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PRIMERJAVA DELOVANJA KRAJINSKEGA PARKA GORIČKO IN
KOZJANSKEGA REGIJSKEGA PARKA
Izvleček:
Pokrajine z neokrnjeno naravo, bogato biotsko pestrostjo in kulturno dediščino
skušamo zavarovati pred uničenjem in jih tako ohraniti tudi za naše potomce
Krajinski park Goričko in Kozjanski regijski park, ki sta obravnavana v diplomskem
delu, predstavljata simbiozo narave in človeka. Z geografsko primerjavo med
zavarovanima območjema in s kratko predstavitvijo njunih najpomembnejših
značilnosti sem izpostavila glavne dejavnike, ki vplivajo na delovanje zavarovanih
območij in na izvajanje projektov.
Najpomembnejši del diplomskega dela je predstavitev tistih izvedenih projektov v
obravnavanih zavarovanih območjih, ki so bili sofinancirani iz evropskih skladov s
področja varovanja okolja in sonaravnega razvoja pokrajin. Primerjava med
zavarovanima območjema glede na izvedene projekte pove, kateri je uspešnejši pri
organiziranju in izvajanju aktivnosti, pri črpanju evropskih sredstev in pri
vključevanju lokalnih prebivalcev v aktivnosti. V zadnjem delu diplomskega dela sem
predstavila tudi odnos lokalnega prebivalstva do zavarovanega območja in probleme,
s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. Na kratko sem izpostavila privlačnost
izbranih zavarovanih območij med nedomačini z vidika kupovanja nepremičnin na
Goričkem in Kozjanskem.
KLJUČNE BESEDE: Krajinski park Goričko, Kozjanski regijski park, zavarovana
območja, skladi Evropske unije
COMPARISON BETWEEN ACTIVITIES OF GORIČKO NATURE PARK
AND KOZJANSKI REGIONAL PARK
Abstract:
We try to protect the landscape by preserving intact natural environment, rich
biological diversity and cultural heritage for the future generations and save it from
destruction. Goričko Nature Park and Kozjanski Regional Park discussed in this paper
are two protected areas where nature goes together with human activity. With
geographic comparison and description of the most significant features of both
protected areas I wanted to expose the most important factors which implement on the
protected areas and their activities.
The main purpose of this paper is to describe the projects carried out by both
protected areas financed by the European funds for environmental protection and
sustainable develoment. Comparison between activities and projects of Goričko
Nature Park and Kozjanski Regional Park shows which one is more successful in
organizing and performing activities, providing money from the European founds and
including more local people in their activities. Opinions and problems in daily life of
local community are also discussed because they are important for the future
development. Both protected areas are also attracted by the foreigners and non-local
people, which shows in increased interest for the real estates, properties and old
houses in Goričko in Kozjansko area.
KEY WORDS: Goričko Nature Park, Kozjanski Regional park, Protected areas,
European funds
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1. Uvod
Človekovi posegi v naravno okolje so vse bolj očitni, tako na globalni kot na lokalni
ravni. Negativne posledice velikokrat ne poznajo državnih meja in prizadenejo državo
ne glede na okoljsko ozaveščenost njenih prebivalcev. Vse okoli nas se zato počasi
spreminja in žal tudi počasi izginja. Za današnjo družbo predstavljajo zavarovana
območja izhod v sili, saj skuša z njimi ohraniti naravo ter pustiti delček le-te za
prihodnje generacije. V Sloveniji imamo 11,5 % zavarovanih površin (Statistični urad
RS, 2007). V zadnjem času je pri nas opazen dvig okoljske ozaveščenosti in s tem
težnje po večanju števila in površine zavarovanih območij. Zavarovana območja
skušajo postati območja trajnostnega razvoja ter hkrati ohraniti poselitev. Med te
spadata tudi Krajinski park Goričko in Kozjanski regijski park. Oba ležita v obmejnih
in razvojno ogroženih območjih v Slovenji, kjer se pojavljajo problemi odseljevanja
mladega prebivalstva, opuščanja kmetijstva in pomanjkanja investicij v nove
dejavnosti. Prva razlika med njima izhaja že iz imena, saj sta oba različnih kategorij
zavarovanja – regijski in krajinski park. Regijski parki v Sloveniji se ustanovijo na
pobudo države, medtem ko se krajinski park ustanovi na pobudo občin in lokalne
skupnosti.
Uspešnost delovanja zavarovanih območij lahko merimo na več načinov: po površini
zavarovanega območja, po biotski raznovrstnosti, po ohranjanju in varovanju
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih življenjskih okolij, po sodelovanju
in vključenosti lokalne skupnosti v delovanje, po izvajanju projektov, ki vključujejo
naravne, kulturne in človeške vire ter po aktivnem sodelovanju z državo in Evropsko
unijo. Katere so prednosti v Krajinskem parku Goričko in Kozjanskem regijskem
parku in kako uspešna sta, sem skušala ugotoviti v tem diplomskem delu. Vsak skuša
s svojim delovanjem in izvajanjem projektov ohraniti naravne in kulturne
znamenitosti ter v dogajanje vključiti čim več lokalnega prebivalstva.
Na začetku diplomskega dela sem najprej na kratko opisala stanje zavarovanih
območij v Sloveniji, območje Nature 2000, ekološko pomembnih območij in omrežja
naravnih ter kulturnih vrednot. Velikokrat so ta območja med seboj prepletena, kar
pomeni še večjo dodano vrednost in pomembnost teh pokrajin. Sledila je predstavitev
izbranih zavarovanih območij. Najprej sem na kratko predstavila geografske
značilnosti, ju primerjala ter poiskala najpomembnejše podobnosti in razlike med
njima. Oba sem predstavila s kratkim opisom ustanovitve, njunih namenov in ciljev
ter na kratko predstavila še manjša zavarovana območja (Natura 2000, Ekološko
pomembna območja, Naravne vrednote in kulturna dediščina). Osrednji in
najpomembnejši del diplomskega dela je predstavitev izvedenih projektov in njihovih
značilnosti v obeh izbranih zavarovanih območjih. Pri projektih sem izpostavila
njihove glavne namene in cilje, trajanje, financiranje, izvedene aktivnosti v okviru
projekta in rezultate. Ob tem so se mi odprla številna vprašanja, na katera sem skušala
odgovoriti: katere so bile najpogostejše teme projektov, kako je potekalo izvajanje
projektov in ali so bili kakšni finančni problemi pri izvajanju. Najti sem skušala tudi
vzroke za neizvedenost projektov. Nato sem naredila kratko primerjavo med njima, s
poudarkom na primerjavi izvedenih projektov. Posebno mesto sem dala lokalnemu
prebivalstvu. Z razgovori sem skušala pridobiti njihovo mnenje o delovanju
zavarovanega območja, kaj je za njih prinesla ustanovitev in kakšne probleme,
povezane z zavarovanim območjem, imajo v vsakdanjem življenju. Da je zanimanje
tujcev za obe zavarovani območji veliko, nam pričajo številni nakupi nepremičnin s
strani nedomačinov in tujcev. Tako sem na kratko raziskala in predstavila tudi to
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področje, kjer sem izpostavila prednosti in probleme nakupovanja nepremičnin.
Zaradi preglednosti diplomskega dela naj dodam, da sem sama avtorica vseh
objavljenih fotografij, razen kjer ni označeno drugače.
1.1. Nameni in cilji diplomskega dela
Glavni nameni in cilji diplomskega dela:
1. predstavitev Krajinskega parka Goričko in Kozjanskega regijskega parka z
geografsko analizo in primerjavo
2. kratka predstavitev delovanja obeh zavarovanih območij
3. predstavitev tistih izvedenih projektov v obeh zavarovanih območjih, ki so bili
sofinancirani iz skladov Evropske unije, s poudarkom na njihovem izvajanju,
financiranju in vključevanju lokalne skupnosti
4. pridobitev mnenja lokalnih prebivalcev o delovanju in zadovoljstvu z
zavarovanim območjem
1.2. Delovne hipoteze
Pri pisanju diplomskega dela sem najprej določila delovne hipoteze, na katere sem se
pri pisanju skušala čim bolj opirati:
1. Kozjanski regijski park je pri izvajanju projektov in pridobivanju sredstev iz
evropskih skladov zaradi daljšega obdobja delovanja in posledično več
izkušenj uspešnejši kot Krajinski park Goričko.
2. Projekti s svojimi rezultati in učinki v pokrajini pomenijo veliko za razvoj
območja ter imajo pozitivne prostorske, okoljske, ekonomske in socialne
učinke na celotno območje in njegovo prebivalstvo.
3. Zaradi slabega poznavanja vrednosti zavarovanih območij se domačini ne
vključujejo v aktivnosti zavarovanih območij in v njih vidijo več težav in
problemov kot pa koristi. Kozjanski regijski park je zaradi daljšega obdobja
delovanja bolj prepoznan in sprejet med lokalnim prebivalstvom.
1.3. Metode dela
Pri diplomskem delu so bile v ospredju kabinetne metode dela, zbiranje virov in
literature v knjižnici, na internetu in na upravah ter obdelava in izdelava kart z
računalniškimi programi. Uporabljena je bila funkcijsko prilagojena
regionalnogeografska metodologija z izpostavitvijo tistih naravno- in
družbenogeografskih dejavnikov, ki so pomembni za razvoj zavarovanega območja. S
terenskim delom sem evidentirala in fotografirala projekte v naravi, na upravah pa
sem izvedla razgovore z zaposlenimi in vodji posameznih projektov. Podatke in
mnenja o zadovoljstvu lokalnih prebivalcev sem pridobila s posameznimi kratkimi
intervjuji lokalnih prebivalcev.
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1.3.1. Analiza izvedenih projektov
Najobsežnejši del diplomskega dela predstavlja analiza izvedenih projektov v obeh
izbranih zavarovanih območjih, ki so bili sofinancirani iz skladov Evropske unije.
Večino podatkov o izvedenih projektih sem pridobila z razgovori na upravah obeh
parkov, tudi z nekaterimi nosilci projektov. V pomoč mi je bilo obsežno interno
gradivo in spletne strani nekaterih projektov, ki so bile narejene z namenom
predstavitve projekta širši javnosti. Po zbiranju podatkov o izvedenih projektih je
sledila analiza posameznih projektov. Projekte sem analizirala z različnih vidikov:
financiranje, partnerji v projektu, nameni in cilji projekta, dejavnosti in ciljne skupine
ter učinki projekta. Po predstavitvi projektov sledi razprava, kjer primerjam obe
zavarovani območji z vidika projektov in kritičen pregled njihovih.
1.3.2. Vodeni intervjuji
Lokalno prebivalstvo sestavlja najbolj pomemben del zavarovanega območja, saj živi
in se povezuje z zavarovanim območjem, pri tem pa se v vsakdanjem življenju srečuje
z različnimi težavami. S posameznimi vodenimi intervjuji z lokalnimi prebivalci sem
skušala pridobiti njihova mnenja o pomenu in učinkih delovanja zavarovanega
območja, želje ter najpogostejše probleme, s katerimi se srečujejo, kakšno je njihovo
sodelovanje v projektih in ostalih aktivnostih. Pred razgovori sem najprej določila
temeljna izhodišča, ki so mi služila pri vodenju intervjujev, in ciljne skupine, s
katerimi sem skušala vključiti različne skupine prebivalcev glede na starost, izobrazbo
in zaposlitev. Na območju vsakega zavarovanega območja sem izvedla po petnajst
intervjujev. Po končanih vodenih intervjujih sem nato izvedla primerjavo z analizo
med obema vključenima območjema, kjer sem izpostavila najpomembnejše
ugotovitve ter podobnosti in razlike med njima.
1.3.3. Pregled najpomembnejše literature
O splošnih geografskih značilnostih obeh zavarovanih območij je veliko zapisano v
številnih monografijah: Geografija Slovenije (1998), Geografski atlas Slovenije
(1998), Slovenija: pokrajine in ljudje (1999), Regionalnogeografska monografija
Slovenije 9. del - Severni subpanonski svet (1996) itd. Statistične podatke in podatke
za nadaljnjo kartografsko obdelavo sem našla na spletnih straneh Statističnega urada
Republike Slovenije, Geodetske uprave Republike Slovenije, Zavoda RS za
zaposlovanje in Popisa 2002.
Veliko osnovnih značilnostih o zavarovanih območjih v Sloveniji je na internetni
strani Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor, spletnem portalu EIONET,
Naravoslovnem atlasu in na strani organizacije Umanotera. Vse o zakonih in uredbah,
ki se nanašajo na zavarovana območja v Sloveniji in na obe zavarovani območji, sem
našla na spletnih straneh Uradnega lista Republike Slovenije.
Pri opisu obeh zavarovanih območjih so mi bile v pomoč diplomske in magistrske
naloge (Hüll, 2006; Sajovic, 2005; Polšak, 1999; Zidar, 2005; Mikuš, 2006),
posamezne raziskovalne naloge (Razvojna naloga za občine Goričkega, 1997), članki
v lokalnih časopisih (Pomurski vestnik) in seveda obe uradni spletni strani.
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2. Splošno o varstvu narave v Sloveniji
V Sloveniji so naravne vrednote in naravne značilnosti zavarovane na več načinov.
Poznamo: zavarovana območja različnih stopenj zavarovanja, območja Nature 2000,
ekološko pomembna območja in sistem naravnih vrednot.
2.1. Zavarovana območja v Sloveniji
Zavarovana območja, ki predstavljajo območja z visoko biotsko in krajinsko
pestrostjo, so eden izmed pomembnih ukrepov varovanja okolja. Na teh območjih je
poudarjen sonaraven razvoj človeka z naravo. Z namenom ohranjanja narave se je že
leta 1948 ustanovila Svetovna zveza za varstvo narave ali The World Conservation
Union (IUCN). IUCN je mednarodna organizacija, ki spremlja in obdeluje podatke v
zvezi z varovanjem okolja po vsem svetu. V Sloveniji ima glavno vlogo zbiranja
podatkov Ministrstvo za okolje in prostor s svojimi zavodi (npr. Zavod Republike
Slovenije za varstvo narave, ARSO itd.) (Umanotera – Zavarovana območja, 2007;
Mikuš, 2006).
Najpomembnejša zakona v Sloveniji, ki se nanašata na zavarovana območja in s tem
na varovanje okolja, sta: Zakon o ohranjanju narave (ZON) in Zakon o varstvu okolja
(ZVO). Prvi, ki je hkrati tudi temeljni zakon s tega področja, določa ukrepe ohranjanja
biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot. Z ukrepi določa varstvo
prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst z njihovim genetskim materialom, habitati
in ekosistemi ter omogoča trajnostno rabo vseh sestavin biotske raznovrstnosti z
ohranjanjem naravnega ravnovesja. S sistemom varstva naravnih vrednot določa
postopke in načine podeljevanja statusa naravnih vrednot ter izvajanje njihovega
varstva (Zakon o ohranjanju narave, 2004; Mikuš, 2006).
Zakon o varstvu okolja ureja varovanje okolja pred obremenjevanjem, določa načela
in ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske
in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z
varstvom okolja povezana vprašanja (Zakon o varstvu okolja, 2004).
Zakon o ohranjanju narave iz leta 2004 deli zavarovana območja na ožja in širša
zavarovana območja glede na velikost, stopnjo zavarovanja, način upravljanja in
posege v prostor. Za širša zavarovana območja je značilno, da so to območja velike
biotske, abiotske in krajinske pestrosti z veliko gostoto in raznovrstnostjo naravnih
vrednot. Na karti 1 je prikazana prostorska razporeditev posameznih zavarovanih
območij v Sloveniji. Med širša zavarovana območja spadajo (ARSO, 2007; Zakon o
ohranjanju narave, 2004):
-

narodni parki predstavljajo veliko območje s številnimi naravnimi vrednotami
in z veliko biotsko raznovrstnostjo. V večjem delu narodnega parka je prisotna
ohranjena narava z ekosistemi in naravnimi procesi, manjši del narodnega parka
lahko predstavljajo območja večjega človekovega vpliva, ki je z naravo skladno
povezan (število v Sloveniji: 1).

-

regijski parki so obsežna območja regijsko značilnih ekosistemov in krajine,
kjer so večji deli prvobitne narave in območja naravnih vrednot, ki se prepletajo
z območji večjega, a z naravo uravnoteženega človekovega vpliva (število v
Sloveniji: 3).
krajinski parki so območja prepletanja narave in človeka ter imajo veliko
ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost (število v Sloveniji: 41).

-

6

Primerjava delovanja Krajinskega parka Goričko in Kozjanskega regijskega parka
Ožja zavarovana območja so manjšega obsega kot širša zavarovana območja, saj
predstavljajo posamezne manjše objekte, kot na primer drevesa, jame, slapove, in se
lahko nahajajo znotraj širših zavarovanih območij. Med ožja zavarovana območja
spadajo (ARSO, 2007; Zakon o ohranjanju narave, 2004):
-

naravni spomenik predstavlja območje z eno ali več naravnimi vrednotami, ki
imajo izjemno obliko, velikost, vsebino ali lego ali so redek primer naravne
vrednote (število v Sloveniji:1217).

-

naravni rezervat predstavlja območje geotopov, življenjskih prostorov
ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst, območje, ki je
pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti in je uravnoteženo z
delovanjem človeka (število v Sloveniji: 52).

-

strogi naravni rezervat predstavlja območje naravno ohranjenih geotopov,
življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih
vrst, območje, ki je pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti kjer
potekajo naravni procesi brez človekovega vpliva (v Sloveniji niso
evidentirani).

Karta 1: Zavarovana območja narave v Sloveniji.

(vir: ARSO, 2007)
2.2. Natura 2000
Evropska unija je z namenom ustavitve upadanja biotske raznovrstnosti vzpostavila
ekološko omrežje območij Natura 2000. Glavni cilj vzpostavitve območja Nature
2000 je ohranjanje, vzdrževanje ali izboljšanje populacij ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst. Pri tem ne gre za omejevanje delovanja človeka, ampak za območja,
kjer človek živi in deluje trajnostno-sonaravno skupaj z naravo ter pri tem ohranja
živalske in rastlinske vrste (ARSO, 2007).
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Območja Natura 2000 so določena po dveh direktivah (ARSO, 2007):
1. Direktiva o pticah, ki varuje ptice in njihove življenjske prostore (SPA
območja)
2. Direktiva o habitatih, s katero se varuje ostale živalske in rastlinske vrste ter
njihove življenjske prostore (pSCI območja)
Vsaka država članica Evropske unije sama izbira način varovanja biotske
raznovrstnosti. Zanjo najpogosteje skrbijo s pogodbenim varstvom ali skrbništvom.
Kjer so habitatni tipi povezani s kmetijsko rabo so pogodbe povezane s kmetijskookoljskimi programi. Do decembra 2006 je bilo v Evropski uniji 4.617 območij s
skupno površino 254.000 km2 razglašenih po Direktivi o pticah, po Habitatni direktivi
pa 20.862 območij, kar znaša skupaj 560.445 km2 ali 13 % celotne površine Evropske
unije. Območja Nature 2000 se financirajo iz programov Evropske unije za
sofinanciranje naravovarstvenih projektov, iz sredstev za razvoj podeželja in iz
strukturnih skladov (Umanotera – Zavarovana območja, 2007; ARSO, 2007; Biseri
slovenske narave, 2007).
Slovenija je z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000) (Uradni list RS,
št. 49/2004, 110/2004) določila posebna varstvena območja, ki zavzemajo 35%
ozemlja Slovenije. Od tega je po ptičji direktivi zavarovano 22,8% državnega
ozemlja, po Direktivi o habitatih pa 31,5% (ARSO, 2007).
2.3. Ekološko pomembna območja
Vlada je skupaj z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000) sprejela tudi
Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uredbo o ekološko pomembnih območjih,
2004). Po tej uredbi spadajo ekološko pomembna območja med posebna varstvena
območja habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote. S tem je urejena skrb za
ohranjanje vseh vrst ptic, habitatov drugih vrst in habitatnih tipov zunaj območij
Natura 2000. Glavni namen tega območja je ohraniti biotsko raznovrstnost. Ekološko
pomembna območja so (ARSO, 2007; Biseri slovenske narave, 2007):
1. območja biotsko izjemno raznovrstnih ali dobro ohranjenih ogroženih habitatnih
tipov
2. območja endemičnih rastlinskih in živalskih vrst
3. habitatna območja ali večje ekosistemske enote, ki so pomembne za ohranjanje
naravnega ravnovesja
4. mednarodno pomembni habitati
5. selitvene poti živali
6. območja, ki so pomembna za gensko povezanost populacij rastlinskih in
živalskih vrst
Ekološko pomembna območja so posebna varstvena območja v Evropski uniji, kjer se
skuša ohraniti ali dosegati ugodno stanje vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov. Z
uredbo je v Sloveniji določenih 309 ekološko pomembnih območij (ARSO, 2007;
Biseri slovenske narave, 2007; Seznam ekološko pomembnih območij, 2007).
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2.4. Naravne vrednote in kulturna dediščina
Naravne vrednote predstavljajo poleg redkih, dragocenih ali znamenitih naravnih
pojavov tudi ostale pomembne pojave žive in nežive narave, lahko tudi večja območja
ekosistemov, narave in pokrajine. Mednje spadajo geološki pojavi, minerali in fosili z
njihovimi nahajališči, površinski in podzemeljski kraški pojavi, soteske, ledeniki,
izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z njihovimi bregovi, morska obala,
rastlinske in živalske vrste ter njihovi življenjski prostori in ostali geomorfološki
pojavi. Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot deli naravne vrednote po
zvrsteh na več kategorij: površinske in podzemeljske geomorfološke naravne
vrednote, geološke, hidrološke, botanične, zoološke, ekosistemske, drevesne,
oblikovane in krajinske naravne vrednote. Merila za določanje naravnih vrednot so
izjemnost, tipičnost, kompleksna povezanost, ohranjenost, redkost, ekosistemska,
znanstveno-raziskovalna, pričevalna in mednarodna pomembnost. Ta uredba deli
naravne vrednote na dva nivoja: naravne vrednote državnega in naravne vrednote
lokalnega pomena. Med naravne vrednote državnega pomena spadajo vrednote
velikega narodnega ali mednarodnega pomena. Za njihovo varovanje je pristojna
država. Državnega pomena so tudi vse naravne vrednote v zavarovanih območjih, ki
jih je ustanovila država, in vse podzemne jame. Vse ostale naravne vrednote so
lokalnega pomena in jih varuje lokalna skupnost. Vseh skupaj je v Sloveniji 14.901 in
so zbrane v Registru naravnih vrednot, ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za
okolje in prostor. Vsi posegi na območju naravne vrednote se morajo izvajati tako, da
se ta ne uniči in da se ne uničijo tiste značilnosti, zaradi katerih je bil ta del narave
zavarovan kot naravna vrednota (ARSO, 2007; Kozjanski park, 2007).
Kulturna dediščina predstavlja vire in dokaze o človeški zgodovini in kulturi v neki
pokrajini, ne glede na njihov izvor, razvoj in ohranjenost. Zaradi velikega pomena ter
velike znanstvene in splošne človeške vrednosti sta varstvo in ohranjanje kulturne
dediščine v državnem interesu. Vlada je izdala Zakon o varstvu kulturne dediščine, v
katerem je opredelila načine varstva kulturne dediščine ter pristojnosti pri njenem
varstvu, z namenom omogočiti celostno ohranjanje dediščine. Varstvo dediščine ima
javno korist, saj se ta določa v skladu s kulturnim, vzgojnim, razvojnim, simbolnim in
identifikacijskim pomenom dediščine za državo, pokrajine in občine. Vsa kulturna
dediščina je vključena v register kulturnih vrednot, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo.
Glede na svoje lastnosti h kulturni dediščini prištevamo stavbno in arheološko
dediščino, kulturno krajino, premično dediščino in zbirke, nacionalno bogastvo ter
nesnovno dediščino, ki se deli na materialno in nematerialno dediščino. Med
materialno dediščino spadajo posamične stavbe, skupine stavb, območja, predmeti in
zbirke predmetov, v nematerialno pa znanja, spretnosti, šege in navade, prepričanja in
vrednote, kot jih zaznavajo in uresničujejo ljudje, ki so povezani z ustvarjanjem,
uporabo, razumevanjem in njenim posredovanjem sedanjim in prihodnjim rodovom.
Med stavbno dediščino spadajo posamezne stavbe s pripadajočo opremo in zemljišči,
drugi grajeni sestavi, naselja ter njihovi deli in prostorske ureditve. Arheološka
dediščina so vse ostaline, predmeti in vsakršni človeški sledovi iz preteklih obdobij na
površju, v zemlji in vodi, s pomočjo katerih se proučuje zgodovinski razvoj človeštva
in njegove povezanosti z naravnim okoljem in za katere je arheološko raziskovanje
glavni vir podatkov. Dediščinska kulturna krajina so posebna območja zemeljskega
površja, katerih značilnosti in prostorske ureditve so plod delovanja in medsebojnega
vplivanja naravnih in človeških dejavnikov. Premična dediščina in zbirke so predmeti
človeškega in naravnega izvora, posamič ali v skupinah. Narodno bogastvo je del
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premične dediščine, ki ima zaradi svojega zgodovinskega, umetnostnega,
znanstvenega ali splošno človeškega pomena tako kulturno vrednost, da se zagotavlja
njegovo ohranjanje (Zakon o varstvu kulturne dediščine, 2008; ZVKDS, 2008).
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3. Značilnosti izbranih zavarovanih območij
Ob primerjavi Krajinskega parka Goričko in Kozjanskega regijskega parka lahko
takoj izpostavimo nekatere podobnosti in razlike med njima. V tem poglavju so
najprej na kratko predstavljene skupne geografske značilnosti in najpomembnejše
razlike med obema zavarovanima območjema. Posebej sem izpostavila tiste
podobnosti in razlike, ki imajo vpliv na delovanje zavarovanega območja in na
lokalno prebivalstvo. Pri značilnostih prebivalstva sem predstavila le nekatere podatke
in jih kartografsko predstavila. Po geografski primerjavi sledi kratka predstavitev
osnovnih značilnosti izbranih območij skupaj s predstavitvijo ustanovitve, namenov in
ciljev, financiranjem ter pridobitvami območja ob ustanovitvi. Predstavljena so tudi
posamezna manjša zavarovana območja narave znotraj obeh zavarovanih območji:
Natura 2000, Ekološko pomembna območja in sistem naravnih vrednot.
3.1. Geografska lega in regionalizacije izbranih zavarovanih območij
Krajinski park Goričko v celoti pripada geografski enoti Goričko, gričevnati pokrajini
na skrajnem severovzhodu Slovenije. S treh strani je Goričko omejeno z državno
mejo, na jugu pa je naravna meja med gričevjem in nižino. Če upoštevamo preteklo
deželno razdelitev Slovenije, je Goričko pripadalo k Prekmurju, ki je bilo do prve
svetovne vojne pod madžarsko oblastjo. Melik je v svojih regionalizacijah uvrstil
Goričko v naravnogeografsko regijo Pomurje, ki vključuje še Mursko ravan.
Gričevnat svet na severovzhodnem delu Slovenije deli na dve enoti, na Goričko in
Lendavske gorice. Pomembno je tudi njegovo poimenovanje in izpostavitev gričevij
na Madžarskem, Rabsko Goričko, in v Avstriji, Grabensko. S tem je hotel opozoriti,
da sta ti dve regiji del večje enote gričevnatega sveta, le da jih je na tri dele in v tri
države razdelila državna meja. Ilešičeva in Gamsova naravnogeografska
regionalizacija Slovenije Goričko štejeta k Subpanonski Sloveniji, vendar so med
regionalizacijama razlike. Ilešičeva regionalizacija, ki je prva celovita
naravnogeografska regionalizacija Slovenije, objavljena leta 1958, vključuje Goričko
med prave Subpanonske pokrajine. V tej regionalizaciji sestavljata regijo Goričko in
Lendavske gorice. Prav tako kot Ilešič tudi Gams prišteva Goričko k Subpanonski
Sloveniji, vendar je v njegovi regionalizaciji Goričko samostojna regija, medtem ko
Lendavske gorice spadajo k Pomurski ravnini (Kladnik, 1996). Naravnogeografska
regionalizacija avtorjev Gabrovec, Kladnik Orožen-Adamič, Pavšek, Perko, Topole,
objavljena v monografiji Slovenija: pokrajine in ljudje leta 1995, Goričko vključuje k
Panonskemu svetu in izloča Lendavske gorice kot samostojno regijo (Slovenija:
Pokrajine in ljudje, 1999).
Prva celovita družbenogeografska regionalizacija je bila Ilešičeva ekonomskofunkcijska regionalizacija. Ilešič je po ekonomsko-funkcijskih kriterijih uvrstil
Goričko v makroregijo Severovzhodna Slovenija in v nižjo Pomursko mezoregijo
(Ilešič, 1972; Klemenčič, 2004). Vrišerjeva regionalizacija Slovenije na ekonomskofunkcionalne regije, prav tako kot Ilešičeva uvršča Goričko v Mariborsko makroregijo
in mezoregijo Pomurje. Nadalje je Vrišer Goričko razdelil na dve mikroregiji, na
zahodno (Ledavsko) Goričko in severovzhodno (Bakarsko) Goričko (Vrišer, 1990).
Plut je v svoji regionalizaciji, kjer je upošteval sonaravne kriterije, uvrstil Goričko v
makroregijo Pomurje in v mezoregijo Prekmurje (Plut, 1999). Po sedanjih statističnih
regijah pripada Goričko k Pomurski statistični regiji (SURS, 2007).
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Glede na ime bi rekli, da spada Kozjanski regijski park k pokrajini Kozjansko. Vendar
nekateri avtorji regionalizacij Slovenije za pokrajino Kozjansko štejejo le območje
okoli naselja Kozje. Tako so se za to območje v geografskih regionalizacijah
uporabljala različna imena. Kozjansko, ki leži na vzhodu Slovenije, je prehodna
pokrajina, saj predstavlja stik in prepletanje panonskega, predalpskega in dinarskega
sveta. Do druge svetovne vojne se je med lokalnimi prebivalci izraz Kozjansko
uporabljal samo za območje okoli Kozjega. S partizansko dejavnostjo se je ime
razširilo na veliko širše območje med Bočem in Bohorjem. Kozjansko je v preteklosti
pripadalo deželi Štajerski (Žagar, 1984). Melik je s svojimi regionalizacijami med leti
1954 in 1960 območje današnjega Kozjanskega regijskega parka v večini uvrstil k
makroregiji Savinjski predel z Zgornjim Sotelskim in bližnjimi deli Posavskega
hribovja ter v mezoregijo Kozjansko s srednjo Sotelsko dolino. Manjši del ozemlja
današnjega Kozjanskega regijskega parka pripada makroregiji Dolenjsko in
mezoregiji Bizeljske in Sremiške gorice. Ravno obratno pa je Ilešič s svojo
naravnogeografsko regionalizacijo uvrstil k makroregiji Subpanonske pokrajine in
mezoregiji Sotelsko (Posotelske gorice). Ilešič je pri tem opozoril na uporabo imena
Kozjansko. Menil je, da je Kozjansko le območje Kozjega in okolice do srednje Sotle.
Tako je po njegovem primernejši izraz za celotno območje Srednjesotelsko, izraz
Kozjansko pa le za ožji del. Podobno kot Ilešič je tudi Gams v svoji
naravnogeografski regionalizaciji uvrstil območje v makroregijo Subpanonska
Slovenija. Pri nadaljnji delitvi je območje razdelil med tri mezoregije: VoglajnskoSotelska Slovenija, Kozjansko hribovje ter Krško in Bizeljsko hribovje (Kladnik,
1996). Naravnogeografska regionalizacija, objavljena v monografiji Slovenija:
pokrajine in ljudje, je območje današnjega Kozjanskega regijskega parka prištela k
dvema makroregijama, Alpskemu in Panonskemu svetu. Alpskemu svetu pripada
mezoregija Posavsko hribovje, Panonskemu pa dve mezoregiji: Srednjesotelsko
gričevje in Krško ter Senovsko in Bizeljsko gričevje (Slovenija: pokrajine in ljudje,
1999).
Ilešičeva ekonomsko-funkcijska regionalizacija uvršča Kozjansko v makroregijo
Savinjska-zgornjesotelska Slovenija in v Subpanonsko mezoregijo (Ilešič, 1972;
Klemenčič, 2004). Vrišerjeva regionalizacija uvršča Kozjansko v Mariborsko
makroregijo, Savinjsko mezoregijo in mikroregijo Kozjansko (Vrišer, 1900). V
regionalizaciji z upoštevanjem sonaravnih kriterijev je Plut Kozjansko uvrstil k
makroregiji Savinjska Slovenija in mezoregiji Posotelje (Plut, 1999). Območje
Kozjanskega regijskega parka spada k Savinjski statistični regiji in Spodnjeposavski
statistični regiji (SURS, 2007).
3.2. Geografska primerjava izbranih zavarovanih območij
Goričko v večini sestavljajo najmlajši terciarni sedimenti, ki so ostanek nekdanjega
Panonskega morja, le na skrajnem severozahodnem delu, v okolici Sotinskega in
Rdečega brega, najdemo najstarejše paleozojske, rahlo metamorfozirane, filitom
podobne skrilavce. Posebnost Goričkega je bazaltni tuf v okolici naselja Grad, ki je
posledica pliocenskega vulkanskega delovanja na Gleichenberškem območju, v
današnji Avstriji. Zahodni del Goričkega je sestavljen iz miocenskih laporjev z vložki
peščenjakov in konglomeratov, ostali del Goričkega pa gradijo pliocenske slabo
sprijete kamnine: glina, pesek in prod. Najmlajše kvartarne kamnine, prod, pesek in
glina, gradijo dna dolin Ledave, Krke in Kobiljanskega potoka ter njihovih pritokov
(Gams, 1955; Osnovna geološka karta SFRJ. Tolmač za list Goričko…, 1970; Ančić,
Pavšič, 2004).
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Prav tako kot Goričko je tudi Kozjansko v terciarju zalilo Panonsko morje in za sabo
pustilo plasti peska, laporja, proda in gline, ki povečini gradijo gričevnata območja.
Meljasti in glinasti kvartarni nanosi prevladujejo v dolinah vodotokov. Najstarejše
karbonske in spodnjepermske plasti, sestavljene iz glinastega skrilavca in
kremenovega peščenjaka, zavzemajo manjše površine višjih predelov, v okolici
Bohorja, Javornika in Orlice. V mlajšem triasu je bilo živahno vulkansko delovanje, iz
tega obdobja najdemo diabaz na Koprivniku. V primerjavi z Goričkim najdemo na
Kozjanskem površine, sestavljene iz triasnega apnenca in dolomita, kjer je ponekod
razvito kraško površje, ki ga na Goričkem ne najdemo. Posebnost območja
Kozjanskega regijskega parka so tudi plasti premoga iz oligocena na južnem pobočju
Rudnice (Pavšič, 2004).
Geološka zgradba vpliva na reliefne značilnosti pokrajine. Ker na Goričkem in
Kozjanskem večino površja sestavljajo terciarni sedimenti, je izgled pokrajine
podoben – zaobljena gričevja, ki so jih razrezali in znižali vodotoki, ter vmesne
doline. Bolj odporne kamnine, skrilavci, apnenci in dolomiti, gradijo višja in bolj
strma območja. Razlika je tudi v nadmorski višini, saj najvišji vrh na Goričkem
dosega 418 m (Sotinski breg), na Kozjanskem pa 860m (Oslica). Pri večjih naklonih
in manj odpornih kamninah se v obeh pokrajinah pojavljajo degradacijski procesi:
denudacija, erozija prsti, polzenje tal in usadi (Slovenija: Pokrajine in ljudje, 1999;
Regionalna monografija Slovenije…, 1996).
Na Goričkem večino površja sestavljajo nepropustne kamnine, zato imamo razvito
gosto rečno mrežo, ki pa je kratka zaradi manjše količine padavin in velike
evapotranspiracije. Večino Goričkega odmakajo vodotoki, ki pripadajo porečju Mure,
med katerimi so največji Ledava, Krka in Kobiljanski potok. Neznatno majhen del na
skrajnem severu pripada porečju Rabe. Vodotoki imajo dežno-snežni rečni režim z
visokim vodnim stanjem spomladi ter nizkim poleti in pozimi. Jezera na Goričkem so
posledica regulacijskih in akumulacijskih del. Na Ledavi je s 130 ha največje
Ledavsko jezero, znana sta še Bukovniško jezero in Hodoško jezero. Vsa tri so
turistično zanimiva in predstavljajo pomembne turistične točke (Slovenija: Pokrajine
in ljudje, 1999; Regionalna monografija Slovenije…, 1996).
Območje Kozjanskega spada k porečju Save. Največja in najznačilnejša reka je Sotla,
ki je hkrati tudi mejna reka med Slovenijo in Hrvaško. Je ravninska reka s širokim
ravninskim dnom. Ker na njej ni bilo izvedenih regulacijskih del, kot na primer na
Ledavi, Sotla poplavlja. Njen največji pritok je Bistrica, ki s svojo prečno dolino
predstavlja pomembno povezavo vzhod-zahod. Tudi tukaj imajo vodotoki dežnosnežni rečni režim (Slovenija: Pokrajine in ljudje, 1999; Regionalna monografija
Slovenije…, 1996).
Podnebje na Goričkem in Kozjanskem po Ogrinu spada med zmernocelinsko
podnebje vzhodne Slovenije oziroma subpanonsko podnebje. Zanj je značilen celinski
padavinski režim, z letno količino padavin med 800 in 1000 mm. Aprilske
temperature so višje od oktobrskih. Zaradi večjega vpliva kontinentalnosti je padavin
na Goričkem manj in v najbolj sušnih letih lahko tukaj pade tudi manj kot 600 mm
padavin. Kljub poletnemu višku padavin, ki so večinoma v obliki poletnih nalivov, je
zaradi večje evapotranspiracije pojav suše pogost. Zaradi dolinasto-gričevnatega
reliefa, je prisoten pojav temperaturne inverzije. Šele 10-30 m nad dnom dolin se
prične termalni pas, kjer je razvito vinogradništvo in sadjarstvo (Ogrin, 1996;
Regionalna monografija Slovenije…, 1996).
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Na Goričkem in Kozjanskem so se zaradi podobne kamninske zgradbe in površja
razvili nekateri enaki tipi prsti. Na višjih in strmejših območjih je prst plitvejša,
medtem ko je na položnejših območjih globlja. Na površju iz silikatnih kamninah
prevladujejo kisle rjave prsti, ki so manj primerne za kmetijstvo. Ob vodotokih v
dolinah so prsti zamočvirjene in težke ter pogosto oglejene. Na skrilavcih in
bazaltnem tufu na Goričkem se je razvila nerodovitna kisla prst, ki jo pokriva gozd.
Distrični rankerji se pojavljajo na kisli podlagi, kjer je zelo močna denudacija. Na
apnencu in dolomitu na Kozjanskem se je razvila bolj rodovitna rjava prst, ponekod
tudi rendzina. Najbolj rodovitne prsti so se razvile na laporjih in karbonatnih
peščenjakih (Melik 1957; Slovenija: Pokrajine in ljudje, 1999).
Raba tal v obeh zavarovanih območjih je podobna. V vlažnih dolinah potokov
najdemo travnike in pašnike ter drevesne vrste, ki so prilagojene na vlažnost (vrba,
črna jelša itd.), na višjih rodovitnih površinah pa obdelovalne površine. V termalnem
pasu na prisojnih pobočjih so sadovnjaki in vinogradi. Več obdelovalnih površin je v
širših dolinah Ledave in Sotle, kjer so prsti globlje in bolj suhe. Zaradi nizkih
nadmorskih višin in majhnega naklona ponekod na Goričkem, kjer je bolj rodovitna
prst, obdelovalne površine segajo od vznožja do slemena griča. Na zakisanih prsteh,
strmejših pobočjih in osojnih višjih območjih raste gozd (Regionalna monografija
Slovenije…, 1996; Krajinski park Goričko-narava goričkega, 2007; Vegetacijska
karta…, 2007). Na najbolj kakovostni zemlji so obdelovalne površine, v ozkih in
vlažnih dolinah uspeva travniška vegetacija. Travniki pokrivajo tudi nekatera južna
pobočja gričevij, medtem ko na osojnih in strmih pobočjih raste gozd. Biotsko bogata
ekstenzivna travniška območja so izrednega pomena za ohranjanje biotske pestrosti.
Travniki nastajajo z zaraščanjem obdelovalnih površin, ki so zapuščene iz različnih
razlogov, vendar z intenzivnim zaraščanjem tudi izginjajo. Za ohranjanje biotske
pestrosti so v obeh zavarovanih območjih pomembna mokrišča, ki pa z izsuševanjem
izginjajo, saj se ljudje ne zavedajo njihovega pomena (Krajinski park Goričko, 2007;
Kozjanski park, 2007).
Na goričkih zelo kislih in degradiranih tleh, kjer je kamninska podlaga kremenov
prod, najdemo gozd rdečega bora, ki je prerasel nekdanja območja hrasta gradna in
belega gabra. Med gozdnimi združbami prevladuje združba bukve in pravega
kostanja, ki je gospodarsko najpomembnejši les na Goričkem (Regionalna
monografija Slovenije…, 1996; Krajinski park Goričko-narava goričkega, 2007;
Vegetacijska karta…, 2007).
Najpomembnejša drevesna vrsta na Kozjanskem je bukev, ki skupaj s kostanjem in
hrastom gradnom zavzema dve tretjini gozdnih površin. Na strmih pobočjih so se
ljudje prilagodili terenu in naredili kulturne terase ter tako zmanjšali delovanje
erozije, vendar se jih v zadnjem času zaradi opuščanja kmetovanja veliko zarašča.
Posebnost Kozjanskega so bili nasadi hmelja in ribeza v okolici naselja Kozje, ki jih
danes ni več (Kozjanski park, 2007; Regionalna monografija Slovenije…, 1996).
Po zoogeografski delitvi Slovenije sega območje Goričkega k subpanonski regiji,
Kozjansko pa k subpanonski in predalpski regiji, kraško-predpanonska podregija pa se
Kozjanskemu regijskemu parku približa na meji pri Senovem. Poleg bogate travniške
favne in nekaterih redkih vrst netopirjev (mali podkovnjak) je treba na Goričkem
izpostaviti prisotnost vidre. Neregulirani, čisti vodotoki predstavljajo idealno
življenje, ki je na Goričkem edini primerek sklenjene in vitalne populacije vidre v
Sloveniji (Krajinski park Goričko, 2007).
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Tudi na Kozjanskem je bogata travniška favna, kjer najdemo številne pomembne vrste
ptic, žuželk, metuljev in dvoživk (Kozjanski park, 2007).
Ena izmed pomembnih sestavin pokrajine je prebivalstvo, ki jo s svojim delovanjem
spreminja in se mora hkrati tudi prilagajati njenim nenehnim spremembam. Pri opisu
prebivalstva sem izpostavila tiste značilnosti prebivalstva, ki imajo vpliv na delovanje
zavarovanega območja in jih primerjala z ostalimi slovenskimi občinami. Iz
kartografskega prikaza je zelo nazorno vidno negativno odstopanje občin v
zavarovanih območjih v primerjavi z ostalimi slovenskimi občinami. Pri uporabi
podatkov o značilnostih prebivalstva sem uporabila najnovejše podatke ter podatke o
številu prebivalcev iz popisov iz leta 1991 in 2002. Iz teh podatkov je razviden trend
spreminjanja števila prebivalstva v zadnjih 16 in 5 letih. V Kozjanskem regijskem
parku občini Krško in Brežice izstopata od ostalih občin, saj so kazalci o značilnostih
prebivalstva tu najboljši. Izpostaviti je treba, da je delež zavarovanih površin v obeh
občinah majhen (manj kot 21% ozemlja občine). Obe občini imata tudi večji mesti,
kjer se prebivalci zaposlujejo, izobražujejo in imajo višji standard v primerjavi z
ostalimi občinami na zavarovanih območjih. Obe središči sta pomembni za zaposlitev
prebivalstva ostalih občin zavarovanega območja (Krajinski park Goričko, 2007;
Kozjanski regijski park, 2007).
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Kozjanski regijski
park

