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I. UVOD 
 

 

Krajinski park Kolpa je bil ustanovljen leta 2006 z namenom zavarovanja naravnih vrednot, 

ohranitve biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter izvajanja ukrepov za zagotavljanje 

ohranitve območij Natura 2000 in ekološko pomembnih območij. Namen delovanja parka je 

tudi povezovanje gospodarskega in socialnega razvoja na zavarovanem območju ter 

čezmejnega sodelovanja.  

 

Varstveni cilji v parku so: ohranitev naravnih vrednot, ohranitev velike biotske raznovrstnosti, 

ohranitev populacij ogroženih in mednarodno varovanih prosto živečih vrst, ohranitev 

najmanj obstoječega obsega habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju in 

ohranitev krajine z mozaično razporejenostjo krajinskih struktur.  

Javni zavod Krajinski park Kolpa (v nadaljevanju KP Kolpa) omogoča in spodbuja tudi 

razvojne možnosti prebivalstva in trajnostni razvoj, ki je prilagojen značilnostim in potrebam 

varovanja parka. KP Kolpa nudi podporo lokalnemu prebivalstvu ter spodbuja dejavnosti in 

aktivnosti, ki so sprejemljive za ta prostor, nekatere pa so tudi nujne.  

 

Poleg opravljanja javne službe varstva narave KP Kolpa spodbuja razvoj podeželja in 

trajnostnih oblik kmetovanja usklajenih z varstvom naravnih vrednot in kulturne dediščine ter 

ohranjanjem biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti. Pomembno področje dela je 

spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, urejanja prostora in obnove vasi, na 

način, da se ohranja krajinska pestrost in kulturna dediščina, izboljša okoljska, cestna in 

energetska infrastruktura v parku ter odpiranje novih delovnih mest. KP Kolpa spodbuja tudi 

povezovanje osnovne kmetijske in turistične dejavnosti, okolju prijazen turizem in rekreacijo, 

izboljšanje turistične infrastrukture z gradnjo oziroma prenovo že obstoječih prenočitvenih 

zmogljivosti. Obiskovalcem skuša približati naravovarstvene vsebine, a jih usmerja na 

ekološko manj občutljiva območja ter spodbuja k uporabi okolju prijaznih tehnologij in metod 

pri gospodarjenju z naravnimi viri. KP Kolpa spodbuja ohranjanje kulturne dediščine v parku 

in sodeluje pri njeni promociji.  

 

Zavarovano področje ob mejni reki Kolpi je že leta 1998 z odlokom občinskega sveta (Odlok 

o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa, Uradni list RS, št. 82/98) zavarovala Občina Črnomelj. 

Vlada RS je leta 2006 sistematično uredila področje s sprejemom Uredbe o Krajinskem parku 
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Kolpa (Uradni list RS, št 85/2006). Javni zavod Krajinski park Kolpa je bil ustanovljen s 

Sklepom Vlade RS, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 98/06. Z rednim delom je KP 

Kolpa pričel oktobra 2007. 

Upravljavec parka KP Kolpa opravlja po določilih Uredbe o Krajinskem parku Kolpa (Uradni 

list RS, št 85/2006) v okviru javne službe ohranjanja narave varstvene, strokovne, nadzorne in 

upravljavske naloge na območju parka. Osnovne dejavnosti upravljavca parka v okviru javne 

službe so:  

� pripravljanje predloga načrta upravljanja parka; 

� priprava in sprejemanje letnih programov dela parka in poročil o delu; 

� spremljanje stanja naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti; 

� skrb za izvajanje varstvenih režimov in razvojnih usmeritev ter izvajanje 

naravovarstvenih nalog; 

� skrb za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot v parku in drugih 

vrednih predelov parka; 

� sklepanje pogodb o varstvu na podlagi ZON-a; 

� sodelovanje z ZRSVN pri pripravi naravovarstvenih smernic za del, ki se nanaša na 

park; 

� sodelovanje pri pripravi območnega in regionalnega razvojnega programa; 

� usklajevanje in spremljanje raziskovalnih nalog v zvezi s parkom; 

� izvedba in sodelovanje pri izvajanju mednarodnih projektov; 

� skrb za predstavitev parka; ozaveščanje javnosti o pomenu parka; 

� zagotavljanje dostopa do informacij o parku in vodenje informacijskih centrov parka; 

� sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri doseganju namena varstva in razvoja parka; 

� sodelovanje z lastniki zemljišč na območju parka in nudenje strokovne pomoči in 

svetovanja; 

� pripravljanje in vzdrževanje poti in označb v parku ter druge parkovne infrastrukture, 

potrebne za obisk parka; 

� opravljanje vodniške službe po parku; 

� urejanje naravnih vrednot in delov parka za ogledovanje in obiskovanje v skladu z 

načrtom upravljanja; 

� upravljanje z nepremičninami v parku, ki so v lasti države in služijo namenom parka;  

� izvajanje neposrednega nadzora v parku; 

� upravljanje z bazami podatkov, ki se nanašajo na park; 

� izvajanje drugih nalog v sklopu varstva in razvoja parka. 
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Razlaga kratic uporabljenih v preglednicah 

 

CDB – center za doživljanje biodiverzitete 

DON – finančna ali materialna sredstva zbrana od donatorjev 

EESS – Evropski ekonomsko socialni sklad 

INV – sredstva za investicije 

KP Kolpa – Javni zavod Krajinski park Kolpa 

LAST – sredstva zbrana z lastno dejavnostjo zavoda 

MK – sredstva Ministrstva za kulturo 

MOP – sredstva proračuna RS, Ministrstvo za okolje in prostor 

MS – sredstva za materialne stroške 

MŠŠ – sredstva Ministrstva za šolstvo in šport  

OBČ – sredstva Občine Črnomelj 

SKZG – sredstva prenesena s tripartitno pogodbo iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS  

ZVKD – Zavod za varstvo kulturne dediščine  

ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
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1 DELOVANJE SLUŽBE JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK 

KOLPA 

 
Z delovanjem je pričel Javni zavod KP Kolpa že v oktobru 2006, a v skromnem obsegu, saj 

večjih nalog ni bilo mogoče izvajati vse do prvih zaposlitev v oktobru 2007. V prvem letu so 

bile realizirane prve tri zaposlitve, v letu 2008 še ena in v letu 2009 še peta. V letu 2011 KP 

Kolpa načrtuje skladno s sprejetim kadrovskim načrtom, (vendar šele po podpisu redne 

pogodbe o financiranju javne službe z MOP), načrtuje pet redno zaposlenih. Za doseganje 

ciljev programa dela bo del materialnih stroškov namenjen tudi za plačevanje storitev 

zunanjim izvajalcem (študenti delavci in študenti praktikanti, pogodbeni sodelavci, zunanji 

izvajlci). Velik del vzdrževalnih del parkovne infrastrukture se načrtuje izvesti z delavci, ki 

opravljajo naloge družbeno koristnega dela. Za delovanje javne službe so načrtovane plače, 

materialni stroški in investicije v osnovno opremo.  

 

1.1 Investicije 

 

Računalniška oprema 

Nekaterim sredstvom se je življenjska doba iztekla, zato je zaradi dotrajanosti opreme nujen 

nakup prenosnega tiskalnika,  faxa za tajništvo, dveh tipkovnic za računalnik, sobno anteno za 

TV, ter programske opreme – predvsem vsakoletni odkup licenc za protivirusne programe ter 

dodatno programsko opremo za uporabo GPS naprave. Preučijo se tudi možnosti uporabe 

brezplačnih antivirusnih programov (povezava: Priloga 6 Plan investicij s sredstvi MOP v letu 

2011). 

 

I.1.1. Delovanje službe JZ KP Kolpa INV 
   Plan 2011  

 Ocena 
realizacije 

2010  

Indeks plan 2011 

/ ocena real. 2010 

MOP           1.200 €            6.212 €  19,32 

 

1.2 Materialni stroški 

 

Za opravljanje nalog javne službe varstva narave se načrtujejo materialni stroški za redno 

delo: pisarniški material v ustreznih količinah, strokovna literatura, periodika in časopisi. 



 

5 

 

Stroški poslovanja zajemajo tudi najemnino pisarniških in skladiščnih prostorov in stroške 

poslovanja (npr. voda, elektrika, kanalščina, odvoz smeti), zavarovanja opreme, prevoznih 

sredstev, nepremičnin in podobno. V ta sklop sodijo še stroški plačilnega prometa, 

intelektualne, komunalne, telefonske in poštne storitve, stroške v zvezi z delom, delo po 

pogodbi, ali študentski napotnici, reprezentanco, reklamo in promocijo ter druge storitve. V 

tem letu je potrebno nabaviti nekaj nove delovne opreme (zaščitna sredstva, delovne obleke, 

delovne čevlje) za uslužbence zavoda in tudi za potrebe javnih delavcev in praktikantov. 

Načrtuje se izdelava elaborata zdravstvene ocene sistematiziranih delovnih mest, vključno z 

zdravstvenimi pregledi zaposlenih. Računovodske storitve in čiščenje prostorov opravljata 

zunanja izvajalca, občasno pa se najema tudi storitev za vzdrževanje informacijskega centra 

parka - Šokčevega dvora. Strošek predstavlja tudi najemanje dela in storitev za različne 

priložnostne aktivnosti ali vzdrževalna dela v parku. 

 

Oblikovanje in upravljanje podatkovnih baz 

Z bolj razvejanim delovanjem zavoda se bogatijo in dograjujejo podatkovne baze za različna 

področja. Nekatere nastajajo v okviru rednega dela, druge z aktivnostmi na projektih, ki jih 

izvaja KP Kolpa s partnerji:  

� priprava in obdelava podatkov o naravnih vrednotah, ožjih zavarovanih območjih v 

parku, ekološko pomembnih območjih in območjih Natura 2000; 

� podatkovne baze popisov ptičev; 

� obdelava pridobljenih podatkov o kulturni dediščini na območju KP Kolpa; 

� dodatno oblikovanje kart parka za Načrt upravljanja spletno stran, publikacije; 

� fotografiranje, obdelava in odkup fotografij za spletno stran in tiskovine; 

� register travniških sadovnjakov, 

� register nepremičnin v upravljanju KP Kolpa 

� rezultati terenskih meritev in spremljanja stanja naravnih vrednot in podobno. 

 

Zbirka fotografij in filmov (digiteka) se bogati: delno z odkupom, v večji meri z lastnim 

ustvarjanjem. Uporabnost baz je z uvajanjem omrežnega strežnika (ki ga je potrebno še 

nadgrajevati) še boljša. 
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I.1.2. Delovanje službe JZ KP Kolpa MS 

   Plan 2011  
 Ocena 

realizacije 
2010  

Indeks plan 2011 / 

ocena real. 2010 

MOP         50.000 €          59.638 €  83,84 

LAST              100 €               105 €  95,60 

Skupaj         50.100 €          59.742 €  83,86 

 

1.3 Plače zaposlenih 

V skladu s kadrovskim načrtom načrtujemo za leto 2011 strošek plač za pet zaposlenih 

(direktor + štirje sodelavci). Nova zaposlitev, petega sodelavca bo možna šele po podpisu  

redne pogodbe o financiranju javne službe ohranjanja narave s strabni MOP. Za delo na 

projektih trenutno v skladu z podpisanimi pogodbami ne načrtujemo dodatnih zaposlitev. 

Izkoriščene bodo tudi vse druge zaposlitvene možnosti, ki ne bremenijo direktno proračuna 

zavoda. Prav tako se načrtuje pridobivanje drugih možnosti za pokrivanje stroškov dela (ZZS, 

EESS).  Podrobneje je kadrovski načrt opisan v posebnem poglavju (III. Kadrovski načrt in 

notranja organizacija Javnega zavoda Krajinski park Kolpa). 

 

I.1.3. Delovanje službe JZ KP Kolpa plače 
zaposlenih 

   Plan 2011  
 Ocena 

realizacije 
2010  

Indeks plan 2011 

/ ocena real. 2010 

MOP       132.763 €        115.456 €  115,09 

PROJ           1.118 €            9.807 €  11,40 

LAST           4.140 €            4.103 €  100,90 

Skupaj       138.021 €        129.366 €  106,78 

 

I.1.1 Delovanje službe JZ KP Kolpa INV 
Plan ur 

2011 

B
or

is
 G

. 
di

re
kt

or
 

A
ni

ta
 G

.P
. 

T
on

čk
a 

J.
 

Ig
or

 G
. 

B
io

lo
g 

 

 Finančna 
sredstva  

Vir 
finančnih 
sredstev 

Aktivnost / 
Naloga 

Kazalnik doseganja Trajanje 4 0 0 4 0 0        1.200,00 €  MOP 

Zamenjava 
dotrajanih OS 

multifunkcijska 
naprava (fax - 

tiskalnik - skener) nabava v 
60 dneh 

od 
prejema 

podpisane 
pogodbe 
za INV 

4     4     

          240,00 €  

MOP 
Dokup 

programske 
opreme  

nadgradnja GPS 
naprave za trasiranje 

in kartiranje - 
povezava z Arcview 

          200,00 €  

prenosni tiskalnik           370,00 €  

Nabava novega 
DI 

računalniška 
tipkovnica 2 kos 

            40,00 €  
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Posodobitev 
licenc 

programske 
opreme 

programska oprema - 
licenca za protivirusne 

programe 
          350,00 €  

I.1.2 Delovanje službe JZ KP Kolpa MS 
Plan ur 

2011 

B
or

is
 G

. 
di

re
kt

or
 

A
ni

ta
 G

.P
. 

T
on

čk
a 

J.
 

Ig
or

 G
. 

B
io

lo
g 

 

 Finančna 
sredstva  

Vir 
finančnih 
sredstev 

Aktivnost / 
Naloga 

Kazalnik doseganja Trajanje 196 8 0 180 8 0      50.100,00 €  več virov 

Povpraševanje, 
zbiranje ponudb, 

nabava: 
pisarniški 
material, 

najemnine, 
zavarovanja, 

literatura, 
telekomunikacije, 
zaščitna oprema, 
osebna zaščitna 

sredstva za 
zaposlene in 

zunanje 
sodelavce, … 

urejeni in evidentirani 
stroški poslovanja 

skozi vse 
leto 

196 8   180 8   

     50.000,00 €  MOP 

          100,00 €  LAST 

I.1.3 Delovanje službe JZ KP Kolpa plače 
zaposlenih 

Plan ur 
2011 

B
or

is
 G

. 
di

re
kt

or
 

A
ni

ta
 G

.P
. 

T
on

čk
a 

J.
 

Ig
or

 G
. 

B
io

lo
g 

 

 Finančna 
sredstva  

Vir 
finančnih 
sredstev 

Aktivnost / 
Naloga 

Kazalnik doseganja Trajanje 1066 372 0 654 16 24    138.021,00 €  več virov 

Priprava 
programa dela 

2011 
izdelan progam 2011 feb.11 149 80   65 4      132.763,00 €  MOP 

Priprava poročila 
za leto 2010 

izdelano poročilo o 
delu za leto 2010 

mar.11 149 80   65 4          1.118,00 €  PROJ 

Priprava 
polletnega 

poročila za leto 
2011 

izdelano polletno 
poročilo o delu v letu 

2011 
jul.11 153 80   65 4 4        4.140,00 €  LAST 

Knjigovodsko 
poslovanje in 

poročanje 

12 zahtevkov za plače 
na MOP 

12 x, do 
20. v 

mesecu 

316 16   300         

15 zahtevkov za 
materialne stroške 

skozi vse 
leto 

2 zahtevka za 
investicije 

60 dni od 
pogodbe 

2 zahtevka po 
projektu Curs Colapis 

v aprilu in 
septembru 

2 zahtevka po 
projektu Od 

vijeglavke do soka 

v januarju 
in juliju 

4 zahtevki za projekt 
VURP LAN ESS in 

končno poročilo 

januar - 
september 

1 poročilo za projekt 
Revitalizacija mlinov 

oktober 
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poročilo za projekt 
"Volk" 

december 

2 poročili o porabi 
sredstev SKZG 

1.-15. 
januar in 

1.-15. 
julij 

računovodsko 
poročilo - zaključni 

račun 

januar in 
februar 

Organizacija  in 
izvedba ter 

priprava na seje  
strokovnega 
sveta zavoda 

3 seje strokovnega 
sveta JZ KP Kolpa 

po 1 dan 
v marcu, 
juliju in 

decembru  

36 20   8   8 

Organizacija  in 
izvedba ter 

priprava na seje 
sveta zavoda 

3 seje sveta JZ KP 
Kolpa 

po 1 dan 
v marcu, 
juliju in 

decembru  

62 16   42   4 

Priprava in 
dopolnjevanje 

notranjih aktov, 
spremljanje 

aktualne 
zakonodaje 

izdelan pravilnik o 
računovodstvu, 
notranja revizija 

poslovanja 

marec - 
junij  

20 20         

Kadrovanje - 
spremljanje 
objavljenih 

razpisov, objave 
razpisov, 

zaposlovanje  

izbor sodelavca ali 
objava prostega 
delovnega mesta 

marec 6 2   4     

1 nova zaposlitev (21. 
plač. razred) 

april 2 2         

vsaj 2 delavca preko 
javnih del  

skozi vse 
leto 

12 8   4     

vsaj 2 študenta na 
delovni praksi 

skozi vse 
leto 

12 8   4     

Urejanje spletne 
strani 

vsaj 1x tedensko 
ažurirani podatki na 

spleteni strani 
(temperatura Kolpe, 
Koledar dogodkov, 

novice) 
skozi vse 

leto 

86 16   70     

dodane vsebine o 
projektih v KP Kolpa 

ter naravnih in 
kulturnih spomenikih 

27 8   15 4   

Urejanje digiteke 
dopolnjena baza 

fotografij 
skozi vse 

leto 
36 16   12   8 

 

Cilji programa: 

Zagotavljanje pogojev za strokovno delo in izvrševanje vseh načrtovanih nalog na 

področju javne službe varstva narave in izpolnjevanje vseh delovnih in finančnih 

obveznosti. 
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2 CILJI 

 

Strateški cilji Krajinskega parka Kolpa izhajajo iz zakonodaje s področja varstva narave; 

njihov temelj pa je Uredba o krajinskem parku Kolpa (Uradni list RS, št. 85/06):  

� stalno izpopolnjevanje na področju strokovnosti dela; 

� pokritost terena na območju celotnega parka; 

� projektno delo, ki se nanaša na naravovarstvene vsebine znotraj območja parka;  

� sodelovanje z upravami parkov po Sloveniji ter mednarodno sodelovanje.  

 

Vsebinsko pomeni doseganje ciljev na različnih področjih delovanja zavoda: 

- NARAVOVARSTVENE NALOGE: ohranjanje narave ter biotske in krajinske 

pestrosti, ki pomeni vsaj nadaljnje ohranjanje trenutnega stanja naravnih vrednot, 

naravnega rezervata in habitatov v celoti in po možnosti tudi izboljševanje stanja teh. 

Poleg samega ohranjanja vrednot je pomembna tudi njihova promocija in 

interpretacija vsebin različnim javnostim. 

- KULTURNOVARSTVENE NALOGE: obsegajo skrb za ohranjanje kulturne 

dediščine na področju parka, tako za dediščino, ki je v upravljanju javnega zavoda KP 

Kolpa, kakor tudi za druge objekte. Cilj je ohraniti vso kulturno dediščino, kakor tudi 

dopolnjevati obstoječe zbirke, jih dodatno interpretirati in promovirati. 

- SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO in LOKALNIM 

PREBIVALSTVOM: ima za cilj krepitev gospodarske moči subjektov na področju 

parka skozi različne dejavnosti, ki jih javni zavod spodbuja s svojim delovanjem ali 

nudi pomoč za črpanje nacionalnih, EU  in drugih mednarodnih sredstev.  

