajine, ki so
lahko temelj dolgoročnega, uravnoteženega, čeprav nekoliko počasnejšega – a zato bolj
zanesljivega stalnega razvoja.
Kozjanski park, katerega naloga in namen je skrb za varovanje in ohranjanje kulturne
dediščine ter razvijanje dejavnosti, ki so okolju prijazne, je vsekakor pomembna razvojna
priložnost za sonaravni razvoj Kozjanskega. Tako po mnenju številnih strokovnjakov
Kozjanski regijski park, ki želi še naprej spodbujati sonaravni razvoj celotnega
Kozjanskega, postaja v današnjih mejah premajhen in se tako že kažejo vizije o razširitvi
parka proti zahodu.
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11. SUMMARY
Numerous projects have tried to ensure a faster economic growth in the border land
underdeveloped and demographically endangered region of Kozjansko. But the financial
aid from the state is still not enough.
The region could really recover by means of carefully designed co-natural development in
the future. At the same time the region would represent an area with distinctive co-natural
elements which could be a paragon for the future development of all Slovenian areas.
The foundation of the Kozjansko park was a big step towards the co-natural development
of the region. Apart from the function of preserving natural and cultural heritage, the park
also carries an important developing function or a wholesome programme of developing
the Kozjansko region.
The Kozjansko park is a widely protected natural area which has the status of a regional
park. It is an area where the presence of man does not harmfully affect the natural worth
and the biotic and landscape variety of the Kozjansko region neither does it endanger the
ecological, biotic and landscape value of Kozjansko. Kozjanski park attributes to the
efficient environmental protection, sensible use of natural resources and at the same time
offers developing possibilities for the local inhabitants of this and future generations.
For the realization of the goals for the park an efficient managing plan has to be designed
and a supervising comittee has to be named which will protect the area on one hand and
protect and develop lasting nature-friendly activities on the other. This means encouraging
the co-natural agriculture with the use od agricultural areas (reducing chemical input,
biological production of food, economical and financial stimulation, etc.) and co-natural
tourism (the preservation of environment friendly forms of recreation, preserving the
traditional landscape, careful handlig with litter). This should be followed by directing the
development towards the preservation of current cultural landscape which can be protected
with the support of agriculture and the development of other agricultural activities (the
solution to getting more working posts and reducing depopulation), crafts and smaller
companies based on local sources and inhabitants and preserving the cultural identity. The
Kozjansko park with its numerous shows and performances is of crucial importance for all
this.
The aim of the park is to persuade people that the so-called 'park life' is becoming of a
higher value. Slowly people will start to return to the intact nature and the rural
environment which can offer them life of a far higher quality. The countryside has been
gaining new qualities, functions (recreational, lifestyle) and activities which have to be
balanced by preserving and protecting traditional country identity.
The planned or already living projects prove that the Kozjansko park is an important factor
for the development of the countryside in symbiosis with nature. But a genuine connection
with the local people will have to be established.
People who live in the park see a lot of opportunities in it which are mostly expressed in
the development of tourism, the preservation of natural and cultural heritage, the promotion
of landscape and people who take part in various activities, projects and programmes, such
as: different social gatherings, eco programmes, etc.
On the other hand the Kozjansko park presents an obstacle to some people. Because of all
the limitations and restrictions in the protected area people feel left-out end expect more
financial support, flexible demands and much more cooperation. I believe that the obstacles
that people see in the park could be reduced given a much better cooperation, connecting
the park to the people and lesser building demands.
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In case of expansion of the park the demands connected with buildings will soon become
unacceptable (the use of certain types of bricks, correct types of roofs etc.). In this way
these demands could be adapted to the needs and interests of local inhabitants or they could
be offered more financial support.
It is important that the whole local community be included in the projects, that is farmers,
contractors and many other institutions.
I need to stress out that both sides realize that the used opportunities are scarce. The causes
for this can be found in not including locals into the park enough, unactive people and far
too small financial help from the state.
People who live in these parts only see few advantages and opprotunities in their landscape
– they do not attach high significance to the intact nature and lack of industry, because they
are aware of the lack of jobs. It is hard for them to accept the decay of smaller industrial
plants, such as Mont Kozje which used to offer many jobs. On the other hand, examples of
ecological and tourists farms (e.g. Jelenov greben) show the opportunities that the park and
the area have to offer - nature friendly economy. The people of Kozjansko are aware of the
significance of it because 91% believe that the co-natural development of the area is
crucial.
Tourism and intact nature offer most advantages for the future development. They offer
many free-time activities, such as: hiking, cycling, horse-back riding, sightseeing etc. The
park which represents a category of a protected area should consider these advantages for
its future development. This would contribute to the creation of new, co-natural and
environment friendly development.
In the Kozjansko park – the protected area – there are still values, such as: the biodiversity
of species, the variety of habitats, the stability of the eco-systems, a low scale of pollution.
It would be unforgivable to endanger these values with too quick, too short-term goals. We
are supposed to protect the possibilities of the landscape which can be a base for a longterm and stable, even though a little slower constant development.
The Kozjansko park, which goal it is to take care of and protect the cultural heritage and
develop environment friendly activities, is a very imporant opportunity for the co-natural
development of Kozjansko. Experts agree that the Kozjansko regional park which wants to
encourage the co-natural development of the whole Kozjansko area, is becoming too small
in size, therefore there is already a vision for the expansion of the park to the west.
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