Krajinski park Goričko

Preglednica 1: Primerjava značilnosti prebivalstva po občinah v Krajinskem parku Goričko in Kozjanskem regijskem parku.
občina

% v ZO

št. preb.
1991

št. preb.
2002

št. preb.
2007

2007-1991

Slovenija

11,5 %

1965986

1964036

2019406

53420

115

68411

3,4

33479

1,7

Cankova

75 %

2283

2067

2001

-282

129

165

8,2

128

6,4

Dobrovnik

29 %

1561

1307

1382

-179

140

119

8,6

41

3,0

Gornji Petrovci

100 %

2741

2217

2271

-470

202

155

6,8

251

11,1

Grad

100 %

2782

2302

2349

-433

155

115

4,9

213

9,1

Hodoš

100 %

459

356

340

-119

180

23

6,8

38

11,2

Kobilje

100 %

658

570

627

-31

127

39

6,2

16

2,6

Kuzma

100 %

1946

1683

1611

-335

106

125

7,8

102

6,3

M. Toplice

66 %

6798

6151

6197

-601

145

366

5,9

415

6,7

Puconci

67 %

6778

6281

6289

-489

130

440

7,0

464

7,4

Rogašovci

100 %

3992

3399

3313

-679

112

287

8,7

243

7,3

Šalovci

100 %

2147

1718

1667

-480

197

131

7,9

209

12,5

povprečje

85 %

32145

29511

28047

-4098

141

1965

7,0

2120

7,6

Bistrica ob Sotli

100 %

1583

1460

1436

-147

120

82

5,7

130

9,1

Brežice

24 %

24724

23253

24483

-241

137

958

3,9

889

3,6

Kozje

89 %

3742

3406

3347

-395

127

225

6,7

302

9,0

Krško

2%

28576

25167

25808

-2768

110

1.133

4,4

565

2,2

Podčetrtek

51 %

3321

3224

3326

5

107

154

4,6

215

6,5

povprečje
53,2 %
61946
56510
58400
-3546
122
2552
4,3
2101
vir: Kozjanski park, 2007; Krajinski park Goričko, 2007; SURS, 2007; Zavod RS za zaposlovanje, 2008

3,6

16

indeks
št. in % brezposelnih
staranja 2007
2007

št. in % kmetov
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V preglednici 1 so zbrani nekateri podatki o prebivalstvu za občine, ki ležijo v obeh
zavarovanih območjih, in slovensko povprečje. Vidimo, da se je število prebivalcev od leta
1991 v obeh zavarovanih območjih zmanjševalo, medtem ko je v Sloveniji naraščalo.
Največje zmanjšanje števila prebivalcev je bilo v občinah Hodoš in Šalovci, kjer se je med leti
1991 in 2007 število prebivalcev zmanjšalo za četrtino. Na območju Kozjanskega regijskega
parka je največje zmanjšanje števila prebivalcev v občini Kozje in Krško, in sicer za desetino.
Ostale značilnosti prebivalstva so opisane v nadaljevanju skupaj s kartografskim prikazom
(SURS, 2008).
Pomemben podatek, ki priča o starostni sestavi in staranju prebivalstva, je indeks staranja
prebivalstva. Indeks staranja prebivalstva je bil leta 2007 v skoraj vseh občinah obeh
zavarovanih območij višji od slovenskega povprečja. Nižji indeks staranja je bil v Kobilju,
Rogašovcih, Krškem in Podčetrtku, vendar je bil tudi tu precej blizu slovenskega povprečja,
ki je bil 115. Če primerjamo med sabo obe zavarovani območji, vidimo, da je bil na Goričkem
indeks staranja precej višji. Tu izstopa občina Gornji Petrovci, kjer je bil kazalec kar 202. Ta
kazalec potrjuje dejstvo, da v obeh zavarovanih območjih prevladuje staro prebivalstvo.
Prostorski prikaz indeksa staranja prebivalcev v vseh občinah v Sloveniji leta 2007 prikazuje
karta 2 (SURS, 2008).
Karta 2: Indeks staranja po občinah v Sloveniji leta 2007.

O aktivnosti prebivalstva veliko pove kazalec Delež brezposelnih oseb. Neizobraženo in
ostarelo prebivalstvo je težje zaposljivo. K temu veliko doprinese slabša gospodarska razvitost
območja, ki ne omogoča dovolj ustreznih delovnih mest. Posledica je izseljevanje
prebivalstva, predvsem visoko izobraženega, ki je v regiji težje zaposljivo. V vseh izbranih
občinah je bil delež brezposelnih oseb v letu 2007 višji od slovenskega povprečja, ki je znašal
3,4 %. Najvišji delež brezposelnih je bil v občini Rogašovci znašal 8,7 % prebivalstva celotne
občine. Na karti 3 je prostorski prikaz deleža brezposelnih oseb po občinah v Sloveniji leta
2007. V kar osmih goričkih občinah je bil delež brezposelnih dvakrat višji od slovenskega
povprečja, medtem ko je bila na Kozjanskem dvakratna vrednost kazalca presežena le v
občini Kozje (Regionalna monografija Slovenije…, 1996).
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Karta 3: Delež brezposelnih oseb po občinah v Sloveniji leta 2007.

V vseh izbranih občinah je bil delež kmetov v letu 2007 nad slovenskim povprečjem, ki je
znašal 1,7 %. Najvišji je bil v občini Šalovci, in sicer 12,5%, kar je sedemkrat več od
slovenskega povprečja. Če primerjamo občine v obeh zavarovanih območjih vidimo, da je bil
v vseh goričkih občinah delež kmetov nad 7,6%, medtem ko je bil na Kozjanskem le 3,6 %.
Če izvzamemo občino Krško, kjer je delež zavarovanega območja le 2%, je bil najnižji delež
kmetov v občini Kobilje, kar gre pripisati majhnosti občine. Prostorski prikaz kazalca
prikazuje karta 4, kjer so prikazani deleži kmetov v vseh občinah v Sloveniji leta 2007(Popis
2002).
Karta 4: Delež kmetov po občinah v Sloveniji leta 2007.
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Kmetijstvo je kljub slabim naravnim pogojem pomembna gospodarska dejavnost na obeh
zavarovanih območjih,. Na gričevju je intenzivna strojna obdelava omejena, v ozkih dolinah
in nižinah je prst ilovnata in vlažna ter hkrati podvržena izpiranju in eroziji (Regionalna
monografija Slovenije…, 1996). Vendar naravni dejavniki niso edini vzrok za slabo razvitost
kmetijstva, saj na to vplivajo tudi nekateri družbenogeografski dejavniki. Na obeh območjih je
posest drobna in razdrobljena, kar je na Goričkem še toliko bolj izrazito, zaradi ogrskega
dednega prava, ki je že tako majhno posest razdelil na še manjše dele (Bračič, 1990).
Migracije, zdomstvo in odseljevanje ter hkratna deagrarizacija so vplivali na zmanjšanje
števila kmetov in zvišanje njihove povprečne starosti. Samooskrbno, polikulturno in slabo
tržno naravnano kmetijstvo ne omogoča preživetja kmetov, zato morajo ti iskati zaslužek
drugje. Povečal se je delež polkmetov. Zaradi opuščanja kmetijstva je viden proces zaraščanja
in ozelenjevanja, kar povzroči velike spremembe v izgledu pokrajine (Polšak, 1999; Bračič,
1990; Razvojna naloga za občine Goričkega, 1997).
Da kmetje danes lahko preživijo, so se morali prilagoditi reliefu, kakovosti prsti ter tržnim in
okoljskim zahtevam. Pomembno vlogo dobiva okolju prijazno kmetijstvo, ki ga podpirata
država in Evropska unija z različnimi programi in finančnimi sredstvi. Ekološko kmetijstvo
pomeni gospodarjenje v sožitju z naravo in pomeni trajnostno obliko kmetovanja (Vodnik po
ekoloških kmetijah, 2007). Kmetije se usmerjajo v ekološko kmetovanje s pridelavo ekološke
hrane, odpirajo dopolnilne dejavnosti, razvijajo se s kmetijstvom povezan turizem in
rekreacijske dejavnosti. Pomembno je tudi sodelovanje z obema zavarovanima območjema, ki
spodbujata in podpirata ekološko kmetovanje ter svetujeta kmetom. Na sliki 1 je prikazan
znak ene izmed ekoloških kmetij na Kozjanskem (Regionalna monografija Slovenije…, 1996;
Polšak, 1999).
Slika 1: Znak za ekološko kmetijo in znamko Biodar v Kozjanskem regijskem parku.

V izbranih zavarovanih območjih je število ekoloških kmetij zelo različno. Na Goričkem je le
ena ekološka kmetija – Čebelji gradič, ki je ekološko-turistična kmetija, usmerjena v
čebelarsko dejavnost. Ekosocialna kmetija v Krplivi, ki je bila ustanovljena leta 2003, je
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namenjena socialno izključenim ljudem (Vodnik po ekoloških kmetijah, 2007; Zavod Krpliva,
2007). Na drugi strani je na Kozjanskem 25 ekoloških kmetij, ki imajo pomembno vlogo pri
oblikovanju ponudbe območja. Zaradi slabih naravnih pogojev, razdrobljenosti in različne
kakovosti zemlje večina teh ustvarja dohodek v nekmetijskih dejavnosti. Vloga zavarovanega
območja je vzpodbujanje sonaravnega kmetovanja skupaj s programi Slovenskega kmetijskookoljskega programa (SKOP) ali Kmetijsko-okoljskega programa (KOP) Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Goršak, 2007; Sajovic, 2005; Kozjanski park, 2007).
Val industrializacije po drugi svetovni vojni se je Goričkemu in Kozjanskemu deloma izognil.
V sedemdesetih so se odprli le manjši industrijski obrati, ki v današnjem obdobju težko
konkurirajo. Tako so mnogi preseljeni, zaprti ali v stečajnem postopku (Mont, obrati Mura
d.d., M-Club, Tekstil Prosenjakovci, itd.). Ob odprtju podjetij in obratov so bili ti majhni
industrijski obrati pomembni za obe območji, ker so deloma zaustavili odseljevanje, zmanjšali
brezposelnost in odvisnost gospodinjstev od kmetijstva. Hkrati so pomembno posegli v
socialno strukturo gospodinjstev, saj se je s tem povečalo število polkmečkih gospodinjstev.
Danes se ob propadanju in životarjenju teh obratov spet povečuje delež brezposelnih oseb,
migracija delovne sile v večje centre izven zavarovanih območij in zaposlovanje izven
državnih meja. Med obema območjema je precejšnja razlika. Na Goričkem je bilo vseskozi
prisotno zaposlovanje v Avstriji, medtem ko na Kozjanskem ni veliko oseb zaposlenih v
sosednji Hrvaški. Razlika med območjema izhaja iz razvitosti sosednjih držav, saj so dohodki,
ki jih prejemajo zaposleni v Avstriji, nejkajkrat višji od dohodkov v Prekmurju (Razvojna
naloga za občine Goričkega, 1997; Geografski atlas Slovenije; 1998; Sajovic, 2005; Hüll,
2006). Slabo razvita industrija na Goričkem in Kozjanskem ima tudi nekatere pozitivne strani,
saj se je narava izognila velikim industrijskim pritiskom in problemom onesnaževanja okolja.
Slika 2: Prikaz predilstva od lanu do nogavic kot del turistične ponudbe.

Velik pomen za obe območji ima domača obrt, ki predstavlja eno najstarejših gospodarskih
panog v Sloveniji. Bogato tradicijo na Goričkem imajo nekatere domače obrti, ki so danes
ohranjene le v manjšem obsegu. Med tradicionalne obrti na Goričkem spadajo lončarstvo,
opekarništvo in čebelarstvo. V okviru Krajinskega parka Goričko se danes v turistične namene
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ohranjajo lončarstvo, slamokrovstvo, izdelava metel, izdelava remenk (pirhov), kovaštvo,
medičarstvo in lectarstvo, izdelava igrač iz volne, izdelava glinenih srčkov, izdelava
kvačkanih prtičkov in košaric, spominkarstvo, izdelava sveč in izdelkov iz čebeljega voska ter
tkalstvo (Krajinski park Goričko, 2007; Razvojna naloga za občine Goričkega, 1997).
Na Kozjanskem ima dolgo tradicijo steklarstvo, ki se je razvijalo predvsem tam, kjer je bilo
dovolj lesa za obratovanje glažut. Poleg steklarstva je pomembno kovaštvo, mlinarstvo,
lončarstvo in predilstvo, vendar te obrti danes izgubljajo na svojem pomenu. Na sliki 2 je
viden prikaz predilstva kot del turistične ponudbe v okviru Praznika kozjanskega jabolka.
Domača obrt je ob ustanovitvi zavarovanega območja dobila večji pomen, saj so se možnosti
promocije in prodaje izdelkov povečale. Obiskovalci in turisti obiskujejo domače obrtnike in
kupujejo izdelke domače obrti (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999; Goršak, 2007).
Storitvene dejavnosti delimo na dve skupini: dejavnosti, ki nudijo storitve lokalnemu
prebivalstvu (trgovina, banka, pošta itd.), in dejavnosti, ki nudijo storitve obiskovalcu
(gostišča s hrano in pijačo, prenočišča, itd.). Na Goričkem in Kozjanskem poleg storitev za
lokalno prebivalstvo najdemo gostinsko ponudbo, vinotoče in vinske kleti ter turistične
kmetije, ki nudijo storitve za obiskovalce in lokalno prebivalstvo. Glede na turistični potencial
in naravne danosti obeh območij je storitvenih dejavnosti za obiskovalce še vedno premalo
(Geografija Slovenije, 1998; Razvojna naloga za občine Goričkega, 1997). V obeh je razvoj
turizma pomemben in bo v prihodnje dobil glavno vlogo v razvoju pokrajin. Razvija se
kmečki, izletniški, rekreacijski in zdraviliški turizem. V organizaciji obeh zavarovanih
območij se organizirajo številni naravoslovni dnevi za osnovnošolce in srednješolce ter
raziskovalni tabori (npr. Geološki tabor na Kozjanskem). Pri tem je treba omeniti, da so
večdnevni izobraževalni dogodki za učence težko izvedljivi, saj ni primernih nastanitvenih
zmogljivosti (ni npr. centra šolskih in obšolskih dejavnosti) (Krajinski park Goričko, 2007;
Kozjanski park, 2007).
Slika 3: Propadajoča hiša na Goričkem pomeni propadanje kulturne dediščine.