 

2.1 Dolgoročni cilji upravljanja v parku: 

- ohraniti naravne vrednote, biotsko raznovrstnost, populacije ogroženih in mednarodno 

varovanih prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, ohraniti najmanj obstoječi obseg 

habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, in ohraniti krajino z 

mozaično razporejenostjo krajinskih struktur ali izboljšati stanje, kjer je to potrebno, 

- spodbujati razvojne možnosti prebivalstva in trajnostni razvoj, ki je prilagojen 

značilnostim in potrebam varovanja parka,   

- ponuditi privlačno urejene prostore za oddih in izobraževanje, ustrezne krajinskim 

značilnostim in režimu ohranjanja narave v zavarovanem območju, 
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- nuditi doživetje v parku, kjer bo na interaktiven način in s posebno ponudbo narave in 

kulture mogoče dojeti vsebine parka, 

- skozi delovanje javnega zavoda in drugih deležnikov parka vzpodbuditi razvoj 

podeželja in s tem višjo kakovost bivanja. 

 

2.2 Prioritete v programu dela za leto 2011 in kratkoročni cilji 

Javni zavod KP Kolpa si bo prizadeval realizirati vse točke predlaganega program dela, 

prioritetno pa se bo posvetil: 

 

� Izdelava Načrta upravljanja (poglavje II.1 Načrt upravljanja Krajinskega parka 

Kolpa) : 

- dokončanje vseh faze NU, 

- potrditev osnutka NU na Strokovnem svetu in Svetu zavoda, 

- vključevanje deležnikov in sektorjev v oceno analize stanja in oblikovanja načrta 

upravljanja, strokovna in javna razprava, 

- Sprejem NU na Strokovnem svetu in Svetu zavoda, medresorsko usklajevanje, 

potrditev NU na Vladi.  

 

Cilj: Oddaja Načrta upravljanja Krajinskega parka Kolpa Vladi RS v potrditev v letu 

2011. 

 

� Aktivnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot (poglavje 

II.3 Biotska raznovrstnost in spodbujanje trajnostne rabe): 

- izvajanje ukrepov iz operativnega programa upravljanja območij Natura 2000 

2007-2013, ki so potrebni za zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov 

in za katere izvedbo je zadolžen upravljavec KP Kolpa ter usmerjanje izvajanja 

ukrepov, za katere so zadolženi drugi sektorji; 

- izobraževanje prebivalcev parka, naravovarstvenih skupin, obiskovalcev s 

predavanji, delavnicami in delovnimi akcijami; 

- izgradnja infrastrukture, ki bo najvrednejše dele lahko poljudno prikazala 

obiskovalcem; 

- nakup opreme za spremljanje stanja prostoživečih vrst in razvoj tehnologij 

sobivanja, skladno s programom porabe sredstev SKZG; 
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- izdaja brošure ali knjige, ki bi poudarila enega od segmentov biotske 

raznovrstnosti. 

  

Cilj:  Ohranitev ugodnega stanja vrst, habitatov in habitatnih tipov prioritetno skozi 

preprečevanje zaraščanja na najbolj problematičnih segmentih: vrtačah, vaških 

gmajnah in steljnikih, minimalno 1 hektar v vsaki KS na področju KP Kolpa, torej 

skupno na vsaj 4 hektarjih površin. V sodelovanju z lastniki se vzdržuje vse v LEADER 

projektu revitalizirane steljniške površine. Prioritetno se poskuša vzdrževati naravne 

spomenike in naravne vrednote. Nadaljevanje vzdrževalnih del na naravnem spomeniku 

Ziljske vrbe. Ureditev vsaj enega vaškega kala in enega studenca, naravne vrednote. 

Izdaja brošure o naravnih spomenikih v KP Kolpa in knjižice o zanimivih rastlinskih ali 

živalskih vrstah na področju parka. 

 

• Delo na domačih in mednarodnih projektih (poglavje II.9 Priprava in izvedba 

domačih in mednarodnih projektov ter mednarodno sodelovanje): 

- aktivnosti za pridobitev enega domačega ali tujega projekta, 

- izvajanje projektov, pridobivanje sredstev iz zahtevkov leta 2010 in 2011. 

 

Cilj: Uspešna izvedba pridobljenih projektov. Prijava na en nov projekt s področja 

varstva narave v letu 2011. 

 

� Opremljanje Krajinskega parka Kolpa (poglavje II.8 Infrastruktura parka): 

- Nadaljnje postavljanje enotnih označb naravnih vrednot,  

- vzdrževanje obstoječih pešpoti in učnih poti in vzpostavljanje novih učnih poti, 

- dokup dveh zemljišč za namen informativnih točk parka in prikaz pomembnosti 

biotske raznovrstnosti, 

- pridobivanje dovoljenj in infrastrukture za informativne točke. 

 

Cilj: Postavitev označb vsaj dveh naravnih vrednot. Dokončanje označitve Grajske 

pešpoti (zadnja tretjina) na področju parka, pričetek urejanja Gozdne učne poti Žeželj 

in Živinorejsko-sadjarsko-vinogradniške učne poti (delovno ime).  

 

• Izobraževanje in promocija (poglavje II.6 Izobraževanje, ozaveščanje, promocija in 

trženje): 
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- izvajanje predavanj o pomenu biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot za 

prebivalce parka, posebno animacija lastnikov,  

- sodelovanje z KGZS in drugimi organizacijami pri izvedbi predavanj za KOP, 

- strokovni prikazi (pravilna postavitev varovalnih ograj, uporaba pašne opreme, 

varovanje pred velikimi zvermi in ujedami, delo z avtohtonimi vrstami domačih 

živali, predelava volne, lanu, slame, obrezovanje visokodebelnega sadja, obnova 

starih ekstenzivnih nasadov),  

- strokovne ekskurzije za udeležence izobraževanj, 

- izvajanje delavnic kmečkih in umetnih obrti, 

- slikarske in kiparske kolonije, 

- predstavitev parka na sejmih in kongresih, 

- zasnova in tisk tiskovin, elektronskih in filmskih edicij, 

- izvedba razstav z namenom popularizacije parka. 

 

Cilj: Vsaj eno predavanje s področja pomembnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti, 

eno predavanje za potrebe KOP, vsaj treh strokovnih prikazov. Izvedba štirih delavnic, 

od tega ene z mednarodno udeležbo, organizacija ene strokovne ekskurzije za deležnike 

v parku, sodelovanje pri organiziranju vsaj ene slikarske ali kiparske kolonije na 

področju parka, kompleksna predstavitev KP Kolpa na vsaj treh večjih sejemskih 

prireditvi nacionalnega in mednarodnega pomena. Predstavitev parka na vsaj dveh 

prireditvah v tujini ter izdaja vsaj ene nove tiskovine. Sodelovanje pri nastanku 

monografije o zavarovanih območjih narave v Sloveniji. Obnova in postavitev razstave 

»V objemu reke in belih brez« .  

 

• Organizacijske zadeve (poglavje I.1 Delovanje službe javnega zavoda Krajinski 

park Kolpa) 

Urejanje zadev s področja delovnopravne zakonodaje, javnega naročanja, racionalizacije 

poslovanja in podobno. 

 

Cilj: Revizorski pregled sodil za delitev splošnih stroškov na posamezne dejavnosti  in 

redna zunanja revizija poslovanja javnega zavoda. 
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2.3 Cilji na prihodkovni ravni 

Poleg zagotovljenih proračunskih sredstev za namen izvajanja javne službe varstva narave v 

enaki višini kot v minulem letu, se načrtuje tudi druge prilive. Pomemben priliv v letu 2011 se 

pričakuje iz naslova oddanih zahtevkov za projekte v letu 2010, priliv v tekočem letu pa se 

pričakuje tudi iz zahtevkov, ki bodo oddani v prvi polovici leta. Kljub recesiji prihodke iz 

lastne dejavnosti načrtujemo v podobnem obsegu kot leta 2010.  

 

Krajinski park Kolpa pridobiva sredstva iz državnega proračuna, pa tudi: 

� z vstopninami, dotacijami in donacijami, 

� s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin, 

� s prihodki od prodaje blaga in storitev, 

� iz različnih državnih ali mednarodnih programov, 

� s pridobivanjem sredstev na podlagi sofinanciranja programov in projektov, ki so v 

skladu z namenom ustanovitve krajinskega parka, 

� iz sredstev lokalnih, državnih in mednarodnih skladov, ustanov oziroma drugih 

organizacij, 

� iz drugih virov, skladno z veljavno zakonodajo.  

Javni zavod načrtuje v letu 2011 kratkoročno zadolževanje za namen financiranja projektov v 

katerih sodeluje – do povračila pridobitve sredstev EU in RS. 

 

2.4 Institucije in organizacije, s katerimi Krajinski park Kolpa še posebej sodeluje 

pri izvajanju programa in doseganju zastavljenih ciljev: 

� Ministrstvo za okolje in prostor, 

� sorodne organizacije – upravljavci zavarovanih območij v RS; 

� Agencija Republike Slovenije za okolje, 

� Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, 

� Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, 

� Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 

� Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

� Ministrstvo za kulturo, 

� Ministrstvo za gospodarstvo, 

� Upravna enota Črnomelj, 

� Zavod za gozdove Slovenije, 
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� Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 

� KGZS, Kmetijski zavod Novo mesto, 

� Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 

� Kmetijski inštitut Slovenije, 

� Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, 

� Združenje turističnih kmetij Slovenije, 

� druge državne institucije: univerze, šole, javni zavodi in nevladne organizacije na 

lokalni in državni ravni, ki delujejo na področju varstva narave, kmetijstva, turizma, 

(STO) in (LTO), športa, kulture, izobraževanja in podobno. 

 

2.5 Institucije na lokalni ravni, s katerimi KP Kolpa še posebej intenzivno 

sodeluje:  

 

� Predvsem z Občino Črnomelj na območju katere leži KP Kolpa, sicer pa dobro razvito 

sodelovanje z občinami v Beli krajini (Metlika in Semič) ter v pokolpju (Kočevje, 

Osilnica, Kostel), 

� krajevne skupnosti na območju parka: Adlešiči, Sinji Vrh, Stari trg in Vinica, 

� Javni zavod RIC Bela krajina, 

� Javni zavod ZIK Črnomelj, 

� Razvojni center Novo mesto,  

� Ribiška družina Črnomelj, 

� Lovske družine Predgrad, Sinji Vrh, Vinica in Adlešiči, 

� Lokalna akcijska skupina Dolenjske in Bele krajine, katere ustanovni član je tudi KP 

Kolpa, 

� Kulturna, turistična in športna društva, društva kmečkih žena, kmetijska društva in 

rejske organizacije, ki delujejo na področju parka. 

 

2.6 Mednarodne organizacije, s katerimi KP Kolpa največ sodeluje: 

� EUROPARC, 

� ELO, 

� COPA in COGECA, 

� naravni parki v državah EU, Srbiji in na Hrvaškem. 
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II. PROGRAM AKTIVNOSTI JAVNEGA ZAVODA 
KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2011 
 

 

 

Posamezna področja dela so v programu dela opisana v desetih smiselnih sklopih ovrednotene 

pa so tudi predvidene aktivnosti Javnega zavoda Krajinskega parka Kolpa za leto 2011. 

Podana je primerjava s planom in realizacijo preteklega leta, sledijo priloge, finančnega dela 

programa in terminski načrt izvedbe aktivnosti ter koledar prireditev na območju Krajinskega 

parka Kolpa za leto 2011. 

 

1 NAČRT UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA KOLPA 

 

Priprava načrta upravljanja za zavarovano območje Krajinski park Kolpa teče intenzivneje 

zadnji dve leti, sicer že od začetka delovanja. Načrtuje se zaključek dela v letu 2011, vključno 

z usklajevanjem pripomb z resorji in deležniki.  

Naloge ki se izvedejo v letu 2011 so dopolnjevanje nekaterih gradiv predvsem z oblikovanjem 

potrebnih kart in označevanjem lokacij izvedenih in načrtovanih aktivnosti KP Kolpa: info 

točke, revitalizirane površine steljnikov, košenic in prometnic v parku, urejene okolice 

naravnih vrednot, vzdrževane pešpoti in učne poti, lokacije nepremičnin v upravljanju KP 

Kolpa, postavljene usmerjevalne in opisne table in podobno.  

V nadaljevanju bo predmet dela dopolnjevanje vsebin osnutka NU s končnimi strokovnimi 

vsebinami ter kadrovskim in finančnim načrtom. Osnutek bo obravnavan s posameznimi 

sektorji, strokovnim svetom in svetom zavoda. Med sektorskimi usklajevanji gre v prvi vrsti 

za pregled vsebin z ZRSVN in Občino Črnomelj, potem pa z ustreznimi partnerji predvsem na 

področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva, razvoja podeželja, gospodarstva, upravljanja voda, 

ribištva in varstva kulturne dediščine. Sektorsko usklajen osnutek bo na nivoju krajevnih 

skupnosti predstavljen prebivalcem in drugim deležnikom v parku, ter oblikovan predlog, ki 

bo šel skozi proceduro sprejemanja na strokovnem svetu, svetu zavoda v medresorsko 

usklajevanje med ministrstvi in dokončno potrjen na Vladi RS.  
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1. Načrt upravljanja KP Kolpa 

   Plan 2011  
 Ocena 

realizacije 
2010  

Indeks plan 2011 / 

ocena real. 2010 

MOP           2.000 €                  -   €    

 

II.1 Načrt upravljanja KP Kolpa 
Plan ur 

2011 

B
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or
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 Finančna 
sredstva  

Vir 
finančnih 
sredstev 

Aktivnost / 
Naloga 

Kazalnik doseganja Trajanje 

2090 200 1400 110 130 250        2.000,00 €  MOP 

Zbiranje, 
obdelava in 

priprava 
podatkov za 

Načrt 
upravljanja 

(NU) KP Kolpa 

izdelan predlog NU za 
obdobje 5 let 

januar - 
avgust 

sprejem NU na 
Strokovnem svetu in 
Svetu JZ KP Kolpa 

medresorsko 
usklajevanje,oddaja NU 

na Vlado RS 

 

Cilj programa: 

Oddaja Načrta upravljanja Krajinskega parka Kolpa v sprejem na Vlado RS v letu 2011. 

 

 

2 NADZOR IN SPREMLJANJE STANJA NA OBMOČJU PARKA 

2.1 Nadzor v parku 

Z novembrom 2010 je Krajinski park Kolpa zaposlil naravovarstvenega nadzornika za 

nedoločen čas. Do takrat je sodelavec opravljal delo po pogodbi za določen čas zaradi 

neizpolnjevanja zahtevanih pogojev. Ker vse doslej ni bilo možno opraviti izobraževanja in 

preskusa znanja za naravovarstvene nadzornike, ostaja ta problem neurejen in ga želimo v 

sodelovanju z MOP primerno urediti v letu 2011. Vzpostavitev službe nadzora z vsemi 

potrebnimi pooblastili je nujno potrebna, še posebno zaradi aktivnosti v poletnem času, ko je 

park bistveno bolj obiskan. Nadzor se bo osredotočil tudi na izvajanje predpisov dobre 

kmetijske prakse. Nadzor poleg za to zaposlenega nadzornika opravljajo tudi ostali zaposleni. 

Dobro razvito je tudi sodelovanje z rečnimi nadzorniki Ribiške družine Črnomelj, občinsko 

inšpekcijo in policijo, vzpostavlja pa se koordinirano sodelovanje tudi z gasilci, potapljači, 

jamarji, lovci in podobno. Po potrebi sodelujemo tudi z inšpekcijskimi službami RS. 

Načrtovane aktivnosti:  
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� izdelava zasnove nadzorne službe in dejavnosti naravovarstvenih nadzornikov; 

� izobraževanje nadzornika/ov ter vključevanje vseh zaposlenih; 

� izvajanje neposrednega nadzora v parku v skladu z uredbo ter drugimi predpisi s 

področja ohranjanja narave; 

� opozarjanje kršiteljev, preventivno delovanje v obliki izobraževanj in svetovanj; 

� prijavljanje morebitnih kršitev inšpekcijskim službam. 

� spremljanje stanja zaradi posegov v prostor – gradnje; 

� spremljanje stanja in iskanje tehničnih rešitev za obnovo mlinov ob reki Kolpi z 

možnostjo uporabe postavitve malih hidroelektrarn v okviru projekta LEADER; 

� spremljanje stanja pri pripravi mnenj za uveljavljanje predkupne pravice. Pri tem se za 

vsako zemljišče preverja v podatkovni bazi naravovarstvena vrednost zemljišča, ki je 

predmet pravnega posla; praviloma se stanje preverja tudi v naravi, s terenskim 

ogledom. 

 

 

2.2 Spremljanje stanja na območju parka 

 

Spremljanje stanja ohranjenosti narave (monitoring ohranjenosti narave) obsega spremljanje 

stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov, habitatnih tipov in posebnih varstvenih 

območij (108. člen ZON), skladno s sistemom ZRSVN. Uredba o Krajinskem parku Kolpa 

določa, da je nosilec spremljanja stanja naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske 

pestrosti v parku njegov upravljavec. Gre za vzpostavljanje aktivnosti, ki je povezana z 

delovanjem celovitega monitoringa na tem področju, v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo 

narave. 

Rezultat rednega monitoringa bodo v naslednji fazi tudi sprejeti ukrepi, vključno z 

morebitnimi pobudami za sprejetje novih ali spremembo obstoječih občinskih odlokov (Odlok 

o taborjenju v občini Črnomelj in Odlok o režimu ob reki Kolpi) in drugih aktov. V okviru 

mednarodnega projekta IPA Curs Colapis v katerem sodelujejo občine z obeh bregov mejne 

reke Kolpe, bodo pripravljeni osnutki aktov katerih namen je ureditev režima plovbe in rabe 

rekreacijskih površin ob njej, pomemben pa bo tudi prispevek v raziskavah o stanju vrst in 

habitatov na projektnem področju, ki je širše od meja parka. 
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Naloge monitoringa bodo v letu 2011 usmerjene predvsem v: 

� monitoring stanja Natura 2000 živalskih vrst in habitatov v sodelovanju z ZRSVN in  

z različnimi institucijami v skladu s finančnimi možnostmi;  

� monitoring stanja ob in v reki Kolpi v okviru projekta IPA Curs Colapis; 

� monitoring stanja naravnih vrednot na območju KP Kolpa v sodelovanju z ZRSVN, 

prednostno geomorfološke NV (prenos naloge iz leta 2010, ki je ni bilo mogoče 

realizirati);  

� spremljanje stanja zaradi vplivov posameznih dejavnosti: kmetijstvo, gozdarstvo, 

lovstvo, ribištvo, vodno-gospodarska dela na osrednjem vodotoku, vzdrževanje 

obcestnega prostora; 

� spremljanje stanja na rekreacijskih območjih v parku, predvsem v poletnem času; 

� priprava osnutka ureditve rekreacijskih površin za potrebe vstopno-izstopnih mest za 

čolnarjenje v okviru projekta IPA Curs Colapis; 

� spremljanje stanja v času množičnih prireditev; 

� spremljanje stanja in ureditev razmer na območju naravnih kopalnih vod, sodelovanje 

z občinsko redarsko službo pri spremljanju stanja označenih mest za objavljanje 

rezultatov analiz vode; 

� spremljanje stanja ptičjih populacij (predvsem kmečka lastovka, bela štorklja, siva 

čaplja) – nadaljevanje aktivnosti popisov iz preteklega leta. 

 

2.3 Usmerjanje in spodbujanje politike raziskav 

 

KP Kolpa bo spodbujal aktivnosti raziskav s problematiko biodiverzitete, varstva naravnih 

vrednot, naloge socio-ekonomskega značaja in kulturnih vsebin s področja parka. V skladu s 

finančnimi, kadrovskimi in prostorskimi možnosti bomo izvajali tudi mentorstvo pri 

opravljanju obveznih študijskih in dijaških praks. Želja je vzpostaviti trajen sistem 

izobraževalnih in raziskovalnih procesov v zavarovanem območju. Načrtuje se delo  

študentov in dijakov iz Slovenije ter praksa dveh študentov varstva okolja iz tujine. Raziskave 

in študije biotske raznovrstnosti  ter možnosti trženja bodo izvajane tudi v okviru projekta 

IPA Od vijeglavke do soka, podobno bi lahko opredelili tudi nekatere dejavnosti v projektu 

IPA Curs Colapis – monitoring biotske raznovrstnosti v reki Kolpi. 
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2. Nadzor in spremljanje stanja na območju parka 

   Plan 2011  
 Ocena 

realizacije 2010  
Indeks plan 2011 / 

ocena real. 2010 

MOP           1.000 €               998 €  100,15 

 

II.2 Nadzor in spremljanje stanja na območju 
parka 

Plan ur 
2011 

B
or

is
 G

. 
di

re
kt

or
 

A
ni

ta
 G

.P
. 

T
on

čk
a 

J.
 

Ig
or

 G
. 

B
io

lo
g 

 

 Finančna 
sredstva  

Vir 
finančnih 
sredstev 

Aktivnost / 
Naloga 

Kazalnik doseganja Trajanje 

988 80 30 60 760 58        1.000,00 €  MOP 

ohranjanje 
narave, biotske 

in krajinske  
raznovrstnosti 

ohranjeno vsaj trenutno 
stanje naravnih vrednot 

skozi vse 
leto 

ohranjeno vsaj trenutno 
stanje naravnega 

rezervata 

ohranjeno vsaj trenutno 
stanje habitatov 

nadzor nad 
zavarovanim 

območjem 

vsaj 4 krat izveden 
nadzor območja parka 

ob Kolpi  

vsaj 1 skupen nadzor 
ob reki Kolpi z 

občinsko redarsko 
službo, policijo ter 

Ribiško družino 
Črnomelj 

sodelovanje s 
potapljaškim društvom 
Bele krajine pri akcijah 

na reki Kolpi 

promocija in 
interpretacija 

vsebin 
zavarovanega 

območja 
različnim 
javnostim  

vsaj 4 predstavitve 
spremljanja nadzora in 
stanja na zavarovanem 

območju 

 

 
Cilji programa: 

Zagotoviti ugodno stanje vrst in habitatov na območju parka tudi z učinkovitim 

nadzorom, a obenem omogočiti lastnikom gospodarjenje z lastnino na področju parka 

ter neoviran nadaljnji gospodarski in celostni razvoj območja. Sistematično spremljanje 

stanja se natančneje opredeli v Načrtu upravljanja parka, v letu 2011 bo izvedeno 

spremljanje stanja za 10 % naravnih vrednot. 
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3 BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN SPODBUJANJE TRAJNOSTNE 

RABE 

 

Zavarovano območje Krajinskega parka Kolpa sega na  pet posebnih varstvenih območij - 

območja Natura 2000 in sicer: Kočevsko, Kočevsko-Kolpa, Petrišina jama, Veliko Bukovje  

in Kolpa. Z operativnim programom upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007-2013 

so na teh območjih tudi za upravljavca KP Kolpa opredeljeni varstveni cilji in ukrepi, ki jih 

mora izvajati z namenom doseganja trajnostne rabe sestavin biotske raznovrstnosti ter 

zagotavljanja ohranjanja naravnega ravnovesja. Z osveščanjem, svetovanjem, sodelovanjem 

in izobraževanjem prebivalcev parka, lokalne skupnosti, nevladnih organizacij in pristojnih 

strokovnih institucij, se bo KP Kolpa trudil vzdrževati in ohranjati visoko biotsko 

raznovrstnost in krajinsko pestrost na območju parka.  

 

Aktivnosti za doseganje teh ciljev so predvsem: 

� skrb za izvajanje varstvenih režimov in razvojnih usmeritev v parku; 

� sodelovanje z ZRSVN pri pripravi naravovarstvenih smernic za območje parka; 

� sodelovanje z ZRSVN in Zavodom za gozdove Slovenije pri monitoringu in 

aktivnostih na področju izvajanja Programa upravljanja območij Natura 2000; 

� vzdrževalna in obnovitvena dela v zavarovanem območju: košnja opuščenih 

kmetijskih površin, vzdrževanje naravnih vrednot, ki potrebujejo poseg upravljavca; 

� prostorsko načrtovanje: sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, Občino Črnomelj in 

Upravno enoto Črnomelj pri pripravi prostorskih aktov, urejanju kmetijskih zemljišč 

(komasacije, manjša agromelioracijska dela …) in drugih posegih na območju parka; 

� izvajalska dela na vzdrževanju (in morebitni odpravi zarasti na opuščenih površinah) 

steljnikov, vrtač, Suhe doline in drugih naravnih vrednotah, dolgoročno pa uporaba 

instituta pogodbenega varstva, kjer bo to mogoče; 

� zagotavljanje trajnostnega vzdrževanja kulturne krajine in naravnih vrednot z 

živinorejo, predvsem pašništvom;  

� razvijanje modelov sobivanja zavarovanih prostoživečih živalskih vrst in rejnih živali; 

� aktivnosti ob pripravah režima plovbe in vstopno-izstopnih mest na reki Kolpi in 

monitoring stanja v reki v sodelovanju s partnerji na slovenski in hrvaški strani; 

� predlog ARSO za odkup ključnih zemljišč za ohranjanje ugodnega stanja 

biodiverzitete;  
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� razvijanje modela opazovanja kolonije čapelj v rezervatu Hrastova loza, ki bo služil 

strokovnemu delu in obiskovalcem parka (predhodno načrtovana opazovalnica 

tehnično ni izvedljiva v prostoru); 

� sodelovanje pri produkciji kratkega filma o podvodnem življenju v reki Kolpi za 

predvajanje obiskovalcem v info točkah parka; 

� urejanje informacijske točke – centra za doživljanja biodiverzitete v Grdunih (urejanje 

tematskih zbirk, priprava gradbene in razpisne dokumentacije za dokončno ureditev),  

� sodelovanje  z odgovornimi institucijami na področju gozdarstva, lovstva, kmetijstva, 

upravljanja z vodami, ribištva, narave pri usklajevanju varstvenih ukrepov na področju 

izvajanja Programa upravljanja območij Natura 2000;  

� skrb za ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vidre in močvirske sklednice;  

� aktivnosti za preprečevanje poškodb HT 3260 (vodotoki v nižinskem in montanskem 

pasu z vodno vegetacijo zvez)  zaradi rekreativnih dejavnosti; 

� določitev aktivnosti v zvezi z varstvom sokola selca pred nedovoljenim odvzemom iz 

narave (DOPPS); 

� postavitev informativne table o ptičih (Kalce), ribah (ob reki) in drugih redkih in 

ogroženih vrstah; 

� postavitev informativne table o koristnih organizmih v kolekcijskem sadovnjaku 

Kalce; 

� postavitev informativnih tabel o ogroženih pasmah domačih živali in pomenu 

sobivanja z zavarovanimi živalskimi vrstami (ŠD ali učna pot); 

� izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov z vsebinami parka in za namene 

doživljajskega vodenja, v sodelovanju z TIC Metlika in RIC Bela krajina; 

� organizacija ornitološke šole v sodelovanju z DOPPS; 

� popis ptičev (zimsko štetje na Kolpi, popis kmečke lastovke na domačijah v parku, 

opazovanje vračanja selivk). 

 

3. Biotska raznovrstnost in spodbujanje trajnostne 
rabe:  

   Plan 2011  
 Ocena 

realizacije 
2010  

Indeks plan 2011 / 

ocena real. 2010 

MS - MOP           1.000 €            2.431 €  41,13 

INV - MOP         14.700 €      

INV - SKZG           4.884 €          70.303 €  6,95 

Skupaj         20.584 €          72.735 €  28,30 
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II.3 Biotska raznovrstnost in spodbujanje trajnostne 
rabe 

Plan ur 
2011 

B
or

is
 G

. 
di

re
kt

or
 

A
ni

ta
 G

.P
. 

T
on

čk
a 

J.
 

Ig
or

 G
. 

B
io

lo
g 

 

 Finančna 
sredstva  

Vir 
finančnih 
sredstev 

Aktivnost / 
Naloga 

Kazalnik 
doseganja 

Trajanje 904 204 80 70 400 150      20.584,00 €  več virov 

Materialni stroški        1.000,00 €  MOP 

izvajanje 
ukrepov iz 

operativnega 
programa 

upravljanja 
območij Natura 
2000 2007-2013, 
ki so potrebni za 

zagotavljanje 
ugodnega stanja 
vrst in habitatnih 
tipov in za katere 

izvedbo je 
zadolžen 

upravljavec KP 
Kolpa ter 

usmerjanje 
izvajanja 

ukrepov, za 
katere so 

zadolženi drugi 
sektorji 

izvajanje varstvenih 
režimov in 

razvojnih usmeritev 
v parku 

trajno 

430 100 50 20 180 80 

  

  

vzdrževalna in 
obnovitvena dela v 

zavarovanem 
območju 

trajno   

  

sodelovanje pri 
morebitni pripravi 
prostorskih načrtov 
v sodelovanju s KS, 

Občino in UE 
Črnomelj, iz 

področja urejanja 
kmetijskih zemljišč 
(komasacije, manjša 
agromelioracijska 
dela, …) in drugih 

posegih na območju 
parka   

    

  

     
  

trajnostno 
vzdrževanje 

kulturne krajine in 
naravnih vrednot z 

živinorejo, 
predvsem 

pašništvom 

trajno   

  

modeli sobivanja 
zavarovanih 

prostoživečih 
živalskih vrst in 

rejnih živali 

trajno   

  

odkup ključnih 
zemljišč za 
ohranjanje 

ugodnega stanja 
biodiverzitete 

v skladu z 
razpoložljivimi 

sredstvi 
  

  

razvijanje modela 
opazovanja kolonije 
čapelj v rezervatu 

Hrastova loza, ki bo 
služil strokovnemu 

delu in 
obiskovalcem parka 

marec-
december 

  

  

priprava na 
snemanje kratkega 
filma o podvodnem 

življenju v reki 
Kolpi za 

predvajanje 
obiskovalcem v info 

točkah parka 

januar - junij   
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sodelovanje  z 
odgovornimi 

institucijami na 
področju 

gozdarstva, lovstva, 
kmetijstva, 

upravljanja z 
vodami, ribištva, 

narave pri 
usklajevanju 

varstvenih ukrepov 
na področju 

izvajanja Programa 
upravljanja območij 

Natura 2000 

trajno   

  

ohranjanje 
ugodnega stanja 

habitatov in 
habitatnih tipov 

skozi 
preprečevanje 

zaraščanja 

vsaj 1 hektar 
zaraščajočih površin 

v vsaki krajevni 
skupnosti na 

območju KP Kolpa 
ohranjen v ugodnem 
stanju, skupaj vsaj 4 

hektarji 

marec - junij, 
september - 
november 

112 8 2 2 90 10   

  

izobraževanje 
prebivalcev 

parka, 
naravovarstvenih 

skupin, 
obiskovalcev  

izdana brošura o 
zanimivih  

rastlinskih in 
živalskih vrstah na 

področju parka 

2. polovica 
leta 

76 30 8 20 10 8 

  

  

izobraževanje za 
lokalne turistične 

vodnike o vsebinah 
zavarovanega 

območja KP Kolpa 
in namenu 

doživljajskega 
vodenja 

november   

  

ornitološka šola, v 
sodelovanju z 

DOPPS 
december   

  

2 popisa ptičev 
(zimsko štetje na 

Kolpi, popis 
kmečke lastovke na 
domačijah v parku 

in opazovanje 
vračanja selivk) 

januar, april, 
maj 

  

  

informativna tabla o 
ogroženih 

prostoživečih in 
rejnih živali in 

pomenu sobivanja z 
zavarovanimi 

živalskimi vrstami 

maj - avgust   

  

informativna tabla o 
koristnih 

organizmih v 
kolekcijskem 

sadovnjaku Kalce 

julij   

  

vzdrževanje 
naravnih 

spomenikov in 
naravnih 
vrednost 

nadaljevanje 
vzdrževalnih dela na 

Ziljskih vrbah 
april 

144 30 12 12 60 30 

  
  

urejen 1 vaški kal, 
info tabla 

april - 
november 

  
  

urejanje 1 studenec April-maj     

4 obkolpske 
pohodne poti 

skozi vse leto   
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vzdrževane vsaj 2x 
v letu  

Investicije      19.584,00 €  več virov 

izgradnja 
infrastrukture, ki 
bo najvrednejše 

dele lahko 
poljudno 
prikazala 

obiskovalcem 

naravoslovna zbirka 
s poudarkom na 
biodiverziteti v 
CDB Grduni 

trajno 

64 20   16 28   

       2.000,00 €  

MOP 

Vzpostavljena 
zasnova gozdne 
učne poti Žeželj 

marec - 
oktober 

       2.500,00 €  

vzpostavljena 
Živinorejsko - 

sadjarska -  
vinogradniška učna 

pot 

april - oktober        4.000,00 €  

pridobivanje 
gradbene 

dokumentacije in 
investiranje v CDB 

Grduni 

skozi vse leto 

       6.200,00 €  

       4.684,00 €  

SKZG 
nabava OS za 

izvajanje biotske 
raznovrstnosti 

pogonska gred za 
mulčar 

junij         2             200,00 €  

priprava in 
obdelava 

podatkov o NV, 
ožjih ZO, EKO 

pomembnih 
območjih in 

območjih Natura 
2000 

osnutek spletnega 
registra NV, ožjih 

ZO, ekološko 
pomembnih 

območij in območij 
NATURA2000  za 
območje KP Kolpa  

september 30 8     14 8     

spremljanje 
stanja ptičev, na 

območju KP 
Kolpa 

1 podatkovna baza o 
popisanih ptičih 

januar - avgust 10 4       6     

spremljane 
stanja travniških 

sadovnjakov  

1 register travniških 
sadovnjakov 

marec - 
december 

36 4 8   16 8     

 
 
Cilji programa: 

Z investicijami v center doživljanja biodiverzitete in naravoslovne zbirke ter ukrepi 

odpravljanja in preprečevanja ponovnega zaraščanja, razvoja tehnologij ekonomskih 

dejavnosti, ki ohranjajo biotsko raznovrstnost želimo vzpostaviti pogoje ohranjanja 

habitatov, sobivanja z prostoživečimi vrstami in v nekaterih delih vzpostavljati prvotno 

stanje. Obiskovalcem parka še bolj približati varstvene vsebine v parku in posebno vrste 

z Rdečega seznama ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v Sloveniji.  
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4 NARAVNE VREDNOTE 

 
Naravne vrednote določa Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 

111/04, 53/2005, 70/2006, 58/2009, 93/2010). Na območju Krajinskega parka Kolpa je po 

zadnjih spremembah evidentiranih 71 naravnih vrednot (prej 80), od katerih je 16 še posebej 

zavarovanih kot ožje zavarovano območje narave – naravni spomenik, 1 pa je zavarovana kot 

strogi naravni rezervat. Zavodu RS za varstvo narave – OE Novo mesto je KP Kolpa v fazi 

priprave predlogov spremembe pravilnika predlagal vpis novih naravnih vrednot in 

preimenovanje ene, ki pa ob zadnji spremembi niso bile upoštevane. Tudi v letu 2011  

nadaljujemo s podajanjem novih predlogov vpisa novo evidentiranih vrednot. Nekatere 

naravne vrednote na območju parka so na terenu že označene, druge še neoznačene pa bomo 

označevali postopno. Število označitev je odvisno od uspešnosti prijave na projekt, prioriteta 

pa gre po rangu pomembnosti in pogostosti obiska.  

Nove označbe se načrtujejo na zadnji tretjini Grajske pešpoti, Gozdni učni poti Žeželj ter 

Živinorejsko-vinogradniški-sadjarski zaokroženi učni poti na relaciji Purga – Priložnik – 

Velika Sela – Mala Sela - Mala Plešivica – reka Kolpa – Pobrežje – Purga. Stanje naravnih 

vrednot se bo  preverjalo ob obiskovanju terena, z izvajanjem nadzorne službe. Načrtujemo 

pregled in evidentiranje vsaj 10 NV, kar vključuje preverjanje stanja, njihovo zavarovanje in 

urejanje po potrebi (obrezovanje dreves, odstranjevanje zarasti in smeti, zavarovanje okolice, 

urejanje in zavarovanje dostopov, preprečevanje škod zaradi naravnih ali drugih nesreč, 

preprečevanje vandalizma in podobno). Prednostno  bodo obnovljene označbe Ziljskih vrb, na 

novo pa naredile za vaški kal v Miličih in studenec Jarbol. Da bi naravne vrednote bolj 

približali prebivalcem in obiskovalcem parka bo pripravljena tudi zloženka s popisom 

naravnih vrednot na območju. Izkoristile se bodo vse možnosti uporabe sredstev za urejanje 

naravnih vrednot na območju parka iz projekta »Viri življenja«, načrtuje pa se skupna prijava 

na razpis Heliosovega sklada (Občina Črnomelj, krajevne skupnosti društva). Prioritetne 

naloge v letu 2011 povezane z naravnimi vrednotami in naravnimi spomeniki, ki so hkrati tudi 

naravne vrednote, bodo: 

� spremljanje stanja in označitev hidroloških in geomorfoloških naravnih vrednot; 

� označevanje naravnih vrednot na območju Grajske pešpoti; 

� vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot (osnovni posegi obrezovanja 

dreves, rezi in drugih opravil na Fortunovi in Kalčevi brajdi, zahtevnejši posegi za 

zavarovanje na visokih drevesih, kraških jamah, studencih);  
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� urejanje naravnih vrednot za obiskovanje (predstavitev naravnih vrednot v vzgojno-

učne namene); 

� sodelovanje pri ostalih nepredvidenih aktivnostih, vezanih na naravne vrednote; 

� evidentiranje na novo odkritih naravnih vrednot in posredovanje podatkov pristojni 

enoti ZRSVN; 

� promocija samih naravnih vrednot in pridelkov ali izdelkov iz teh vrednot, kadar ti 

obstajajo. 

 

4.1  Naravni spomeniki  

� označevanje naravnih spomenikov in sodelovanje pri vzdrževanju in obnovi obstoječih 

oznak (prednostno so to Marindolski steljniki, Vrhovske vrtače, reka Kolpa, 

Marindolski zdenec – tudi v okviru projekta Viri življenja); 

� vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih spomenikov (prednostno Marindolski 

steljniki, Suha dolina, Vrhovske vrtače, obrežje reke Kolpe);  

� promocija naravnih spomenikov v parku; 

� vzdrževalna dela na Ziljskih vrbah; 

� ureditev okolice Fučkovskega zdenca; 

� dodatna ureditev okolice Marindolskega zdenca; 

� promocija naravnega spomenika Fortunova brajda: 

- sodelovanje pri izvedbi zimske rezi brajde, 

- sodelovanje pri izvedbi trgatve in promocija pridelka. 

4.2 Strogi naravni rezervat Hrastova loza 

� spremljanje stanja na območju Hrastove loze pred in po gnezdenju sivih čapelj; 

� priprava koncepta predstavljanja kolonije sivih čapelj in njegova strokovna preveritev 

(snemanje kolonije in prenos v center za doživljanje biotske raznovrstnosti);  

� štetje sivih čapelj in drugih ptičev v sodelovanju z DOPPS. 

 

4. Naravne vrednote 

   Plan 2011  
 Ocena 

realizacije 
2010  

Indeks plan 2011 / 

ocena real. 2010 

MOP           1.000 €               990 €  101,01 
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II.4 Naravne vrednote 
Plan ur 

2011 

B
or

is
 G

. 
di

re
kt
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A
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 G
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. 

T
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čk
a 

J.
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 G
. 

B
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g 

 

 Finančna 
sredstva  

Vir 
finančnih 
sredstev 

Aktivnost / 
Naloga 

Kazalnik doseganja Trajanje 589 60 66 60 193 210        1.000,00 €  MOP 

skrb za ugodno 
stanje naravnih 

vrednost 

evidentirane na novo 
odkrite NV, podatki pa 

poslani na pristojni 
ZRSVN 

trajno 

290 30 50 30 90 90 

    

vsaj 2 označbe NV: 
Ziljske vrbe, kal v 

Miličih ali studenec 
Vušivec 

september     

na novo označene NV 
na Grajski pešpoti 

vse leto     

zloženka s popisom 
naravnih vrednot na 
območju KP Kolpa 

november     

pregledano stanje vsaj 
10 naravnih vrednot, 

evidentirano in 
shranjeno tudi v foto 

arhivu 

april - 
november 

    

skrb za ugodno 
stanje naravnih 

spomenikov 

označene Vrhovske 
vrtače 

marec - 
september 

228 20 8 20 90 90 

    

označitev reke Kolpe 
april - 
maj 

    

označitev 
Marindolskega zdenca 

maj - 
december 

    

vzdrževani in varovani 
Marindolski steljnik 

trajno     

vzdrževane Vrhovske 
vrtače 

junij -
december 

    

varovana Suha dolina trajno     

varovana reka Kolpa trajno     

urejena okolica 
Fučkovskega zdenca 

april - 
november 

    

urejena okolica 
Marindolskega zdenca 

april - 
november 

    

vzdrževana Kalčeva 
brajda 

marec - 
april 

    

vzdrževana Fortunova 
brajda 

marec - 
april 

    

Hrastova loza 

spremljanje stanja pred 
in po gnezdenju sive 

čaplje 

april - 
december 

81 10 8 10 13 30 

    

Pripravljanje koncepta 
predstavljanja sivih 
čapelj širši javnosti 

oktober - 
december 

    

opazovanja kolonije 
sivih čapelj (skupaj z 

DOPPS) 
trajno     
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Cilji programa: 

Spremljanje stanja vsaj 10 % naravnih vrednot in spomenikov ter izvajanje ukrepov za 

njihovo zaščito. Izdelava vsaj dveh tabel z opisom, izdaja zloženke z opisom NV in  

promocijske akcije. 