S pomočjo projektov se razvijajo nove oblike turizma in rekreacije (npr. Evropska pešpot na
Goričkem), ohranja in obnavlja se kulturna dediščina, promovira se delovanje kulturnih
društev in organizirajo se kulturni dogodki. Kljub temu še vedno propada veliko hiš in ostalih
objektov z etnološko in kulturno vrednostjo, saj domačini nimajo sredstev za obnovo. To
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prikazuje tudi slika 3, kjer je vidna stara hiša z veliko etnološko in kulturno vrednostjo, ki
propada zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. V zadnjem času nedomačini na Goričkem
kupujejo veliko poceni zemlje in nepremičnin, kar prinaša tudi številne probleme, saj pri
obnovi pogosto ne upoštevajo tamkajšnje arhitekture in pogosto vnašajo tujo (Krajinski park
Goričko, 2007; Kozjanski park, 2007).
Za obe območji je značilna slaba prometna povezanost, saj sta zunaj glavnih prometnih
koridorjev. Pomembne prometne poti na območjih obeh zavarovanih območij potekajo po
dolinah vodotokov. Na Goričkem poteka ena izmed dveh glavnih prometnic po dolini
Mačkovskega potoka do Hodoša in do Madžarske meje, druga pa po dolini Ledave do Kuzme
in meje z Avstrijo. Najbolj prometna cesta na Kozjanskem poteka po dolini Sotle ter povezuje
Brežice in Slovensko Bistrico. Na Kozjanskem je za lokalno prebivalstvo pomembna prečna
povezava po dolini Bistrice, ki vodi do Šentjurja pri Celju (Geografski atlas Slovenije, 1998;
Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Ponovna oživitev železniške povezave z Madžarsko leta 2001 je ponovno povezala Goričko z
ostalim delom države. Železniška proga ima velik gospodarski pomen, saj se po njej prepelje
veliko tovora iz Luke Koper na Madžarsko in naprej na vzhod. Po drugi strani je potniški
promet drugotnega pomena, saj lokalno prebivalstvo vlaka ne uporablja kot dnevno prevozno
sredstvo. Z vlaki se večinoma peljejo turisti, ki potujejo na Madžarsko in ga ne uporabljajo za
obisk Goričkega (Razvojna naloga za občine Goričkega, 1997; Krajinski park Goričko, 2007).
Železnica na Kozjanskem nima gospodarskega pomena kot na Goričkem, saj pelje le do
naselja Imeno. Prav tako je zaradi slabe povezanosti s celotnim območjem železnica
drugotnega pomena za lokalno prebivalstvo (Sajovic, 2006). Slaba prometna povezava
negativno vpliva na gospodarstvo in posledično na razvoj območja, vendar sta območji zato
manj onesnaženi z izpušnimi plini.
Na Goričkem je opazen letalski promet, saj je to območje postalo zanimivo za tujce z redno
linijo nizkocenovnega letalskega ponudnika na letališču v Gradcu. Število angleških in irskih
turistov se je zelo povečalo, nekateri med njimi so kupili poceni nepremičnine (Halo dom,
2008).
3.3. Krajinski park Goričko
Geografsko zavzema Krajinski park Goričko gričevnato pokrajino Goričko, kateri dajejo pečat
posebne naravnogeografske značilnosti, nahajališča zelo starih paleozojskih in hkrati
najmlajših kvartarnih kamnin na tako majhnem območju, gričevnato-dolinski relief,
pomanjkanje padavin in biološko izredno bogat svet. Poleg bogate narave je v pokrajini
bogata tudi kulturna dediščina. V krajinskem parku je med pomembnimi in hkrati največjimi
spomeniki grad pri Gradu, mešana verska sestava je prinesla številne cerkve in verske
spomenike, najdemo mnoge etnološko pomembne objekte (mlini, etnološke zbirke itd.) ter
številne druge kulturne vrednote.
Leta 2003 je bil razglašen Krajinski park Goričko, ki je skupaj z narodnim parkom Stražna
krajina (Örség) na Madžarskem in naravnim parkom Raab v Avstriji ob ustanovitvi
predstavljal prvi trideželni park v Evropi. S 462 km2 zavarovanega ozemlja, kar je več kot 2%
ozemlja Slovenije, je Krajinski park Goričko po površini na drugem mestu zavarovanih
območij v Sloveniji, takoj za Triglavskim narodnim parkom. Krajinski park Goričko sega na
ozemlje enajstih goričkih občin (Cankova, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje,
Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci in Šalovci) in zajema 91 naselij. S severne,
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vzhodne in zahodne strani je omejen z državno mejo, južna meja pa poteka po naravni meji
med gričevjem in ravninskim delom (Krajinski park Goričko, 2007).
3.3.1. Ustanovitev, namen in upravljanje Krajinskega parka Goričko
Vlada Republike Slovenije je oktobra 2003 izdala Uredbo o Krajinskem parku Goričko, v
kateri so določene meje parka, namen ustanovitve, pravila ravnanja oziroma varstveni režimi,
način upravljanja in nadzora ter razvojne usmeritve in ukrepi. Januarja 2004 je bil ustanovljen
Javni zavod Krajinski park Goričko s sedežem na Gradu pri naselju Grad. Po uredbi je glavni
namen ustanovitve krajinskega parka spodbujanje trajnostnega razvoja ob hkratnem
zagotavljanju razvojnih možnosti prebivalstva. Spodbuja se sonaravni razvoj podeželja in
naravi prijazne oblike kmetovanja, ohranja se biotska raznovrstnost, krajinska pestrost in
kulturna dediščina (Uredba o Krajinskem parku Goričko, 2003; Krajinski park Goričko,
2007).
Ustanovitev Krajinskega parka Goričko je bila v večini sofinancirana s strani Evropske unije s
programi Phare z donacijo v višini 1,6 milijona €. Preostali del sredstev, okoli 625.000 €, je
prispevalo Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z ostalimi ministrstvi (Ministrstvo za
kulturo, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve). Letni proračun Krajinskega parka Goričko je
okoli 350.000 € in se v večini porabi za plače ter administracijo. Finančna sredstva za
izvajanje projektov park pridobiva na evropskih in slovenskih razpisih (Balažic-Peček, 2003;
Rituper-Rodež, 2003; Kristanc, 2003).
Z Uredbo o Krajinskem parku Goričko so bile določene tudi naravovarstvene naloge in
varstveni režimi. Glavne naravovarstvene naloge se nanašajo na izvajanje projektov in
posegov, ki ohranjajo krajinsko pestrost, varujejo naravne vrednote in biotsko raznovrstnost
na tem območju, zagotavljajo ugodno stanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrt in so v
skladu z načrtom upravljanja (Uredba o Krajinskem parku Goričko, 2003).
Z varstvenimi režimi je na območju Krajinskega parka Goričko prepovedano (Uredba o
Krajinskem parku Goričko, 2003):
1. posegati v življenjske prostore ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter zmanjševati
njihovo ekosistemsko vrednost
2. spreminjati vodni režim, obliko struge ali stanje priobalnih zemljišč, da bi se s tem
poslabšale ekološke razmere
3. ograjevati zemljišča in s tem preprečiti migracijo živali
4. izkoriščati mineralne surovine ter s tem ogrožati naravne vrednote in življenjske
prostore ogroženih rastlinskih in živalskih vrst
5. v okolje sproščati gensko spremenjene organizme
6. organizirati prireditve
7. taboriti in vzletati z zrakoplovi zunaj za to določenih območij
Vlada Republike Slovenije je določila Javni zavod Krajinski park Goričko za upravljavca, ki v
okviru javne službe ohranja naravo in opravlja varstvene, razvojne, strokovne, nadzorne ter
upravljavske naloge na tem območju. Ob koncu leta 2007 je bilo v zavodu zaposlenih 16 oseb,
od tega je 10 strokovnih delavcev in 6 zaposlenih preko javnih del (Moršič, 2007).
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Javni zavod Krajinski park Goričko je sestavljen iz (Uredba o Krajinskem parku Goričko,
2003):
1. sveta zavoda, ki je najvišji organ upravljanja parka, sestavljen iz delavcev javnega
zavoda in ustanovitelja parka, predstavnikov lokalne skupnosti in zainteresirane javnosti
ter regionalne razvojne agencije
2. strokovnega sveta
3. direktorja
Z uredbo so določene naloge in dejavnosti upravljavca parka v okviru javne službe. Park mora
pripraviti predlog načrta upravljanja parka, ki ga za obdobje petih let sprejme vlada.
Upravljavec sprejema letne programe dela s finančnim programom na podlagi načrta
upravljanja parka, spremlja in analizira stanje naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in
krajinske pestrosti v parku ter skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot
v parku. Sklepa pogodbe s področja varstva narave, sodeluje z Zavodom Republike Slovenije
za varstvo narave, z regionalno razvojno agencijo, z lokalnimi skupnostmi in posamezniki,
sodeluje pri mednarodnih projektih, ozavešča javnost in zagotavlja dostop do informacij o
parku. Upravlja, vzdržuje in ureja državne in parkovne nepremičnine ter ostalo infrastrukturo.
Upravljavec parka izvaja neposredni nadzor na celotnem območju parka (Uredba o
Krajinskem parku Goričko, 2003).
Delovanje in upravljanje Krajinskega parka Goričko večinoma financira država. Z
ustanovitvijo Javnega zavoda Krajinski park Goričko lahko park kandidira na domačih
razpisih za okoljske projekte, ohranjanje kulturne dediščine, razvoj turizma, zaposlovanje ter
pomoč malim in srednje velikim podjetjem. Pomemben del finančnih sredstev za izvajanje
projektov park pridobiva iz evropskih skladov za regionalni razvoj, strukturnih in kohezijskih
skladov ter mednarodnih programov pomoči. Poleg tega pridobiva park sredstva z
vstopninami, donacijami, iz lokalnih proračunov ter s prihodki prodaje blaga in storitev
(Uredba o Krajinskem parku Goričko, 2003; Blažic-Peček, 2003).
Z ustanovitvijo Krajinskega parka Goričko so se za to razvojno zaostalo območje pojavile
številne priložnosti. Park ima vlogo povezovalne ustanove, ki pomaga pri razvoju območja in
zagotavljala čisto okolje. S pridobivanjem dodatnih razvojnih sredstev lahko park pomaga pri
upravnih postopkih, obvešča in nudi svetovanje lokalnemu prebivalstvu pri izpolnjevanju
obrazcev za razvojna sredstva. Park ponuja pomoč pri razvoju kmetijstva, turizma in ostalih
dejavnosti, ki bi zagotavljale večji razvoj in prepoznavnost območja, pomaga pri obnovi
kulturno zaščitenih objektov in se skupaj z ostalimi parki v Sloveniji vključuje v mednarodne
organizacije. Ena izmed priložnosti sodelovanja je predstavitev Krajinskega parka Goričko na
različnih prireditvah in sejmih skupaj z lokalnimi društvi (Krajinski park Goričko, 2007).
Poudarek parka je na čezmejnem sodelovanju s sosednjima parkoma v Avstriji in na
Madžarskem. Vse tri sosednje regije povezuje skupna preteklost (politična pripadnost
Madžarski), soočajo se s podobnimi razvojnimi problemi (obrobnost in oddaljenost od
razvitih centrov, gospodarska nerazvitost – najnižji BDP/prebivalca, kmetijska usmerjenost,
ekstenzivno kmetijstvo, parcelna razdrobljenost, slabo razvita industrija, pomanjkljiva
infrastruktura itd.) in imajo podobne razvojne prednosti (pestrost pokrajine, neokrnjena
narava, biotska pestrost, bogata kulturna in etnološka dediščina). Vsak od treh parkov deluje
samostojno s svojimi programi in projekti, hkrati pa imajo vsi enotno politiko čezmejnega
gospodarskega in socialnega povezovanja. Evropska unija finančno podpira trideželni park s
programom Interreg in Phare, ki financira trilateralne dejavnosti (Krajinski park Goričko,
2007).
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3.3.2. Zavarovana območja znotraj Krajinskega parka Goričko
Območje Krajinskega parka Goričko je biotsko zelo pestro, saj so tu številne pomembne ter
ogrožene rastlinske in živalske vrste. Prav zaradi teh posebnosti je Krajinski park Goričko
vključen v območje Natura 2000, med Ekološko pomembna območja in v omrežje naravnih
vrednot. Po prisotnosti rastlinskih in živalskih vrst spada Goričko med najbolj
srednjeevropsko pokrajino v Sloveniji, kjer skoraj ni čutiti dinarskih, mediteranskih in alpskih
vplivov. Biotsko najbolj bogati so srednje vlažni do polsuhi travniki. Najbolj ogroženo
življenjsko okolje na Goričkem so suha travišča, saj se zaradi opuščanja kmetovanja zelo hitro
zaraščajo. Na Goričkem je okoli 100 rastlinskih vrt, ki so na seznamu redkih in ogroženih
rastlinskih vrst v Sloveniji (Krajinski park Goričko, 2007; Moršič, 2007). Z velikim številom
različnih vrst je bogat tudi živalski svet. Če izpostavimo samo ptice vidimo, da je na
Goričkem kar 174 vrst ptic, ki so redke drugod po Sloveniji. Med temi so vrste, ki so
mednarodno priznane, na primer veliki skovik, za katerega se ocenjuje, da populacija na
Goričkem predstavlja slabo polovico celotne populacije v Sloveniji. Z zavarovanjem se skuša
ohraniti življenjski prostor vseh, še posebej ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter
omogočiti njihov normalen nadaljnji razvoj. K temu je veliko pripomogla ustanovitev
Krajinskega parka Goričko, saj so se in se še bodo izvedle številne nove strokovne študije.
Park skuša izobraziti lokalno prebivalstvo o ogroženih vrstah, o zavarovanju, o ohranjanju
njihovega števila in ohranjanju njihovih življenjskih prostorov (Krajinski park Goričko,
2007).
3.3.2.1. Natura 2000
Slabih 87 % območja Krajinskega parka Goričko je vključeno v omrežje Natura 2000, kar je
razvidno iz preglednice 2, kjer so predstavljene površine in deleži območja Nature 2000 v
parku. Na Goričkem so bile v okviru projekta »Živeti z Naturo 2000 na Goričkem« narejene
raziskave o stanju rastlinskih in živalskih vrst ter habitatov, vključenih v Naturo 2000. V
okviru tega projekta so bile narejene tudi smernice za upravljavski načrt Nature 2000. V
prihodnje bodo narejene podrobnejše delitve na manjša območja. Trenutno je območje Nature
2000 na Goričkem razdeljeno le na dve območji: na pSPA in pSCI območji kot osnovni
delitvi glede na direktivi. Iz preglednice 2 je razvidno, da je večje območje Nature 2000 v
parku zavarovano po habitatni direktivi, ki zajema slabih 87 % parka. Območje, zavarovano
po ptičji direktivi, zajema slabih 80 % parka in v celoti sovpada z območjem habitatnega tipa.
Prostorski prikaz območja Nature 2000 prikazuje karta5 (Interno gradivo Krajinskega parka
Goričko, 2007; Naravovarstveni atlas, 2007).
Preglednica 2: Natura 2000 v Krajinskem parku Goričko.
območje velikost (ha) delež v parku (%)
pSPA
36.599
79,10
pSCI
44.823
86,88
vir: Interno gradivo Krajinskega parka Goričko, 2007
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Karta 5: Razdelitev območja Natura 2000 znotraj Krajinskega parka Goričko.

Območja Nature 2000 v Krajinskem parku Goričko

LEGENDA:
Območja Natura 2000
pSPA
pSCI
Krajinski park Goričko

N

0

2

avtorica: Anita Žalik
vir podatkov: KPG

4 km

Ljubljana, 2007
vir kart. podlage: EIONET

3.3.2.2. Ekološko pomembna območja v Krajinskem parku Goričko
Celotno območje Krajinskega parka Goričko spada v omrežje ekološko pomembnih območij.
Glede na razdelitev ekološko pomembnih območij za nadaljnje podukrepe, spada Goričko v
dve območji: Ohranjanje traviščnih habitatov metuljev in Ohranjanje stelnikov. Tako kot
območje Nature 2000, tudi to območje še ni razdeljeno na manjša območja (Seznam ekološko
pomembnih območij, 2007).
3.3.2.3. Naravne vrednote in kulturna dediščina v Krajinskem parku Goričko
Na območju Krajinskega parka Goričko je 44 naravnih vrednot. Največje naravne vrednote po
površini so jezera (Ledavsko, Bukovniško in Hodoško) in posamezna gozdna območja. Poleg
teh so tukaj še posamezna drevesa (kostanj, rdeči bor, skorš itd.), vrhovi (Sotinski in Rdeči
breg), izviri, slatinski vrelci (slatinski vrelec pri Nuskovi), potoki in reke (Mala in Velika
Krka). Preglednica 3 prikazuje število naravnih vrednot na območju Krajinskega parka
Goričko po različnih zvrsteh. Največ je botaničnih, drevesnih in ekosistemskih naravnih
vrednot, najmanj pa geomorfoloških. Prostorska razporeditev naravnih vrednot v parku je
prikazana na karti 6, na kateri vidimo, da je večina naravnih vrednot v zahodnem delu
Goričkega in na skrajnem jugovzhodnem delu, medtem ko jih v osrednjem delu ni. Glede na
površino parka je v povprečju 1 naravna vrednota na 10 km2. V prihodnje bosta v omrežje
naravnih vrednot priključeni še dve območji: nahajališče paleozojskih kamnin pri Sotini in
nahajališče piroklastitov, bazalta in olivinovih nodul pri Gradu (Interno gradivo Krajinskega
parka Goričko, 2007; Naravovarstveni atlas, 2007).
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Preglednica 3: Seznam naravnih vrednot na območju Krajinskega parka Goričko.
zvrst naravne vrednote število
botanična

10

zoološka

6

drevesna

10

ekosistemska

10

geološka

2

geomorfološka

1

hidrološka

5

Skupaj
44
vir: Interno gradivo Krajinskega parka Goričko, 2007
Karta 6: Prostorska razporeditev naravnih vrednot v Krajinskem parku Goričko.

Naravne vrednote v Krajinskem parku Goričko
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#
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##
#
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0

2

N

4 km

avtorica: Anita Žalik
vir podatkov: KP

Ljubljana, 2008
vir kart. podlage: EIONET

Na območju Krajinskega parka Goričko najdemo 243 enot kulturne dediščine. Preglednica 4
prikazuje število kulturnih vrednot po posameznih enotah v Krajinskem parku Goričko.
Največje število predstavljajo enote profane stavbne dediščine kot so različne stare domačije,
mlini, kleti, hiše, spomeniki, zvoniki, stari mlini, cimprane hiše, grad pri Gradu, nagrobniki,
muzeji, šole, zidna znamenja itd. Za temi sledijo enote sakralne dediščine, med katerimi so
številne katoliške in protestantske cerkve, kapele, nagrobniki in znamenja. Karta 7 prikazuje
prostorsko razporeditev kulturnih vrednot na Goričkem, kjer je vidno, da so te enakomerno
razporejene po celotnem območju. Glede na površino parka je v povprečju 5 enot kulturne
dediščine na 10 km2 (Register nepremične kulturne dediščine, 2008).
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Preglednica 4: Seznam kulturne dediščine na območju Krajinskega parka Goričko.
enote kulturne dediščine

število

arheološka dediščina
47
profana stavbna dediščina
115
sakralna stavbna dediščina
55
sakralno profana stavbna dediščina 10
memorialna dediščina
8
vrtnoarhitekturna dediščina
1
naselbinska dediščina
5
ostalo
2
Skupaj
243
vir: Register nepremične kulturne dediščine, 2008
Karta 7: Prostorska razporeditev kulturne dediščine v Krajinskem parku Goričko.
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avtorica: Anita Žalik Ljubljana, 2008
vir podatkov: Register nepremične kulturne dediščine
vir kart. podlage: EION ET

3.4. Kozjanski regijski park
Kozjanski regijski park sestavljajo tri večje naravnogeografske regije, ki se med sabo
prepletajo: Vzhodno Posavsko hribovje, Srednjesotelsko in Bizeljsko gričevje ter Ravninsko
Obsotelje. Njihovo prepletanje je prispevalo k veliki biotski pestrosti, neokrnjeni naravi in
pestrosti pokrajine na Kozjanskem. Poleg naravnega bogastva je bogata tudi kulturna
dediščina z umetnostno-zgodovinsko dediščino (cerkve, gradovi, samostan Olimje itd.), z
etnološkimi spomeniki in dediščino (mlini, različne pomembne hiše - Slovensko-bavarska
hiša v Podsredi, etnološke zbirke, Repnice, apnenica v Podsredi itd.), z bogato naselbinsko
dediščino ter z arheološko in zgodovinsko dediščino (zgodovinski in memorialni spomeniki)
(Kozjanski park, 2007; Sajovic, 2005).
Zaradi prepletanja naravnega bogastva in kulturne dediščine so že leta 1981 ustanovili
Spominski park Trebče. Glavni vzrok za ustanovitev spominskega parka je bil zgodovinski,
saj je bila v Podsredi rojena mati Josipa Broza Tita, Marija Javeršek. Danes ima Kozjanski
regijski park površino 206 km2, kar predstavlja okoli 1 % površine Slovenije. Po površini je
Kozjanski regijski park največji med regijskimi parki. Park sega na ozemlje petih občin:
28

Primerjava delovanja Krajinskega parka Goričko in Kozjanskega regijskega parka
Bistrica ob Sotli (delež v parku: 100 %), Brežice (delež v parku: 21 %), Kozje (delež v parku:
89 %), Krško (delež v parku: 2 %) in Podčetrtek (delež v parku: 51 %). K Savinjski statistični
regiji pripada 69 % površine parka, k Posavski pa 31 % površine. V parku je skupaj 78 naselij.
S severne strani ga omejuje gozdnata Rudnica, na zahodu pogorje Bohorja in Vetrnika, na
jugu Orlica in na vzhodu mejna reka Sotla (Kozjanski park, 2007; Sajovic, 2005; Zidar, 2001;
Zidar, 2005).
3.4.1. Ustanovitev, namen in upravljanje Kozjanskega regijskega parka
Prvi ukrepi zavarovanja naravne in kulturne dediščine na Kozjanskem segajo v leto 1981, ko
je bil ustanovljen Spominski park Trebče. Z Zakonom o Spominskem parku Trebče so bile
določene meje parka, varstveni režim, razvojne usmeritve in upravljanje na območju parka.
Uprava tedanjega parka, kot posebna varstvena ustanova, je bila ustanovljena leta 1983. Pri
vzpostavitvi ideje in strategije varstva okolja na tamkajšnjem območju so upravi parka
pomagali poleg ustanovitelja (države) še mnogi slovenski in tuji partnerji. V začetku parka so
bile v ospredju prenove nekaterih kulturnih spomenikov, ki so bili v propadajočem stanju.
Obnovljeni so bili nekateri za park in celotno območje pomembni objekti, ki so danes
turistično zelo zanimivi. Obnovljena je bila Kolarjeva domačija na Trebčah, grad Podsreda,
trg Podsreda z ureditvijo središča parka, Levstikov mlin, Slovensko-bavarska hiša, Olimje in
številni drugi etnološko pomembni spomeniki. Sredi devetdesetih let se je začelo
intenzivnejše raziskovanje, proučevanje in varovanje naravnih vrednot (Sajovic, 2005; Zidar,
2001; Zidar 2005). Leta 1999 je z nadaljnjimi strokovnimi raziskavami, vrednotenjem ter
varovanjem naravnih vrednot in okolja Spominski park Trebče z Zakonom o ohranjanju
narave spremenil uradni naziv in postal Kozjanski regijski park (Zakon o ohranjanju narave,
1999). S tem zakonom se je uredil pravni položaj, delovanje in ime parka (Zakon o ohranjanju
narave, 1999).
Ustanovitveni akt Kozjanskega regijskega parka je iz leta 1981, to je Zakon o Spominskem
parku Trebče, ki pa je danes zastarel. V parku je težnja po novem ustanovitvenem aktu, ki bi
bil prilagojen današnjim razmeram. V ta namen so bile narejene številne strokovne podlage
(Goršak, 2007; Sajovic, 2005; Zidar, 2005).
Najpomembnejši dokument, s katerim se na zavarovanih območjih dosega cilje varstva okolja
in razvoja območja, je načrt upravljanja zavarovanega območja. S tem dokumentom se na
podlagi stanja in ocene v pokrajini določijo razvojne usmeritve, način izvajanja varstva
okolja, rabe in upravljanja na zavarovanem območju, v skladu s potrebami razvoja lokalnega
prebivalstva. Kozjanski regijski park načrta upravljanja še nima, vendar so s strokovnimi
podlagami pri koncu in imajo narejenega že večino dela. Izdelana je zasnova upravljanja
parka s conacijo in upravljavskimi razredi, ki vključujejo posebna varstvena območja znotraj
omrežja Natura 2000. Prioritetne naloge parka so (Goršak, 2007; Zidar, 2005):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

izvajanje strategije varstva okolja in razvoja območja
vzpostavitev partnerstev
izvajanje programov in projektov za pospešen sonaraven razvoj
monitoring, raziskovanje in vrednotenje naravnih in kulturnih vrednot
sodelovanje v projektih Evropske unije
čezmejno sodelovanje s Hrvaško
stalno usposabljanje zaposlenih
informiranje lokalnega prebivalstva
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Najpomembnejši cilj parka je poglobiti sodelovanje z lokalnim prebivalstvom, s krajevnimi
skupnostmi in občinami ter prebivalstvo prepričati o pozitivnih straneh bivanja v parku
(Goršak, 2007; Sajovic, 2005; Zidar, 2005).
Vlada je za upravljavca parka ustanovila javni zavod Kozjanski park s sedežem v Podsredi, ki
izvaja javne službe varstva, nadzora in razvoja. Ob koncu leta 2007 je bilo v zavodu
zaposlenih 18 strokovnih in tehničnih delavcev. Število zaposlenih za določen čas v okviru
projektov se spreminja in je odvisno od uspešnosti in zahtevnosti projektov. V parku so
zaposleni preko javnih del, ki pomagajo pri aktivnostih in projektih. Javni zavod Kozjanski
park je sestavljen iz sveta javnega zavoda, strokovnega sveta in direktorja. Svet zavoda šteje
15 članov, v katerem so enakomerno zastopani predstavniki ustanovitelja, lokalnih skupnosti
in zaposlenih v parku. Ker park še nima vseh potrebnih dokumentov za nemoteno delovanje,
manjka mu načrt upravljanja, lahko trenutno le svetuje pri posegih v prostor, ne more pa
izvajati nadzora (Goršak, 2007; Sajovic, 2005; Zidar, 2005). Z novim Zakonom o urejanju
prostora iz leta 2003 mora Kozjanski regijski park na podlagi 105. člena sodelovati pri
postopku naravovarstvenega soglasja za vse posege v prostor na zavarovanem območju
(Zakon o urejanju prostora, 2002).
Ustanovitev Kozjanskega parka je bila financirana iz državnega proračuna. Prav tako je v
večini iz državnega proračuna financirano celotno delovanje javnega zavoda in vzdrževanje
parkovne infrastrukture. Manjši del sredstev pridobijo s strani lokalnih skupnosti, sponzorjev,
donatorjev in iz lastnih prihodkov, kot je na primer vstopnina na gradu Podsreda. Letni
proračun parka je okoli 500.000 €, ki se večinoma porabi za plače in administracijo. Sredstva
za izvajanje projektov, s katerimi lahko uresničujejo namene in cilje, park v večini pridobiva
iz skladov Evropske unije (Goršak, 2007; Sajovic, 2005; Zidar, 2005).
Pred nekaj leti je bila težnja, da se območje Kozjanskega regijskega parka poveča proti
zahodu na več kot dvakratno današnjo površino, na 550 km2. Pobudnice za širitev so bile
občine, ki bi po širitvi prišle v območje parka in v omrežje Natura 2000. Razširjeno območje
bi zajemalo območje med rekami Savo, Savinjo in Sotlo. Leta 1999 so s spremembami in
dopolnitvami dolgoročnega prostorskega plana Slovenije vanj vključili razširitev Kozjanskega
regijskega parka. Razširitev so vključili v prostorske in razvojne dokumente Savinjske in
Posavske statistične regije. Na podlagi tega so bile s strani parka in strokovnih služb izvedene
strokovne podlage za razširitev parka. Danes širitev parka ni aktualna in po vsej verjetnosti do
nje ne bo prišlo (Goršak, 2005; Zidar, 2001; Zidar, 2005).
3.4.2. Zavarovana območja znotraj Kozjanskega regijskega parka
Številne rastlinske in živalske vrste v parku so zaščitene in pripadajo manjšim zavarovanim
območjem. Tako so v Kozjanskem regijskem parku območja Nature 2000, Ekološko
pomembna območja in sistem naravnih vrednot. Kozjanski regijski park brez svojega
izrednega naravnega bogastva verjetno ne bi bil zavarovano območje. Pri rastlinskih vrstah je
potrebno poudariti, da so na ozemlju parka ogrožene vrste s t.i. »rdečega seznama«. Po
podatkih, ki jih navaja Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst na rdeči
seznam, je na ta seznam vpisanih kar 70 vrst (Pravilnik o uvrstitvi,… 2002). Ustanovitev
Kozjanskega regijskega parka je veliko pripomogla k evidentiranju, popisu in nadaljnjem
monitoringu številnih rastlinskih in živalskih vrst, saj so bile nekatere vrste na tem območju
prvič raziskane. Prav intenzivne in pospešene raziskave v zadnjih letih so botrovale odkritju
določenih vrst, ki so po nekaterih mnenjih že izginile s tega območja. Pri tem je treba posebej
izpostaviti bogato združbo visokih suhih travnikov, ki so jo ohranili s pomočjo projekta Life.
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Podrobnejše značilnosti o združbi visokih suhih travnikov in o projektu so zapisane v
poglavju o projektih, izvedenih na območju Kozjanskega regijskega parka. Z zaščito
življenjskega prostora vijeglavke, ki je med redkimi živalskimi vrstami, je povezan projekt
Ohranjanje travniških sadovnjakov, ki je prav tako opisan v poglavju o projektih, izvedenih na
območju Kozjanskega regijskega parka (Goršak, 2007; Kozjanski park, 2007).
3.4.2.1. Natura 2000
Omrežje Natura 2000 je pomembno za Kozjanski regijski park, saj je bila to podlaga za
številne projekte, ki so se izvedli v parku (Ohranjanje suhih travnikov na Vetrniku in Oslici).
Na ozemlju parka so določena štiri območja Nature 2000 (Sajovic, 2005; Zidar, 2005;
Naravovarstveni atlas, 2007):
1.
2.
3.
4.
5.

Kozjansko-Dobrova-Jovsi (po ptičji direktivi)
Bohor (po habitatni direktivi)
Orlica (po habitatni direktivi)
Putišekova polšna (po habitatni direktivi)
Dobrova-Jovsi (po habitatni direktivi)

Skupna površina vseh petih območij Nature 2000 je 14.150 ha, kar znaša 68,7 % površine
parka. Površine in deleži vseh posameznih območij v Kozjanskem regijskem parku so
prikazani v preglednici 5. Največjo površino parka, dobrih 37 %, zavzema območje
Kozjansko-Dobrova-Jovsi, ki je zavarovano po ptičji direktivi. Najmanjšo površino parka, 0,2
% površine, zavzema območje Putišekove polšne, ki je zavarovano po habitatni direktivi.
Njihovo kartografsko razporeditev na območju Kozjanskega regijskega parka prikazuje karta
8. S kartografskega prikaza vidimo, da se območja med sabo dotikajo, Putišekova polšna pa je
znotraj območja Kozjansko-Dobrova-Jovsi (Goršak, 2007; Sajovic, 2005; Zidar, 2005;
Naravovarstveni atlas, 2007).
Preglednica 5: Natura 2000 v Kozjanskem regijskem parku.
območje
Kozjansko-Dobrova-Jovsi
Bohor
Orlica
Putišekova polšna
Dobrova-Jovsi
Skupaj
vir: Zidar, 2005

direktiva velikost (ha) delež v parku (%)
pSPA
pSCI
pSCI
pSCI
pSCI

7650
2400
3980
40
80
14.150
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19,3
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68,7

Primerjava delovanja Krajinskega parka Goričko in Kozjanskega regijskega parka
Karta 8: Prostorska razporeditev območja Nature 2000 v Kozjanskem regijskem parku.
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Ljubljana, 2007
vir kart. podlage: Kozjanski park

3.4.2.2. Ekološko pomembna območja v Kozjanskem regijskem parku
Območje Kozjanskega regijskega parka spada med ekološko pomembna območja, ki skupaj
pokrivajo površino okoli 9000 ha, ali 44 % površine parka, in se večinoma pokrivajo z
območjem Nature 2000. Glede na razdelitev ekološko pomembnih območij za nadaljnje
podukrepe, spadajo v območje Ohranjanja posebnih traviščnih habitatov. Opredeljenih je pet
ekološko pomembnih območij (Zidar, 2005; Seznam ekološko pomembnih območij, 2007):
1.
2.
3.
4.
5.