 
 

5 KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURNOVARSTVENE NALOGE 

 

Sicer ne kot osrednje pač pa pomembno vzporedno delo predstavljajo naloge povezane z 

objekti in območji kulturne dediščine. Ta se bodo izvajala v sodelovanju z Zavodom za 

varstvo kulturne dediščine Slovenije, predvsem z območno enoto Novo mesto, ministrstvom, 

pristojnim za kulturo, Belokranjskim muzejem Metlika, Občino Črnomelj in drugimi 

pristojnimi institucijami. Pozornost bo namenjena kulturni dediščini na območju parka, še 

posebej zavarovani z akti o razglasitvi, med katerimi zagotovo izstopa Šokčev dvor, ki je 

hkrati tudi informacijski center parka. Vseh kulturnih spomenikov v parku je trenutno 42, 

zanje še vedno velja občinski Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa (Uradni list RS, št. 

82/98). V prvi polovici leta bo predvidoma na Občinskem svetu občine Črnomelj v proceduri 

predlog novega akta o zavarovanju KS, ki predvideva na območju KP Kolpa 26 kulturnih 

spomenikov. KP Kolpa bo tudi v bodoče skrbel za njihovo promoviranje, informacije o 

kulturnih spomenikih bodo ustrezno urejene tudi na spletnih straneh zavoda.  

5.1  Premična kulturna dediščina 

� interpretacija tradicionalnega kmetovanja in domače obrti za obiskovalce na širšem 

območju parka; 

� interpretacija domače obrti v rokodelskih delavnicah in usposabljanje novih mojstrov 

domače obrti; 

� prirejanje delavnic za obiskovalce na temo domače obrti; 

� svetovanje pri ohranjanju in oblikovanju zasebnih zbirk na območju parka v 

sodelovanju s pristojnim javnim zavodom - Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za 

izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi 

državnih muzejev (Uradni list RS.št. 97/2000, 103/2000 in 105/2001); 

� sodelovanje pri oblikovanju prijave za vpis v Register žive dediščine. Koordinacija 

dela prostovoljcev društev in učencev ter dijakov. 
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5.2 Nepremična kulturna dediščina 

� svetovanje pri ohranjanju varovanih enot kulturne dediščine, ki so vpisane v register 

kulturne dediščine na območju parka; 

� priprava strokovnih podlag za označevanje kulturnih spomenikov; 

� informiranje o možnostih pridobivanja sredstev, namenjenih obnovi objektov kulturne 

dediščine, in pomoč pri pripravi vlog na javne razpise za pridobitev nacionalnih in 

evropskih sredstev. 

 

5.3  Šokčev dvor 

� obnova, vzdrževanje in upravljanje objekta Šokčev dvor v Žuničih, ki je informacijsko 

središče parka, skladno s predpisi o varstvu kulturne dediščine in v sodelovanju z 

Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto. V letu 2011 

načrtujemo ureditev kleti, ki je bila delno urejena v letu 2010, doda se ji zanimive 

vsebine za obiskovalce. 

� načrtovana investicija ureditve skednja za uporabo tega kot razstavišča in 

predavalnice. Potrebna sredstva bo KP Kolpa poskušal pridobiti v lani prijavljenem 

projektu IPA-SIHR; 

� interpretacija zgodovine objekta in prebivalcev parka obiskovalcem; 

� upravljanje z obstoječo muzejsko zbirko v Šokčevem dvoru in njena dopolnitev z 

odkupi ali izposojo ustreznih manjkajočih eksponatov. 

 

5.4 Kulturno-umetniške dejavnosti in izobraževanje 

Predvidena je organizacija in izvajanje prireditev z izvajalci in institucijami s področja 

kulturnih in izobraževalnih dejavnosti (javni zavodi s področja kulture, izobraževanja in 

turizma lokalne in regijske ravni – osnovne in srednje šole, kulturno–umetniška društva, 

turistična društva, folklorna društva, univerze, gledališča ter drugi ustvarjalci in ponudniki): 

� organiziranje prireditev s področja kulturnih in umetniških dejavnosti na dvorišču 

Šokčevega dvora, v prostorih uprave parka in v drugih primernih objektih na območju 

KP Kolpa ali drugje; 

� sodelovanje pri morebitnih snemanjih zgoščenk in/ali dokumentarcev na širšem 

območju KP Kolpa z RTV Slovenija, oziroma drugimi izvajalci; 

� organiziranje razstav, seminarjev in strokovnih konferenc. 
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5. Kulturna dediščina in kulturno varstvene naloge 
   Plan 2011  

 Ocena 
realizacije 

2010  

Indeks plan 2011 / 

ocena real. 2010 

MOP           1.000 €               793 €  126,10 

 

II.5 Kulturna dediščina in kulturno varstvene 
naloge 

Plan ur 
2011 

B
or

is
 G

. 
di

re
kt

or
 

A
ni

ta
 G

.P
. 

T
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a 

J.
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. 

B
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 Finančna 
sredstva  

Vir 
finančnih 
sredstev 

Aktivnost / 
Naloga 

Kazalnik doseganja Trajanje 260 40 0 180 24 16        1.000,00 €  MOP 

premična 
kulturna 
dediščina 

vsaj 3 izvedene 
delavnice na temo 

domače obrti 

januar - 
december 

40 10   20 8 2     

nepremična 
kulturna 
dediščina 

opravljeno vsaj 1 
svetovanje pri 

ohranjanju enot, 
vpisanih v register 

trajno 

42 10   20 6 6 

    

opravljeno vsaj 1 
informiranje o 

možnostih pridobivanja 
sredstev, namenjenih 

obnovi objektov 
kulturne dediščine in 

nudena pomoč pri 
pripravi vlog 

trajno     

izdelana 1 tabla za 
označitev kulturnega 

spomenika 

oktober - 
december 

    

kulturni 
spomenik 

Šokčev dvor 

odkupljena vsaj 2 
razstavna eksponata 

trajno 

128 10   100 10 8 

    

izdelan register 
eksponatov v lasti in 

hrambi 

april - 
avgust 

    

vsaj 30 skupin sprejetih 
na interpretacijo 

zgodovine objekta in 
pomena zavarovanega 

območja 

marec - 
november 

    

kulturno - 
umetniške 

dejavnosti in 
izobraževanje 

prireditve s področja 
kulturnih in umetniških 

dejavnosti 

maj - 
september 

50 10   40     

    

organizacija in priprava 
razstav, seminarjev  ali 
strokovnih konferenc 

april - 
maj 

    

sodelovanje pri 
morebitnih snemanjih 

zgoščenk in/ali 
dokumentarcev na 

širšem območju KP 
Kolpa 

januar - 
december 

  

organiziran vsaj 1 
seminar ali konferenca  

maj-
september 
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Cilji programa: 

Izdelava table za označbo ali opis kulturnega spomenika, izobraževalno promocijske 

akcije na področju parka, dokup eksponatov za muzejsko zbirko Šokčev dvor, ureditev 

kleti KS Šokčev dvor, predvajanje avdio in video materiala kulturne dediščine. 

 

6 IZOBRAŽEVANJE, OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA, TRŽENJE  

 

Izobraževanje, ozaveščanje, promocija in trženje bo potekalo v organizaciji KP Kolpa in 

delno tudi v izvedbi uslužbencev javnega zavoda, delno pa bo za te potrebe angažirana pomoč 

specializiranih ustanov, organizacij ali posameznikov. Pomemben segment promocije in 

trženja bo tekel v okviru konzorcija »EDEN 2010 Kolpa. Dotakni se zgodbe«. 

Predmet te vsebine sta dva sklopa: izobraževanje prebivalcev, deležnikov in obiskovalcev 

parka (splošno in strokovno) in v drugem delu za izobraževanje zaposlenih. Pri strokovnem 

izobraževanju bo poudarek na strokovnih seminarjih in na različnih delavnicah s področja 

dela zavoda. Uslužbenci se bodo udeležili tudi izobraževanj s področja projektnega dela in 

usposabljanja za izvajanje nalog javne službe kakor tudi lastne dejavnosti.  

 

� Prebivalci in obiskovalci parka: seznanjanje lokalnega prebivalstva o vsebinah parka, 

sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami pri izobraževalnih in promocijskih 

aktivnostih: sodelovanje pri izvedbi naravoslovnega dne, dnevom v naravi, delavnic 

izdelave ptičjih valilnic, organiziranje različnih predavanj in delavnic. Namen 

aktivnosti je vzgoja in izobraževanje deležnikov na območju parka. Izobraževanje 

prebivalcev in obiskovalcev parka o pomenu biotske raznovrstnosti. Strokovni prikazi 

rezi sadja, ravnanja z avtohtonimi in ogroženimi vrstami domačih živali, postavljanja 

ograj. Delavnice o spoznavanju pomembnih rastlin v zavarovanem območju in njihovi 

vrednosti in uporabnosti.  Strokovna ekskurzija za najaktivnejše deležnike v eno od 

zavarovanih območij v Sloveniji ali tujini.  

 

� Javni uslužbenci: sodelovanje na seminarjih in tečajih (v izvedbi MOP, ARSO, 

ZRSVN, fakultete…) ter izobraževanje s strokovno literaturo, udeležbo na razpisanih 

tečajih in seminarjih s predvsem naravovarstveno vsebino, strokovnih srečanjih, 

računalniška izobraževanje, izpopolnjevanje komunikacijskih sposobnosti, učenje 

tujih jezikov, opravljanje izpitov za vožnjo traktorja (vsaj en uslužbenec), kadrovsko, 
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organizacijsko, računovodsko izobraževanje in druga poslovna in strokovna 

izobraževanja. 

 

Del izobraževanj se bo izvajal tudi v okviru projektov, ki jih KP Kolpa že izvaja ali s 

prijavami na razpise za to področje za pridobivanje dodatnih sredstev. KP Kolpa bo v 

sodelovanju z MOP omogočil izobraževanje in opravljanje strokovnega izpita s področja 

varstva narave delavcu(cem), ki se usposabljajo za to delo, saj v okolju, kjer deluje JZ KP 

Kolpa, ni kadrov, ki bi te pogoje že izpolnjevali. Tovrstno izobraževanje od pričetka 

delovanja JZ KP Kolpa (2007) še ni bilo organiziran. V okviru izobraževanj bodo izvedene  

tudi strokovne ekskurzije na območja s podobnimi vsebinami (zavarovana območja v 

Sloveniji in tujini). 

 
Tudi v letu 2011 KP Kolpa nadaljuje z odmevnimi akcijami osveščanja prebivalcev parka in 

širše javnost ter promocijskimi akcijami v lokalnem okolju, državi in v tujini. Širšo javnost 

bomo seznanjali z načrtovanimi varstvenimi ukrepi v parku, o splošnem pomenu varstva 

narave, ohranjanja kulturne materialne in nematerialne dediščine, bogastva naravne in 

kulturne dediščine, znanj v obliki ohranjanja spretnosti domače obrti, bogastva kulturnega 

izročila in podobno. Skrb za čim boljšo prepoznavnost KP Kolpa v javnosti predstavlja eno 

glavnih prioritet dela, saj bodo prizadevanja javnega zavoda obrodila uspehe le ob 

sprejemanju aktivnosti s strani prebivalcev in drugih deležnikov v okolju, dodano vrednost 

vsem tem prizadevanjem pa bodo dali rezultati promocijskih akcij v drugih okoljih, ki bodo 

vodile k večjemu obisku parka in ponudnikov v njem. Tudi v letu 2011 KP Kolpa nadaljuje z 

aktivnostmi rednih in občasnih izobraževanj in delavnic, ter že uveljavljenega dela v krožkih, 

posebno pri dogodku »Prelo«, ko se v zimskem času v prostorih KP Kolpa ob večerih 

odvijajo družbeno-izobraževalni večeri. Nove vsebine predstavljajo tudi »Filmskimi večeri v 

KP Kolpa« na katerih se predvajajo dokumentarni in igrani filmi, ki nastajajo v tem okolju ali 

so njihovi ustvarjalci rojaki iz teh krajev. 

 

6.1 Panoji, zloženke, brošure, knjige, letaki 

� priprava novih zloženk o temah biotske raznovrstnosti in parkovnih znamenitosti v 

slovenskem ter angleškem in nemškem jeziku, po možnosti tudi v francoskem in 

italijanskem; 
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� priprava novih (sorte jablan, naravni spomeniki, naravne vrednote) in po potrebi 

ponatis obstoječih zloženk tudi v drugih jezikih; 

� oblikovanje in natis zloženke za Živinorejsko-vinogradniško-sadjarsko učno pot v 

sklopu prijavljenega projekta IPA; 

� pripravljanje materialov za tematske table in zloženko Gozdne učne poti Žeželj; 

� izdelava novih predstavitvenih panojev (naravni spomeniki, vrste iz rdečega 

seznama…) za uporabo na sejmih in prireditvah ter popravilo obstoječih, izdelava 

predstavitvenega panoja KP Kolpa v angleščini, nemščini in francoščini; 

� sodelovanje (priprava tekstov in fotografij, odkup izvodov) pri izdaji monografije o 

zavarovanih območij v Sloveniji; 

� priprava materialov za knjižico o ribah in njena izdaja, priprava materialov za knjigo 

znanih osebnostih s področja parka in monografij posameznih vasi ali skupnosti. 

 

6.2 Filmski in fotografski materiali 

• Vzporedno s prireditvami in dogodki v organizaciji JZ KP Kolpa ali partnerjev na 

področju parka,   bodo tudi v letu 2011 nastajali fotografski, video in avdio  materiali, 

ki jih bo moč uporabiti za raznovrstne predstavitve izvedenih aktivnosti 

(dokumentarni filmi, oddaje, razstave ter druge oblike predstavitev predelave lanu, 

predelave volne, izvajanje domačih obrti, predelave sadja in podobno);  

• Predvajanje filmskih in fotografskih materialov občinstvu ob posebnih dogodkih ali 

kot dodatek ob drugih prireditvah in obiskih; 

• sodelovanje pri morebitnih snemanjih zgoščenk in/ali dokumentarcev na širšem 

območju KP Kolpa z RTV Slovenija, oziroma drugimi izvajalci ; 

• Priprava scenarija in snemanje vsaj dela filma o zavarovanem območju KP Kolpa ter o 

podvodnem življenju v reki Kolpi.  

 

6.3 Stalni in občasni prispevki v medijih 

V lanskem letu dobro vpeljano pot informiranja prebivalcev zavarovanega območja in širše 

tudi v vsej Beli krajini – preko mesečnika Belokranjec, nadaljujemo tudi v letu 2011. 

Struktura predstavitev je letos še bolj sistematična, saj predstavljamo naravne vrednote, 

kulturne spomenike, delo na projektih in napovedi dogodkov. Aktivnost je bila odmevna 
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(prisotnost v vseh gospodinjstvih v Beli krajini), odziv bralcev zelo dober, zato je potrebno 

aktivnost ustrezno nadgraditi, da bo ostala zanimiva tudi v bodoče.  

Še naprej bodo v uporabi tudi vse druge metode  informiranja javnosti. Pisanje prispevkov in 

distribucija obvestil novinarjem, prebivalcem, zainteresirani javnosti. Občasno ali redno 

tedenske informacije pripravljene v zavodu povzemajo lokalni mediji: Radio 1, Radio Krka, 

Radio Sraka, Studio D, lokalna TV Vaš kanal iz Novega mesta, občasno tudi RTV Slovenija 

in TV Skledar iz Ljubljane, ter časopisi - dnevnika Delo in Dnevnik, tednika Dolenjski list in 

Kmečki glas ter mesečniki Udarni list, Drobnica, Kmetovalec in drugi. Če bodo finančne 

možnosti dopuščale se bo izkoristilo možnost oglaševanja v priložnostnih edicijah tiskanih 

medijev (dnevnik Finance, Ambasade in konzulati v Sloveniji ali drugi).  

 

6.4 Sodelovanje in predstavitev parka na sejmih  

Večina predstavitev na sejmih ne predstavlja dodatnih stroškov za JZ KP Kolpa, saj se v 

največji meri poslužujemo možnosti predstavitev s partnerji ali organizatorji ki delno ali v 

celoti pokrivajo stroške. Vsaj s tiskovinami, na nekaterih pa tudi osebno, bomo v letu 2011 

prisotni na sejmih:  

� Domači sejmi: predvsem sejem Alpe-Adria: Turizem in prosti čas, Ljubljana, 

mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA v Gornji Radgoni, Obrtni sejem Celje, 

Državna razstava drobnice, sejem Narava-zdravje, številni lokalni dogodki v Beli 

krajini in na Dolenjskem ter drugod po Sloveniji.  

� Tuji sejmi: načrtuje se predstavitev KP Kolpa na dogodkih v sodelovanju s 

partnerskimi organizacijami na Hrvaškem, na Vakantiebeurs in Wiets en 

wanderlbbeurs na Nizozemskem, Tournatour v Nemčiji, Argus bike festival, Die 

Familie in  Alpinet Gheep v Avstriji. Če pa bo mogoče se bo KP Kolpa tudi v letu 

2011 predstavil na, sejmu SIA in SIMA v Parizu, na Svetovnem kongresu kmetijskih 

novinarjev v Kanadi  in drugod. Tudi na način, da se izkoristijo možnosti 

posredovanja materialov partnerjem, ki so na dogodkih prisotni. 

 

6.5 Promocija parka in trženje 

� vodenje skupin po parku; 

� organizacija eko spusta po reki Kolpi, - sicer družabni dogodek katerega osnovni 

namen je čiščenje reke Kolpe in njenih brežin, obenem pa promocija parka z vsemi 
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naravovarstvenimi vsebinami ter spodbujanje usmerjenega razvoja turistične 

dejavnosti na tem zavarovanem območju; 

� vodenje informacijskega centra parka Šokčev dvor v Žuničih in njegova predstavitev 

napovedanim obiskovalcem; 

� vodenje Centra za doživljanje biotske raznovrstnosti (CDB) v Grdunih – v nastajanju;  

� vodenje po Belokranjski čebelarski učni poti v Žuničih, v sodelovanju s Čebelarsko 

zvezo Bele krajine; 

� vodenje po vzorčnem nasadu Kolekcijskega travniškega sadovnjaka Kalce v Purgi, ki 

nastaja v okviru mednarodnega projekta »Od vijeglavke do soka«; 

� informacije o parku in potekajočih aktivnostih in prireditvah na območju parka na 

spletnih straneh; 

� obnova in postavitev stalne razstave »V objemu reke in belih brez« v CDB v Grdunih; 

� organizacija razstav (predvsem z naravovarstveno vsebino) z namenom popularizacije 

tega in drugih zavarovanih območij; 

� akcije spodbujanja aktivnega sodelovanja lokalnega prebivalstva (ekološki spust po 

reki Kolpi, čistilne – okoljske akcije, fotografski, slikarski, kiparski natečaji, sejmi 

lokalnih proizvodov domače obrti, kmetijskih pridelkov in živali). 

 

6. Izobraževanje, ozaveščanje, promocija in trženje 

   Plan 2011  
 Ocena 

realizacije 
2010  

Indeks plan 2011 / 

ocena real. 2010 

MOP           5.597 €          14.329 €  39,06 

OBČ             1.134 €    

LAST           3.660 €            1.603 €  228,37 

Skupaj           9.257 €          17.066 €  54,24 

 

II.6 Izobraževanje, ozaveščanje, promocija in 
trženje 

Plan ur 
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 Finančna 
sredstva  

Vir 
finančnih 
sredstev 

Aktivnost / 
Naloga 

Kazalnik doseganja Trajanje 353 100 24 160 45 24        9.136,00 €  več virov 

izobraževanje 
zaposlenih 

udeležba na vsaj 2 
strokovnih seminarjih  

trajno 

66 20 4 18 18 6 

       5.476,00 €  MOP 

izobraževanje s 
področja projektnega 

dela 
trajno        3.660,00 €  LAST 

pridobljen izpit za 
voznika traktorja 

april     
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nakup strokovne 
literature 

trajno     

opravljen strokovni 
izpiti iz področja 

varstva narave (če bo 
obstajala možnost 

izobraževanja) 

trajno     

izobraževanje 
prebivalcev 

parka in širše 
zainteresirane 

javnosti 

3 delavnice o vzgoji in 
vzdrževanju travniških 
sadovnjakov v sklopu 

projekta "Od 
vijeglavke…" 

marec - 
november 

69 20 8 8 21 12 

    

vsaj 1 delavnica o 
ravnanju z avtohtonimi 
in ogroženimi vrstami 

živali 

april - 
september 

    

prikaz različnih 
postavitev varovalnih 

ograj 
april     

izobraževanje za 
ornitologe 

december     

2 delavnici za izdelavo 
ptičjih valilnic 

marec     

strokovna ekskurzija oktober     

panoji, 
zloženke, 
brošure, 

knjige, letaki 

ponatis tiskovine V 
objemu Kolpe in belih 
brez ali Ribe v KPK 

april - 
avgust 

20 12   8     

    

oblikovanje in tisk  
novih tiskovin 

trajno     

tematska zloženka o 
naravnih spomenikih ali 

NV v KP Kolpa 
december     

priprava materiala za 
knjigo o znanih 

osebnostih s področja 
parka in monografij 
posameznih vasi ali 

skupnosti 

trajno     

stalni in 
občasni 

prispevki v 
medijih 

12 objav v mesečniku 
Belokranjec 

trajno 

46 24 4 16   2 

    

vsaj 30 objav za 
različne medije o delu 

in aktivnostih KP Kolpa  
trajno     

vsaj 1 oglas v tematsko 
naravnanih edicijah 

tiskanih medijev 

april - 
junij 

    

sodelovanje in 
predstavitve na 

sejmih 

sodelovanje na vsaj 6 
mednarodnih 
predstavitvah 

januar - 
december 

90 4 2 80 2 2 

    

sodelovanje na vsaj 5 
predstavitvah v SLO 

januar - 
december 

    

predstavitev na vsaj 1 
skupnem dogodku 

slovenskih zavarovanih 
območij  

april - 
december 

    

promocija in 
trženje 

vodenje vsaj 4 skupin 
po parku 

februar - 
november 

62 20 6 30 4 2     
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organizacija in izvedba 
EKO spusta po reki 

Kolpi 
september     

vsaj 1 čistilna akcija v 
sodelovanju s širšo 

javnostjo 

april - 
oktober 

    

postavitev stalne 
razstave "V objemu 
reke in belih brez" 

marec - 
april 

    

podajanje informacij o 
delovanju KP Kolpa na 

spletni strani in Face 
booku 

trajno     

 

Cilji programa: 

Izvajanje izobraževanj – predavanj, strokovnih prikazov, delavnic, seznanjanje s cilji 

parka in ukrepi na zavarovanem območju za prebivalce parka. Permanentno strokovno 

izpopolnjevanje zaposlenih v javnem zavodu. Uspešno izvedene akcije za promoviranje 

zavarovanega območja in izdaja vsaj dveh novih tiskovin. Tematska zloženka v obliki 

koledarja, ki postane trajna knjižica z določeno naravoslovno vsebino (naravni 

spomeniki). 

 

7 SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO, DRUGIMI 

INSTITUCIJAMI IN ZAVODI TER USMERJANJE IN 

VZPODBUJANJE POLITIKE RAZISKAV 

 

7.1 Sodelovanje z lokalno skupnostjo   

Območje Krajinskega parka Kolpa leži v celoti v občini Črnomelj in sega na območje štirih 

krajevnih skupnosti (KS Adlešiči, KS Sinji Vrh, KS Stari trg, KS Vinica). Sodelovanje z 

njimi poteka na različnih ravneh: sodelovanje pri organiziranju delavnic, vzdrževanja 

infrastrukture v parku, svetovanja na terenu, pomoči pri izvedbi projektov, promociji in tudi 

usmerjanju razvoja, pomoč pri organizaciji različnih dogodkov in obveščanje o njih. V letu 

2011 bomo sodelovanje, ki je v preteklih dobro steklo, ponovno obnovili, saj so zaradi 

lokalnih volitev vodstva v KS nova. Širšo lokalno skupnost bomo intenzivno vključili tudi v 

razpravo o načrtu upravljanja območja parka in konstruktivne pobude vključili v načrte . Na 

rednih občasnih srečanjih predstavljamo delo, načrte in podajamo poročila o izvedenih 

aktivnostih, prav tako pa redno objavljamo tudi informacije o delu zavoda.  
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Sodelovanje bo potekalo na različnih ravneh: 

� sodelovanje z nevladnimi organizacijami - društvi in podjetji (promocijske dejavnosti, 

delavnice, izobraževanja, razstave, pohodi, skupni dogodki); 

� sodelovanje z lokalno skupnostjo in društvi pri vzdrževanju in označevanju objektov 

in pohodnih poti v parku, izvajanju čistilnih akcij; 

� sodelovanje pri vzdrževanju poti in cest slabše dostopnih terenov na zavarovanem 

območju, ki so širšega pomena za dostop do naravnih vrednot, lokalno prebivalstvo in 

obiskovalce parka.; 

� sodelovanje z lokalno skupnostjo pri organizaciji prireditev v parku; 

� pomoč in strokovno svetovanje lastnikom zemljišč v parku s področja varstva narave, 

kmetijstva in drugih strok; 

� izobraževanje kmetov o naravovarstvenih vsebinah in o okoljskih programih in 

okoljskih plačilih, izvajanje izobraževanja za potrebe izpolnjevanja obveznosti v KOP 

programih v sodelovanju z KGZ Novo mesto in podobno. 

 

Razvito je tudi sodelovanje z drugimi občinami (Semič, Metlika) in organizacijami v Beli 

krajini in ob reki Kolpi tako na slovenski kot tudi hrvaški strani in javnimi institucijami ter 

nevladnimi organizacijami predvsem zaradi vprašanja režima varovanja reke, sprejetja odloka 

o plovnem režimu na reki Kolpi, sodelovanju na področju varstva narave, kulturne dediščine 

ter razvijanja dobrih medsosedskih odnosov. Plod dobrega sodelovanja je tudi izvedba dveh 

čezmejnih projektov in tudi perspektive za nove projekte.  

 

7.2 Sodelovanje z drugimi institucijami, zavodi 

Pri izvajanju javne službe varstva narave in tudi sicer vseh naravovarstvenih nalog bo KP 

Kolpa sodeloval predvsem s pristojno strokovno organizacijo za varstvo narave – Zavodom 

RS za varstvo narave, ki je v tem pogledu najpomembnejši partner. Sodelovanje poteka pri 

nalogah, vezanih na varstvo naravnih vrednot in spremljanje sprememb v naravi z novimi 

posegi, posredovanje izpolnjenih popisnih listov po spremljanju stanja naravnih vrednot. 

Sodelovanje se formalno odvija tudi s članstvom v Strokovnem svetu zavoda in Projektni 

skupini za pripravo načrta upravljanja. Prav na tem področju se v letu 2011 pričakuje 

intenzivnejše sodelovanje, saj prihaja priprava NU v zaključno fazo. KP Kolpa bo skupaj z 

ZRSVN pripravljal tudi ukrepe za varstvo območij Nature 2000 in sodeloval pripravi  načrta 

komunikacije N2000.  
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Z ZRSVN OE Novo mesto je program sodelovanja podrobneje obdelan po tematskih točkah: 

- iskanje rešitev in ocene možnosti spremljanja kolonije čapelj in njene predstavitve 

obiskovalcem info centra KP Kolpa; 

- sodelovanje pri popisu geomorfoloških naravnih vrednot v obsegu 16 ur vložka ZRSVN; 

- sodelovanje pri izvedbi načrta »Komunikacija Nature 2000 – reka Kolpa«. Sodeluje tudi 

Osrednja enota ZRSVN, ARSO, in Zavod za ribištvo; 

- sodelovanje pri projektu Načrt upravljanja KP Kolpa. 

 

Pomembno je tudi sodelovanje z drugimi institucijami: 

� Z Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto, se sodelovanje 

razvija predvsem na področju obnove in dopolnitve zbirk Šokčevega dvora in samega 

kulturnega spomenika, kakor tudi pri ukrepih varstva ostalih objektov kulturne 

dediščine in ohranjanju vseh oblik bogate nepredmetne kulturne dediščine v KP 

Kolpa. Iščemo tudi možnosti za nadaljevanje arheoloških raziskav na območju parka. 

 

� Razvojno informacijski center Bela krajina (RIC) je najpomembnejši partner pri 

turističnih in drugih promocijskih akcijah, najpomembnejše v Konzorciju EDEN 2010. 

Skupno bomo izvajali tudi projekt VURP – odpiranje sistemov izobraževanja in 

usposabljanja v širše okolje. 

 

� Z Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) se razvija zelo zanimiva 

oblika sodelovanja pri izobraževanju za tretje življenjsko obdobje. Kot konzorcijski 

partnerji sodelujemo v projektu VURP – odpiranje sistemov izobraževanja in 

usposabljanja v širše okolje. Projekt se zaključi avgusta 2011. Načrtujemo tudi skupno 

izdajo informativnih brošur, promocijskega filma in izvedbo delavnic in krožkov. 

 

� S Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarskim zavodom 

Novo mesto se je sodelovanje najbolje razvilo na področju izobraževanj za 

subvencijsko kampanjo, izobraževanj za Kmetijsko okoljski program (KOP) in 

predavanj ter strokovnih prikazov izboljševanja tehnologij kmetovanja. Načrtujemo 

tudi skupne aktivnosti za okolju prijaznejše kmetovanje in promocijo ekološkega 

kmetovanja ter skrb za biotsko raznovrstnost in ohranjanje avtohtonih pasem in vrst. 

Skupna organizacija seminarjev in konferenc. Pomembno je tudi sodelovanje na 

mednarodnem področju in promocijskih aktivnostih, saj KGZS omogoča uporabo vseh 
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njihovih zvez in resursov za te namene. V načrtu je skupna prijava LEADER projekta 

na področju ohranjanja steljnikov, pašniških površin in promocije domače hrane. 

 

� Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta. Gre predvsem za sodelovanje  na 

področju preprečevanja zaraščanja, ukrepov varstva rejnih živali pred zavarovanimi 

vrstami plenilcev, spodbujanja reje živali, zaščite ogroženih avtohtonih pasem in vrst, 

razvoja tehnologij sobivanja, različnih monitoringov in podobno. Načrtuje se skupno 

projektno delo, tudi v mednarodnih okvirjih. 

 
� S Fakulteto za arhitekturo, Univerze v Ljubljani, KP Kopa sodeluje predvsem pri 

popisu arhitekturne kulturne dediščine, iskanju tehničnih rešitev ureditve rekreacijskih 

površin, idejnih rešitev CDB Grduni ter drugih ureditev.  

 
� Čebelarska zveza Slovenije in njene enote, kot Čebelarska zveza Bele krajine, v 

katero sodijo tri društva, je pomemben partner pri organizaciji izobraževanj, 

strokovnih prikazov, ocenjevanj in družabnih prireditev, poleg tega pa nas veže 

sodelovanje pri vzdrževanju in trženju Belokranjske čebelarske učne poti. 

 

� Z Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije nas vežejo skupne promocijske akcije 

reje, ohranjanja avtohtonih pasem, preprečevanja zaraščanja, promocije tradicionalnih 

jedi in njihove zaščite ter uporabe tradicionalnih surovin tudi z razvojem novih 

proizvodov. KP Kolpa bo tudi v letu 2011 sodeloval na državni razstavi drobnice in 

državnem prvenstvu v striženju ovc.  

 

� KP Kolpa načrtuje sodeluje tudi z Zavodom RS za gozdove, predvsem pri izvajanju 

gozdno-gojitvenih načrtov (izvajanje nadzora in opozarjanje na nepravilne postopke in 

posege na gozdnih površinah, dogovori o odvzemih in podobno)  ter pri komunikaciji 

o Naturi 2000, obnovi gozdnih cest in vlak, razvijamo pa tudi sodelovanje pri 

postavitvi in vodenju po učnih gozdnih poteh ter osveščanju lastnikov o nujnih 

gojitveno-vzdrževalnih delih na območju parka. V letu 2011 – mednarodnem letu 

gozdov ponovno načrtujemo skupno akcijo postavitve oglarske kope. 

   

� Na področju izobraževanja in ozaveščanja je najpomembnejše sodelovanje z 

osnovnimi šolami na območju parka, razvijamo pa sodelovanje tudi z ostalimi 
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osnovnimi in srednjimi šolami v Beli krajini, ki obsega osveščanje in izobraževanje o 

varstvu narave, pomenu zavarovanega območja, pomoč pri organizaciji in izvedbi 

naravoslovnih dni in trženje Šokčevega dvora. Dober obisk šol iz drugih okolij 

uspešno prenašamo tudi na šole iz Bele krajine. Najpomembnejši segment sodelovanj 

v letošnjem letu bo spremljanje vračanja ptic selivk in delavnice izdelave ptičjih 

valilnic za postavitev v bližini pohodnih in učnih poti v okolju šol.  

 

� KP Kolpa razvija uspešno sodelovanje tudi z Belokranjskim muzejem Metlika, 

predvsem pri načrtovani postavitvi novih razstavnih zbirk, skupnih razstavah, 

usmerjanju obiska. Poleg postavitve razstav v njihovih prostorih se je dobro razvilo 

tudi sodelovanje pri izmenjavi materialov. Preko BMM se je vzpostavilo tudi 

sodelovanje s Slovenskim muzejskim društvom.  

 

� Na turistično–promocijskem področju načrtujemo bistveno povečan obseg sodelovanja 

s Slovensko turistično organizacijo (STO): izvedba skupnih aktivnosti, izkoriščanje 

kapacitet STO pri promociji parka doma in v svetu. V letu 2011 bo prioritetno 

sodelovanje pri promociji eko turizma v tujini in pri morebitni postavitvi neprometne 

signalizacije – tako na priključku avtoceste kot na najpomembnejših vpadnicah v KP 

Kolpa.  

 
� Sodelovanje z Upravno enoto Črnomelj na področju načrtovanja različnih aktov s 

področja varstva narave, kmetijstva, gospodarstva, urbanizma in podobno. 

 
� JZ KP Kolpa sodeluje tudi z Občino Črnomelj, še posebej pri:  

- pridobivanju podatkov za izdelavo elaboratov za potrebe posodobitve obvestilne, 

turistične in druge signalizacije ob regionalnih in lokalnih cestah na območju parka 

in za potrebe obveščanja v parku; 

- oblikovanju skupnih prijav na razpise projektov in sodelovanje pri izvajanju 

odobrenih projektov; 

- javnih obravnavah v postopku sprejemanja prostorskih aktov;  

- pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih aktov in oblikovanje pobud za 

njihove spremembe; 

- načrtovanju različnih aktov s področja varstva narave, kmetijstva, gospodarstva, 

urbanizma in podobno; 
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- postopkih razglasitve kulturnih spomenikov; 

- koordiniranega upravljanja pomembnih nepremičnin in info točk. 

 

7. Sodelovanje z lokalno skupnostjo, drugimi 
institucijami in zavodi ter usmerjanje in spodbujanje 

politike raziskav 

   Plan 2011  
 Ocena 

realizacije 
2010  

Indeks plan 2011 / 

ocena real. 2010 

MOP           3.000 €            3.594 €  83,48 

OBČ                866 €  0,00 

LAST           2.000 €               950 €  210,53 

Skupaj           5.000 €            5.410 €  92,43 

 

II.7  Sodelovanje z lokalno skupnostjo, drugimi 
institucijami in zavodi ter usmerjanje in 

spodbujanje politike raziskav 
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 Finančna 
sredstva  

Vir 
finančnih 
sredstev 

Aktivnost / 
Naloga 

Kazalnik doseganja Trajanje 362 120 112 70 20 40        5.000,00 €  več virov 

sodelovanje z 
lokalno 

skupnostjo 

sodelovanje pri 
organiziranju delavnic 

trajno 

52 20 8 8 8 8 

       3.000,00 €  MOP 

vzdrževanje 
infrastrukture v parku 

trajno        2.000,00 €  LAST 

pomoč in strokovno 
svetovanje na terenu 

trajno     

izobraževanje o 
naravovarstvenih 

vsebinah, okoljskih 
programih 

trajno     

pomoč pri izvedbi 
projektov 

trajno     

promocija in usmerjanje 
razvoja 

trajno     

pomoč pri organizaciji 
različnih dogodkov in 

obveščanje o njih 
trajno     

skupna razprava o 
načrtu upravljanja KP 

Kolpa 

marec - 
avgust 

    

redna in občasna 
srečanja s 

predstavitvami dela, 
načrtov ter podajanjem 

poročil o izvedenih 
aktivnostih 

trajno     

objave informacij o delu 
zavoda 

trajno     

Sodelovanje z drugimi institucijami, zavodi:                 

sodelovanje z 
ZRSVN 

iskanje rešitev in ocene 
možnosti spremljanja 

stanja kolonije čapelj in 
predstavitve 

obiskovalcem info 
centra 

april - 
december 

113 15 60 4 4 8     
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sodelovanje pri popisu 
geomorfoloških 
naravnih vrednot  

trajno     

sodelovanje pri izvedbi 
projekta »Komunikacija 

Nature 2000 – reka 
Kolpa« 

trajno     

sodelovanje z 
ZVKD 

sodelovanje pri 
vzdrževanju kulturnega 
spomenika Šokčev dvor 

trajno 

61 15 30 4 4 8 

    

sodelovanje pri ukrepih 
varstva ostalih objektov 

kulturne dediščine in 
ohranjanju vseh oblik 
bogate nepredmetne 
kulturne dediščine na 
območju KP Kolpa 

trajno     

iskanje možnosti za 
nadaljevanje 

arheoloških raziskav na 
področju parka 

trajno     

sodelovanje z 
RIC Bela 
krajina 

sodelovanje v 
konzorciju EDEN 2010 

januar - 
december 

12 4   8     

    

sodelovanje in skupne 
predstavitve na vsaj 5 
sejmih pohodništva, 

kolesarstva in turizma v 
tujini (Utrecht, 

Amsterdam, Dunaj, 
Celovec Dusseldorf) 

januar - 
september 

    

sodelovanje in skupne 
predstavitve na sejmih 

doma (TIP, SIW, MOS, 
NATOUR) 

januar - 
oktober 

    

Katalog destinacije 
EDEN 2010 

januar - 
februar 

    

Koledar prireditev 2011 januar     

turistične karte 
destinacije EDEN 2010 

in letak s produkti 

januar-
junij 

    

vsaj 2 sestanka 
partnerjev projekta 
VURP LAN ESS 

januar - 
avgust 

    

dokončanje 
dokumentarnega filma o 

pridelavi in predelavi 
lanu 

januar - 
februar 

    

zaključna prireditev ob 
izteku projekta VURP 

LAN ESS 
avgust     

sodelovanje z 
ZIK Črnomelj  

vsaj 2 sestanka 
partnerjev projekta 
VURP LAN ESS 

januar - 
avgust 

14 4   10     

    

dokončanje 
dokumentarnega filma o 

pridelavi in predelavi 
lanu 

januar - 
marec 
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zaključna prireditev ob 
izteku projekta VURP 