Širše območje Bohorja (v parku samo vzhodni del)
Kozjanska krajina (osrednji in severni gričevnat svet parka)
Obsoteljska mokrišča (Jugovzhodni del parka, Bizeljsko)
Orlica
Vrhovi Vetrnika in Oslice

3.4.2.3. Naravne vrednote in kulturna dediščin v Kozjanskem regijskem parku
Na območju Kozjanskega regijskega parka je evidentiranih 89 naravnih vrednot, glede na
površino parka jih je v povprečju 4,5 na 10 km2. Preglednica 6 prikazuje število naravnih
vrednot po različnih zvrsteh. Največ je drevesnih naravnih vrednot, ki jih je 24, najmanj pa
zooloških, ki je le ena. V primerjavi s Krajinskim parkom Goričko je na Kozjanskem precej
več geoloških in geomorfoloških naravnih vrednot, kar gre pripisati bolj pestri geološki
sestavi Kozjanskega in s tem večji geomorfološki pestrosti. Na karti 9 so prostorsko
predstavljene naravne vrednote na območju Kozjanskega regijskega parka, ki so razporejene
enakomerno po celotnem ozemlju parka (ARSO, 2007; Interno gradivo Kozjanskega
regijskega parka, 2007, Kozjanski park, 2007).
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Preglednica 6: Seznam naravnih vrednot na območju Kozjanskega regijskega parka.
zvrst naravne vrednote število
botanična

3

zoološka

1

drevesna

24

ekosistemska

6

geološka

18

geomorfološka

20

hidrološka

15

oblikovana narava

2

Skupaj
vir: Kozjanski park, 2007

89

Karta 9: Karta naravnih vrednot v Kozjanskem regijskem parku.
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Ljubljana, 2007
vir kart. podlage: EIONET

V Kozjanskem regijskem parku je veliko več enot kulturne dediščine kot na Goričkem, in
sicer 396. Prikazuje jih preglednica 7. Največje število predstavljajo enote profane stavbne
dediščine, kot so različne stare domačije, hiše, gospodarska poslopja, kozolci, mlini, vinske
kleti, zidanice, hlevi, dvorci itd. Za temi sledijo enote sakralne dediščine, med katerimi so
številne katoliške cerkve, kapele in druga verska znamenja. Karta 10 prikazuje prostorsko
razporeditev kulturnih vrednot na območju Kozjanskega regijskega parka, kjer je vidno, da so
tudi tu te enakomerno razporejene po celotnem območju. Glede na površino parka je v
povprečju 19 enot kulturne dediščine na 10 km2, kar je skoraj štirikrat več kot na Goričkem
(Register nepremične kulturne dediščine, 2008).
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Preglednica 7: Seznam kulturnih vrednot na območju Kozjanskega regijskega parka.
enote kulturne dediščine

število

arheološka dediščina

14

profana stavbna dediščina

297

sakralna stavbna dediščina

46

sakralno profana stavbna dediščina

1

memorialna dediščina

25

vrtnoarhitekturna dediščina

1

naselbinska dediščina

11

kulturna dediščina

1

Skupaj
396
vir: Register nepremične kulturne dediščine, 2008
Karta 10: Prostorska razporeditev kulturne dediščine v Kozjanskem regijskem parku.
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avtorica: Anita Žalik Ljubljana, 2008
vir podatkov: Register nepremične kulturne dediščine
vir kart. podlage: EION ET
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4. Delovanje in projekti Krajinskega parka Goričko in Kozjanskega
regijskega parka
Zavarovana območja v Sloveniji so pomembna za območje v katerem delujejo. Pomenijo
pomembno, včasih edino ustanovo, ki omogoča razvoj pokrajine. Na drugi strani zavarovana
območja veliko pripomorejo k varovanju naravne in kulturne dediščine, ohranjanju redkih in
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. V načrtih upravljanja, dolgoročnih planih in strategijah
je zapisanega veliko pomembnega za razvoj območja. Vsak park in ustanova si želi doprinesti
na območje veliko novosti, čim hitrejši in seveda sonaraven razvoj. A na žalost so želje
pogosto eno, izvajanje in doseganje vseh ciljev pa drugo. Pri svojem delovanju se uprava
parka sooča s številnimi problemi, ki otežujejo in onemogočajo izvajanje nekaterih projektov.
Najpogosteje so to finančni problemi in nezainteresiranost domačinov za vključevanje v
dejavnosti parka. Kljub vsemu zavarovana območja v Sloveniji delujejo uspešno, saj so vidni
pozitivni rezultati v pokrajini, ki jih s finančnimi sredstvi podpira tudi Evropska unija. Na
sliki 4 je prikazan model ustanovitve in delovanja zavarovanih območij. Območje, ki ima
posebne fizične- in družbenogeografske značilnosti, ohranjeno naravo in kulturo, je potrebno
zavarovati. Na pobudo lokalne in/ali regionalne skupnosti, države, posameznih društev in
organizacij se skupaj s financiranjem države, Evropske unije in ostalih simpatizerjev ustanovi
zavarovano območje. Po ustanovitvi zavarovanega območja se na podlagi Zakona o
ohranjanju narave in Zakona o varovanju okolja sprejmejo potrebne odločbe in pravilniki.
Vsako zavarovano območje v Sloveniji mora za svoje delovanje imeti po Zakonu o ohranjanju
narave ustanovitveni akt, načrt upravljanja in upravljavca. Dejavnosti parkov se delijo na
redno delo (upravljanje, nadzor, vzdrževanje,…), programsko delo (informatika, promocija,
označevanje poti,…) in projektno delo (Phare, Life, obnove kulturnih spomenikov,…). Pri
delovanju parkov s finančnimi sredstvi pomagajo država, ki sofinancira osnovno delovanje,
Evropska unija, ki sofinancira preko razpisov za posamezne projekte ter ostale lokalne,
regionalne in državne institucije, društva, organizacije ter agencije. Park s svojim delovanjem,
še posebej z izvajanjem projektov, vzajemno vpliva na območje, v katerem deluje. Tako se
vzdržujejo, ohranjajo in spreminjajo značilnosti območja (Dešnik, 2007; Goršek, 2007; Zakon
o ohranjanju narave, 2004).
Slika 4: Model zavarovanih območij.
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Dejavnosti upravljavcev zavarovanih območij so v splošnem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

priprava načrtov upravljanja in letnih programov dela
nadzor in monitoring naravnih in kulturnih vrednot
izvajanje varstvenih ukrepov ter urejanje in varovanje naravnih vrednot
vzdrževanje in vzpostavljanje parkovne infrastrukture
izobraževanje in osveščanje prebivalstva
raziskovanje in projektno delo
vodenje obiskovalcev
sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami ter strokovnimi
institucijami
9. mednarodno sodelovanje in vključevanje v partnerske mreže
10. spomeniško-varstvene akcije
11. promocija in marketing z izdajo informativnega materiala
12. organizacija kulturnih in družabnih prireditev ter razstav
Največji uspeh delovanja parka so izvedeni projekti, saj so njihovi rezultati najbolj vidni v
pokrajini. Žal lokalno prebivalstvo velikokrat zanimajo samo konkretni rezultati, medtem ko
je za obstoj parka pomembno tudi administrativno delo.
V tem poglavju je opisano delovanje obeh zavarovanih območij na področju izvajanja
projektov, delavnic in izobraževanj, sodelovanja in izvajanja kulturnih dogodkov, izvajanja in
trasiranja tematskih poti, sodelovanja v šolskem izobraževanju ter sodelovanja in izvajanja
turistične ponudbe. Skupaj z lokalnimi in regionalnimi društvi ter organizacijami potekajo
številni dogodki in projekti, ki niso zajeti in predstavljeni v diplomskem delu, kar pa ne
pomeni, da niso pomembni za območje. Najpomembnejši del poglavja je opis izvedenih
projektov, kar predstavlja glavni namen diplomskega dela. Na kratko so omenjeni neuspeli
projekti z vzroki za njihovo neizvedenost, na koncu pa so opisani tudi načrtovani projekti.
4.1. Krajinski park Goričko
Poleg administracije in organizacijskih del Krajinski park Goričko izvaja projekte in sodeluje
pri izdelavi strokovnih raziskav, organizira delavnice, seminarje in ostale izobraževalne
dogodke, sodeluje in izvaja kulturne dogodke, sodeluje pri šolskem izobraževanju, trasira in
urejuje tematske in strokovne poti ter promovira turistično ponudbo Goričkega. Vse te
dejavnosti parka predstavljajo uresničevanje upravljavskega načrta in doseganje ciljev. Hkrati
se širi poznavanje in delovanje parka med lokalnim prebivalstvom, ki se aktivno vključuje v
delovanje parka. Rezultati zavarovanja so različni. Poleg ohranjanja narave in kulturne
dediščine pomeni park za razvojno zaostalo Goričko pomembno zaposlitveno ustanovo, saj
zaposluje mlade z visoko stopnjo izobrazbe in brezposelne preko javnih del. Vplivi parka pa
segajo čez mejo parka v sosednje države (Dešnik, 2007; Krajinski park Goričko, 2007).
Pri delovanju parka je zelo pomembno sodelovanje z lokalnimi institucijami, organizacijami
in združenji. Park sodeluje z regionalno razvojno agencijo pri razvojnih, okoljskih in ostalih
strokovnih projektih, z občinami ter s turističnimi društvi v okviru turističnih in rekreacijskih
dogodkih. Narejene in označene so bile številne tematske poti, odvili so se številni kulturni
dogodki, organizirani so bili pohodi in še veliko drugih dogodkov. Nekateri izmed teh so
opisanih v nadaljevanju. (Dešnik, 2007; Krajinski park Goričko, 2007).
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4.1.1. Delovanje Krajinskega parka Goričko
Strokovne raziskave
Vse do ustanovitve Krajinskega parka Goričko je bilo območje slabo raziskano. Ob
ustanavljanju parka in pisanju načrta upravljanja parka so bile narejene številne strokovne
raziskave. Danes se na pobudo parka izvajajo raziskave v okviru nekaterih projektov. Večina
teh raziskav je bila povezana z opredeljevanjem in raziskovanjem območja Nature 2000. Na
območju parka je največ raziskav o posameznih rastlinskih in živalskih vrstah naredil Center
za kartografijo favne in flore. Zelo natančno so raziskani in kartirani kačji pastirji, še posebej
veliki studenčar, dvoživke, rogač, dnevni metulji, potočni škržek in ozki vretenec, ribe in
ukrajinski potočni piškur ter netopirji. V okviru raziskav so bile izdane strokovne publikacije
in natančne karte, ob zaključku pa je bila organizirana razstava (CKFF, 2007). Društvo za
raziskovanje ptic Slovenije je raziskalo ptice na Goričkem, LUTRA pa je izvedla obsežno
raziskavo o vidri v Prekmurju. Vidra, ki je uvrščena na vrh seznama ogroženih vrst v Evropi,
je razširjena ob goričkih potokih in je edina sklenjena vitalna populacija vidre v Sloveniji. Pri
izvajanju posegov je zato pomembno, da se življenjski prostor vidre ne uniči (LUTRA, 2007;
Krajinski park Goričko, 2007).
Izobraževanja
Z izobraževalnimi delavnicami, seminarji in posveti skuša Krajinski park Goričko
prebivalcem parka in ostalim predstaviti in posredovati informacije o naravnih in kulturnih
vrednotah Goričkega, kako živeti v parku skupaj z naravo, o razpisih in pridobivanju sredstev
za kmetovanje itd. Z namenom ohranjanja kulturnih spomenikov je bil izveden seminar z
naslovom »Kako naj ravnamo s kulturnimi spomeniki na Goričkem in kakšne naj bodo
kulturne prireditve na gradu Grad in na Goričkem?«. Izvedli so posvete o razvoju turistične
ponudbe v zavarovanem območju narave na Goričkem, o primernem kmetovanju na
Goričkem ter o ravnanju z vodami in njihovimi ekosistemi v porečju Mure. Pomemben del
ponudbe Krajinskega parka Goričko predstavlja organizacija naravoslovnih dni za učence in
dijake, za študente so organizirana strokovna predavanja, park pa sodeluje pri organizaciji
študentskih taborov in srečanj (npr. 10. geografsko-raziskovalni tabor Društva mladih
geografov poleti 2006) (Krajinski park Goričko, 2007).
Tematske poti
Zanimanje turistov za Goričko je zelo veliko, o čemer priča veliko število obiskovalcev
tematskih in rekreacijskih poti na območju Krajinskega parka Goričko. Večina poti so
naredila lokalna društva in občine, ki so pri ureditvi in označitvi sodelovali s parkom. Med
njimi je najdaljša Turistična pot Tromejnik (14,7 km ali 11,8 km) z najpomembnejšo točko
Tromeja. Interes parka je okolju prijazna označitev poti, kar nam prikazuje slika 5, kjer
Graščakovo pot označujejo lesene in nemoteče oznake (Moršič, 2007; Dešnik, 2007). Na
območju Krajinskega parka Goričko so naslednje tematske poti (Krajinski park Goričko,
2007):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Graščakova pot
Pot Vitis vitae
Vinska turistična cesta Goričko
Gozdna učna pot Fuks graba
Gozdna učna pot Tromejnik
Gozdna objezerska pot
Gozdna pot skozi Urbarijo
Gozdna pot v log

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

37

Pot sprostitve in užitka
Vinska pot Sv. Martina
Boršova vinska pot
Urbanova vinska pot
Vinska pot na Rigányóc
Ob pesmi klopotcev (kolesarska)
Južna pot (kolesarska)
Po bregovih Goričkega (kolesarska)
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9. Turistična pot Tromejnik
10. Pot ob Ledavskem jezeru
11. Sladka pot
12. Vidova pot
13. Pot od sv. Urbana do sv. Martina

22.
23.
24.
25.
26.

Od gradu do tromejnika (kolesarska)
Severna pot (kolesarska)
Pot med vinogradi (kolesarska)
Pomurska planinska pot
Evropska pešpot E7

Slika 5: Okolju prijazna in nemoteča oznaka za Graščakovo pot.

Kulturne in turistične prireditve
Turistična društva in organizacije so na območju Krajinskega parka Goričko zelo dejavne.
Poleg že prej omenjenih tematskih poti, društva skupaj s parkom organizirajo številne
kulturne, športne in turistične prireditve. V zadnjem času je najbolj odmevna prireditev na
Goričkem »Noč čarovnic«, ki jo obišče več tisoč obiskovalcev iz vse Slovenije in tujine. V
oktobru je organiziran Jesenski bazar na gradu, kjer sodelujejo turistična društva s
predstavitvijo rokodelstva, s kulinaričnimi dobrotami in izdelki. Organizirani so številni
pohodi po tematskih poteh, kulturne prireditve, koncerti, gledališke predstave in razstave.
Skupaj s Centrom za kartografijo favne in flore je bila organizirana učna razstava »Dvoživke
in netopirji Goričkega«, skupaj z Zvezo Slovencev na Madžarskem je fotodokumentacijska
razstava z naslovom »Po sledeh Porabskih in prekmurskih Slovencev v Ameriki« v štirih
jezikih. Z občino in župnijo Grad so organizirali razstavo »Plečnikovo delo v cerkvi Marije
vnebovzete pri Gradu«. Naštete so le nekatere prireditve, ki so bile organizirane na gradu,
treba pa je omeniti, da je veliko dogodkov organiziranih po občinah in kulturnih domovih
(Krajinski park Goričko, 2007).
4.1.2. Projekti na območju Krajinskega parka Goričko
Projekte, ki so bili izvedeni na območju Krajinskega parka Goričko, sem razdelila na dve
skupini; na projekte, kjer je park partner v projektu, in na projekte, kjer je bil park prijavitelj.
Poseben poudarek je na zadnjih, saj pomenijo uspešno delovanje parka v praksi. Projektov,
kjer je bil Krajinski park Goričko partner, je bilo veliko, saj park sodeluje kot partner
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občinam, zavodom in ostalimi organizacijami, zato sem navedla le dva primera. Narejene so
bile številne že prej omenjene tematske in pohodne poti, predavanja, delavnice in razstave.
Med projekti, kjer je park sodeloval kot partner, sta bila projekta »Cesta stražarjev«, kjer je
bila prijaviteljica občina Hodoš in projekt »Ohranimo življenjski prostor ogroženim pticam«,
ki ga je prijavilo Goričko drüjštvo za lepše vütro. V obeh projektih je bil glavni vir
financiranja program Interreg III A. V prvem projektu je občina Hodoš, poleg Krajinskega
parka Goričko, sodelovala z madžarskim partnerjem. Cilji projekta so bili vzpostavitev
zgodovinske »ceste stražarjev«, ki označuje nekdanjo mejo med državama. Ob poti so
prikazane naravne, ljudske, arhitekturne in kulturne dragocenosti okolja ter tipične
tradicionalne obrti kot turistični potencial obmejnih regij. Najpomembnejša pridobitev
projekta za celotno območje Goričkega je vsekakor obnova nekdanje vojašnice, ki bo služila
za namene mladinskega doma. (Cesta stražarjev, 2007). Drugi projekt, »Ohranimo življenjski
prostor ogroženim pticam«, je bolj varovalne narave, saj je njegov glavni namen ohraniti
visokodebelne sadovnjake na Goričkem in s tem življenjski prostor nekaterih ogroženih
živalskih vrst. Glavni cilji so ohranitev in pomladitev starih travniških sadovnjakov na
območju Goričkega, ohranitev življenjskega prostora za ogrožene ptice in izobraževanje
lastnikov o pomenu visokodebelnih sadovnjakov. Pri tem so kot partnerji sodelovali L.E.I.V.Lebende Erde in Vulkanland, Sadjarsko društvo Pomurja, 11 goričkih občin in Javni zavod
Krajinski park Goričko (Krajinski park Goričko, 2007).
Krajinski park Goričko je bil pri prijavljanju projektov na razpise skladov Evropske unije
uspešen v petih primerih. To so tudi vsi projekti, ki so jih do sedaj prijavili na evropske
razpise. Preglednica 8 prikazuje seznam petih projektov z njihovimi osnovnimi značilnostmi.
V nadaljevanju so vsi projekti podrobneje opisani z različnih vidikov: financiranje, partnerji v
projektu, nameni in cilji projekta, dejavnosti, ciljne skupine in rezultati projekta. Pri
natančnejšem opisu projektov sem uporabila interno gradivo, ki sem ga dobila na upravi
Krajinskega parka Goričko in podatke, pridobljene z razgovorom, zato sem vir navedla le pri
naslovu projekta.
Preglednica 8: Seznam vseh projektov v Krajinskem parku Goričko, sofinanciranih iz skladov
Evropske unije.
ime projekta
1 S konjsko vprego po Goričkem
2

Živeti z Naturo 2000 na
Goričkem

3 SPNU Ledave in jezera

trajanje
projekta
1. 9. 2005 –
30. 8. 2006
1. 9. 2005 –
30. 9. 2006
1. 6. 2006 –
31. 7. 2007
1. 4. 2006 –
31. 5. 2008

skupna vrednost osrednja tema
projekta
projekta
46.535,00 €

turizem

126.789,84 €

Natura 2000

170.311,64 €

Evropska zelena vez v
1.200.000,00 €
Sloveniji
Promoviranje narave z
15. 11. 2007 –
5 izobraževanjem
106.285,00 €
15. 10. 2009
interpretatorjev narave
vir: Interno gradivo Krajinskega parka Goričko, 2007
4
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strokovne
podlage
varovanje
narave, turizem
izobraževanje
interpretatorjev
narave
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4.2.2.1.

S konjsko vprego po Goričkem

(Interno gradivo Krajinskega parka Goričko, 2007)
Prvi večji projekt Krajinskega parka Goričko je bil projekt »S konjsko vprego po Goričkem«.
Trajal je 12 mesecev, od 1. 9. 2005 do 30. 8. 2006. Projekt je bil sofinanciran s finančnimi
sredstvi iz programa Phare, čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko. Tuji
partner pri projektu je bila madžarska občina Nemesnep. Kot je razvidno iz naslova projekta,
je osrednja tema turistična promocija konjereje na Goričkem, vzpostavljanje skupnega
turističnega produkta, čezmejno ohranjanje raznovrstnosti in trajnostni razvoj. Skupna
vrednost projekta je bila 46.535,00 €, od tega je bilo iz programa Phare sofinancirano
41.416,00 € ali 89 % vrednosti projekta. Preostali del so bila lastna sredstva prijavitelja in
vključenih partnerjev.
OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:
Trajanje
1. 9. 2005 - 30. 8. 2006
Financiranje
Skupna vrednost: 46.535,00 €
Sredstva iz programa PHARE SLO-HU: 41.416,00 €
Partnerji
1. občina Nemesnep (Madžarska)
2. Občina Kobilje
3. Prekmurska Kobiljska konjenica
4. Zavod za turizem Dobrovnik
Namen in cilji projekta
Glavni namen projekta je bil uvesti in razviti nov turistični produkt in novo turistično
ponudbo na območju Krajinskega parka Goričko. Turistom in obiskovalcem parka je
ponujena nova oblika ogleda z vozom, ki ga vlečejo konji. To ima veliko širši vpliv, saj je bil
namen projekta ohranitev in razvoj konjereje na tem območju. Posredno bo razvoj konjereje
vplival na ohranjanje in vzdrževanje travnikov, ki so zelo pomembni za ohranjanje biotske
raznovrstnosti v parku. Cilj projekta je bil uvajanje okolju in naravi prijazne nove vrste
prevoza ljudi na zavarovanem območju narave za spoznavanje naravnih in kulturnih
znamenitosti območja. Hkrati so se v projekt vključili tudi lokalni ponudniki gostinskih in
prenočevalnih storitev ob poteh prevoza turistov s konjsko vprego.
Dejavnosti in ciljne skupine
Dejavnosti, ki so bile izvedene v okviru projekta, so bile različne. Prvo je bilo izobraževanje
bodočih voznikov konjske vprege za prevoz obiskovalcev. Izdelali so tri vozove za prevoz
gostov in kupili dva para konjev. Na območju vseh treh vključenih občin, Kobilje, Dobrovnik
in Nemesnep na Madžarskem, so naredili pot, ki vključuje številne naravne in kulturne
znamenitosti ter gostinsko in prenočevalno ponudbo ob poti. Izdelan je bil promocijski
prospekt v 10.000 izvodih v slovenskem, madžarskem in nemškem jeziku, ob koncu projekta
pa so izvedli zaključno prireditev s kulturnim programom, na kateri je bil predstavljen projekt
s praktičnim prikazom vožnje s konjsko vprego.
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Projekt je vključeval rejce in skrbnike konjev ter voznike konjske vprege, ki so se izobrazili o
pomenu konjereje. Pri izvajanju so sodelovali izdelovalci vozov, različna lokalna turistična
društva in lokalne skupnosti. V prihodnje se bodo s kočijo peljali tudi številni obiskovalci in
turisti Krajinskega parka Goričko ter tako na nov način doživeli Goričko.
Učinki projekta
Uspešnost projekta se meri z njegovimi rezultati. Projekt je na območje Krajinskega parka
Goričko prinesel številne novosti, saj se je turistična ponudba nadgradila in popestrila. Uvedle
so se nove možnosti zaslužka na področju sonaravnega turizma. Projekt je vplival na
ozaveščanje o varnosti vozila in licenciranje voznikov vprežnih vozil, kar pri nas še ni
urejeno. Tako se je s pripravo predpisov poudarilo pospeševanje zakonodaje na tem področju.
Hkrati je bil narejen tudi velik premik pri varovanju in ohranjanju kulturne pokrajine in
habitatnih tipov z izobraževanjem prebivalcev. Projekt je dosegel svoje namene in cilje ter
traja še naprej, saj se organizirajo vožnje s konjsko vprego.
4.2.2.1.

Živeti z Naturo 2000 na Goričkem

(Interno gradivo Krajinskega parka Goričko, 2007)
Projekt »Živeti z Naturo 2000 na Goričkem« je eden izmed projektov, katerega rezultati
najbolj uresničujejo cilje Krajinskega parka Goričko. Ohranjanje biotske raznovrstnosti na
Goričkem z ozaveščanjem lokalnega prebivalstva o pomenu Nature 2000 in trajnostni razvoj
območja so bile osrednje teme projekta, ki so hkrati tudi temeljni cilji zavarovanega območja.
Projekt je trajal 12 mesecev, od 1. 9. 2005 – 30. 8. 2006, in je vključeval območje Nature
2000 v vseh občinah parka. Celotna vrednost projekta je bila 126.789,84 €, od tega je bilo 90
% sredstev sofinancirano s programom Phare, ki je program čezmejnega sodelovanja med
Slovenijo in Avstrijo. Avstrijski partner L.E.i.V. – »Lebende Erde in Vulkanland« je skrbnik
sosednjega območja Nature 2000, kjer skušajo ohraniti zlatovratko. Izkušnje pri skrbi za
ohranjanje in povečevanje števila parov zlatovranke so se s projektom skušale prenesti in
uporabiti na Goričkem.
OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:
Trajanje
1. 9. 2005 – 30. 8. 2006
Financiranje
Skupna vrednost: 126.789,84 €
Sredstva iz programa PHARE- SLO-A: 114.110,95 €
Partnerji
1. L.E.i.V. – »Lebende Erde in Vulkanland« (Avstrija)
2. Stainz bei Straden (Avstrija)
3. Zavod RS za varstvo narave - Območna enota Maribor
4. Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije
5. Srednja kmetijska šola v Rakičanu
6. Goričko Drüjštvo za lepše vütro
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Namen in cilji projekta
Izhodišče izvajanja projekta je bilo okrepiti pomen Krajinskega parka Goričko v lokalnem
okolju, predstaviti razvojne priložnosti v parku in poudariti pomen Nature 2000. Poleg tega je
bil namen projekta strniti dosedanje znanje o pomenu varstva narave z načini gospodarjenja,
ki bodo ohranili življenjsko okolje redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Velik
poudarek je bil na izobraževanju in osveščanju lokalnega prebivalstva v okviru različnih
dejavnosti. Prebivalci so sodelovali v projektu na natečaju za izdelavo izdelkov iz naravnih
virov kot možnosti za dopolnilno dejavnost gospodinjstev in kmečkih gospodarstev na
zavarovanem območju parka. Poleg lokalnih prebivalcev je bil poudarek na vključevanju
učencev in dijakov, katerim se je skušalo približati naravovarstvene vsebine in pomen
območja Nature 2000. Cilj projekta je bil pripraviti strokovna izhodišča ter izdelati ukrepe
varovanja in razvoja za upravljavski načrt Nature 2000 na Goričkem. V veliko pomoč so bile
izkušnje in praksa avstrijskega partnerja v jugovzhodni Štajerski, ki upravlja z območjem
zlatovranke. Cilj projekta je bil tudi, da se vsa strokovna izhodišča prenese v prakso z obnovo
ekološko pomembnega habitata.
Dejavnosti in ciljne skupine
Projekt je vključeval strokovno usklajevanje med nosilci razvoja in partnerji, vključenimi v
projekt, pri pripravi ukrepov varstva in razvoja Goričkega. Izvedenih je bilo več strokovnih
srečanj, komunikacijskih delavnic in pregled zakonskih predpisov s področja varstva narave.
Na podlagi strokovnih izhodišč se je izdelala notranja conacija območja Krajinskega parka
Goričko na osnovi kartiranih habitatnih tipov. Za informiranje javnosti je bila izdana knjižica,
v kateri so poljudno predstavljeni habitati značilnih in kvalifikacijskih rastlinskih in živalskih
vrst. V času projekta je potekala priprava člankov za objavo v občinskih glasilih. Z namenom
neposrednega sodelovanja so pripravili učne liste za učne skupine različnih starosti in izvedli
doživljajsko vodenje po parku. S terenskim delom na temo »Raba in obnova ekološko
pomembnega habitata« so sodelovali dijaki Srednje kmetijske šole Rakičan. Narejen je bil
idejni natečaj za »Izdelek iz narave in za naravo« kot primer prodajne promocije v parku. V
projekt je bila vključena razstava s predstavitvijo projekta in habitatnih tipov v parku.
Ciljne skupine v projektu so bile različne: lastniki, skrbniki in obdelovalci kmetijskih
zemljišč, rokodelci, učenci pomurskih osnovnih šol in dijaki Srednje kmetijske šole Rakičan,
mladi, ki jih problematika zanima, in strokovna javnost.
Učinki projekta
Na podlagi dobre prakse partnerja so bila usklajena strokovna izhodišča za upravljavski načrt
Nature 2000 in kriteriji za notranjo conacijo. Prikazan je bil praktični prikaz košnje
mokrotnega travnika. Projekt je prinesel številne druge rezultate, med njimi najvidnejša, ki sta
zajela najširši krog ljudi: Knjižica »Krajinski park Goričko – živi z naravo« s plakatom in
razstava o habitatnih tipih Krajinskega parka Goričko. Razstava je bila osnovana kot potujoča
razstava na osnovnih šolah, ki je obogatila pouk biologije. V knjižici so predstavljena
življenjska okolja pomembnih rastlinskih in živalskih vrst na Goričkem ter vpliv človeka na
spreminjanje tega okolja, podanih je nekaj nasvetov za ohranjanje biotske raznovrstnosti na
Goričkem. Glavni namen knjižice je poudariti pomen sodelovanja med kmetovalci, kmetijsko
svetovalno službo in strokovnjaki s področja naravovarstva. Za vse zainteresirane je bil
izveden javni anonimni natečaj – »Izdelek iz narave v naravo«, kjer so izbrali izdelek, ki bo v
prihodnje služil kot turistični produkt za promocijo parka. Vsi izdelki, vključeni na natečaj, so
bili predstavljeni na razstavi. Za naravoslovne učne dni so bili izdelani delovni listi, poskusno
so izvedli naravoslovni dan in doživljajsko vodenje za obiskovalce parka. Projekt je bil
vseskozi predstavljen v medijih, na radiu, televiziji in v lokalnih časopisih. Vse omenjene
dejavnosti in rezultati projekta pomenijo veliko za ohranitev narave in za trajnostni razvoj
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Goričkega na področju kmetijstva, turizma in kakovosti bivanja. Z zaključitvijo projekta
konec avgusta 2006 se projekt v praksi ni zaključil, saj se rezultati projekta uporabljajo še
danes. Krajinski park Goričko izvaja na podlagi pripravljenega programa naravoslovne dni,
namenjene vsem osnovnim šolam v Sloveniji, kjer se uporabljajo učni listi, narejeni v okviru
projekta. V redno naravoslovno-turistično ponudbo parka so danes vključena tudi doživljajska
vodenja po parku.
4.2.2.1. Strokovne podlage za načrt upravljanja s porečjem Ledave in Ledavskim
jezerom nad zajezitvijo v Kraščih
(Interno gradivo Krajinskega parka Goričko, 2007)
Najpomembnejši vodotok na Goričkem je reka Ledava, ki skupaj z Ledavskim jezerom
predstavlja pomembno vodno točko območja. Vpliv človeka na porečje Ledave se je povečal
z zajezitvijo in z nastankom Ledavskega jezera pri Kraščih leta 1974. Vloga Ledave in
njenega jezera je različna, od kmetijske do turistične. Pri tem sta se pri upravljanju
zapostavljala ekološki in vodovarstveni pomen porečja, kar je ogrozilo življenjski prostor tam
živečih rastlinskih in živalskih vrst. Narejene so bile strokovne podlage obravnavanega
območja, ki so v skladu z veljavnimi zakoni in uredbami o vodah. Projekt je pokrival območje
zgornjega porečja Ledave (okoli 60 km2) nad zajezitvijo v Kraščih, ki sega na ozemlje občin
Rogašovci, Kuzma, Grad in Cankova. Glavni tuji partner pri projektu je bilo avstrijsko
podjetje, ki skrbi za oskrbo z vodo- Wasserverband Wasserversorgung Bezirk Radkersburg.
Projekt je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi je predstavljal ureditev porečja Ledave z
ekoremediacijo, drugi del pa zasnovo ureditve Ledavskega jezera. Z njim se je omogočilo
reševanje problematike onesnaženih voda in upravljanja z njimi. Projekt, ki je trajal 13
mesecev, od 1. 6. 2006 do 31. 7. 2007, je bil sofinanciran s programa Interreg III A v višini
170.311,64 €.
OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:
Trajanje
1. 6. 2006 - 31. 7. 2007
Financiranje
Skupna vrednost: 170.311,64 €
Sredstva iz programa INTERREG III A: SLO-A: 170.311,64 €
Partnerji
1. Wasserverband Wasserversorgung Bezirk Radkersburg (Avstrija)
2. Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
3. Center za zdravje in razvoj Murska Sobota
4. Občina Cankova
5. Občina Rogašovci
6. Občina Kuzma
7. Občina Grad
8. Društvo za zdravo življenje Mavrica
9. Ribiška družina Murska Sobota
10. LUTRA Inštitut za ohranjanje naravne dediščine
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Namen in cilji projekta
S projektom se je v prvi vrsti želelo urediti zakonske predpise s področja upravljanja z vodami
na Goričkem po Zakonu o vodah. Glavni namen projekta je bil izdelati manjkajoče in
dopolnilne strokovne podlage za porečje Ledave in za Ledavsko jezero, ki bodo v skladu z
Okvirno vodno direktivo ter Direktivo o čiščenju komunalne in odpadne vode. Hkrati so s
strokovnimi podlagami naredili načrt upravljanja porečja Ledave in Ledavskim jezerom, ki je
v skladu z Zakonom o vodah in ki bo podlaga za nadaljnjo reševanje problematike
onesnaženih voda. Zaradi ranljivosti vodnih ekosistemov, je bil cilj projekta ohraniti naravne
vire s trajnostnim razvojem vključenega območja. S tem se bo ohranila tudi biotska
raznovrstnost, ki je z današnjim upravljanjem vode in obvodnega sveta ogrožena.
Dejavnosti in ciljne skupine
Dejavnosti v okviru projekta so bile razdeljene na tri faze. Najprej je s pomočjo partnerjev
stekla koordinacija, kjer so uskladili in pripravili akcijski načrt celotnega projekta. V naslednji
fazi projekta so se izvedle številne strokovne študije. Te so vključevale analizo stanja Ledave
s pritoki, njenega porečja in Ledavskega jezera z različnih področij: hidrografskega,
geografskega, biološkega s poudarkom na rastlinskih in živalskih vrstah, ki živijo ob vodi, z
vidika rabe tal ter vpliva človeka na obravnavane vodne ekosisteme. Narejena je bila
vodnogospodarska strokovna študija, ki je vključevala gospodarski pomen obravnavanih
vodotokov, predvsem Ledavskega jezera, in ekoremediacijska strokovna študija, ki je
pokazala vpliv ekoremediacije. Na podlagi strokovnih raziskav in študij so bile podane teze za
načrt upravljanja z vodami v porečju zgornje Ledave.
Projekt je bil namenjen predstavnikom in prebivalcem občin, ki so v projektu sodelovale kot
partnerice ter imajo neposreden in posreden vpliv na obravnavane vodotoke, vsem ostalim
prebivalcem Goričkega ter vsem obiskovalcem parka. Najpomembnejša ciljna skupina je bilo
lokalno prebivalstvo, predvsem tisti, ki živijo ob obravnavanih vodotokih.
Učinki projekta
Najpomembnejši rezultat projekta je bil izdelan načrt upravljanja s predlogi in ukrepi za
izboljšanje stanja v Ledavi, Lukaj potoku in Ledavskem jezeru. Načrt upravljanja je usklajen z
Zakonom o vodah ter je v skladu z Okvirno vodno direktivo in Direktivo o čiščenju
komunalne in odpadne vode. Z vključevanjem občin in lokalnega prebivalstva se je
prepoznavnost in pomembnost območja povečala. Ob tem so se prebivalci seznanili o pomenu
varovanja vode kot naravnega vira, ki bo v prihodnosti postala najpomembnejša dobrina
človeštva. V projektu vključeni partnerji so se povezali in bodo v namen ohranjanja porečja
Ledave, Ledavskega jezera in ostalih vodotokov na Goričkem sodelovali tudi v prihodnje.
Vendar pa bodo pri tem potrebovali finančno močnega partnerja, ki bo sofinanciral
zastavljene projekte s hkratnim sonaravnim razvojem.
4.2.2.1.

Evropska zelena vez v Sloveniji

(Interno gradivo Krajinskega parka Goričko, 2007)
Idejo za projekt Evropske zelene poti, ki ponazarja nekdanjo železno zaveso, je dala IUCN
mednarodna zveza za varstvo narave, ki združuje 23 evropskih držav od Barentskega do
Črnega in Jadranskega morja. Namen projekta je bil povezati pomembna naravna območja ob
nekdanji železni zavesi, ki predstavlja najdaljši skupno povezan sistem habitatov v Evropi. V
projekt je bilo vključenih osem evropskih držav, kjer je bila nekdaj železna zavesa. Nekdanje
zaprte meje, ki so ljudi in narode med seboj ločevale, bodo nadomestile žive, zelene meje, ki
bodo ljudi ozaveščale o pomembnosti varovanja okolja skupaj z regionalnim razvojem pod
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sloganom »Meje ločujejo. Narava povezuje!« Projekt, katerega skupna vrednost je bila 1,2
milijona evrov, je bil sofinanciran iz programa Interreg IIIB CADSES v višini 730.000,00 €,
kar je 60% celotne vrednosti projekta. Začetek projekta je bil 1. 4. 2006, konec pa 31. 5. 2008.
OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:
Trajanje
1. 4. 2006 – 31. 5. 2008
Financiranje
Skupna vrednost: 1.203.979,00 €*
Sredstva iz programa INTERREG IIIB CADSES: 734.460,50 €
* skupna vrednot celotnega projekta v vseh evropskih državah
Partnerji
Vodilni partner in koordinator projekta je bil Assosation for Rural Developement in Thuringia
(Thüringer Landesgesellschaft ThLG) iz Nemčije. V projektu je povezanih 17 partnerjev iz 8
evropskih držav: Nemčija (BUND Thuringia – Friends of the Earth Germany, University of
Applied Sciences Erfurt, Institute for Traffic and Space, Thuringian Ministry of Agriculture,
Nature Conservation and Environment), Češka (Institute of Systems Biology and Ecology,
Academy of Sciences of the Czech Republic, Oziveni - Bohemian Greenways, Hnuti Duha,
Friends of the Earth Czech Republic), Avstrija (Institute for Nature Protection and Landscape
Ecology – in cooperation with the Association for Nature Protection Austria, Association for
Nature Protection Burgenland), Slovaška (Slovak Environmental Agency, REC - Regional
Environmental Centre for Central and Eastern Europe, Country Office Slovakia), Madžarska
(Hungarian Cyclist Club, Castanea – Society for Environmental Protection), Slovenija (Javni
zavod Krajinski park Goričko, Logarska Dolina d.o.o.), Bolgarija (ETP (Environmental
Training Projects) Foundation) in Hrvaška (State Institute for Nature Protection).
V Sloveniji sta bila glavna partnerja Krajinski park Goričko in Logarska Dolina d.o.o. S
Krajinskim parkom Goričko so v aktivnostih projekta sodelovali naslednji partnerji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lebende Erde in Vulkanland (L.E.I.V.) iz Avstrije
Center za zdravje in razvoj Murska Sobota
Občina Cankova
Občina Rogašovci
Občina Kuzma
Občina Tržič
Mariborska razvojna agencija
iMARK, inštitut za raziskave in izobraževanje Beltinci

Namen in cilji projekta
Namen projekta je bil povezati zavarovana območja v Evropi skozi rekreacijo ter na nov način
ozaveščati ljudi o ohranjanju narave in njenem pomenu za vsa živa bitja. Glavni cilj projekta
je bil povečati regionalno sodelovanje med Evropskimi državami z vidika narave in njene
biotske raznovrstnosti. Z novo obliko naravi in zdravju prijazne rekreacije se je razširila
turistična ponudba na zavarovanih območjih. Na območju Krajinskega parka Goričko je bila
ob poti prikazana naravna in kulturna dediščina, ki poteka po državni meji med Slovenijo in
Avstrijo. Cilj projekta je bil vključiti domače in tuje turiste, ki bodo uporabljali novo obliko
rekreacije na Goričkem in ob tem spoznavati naravo.
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Dejavnosti in ciljne skupine
Dejavnosti projekta so bile razdeljene na štiri dele. Najprej se je vzpostavil trans-nacionalni
sistem habitatov ob načrtovani poti, sledil je razvoj mehkih oblik prometa s študijami
izvedljivosti in pilotnimi projekti, promocija s turističnim marketingom in izobraževalnimi
projekti, na koncu pa je bila vzpostavljena trans-nacionalna mreža GREEN BELT. V
Sloveniji so potekale dejavnosti v okviru skupnega načrta. S strani vseh partnerjev so bili
najprej pripravljeni in usklajeni natančni akcijski, časovni in izvedbeni načrti. Imenovana je
bila kontaktna oseba s Centrom za zdravje in razvoj, ki je predstavljala regijskega
koordinatorja mreže. Sledilo je proučevanje obstoječih pohodnih poti na obravnavanem
območju z izdelavo skupnega digitalnega zemljevida. Izbrani so bili vodniki, ki so se
izobrazili in pridobili mednarodno INWA licenco vodnikov nordijske hoje. Izdelani in
postavljeni so bili infomati in info točke z označbo poti nordijske hoje in znamenitosti ob poti.
Z natečajem se je oblikoval pohodniški potni list kot pohodniški spominek za uporabnike poti.
Organiziran je bil pohod nordijske hoje, kjer je bila predstavitev infomata in otvoritev
transverzale nordijske hoje med Slovenijo in Avstrijo. Vseskozi je bila predstavitev projekta v
lokalnih in občinskih medijih ter na tiskovni konferenci.
Projekt je neposredno vključeval domače in tuje pohodnike in turiste, vodnike nordijske hoje,
lokalne in nacionalne turistične vodnike, nosilce dejavnosti povezane z rekreacijo ter
upravljavce zavarovanih območij narave. Veliko več je bilo posredno vključenih ljudi. Gre za
lokalne prebivalce, za katere pot pomeni sprostitev in novo vrsto rekreacije, ob kateri bodo
spoznavali svoje okolje, ter za obiskovalce Krajinskega parka Goričko in turiste, ki park
obiščejo z rekreacijskim namenom. Pot pomeni novo obliko spoznavanja narave za
naravovarstvenike in ljubitelje narave, kulturne delavce ter seveda za učence, dijake in
študente.
Slika 6: Informacijska tabla o Zeleni poti v Sloveniji z logotipom projekta.
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Učinki projekta
Najbolj viden rezultat projekta na Goričkem je oblikovanje in povezava nordijskih in
pohodniških poti med Avstrijo in Slovenijo, ki so del Evropske zelene poti. Ob poti so
postavljene štiri informacijske točke in informacijski stebri, ki obiskovalcem predstavijo
projekt, naravo in nordijsko hojo. Slika 6 prikazuje informacijski steber pri gradu. Izdelane so
bile karte pohodnih poti nordijske hoje skupaj s podatki o njeni zahtevnosti. Izdelan je bil
predlog pohodniškega spominka v obliki pohodniškega potnega lista, ki ga bo prejel
obiskovalec in uporabnik pohodne poti. V okviru projekta so bili izobraženi vodniki nordijske
hoje, 12 iz Slovenije in 3 iz Avstrije. Izpeljan je bil pohod nordijske hoje, kjer je bila
predstavitev nordijske hoje. Za park pomeni projekt veliko, saj se bo v ponudbo parka
vključila nova oblika rekreacije in turizma, ki jo bodo uporabljali tako domači kot tuji gostje.
O projektu so bili domačini informirani preko medijev, tako da je pohodnikov kar precej, saj
se nordijska hoja še vedno reklamira kot pomembna oblika rekreacije.
4.2.2.1.

Promoviranje narave z izobraževanjem interpretatorjev narave

(Interno gradivo Krajinskega parka Goričko, 2007)
Zadnji projekt, ki ga je Krajinski park Goričko prijavil na razpis Lifelong Learning Programe
2007-2013 – Leonardo da Vinci, je projekt »Promoviranje narave z izobraževanjem
interpretatorjev narave«. Projekt se je začel s 15. 11. 2007 in bo trajal 24 mesecev, do 15. 10.
2009. Osrednja tema projekta je Natura 2000, izobraževanje interpretatorjev narave in
promocija zdravega načina življenja obiskovalcem zavarovanih območij. V Sloveniji je v
omrežje Natura 2000 vključeno okoli 35 % ozemlja države, kjer je vodenje obiskovalcev
drugačno, saj je potrebno poznati in ustrezno interpretirati naravo ter jo tako bolj približati
obiskovalcem. Takšne ponudbe v Sloveniji še nimamo, kljub temu pa je potreba po tem
velika. Pri projektu gre za prenos dobre prakse iz Avstrije in Nemčije, kjer je področje
interpretatorstva narave dobro razvito. To dokazuje veliko število obiskovalcev v tamkajšnjih
zavarovanih območjih, veliko število alternativnih ponudb za mlajše skupine obiskovalcev,
dobra obiskanost središč za obiskovalce in efektivna promocija zdravega načina življenja. V
obeh državah delujejo programi izobraževanj za šolanje vodnikov po zavarovanih območjih.
Skupna vrednost projekta je 106.285,00 €, od tega bo s programoma Leonardo da Vinci
sofinancirano 79.711,00 €, kar je 75 % celotne vrednosti projekta.
OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:
Trajanje
15. 11. 2007 – 15. 10. 2009
Financiranje
Skupna vrednost: 106.285,00 €
Sredstva iz programa Leonardo da Vinci: 79.711,00 €
Partnerji
1. Zveza naravnih parkov Avstrije
2. Zveza naravnih parkov Nemčije
3. Center za zdravje in razvoj Murska Sobota
4. NOV'NA razvoj, Razvoj lokalnih skupnosti d.o.o.
5. Mariborska razvojna agencija
6. Soline Pridelava soli d.o.o.
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Namen in cilji projekta
Glavni namen projekta je prenos načina izobraževanja vodnikov – interpretatorjev narave iz
nekaterih evropskih držav. Pri tem ne gre za običajno interpretacijo, saj interpretacija narave
temelji na doživljanju narave skozi neposredno izkušnjo z določenim znanjem. Cilj projekta je
izboljšanje kakovosti vodenja v naravi skupaj z razvojem novih turističnih produktov. Hkrati s
tem se promovira še zdrav način življenja v sožitju z naravo. Cilj je dvigniti število
individualnih obiskovalcev zavarovanih območij v Sloveniji in njihovih informacijskih
središč, kjer bi obiskovalci dobili vodnika-interpretatorja za vodenje po parku. Pri
izobraževanju interpretatorjev narave bodo v prvi vrsti vključeni domačini, ki naravo poznajo
iz lastnih izkušenj. S projektom se želi dvigniti zavest lokalnega prebivalstva o varovanju
narave, trajnostnem razvoj in zdravem načinu življenja.
Dejavnosti in ciljne skupine
Dejavnosti projekta bodo osredotočene na oblikovanje učnega načrta o načinu izobraževanja
vodnikov – interpretatorjev narave in promotorjev zdravega načina življenja v Sloveniji. Učni
načrt bo narejen s pomočjo različnih predavateljev in strokovnjakov. Najprej bodo narejene
analize o trenutni ponudbi izobraževanja za turističnega vodnika. Raziskale se bodo možnosti
certificiranja izobraževanja na nacionalni ravni, kar bi pomenilo, da se bo v Sloveniji
oblikovala nova poklicna klasifikacija po določenih standardih.
Ciljne skupine, ki bodo v projektu sodelovale, bodo različni strokovnjaki, vsi bodoči
interpretatorji narave in promotorji zdravega načina življenja.
Učinki projekta
Ker se je projekt šele začel, rezultati še niso vidni. Rezultati projekta ne bodo materialni, saj
bo poudarek na doprinosu znanja o načinu izobraževanja interpretatorjev narave v Slovenijo.
Glavni rezultat projekta bo izdelan učni načrt za izobraževanje interpretatorjev narave in
promotorjev zdravega načina življenja, ki bo podlaga za promocijo in izvajanje programa v
prihodnosti. Za potrebe učnega načrta bo narejena analiza obstoječe ponudbe izobraževanja,
predvsem turističnega vodenja, ki bo pokazala kakšno je stanje v regiji in v Sloveniji. Preučile
se bodo možnosti certificiranja izobraževanja na nacionalni ravni, kar bo pomenilo
oblikovanje nove poklicne klasifikacije.
4.1.3. Prihodnje delovanje in prihodnji projekti
Delovanje Krajinskega parka Goričko bo v prihodnosti še naprej usmerjeno k izpolnjevanju
namenov in ciljev parka, tako bo še naprej velik poudarek na varovanju narave, vseh
zavarovanih območij in pomembnih objektov znotraj parka (Natura 2000, Ekološko
pomembna območja, naravne in kulturne vrednote). V ospredju bo tudi izobraževanje
lokalnega prebivalstva o pomembnosti varovanja okolja, ki se danes še ne zaveda prednosti
zavarovanega območja. Domačini bodo morali v prihodnje bolj sodelovati v projektih in s tem
pridobiti nova znanja za čim bolj sonaravno delovanje v parku, skupaj s sonaravnim
kmetovanjem (Dešnik, 2007; Moršič, 2007).
Vsi dosedanji projekti so bili zelo uspešno izvedeni in so prinesli pozitivne rezultate za
celotno območje parka. Največji problem pri projektih je, da po zaključku projekta ni več
finančnih sredstev za nadaljevanje dejavnosti projekta in za vzdrževanje osnovne
infrastrukture. Da projekt ne bi propadel, park nadgradi zelo uspešne projekte in jih kot nove
ponovno prijavi na razpise Evropske unije. Lep primer tega je zadnji projekt »Promoviranje
narave z izobraževanjem interpretatorjev narave«, ki je nadgradnja projekta »Živeti z Naturo
2000 na Goričkem«. Za takšne primere ponuja Evropska unija tudi posebne razpise, na primer

48

Primerjava delovanja Krajinskega parka Goričko in Kozjanskega regijskega parka
za projekte programa Life se razpiše program Life po Life in sofinancira uspešno izvedene
projekte, ki se s sredstvi tega programa lahko nadaljujejo (Dešnik, 2007; Moršič, 2007).
V prihodnosti ima Krajinski park Goričko v načrtu urediti geološko učno pot z vključitvijo
Lendave ter vrtin nafte in zemeljskega plina, ki so zunaj zavarovanega območja. V okviru
geološke poti bi uredili geološko-paleontološko zbirko, ki bi imela pomembno izobraževalno
vlogo. Prav izobraževanje učencev, dijakov in študentov o geologiji Prekmurja je cilj ureditve
te poti. S celovito geološko raziskavo imajo namen predstaviti geološko sestavo območja
vsem ciljnim skupinam na različnih nivojih, od najpreprostejše za osnovnošolce do bolj
zahtevne za študente. S tem projektom bodo opozorili na pomanjkanje infrastrukture in
prenočitvenih kapacitet za izvajanje večdnevnih izobraževalnih dogodkov. Želja parka je
pridobitev soglasij in ureditev Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na Goričkem (Dešnik,
2007; Moršič, 2007).
Sedež uprave parka je v gradu, katerega obnova je bila sofinancirana iz evropskih sredstev,
danes pa obnovo sofinancira Ministrstvo za kulturo. Ker je bil objekt pred začetkom obnove v
zelo slabem stanju, poteka obnova zelo počasi. To predstavlja problem pri delovanju parka in
povečuje stroške za delovanje parka (kurjava, elektrika itd.). Kakšno funkcijo bo imel
obnovljen grad v prihodnosti, še ni dokončno določeno. V prihodnosti bo potrebno pri
oblikovanju dokončne ponudbe gradu pridobiti močnega strateškega partnerja, ki bo s
finančnimi sredstvi pripomogel k sooblikovanju celovite ponudbe grada kot pomembne
ponudbe parka in celotnega Prekmurja. Pri oblikovanju funkcije gradu v prihodnosti se
pojavljajo številne možnosti: uprava parka, hostel, mladinski dom ali hotel (Dešnik, 2007;
Moršič, 2007).
Park bo pri svojem delovanju in izvajanju projektov še naprej sodeloval z občinami, lokalnimi
turističnimi in ostalimi društvi in organizacijami, razvojnimi inštitucijami, šolami in ostalimi
izobraževalnimi institucijami. Poleg lokalnih bo park v prihodnosti sodeloval s številnim
slovenskimi in evropskimi organizacijami (Dešnik, 2007; Moršič, 2007).
4.2. Kozjanski regijski park
Kozjanski regijski park je v svojih 26 oziroma »novih« 8 letih delovanja naredil že mnogo. Pri
opisu delovanja parka sem dala poudarek na zadnjih 8 let delovanja, medtem ko sem pri
delovanju parka pred letom 1999 opisala le nekatere projekte.
Velikokrat interesi lokalnih društev in organizacij sovpadajo s programom dela parka, kar
pomeni dobro sodelovanje ter uspešno izvedene skupne naloge in projekte. Skupne aktivnosti
so s področja organizacije kulturnih prireditev, razstav, urejanja pešpoti, naravnih vrednot in
okolice kulturnih spomenikov, izobraževanj in priprave projektnih predlogov. Skupaj so
pripravili razstavo »Naravne in kulturne dediščine Bizeljskega«, uredili Bizeljske pešpoti,
sodelovali pri praznovanju 600-letnice trga Pilštanj, uredili okolico cerkve sv. Mihaela v
Pišecah, obnovili več mostov na reki Bistrici, označili Lurško jamo v Zagorju, čistili in uredili
Grusko jamo ter še marsikaj. Tudi tukaj je Kozjanski regijski park pomembna institucija, ki
zaposluje mlade z visoko izobrazbo in brezposelne preko javnih del. Pomembno je
sodelovanje z regionalnimi razvojnimi agencijami in občinami, kjer je glavni namen
regionalni razvoj območja na osnovi lastnih virov. Številne tematske poti, obnovljeni kulturni
spomeniki, ohranjena narava in še marsikaj privablja veliko število turistov, za katere pomeni
Kozjansko počitek, uživanje v naravi in pridobivanje nove energije (Goršak, 2007; Kozjanski
park, 2007; Predlog osnutka načrta upravljanja…, 2007).
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Prav tako kot za Krajinski park Goričko sem tudi za Kozjanski regijski park opisala delovanje
parka z vidika izvajanja projektov ter sodelovanja parka pri projektih ostalih lokalnih
organizacij in združenj. Na kratko sem opisala delovanje parka z vidika izdelanih strokovnih
raziskav, organizacije delavnic, seminarjev in ostalih izobraževalnih dogodkov, sodelovanja
in izvajanja kulturnih dogodkov, izvajanja in trasiranja različnih tematskih in strokovnih poti
ter promocije turistične ponudbe. V začetku so na kratko predstavljeni posamezni konkretni
primeri delovanja parka, največji poudarek pa je na projektih, kjer je bil Kozjanski regijski
park nosilec projekta.
4.2.1. Delovanje Kozjanskega regijskega parka
Strokovne raziskave
Ustanovitev Kozjanskega regijskega parka je za to, do tedaj nepoznano območje, prinesla
nove študije in raziskave. Za začetek delovanja in za načrt upravljanja parka so bile narejene
strokovne podlage, zbrala in vodila se je dokumentacija o zavarovanem območju, začelo se je
kartiranje favne in flore, popis naravnih in kulturnih vrednot ter ocena stanja okolja Na
območju Kozjanskega parka sta bili dve obsežni raziskavi zoološke sestave parka. Društvo za
opisovanje ptic Slovenije je izvedlo raziskavo o vrstah ptic, Prirodoslovni muzej Slovenije pa
je raziskal stanje plazilcev in dvoživk v parku. Ti dve raziskavi sta pokazali, da so na območju
Kozjanskega regijskega parka izredno številčne nekatere evropsko pomembne vrste ptic,
vendar je območje parka še vedno premalo raziskano (Kozjanski park, 2007; Goršak, 2007;
Zidar, 2001). V obsežni ornitološki raziskavi so našteli 120 vrst ptic in zabeležili tri vrste, ki
so zaradi redkosti pomembne za Slovenijo. Med te spadajo čebelar, ki ima na Kozjanskem
najstarejšo in največjo kolonijo v Sloveniji, mali orel in travniški vrabec. Identificirali so 25
vrst ptic, ki imajo na območju parka velik varstveni pomen (Jančar & Trebušak, 2000; Jančar,
2000).
Izobraževanja
Za prebivalce Kozjanskega regijskega parka so pomembna različna izobraževanja, ki bi jih
lahko razdelili na dve skupini. V prvo skupino sodijo strokovne delavnice, seminarji in
posveti s strokovnimi temami, v drugo pa kulturne in ustvarjalne delavnice, kjer se z
druženjem udeleženci naučijo praktičnih stvari. Med prvimi so vsekakor pomembna strokovna
izobraževanja z delavnicami v okviru posameznih projektov (npr. obrezovanje sadovnjakov,
košnja travnikov,…), ki so našteti v poglavju o projektih v Kozjanskem regijskem parku.
Poleg teh se izvajajo izobraževanja, ki jih organizirajo za pomoč pri pridobivanju kmetijskih
sredstev, strokovni posveti (na primer posvet o stavbni dediščini na Kozjanskem), predavanje
o ogrevanju in onesnaževanju okolja, strokovni posvet o sveti Emi, krasoslovna delavnica in
krasoslovni tabor ter še marsikaj. Za učence in dijake organizirajo naravoslovne dneve z
različnimi temami (pešpot Podsreda, pešpot Vetrnik, geološka pot na Rudnico in Virštanj,
soteska Bistrice, suhi travniki in orhideje, travniški sadovnjaki, ekološko kmetovanje,
gnezdišče čebelarja na Bizeljskem in drevesni očaki). Drug sklop izobraževanj predstavljajo
ustvarjalne delavnice v velikonočnem in božičnem času ter Mednarodni glasbeni seminarji na
gradu Podsreda (Kozjanski park, 2007).
Tematske in pohodniške poti
Območje Kozjanskega regijskega parka prepredajo številne tematske, učne in pohodniške
poti. V prihodnosti ima park namen urediti in povezati pešpoti na celotnem zavarovanem
območju na podlagi enotnega koncepta. Ob tem bodo ustanovili informacijsko središče za
obiskovalce in turiste, kjer bodo ti dobili informacije na enem mestu. Poleg tematskih in učnih
poti ima park v načrtu ureditev pešpoti okoli vseh večjih naselij v Kozjanskem regijskem
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parku. Na območju parka je 50 km označenih in urejenih poti, ki so opremljene z označbami.
O nekaterih poteh so bile izdelane zloženke in vodniki (Geološke učna pot, Učna pot Vetrnik,
Pešpot Podsreda). Najdaljša pot je Pešpot Podsreda, ki je dolga 32 km. V Kozjanskem
regijskem parku so naslednje tematske in pohodniške poti (Goršak, 2007; Kozjanski park,
2007):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Geološka učna pot na Rudnico in Virštanj
Učna pot Travnik na Vetrniku
Pešpot Podsreda
Pešpot Pilštanj
Emina romarska pot
Vodna pot Gabernica
Gozdna pot Pišece
Pot k repnicam

9. Vidova pot
10. Grajska pot
11. Slomškova pot
12. Vinska cesta
13. Evropska pešpot E7
14. Zasavska planinska transverzala
15. kolesarske poti

Kulturne in turistične prireditve
Za območje Kozjanskega so pomembne kulturne in turistične prireditve, ki jih pripravlja in
organizira Kozjanski regijski park skupaj z lokalnimi društvi in organizacijami. V okviru
Kozjanskega regijskega parka so bili izvedeni »Glasbeno poletje na gradu Podsreda«, kulturni
dnevi, koncerti, gledališke predstave, predstavitve knjig, čistilne akcije in še marsikaj. V
okviru projekta Praznik kozjanskega jabolka so številni dogodki, med katerimi je
najpomembnejši in najbolj obiskan sejem, na katerem se predstavijo lokalni prebivalci z
domačimi pridelki in izdelki. Organizirane so razstave, čez cel teden pa se odvija kulturni in
športni program. Več o Prazniku kozjanskega jabolka je napisano v poglavju o projektih
Kozjanskega regijskega parka. Na gradu Podsreda so priložnostne in stalne razstave slikarjev,
kiparjev, fotografov in drugih umetnikov, razstavljene so zgodovinske, geološke, botanične in
druge zbirke. Spodaj so naštete le nekatere izmed razstav na gradu Podsreda, ki jih je v
preteklosti organiziral Kozjanski regijski park na gradu Podsreda (Kozjanski park, 2007):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Razstava fosilov in mineralov iz zbirke Stanislava Bačarja
Rastline moje mladosti (Marija Sušnik)
Sprehodi po Kozjanskem parku, botanične risbe (Zagorka Simić)
Svetovi v svetem (Goce Kalajdžiski, Zoran Ogrinc, Marjan Skumavc)
Razstava fotografij o gozdu (Hrvoje T. Oršanič)
Ne tipaj! Freske na lehnjaku (Irena Romih)
Kiparska razstava (Boštjan Novak)

4.2.2. Projekti na območju Kozjanskega regijskega parka
Projekte, izvedene na območju Kozjanskega regijskega parka, sem prav tako razdelila na dva
dela, na projekte, kjer je bil park prijavitelj in glavni koordinator, ter na projekte, kjer je park
sodeloval kot partner. Projektov, kjer je Kozjanski regijski park sodeloval kot partner, je bilo
na območju parka zelo veliko in vsak izmed njih je prinesel pozitivne rezultate za Kozjansko.
Kozjanski regijski park je bil aktiven že od vsega začetka, vendar so bili pred uradnim
preimenovanjem parka, leta 1999, v ospredju spomeniško-kulturni projekti. S sredstvi
Ministrstva za kulturo so leta 1983 začeli obnavljati grad Podsreda, ki je danes pomembna
turistična in kulturna točka v parku. V osemdesetih letih so začeli obnavljati še Bizeljski grad,
grad Olimje in grad Pišece ter posamezne pomembne kulturne objekte. Med njimi so:
Kunšperk 14, Hrastje 22, Levstikov mlin, Križe 5, Podsreda 36 in Podsreda 45, Fiketova hiša,
kamnita znamenja ter sramotilna stebra v Podsredi in na Pilštanju. Izvedena je bila celostna
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prenova kompleksa Trebče, kjer so obnovili Javerškovo domačijo z Nežino hišo in apnenico,
Kolarjevo domačijo s Senikom ter posneli dokumentarni film o Josipu Brozu Titu na Trebčah
(Goršak, 2007; Predlog osnutka načrta upravljanja…, 2007).
Kozjanski regijski park je bil pri prijavljanju projektov na razpise Evropske unije uspešen v
šestih primerih. Poleg teh projektov je Praznik kozjanskega jabolka postal vsakoletni projekt.
Število vseh do sedaj napisanih in osnovanih projektov je bilo 14, od teh jih je bilo v
organizaciji parka izvedenih 9. Izmed izvedenih projektov sem potem izločila projekte, ki so
bili sofinancirani iz skladov Evropske unije in jih je bilo 6. Ti so predstavljeni v preglednici 9,
podrobneje pa so opisani v nadaljevanju, kjer so opisani z različnih vidikov: financiranje,
partnerji v projektu, nameni in cilji projekta, dejavnosti in ciljne skupine ter rezultati projekta.
Podatke o vseh projektih sem dobila na upravi Kozjanskega regijskega parka z razgovorom,
zato sem vir podatkov navedla le pri naslovu projekta. Na kratko so opisani tudi trije uspešni
projekti v organizacija Kozjanskega regijskega parka, ki pa niso bili sofinancirani iz skladov
Evropske Unije.
Preglednica 9: Skupni seznam vseh projektov v Kozjanskem regijskem parku, sofinanciranih
iz skladov Evropske unije.
ime projekta

trajanje
projekta
1. 1. 2001 –
1. 1. 2004

Vzdrževanje in ohranjanje visokih
suhih travnikov na Vetrniku in Oslici
Formiranje produktov in storitev
1. 12. 2002 –
2 trajnostnega turizma na območju
31. 10. 2003
Kozjanskega parka
1. 11. 2003 –
3 Transromanica
31. 10. 2006
1. 7. 2005 –
4 Emina romarska pot
30. 6. 2007
Ohranjanje in ekonomizacija
travniških sadovnjakov kot sestavine 1. 9. 2005 –
5
trajnostnega razvoja v obmejnih
30. 6. 2007
območjih Slovenije in Hrvaške
1