LAN ESS 
junij     

sodelovanje z 
KGZS in KGZ 

NM 

sodelovanje pri 2 
izobraževanjih za 

subvencijsko kampanjo 

marec - 
april 

16 8       
 

8 

    

sodelovanje pri 
izobraževanju za 

Kmetijsko okoljski 
program (KOP) in 

predavanju ter 
strokovnem prikazu 

izboljševanja tehnologij 
kmetovanja 

april - 
september 

    

skupne aktivnosti za 
okolju prijaznejše 

kmetovanje in 
promocijo ekološkega 
kmetovanja ter skrb za 

biotsko raznovrstnost in 
ohranjanje avtohtonih 

pasem in vrst 

trajno     

skupna organizacija 
seminarjev in konferenc 

trajno     

sodelovanje na 
mednarodnem področju 

in promocijskih 
aktivnostih 

maj - 
avgust 

    

skupna prijava 
LEADER projekta na 
področju ohranjanja 
steljnikov, pašniških 
površin in promocije 

domače hrane 

prva 
polovica 

leta 
    

sodelovanje z 
Univerzo v 
Ljubljani, 

Biotehniška 
fakulteta 

sodelovanje  na 
področju preprečevanja 

zaraščanja, ukrepov 
varstva rejnih živali 
pred zavarovanimi 
vrstami plenilcev, 

spodbujanja reje živali, 
zaščite ogroženih 

avtohtonih pasem in 
vrst, razvoja tehnologij 

sobivanja, različnih 
monitoringov in 

podobno 

trajno 

12 4       8 

    

skupno projektno delo, 
tudi v mednarodnih 

okvirjih 
trajno     

sodelovanje z 
Univerzo v 
Ljubljani, 

Fakulteta za 
arhitekturo 

idejne rešitve CDB 
Grduni 

prva 
polovica 

leta 
4 4             

sodelovanje s 
ČZS, ČZBK 

vsaj 3 skupna oziroma 
povezana izobraževanja, 

strokovni prikazi, 
ocenjevanja in družabne 

prireditve 

trajno 16 8   4 4       
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sodelovanje pri 
vzdrževanju in trženju 
Belokranjske ČUP v 

Žuničih 

trajno     

sodelovanje z 
Zvezo društev 

rejcev drobnice 
Slovenije 

skupne promocijske 
akcije reje, ohranjanja 

avtohtonih pasem, 
preprečevanja 

zaraščanja, promocije 
tradicionalnih jedi in 

njihove zaščite ter 
uporabe tradicionalnih 
surovin tudi z razvojem 

novih proizvodov 

trajno 

2 2         

    

sodelovanje na državni 
razstavi drobnice in 

državnem prvenstvu v 
striženju ovac 

september     

sodelovanje z 
Zavodom RS 
za gozdove 

sodelovanje pri 
izvajanju gozdno-
gojitvenih načrtov 

trajno 

8 4   4     

    

sodelovanje pri 
komunikaciji o Naturi 

2000 
trajno     

vzdrževanje gozdnih 
cest v parku 

trajno     

sodelovanje pri 
postavitvi in vodenju po 

učni gozdni poti 

marec - 
avgust 

    

skupna akcija - 
postavitev oglarske 

kope ob mednarodnem 
letu gozdov (2011) 

maj     

sodelovanje z 
osnovnimi in 

srednjimi 
šolami 

osveščanje in 
izobraževanje o varstvu 

narave ter pomenu 
zavarovanega območja 

marec - 
junij 

36 16 4 8    

    

pomoč pri organizaciji 
in izvedbi 

naravoslovnih dni  
trajno     

skupno spremljanje 
vračanja ptic selivk 

marec, 
april, maj 

    

2 izobraževalni 
delavnici - izdelava 

ptičjih valilnic 
marec     

postavitev ptičjih 
valilnic v bližini 

pohodnih in učnih poti v 
okolju šol 

marec     

sodelovanje z 
Belokranjskim 

muzejem 
Metlika 

izmenjava materialov 
(zloženke, brošure,…) 

trajno   2 2 4         

sodelovanje z 
STO 

sodelovanje pri 
izvajanju promocije 

destinacije EDEN 2010 
doma in v tujini 

trajno 6 2   4         
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iskanje možnosti za 
postavitev neprometne 
signalizacije na izvozu 

iz avtoceste in na 
najpomembnejših 

vpadnicah v KP Kolpa 

januar - 
december 

    

sodelovanje z 
UE Črnomelj 

sodelovanje na področju 
načrtovanja različnih 

aktov s področja varstva 
narave, kmetijstva, 

gospodarstva, 
urbanizma in podobno 

trajno 6 2   4         

sodelovanje z 
Občino 

Črnomelj 

sodelovanje pri 
pridobivanju elaboratov 
za potrebe posodobitve 
obvestilne, turistične in 
druge signalizacije ob 
regionalnih in lokalnih 

cestah na območju 
parka in za potrebe 
obveščanja v parku 

trajno 

26 10 8 8     

    

oblikovanje skupnih 
prijav na razpise 

projektov in 
sodelovanje pri 

izvajanju odobrenih 
projektov 

trajno     

sodelovanje pri javnih 
obravnavah v postopku 
sprejemanja prostorskih 

aktov 

trajno     

sodelovanje pri 
načrtovanju različnih 

aktov s področja varstva 
narave, kmetijstva, 

gospodarstva, 
urbanizma in podobno 

trajno     

sodelovanje pri 
postopkih razglasitve 
kulturnih spomenikov 

trajno     

koordinirano 
upravljanje pomembnih 
nepremičnin in info točk 
na območju KP Kolpa 

trajno     

 

Želeni cilji programa:  

Dobro razvito sodelovanje z deležniki v lokalnem okolju in uspešno izvedene akcije 

vzdrževanja infrastrukture v parku, ki služi tudi namenom lokalnega prebivalstva. So-

organizacija predvsem naravovarstveno naravnanih, lokalno in mednarodno 

pomembnih dogodkov in ukrepov. Akcije, ki prispevajo boljšemu izvajanju programa 

dela.  
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8 INFRASTRUKTURA PARKA 

 

8.1  Materialni stroški 

 

Urejanje poti, pešpoti, učnih poti 

Na območju KP Kolpa so vzpostavljene in v večjem delu tudi že označene pešpoti, kolesarske 

poti in tudi jahalne poti. Urejena je tudi Belokranjska čebelarska učna pot, dodatno se ureja 

Gozdna učna pot Žeželj in nastaja tudi Živinorejsko-vinogradniško-sadjarska učna pot. Peš 

poti na področju KP Kolpa so se urejale v daljšem obdobju obstoja zavarovanega območja, 

izvajale pa so jih različne organizacije in društva. Vse pešpoti niso v celoti označene ali pa so 

oznake dotrajane. Dotrajane oznake se bodo v skladu z možnostmi obnavljale, prvenstveno pa 

je potrebno označiti še neoznačen del Grajske pešpoti.  

 

Ostaja tudi stalna skrb za vzdrževanje že označenih pešpoti, ki vključuje obsekavanje, redno 

večkratno košnjo, nasutje gramoza in podobno. Predmet delnega ali celotnega vzdrževanja so 

poti: Grajska pešpot v dolžini 15 km, Sejemska pešpot v dolžini 22 km, Mlinarska pot v 

dolžini 10 km, Najjužnejša pešpot v dolžini 12 km in Trška pešpot v dolžini 10 km, ki jo je 

doslej vzdrževalo Polansko turistično športno društvo. Tudi na drugih poteh so v preteklosti 

pri vzdrževalnih delih sodelovali prostovoljci iz lokalnih društev. Nekatera so te aktivnosti 

delno ali v celoti opustila. Predmet vzdrževanja je tudi kratka a zahtevnejša Belokranjska 

čebelarska učna pot – površina 66 ar, Kolekcijski nasad visokodebelnih jablan Kalce 17 ar, 

nastajajoča Živinorejsko-vinogradniška-sadjarska učna pot v dolžini približno 12 km. Na 

območju je tudi več kolesarskih poti in jahalnih poti, ki prav tako potrebujejo vzdrževanje, a 

je to praviloma lažje saj se ga da v večjem delu opraviti s stroji. 

 

Pri urejanju makadamskih poti – predvsem dostopov do reke ali naravnih vrednot bo KP 

Kolpa sodeloval s krajevnimi skupnostmi in društvi na območju parka (nakup in posipavanje 

gramoza, izgradnja muld za odvod meteornih vod na poteh, odstranjevanje ovir na njih). 

Predmet vzdrževanja so tudi druge nepremičnine v upravljanju KP Kolpa. Izvajajo pa jo javni 

uslužbenci KP Kolpa, študentje in dijaki na praksi, javni delavci in prostovoljci. Opremljenost 

s potrebno mehanizacijo in orodji je ustrezna, potrebna pa so finančna sredstva za 

vzdrževanje.  
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8.2  Investicije 

 

Informacijska središča  

Krajinski park Kopa ima trenutno eno informacijsko središče – Šokčev dvor v Žuničih, v 

polni funkciji. Drug podoben objekt v Grdunih se je delno uredil v letu 2010 s sredstvi SKZG, 

z obnovo pa se bo nadaljevalo letos in v prihodnjih letih, ko bo zagotovljena popolna finančna 

konstrukcija. 

  

Info točke  

V letu 2010 delno urejene info točke v Starem trgu, Močilah, Vukovcih, Miličih, Purgi in 

Dragoših. Točke se bodo ustrezno dopolnile, da bodo nudile potrebne informacije 

obiskovalcem in bodo istočasno tudi počivališča (klopi in mize, table z zemljevidi in 

osnovnimi informacijami o zavarovanem območju). Če bodo pridobljena ustrezna soglasja ali 

dovoljenja se bosta dodatno uredili info točki v Dolenjcih in Kotu pri Damlju ali na drugih 

najprimernejših mestih. 

  

Oznake v parku  

Na vseh vpadnicah v zavarovano območje – z izjemo vstopa na mednarodnem mejnem 

prehodu Vinica so postavljene ustrezne označbe Krajinski park Kolpa. V sodelovanju z 

Občino Črnomelj želimo nadaljevati projekt vzpostavitve neprometne signalizacije na 

območju KP Kolpa za potrebe deležnikov v parku: turističnih, storitvenih in drugih 

dejavnosti, saj je trenuten problem izredno pereč. 

 

Nadaljujejo se aktivnosti za postavitev obeležij na vpadnicah v Belo krajino in za označbe na 

avtocesti, ki bodo lahko le v primeru pridobitve sredstev iz projektov ali drugih virov. 

 

8. Infrastruktura parka: 
- MS 
- INV 

   Plan 2011  
 Ocena 

realizacije 
2010  

Indeks plan 2011 / 

ocena real. 2010 

MS - MOP             4.439 €    

INV - MOP              679 €            2.554 €  26,59 

INV - SKZG           5.800 €      

Skupaj           6.479 €            6.993 €  92,64 
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II.8 Infrastruktura parka 
Plan ur 

2011 
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 Finančna 
sredstva  

Vir 
finančnih 
sredstev 

Aktivnost / 
Naloga 

Kazalnik doseganja Trajanje 470 210 24 96 100 40        6.479,00 €  več virov 

Materialni stroški                               -   €    

Urejanje poti, 
pešpoti, učnih 

poti 

Grajska pešpot v dolžini 
15 km 

januar - 
oktober 

220 60 20 36 80 24 

    

Sejemska pešpot v 
dolžini 22 km 

marec - 
oktober 

    

Mlinarska pot v dolžini 
10 km 

februar - 
oktober 

    

Najjužnejša pešpot v 
dolžini 12 km 

april - 
oktober 

    

Trška pešpot v dolžini 
10 km 

april - 
oktober 

    

Belokranjska čebelarska 
učna pot – površina 66 

ar 

april - 
oktober 

    

Kolekcijski nasad 
visokodebelnih jablan 

17 ar 
trajno     

trasiranje in ureditev 
Živinorejsko - 

vinogradniško - 
sadjarske učne poti 

april - 
oktober 

    

ureditev gozdne učne 
poti Žeželj 

marec - 
julij 

    

urejanje makadamskih 
poti - dostopov do reke 

Kolpe in naravnih 
rednot 

marec - 
december 

    

Investicije                       679,00 €  MOP 

Informacijska 
središča 

urejena klet pod podom 
v Šokčevem dvoru, 

Žuniči 

april - 
december 

162 120   30 8 4 

       5.800,00 €  SKZG 

skedenj Šokčevega 
dvora urejen v 
razstavišče oz. 
predavalnico 

maj - 
junij 

    

Center za doživljanje 
biodiverzitete, Grduni - 
leseni objekt urejen za 

razstave in prenočevanje  

januar - 
julij 

    

Info točke 

Stari trg - živinska 
tehtnica 

april - 
junij 

56 20   20 8 8 

    

Močile - kal 
marec - 

junij 
    

Vukovci  april     

Miliči  marec     

Dolenjci junij     

Damelj - Kot junij     

Dragoši junij     
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Oznake v 
parku 

nadaljevanje projekta 
vzpostavitve 

neprometne signalizacije 
na območju KP Kolpa 

trajno 

32 10 4 10 4 4 

    

označba ob avtocesti, 
obeležja za KP Kolpa, 
na vpadnicah v Belo 

krajino 

trajno     

 
 

 
Želeni cilji programa: 

Najpomembnejši cilj je nadaljevanje urejanja Centra za doživljanje biotske 

raznovrstnosti Grduni. Razvoj in prikaz tehnologij sobivanja ljudi, domačih in 

prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. Ustrezno vzdrževanje obstoječe parkovne 

infrastrukture. 

 

 

9 PRIPRAVA IN IZVEDBA DOMAČIH IN MEDNARODNIH 

PROJEKTOV TER MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

9.1 Priprava in izvedba domačih in mednarodnih projektov v finančni perspektivi 

2007-2013 

 

Projekti v teku, v letu 2011: 

a) Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – Partnerstva, 

javni razpis CVŽU, delovni naslov: Lan od semena do gvanta 

 

 

Nosilec projekta: ZIK Črnomelj – koordinacija in vodenje projekta 

Partnerji v projektu: Krajinski park Kolpa – praktično usposabljanje na terenu, 

predelava lanu, izdelava izdelkov in RIC Bela krajina – promocija projekta.  

Opis: namen projektnih aktivnosti je z obujanjem pridelave in predelave lanu »od semena 

do gvanta«, izobraževanjem in usposabljanjem za trženje (tudi modernih) izdelkov iz lanu, 

VURP -  VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZA RAZVOJ PODEŽELJA 

Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje - partnerstva 
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usposabljanjem za pridobivanje dodatnih sredstev in promocijo lastne dejavnosti izboljšali 

samozaposlitvene možnosti  in možnosti za dodatni zaslužek za prebivalce zavarovanega 

območja ob Kolpi. V okviru projekta je opravljen pregled obstoječega stanja orodij, 

opravljena motivacija in animacija prebivalcev iz podeželja za sodelovanje v projektu, 

izvedeno je bilo pilotsko usposabljanje za dela na polju in usposabljanja za obdelavo 

pridelanega lanu (sejanje, puljenje, otepanje, namakanje, tučnja, trenje, mikanje, predenje). 

Ob usposabljanjih za izdelavo lanenega platna, obdelavo platna, oziroma predelavo v 

tradicionalne in moderne izdelke iz lanu, nastalo 51 kosov novih orodij za obdelavo in 

predelavo lanu (bet, tukača, trlica, mikalnik, preslica, vreteno, kolovrat, rašek, škaf za 

beljenje, kabel, vitlen, čolniček, statve). Poleg tradicionalnih oblačil: prta, prtičkov, otirača, 

pastirske torbe ter domačega platna, smo v sklopu končnih aktivnosti projekta lanu dodali 

vrednost v novih, ultra modernih – a uporabnih izdelkih. Kolekcijo modernih oblačil, 

interierja stanovanja ter modnih dodatkov je za nas dizajnirala ena največjih modnih 

strokovnjakinj v Sloveniji – gospa Jožica Brodarič, po rodu Belokranjka. Projekt bo zaključen 

predvidoma v juniju 2011, v sklopu tradicionalne belokranjske prireditve Jurjevanje v Beli 

krajini, ko bomo skupaj s partnerji v projektu predstavili rezultate triletnega dela. Dodatno 

bomo predvidoma do začetka leta 2012 skupaj z rokodelci iz območja KP Kolpa pripravili 

paleto ultra modernih izdelkov, ki izhajajo iz belokranjskih vzorcev in tradicije (lan, 

pletarstvo, keramika, kovaštvo). Pod mentorstvom Jožice Brodarič in v sodelovanju 

predvidoma s Slovenskem etnografskem muzejem, bo nastala sklepna razstava o Beli krajini v 

etnografski in ultra moderni dimenziji.  

Naravovarstvena vrednost projekta je ustvarjanje pogojev za pridelavo lanu, ki je 

tradicionalna in za okolje zelo primerna industrijska rastlina saj ne potrebuje vnosa dodatnih 

hranil ali kemičnih pripravkov.  

Obdobje trajanja projekta: junij 2008 – junij 2011 

Financiranje: ESS (85 %) in MŠŠ (15 %), celotna vrednost projekta znaša 178.034,33 €. 

Po finančnem načrtu KP Kolpa v treh letih prejme 51.825,70 €, do sedaj je porabljenih 

50.707,67 € sredstev.. V letu 2010 je bila poleg izobraževanj, demonstracij ter orodij, iz 

projekta sofinancirana dobra polovice ene plače javne uslužbenke. Za leto 2011 je ostalo še 

1.118,03 €, ki se porabijo za sofinanciranje plače do izteka projekta. 

Spletna povezava na projekt: http://www.vurp-partnerstvo.si/  
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b) OD VIJEGLAVKE DO SOKA - Dolgoročno  upravljanje visokodebelnih 

sadovnjakov zaradi njihove naravovarstvene, ekonomske in razvojne funkcije v 

zavarovanih območjih / Dugoručno upravljanje voćnjaka visokostablašica zbog 

njihove prirodozaštitne, gospodarske i razvojne funkcije na zaštičenim 

područjima 

 

 

Nosilec projekta: Kozjanski regijski park 

Partnerji v projektu: Krajinski park Kolpa, Nacionalni park Risnjak 

Opis: Partnerji projekta želimo strokovno, izvajalsko in izvedbeno povezati naša 

zavarovana območja pri prizadevanjih za ohranitev visokodebelnih travniških sadovnjakov 

kot habitata vrst nature 2000, nepogrešljivega elementa mozaične in tradicionalne kulturne 

krajine ter kot znova razpoznane in ovrednotene razvojne priložnosti. Projekt zasleduje 

nekatere dolgoročne cilje trajnostnega upravljanja z visokodebelnimi sadovnjaki, ki so naša 

dediščina, v današnjem času pa pridobivajo na svojem naravovarstvenem pomenu. Aktivnosti, 

ki jih v okviru projekta izvaja KP Kolpa zajemajo študije in načrte biodiverzitete, 

certificiranja, promocije in strategij, podatkovne baze v zvezi z visokodebelnimi travniškimi 

sadovnjaki, kolekcijski nasad, strokovne publikacije ter izobraževalne delavnice. Iz projektnih 

sredstev se financira tudi samohodni mulčar, samohodna kosilnica ter set za oskrbo 

sadovnjakov, kar je bilo v večji meri realizirano že v letu 2010, ter administrativni stroški za 

vodenje projekta in stroški službenih poti v zvezi s projektom.  

Obdobje trajanja projekta: od 1. 7. 2009 do 30. 2. 2012 

Financiranje: Operativni program IPA, čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 

2007-2013. Skupni upravičeni izdatki za projekt so predvideni v višini 271.983,62 €, pri 

čemer finančni okvir KP Kolpa znaša 54.574,42 €  in je v 85 % sofinanciran iz sredstev IPA, 

10 % s strani države ter 5 % iz lastnih sredstev. Izstavljenih bo skupaj 6 zahtevkov, do 

31.12.2010 so bili izstavljeni že 3, v skupni vrednosti 23.682,53 €, kar je 43 % načrtovanih 

sredstev. V letu  2011 bodo izvedene študije biodiverzitete in certificiranja, posodobljena bo 

podatkovna baza, izdana dodatna publikacija in izvedene strokovne delavnicev manjši meri pa 

dokončane investicije (2.422,79 €).  