6 PANet 2010

1. 4. 2006 –
31. 3. 2008

skupna vrednost
projekta

tema
projekta

275.000,00 €

Natura 2000

260.000,00 €

izobraževanje
mladih

2.048.805,00 €

turizem

144.988,32 €

verski
turizem

357.863,00 €

travniški
sadovnjaki

1.500.000,00 €

upravljanje
zavarovanih
območij

vir: Interno gradivo Kozjanskega regijskega parka, 2007
Neuspešnih projektov Kozjanskega regijskega parka, ki niso bili izvedeni iz različnih
razlogov, je bilo pet. Med njimi dva projekta s področja varovanja območja Nature 2000, ki so
ju prijavili na program Life Natura, predpristopni projekt GEF – Global Environmental
Foundation, projekt EVROREGIO 21 in zadnji neuspeli projekt »Koristne žuželke«. Vzrokov,
zakaj projekti niso bili uspešni na razpisu, je več. Projekta programa Life Natura, prijavljena
leta 2002 in 2004, nista bila odobrena, ker je Kozjanski regijski park leta 2001 za obdobje treh
let že dobil finančna sredstva iz tega programa. To je tudi eden izmed kriterijev za odobritev
projekta, ki se navezuje na število že odobrenih projektov prijavitelja. Projekt Global
Environmental Foundation je bil eden izmed predpristopnih programov, a ni uspel zaradi
neusklajenosti partnerjev. Projekt EUROREGIO 21 se je nekaj časa že izvajal med nemškimi,
finskimi, slovenskimi in avstrijskimi partnerji in je imel namen povezati vključene države z
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izmenjavo izkušenj in predstavitvitvijo lokalnih produktov. Po začetnih sestankih in
predstavitvah se je projekt zaradi neusklajenosti med partnerji ustavil. Zadnji neuspešen in
neizveden projekt je bil projekt o divjih čebelah med Kozjanskim regijskim parkom in
hrvaškim partnerjem. Izhodišče projekta je bila divja čebela s poudarkom njenega pomena in
njene ogroženosti zaradi intenzivnega kmetovanja. Projekt ni uspel zaradi finančnih
problemov hrvaškega partnerja, ki ni uspel pridobiti dovolj sredstev (Goršak, 2007; Interno
gradivo Kozjanskega regijskega parka, 2007). Iz tega je razvidno, da so vzroki za neuspeh,
neizvajanje ali nedokončanje projekta različni: finančni, zmanjšanje interesa med partnerjev,
strogi kriteriji razpisa, osebni itd. Na ta način lahko še tako dobro napisan projekt propade.
Treba je poudariti, da ideja projekta ne propade in jo v parku poskušajo vsaj deloma uporabiti
v prihodnjih aktivnostih.
Projekti, ki so bili izvedeni v organizaciji Kozjanskega regijskega parka in niso bili
sofinancirani iz skladov Evropske unije, so: Evidentiranje in dokumentiranje anonimne
podeželske stavbne dediščine na območju Kozjanskega regijskega parka, mladinske
izmenjave in Praznik kozjanskega jabolka.
Prvi mednarodni projekt je bil projekt evidentiranja podeželske stavbne dediščine, ki sta ga
organizirala Kozjanski regijski park in Bavarsko slovensko društvo skupaj s partnerji:
Univerzo v Mariboru, Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Visoko tehniško šola iz
Regensburga. Projekt je bil finančno podprt z nemške strani in Ministrstva za kulturo na
slovenski strani. Na terenu so študentje tri leta popisovali podeželsko stavbno dediščino
Kozjanskega parka in popisali okoli 45 % celotnega ozemlja parka. Ugotovili so, da okoli 800
objektov odgovarja statusu kulturne dediščine. Svoje rezultate so predstavili v Nemčiji in na
upravi parka, kjer so bili organizirani trije simpoziji na temo reševanja podeželske stavbne
dediščine (Goršak, 2007; Interno gradivo Kozjanskega regijskega parka, 2007).
Park je v svoje delovanje vključil mlade v okviru evropskega programa MLADINA, ki je bil
finančno podprt s strani nacionalne agencije Mladina Movit. Program podpira mednarodno
sodelovanje mladih pri spoznavanju novih kultur, okolja in drugače mislečih vrstnikov, ki
skupaj prispevajo k oblikovanju in krepitvi evropske zavesti. Organizirane so bile štiri
mladinske izmenjave, tri so potekale v Nemčiji leta 2001, 2002 in 2005, leta 2003 pa v
Sloveniji. V okviru mladinskih izmenjav je sodelovalo okoli 200 mladih iz različnih evropskih
držav. Osrednje teme izmenjav so bile okolje, kulturna dediščina, evropska zavest, razvoj
podeželja ipd. To je bil prvi večji mednarodni projekt, kjer so z namenom ozaveščanja o
pomenu parka, kulturne dediščine in lokalne identitete sodelovali mladi (Goršak, 2007;
Interno gradivo Kozjanskega regijskega parka, 2007).
Praznik kozjanskega jabolka je bil najprej organiziran v okviru projekta o visokodebelnih
travniških sadovnjakih. Ob zaključitvi tega projekta je bil velik interes, da se dogodek
organizira v prihodnje. Nastal je samostojen vsakoletni projekt, ki ga park organizira sredi
oktobra skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, občino Kozje,
posameznimi lokalnimi društvi, ekološkimi kmetijami ter posamezniki. V tednu dni so
organizirane številne aktivnosti na temo varstva in ohranjanja travniških sadovnjakov in
varstva narave, rekreacijsko-izobraževalne in športne prireditve (predstavitev učnih poti
Kozjanskega regijskega parka, nogometni turnir) ter dvodnevni zaključni dogodek – Sejem
regionalnih produktov. Na sejmu se predstavljajo in prodajajo ekološki in tradicionalni
produkti lokalnih društev, ekoloških kmetij ter posameznikov. Potekajo tudi predstavitve
partnerjev in simpatizerjev Kozjanskega regijskega parka iz vse Slovenije. Organizirani so
številni kulturni dogodki in prireditve kot na primer razstava starih sort jabolk, ki je prikazana
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na sliki 7. V celotnem tedenskem dogajanju sodeluje in se predstavi okoli 70 predstavnikov
društev, kmetij, šol, obrtnikov in partnerskih institucij, dogodka se udeleži več kot tisoč
obiskovalcev iz vse Slovenije in iz tujine. Praznik kozjanskega jabolka je eden izmed
najodmevnejših projektov Kozjanskega regionalnega parka, katerega rezultate pozna največ
Slovencev (Goršak, 2007; Interno gradivo Kozjanskega regijskega parka, 2007).
Slika 7: Razstava »Stare sorte jabolk« v okviru Praznika kozjanskega jabolka 2007.

(vir fotografije: Jure Košutnik, 2007)
4.2.2.1.

Vzdrževanje in ohranjanje visokih suhih travnikov na Vetrniku in Oslici

(Goršak, 2007; Interno gradivo Kozjanskega regijskega parka, 2007)
Suhi travniki so zelo občutljiv ekosistem in po številu rastlinskih vrst najbogatejši biotop v
Sloveniji. Ocenjujejo, da na njih raste več kot 700 različnih rastlinskih vrst, žal pa je ta
ekosistem zaradi vse bolj intenzivnega kmetovanja in opuščanja košnje na strmih predelih
zelo ogrožen. Problem pri ohranjanju suhih travnikov je pomanjkanje naravovarstvene zavesti
v javnosti. Program Life Natura je namenjen prav takšnim problemom, saj sofinancira
projekte, ki so namenjeni ohranjanju naravnih habitatov prostoživeče favne in flore v okviru
omrežja Natura 2000. Že prvo leto, ko je Slovenija lahko pristopila k temu programu, je
Kozjanski regijski park uspel na razpisu s programom »Vzdrževanje in ohranjanje visokih
suhih travnikov na Vetrniku in Oslici«. Glavni namen projekta je bil ugotoviti stanje visokih
suhih travnikov na območju Kozjanskega regijskega parka in z načrtom upravljanja ohraniti ta
biotsko bogat ekosistem ter o njegovem pomenu opozoriti lokalno prebivalstvo. Kot tuja
nemška partnerja sta pri projektu sodelovala akademija, Bayerische Akademie für Naturschutz
und Landschaftspflege, in naravni park Naturpark Oberer Bayerischer Wlad. Projekt je trajal
tri leta, z začetkom 1. 1. 2001 in zaključkom 1. 1. 2004. Skupna vrednost projekta je bila
275.000,00 €, od tega je program sofinanciral Life 206.250,00 €, kar je 75 % vrednosti
celotnega projekta. Ministrstvo za okolje in prostor je sofinanciralo 55.000,00 €, kar
predstavlja 20 % vrednosti projekta.
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OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:
Trajanje
1. 1. 2001 – 1. 1. 2004
Financiranje
Skupna vrednost: 275.000,00 €
Sredstva iz programa Life: 206.250,00 €
Ministrstvo za okolje in prostor: 55.000,00 €
Partnerji
1. Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (Nemčija)
2. Naturpark Oberer Bayerischer Wald (Nemčija)
3. Ministrstvo za okolje in prostor
Namen in cilji projekta
Glavni namen projekta je bil izvesti strokovne raziskave in ugotoviti kakšno je stanje suhih
travnikov na Vetrniku in Oslici ter na podlagi razširjene baze podatkov pripraviti načrt
upravljanja za nadaljnje ukrepe. Velik poudarek je bil na seznanjanju, izobraževanju in
aktivnem vključevanju javnosti, učencev, lastnikov zemljišč in lokalnega prebivalstva v
projekt. Projekt je imel več ciljev. Eden izmed njih je bil pridobiti natančen vpogled nad
stanjem vseh rastlinskih vrst na visokih suhih travnikih in zagotoviti njihov nadaljnji
monitoring. Naslednji cilj je bil ohranitev trenutnega stanja ter z aktivnostmi preprečiti
nadaljnjo degradacijo in zaraščanje suhih travišč. S konkretnimi predlogi in metodami o
optimalni rabi bi se zagotovila maksimalna ohranitev ekosistema. Poudarek je bil tudi na
izobraževanju in svetovanju lastnikom zemljišč o pravilni košnji travnikov. Najpomembnejši
cilj projekta je bil priprava podatkov in dokumentov za ustanovitev območja Natura 2000
znotraj Kozjanskega regijskega parka.
Dejavnosti in ciljne skupine
V začetku izvajanja projekta je bilo potrebno najprej določiti območje proučevanja. Okvirna
površina proučevanja je bila določena že ob prijavi projekta, vendar je bila zaradi zmanjšanja
finančnih sredstev Ministrstva za okolje in prostor zmanjšana iz začetnih 500 ha na 275 ha. Za
nadaljnje delo in izobraževanje lastnikov zemljišč so bile sklenjene pogodbe, ki so
zagotavljale plačilo subvencij kmetom, vključenih v projekt. Pri tem je park naletel na številne
probleme, saj je bilo teh lastnikov kar 69. Nekateri med njimi niso živeli na Kozjanskem ali v
Sloveniji, ponekod pa je bilo več lastnikov. Poleg tega je struktura lastnikov zemljišč zelo
slaba, večina jih je starejših, ki površine ne obdelujejo, kar vodi v še hitrejše zaraščanje
travnikov. Za lastnike in prebivalce parka so bili organizirani seminarji, delavnice in
izobraževanja s praktičnim prikazom košnje. Po določitvi območja proučevanja in sklenitvi
pogodb so bili narejeni popisi rastlinskih vrst na visokih travnikih in strokovne raziskave s
predlogi za razglasitev območja Natura 2000. Projekt je bil vseskozi predstavljen širši javnosti
v časopisih, v televizijskih in radijskih oddajah, izdelani so bili plakati in zloženke. Za
doseganje ciljev projekta je bila kupljena osnovna strojna in programska oprema. Kupili so
orodja, potrebna za vzpostavitev standardne digitalne podatkovne baze in stroje za terensko
delo.
V projekt so bili neposredno vključeni lastniki zemljišč, učenci, študentje in lokalni
prebivalci. Vzpostavljene so bile močne povezave med vključenimi skupinami v projektu,
med lastniki zemljišč, predstavniki občin, prebivalci parka in različnimi društvi.
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Učinki projekta
Glavni rezultat projekta je izdelan naravovarstveni načrt upravljanja za suha travišča na
Vetrniku in Oslici ter vzpostavitev območja Natura 2000. Ob tem so se popisali redki habitati,
ki so predstavljeni na novi Učni poti Travnik na Vetrniku in v priloženem vodniku po poti.
Izdelana je bila internetna stran in zloženka z opisom projekta ter predstavitvijo učne poti z
opisi rastlinskih vrst. Očiščenih je bilo 25 ha najbolj zaraščenih površin, pokošenih pa 275 ha.
Poleg teh je bilo v celoti evidentiranih prvotnih 500 ha površin, ki so bila prav tako vnesena v
podatkovno bazo. Izobraževanja in seminarji za lastnike zemljišč in prebivalce parka so
opozorili na pomen suhih travnikov in problem njihovega izginjanja zaradi zaraščanja in
intenzivnega kmetovanja s pretiranim gnojenjem. S projektom se je izdelala natančna baza
podatkov za nadaljnji stalni monitoring, osnovala se je mreža lastnikov in zagotovila so se
finančna nadomestila. Projekt je s svojimi aktivnostmi prinesel večjo stopnjo ozaveščanja
prebivalstva o pomembnosti suhih travnikov. Pri tem je potrebno povedati, da upravljanje s
suhimi travniki poteka tudi po zaključku projekta. Park z javnimi delavci še naprej izvaja dela
in čisti zaraščene površine. Dolgoročni učinek projekta je vsekakor ohranitev redkih
traviščnih vrst.
4.2.2.2. Formiranje produktov in storitev trajnostnega turizma na območju Kozjanskega
parka
(Goršak, 2007; Interno gradivo Kozjanskega regijskega parka, 2007)
Struktura prebivalstva na Kozjanskem je prikazana v geografski primerjavi med parkoma. Iz
nje je razvidno slabo stanje z velikim številom brezposelnih oseb in pomanjkanje delovnih
mest za mlado izobraženo prebivalstvo. Da bi nekoliko izboljšali stanje na Kozjanskem, je
Kozjanski regijski park izvedel projekt »Formiranje produktov in storitev trajnostnega turizma
na območju Kozjanskega parka«, ki je bil financiran iz predpristopnega programa Evropske
unije Phare 2000 – ekonomska in socialna kohezija. Vrednost projekta je bila 260.000,00 €, iz
evropskega sklada so prejeli 178.223,54 €, kar je 69 % celotne vrednosti projekta. Projekt je
trajal enajst mesecev, od 1. 12. 2002 do 31. 10. 2003. Tuji partner v projektu je bil nemški
Oberer Bayerischer Wald. V projekt so bili vključeni brezposelni mladi z območja parka.
Glavni namen projekta je bil ustaviti »beg možganov« s Kozjanskega, predvsem mladega
izobraženega prebivalstva, s pomočjo novih in prilagodljivih oblik razvoja območja.
OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:
Trajanje
1. 12. 2002 – 31. 10. 2003
Financiranje
Skupna vrednost: 260.000,00 €
Sredstva iz programa Phare 2000: 178.223,54 €
Partnerji
1. Oberer Bayerischer Wald (Nemčija)
2. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
3. Gostinska šola Celje
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Namen in cilji projekta
Že samo ime projekta pove, da je bil namen projekta formirati nove produkte trajnostnega
turizma na območju Kozjanskega regijskega parka, v katerem bodo sodelovali mladi brez
zaposlitve. Glavni namen projekta je bil, da bo po zaključku projekta prišlo do zaposlitve 3-5
oseb, ki bodo še naprej sodelovale na osnovanih projektih in produktih turizma. Cilj projekta
je bil zaustaviti odseljevanje mladih izobražencev iz regije in jim z dodatno izobrazbo
ponuditi nove možnosti zaposlitve na Kozjanskem. Mladi bodo prevzeli nekatere vloge v
razvoju tega območja ter s tem doprinesli svoje ideje in zamisli.
Dejavnosti in ciljne skupine
Dejavnosti v okviru projekta so bile razdeljene na osem različnih modulov, ki so vključevali:
1. analize potencialov območja z naravnimi in kulturnimi vrednotami, okoljem in
ekologijo
2. izkušnje trajnostnega razvoja primerljivih srednjeevropskih regij
3. potenciale podeželja kot novega produkta turizma
4. promocijo
5. projektni inženiring
Na osnovi modulov so bile izvedene delavnice, seminarji, predavanja, strokovne ekskurzije in
delo na konkretnih primerih. Udeleženci, ki so bili razdeljeni na štiri skupine, so delali na
štirih samostojnih projektih: Via historica, Srednjeveška kuhinja, Kozjansko jabolko in Eko
vas. Vsaka skupina je delala na svojem področju z enim in istim ciljem – predstaviti nov
produkt turizma na Kozjanskem. Kot primer predstavitve dobre prakse je bila organizirana
strokovna ekskurzija v Nemčijo v Naravni park Zgornji Bavarski gozd. Tam so bili
predstavljeni projekti renaturacije kmetijskih površin in drugi naravovarstveni projekti, s
katerimi skušajo vzpostaviti večjo biotsko diverziteto območja.
V projekt je bilo vključenih 33 brezposelnih oseb in dva študenta z območja Kozjanskega
regijskega parka, ki imajo visoko oziroma višjo stopnjo izobrazbe in so stari do 30 let.
Učinki projekta
Najpomembnejši rezultat projekta so bili strokovno usposobljeni izobraženi mladi kadri, ki
bodo v prihodnje imeli pomembno vlogo pri razvoju Kozjanskega. Poleg tega so bili
ustvarjeni novi konkretni produkti, ki se lahko uporabijo za razvoj trajnostnega turizma na
Kozjanskem. Projekt je bil zaključen in deloma uspešen. Projekt Srednjeveška kuhinja je bil
izveden v sodelovanju z Gostinsko šolo iz Celja s predstavitvijo srednjeveškega kosila na
gradu Podsreda. Projekt Kozjansko jabolko je prinesel nekatere alternativne produkte iz
jabolk – jabolčno pivo, topinamburovo žganje, topinamburov sok, skorševo žganje in žganje
drobnice.
Kljub dobro zastavljenim namenom in ciljem projekta Via historica, kot pot naravne in
kulturne dediščine, in Eko vas Trebež, ki bi prinesel prvo eko vas na Kozjanskem, nista
dokončno uspela. V okviru delavnic so bile narejene raziskave in analize, vendar se projekta
nista dokončno uresničila. Projekt Via historica je bil zasnovan v času težnje po širitvi parka
in je predstavljal pot naravne in kulturne dediščine na razširjenem območju parka, med
Savinjo, Savo in Sotlo v turistične in izobraževalne namene. Ker se je težnja po širitvi parka
ustavila, je to pomenilo tudi zastoj projekta. Projekt Eko vas Trebež je imel namen urediti eko
vas in prikazati ekološki način življenja. Park je za namene projekta kupil devet nepremičnin
v vasi Trebež, ki bi jih obnovili in uredili. Pri tem so se pojavili problemi glede
funkcionalnosti objektov, kar je pomenilo tudi velika finančna sredstva. Projekt se je ustavil in
se do danes ni nadaljeval, objekti, ki so bili kupljeni za potrebe projekta, pa nimajo nobene
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funkcije in počasi propadajo. Edini rezultat projekta je Praznik kozjanskega jabolka, ki je
organiziran vsako leto.
4.2.2.3.

TRANSROMANICA

(Goršak, 2007; Interno gradivo Kozjanskega regijskega parka, 2007)
Transromanica pomeni Transnational network and itineraries of the Romanesque, ali po
slovensko »Romanska transnacionalna mreža in kulturno turistične poti v Evropi«. Projekt je
skušal povezati pet evropskih regij (Saško in Turingijo v Nemčiji, Modeno, Parmo in Ferraro
v Italiji, Koroško v Avstriji in Slovenijo kot celoto) z razvojem skupnega kulturnega turizma
in okrepiti trajnostni razvoj na podlagi skupne evropske romanske dediščine. V ospredju je bil
skupni romanski slog, ki se je razvil med leti 950 in 1250 v umetnosti in arhitekturi. Projekt,
katerega skupna vrednost je znašala 2,1 milijona evrov, je bil sofinanciran iz programa
Interreg IIIB- CADES v višini 1,3 milijone evrov, kar je 62 % celotne vrednosti projekta.
Trajal je 36 mesecev, od 1. 11. 2003 do 31. 10. 2006. V projektu je sodelovalo 17 partnerjev
iz Nemčije, Avstrije, Italije in Slovenije. Vodilno vlogo partnerja je imel nemški partner
Ministry for Building and Traffic of Federal Land Saxony-Anhalt. V Sloveniji je bil glavni
koordinator med partnerji Mednarodni inštitut za turizem, Kozjanski regijski park pa je bil v
projektu partner in je izvajal aktivnosti na območju parka.
OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:
Trajanje
1. 11. 2003 – 31. 10. 2006
Financiranje
Skupna vrednost: 2.048.805,00 €
Sredstva iz programa Interreg IIIB - CADES: 1.300.000,00 €
Partnerji
Vodilni partner in koordinator projekta je bil Ministry for Building and Traffic of Federal
Land Saxony-Anhalt iz Nemčije. V projektu je sodelovalo 17 partnerjev iz štirih evropskih
držav, Nemčije, Avstrije, Slovenije in Italije: Ministry for Economy and Labour of Federal
Land Saxony-Anhalt, Dwif- Consulting GmbH – Bureau Magdeburg, Ministry for Economy,
Labour and Infrastructure of Federal Land Thuringia, Registered charitable society »New
Monastery Ichtershausen«, Alpen-Adria-University of Klagenfurt, Province of Modena,
Thuringia Tourism GmbH, Chamber of Commerce Carinthia, Industriestiftungsinstitut eBusiness, State Marketing Society of Saxony-Anhalt, Tourism Association of East Bavaria
e.V., Bavaria Tourism Marketing GmbH, »Open churches« project coordination body of the
evangelic church of Saxony, Paradies Coach Tours Reisen GmbH A in slovenski Mednarodni
inštitut za turizem.
Partnerji v Sloveniji:
1.
2.
3.
4.
5.

Kozjanski park
Turizem Podčetrtek
Občina Ivančna Gorica
Občinska turistična zveza
Sitik d.o.o.
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6. Agencija Aprilija
7. Zdravilišče Laško
8. Turistično gospodarsko združenje g.i.z. Izola
9. Mestna občina Koper
10. Turistično združenje Portorož
11. Zavod za turizem Maribor
12. Turistična agencija Kompas Novo mesto
13. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Namen in cilji projekta
Glavni namen projekta je bil načrtovanje, realiziranje in promocija kulturne poti, ki povezuje
evropske regije s skupno zgodovino in kulturo ter jo tržiti kot skupno zgodovinsko-kulturno
pot na območju CADES (Central European, Adriatic, Danubian, South-Eastern European
Space). Pot naj bi ponujala obiskovalcem, ki obiščejo evropske romanske pokrajine, nove
oblike izobraževanja s spoznavanjem primerov romanske kulture. Cilj projekta je bil
spodbujanje skupne evropske romanske dediščine z oblikovanjem »pokrajin romanike«, ki se
jim je dodala vrednost z novo obliko turizma. To bi zagotovilo tudi dodatni prihodek z novimi
oblikami kulturnega turizma. Spodbujala se je mednarodna konkurenčnost med evropskimi
regijami, ki omogoča razvoj zaostalih, a kulturno bogatih regij. Cilj projekta je bil razvoj
novih metod za predstavitev znamenitosti, uvajanje novih struktur vodenja in razvoj novih
ukrepov za zaščito pomembnih kulturnih spomenikov.
Dejavnosti in ciljne skupine
V okviru projekta so stekla dogovarjanja med partnerji. Najprej so opredelili in določili pet
najbolj zanimivih, ohranjenih in najbolj pomembnih kulturnih spomenikov iz časa romanike v
petih vključenih regijah, skupaj 25 znamenitosti. Izvedene so bile raziskave in analize o stanju
izbranih romanskih spomenikov v regijah s podrobnimi opisi. Sledila je speljava poti skozi
vseh pet regij z vključenimi izbranimi kulturnimi spomeniki. Pri predstavitvi kulturnih
spomenikov so dobile pomembno vlogo nove ideje za predstavitev poti. Izdana je bila
zloženka z opisom poti, razglednice ter katalog s podrobnejšim opisom projekta in poti.
V okviru izobraževanj je bilo vključenih okoli 430 udeležencev, ki so pridobili nova znanja z
vidika razvoja produkta, trženja produktov, upravljanja in ohranjanja znamenitosti ter razvoja
kulturnih dogodkov. Projekt je namenjen bodočim turistom, ki bodo spoznavali romansko
kulturo in arhitekturo skupaj s pokrajinami, skozi katere poteka tematska pot.
Učinki projekta
V okviru projekta Transromanica so bile narejene študije o romanski kulturni dediščini in o
obdobju romanike na območju petih vključenih regij. Podane so bile ocene in stanje vseh
razpoložljivih kulturnih spomenikov iz tega obdobja, ki bi lahko bili uporabljeni v turistične
namene. Narejena je bila Transnacionalna pot s 25 znamenitostmi iz obdobja romantike, ki
poteka skozi pet partnerskih regij. V Sloveniji so v pot vključeni romanski spomeniki: grad
Podsreda, Stiški samostan pri Ivančni Gorici, Katedrala in cerkev svete Trojice v Kopru,
Jurklošter in cerkev svetega Martina v Laškem ter Ptujski grad. Izdelana je bila spletna stran s
predstavitvijo projekta, z opisom vseh partnerskih regij in z opisom poti. Za promocijske
namene so bili izdelani letaki, prospekti in brošure s kartami v štirih jezikih, angleščini,
nemščini, italijanščini in slovenščini. Cilji projekta so bili doseženi z zasnovo, uveljavitvijo in
trženjem kulturne poti. V projektu je Kozjanski regijski park skupaj s partnerjem Turizem
Podčetrtek sodeloval pri vključevanju in pripravi dokumentacije o gradu Podsreda, saj je tako
Kozjanski regijski park pridobil dodatno promocijo, s pomočjo katere upajo na širši krog
turistov v prihodnosti. Po zaključku projekta lahko v Kozjanskem regijskem parku dobimo
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brošure in promocijsko gradivo o celotnem projektu, s poudarkom na vključenih romanskih
spomenikih slovenskih. Pri domačinih in turistih pa projekt ni tako poznan.
4.2.2.4. Emina romarska pot
(Goršak, 2007; Interno gradivo Kozjanskega regijskega parka, 2007)
Projekt »Emina romarska pot« je zrcalni projekt avstrijskega partnerja ARGE HemmaPilgerweg kot nadaljevanje projekta v Sloveniji. Na slovenski strani ga je podprlo 14
partnerjev skupaj s Kozjanskim regijskim parkom. V projektu gre za vzpostavitev integralne
turistične infrastrukture s pomočjo trasiranja romarske poti o sv. Emi v Sloveniji in promocije
v turistične namene. Pokrajina, skozi katero poteka romarska pot, pridobi na svoji vrednosti,
vzpodbuja se sonaravni regionalni razvoj, hkrati pa pomeni projekt promocijo slovenskih
krajev, ki so povezani z življenjem in delovanjem sv. Eme. Projekt je bil sofinanciran z
evropskega programa Interreg III A v višini 137.477,05 €, kar je 95 % celotne vrednosti
projekta. Trajal je dve leti, od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2007.
OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:
Trajanje
1. 7. 2005 – 30. 6. 2007
Financiranje
Skupna vrednost: 144.988,31 €
Sredstva iz programa Interreg III A: SLO-A: 137.477,05 €
Partnerji
1. ARGE Hemma-Pilgerweg (Avstrija)
2. Kozjanski regijski park
3. Lokalna turistična organizacija Bohinj
4. Zavod za turizem Kranj
5. Lokalna turistična organizacija Blegoš
6. Turizem Podčetrtek
7. Razvojna agencija Kozjansko
8. Mohorjeva družba Celje
9. Slovenska turistična organizacija
10. Turistično društvo Pilštanj
11. Občina Kozje
12. Občina Trebnje
13. Občina Podčetrtek
14. Slovanska knjižnica Ljubljana
Namen in cilji projekta
Namen projekta »Emina romarska pot« je bil povezava partnerjev v Sloveniji s ciljem
uveljavitve novega turističnega proizvoda in promocije. Nova vrsta turizma je bil verski
turizem, ki je bil uspešen že v Avstriji, in je predstavljal prenos dobrih rezultatov in izkušenj
iz Avstrije v Slovenijo. Med sabo sta se povezali dve sosednji državi in ustvarili nov skupen
produkt. Cilj projekta je bil promovirati verske in kulturne spomenike, povezane z življenjem
in delom svete Eme, na novi tematske poti. V okviru projekta so bili predstavljeni nekateri
manj znani spomeniki in kraji, s pomočjo katerih se bo prinesel dodatni turistični razvoj, ki bo
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pozitivno vplival na regionalni razvoj območja. Vključene regije so pridobile na svoji
vrednosti. S projektom so želeli vključiti čim širši krog ljudi in jih s pomočjo seminarjev,
posvetov in delavnic dodatno izobraziti o turističnih potencialih v svoji regiji.
Dejavnosti in ciljne skupine
V Sloveniji je bil glavni partner projekta Kozjanski regijski park, ki je koordiniral med
partnerji, organiziral aktivnosti in projektno delo. Za glavno koordinatorko in organizatorko
projektnih aktivnosti je bila zaposlena ena oseba. V projektu je bilo v ospredju vse, kar je
povezano s sv. Emo v Sloveniji. Najprej je bil ponatisnjen prvi slovenski življenjepis o sv.
Emi iz leta 1839, urejena je bila spominska soba. Za ureditev in trasiranje tematske poti so
bile izvedene raziskave o stanju kulturnih in cerkvenih spomenikov povezanih s sv. Emo,
organiziran je bil strokovni posvet o sv. Emi na gradu Podsreda, kjer so predstavljali njeno
delo in življenje. Ob poti so namestili informacijske in označevalne table z opisi spomenikov,
izdan je bil tudi romarski vodnik. Na predavanjih in izobraževanjih so se o novi turistični
ponudbi seznanili lokalni turistični vodniki in ponudniki turističnih storitev. Za čim bolj
zanimivo turistično ponudbo so izdelali nove produkte z namenom izobraževanja, animacije
in turistične prepoznavnosti. Oblikovali in izdali so stare razglednice o sv. Emi, v učne
namene je bil izdelan didaktični komplet. Na god sv. Eme je bila organizirana strokovna
ekskurzija vseh projektnih partnerjev v Avstrijo. Glavna in končna aktivnost v okviru projekta
je bila otvoritev romarske poti in prvi EVROPOHOD.
V projekt so vključili osnovnošolce in mladino z literarno-likovnim natečajem na temo
življenje sv. Eme. Poleg otrok in mladine so bili v projekt vključeni lokalni turistični vodniki
in ponudniki turističnih storitev ter lokalno prebivalstvo.
Učinki projekta
Glavni rezultat projekta je trasirana pot o sv. Emi, ki meri okoli 120 km in poteka od
Dolenjske do Štajerske. Izdani so bili vodniki, zloženke, romarski zemljevid in romarska
knjižica s predstavljenim projektom. Pot je opremljena z označevalnimi in informacijskimi
tablami. Na območju Kozjanskega regijskega parka so v Emino romarsko pot vključeni: grad
Podsreda, cerkev sv. Eme v Kozjem, trg Pilštanj in samostan Olimje. V okviru projekta je bila
odprta tudi fotografska razstava »Emina romarska pot«. Vsi predstavljeni referati na posvetu o
sv. Emi na gradu Podsreda so bili predstavljeni v zborniku. Projekt je povečal interes turistov
v vključenih manj razvitih območij. Poleg tega so soudeleženci projekta pridobili novo znanje
o novih možnostih turističnega razvoja v svojem kraju. Dobro sodelovanje med partnerji in
dobri rezultati projekta so osnova za prihodnje projekte parka v okviru programa ETC
(European teritorial cooperation). Danes na upravi parka lahko dobimo brošure o poti, vendar
bo potrebna še večja promocija med domačini, da jo bodo uporabljali v večji meri.
4.2.2.5. Visokodebelni travniški sadovnjaki kot element ohranjanja biotske
raznovrstnosti in estetske vrednosti krajine
(Goršak, 2007; Interno gradivo Kozjanskega regijskega parka, 2007)
Na pobudo Kmetijskega gozdarskega zavoda Novo mesto (KGZS Novo mesto), Društva za
opazovanje ptic (DOPS) in Kozjanskega regijskega parka je bil leta 2005 iz evropskega
programa Interreg III A financiran projekt »Visokodebelni travniški sadovnjaki kot element
ohranjanja biotske raznovrstnosti in estetske vrednosti krajine«. DOPS je leta 2000 objavil
rezultate obsežne raziskave o stanju vrst ptic na Kozjanskem, ki je pokazala, da so ogrožene
vrste ptic, ki živijo v odprti kulturni krajini – sadovnjakih. Lotili so se integralnega pristopa in
skušali z ohranitvijo in obnovo travniških sadovnjakov ohraniti tudi življenjski prostor
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vijeglavke, ki spada med ogrožene vrste ptic. Kozjanski regijski park je bil v projektu
Nacionalni partner 1 in je bil odgovoren za ohranitev biotske raznovrstnosti visokodebelnih
sadnih dreves in estetske vrednosti pokrajine. Projekt je trajal 22 mesecev, od 1. 9. 2005 do
30. 6. 2007, in je bil sofinanciran s programa Interreg III A v višini 270.636,00 €, kar je 77 %
celotne vrednosti projekta. V projektu sta sodelovala hrvaška partnerja.
OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:
Trajanje
1. 9. 2005 – 30. 6. 2007
Financiranje
Skupna vrednost: 357.863,00 €
Sredstva iz programa INTERREG III A: SLO-H-CRO: 270.636,00 €
Partnerji
1. KGZS Zavod Novo mesto
2. HZPSS Zagreb in izpostave v obmejnem območju s Slovenijo (Hrvaška)
3. Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje (Hrvaška)
4. Kozjanski regijski park
5. Čebelarsko društvo Straža – Dolenjske Toplice
Namen in cilji projekta
Namen projekta je bil ohranitev starih visokodebelnih sadovnjakov, ki imajo pomembno
vlogo pri trajnostnem razvoju Kozjanskega in obmejnih hrvaških območij. Posredno bi se z
ohranitvijo visokodebelnih sadovnjakov ohranile pomembne vrste ptic (vijeglavka). Cilj
projekta je bil doprinos k ohranitvi kulturne krajine in razvoj podeželja s poudarkom na
nekaterih kmetijskih programih, dvig izobraženosti in ozaveščenosti prebivalstva, ki je bilo
vključeno v celotni projekt, sklepanje novih partnerstev in mednarodna prepoznavnost. Za
pomoč pri razvoju in ohranitvi prebivalstva so bili ustvarjeni novi regionalni produkti, ki so
vključevali lokalne prebivalce. Projekt je pomenil neposredno podporo vzdrževanju Nature
2000 v Kozjanskem regijskem parku. Osnovana je bila nova turistična ponudba – Praznik
kozjanskega jabolka, ki je postala tradicionalna.
Dejavnosti in ciljne skupine
Dejavnosti so potekale v več stopnjah in so se nanašale na ohranjanje biotske raznovrstnosti in
estetske vrednosti pokrajine. Najprej so bile izvedene aktivnosti na terenu. Izvedeno je bilo
kartiranje in evidentiranje travniških sadovnjakov na območju parka, zbrani so bili številni
podatki o stanju travniških sadovnjakov. V obstoječih travniških sadovnjakih so bila posajena
manjkajoča drevesa, zasadili so se tudi novi travniški sadovnjaki. Vzporedno s terenskim
delom so potekala izobraževanja za lokalno prebivalstvo in vse, ki jih je tematika zanimala.
Izvedene so bile delavnice na temo pravilnega obrezovanja dreves, predavanja o pomenu
starih sort jabolk in prikaz žganjekuhe kot primer turističnega produkta. Potekal je tečaj
oživitvene vezi visokodebelnih sadnih dreves, kjer so udeleženci na podlagi pisnega in
praktičnega dela dobili potrdilo o usposobljenosti rezanja dreves. Vseskozi se je težilo k
ohranitvi in vzdrževanju travniških sadovnjakov, da bi se zavarovali pred izumrtjem starih
sort in izgubo genetskega materiala. V okviru projekta je bilo ustanovljeno društvo Kozjanske
jabke, ki vključuje lastnike starih sort jablan na območju Kozjanskega regijskega parka in
skrbi za izobraževanje, turistično promocijo ter prodajo izdelkov. Pomembni del projekta
predstavlja tudi Praznik kozjanskega jabolka, ki je bil namenjen promociji starih sort jabolk in
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je vključeval različna izobraževanja, razstave in sejem. Projekt se je osamosvojil in zdaj
predstavlja samostojni projekt Kozjanskega regijskega parka.
V celoten projekt so bili vključeni lastniki travniških sadovnjakov ter vsi, ki jih zanima
ohranjanje visokodebelnih sadovnjakov in s tem ohranjanje pomembnih živalskih vrst.
Učinki projekta
V okviru celotnega nacionalnega projekta je bila narejena digitalna baza podatkov o stanju
visokodebelnih sadovnjakov na obravnavanem območju. Lokalno prebivalstvo je bilo
seznanjeno o pomenu visokodebelnih sadovnjakov. Na delavnicah in tečajih »oživitvena vez«
so se izobrazili o pravilni negi dreves. Kozjanski regijski park je za potrebe projekta kupil 3,9
ha kmetijskih zemljišč in uredil drevesnico na izbrani optimalni lokaciji v velikosti 1 ha, kjer
se danes prodajajo cepljenke starih sort jabolk. Po podatkih uprave parka prihajajo po sadike
ljudje iz cele Slovenije, kar veliko pove o razsežnosti in učinkih projekta. S terenskim delom v
okviru javnih del imajo namen obrezati 10.000 jablan. Uredili so matični sadovnjak v
velikosti 2,9 ha, posadili 4.000 sadik in 75 različnih visokodebelnih sadnih sort. Poleg že prej
omenjene mednarodne prepoznavnosti s projektom Praznik kozjanskega jabolka je bila
osnovana in zaščitena blagovna znamka Sožitje, ki pa ni zaživela. Projekt danes še živi na
račun drevesnice in delavnic o obrezovanju dreves, ki so dobro obiskana.
4.2.2.6. PANet 2010
(Goršak, 2007; Interno gradivo Kozjanskega regijskega parka, 2007)
V projektu PANet 2010 (Protected Area Networks – Establishment and Management of
Corridors, Networks and Cooperation) so se med sabo povezale ustanove in organizacije, ki
upravljajo in skrbijo za zavarovana območja v Evropi (Natura 2000, območja zavarovana pod
Ramsarsko konvencijo, biotsko bogata območja,…). Projekt je pomenil vzpostavitev omrežij,
ki so med sabo sodelovala z izmenjavo izkušenj in mnenj ter delala na konkretnih projektih.
Glavni poudarek je bil na pravilnem upravljanju zavarovanih območij. V projekt je bilo
vključenih devet partnerjev iz osmih evropskih držav: Avstrije, Italije, Slovenije, Češke,
Slovaške, Poljske, Ukrajine in Hrvaške. Glavni partner in prijavitelj je bil Oddelek za varstvo
narave pri Koroški deželni vladi Republike Avstrije, v Sloveniji je kot partner sodeloval
Kozjanski regijski park. Partnerji so bili različni: društva, univerze, inštituti, javni zavodi in
deli vlad (Koroška deželna vlada). Projekt je bil sofinanciran iz evropskega programa Interreg
III B CADES v višini 790.000,00 €, kar je 50 % vrednosti celotnega projekta, in je trajal dve
leti, od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2008.
OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:
Trajanje
1. 4. 2006 – 31. 3. 2008
Financiranje
Skupna vrednost: 1.590.000,00 €
Sredstva iz programa Interreg III B Cades: 790.000,00 €
Partnerji
1. Office of the Government of Carinthia (Avstrija)
2. Institute of Systems Biology and Ecology (Češka)
3. Euganean Hills Regional Park (Italija)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

University of Trieste (Italija)
Foundation for the Support of Ecological Initiatives (Poljska)
Slovak Academy of Sciences (Slovaška)
Public Institution National Park Risnjak (Hrvaška)
Radekhiv District Council of Lviv Region (Ukrajina)
Kozjanski regijski park

Namen in cilji projekta
Namen projekta je bil izboljšati upravljanje in delovanje zavarovanih območij v vključenih
državah in regijah v skladu z evropskimi in mednarodnimi zahtevami o upravljanju in
varovanju zavarovanih območij. To bo imelo pozitiven vpliv na trajnostni regionalni razvoj
območja. S projektom so pripravili in uporabili teoretične osnove na podlagi pilotnih akcij in
dosedanjih dobrih izkušenj vseh vključenih zavarovanih območij. Pripomogli so k
izpolnjevanju ciljev varovanja okolja in trajnostnemu razvoju obravnavnih območij: območja
Natura 2000, podeželska območja, ekonomsko šibka območja, ki so vključena v mednarodne
pogodbe. Cilj projekta je bil združiti partnerje z izmenjavo izkušenj, izvajanjem konkretnih
aktivnosti, izobraževanjem, vzgojo in ozaveščanjem lokalnega prebivalstva. V ospredju je bilo
poleg varovanja narave iskanje socialnih in ekonomskih potencialov zavarovanih območij, ki
bodo v prihodnje pomembno prispevale k razvoju zavarovanih območij.
Dejavnosti in ciljne skupine
Dejavnosti v projektu so bile razdeljene na tri sklope. Prvi sklop je predstavljal predstavitev in
izmenjavo dosedanjih izkušenj v okviru delavnic, predavanj in ekskurzij. Načrtovane so bile
štiri konference in štiri srečanja z ekskurzijami. Drugi sklop aktivnosti so predstavljale
aktivnosti na katerih so razpravljali, iskali ter združevali dosedanje informacije in izkušnje o
delovanju in upravljanju v zavarovanih območjih. Tretji sklop aktivnosti je zajemal
predstavitev dela na osmih pilotnih akcijah, kjer so reševali probleme in podali rešitve.
Najprej so se izvedle posamezne pilotne akcije, s katerimi so oblikovali modele upravljanja
zavarovanih območij in jih poskušali prikazati v praksi.
Projekt je namenjen zaposlenim v javnih zavodih, ki delajo na zavarovanih območjih. S tem
so si pridobili nova znanja ter ideje za nadaljnje delo.
Učinki projekta
Projekt je trenutno še v izvajanju zato končnih rezultatov še ni, so pa vidni nekateri delni
rezultati. Izdelana je bila spletna stran, kjer je nazorno predstavljen projekt in vse aktivnosti,
ki so bile do sedaj izvedene ter vse prihodnje. Kot je bilo že prej omenjeno, sta bili izvedeni
dve konferenci, ena v Celovcu in druga v Zatoru na Poljskem ter tri srečanja, prvo ob
Vrbskem jezeru v Avstriji, drugo z ekskurzijo v Tatrah na Slovaškem in tretje v Sumavi na
Češkem. Na teh srečanjih so si partnerji izmenjali mnenje, se seznanili s konkretnimi primeri
in delali na pilotnih akcijah. Kozjanski regijski park bo v letu 2008 gostil zadnje srečanje.
4.2.3. Prihodnje delovanje in prihodnji projekti
Tako kot v Krajinskem parku Goričko je tudi v Kozjanskem regijskem parku pri delovanju
parka v ospredju varovanje okolja ter izpolnjevanje namenov in ciljev parka, s poudarkom na
izobraževanju lokalnega prebivalstva. Ideje o projektih se razvijejo in osnujejo že veliko prej,
še preden so razpisani evropski programi za sofinanciranje. Nekatere ideje izhajajo iz
projektov, ki so bili dobro napisani, a niso bili uspešni na razpisih evropskih programov. V
parku bodo nadgradili in izpeljali projekt o divjih čebelah, ki ni bil izveden zaradi
pomanjkanja sredstev partnerja. Park ima osnovanih že nekaj projektov, s katerimi bodo
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kandidirali na evropskih programih v prihodnosti. Nekateri bodo tako kot pri Krajinskem
parku Goričko nadgradnja dosedanjih uspešno izvedenih projektov.
Eden izmed njih bo nadgradnja projekta »Visokodebelni travniški sadovnjaki kot element
ohranjanja biotske raznovrstnosti in estetske vrednosti krajine«. Pri tem je park že stopil v
kontakt z nekaterimi partnerji iz Avstrije in Češke, s katerimi bodo prijavili projekt na
program Interreg IVC v letu 2008. V ospredju bo prenos dobrih rezultatov in dela iz
Kozjanskega regijskega parka na podobno območje v Avstriji in na Češkem. Kozjanski
regijski park bo že izveden projekt nadgradil s »premično polnilnico«, ki bo omogočila
lastnikom visokodebelnih sadovnjakov in pridelovalcem jabolčnega soka enostavnejšo
predelavo jabolk. S tem želijo spodbuditi večjo zanimanje lokalnih pridelovalcev za
visokodebelne sadovnjake in olajšati delo pri predelovanju jabolk (Goršak, 2007).
Na izobraževanju prebivalstva temelji naslednji že osnovani projekt, kjer vir financiranja
vidijo v evropskem programu Leonardo da Vinci. Tudi tukaj so že dogovorjeni s partnerji, ki
prihajajo iz Avstrije in Češke. Projekt bo temeljil na izobraževanju mladih in ima zasnovo
3X3X3. To pomeni, da bo v projekt vključenih 9 mladih iz treh držav (Slovenije, Avstrije in
Češke), ki se bodo pomešali med seboj in naredili tri nove skupine. Vsaka izmed treh skupin
bo po teden dni raziskovala in se izobraževala v vseh treh državah. V ospredju projekta bodo
različne teme, ki se nanašajo na varovanje okolja in varovanje zavarovanih območij, Naturo
2000, ohranjanje sadovnjakov, turizem, jezike,… (Goršak, 2007).
Kozjanski regijski park želi združiti varovanje narave, izobraževanje in ohranjanje kulturnih
objektov. To želi doseči s projektom t.i. Akademije za varstvo narave Pišece. Ta projekt bi bil
podoben že izvedenim projektom v Nemčiji, kjer so ohranili veliko gradov in jim dali novo
funkcijo. S projektom bi obnovili grad Pišece in ustanovili akademijo, kjer bi se odvijala
izobraževanja, delavnice, seminarji in ostala izobraževanja o varovanju okolja. S tem bi na eni
strani ohranili in obnovili grad Pišece, na drugi strani pa popestrili izobraževalno in kulturno
dogajanje na Kozjanskem. Vendar se pojavljajo različni problemi. Eden izmed teh je slaba
prometna dostopnost, ki je zelo pomembna za udeležbo na izobraževalnih dogodkih. Poleg
tega vidijo v parku nevarnost v podobno usmerjenem gradu Boštanj, saj menijo, da je
Slovenija premajhna za dva in več takšnih objektov (Goršak, 2007).
V prihodnosti bo park v okviru projektov še naprej sodeloval z občinami, lokalnimi
turističnimi in ostalimi društvi, regionalnimi razvojnimi institucijami in agencijami, šolami in
izobraževalnimi institucijam ter evropskimi organizacijami in partnerji (Goršak, 2007).
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4.3. Primerjava izvedenih projektov z analizo med Krajinskim parkom Goričko in
Kozjanskim regijskim parkom
Primerjavo osnovnih značilnosti med Krajinskim parkom Goričko in Kozjanskim regijskim
parkom prikazuje preglednica 10, kjer vidimo, da je Krajinski park Goričko več kot dvakrat
večji od Kozjanskega, Kozjanski regijski park pa ima večji letni proračun in več zaposlenih. V
prvem zavarovanem območju je večji delež Nature 2000 in Ekološko pomembnih območij, a
manj naravnih in kulturnih vrednot kot na Kozjanskem.
Preglednica 10: Primerjava osnovnih značilnosti med Krajinskim parkom Goričko in
Kozjanskim regijskim parkom
Krajinski park Goričko

Kozjanski regijski park

krajinski park

regijski park

2003

1999 (1981)

462 km2
Javni zavod Krajinski park
Goričko
350.000 €

206 km2
Javni zavod Kozjanski park

16

18

86,88 %

68,7 %

100 %

44 %

št. naravnih vrednot

44

89

št. enot kulturne dediščino

243

396

vrsta zavarovanja
leto ustanovitve
površina
upravljanje
letni proračun
število zaposlenih
% Natura 2000
% EPO

500.000 €

Preglednica 11 prikazuje osnovne značilnosti že izvedenih projektov, ki so bili sofinancirani
iz skladov Evropske unije med Krajinskim parkom Goričko in Kozjanskim regijskim parkom.
V prvem zavarovanem območju je bilo prijavljenih in izvedenih pet projektov, v drugem pa so
prijavili devet projektov, od tega jih je bilo izvedenih šest. Trije projekti Kozjanskega
regijskega parka niso bili izvedeni zaradi pomanjkanja finančnih sredstev iz evropskih
skladov, zmanjšanja interesov partnerjev, strogih kriterijev razpisa, osebnih razlogov itd. Če
upoštevamo čas delovanja parka in število projektov, vidimo, da sta parka izvedla primerljivo
število projektov, vsak vsaj en projekt na leto. Primerjava trajanja projekta je lahko tudi
posredni kazalec za finančno vrednost projekta, obsežnosti in zahtevnosti projekta,
sposobnosti velike organizacije in koordinacije, številu dejavnosti v okviru projekta in še
marsikaj. Krajinski park Goričko je izvedel večinoma krajše projekte, tri enoletne in dva
dvoletna, Kozjanski regijski park pa je izvajal različno dolge projekte, med katerimi sta bila
dva dvoletna in dva triletna projekta. Iz tega sklepamo, da je Kozjanski regijski park
organiziral in koordiniral daljše in posledično finančno večje projekte. Skupna vrednost
projektov, sofinanciranih iz evropskih skladov, je na Kozjanskem večja in znaš 4.367.851,32
€, na Goričkem pa 1.649.921,48 €. Razlika med parkoma v skupni vrednosti vseh izvedenih
projektov je 2.727.929,84 €. Vendar pa to ni merilo za primerjavo, saj so to vrednosti
celotnega projekta, od katerih so le del prejeli na zavarovanih območjih. Tako je ta primerjava
med zavarovanima območjema le informativna. Vrednost vsakega projekta v Kozjanskem
regijskem parku je bila nad 145.000 €, eden pa je celo presegal dva milijona evrov, saj je bil
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skupni projekt 17 partnerjev. V Krajinskem parku Goričko je bila vrednost projekta v
povprečju okoli 100.000 €, le en skupni projekt 17 partnerjev, je presegal milijon evrov.
Preglednica 11: Primerjava izvedenih projektov, sofinanciranih iz skladov Evropske unije,
med Krajinskim parkom Goričko in Kozjanskim regijskim parkom.
Krajinski park Goričko

Kozjanski regijski park

število izvedenih
projektov
skupna vrednost
vseh projektov
povprečna
vrednost projekta

5

6

1.649.921,48 €

2.727.929,84 €

100.000 €

145.000 €

evropski skladi

Phare SLO-HU, Phare SLO-A,
Interreg III A SLO-A, Interreg III B
CADES, Leonardo da Vinci

Life, Phare 2000, Interreg III B
CADES, Interreg III A SLO-A,
Interreg III A SLO-H-CRO

83 %

71 %

1

1

1,5 let

2 leti
Natura 2000, ohranitev travišč,
izobraževanje mladih in
brezposelnih, turizem, travniški
sadovnjaki, upravljanje zavarovanih
območij
popis in monitoring, raziskave in
analize, izdelave strokovnih podlag,
ureditev zaraščenih površin in
košnja travnikov, delavnice,
izobraževanja, strokovne
ekskurzije, promocija turističnih
produktov, izdelava brošur in
vodnikov, trasiranje in ureditev
pohodniških poti, izdelava novih
turističnih spominkov, ureditev
starih sadovnjakov, razstave in
sejmi, pilotne akcije
kmetje, učenci, dijaki in študentje,
brezposelni domačini, turistična
društva, zaposleni na upravah
zavarovanih območij

% sofinanciranja
projekta iz
evropskih skladov
število
večpartnerskih
povprečno trajanje
nameni in cilji
projektov

turizem, Natura 2000, izdelava
strokovnih podlag in raziskav,
varovanje narave, izobraževanje in
nov poklic – interpretator narave

dejavnosti v
okviru projektov

delavnice, izobraževanja, razstave,
strokovne ekskurzije, popis in
monitoring, raziskave, izdelave
strokovnih podlag in strokovnih
študij, analize, izdelava brošur in
vodnikov, trasiranje in ureditev
pohodniških poti, izdelava učnih
listov, turistični marketing, izdelava
novih turističnih spominkov,
organizirani pohodi, oblikovanje
učnega načrta za interpretatorje

ciljne skupine

rejci in skrbniki konj, lokalni
obrtniki, turistična društva, občine,
kmetje, učenci, dijaki in študentje,
strokovna javnost, pohodniki

Projekti so bili sofinancirani iz različnih evropskih programov: Phare, Life - Natura 2000,
Interreg III A, Interreg III B CADES in Leonardo da Vinci. Deleži sofinanciranja so bili
različni, v Krajinskem parku Goričko je bil delež sofinanciranja v povprečju 83 % celotne
vrednosti projekta, v Kozjanskem regijskem parku pa 71. Osrednje teme, nameni in cilji
izvedenih projektov v obeh parkih so si bili podobni: naravovarstvena tematika (Natura 2000,
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ogrožene rastlinske in živalske vrste), razvoj novih turističnih ponudb, povečanje turistične
ponudbe, izobraževanje lokalnega prebivalstva, izdelava strokovnih raziskav itd. Projekti so
vključevali različne dejavnosti, odvisno od ciljev in namenov projekta: delavnice,
izobraževanja, razstave, strokovne ekskurzije, popis in monitoring, raziskave, izdelave
strokovnih podlag in strokovnih študij, analize, izdelava brošur in vodnikov, trasiranje in
ureditev pohodniških poti, izdelava učnih listov, turistični marketing, izdelava novih
turističnih spominkov, organizirani pohodi, oblikovanje učnega načrta za interpretatorje,
ureditev zaraščenih površin in košnja travnikov, ureditev starih sadovnjakov, razstave in
sejmi, pilotne akcije in še marsikaj. Ugotavljamo, da so bile dejavnosti zelo raznolike, saj so v
projekte želeli vključiti čim več udeležencev s čim bolj različnimi in zanimivimi aktivnostmi.
V projektih so bile vključene različne skupine ljudi, odvisno od teme projekta: rejci in
skrbniki konj, lokalni obrtniki, turistična društva, občine, kmetje, učenci, dijaki in študentje,
strokovna javnost, pohodniki, kmetje, rokodelci in obrtniki, ponudniki turističnih storitev,
lokalni turistični vodniki, turistična društva, zaposleni na upravah zavarovanih območij, turisti
itd.
Preglednica 12: Učinki izvedenih projektov, sofinanciranih iz skladov Evropske unije, na
zavarovano lokalno območje.
Krajinski park Goričko

Kozjanski regijski park

ureditev posameznih območij, nove
prostorski
turistične poti z označbami, čezmejne
učinki
povezave

ureditev zaraščenih območij in starih
sadovnjakov, nove turistične poti z
označbami
raziskave rastlinskih in živalskih vrst,
varovanje narave in območja Nature
vzpostavitev monitoringa, ohranitev
2000, raziskave posameznih
okoljski
redkih habitatov, izdelava
rastlinskih in živalskih vrst, strokovne
učinki
naravovarstvenega načrta, izmenjava
podlage za ureditev Ledave in
izkušenj v upravljanju zavarovanih
Ledavskega jezera
območij
subvencije kmetom za košnjo
dodatni turistični produkti, večja
travnikov – dodatni zaslužek, novi
turistična promocija, dopolnilne
turistični produkti in pohodniške poti,
ekonomski
turistične dejavnosti kot dodatni
večja turistična promocija,
učinki
zaslužek, zaposlitve za določen čas na spodbujanje dopolnilnih dejavnosti
projektih
kmetov kot dodatni zaslužek,
zaposlitve za določen čas na projektih
sodelovanje domačinov v projektih,
izobraževanje domačinov, svetovanje
zaposlitve za določen čas na
socialni
kmetom, vključevanje in sodelovanje
projektih, izobraževanje in
učinki
mladih ter brezposelnih, zaposlitev za
ozaveščanje domačinov, dodatna
določen čas
kvalifikacija – interpretatorji narave
ostali
skrb za zdravje domačinov, povečanje
ustanovitev društva Kozjanske jabke
učinki
zanimanja za rekreacijo
Preglednica 12 prikazuje učinke izvedenih projektov, ki so bili sofinancirani iz skladov
Evropske unije, iz več vidikov. Prostorski učinki so si v obeh zavarovanih območjih podobni
in predstavljajo nekatere nove pridobitve na tamkajšnjem območju. V okviru projektov so se
uredila in obnovila posamezna območja, kot na primer ureditev zaraščenih travniških območij
na Kozjanskem. Trasirale in označile so se številne nove turistične in pohodne poti, ki so
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opisane z novimi informacijskimi tablami. Območja so se tudi čezmejno povezala, kot na
primer na Goričkem v okviru projekta »Evropska zelena vez«. Največji in najpomembnejši so
okoljski učinki projektov na zavarovano območje, saj se je ohranila narava in posamezni redki
habitati, popisale in raziskale so se nekatere rastlinske in živalske vrste ter vzpostavil se je
monitoring. Med ekonomske učinke projektov štejemo nove turistične proizvode, ki bodo
prinesli dodatni zaslužek kmetom, obrtnikom in podjetnikom. Večja in nova turistična
promocija pomeni več dobička tudi za ponudnike turističnih storitev. Na Kozjanskem so
kmetje dobili subvencije za košnjo travnikov, ki so pomenile pomemben dohodek
tamkajšnjim kmetijam. V projektih so sodelovali domačini, ki so pridobili nova znanja in bili
informirani o pomenu varovanja narave. Poudarek je bil na vključevanju mladih in
brezposelnih, ki bi z izobraževanjem in dodatno kvalifikacijo pridobili večjo možnost
zaposlitve. V okviru nekaterih projektov so bile tudi dodatne zaposlitve. Med ostale učinke
izvedenih projektov pa lahko štejemo povečanje zanimanja za rekreacijo in večjo skrb za
zdravje ter ustanovitev društva Kozjanske jabke.
Našteti so različni učinki, ki so jih v pokrajino prinesli projekti. Toda velikokrat po končanem
projektu njegovi učinki izginejo. Med projekti imajo na koncu največjo prepoznavnost in
uporabnost nove poti, vendar pa je ponavadi njihova prvotna funkcija rekreacijske narave in
ne izobraževanje o določenem problemu. Ekonomski in socialni učinki projektov so zelo
odvisni od zainteresiranosti in sodelovanja domačinov. Če jih to ne zanima, rezultati projekta
ne morejo doseči svojega namena. Pri novih turističnih produktih in spodbujanju turistične
prepoznavnosti morajo trud in delo vložiti tudi domačini. Vendar pa tega velikokrat ni.
Posledično ni ne dodatnega dohodka ne novega kapitala. Domačini bodo morali gledati bolj
na dolgoročne in ne samo na kratkoročne rezultate, saj se pri veliko projektih pozitivni
rezultati vidijo šele čez nekaj let. Na Goričkem sta med bolj prepoznavnima projektoma
Evropska zelena vez in Živeti z Naturo 2000 na Goričkem. Zaradi precej teoretičnih namenov
in ciljev projekt o Ledavi ni prinesel prepoznavnosti med ljudi. Vendar to ne pomeni, da je bil
projekt neuspešen. Strokovne raziskave in strokovne podlage so za obravnavano območje
pomembne, saj bodo v prihodnosti pomemben del pri razvoju. Za uresničitev pa potrebujejo
veliko finančnih sredstev, ki jih trenutni ni na voljo. Na Kozjanskem sta največ prinesla
projekta z urejanjem suhih travišč in starih sadovnjakov. Pri tem so sodelovali kmetje in
domačini, uprava parka pa se še danes trudi, da se upravljanje in čiščenje teh območij
nadaljuje še naprej. Projekt Pannet 2010 je precej teoretsko zasnovan in nima velikega učinka
na območje. Največ lahko od njega pridobijo zaposleni na upravah obeh parkov, ki bodo
lahko pridobili nove ideje za nadaljnje delo. S problemi pri svojem delu in izvajanju projektov
se srečujeta tako Krajinski park Goričko kot Kozjanski regijski park. Idej za novosti in nove
projekte pri obeh ne primanjkuje in so tudi dobro zastavljeni. Prva ovira, s katero se srečajo v
parku, je finančne narave, saj brez sredstev propade še tako dobro zastavljen projekt. Za
izvedbo vsakega projekta pridobijo finančna sredstva s prijavo na razpise Evropske unije.
Poleg teh je potrebno pridobiti tudi del lastnih sredstev, ki jih pridobijo skupaj s partnerji.
Velikokrat problemi nastopijo med samim projektom, saj sredstva, pridobljena na razpisih,
dobijo šele po oddanem poročilu. Parki morajo tako za projekte najemati posojila in se
zadolžujejo. Za vsak projekt je potrebno pridobiti partnerje iz Slovenije in tujine, ki pomagajo
pri izvajanju projektov in pomenijo veliko finančno pomoč v projektu. Na obeh upravah si
želijo večjega zanimanja gospodarstva in s tem več sofinanciranja. Tako bi se lahko nekateri
projekti nadaljevali tudi po uradnem zaključku ter prinesli veliko več pozitivnih učinkov. Pri
izvajanju projektov je poleg pomanjkanja finančnih sredstev velik problem tudi
nezainteresiranost in nevključevanje lokalnega prebivalstva. Veliko truda v obeh parkih je
vloženega za čim večjo vključenost prebivalcev in za povečanje njihovega zanimanja za
projekte.
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5. Odnos lokalnega prebivalstva do delovanja zavarovanega območja
Lokalni prebivalci živijo na zavarovanem območju in s svojim delovanjem vplivajo na razvoj
območja, ohranjanje narave in kulture ter delovanje samega zavarovanega območja. S
kratkimi razgovori z domačini sem hotela pridobiti njihovo mnenje o delovanju parka in kako
so zadovoljni s parkom. Na vsakem zavarovanem območju sem izvedla po 15 intervjujev. V
intervjuje sem skušala vključiti čim bolj različne sogovornike, tako da je bila ciljna skupina
sestavljena različno glede na starost, izobrazbo in njihovo zaposlitev. Njihovo starostno in
izobrazbeno strukturo prikazuje preglednica 13. Iz nje je razvidno, da sem zajela enake
starostne skupine v obeh zavarovanih območjih, torej 5 mladih, starih do 25 let, 5 aktivnih
prebivalcev med 26 in 55 letom ter 5 starejših nad 56 let. Pri izobrazbeni strukturi pa so
skupine v obeh zavarovanih območjih različne. Tako je bilo v Krajinskem parku Goričko 6
prebivalcev z osnovno izobrazbo (nedokončana ali dokončana osnovnošolska izobrazba), 7 s
srednjo izobrazbo (srednje poklicne šole in gimnazije) in 2 prebivalca z višjo izobrazbo
(visoke in višje šole). Pri Kozjanskem regijskem parku je bilo domačinov z osnovno
izobrazbo 5, 7 s srednjo in 3 z višjo izobrazbo.

izobrazbena
struktura

starostna
struktura

Preglednica 13: Starostna in izobrazbena struktura prebivalcev, vključenih v intervjuje v
Krajinskem parku Goričko in Kozjanskem regijskem parku.
Krajinski park
Goričko

Kozjanski regijski
park

mladi (do 25 let)

5

5

aktivni (26-55 let)

5

5

starejši (nad 56 let)