Spletna povezava na informacije o projektu: http://www.travniski-sadovnjaki.si/   
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c) IPA CURS COLAPIS – Skupen pristop k ureditvi plovnega režima v reki 

Kolpi/Zajednički pristup ureñenju plovnog režima na rijeci Kupi 

 

 

Nosilec projekta: Občina Črnomelj 

Partnerji v projektu: Občina Metlika, Občina Kočevje, Krajinski park Kolpa , Općina 

Žakanje, Općina Kamanje, Općina Netretić, Turistično društvo Damelj 

Opis: V okviru projektnih aktivnosti partnerji sledimo čezmejnim ciljem, ki zajemajo 

trajnostno izvajanje rekreacijske rabe reke Kolpe, urejanje infrastrukture za rekreacijsko rabo, 

izboljšanje prepoznavnosti turistične destinacije doline Kolpe. S projektom bo določen in 

urejen plovni režim na reki Kolpi. Režim bo predvsem omogočil razvoj turizma, z jasno 

postavljenimi okvirji, v katerih se lahko razvija posamezna dejavnost (lov, ribolov). V okviru 

projekta je predvideno urediti dostopne poti in vstopno/izstopne poti vzdolž reke Kolpe, 

kopališča parkirišča in okolico ožjega območja ob reki Kolpi. Z načrtovano izvedbo 

infrastrukture bo spodbujena kakovostna raba reke na obeh bregovih, ureditve in 

izobraževalne vsebine pa bodo neposredno vplivale na razvoj turizma, kot tudi na stanje 

okolja ob reki. 

KP Kolpa bo iz projekta uveljavljal stroške službenih poti, ki se nanašajo na projekt, 

stroške izobraževanja za učinkovito upravljanje in nadzor nad izvajanjem plovnega režima ter 

idejne zasnove za ureditev javne rekreacijske infrastrukture. Idejna zasnova, ki jo bo pripravil 

KP Kolpa je del skupnih aktivnosti partnerjev (strokovne podlage, osnutki pravnih režimov, 

oblikovanje modela upravljanja z rekreacijo na reki Kolpi, priprava izhodišč za oblikovanje 

meddržavnega sporazuma o reki Kolpi, izvedba upravljanja z rekreacijo na pilotnem 

območju) in se bo pričela na podlagi izbire izvajalca na javnem razpisu, ki ga pripravlja in 

vodi vodilni partner. 

Obdobje trajanja projekta: od 15. 11. 2009 do 15. 3 .2012 

Financiranje: Operativni program IPA, čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 

2007-2013, Skupen pristop k ureditvi plovnega režima na reki Kolpi – CURS COLAPIS. 

Skupni upravičeni izdatki za projekt so predvideni v višini 1,445.197,71 €, pri čemer finančni 

okvir KP Kolpa znaša 41.736,84 € in je  v 85 % sofinanciran iz sredstev IPA, 10 % s strani 

države ter 5 % iz lastnih sredstev. Do se daj sta bila izstavljena 2 zahtevka, v nadaljevanju pa 
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sledijo še 3. V letu 2011 bo v projektne aktivnosti vloženih 44.633,82 € (91 % od predvidenih 

sredstev na projektu).  

 Spletna povezava na informacije o projektu:  http://www.curscolapis.si/Sl/default.asp  

 

d) Z revitalizacijo mlinov do zelene energije 

 

Nosilec projekta: Občina Črnomelj 

Partnerji v projektu: Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Semič, Krajinski park 

Kolpa  

Opis: Mlini na belokranjskih vodotokih so pomemben del kulturne dediščine, ki propadajo, 

saj  že nekaj časa nimajo več svoje vloge kot vodni obrati (mlini, žage). Ob zadnjem 

strokovnem pregledu stanja objektov leta 2008 je bilo ugotovljeno, da je na območju 

Krajinskega parka Kolpa dobro ohranjena samo še tretjina mlinov in žag, to je skupno petnajst 

še stoječih vodnih obratov (devet mlinov, šest mlinov in žag). Nujno je potrebno ustaviti 

njihovo nadaljnje propadanje. To lahko dosežemo z ustrezno revitalizacijo obstoječih 

objektov, ki bo temeljila na ekonomski opravičljivosti investicije.  Projekt je namenjen širši 

zainteresirani javnosti, odgovornim strokovnim službam in posameznikom na ministrstvih in 

drugih ustanovah v postopkih pridobivanja ustreznih dovoljen in koncesij za izgradnjo MHE z 

namenom pospešitve postopkov in predvsem zainteresiranim potencialnim investitorjem, ki 

so pripravljeni investirati v revitalizacijo mlinov z namenom ureditve MHE predvsem na 

območju NATURA 2000. 

Naloga KP Kolpa je izvedba strokovnega posveta. Z namenom, da se rezultate projekta 

predstavi širši javnosti in predvsem za to odgovornim strokovnim službam in posameznikom 

na resornih ministrstvih, ki odločajo o tovrstnih posegih preko podajanja koncesij in raznih  

soglasij bo organizirana strokovnega posveta, ki bo tudi javna predstavitev rezultatov. Za 

udeležence posveta bo zagotovljen predstavitveni material. Ob tej priložnosti bo postavljena 

tudi razstava v projekt vključenih objektov. 

Obdobje trajanja projekta: februar 2010 – junij 2011 
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Financiranje: Projekt je delno financiran iz sredstev programa EKSRP - pristop 

LEADER, iz sredstev LAS DBK LIN 2010 ter lastnih sredstev. Skupna vrednost projekta 

znaša 94.000,00 €, od tega je delež KP Kolpa 7.800 € skupaj z DDV, ki je neupravičen 

strošek na projektu. Neto vrednost aktivnosti bo v 60 % sofinancirana iz sredstev LEADER, v 

20 % iz sredstev LAS DBK ter 20 % (+ celotni DDV) iz lastnih sredstev. 

 

e) Sobivanje z zvermi 

 

Nosilec projekta: Društvo Noetova šola  

Partnerji v projektu: Biotehniška fakulteta, Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, 

Krajinski park Kolpa 

Opis: izvedba ankete, obdelava podatkov, priprava smernic za izvajanje poskusa 

učinkovitega odvračanja plenilcev od domačih pašnih živali. 

Obdobje trajanja projekta: leto 2011 –  

Financiranje: Projekt bo financiran iz sredstev programa donatorjev in države Nizozemske. 

 

V letu 2011 se bomo aktivno vključili v iskanje najprimernejših razpisov za ureditev centra za 

doživljanje biodiverzitete v Grdunih, vzpostavitev učnih poti… podrobnejši pregled 

sofinanciranja programa dela iz projektov se nahaja v Prilogi 3. 

.  

Poteka tudi priprava kandidatur na domačih in tujih projektih s področja varstva narave, 

biotske pestrosti in ohranjanja genskih virov, izobraževanja, postavljanja info točk in 

podobno. 

Drugi del aktivnosti na tem področju predstavlja animacija ter svetovanje oziroma pomoč pri 

prijavljanju različnih projektov s strani prebivalcev parka in nevladnih organizacij ali 

investitorjev iz drugih okolij, ki bi želeli investirati ali opravljati dejavnosti na območju KP 

Kolpa.  
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9.2 Mednarodno sodelovanje  

 

KP Kolpa razvija sodelovanje in navezuje stike s parki sosednjih držav – povezovanje z 

zavarovanimi območji narave v Evropi ter z drugimi mednarodnimi organizacijami s področja 

varstva narave in trajnostnega razvoja, kot sta EUROPARC in EUROSITE, ter organizacijo 

lastnikov zemljišč ELO, doslej predvsem v okviru projekta »Natura 2000 Ambassador«, 

različnih posvetih in seminarjih s področja biotske raznovrstnosti in Nature 2000. Izmenjava 

izkušenj poteka z upravami različnih parkov v tujini, sistematično sodelovanje pa z 

Nacionalnim parkom Risnjak na Hrvaškem. 

� sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami s področja varstva narave, 

trajnostnega razvoja in zvezo evropskih parkov (naravni parki in njihove krovne 

organizacije – npr. EUROPARC); 

� sodelovanje s sorodnimi organizacijami na hrvaški strani reke Kolpe (Nacionalni park 

Risnjak, Park prirode Žumberak, lokalni akterji, ki delujejo ob mejnem področju na 

reki Kolpi); 

� udeležba in sodelovanje KP Kolpa na mednarodnih prireditvah in sejmih (Interalpin 

Innsbruck, BIOFACH Nürenberg, SIA in SIMA Pariz, Techagro Brno, svetovnem 

kongresu novinarjev v Kanadi, sejmi turizma in rekreacije po Evropi in drugih), v 

skladu s finančnimi možnostmi pa tudi na drugih, predvsem v zamejstvu; 

� sodelovanje z evropskimi organizacijami kmetov in lastnikov kmetijskih zemljišč in 

gozdov: ELO (European Landowners organization), COPA, COGECA (stanovske 

organizacije kmetov v EU); 

� sodelovanje z Komisijo EU, Evropskim Parlamentom, predvsem v obliki sodelovanja 

z njunimi odbori in telesi: varstvo okolja, biodiverziteta, razvoj podeželja … 

� sodelovanje z evropskim združenjem lovskih organizacij (FACE) in z združenjem 

športnih ribičev Evrope (European Anglers Association); 

� sodelovanje s projektnimi partnerji pri prijavah projektov za javne mednarodne razpise 

 

9. Priprava in izvedba domačih in mednarodnih 
projektov ter mednarodno sodelovanje 

   Plan 2011  
 Ocena 

realizacije 
2010  

Indeks plan 2011 / 

ocena real. 2010 

MOP           6.220 €            2.781 €  223,70 

PROJ         76.470 €          62.622 €  122,11 

LAST             3.702 €    

INV - MOP              121 €      

INV - PROJ           2.302 €      

Skupaj         85.113 €          69.105 €  123,17 
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II.9 Priprava in izvedba domačih in mednarodnih 
projektov ter mednarodno sodelovanje 
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 Finančna 
sredstva  

Vir 
finančnih 
sredstev 

Aktivnost / 
Naloga 

Kazalnik doseganja Trajanje 432 250 16 100 16 50      85.113,00 €  več virov 

priprava in 
izvedba 

projektov ter 
mednarodno 
sodelovanje 

prijava na vsaj 1 razpis trajno 

159 135 4 20     

  

MOP 

dobri odnosi s partnerji 
v mednarodnem okolju 

trajno   

izpeljane aktivnosti za 
pridobitev članstva v 

organizaciji 
EUROPARC v letu 

2012 

skozi vse 
leto 

  

sofinanciranje lastnih 
deležev pri projektu Od 

vijeglavke do soka 

skozi vse 
leto 

       1.509,00 €  

sofinanciranje lastnega 
deleža pri projektu Curs 

Colapis 

skozi vse 
leto 

       2.232,00 €  

sofinanciranje lastnega 
deleža pri projektu Z 

revitalizacijo mlinov do 
zelene energije 

skozi vse 
leto 

       2.600,00 €  

Lan od semena 
do gvanta 

zaključna predstavitev 
projekta na Jurjevanju 

junij 

30 10   20       

PROJ 

4 zahtevki za povračilo 
stroškov 

januar, 
marec, 
julij, 

september 

10 vzorčnih primerkov 
modernega interjerja, 
modernih  oblačil in 
modnih dodatkov iz 

lanu  

trajno 

Od vijeglavke 
do soka 

študija biodiverzitete 
marec - 
oktober 

92 40 4 20 8 20 

       6.239,00 €  

načrt promocije 
visokodebelnih 

sadovnjakov 

marec - 
julij 

načrt dolgoročnega 
upravljanja travniških 

sadovnjakov 

avgust - 
december 

digitalna baza projekta 
april - 

december 
       4.085,00 €  

vsaj 5 revitaliziranih 
travniških sadovnjakov 

marec - 
december 

       7.931,00 €  

urejen kolekcijski nasad 
z urejeno info točko 

januar - 
junij 

       2.302,00 €  

publikacija o projektu oktober        3.159,00 €  

4 delavnice s prikazom 
rezi in predelave sadja 

marec - 
april 

       3.039,00 €  

udeležba na dogodkih  v 
sklopu projekta 

skozi vse 
leto 

       1.915,00 €  
2 zahtevka za povračilo 

stroškov  
skozi vse 

leto 
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Curs Colapis 

2 zahtevka za povračilo 
stroškov  

skozi vse 
leto 

82 30 4 20 8 20      42.402,00 €  

vzpostavljanje režima 
plovbe in vstopno-

izstopnih mest na reki 
Kolpi ter monitoring 

stanja v reki v 
sodelovanju s partnerji 
na slovenski in hrvaški 

strani 

CC, 12 m 

idejna zasnova za 
ureditev javne 
rekreacijske 

infrastrukture ob reki 
Kolpi 

januar - 
marec 

Z revitalizacijo 
mlinov do 

zelene energije 

sodelovanje pri 
vzpostavitvi in 

delovanju referenčne 
skupine, evidentiranju 

mlinov, pripravi 
okoljskih vidikov in 
usmeritev, izdelavi 

projektne 
dokumentacije za 

revitalizacijo mlinov, 
primernih za preureditev 

v malo HE. 

marec - 
december 

49 20 4 15   10        5.200,00 €  

izvedba strokovnega 
posveta 

september 
- 

november 

1 zahtevek za povračilo 
stroškov 

marec - 
december 

Sobivanje z 
zvermi 

anketa in predlog načrta 
raziskave vzrokov 

napadov zveri na rejne 
živali 

april - 
julij 

20 15   5            2.500,00 €  

 

Želeni cilji programa: 

Izvajanje pridobljenih projektov in pridobitev enega novega projekta, kar bo pomenilo 

ustrezno investiranje v parku in zadovoljivo animacijo deležnikov ter promocijo 

zavarovanega območja. 

Razvijanje dobrih odnosov s partnerji v mednarodnem okolju, potrebna promocija s 

ciljem zagotavljanja ustreznega strokovnega sodelovanja in promoviranja turističnih 

potencialov parka, predvsem v okviru STO in EDEN 2010. Predstavitev KP Kolpa na 

vsaj eni prireditvi na Hrvaškem. Nadaljevanje postopkov za pridobitev članstva v 

organizaciji EUROPARC v letu 2012.  
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10  UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN IN ZEMLJIŠČ 

 

10.1 Upravljanje nepremičnin 

 

Šokčev dvor 
Javni zavod Krajinski park Kolpa je s Sklepom o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinskega 

parka Kolpa (Uradni list RS, št. 98/06) postal upravljavec nepremičnine Šokčev dvor, Žuniči 

2, ki obsega parcelne št. 166/2, k.o. Žuniči, št. zk.vl. 117. Objekt je hkrati tudi zavarovan 

kulturni spomenik (Uradni list RS, št. 47/95). Objekt je KP Kolpa v upravljanje od ZRSVN 

prevzel v oktobru 2007 ter ga vzdrževal in ga uspešno tržil. Zbirka se ves čas dopolnjuje z 

novimi eksponati, prav tako pa se povečuje tudi obisk. Kompleksnejša ureditev skednja se 

predvideva v primeru pridobitve projekta, sicer pa bo s proračunskimi sredstvi urejena le 

električna napeljava na podstrešje hiše, ki se uporablja tudi kot skupno ležišče. 

 

Center za doživljanje biotske raznovrstnosti Grduni 

Na podlagi uveljavljene predkupne pravice države so bile v letu 2010 s tripartitno pogodbo 

(MOP – SKZG – KPK) odkupljene parcele št.: 240, 322 in 4675/2 k.o. Preloka v skupni 

izmeri 1.910 m2. Na tem zemljišču sta tudi objekta: tipičen belokranjski dvor (eden zadnjih še 

stoječih) in še ločen objekt – skedenj (podkleten). JZ KP Kolpa je konec lanskega leta pričel z 

najnujnejšimi posegi za zavarovanje lastnine – zamenjava kritine in dotrajanih lesenih delov, 

ter vgradnjo izolacije. Prostori bodo z še nekaterimi dodatnimi vlaganji namenjeni razstavam, 

predavanjem, omogočena bo uporaba za prenočevanja (skupna ležišča). V letu 2011 se bo 

pripravila gradbena dokumentacija in dokumentacija za kandidiranje na primeren razpis za 

ureditev glavnega objekta ter sanitarnega bloka. Del zbirk, ki so danes v Šokčevem dvoru ali 

v nastajanju se bo preselil v ta objekt. Vsebini bosta ločeni: v Šokčevem dvoru ostane 

etnološka zbirka, v Grdunih pa bo objekt namenjen naravoslovnim zbirkam, s poudarkom na 

ohranjanju biotske raznovrstnosti. Ambicija je tudi urediti manjši kongresni center in kot 

opcija tudi poslovne prostore za potrebe zavoda. Narejeni so idejni osnutki, sledi priprava 

dokumentacije za gradbeno dovoljenje. Objekt leži na odmaknjenem a lahko dostopnem delu 

parka v umirajoči vasici, ki so ji že dosedanje aktivnosti KP Kolpa ob nakupu in obnovi 

objekta dale nov zagon. Okolica ponuja tudi druge možnosti, saj je v neposredni bližini 

objekta tudi skladišče več kot 30 avtomobilov starodobnikov – zastav in z lastnikom že tečejo 

pogovori, da bi bila bogata zbirka vozil pripravljena tudi za ogled obiskovalcev parka. 
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Druge nepremičnine v upravljanju JZ KP Kolpa 

V neposredni bližini info točke Šokčev dvor je bila v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Bele 

krajine urejena Belokranjska čebelarska učna pot Žuniči namenjena spoznavanju 

zgodovine in sodobnega čebelarjenja s poudarkom na pomembnosti biotske raznovrstnosti in 

pridelave čebeljih pridelkov. Zapuščeno zemljišče parcelna št. 235/1 k.o. Žuniči v skupni 

izmeri 6.607 m2 je Občina Črnomelj za dobo petih let (2008-2013) oddala v brezplačen najem 

Javnemu zavodu Krajinski park Kolpa. Za najavljene skupine je organiziran ogled pod 

vodstvom izkušenega čebelarja, ki ga najamemo v dogovoru z Čebelarsko zvezo Bele krajine. 

Učna pot je bila urejena tako s sredstvi KP Kolpa (program porabe sredstev SKZG in MOP), 

kot s sredstvi, ki jih je s projekti pridobila ČZ Bele krajine, RIC Bela krajina in v manjši meri 

tudi Sadjarsko društvo Bele krajine ter s prostovoljnim delom.    

Kolekcijski travniški nasad jablan Kalce v Purgi na parcelnih št. 102, 103 in 104 k.o. 

Adlešiči v skupni izmeri 1.629 m2, ki so bile odkupljene v letu 2009 (s sredstvi SKZG) je bil 

konec leta 2010 zasajen s 40 sadikami različnih starih sort jablan. V nasadu se ureja tudi info 

točka. Ureditev sadovnjaka je financirana iz projekta IPA Od vijeglavke do soka. Investicija 

dokončne ureditve se nadaljuje v letu 2011. Objekt bo namenjen izobraževanju sadjarjev in 

širše zainteresirane javnosti in bo tudi info točka biotske raznovrstnosti v sadovnjaku. Info 

točka je tudi eno od postajališč živinorejsko- sadjarske-vinogradniške učne poti v nastajanju. 

 

KP Kolpa ima v upravljanju tudi nekatere druge parcele na zavarovanem območju in so 

podrobneje opisane v Priloga 4 Pregled nepremičnin Republike Slovenije, v upravljanju KP 

Kolpa.  

10.2 Program nakupa zemljišč  

 

Na podlagi 84. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, ZON-UPB2), KP 

Kolpa pripravlja mnenja o uveljavljanju zakonite predkupne pravice države za zemljišča, ki se 

nahajajo znotraj parka. Tudi v naprej bomo pripravljali mnenja o potrebnosti uveljavljanja 

predkupne pravice države in jih posredovali Agenciji RS za okolje. Seveda bo pri oblikovanju 

predloga o uveljavljanju predkupne pravice imel največjo težo naravovarstveni pomen 

posameznega ponujenega zemljišča ter potrebe za upravljanje in trženje parka. Odločilne pa 

bodo finančne možnosti. Doslej sredstev, ki jih za ta namen zagotavlja ARSO še nismo uspeli 

koristiti, tako, da so bili vsi nakupi izvedeni zgolj v primerih, ko je sredstva zagotovil KP 

Kolpa. V letu 2011 je obseg sredstev načrtovan manjšem obsegu, izveden pa bo odkup ene 
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parcele v k.o. Adlešiči za potrebe info točke za katero je kupoprodajna pogodba bila sklenjena 

že v letu 2011 in dveh parcel za potrebe info točke v k.o. Stari trg. 