5

5

SKUPAJ

15

15

osnovna izobrazba

6

5

srednja izobrazba

7

7

višja izobrazba

2

3

15

15

SKUPAJ

Pred začetkom izvajanja posameznih intervjujev sem najprej določila izhodišča, ki so mi
pomagala pri vodenju intervjujev. Po končanih intervjujih je sledila analiza podatkov in
primerjava mnenj lokalnih prebivalcev med obema zavarovanima območjema. Pri tem lahko
izpostavim, da je mnenje v obeh parkih zelo podobno.
Izhodišča sem razdelila na tri sklope, ki so zajemala več podvprašanj:
1. Splošno poznavanje zavarovanega območja:
- prostorsko dojemanje zavarovanega območja (meje parka, kje je središče, katere
občine so v parku…)
- leto ustanovitve
- kaj najbolj cenijo v domačem okolju
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2. Poznavanje delovanja zavarovanega območja:
- kakšne so po njihovem mnenju naloge zavarovanega območja
- kako so informirani o delovanju zavarovanega območja
- katere dejavnosti se izvajajo in ali so že sodelovali (kateri dogodki, kdaj)
- evropski projekti (o katerih so bili informirani, ali so sodelovali…)
- učinki/rezultati projekta – kaj so opazili novega
3. Zadovoljstvo z zavarovanim območjem:
- kako ocenjujete delovanje zavarovanega območja (zadovoljni/nezadovoljni, kaj bi
spremenili, kakšne so prednosti, slabosti, problemi in težave …)
- kaj si želijo v prihodnje in v čem vidijo razvoj
Pri prvem sklopu vprašanj je bil moj cilj pridobiti podatke o tem, kako dobro domačini
poznajo zavarovano območje, v katerem živijo. Tako sem jih vprašala o mejah, imenu, letnici
ustanovitve in vzrokih ustanovitve zavarovanega območja.
Pri prostorski umestitvi oziroma določitvi meje so bili bolj natančni Goričanci, saj jih je
večina vedela, kjer poteka meja parka. Pri tem je v veliko pomoč dejstvo, da skoraj večina
meje poteka po državni meji. Nekoliko več problemov so imeli pri določitvi južne meje
Krajinskega parka Goričko. Skoraj vsi so našteli vse občine, ki so v zavarovanem območju,
pri določitvi središča parka, Grad pa ni bilo nobenih problemov.
Nekoliko drugače je bilo pri določitvi meje Kozjanskega regijskega parka, kjer ravno
nasprotno kot na Goričkem poteka le majhen del meje po državni meji. Prav tako kot na
Goričkem ni bilo nobenih problemov pri določitvi središča parka – Podsrede, nekoliko manj
jih je pravilno naštelo vse občine, ki ležijo v Kozjanskem regijskem parku.
Predvsem starejši prebivalci so imeli težave pri določitvi letnice ustanovitve zavarovanega
območja, medtem ko v obeh zavarovanih območjih mladi, ki se izobražujejo, niso imeli tega
problema. To gre pripisati temu, da šole sodelujejo z upravo parka, medtem ko je pri starejših
poznavanje velikokrat odvisno od njihove zainteresiranosti in njihovega zanimanja za
delovanje parka.
V obeh zavarovanih območjih so izpostavili, da vidijo prednost domačega območja v
neokrnjeni naravi in čistem okolju.
V drugem sklopu sem hotela izvedeti, kaj so po mnenju domačinov naloge in dejavnosti
zavarovanega območja, kako so o njih informirani in ali se vključujejo v dejavnosti. Tukaj
sem izpostavila izvedene projekte, ki so bili sofinancirani iz skladov Evropske unije, saj me je
posebej zanimalo, če sploh poznajo te projekte in ali so pri katerem sodelovali. Zanimalo me
je tudi, kako sprejemajo rezultate teh projektov in ali so zadovoljni z njihovimi učinki.
Domačini v Krajinskem parku Goričko v splošnem menijo, da so naloge parka varovanje
okolja in razvoj območja v primerjavi z ostalo Slovenijo. Predvsem starejši in zaposleni
menijo, da bi moral park skrbeti za turistično in prometno infrastrukturo, kljub temu, da so to
naloge občin. Izpostavijo, da bi moral park pri tem bolj sodelovati z občinami. Mladi,
študentje in domačini z višjo stopnjo izobrazbe med naloge zavarovanega območja štejejo
poleg varovanja narave tudi izobraževalno funkcijo, predvsem sodelovanje s šolami pri
organizaciji naravoslovnih dnevov, taborov ter predavanj. Do podobnih ugotovitev sem prišla
tudi v Kozjanskem regijskem parku. K nalogam parka so šteli varovanje narave in kulture,
organizacijo različnih turističnih in kulturnih dogodkov ter širjenje prepoznavnosti
Kozjanskega. Razlika s Krajinskim parkom Goričko je v tem, da so tukaj izpostavili še
sodelovanje z ekološkimi kmetijami. To pove, da tukaj kmetje pričakujejo pomoč od uprave
parka pri organizaciji različnih delavnic in predavanj.
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Informiranost o dejavnostih Krajinskega parka Goričko je zelo odvisna od samoiniciativnosti
vsakega posameznika, saj je kar polovica intervjuvanih odgovorila, da se pozanimajo o
posamezni dejavnosti oziroma dogodku le, če jih to zanima. Zanimivo je tudi, da jih je kar
nekaj povedalo, da o dogodkih izvejo od sosedov in prijateljev ter šele nato pogledajo v
lokalne časopise in na oglasne table v naselju. Le tretjina jih je sodelovala v kakšni aktivnosti,
izmed teh je večina mladih. Domačini v večini ne spremljajo novic iz parka ali jih to sploh ne
zanima. Velikokrat pa jih tudi spregledajo. Novice so napisane na spletnih straneh parka,
katere večina domačinov ne spremlja oziroma jih ne zna uporabljati. Podobno je tudi v
Kozjanskem regijskem parku. Tudi tukaj je informiranost o dejavnostih parka odvisna od
osebnih interesov in zanimanja. Slaba polovica vprašanih je sodelovala v kakšni aktivnosti,
med temi so bili vsi mladi in večina kmetov, medtem ko starejši povečini niso sodelovali.
Pri projektih so vsi izpostavili vsakoletni projekt Noč čarovnic, ki so ga obiskali vsaj enkrat.
Zelo redki so tisti, ki so našteli vsaj en dosedanji projekt, sofinanciran iz skladov Evropske
unije, med katerimi sta najbolj poznana projekta »Evropska zelena vez« in »Živeti z Naturo
2000 na Goričkem«. Med domačini nepoznana pa sta projekta »S konjsko vprego po
Goričkem« in »SPNU Ledave in jezera«. Po mnenju nekaterih parki delajo »interne projekte«,
ki ne vključujejo domačinov. Domačini so pri projektih izpostavili, da jih to običajno ne
zanima, ker so to »teoretske« stvari in nimajo od njih nobenih koristi. Zanimajo jih konkretni
rezultati, na primer trasirana in označena tematska pot, in ne strokovne podlage, ki jih ne
razumejo. Nekateri mladi, učenci in dijaki, so izpostavili, da je bilo sodelovanje s parkom v
okviru naravoslovno-učnih dni zelo uspešno in da si jih želijo še več. Nekoliko boljše
poznavanje projektov med domačini je v Kozjanskem regijskem parku, kjer je kar dve tretjini
vprašanih naštelo vsaj en projekt, sofinanciran iz skladov Evropske unije. To gre pripisati
daljšemu delovanju parka in boljši vključenosti domačinov v posamezne projekte, predvsem
na področju kmetijstva. Vsi so med projekti izpostavili Praznik kozjanskega jabolka, ki so ga
že obiskali, med njimi jih je bilo kar nekaj, ki so na dogodku tudi sodelovali. Med ostalimi
projekti sta najbolj poznana projekta »Vzdrževanje in ohranjanje visokih suhih travnikov na
Vetrniku in Oslici« in »Ohranjanje in ekonomizacija travniških sadovnjakov kot sestavine
trajnostnega razvoja v obmejnih območjih Slovenije in Hrvaške«, medtem ko sta skoraj
nepoznana projekta »Transromanica« in »Emina romarska pot«. Tudi tukaj ljudje pričakujejo
od projektov konkretne rezultate in učinke od katerih bodo imeli koristi.
Tretji sklop vprašanj se je nanašal na mnenje o parku in na zadovoljstvo domačinov z
zavarovanim območjem. Zanimalo me je, kako so zadovoljni, ali vidijo kakšne prednosti, ker
živijo v zavarovanem območju, kaj jih moti in če imajo kakšne težave v vsakdanjem življenju,
ker živijo v zavarovanem območju. Kot zadnje pa me je zanimal prihodnji razvoj območja in
kaj bi se moralo po njihovem mnenju bolj razviti.
V obeh parkih domačini izpostavljajo, da se je z ustanovitvijo parka veliko naredilo na
področju turizma. Uredile so se prejšnje in nove tematsko-pohodniške poti, obnovili in
ohranili so se nekateri pomembni kulturni spomeniki, povečalo se je število turistov,
ustanovljeno informacijsko središče na sedežu parka pa jim omogoča, da pridobijo veliko
informacij na enem mestu. Domačini v Krajinskem parku Goričko na vprašanje o
zadovoljstvu odgovorijo, da so deloma zadovoljni. Izpostavijo, da se je prepoznavnost
območja z ustanovitvijo povečala. Ugotavljajo, da prihaja tudi več turistov. S parkom so bolj
zadovoljni mladi, predvsem študentje, ki že skozi študij spoznavajo, kako pomembno je
varovanje okolja. Nezadovoljni in razočarani so domačini, ki so zaposleni na nižje
izobraženih delovnih mestih in se dodatno ukvarjajo s kmetijstvom. Za njih je velika ovira
izpolnjevanje dodatnih papirjev in pridobivanje soglasij pri posegih v prostor. Nekateri v
parku vidijo le omejitve, zahteve, upoštevanje vedno novih predpisov in bolj nadzorno
inšpekcijo. Nekoliko bolj zadovoljni so domačini v Kozjanskem regijskem parku, vendar so
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tudi tukaj nezadovoljni v večini zaposleni prebivalci, ki vidijo več omejitev in zahtev kot pa
prednosti. Večje zadovoljstvo s Kozjanskim regijskim parkom gre pripisati daljšemu obstoju
in tako večji vključenosti v vsakdanje življenje domačinov.
V prihodnje si želijo v Krajinskem parku Goričko razvoj območja na področju turizma,
podjetništva in domače obrti. Kmetje ne vidijo veliko možnosti v razvoju sonaravnega
kmetijstva, saj jih odvrača velika količina obrazcev, ki jih morajo izpolniti, in problemi s
svetovalno službo. Poudarjajo še, da je subvencija za vso vloženo delo in trud za njihove
majhne parcele prenizka. Tako raje še naprej kosijo strojno, ali pa pustijo, da se zarašča.
Ravno obratno so bolj optimistični glede razvoja ekološkega kmetovanja kmetje v
Kozjanskem regijskem parku, kjer kljub številnim problemom s subvencijami in finančnimi
problemi vidijo v tem prihodnost. Želijo si še večji razvoj turizma, ki bo povezan z naravo in
pokrajino.
V preglednici 14 sem povzela ugotovitve intervjujev prebivalcev v Krajinskem parku Goričko
in Kozjanskem regijskem parku ter jih razdelila glede na starostno in izobrazbeno sestavo
sogovornikov.
Preglednica 14: Ugotovitve intervjujev prebivalcev v Krajinskem parku Goričko in
Kozjanskem regijskem parku glede na starostno in izobrazbeno sestavo.

starostna
struktura

Krajinski park Goričko

Kozjanski regijski park

splošno poznavanje
splošno
poznavanje
zadovoljstvo
zadovoljstvo
poznavanje delovanja
poznavanje delovanja
srednje
mladi zelo dobro
dobro
zelo dobro
dobro
zadovoljni
do 25 let
zadovoljni
aktivni

zelo dobro zadovoljivo

razočarani

starejši zadovoljivo zelo slabo nezadovoljni

izobrazbena
struktura

nad 65 let

dobro

dobro

slabo

zadovoljivo

osnovna

dobro

slabo

nezadovoljni zadovoljivo zadovoljivo

srednja

zelo dobro

slabo

razočarani

dobro

dobro

višja

zelo dobro

dobro

srednje
zadovoljni

zelo dobro

zadovoljivo

nezadovoljni
srednje
zadovoljni
srednje
zadovoljni
srednje
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Legenda:
1. Splošno poznavanje zavarovanega območja:
zelo slabo – domačini ne poznajo ali zelo slabo poznajo splošne značilnosti zavarovanega
območja; npr. mejo zavarovanega območja, vključene občine in leto ustanovitve znajo
opisati in našteti le okvirno oziroma sploh ne znajo
slabo – domačini slabo poznajo splošne značilnosti zavarovanega območja; npr. vejo, kdaj
je bilo zavarovano območje ustanovljeno in znajo našteti nekaj vključenih občin, ne znajo
pokazati točnega poteka meje
zadovoljivo – domačini poznajo splošne značilnosti zavarovanega območja; npr. znajo
pokazati, približno kje poteka meja, našteti več kot pol vključenih občin ter povedati leto
ustanovitve
dobro – domačini dobro poznajo splošne značilnosti zavarovanega območja; npr. znajo
pokazati potek meje, našteti skoraj vse vključene občine ter povedati leto ustanovitve
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zelo dobro – domačini zelo dobro poznajo splošne značilnosti zavarovanega območja; npr.
znajo zelo dobro pokazati potek meje, našteti in pokazati vse vključene občine ter
povedati leto ustanovitve
2. Poznavanje delovanja zavarovanega območja:
zelo slabo – domačini zelo slabo poznajo naloge in dejavnosti zavarovanega območja, ne
poznajo nobenega izvedenega evropskega projekta in se nočejo vključevati v aktivnosti,
ne znajo našteti rezultatov projektov
slabo – domačini slabo poznajo naloge in dejavnosti zavarovanega območja, ne
vključujejo se v aktivnosti, ne poznajo nobenega izvedenega evropskega projekta, poznajo
pa nekatere rezultate (tematske poti)
zadovoljivo – domačini poznajo naloge in nekatere dejavnosti zavarovanega območja ter
se občasno vključujejo v aktivnosti, znajo našteti vsaj en izveden evropski projekt,
nekatere rezultate projektov poznajo in jih tudi občasno uporabljajo
dobro – domačini dobro poznajo naloge in dejavnosti zavarovanega območja, znajo
našteti in opisati namen vsaj enega izvedenega evropskega projekta, opazili so nove
rezultate projektov, ki jih pogosto uporabljajo
zelo dobro – domačini zelo dobro poznajo naloge in dejavnosti zavarovanega območja,
znajo našteti vse izvedene evropske projekte, opazili so nove rezultate projektov, ki jih
pogosto uporabljajo
3. Zadovoljstvo z zavarovanim območjem:
razočarani – domačini so razočarani nad delovanjem zavarovanega območja, ker so
pričakovali več neposrednih rezultatov
nezadovoljni – domačini so nezadovoljni z delovanjem zavarovanega območja, vendar pa
upajo, da bo v prihodnosti boljše
srednje zadovoljni – domačini so delno zadovoljni z delovanjem zavarovanega območja,
motijo jih nekatere dejavnosti, za katere pa upajo, da bodo v prihodnosti odpravljene
zadovoljni – domačini so zadovoljni z delovanjem zavarovanega območja, motijo jih le
nekatere dejavnosti, vidijo pa večji regionalni pomen zavarovanega območja v prihodnosti
zelo zadovoljni – domačini so zelo zadovoljni z delovanjem zavarovanega območja in
vidijo še večji regionalni pomen zavarovanega območja v prihodnosti
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6. Privlačnost izbranih zavarovanih območij pri nedomačinih
Neokrnjena narava, razmeroma dobra prometna dostopnost in bližina zdraviliških krajev so
dejavniki, ki so po vstopu Slovenije v Evropsko unijo povečali zanimanje tujcev za nakup
zemljišč in nepremičnin v obeh zavarovanih območjih. Po vstopu v Evropsko unijo je
Slovenija po nekaterih ocenah tujih nepremičninskih agencij pristala na osmem mestu lestvice
»dvajsetih najbolj vročih držav, kjer se da priti do hitrega zaslužka z nepremičninami«. K
velikemu zanimanju tujcev za nepremičnine v obeh zavarovanih območjih so veliko
prispevale tudi zelo nizke cene nepremičnin in zemljišč, nizki dohodki lastnikov in njihova
finančna nezmožnost za obnovo starih domačij. Prav tako je k temu veliko pripomoglo
izseljevanje prebivalstva, predvsem mladih, ki si tako kupujejo in gradijo hiše izven regije.
Zato stare hiše na Goričkem in Kozjanskem samevajo in propadajo. (Druga plat zgodbe o
Angležih..., 2005; Halo dom, 2008).
Po podatkih nekaterih nepremičninskih agencij so cene zemljišč in nepremičnin na Goričkem
in Kozjanskem podobne. Za hiše se cene gibljejo med 50.000 in 100.000 €, odvisne so od
velikosti zemljišč, od ohranjenosti hiše in od lokacije. To so cene nepremičnin, ki se prodajajo
preko nepremičninskih agencij, medtem ko so cene nepremičnin, ki jih prodajajo lastniki,
lahko precej nižje. Tako je lahko cena opuščene hiše z gospodarskim poslopjem in
pripadajočim kmetijskim zemljiščem le 6.000 €. Cene zazidljivih parcel pri nepremičninskih
agencijah se gibljejo med 10 in 40 € za 1 m2 (Indijana, 2008; Halo dom, 2008; TEPS, 2008).
Za nepremičnine na Goričkem in Kozjanskem se poleg ostalih Slovencev zanimajo predvsem
Angleži. Poleg njih so med kupci še Avstrijci, Nemci, Rusi in Italijani. Pri tujcih je veliko
večje zanimanje za Goričko, medtem ko na Kozjanskem med kupci še vedno prevladujejo
Slovenci. Velik interes Angležev za Goričko gre pripisati dobri letalski povezavi z
nizkocenovnim letalskim posrednikom in veliki promociji Slovenije v nekaterih revijah. Tuji
kupci, ki kupujejo nepremičnine pri nas, so večinoma srednjega in nižjega sloja. Točnih
podatkov, koliko nepremičnin so v obeh zavarovanih območjih kupili tujci, ni. V večini tujci
nepremičnin ne kupujejo preko nepremičninskih agencij, ampak jih kupujejo preko zasebnih
oglasov in »od vrat do vrat«. Po nekaterih uradnih podatkih so tujci na Goričkem do konca
leta 2007 kupili 300 – 350 nepremičnin, medtem ko so dejanske številke precej višje. Nekateri
nepremičninski agenti so mnenja, da jih je že več kot 500. Prav tako kot na Goričkem, je
težko dobiti podatke o prodaji nepremičnin na Kozjanskem. Uradnih podatkov o tem, koliko
nepremičnin na Kozjanskem so kupili tujci, ni, po podatkih nekaterih nepremičninskih
agentov pa so številke višje od 80. Na Kozjanskem prevladujejo slovenski kupci, ki si
kupujejo nepremičnine iz različnih razlogov: bližina zdravilišč, narava in območje regijskega
parka, vračanje v pokrajino, od koder so njihovi predniki (veliko kupcev ima stare starše in
ostale prednike s Kozjanskega) (Indijana, 2008; Halo dom, 2008; TEPS, 2008).
Domačini so s prihodom tujcev zadovoljni. Poleg dobička od prodaje starih in opuščenih hiš
so veseli, da se hiše obnavljajo in ne propadajo ter da se vrača življenje v nekdanje opuščene
hiše. Prav tako v obeh zavarovanih območjih poudarjajo, da se s prodajo in obnovo starih hiš
vrača življenje v pokrajino, povečuje se zanimanje za območje ter da je vse več turistov, ki se
udeležujejo različnih aktivnostih v zavarovanem območju. Na zavarovanih območjih tudi
trdijo, da pri obnovi starih hiš prihaja do nekaterih pomembnih razlik med kupci nepremičnin,
med Angleži ter Slovenci in Avstrijci. Angleži obnovijo hiše ter ohranijo domačo arhitekturo
in stil ter ohranijo obliko hiše črke L. Na sliki 8 je prikazana obnovljena stara domačija na
Goričkem, kjer so pri obnovi upoštevali stil panonske hiše. Na drugi strani pa Slovenci in
Avstrijci pri obnovi starih hiš vnašajo nekatere arhitekturne stile, ki sploh niso značilni za to
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pokrajino. Tako so nekatere hiše obnovljene na primer v alpskem stilu (Dešnik, 2007; Goršak,
2007).
Slika 8: Obnovljena stara hiša na Goričkem.

Pri prodaji nepremičnin tujcem se pojavljajo tudi številni problemi. Tujci, ki jih je čedalje več,
prihajajo na Goričko večinoma ob vikendih in za celotno območje ne predstavljajo veliko
dobička. Poleg tega, da ne plačujejo turistične takse, je velik problem tudi v tem, da svoje hiše
oddajajo, zato se ne zapolnjujejo kapacitete domačih ponudnikov. V nepremičninskih
agencijah so še izpostavili, da tako ni nobenega nadzora nad številom turistov v zavarovanih
območjih (Dešnik, 2007; Halo dom, 2008; TEPS, 2008).

76

Primerjava delovanja Krajinskega parka Goričko in Kozjanskega regijskega parka

7.

Zaključek

V diplomskem delu je predstavljeno delovanje Krajinskega parka Goričko in Kozjanskega
regijskega parka s poudarkom na analizi izvedenih projektov, ki so bili sofinancirani iz
skladov Evropske unije. Primerjava teh projektov pove veliko o uspešnosti delovanja
zavarovanega območja, o zmožnosti organiziranja projektnih aktivnosti ter o uspešnosti
črpanja evropskih sredstev. Projekti pomenijo pridobitev za območje in njene prebivalce, saj
se z novimi produkti (na primer izpeljava nove tematske poti) poveča zanimanje turistov, s
strokovnimi predlogi in aktivnostmi se ohranja okolje, z izobraževanji pa se poveča okoljska
ozaveščenost lokalnega prebivalstva.
Osnova za primerjavo med zavarovanima območjema je bila primerjava naravno- in
družbenogeografskih značilnosti, ki je pokazala veliko podobnost med njima. Analiza
nekaterih značilnosti prebivalstva v letu 2007 je pokazala, da značilnosti prebivalstva v obeh
zavarovanih območjih negativno odstopajo od slovenskega povprečja. V obeh je velik delež
starejšega prebivalstva, kar kaže visok indeks staranja prebivalstva. To potrjuje dejstvo, da se
iz območja izseljuje čedalje več mladih z višjo stopnjo izobrazbe. Delež brezposelnih je višji v
primerjavi s slovenskim povprečjem, v nekaterih občinah zavarovanega območja tudi do 2,5
krat. Pomembno vlogo kmetijstva v pokrajini kaže visok delež kmetov, saj je ta v nekaterih
občinah tudi sedemkrat višji v primerjavi s slovenskim povprečjem. Na drugi strani pa se
mora kmetijstvo prilagajati, zato postaja vse bolj specializirano in tržno ter tudi ekološko.
Nekonkurenčni industrijski obrati na območju parkov se zapirajo, bolj pa se razvijata
podjetništvo in obrt, ki se uspešno povezujeta v okviru turistične ponudbe in promocije
območja. Najpomembnejšo vlogo v gospodarstvu predstavljajo storitvene dejavnosti, ki
čedalje bolj pridobivajo na pomenu. Slabo razvita in propadajoča industrija, slaba cestna
infrastruktura in pretežno kmetijska dejavnost pomenijo zastoj v razvoju pokrajin, kot sta
Goričko in Kozjansko. Vendar pa je zaradi slabo razvite industrije bolje ohranjena narava, ki
je bila temelj za ustanovitev zavarovanega območja.
Na obeh zavarovanih območjih imajo pomembno vlogo tudi območja Nature 2000, ekološko
pomembna območja ter naravne in kulturne vrednote, ki jih v zavarovanih območjih skušajo
čim bolj ohraniti. Pri ohranjanju narave in kulturne pokrajine, pri promociji območja ter pri
izobraževanju in ozaveščanju domačinov imajo pomembno vlogo projekti. V diplomskem
delu so opisani in analizirani evropski projekti, ki so bili izvedeni na območju Krajinskega
parka Goričko in Kozjanskega regijskega parka. Projekti so bili sofinancirani iz različnih
evropskih programov: Phare, Life - Natura 2000, Interreg III A, Interreg III B CADES in
Leonardo da Vinci. Osrednje teme, nameni in cilji izvedenih projektov so si bili podobni:
naravovarstvena tematika, povečanje turistične ponudbe, izobraževanje lokalnega
prebivalstva, izdelava strokovnih raziskav itd. Dejavnosti v okviru projektov so bile zelo
raznolike, saj so v projekte želeli vključiti čim več udeležencev s čim bolj različnimi in
zanimivimi aktivnostmi. Učinki projektov so različni. Uredila so se zaraščena območja in stari
sadovnjaki, trasirale so se številne nove tematsko-pohodniške poti in vzpostavile so se
čezmejne povezave. V okviru projektov so se izvedle natančne raziskave in evidentacija
posameznih rastlinskih in živalskih vrst, uredile so se baze podatkov nekaterih ogroženih vrst,
vzpostavil se je monitoring in izdelale so se strokovne podlage. Izdelali in promovirali so se
novi turistični produkti, povečala se je turistična prepoznavnost, z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijah pa so kmetje dobili dodatni vir dohodka. V okviru nekaterih projektov so kmetje
dobili tudi subvencije.
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Diplomsko delo je doseglo zastavljene namene in cilje. Z geografsko analizo in primerjavo sta
bila na kratko in nazorno predstavljena Krajinski park Goričko in Kozjanski regijski park.
Bolj podrobneje so predstavljeni izvedeni projekti, ki so bili sofinancirani iz skladov Evropske
unije. Izvedeni projekti so predstavljeni z vidika izvajanja, financiranja in vključevanja
lokalnih prebivalcev. Analiza odnosa domačinov v obeh zavarovanih območjih pa je pokazala
mnenje lokalnih prebivalcev o delovanju in zadovoljstvu z zavarovanim območjem. Splošno
poznavanje domačega okolja je med domačini dobro, nekoliko slabše pa je poznavanje
delovanja zavarovanega območja, še posebej z vidika izvedenih projektov. Domačini z
delovanjem zavarovanega območja v večini niso zadovoljni, razveseljivo pa je, da je med
mladimi večje zadovoljstvo z delovanjem uprave parka, ki ga sprejemajo in radi sodelujejo v
njegovih projektih.
Prvo in tretjo hipotezo potrjujem, medtem ko drugo hipotezo potrjujem le deloma. Kozjanski
regijski park je uspešnejši pri izvajanju projektov in pri pridobivanju sredstev iz evropskih
skladov, saj so prijavili in izvedli večje število projektov, ki so bili v povprečju tudi daljši. Pri
črpanju finančnih sredstev iz evropskih skladov so bile v veliko pomoč izkušnje, ki si jih je
Kozjanski regijski park pridobili v daljšem obdobju delovanja. Tudi Krajinski park Goričko
bo s sedanjo aktivnostjo in prizadevnostjo zaposlenih ter z novimi izkušnjami v prihodnje še
uspešnejši. Rezultati in učinki izvedenih evropskih projektov so različni. Poleg ureditve in
zavarovanja posameznih območij ter trasiranja novih izobraževalno-turističnih poti so bile
izvedene številne izobraževalne delavnice za domačine, kjer je bil poudarek na spodbujanju
sonaravnega razvoja. Nove poti in turistični produkti bodo privabili več turistov, s tem pa
bodo ponudniki različnih turističnih storitev še dodatno zaslužili. Veliko pa bo odvisno od
sodelovanja in zainteresiranosti domačinov. Še tako dobri rezultati projektov ob
nezainteresiranosti domačinov nimajo želenih učinkov v pokrajini. Rezultati projektov so tako
velikokrat izpostavljeni samo ob zaključku projekta in se ne uporabljajo v turističnem
delovanju. Analiza odnosa domačinov v obeh zavarovanih območjih je pokazala, da ljudje
niso dovolj informirani o delovanju uprave parka in da jih to v veliki meri to ne zanima. Tako
je tudi sodelovanje v okviru projektov zelo slabo. Zadovoljstvo z zavarovanim območjem je
zelo majhno, saj domačini še vedno vidijo le omejitve, zahteve, predpise in ostrejši nadzor kot
pa koristi.
Veliko zanimanje turistov za obe zavarovani območji nam kažejo podatki o nakupih
nepremičnin s strani turistov. Poleg neokrnjene narave, bližine zdraviliških krajev in bližine
letališča nizkocenovnega letalskega ponudnika (Goričko) k nakupu nepremičnin veliko
pripomorejo tudi zelo nizke cene nepremičnin. Število nakupov narašča, vendar pa natančnih
podatkov ni. Na Goričkem je bilo tako do leta 2008 prodanih okoli 300-350 nepremičnin
tujcem, medtem ko so na Kozjanskem večino nepremičnin kupili Slovenci.
Krajinski park Goričko in Kozjanski regijski park skušata s svojim delovanjem ohraniti
naravo in pokrajino ter pri tem vključiti čim večje število domačinov. Zaradi negativnega
mnenja in odnosa domačinov bosta morala v prihodnje narediti več na tem področju, saj
zavarovanega območja ni brez sodelovanja domačinov.
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8. Summary
Goričko Nature Park and Kozjanski Regional Park are two protected areas in Slovenia that
ensure the preservation of biological and cultural diversity and contribute to a sustainable
development of these two areas. The Foundation of both protected areas was a big step
towards a better future. To achieve this, parks organize many activities and different projects
with a financial help from European Union. The main purpose of this paper is description of
projects carried out by both protected areas financed from the European funds for protecting
environment and for sustainable development. The projects show how successful protected
areas are in organizing and coordinating different activities and how successful they are in
providing money from the European Union. These projects are also important for the local
people and their local area because they bring development with tourism. Their purpose is
also to protect environment and to educate local people.
A geographic comparison between both areas has shown similarities. Both protected areas
have demographic problems with depopulation and high unemployment rate. In some
municipalities in Goričko and Kozjansko areas unemployment rate in 2007 is even 2,5 times
higher than Slovenian average. Farming is still very important in both areas. In some
municipalities percentage of farmers is 7,5 times higher than Slovenian average. Furthermore,
ecological and natural farming is becoming very important especially in Kozjansko area. Both
areas promote the development of ecological farming by organizing seminars on this
particular and other similar subjects. Heavy and base industry never had a big role in these
two areas. More over, today even developed small factories are closing. A more important
role represents the introduction of Craft and Small Business in connection to tourism. Intact
nature, rich biological diversity and cultural heritage were preserved due to the
underdeveloped industry. In addition, this nature was also the main reason for establishing the
protected areas.
Different projects that were carried out in Goričko Nature Park and Kozjansko Regional Park
have the main role in presenting nature and cultural heritage and also educating the local
people in these particular areas. These projects were financed from different European funds
(Phare, Life - Natura 2000, Interreg III A, Interreg III B CADES and Leonardo da Vinci) and
had different themes and goals from protecting environment and education to tourism. More
important for the areas and local people are the results of these projects. Some included areas
were renaturated and have a new function, such as old orchard in Kozjansko area.
Furthermore, grassland with rich biological diversity was renaturated and today this is a very
important area in Natura 2000. Besides the environmental results there are also results on the
field of tourism. Due to the new products that have been created in the field of tourism it is
very likely that the income of local craftsmen will increase. Furthermore, the development on
the field of education and tourism will attract more tourists and, as a consequence, provide
more income to the whole area. One of the most important results of the projects is the
education. Namely, local people acquired new knowledge how to live with nature without
destroying it.
The local people see opportunities for the future development in tourism, the preservation of
natural and cultural heritage. Unfortunately, too many of them are disappointed with living in
a protected area. They only see it as an obstacle, prohibition and demand. In the future this
will be the biggest problem in Goričko Nature Park and Kozjanski Regional Park. Therefore,
possible benefits of living there will have to be shown to people inorder to persuade them
otherwise.
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