Prioriteta nakupa zemljišč predstavlja območje ob reki (poplavne ravnice, strme brežine), 

parcele, na katerih so naravne vrednote, območje rezervata Hrastova loza, območje kulturnega 

spomenika Marindolski steljniki, informacijske točke in podobno. 

 

10. Upravljanje nepremičnin in zemljišč: 
- upravljanje z nepremičninami - MS 
- upravljanje z nepremičninami - INV 

- nakup zemljišč - INV  

   Plan 2011  
 Ocena 

realizacije 
2010  

Indeks plan 2011 / 

ocena real. 2010 

MS - MOP           2.000 €            2.956 €  67,66 

MS - LAST              200 €                 77 €  260,62 

INV - MOP              300 €            7.841 €    

INV - SKZG           4.312 €          10.000 €  43,12 

Skupaj           6.812 €          20.873 €  32,64 

 

II.10 Upravljanje nepremičnin in zemljišč 
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 Finančna 
sredstva  

Vir 
finančnih 
sredstev 

Aktivnost / 
Naloga 

Kazalnik doseganja Trajanje 350 140 40 40 80 50        6.812,00 €  MOP 

Upravljanje z 
nepremičninami 

- MS 

Šokčev dvor - 
vzdrževanje, 

dopolnjevanje zbirke 
trajno 

54 25 12 8 5 4 
       2.000,00 €  MOP 

register nepremičnin v 
upravljanju 

trajno           200,00 €  LAST 

Upravljanje z nepremičninami - INV                 

Šokčev dvor, 
Žuniči 

redna vzdrževalna dela trajno 

77 20 4 12 35 6 
    

elektrifikacija 
podstrešja hiše  

april           300,00 €  MOP 

Center za 
doživljanje 

biodiverzitete 
(CDB), Grduni 

kandidiranje in priprava 
dokumentacije na razpis 

za ureditev glavnega 
objekta in sanitarnega 

bloka 

trajno 92 48 16 8 10 10     

Belokranjska 
ČUP, Žuniči 

organizacija strokovno 
vodenih ogledov 

marec - 
oktober 

54 15 4 4 15 16 
    

vzdrževanje in obnova 
marec - 
oktober 

    

Kolekcijski 
travniški nasad 
Kalce v Purgi 

info točka enega od 
postajališč nastajajoče 

živinorejsko - sadjarsko 
- vinogradniške učne 

poti  

maj - 
junij 

53 16 4 4 15 14     

Nakup zemljišč 
- INV 

Stari trg ob info točki - 
živinska tehtnica 

marec 
20 16   4     

       1.812,00 €  
SKZG 

Dolenjci - info točka  februar        2.500,00 €  
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Cilji programa: 

Strokovno upravljanje nepremičnin, ki so JZ zaupane v upravljanje, dodajanje novih 

vsebin, nadgradnja uveljavljenih. Razvijanje privlačnih tem za čim večji obisk ob 

upoštevanju ekonomskih zahtev upravljanja. Odkup vseh nujno potrebnih zemljišč za 

potrebe uspešnega upravljanja in odkup najvrednejših predelov v območju prve cone in 

na področju naravnega rezervata, naravnih spomenikov ter parcel na katerih so 

locirane registrirane naravne vrednote. Odkupi zemljišč se uveljavijo prvenstveno v 

območjih kjer bi zasebno lastništvo lahko ogrozilo varstvene cilje. 
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III. KADROVSKI NAČRT IN NOTRANJA ORGANIZACIJA 
JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA 

 

 

V skladu z veljavnim Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

Javnega zavoda Krajinski park Kolpa in dogovorjenim kadrovskim načrtom, se v letu 2011 

načrtuje 5 redno zaposlenih, katerih delo se financira iz Proračuna RS. 

 

Tudi v letu 2011 bo KP Kolpa poskušal pridobiti sredstva za dodatne zaposlitve iz naslova 

šolanja na delovnem mestu (Evropski ekonomsko socialni sklad) in javna dela (sredstva 

Zavoda za zaposlovanje RS in Občine Črnomelj). Poleg direktorja so zaposleni trije javni 

uslužbenci na osnovi pogodb o delu za nedoločen čas, ena pa bo v začetku leta sklenjena vsaj 

za določen čas. Izveden je bil javni razpis v letu 2010, zaposlitev steče v začetku 2011. 

Prednostno se v skladu z razpisnimi pogoji zaposli biolog, izjemoma strokovnjak sorodne 

stroke. 

 

Z javnimi delavci in delavci ki opravljajo družbeno koristno delo, bomo poskušali v čim večji 

meri izvajati vzdrževanja parkovne infrastrukture, udeleženci izobraževanja (odvisno od 

možnosti pridobljenega kadra) pa bi lahko sodelovali tudi pri zahtevnejših nalogah. Tudi 

študentje in dijaki, ki se pridejo praktično izobraževat v javni zavod lahko s svojim znanjem 

opravijo del potrebnih nalog.  

 

V letu 2010 je KP Kolpa objavil tri razpise za pridobivanje sodelavcev. Ena zaposlitev je 

stekla v mesecu januarju in se je zaključila v avgustu, druga – za tehnično pomoč pri delih na 

projektu pa v aprilu za obdobje štirih mesecev. Zaposlitev iz zadnjega razpisa še ni bila 

izvedena, saj konec leta zavod ni več razpolagal s potrebnimi finančnimi sredstvi, se pa ta 

izpelje v začetku leta 2011, oziroma po podpisu pogodbe o financiranju javne službe varstva 

narave v KP Kolpa. Načrt zaposlitev in stroški dela so sicer izračunani za obdobje jan-dec, kot 

je bilo ob koncu leta 2010 tudi realno pričakovati.  

 

Načrt obsega zaposlitev petih javnih uslužbencev bi lahko spremenilo le dejstvo pridobitve 

novih sredstev in novih obveznosti (pridobivanje projektov, rebalans proračuna in podobno), 

kar pa v trenutni situaciji ni realno (Tabela 1 Plan zaposlitev in stroškov dela v letu 2011). 
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Glede na obširnost programa dela so naloge zaposlenih razdeljene po posameznih točkah 

programa (Tabela 2 Plan porabljenih ur za program dela 2011).  

 

TABELA 1  PLAN ZAPOSLITEV IN STROŠKOV DELA V LETU 2011 

 

delovno mesto 
plačni 
razred 

plača bruto  
prispevki 
na plače 

prevoz  prehrana regres 
jub 

nagr 
KAD skupaj v € 

naravovarstveni 
nadzornik 

22 13.133,04 2.114,42 140,94 981,36 692,00 0,00 301,44 17.363,20 

poslovna 
sekretarka 

23 17.772,96 2.861,45 140,94 981,36 692,00   301,44 22.750,15 

višja 
naravovarstvena 
svetovalka 

35 22.197,60 3.573,81 1.268,46 981,36 692,00   326,28 29.039,51 

direktor 50 41.579,76 6.694,34 328,86 881,80 692,00   334,56 50.511,32 

nova zaposlitev 21 13.017,96 2.095,89 1.268,46 981,36 692,00   301,11 18.356,78 

Skupaj   107.701,32 17.339,91 3.147,66 4.807,24 3.460,00 0,00 1.564,83 138.020,96 

 

TABELA 2  PLAN PORABLJENIH UR ZA PROGRAM DELA 2011 
 

Vsebina programa 2011 

PLAN PORABLJENIH UR  po zaposlenem 
Boris 

Grabrijan, 
direktor 

Anita 
Golobič 

Prosenjak 

Tončka 
Jankovič 

Igor 
Grašak 

biolog SKUPAJ 

Fond ur  za leto 2011 2.080 2.080 2.080 2.080 1.040 9.532 

II. Delovanje službe JZ KP Kolpa 380   838 24 24 1.266 

III.1. Načrt upravljanja KP Kolpa 372 1.400 110 130 250 2.262 

III.2. Nadzor in spremljanje stanja 
na območju parka 

80 30 60 760 58 988 

III.3. Biotska raznovrstnost in 
vzpodbujanje trajnostne rabe 

204 80 70 400 150 904 

III.4. Naravne vrednote 60 66 60 193 210 589 

III.5. Kulturna dediščina in kulturno 
varstvene naloge 

40   180 24 16 260 

III.6. Izobraževanje, ozaveščanje, 
promocija, trženje 

100 24 160 45 24 353 

III.7. Sodelovanje z lokalno 
skupnostjo in drugimi institucijami 
in zavodi 

120 112 70 20 40 362 

III.8. Infrastruktura parka  210 24 96 100 40 470 

III.9. Priprava in izvedba domačih 
in mednarodnih projektov in 
mednarodno sodelovanje 

250 16 100 16 50 432 

III.10. Upravljanje  nepremičnin in 
zemljišč 

140 40 40 80 50 350 

ure za praznik 64 64 64 64 32 288 
ure za dopust 232 224 232 224 96 1.008 

Skupaj ure 2.252 2.080 2.080 2.080 1.040 9.532 
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GRAFIKON 1  STROŠEK DELA V LETU 2011  GLEDE NA VRSTO STROŠKA 

 

 

 

 

 

 

 

IV. FINANČNI NAČRT POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA 
KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2011  

 

 

Priprava Predloga programa dela in Finančnega načrta poslovanja za leto 2011 je zasnovana 

na podlagi zakonskih osnov, obstoječih vsebinskih nalog parka ter kadrovskih in finančnih 

možnostih. Po formalni strukturi je predlog finančnega načrta skladen z Zakonom o 

preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD 

Uradni list RS, št. 53/07). Na podlagi sklenjene pogodbe o izvedbi revizijskega poročila (v 

sodelovanju z MOP za vse upravljavce parkov isti izvajalec) je servis Računovodsko in 

poslovno svetovanje Milena Gorjup s.p., 12. marca 2008 pripravil Revizijsko poročilo o 
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preveritvi objektivne opravičenosti sodil, katerega namen je bil ugotoviti zagotavljanje 

ločenega evidentiranja prihodkov in odhodkov, ki jih prejema javni zavod iz javnih sredstev 

od prihodkov iz drugih virov ali dejavnosti ter realnost evidentiranja sodil. Mnenje državne 

notranje revizorke je, da je v KP Kolpa z vzpostavljenimi knjigovodskimi evidencami 

zagotovljeno ločeno evidentiranje prihodkov in odhodkov, ki jih javni zavod prejema iz 

javnih sredstev in od ostalih dejavnosti. Za sodila za delitev splošnih stroškov na posamezne 

dejavnosti pa je bilo pred dvema letoma ocenjeno, da jih glede na določbe obstoječih pogodb, 

trenutno ni smiselno vzpostavljati, sedaj pa ta del ustrezno urejamo s ponovnim pregledom 

revizorja. 

  

1 VIRI FINANCIRANJA PROGRAMA DELA V LETU 2011 

 

Bilanca načrtovanih prejemkov v letu 2011 znaša 327.565,42 €. Načrt virov financiranja 

dejavnosti javnega zavoda izkazuje Tabela 3 Viri financiranja KP Kolpa v letu 2011,   

podrobneje pa iz nje sledi:  

 

� 222.580,00 € - proračunski okvirji MOP za financiranje dejavnosti javne službe v JZ KP 

Kolpa – odobrena sredstva na postavki 2114 za leto 2011: 

o 72.317,00 € za materialne stroške, 

o 17.000,00 € za investicije,  

o 132.763,00 € za plače in  

o 500,00 € za izdatke financiranja. 

� 14.996,00 € - prenos sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS v leto 2011 

(pogodba št. 2511-09-600031, z dne 29. 9. 2009), za biotsko raznovrstnost (materialni 

stroški in investicije), investicije v nakup nepremičnin za doživljanje biotske 

raznovrstnosti in zbirk zanje, nakup informacijskih središč parka in zemljišč, 

� 79.889,42 € načrtovani neto prihodki iz projektov (priloga 13): 

o 1.118,03 € - CVŽU – Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše 

okolje - Partnerstva ( LAN od semena do gvanta) (100 % financiranje ESS in 

MŠŠ 2008-2011) po finančnem načrtu za leto 2010, za stroške plač, do 31. 8. 

2011, 

o 28.669,26 € - Od vijeglavke do soka (IPA SI-HR  2007-2013), po finančnem 

načrtu za leto 2011 sofinanciranje potnih stroškov, študij in načrtov, podatkovnih 



 

67 

 

baz, revitalizacije, kolekcijskega nasada, publikacij, delavnic, administrativnih 

stroškom in v manjšem delu še investicij, 

o 42.402,13 € – CURS COLAPIS (IPA SI-HR  2007-2013) za sofinanciranje potnih 

stroškov, študij in izobraževanj, 

o 5.200,00 €  - LEADER in LAS DBK – Z revitalizacijo mlinov do zelene energije, 

za sofinanciranje informiranja in obveščanja javnosti oz. izvedbo strokovnega 

posveta, 

o 2.500,00 € projekt Odvračanja zveri od napadov na domače živali – povračilo 

stroškov osebja KP Kolpa in plačilo storitev zunanjih sodelavcev pri izvajanju 

popisa stanja. 

� 10.000,00 € pričakovani lastni prihodki iz dejavnosti na trgu iz naslova: 

o vstopnin v Šokčev dvor in strokovno vodenje po parku, 

o izvajanje rokodelskih delavnic in drugih storitev, 

� 100,00 € ocenjene donacije in drugi prihodki: 

o donacije; 

o refundacije ZZZS, 

o obresti na računu UJP, 

o povračila zavarovalnice – odškodnine. 

 

TABELA 3  V IRI FINANCIRANJA KP  KOLPA V LETU 2011 

 

Vir financiranja=> 

Sredstva 
državnega 
proračuna 

(MOP) 

Sredstva 
SKZGRS 

Sredstva 
pridobljena 

na 
projektih in 

razpisih 

Sredstva 
Občinskega 
proračuna 

Donacije in 
drugi 

prihodki 

Prodaja 
blaga in 

storitev na 
trgu 

Viri 
financiranja 

2011 
SKUPAJ 

Vrsta 
izdatka 

Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 

132.763,00   1.118,00     4.140,00  138.021,00  

Izdatki za blago in 
storitve 

72.317,00   76.469,57   100,00  5.860,00  154.746,57 

Izdatki za investicije 17.000,00 14.996,00  2.301,85       34.297,85  

Izdatki financiranja 500,00            500,00  

  IZDATKI SKUPAJ 222.580,00 14.996,00 79.889,42 0,00  100,00  10.000,00  327.565,42 

 

Načrtovani finančni viri bodo v 42 % pokrivali stroške plač in drugih izdatkov zaposlenim, v 

47 % izdatke za blago in storitve, v 10 % izdatke za investicije in v slabem odstotku izdatke 

financiranja.  
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Največji del finančnih sredstev proračuna KP Kolpa 2011 zagotavlja MOP (68 %), iz 

projektov se program dela financira v 24 %, del izdatkov za investicije se črpa iz preostanka 

sredstev po pogodbi SKZG (5%), lastna sredstva bodo zagotovila približno 5% vrednosti 

stroškov programa dela KP Kolpa za leto 2011. 

 

GRAFIKON 2  FINANCIRANJE PROGRAMA DELA KP  KOLPA 2011  PO VIRIH  

 

 

 

Celoten načrt prejemkov z realizacijo po letih,  od začetka poslovanja JZ KP Kolpa v letu 

2007, skupaj z oceno realizacije za leto 2010 ter načrtom za leto 2011 je razviden iz Priloga 1 

Načrt prejemkov  JZ KP Kolpa v letu 2011. Izstopa realizacija iz leta 2008, ko je KP Kolpa 

prejel presežek dohodka nad odhodki SKZG za leti 2005 in 2006, v višini 247.204,74 €. 

 

GRAFIKON 3  PREJEMKI JZ  KP  KOLPA V LETIH OD 2007  DO 2011 
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2 FINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROGRAMA DELA 2011 

 

Temeljna struktura dejavnosti zavoda je varovanje narave – kot oblika javne službe in 

ohranjanje biotske in krajinske pestrosti oz. biodiverzitete ter nadzor nad dogajanjem v naravi, 

prav tako pa tudi skrb za ohranjanje kulturne dediščine. 

 

Glavnino sredstev, s katerimi bo v skladu z načrtom v letu 2011 upravljal Javni zavod 

Krajinski park Kolpa, predstavlja transfer Ministrstva za okolje in prostor iz sredstev v 

Proračunu RS (222.580 €), nekaj sredstev bo predstavljal priliv iz naslova vstopnin in vodenja 

po parku in Šokčevem dvoru (3 %) in izvajanje (mednarodnih) projektov (24 %), porabljena 

bodo tudi preostala sredstva SKZG (5 %). Skupna ocena stroškov v letu 2011 znaša 

327.566,00 €.  

 

Načrt izdatkov za izvajanje programa dela v letu 2011, s primerjalnimi podatki prejšnjih let je 

razviden iz Priloga 2 Načrt stroškov JZ KP Kolpa v letu 2011. Stroške programa dela 2011 v 42 

%  predstavljajo stroški plače in prispevki, v 47 % stroški materiala in storitev ter 11 % 

investicije. Strukturno je stroškovnik za izvajanje plana dela 2011 vstavljen ob koncu 

posameznega poglavja programa dela (poglavje II.) 

 

GRAFIKON 4  FINANCIRANJE PROGRAMA DELA KP  KOLPA 2011  PO VRSTAH STROŠKOV 
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Stroškovni del finančnega načrta je usklajen z navodili MOP pri zagotavljanju proračunskih 

sredstev za izvajanje javne službe in programa dela, začasnimi upravljavskimi smernicami, 

možnostmi zaposlovanja in sorazmernem pokritju materialnih stroškov, investicijskemu 

vzdrževanju ter zagotavljanju drugih potrebnih sredstev za opravljanje nalog. 

 

3 PREGLED PORABE SREDSTEV SKZGRS 

 
Na podlagi sklepa ministra za okolje in prostor št. 406-12/2005/11 z dne 25. 1. 2008, za 

financiranje ukrepov parkovnih javnih služb, na podlagi 148. člena Zakona o ohranjanju 

narave – ZON (Ur. l. RS št. 96/04) in sklepa Vlade z dne 27. 12. 2007, je KP Kolpa v letu 

2008 prejel sredstva, ki so predstavljala presežek dohodka nad odhodki Sklada kmetijskih 

zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2005 in 2006, v višini 247.204,74 €. V letu 

2009 je KP Kolpa iz istega naslova prejel še sredstva v višini 15.000,00 €. 

 

Sredstva so porabljena v višini 247.308,61 €, za materialne stroške na področju biotske 

raznovrstnost in spodbujanje trajnostne rabe ter investicije v biotsko raznovrstnost in 

spodbujanje trajnostne rabe, v infrastrukturo parka ter nakup zemljišč. Prenesene sredstva v 

leto 2011, v višini 14.996,13 € bodo porabljena za investicije: 

- 4.884,00 € investicije za namene biotske raznovrstnosti in spodbujanja trajnostne 

rabe: urejanje centra za doživljanje biodiverzitete v Grdunih in nakup pogonske 

gredi za mulčar  

- 5800,13 € investicije v infrastrukturo parka: dokup opreme, 

- 4.312,00 €: nakup zemljišča za potrebe info točk KP Kolpa v Dolenjcih (parc. št. 

992/2 pašnik, k.o. Adlešiči) in Starem trgu, na območju mostne tehtnice (parc. št. 

53/8 njiva in parc. Št. 53/5 sadovnjak, k.o. Stari trg). 

Podrobnejši pregled porabe sredstev SKZG prikazuje  Priloga 5 Pregled porabe sredstev iz 

naslova presežka prihodkov nad odhodki iz rezultatov poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč 

in gozdov RS.  
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GRAFIKON 5  PORABA SREDSTEV SKZG  V LETIH 2008  – 20011 
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V. PRILOGE 
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PRILOGA 1  NAČRT PREJEMKOV  JZ  KP  KOLPA V LETU 2011 

VRSTA PREJEMKA 
realizacija 

2007 
realizacija 

2008 
realizacija 

2009 

ocena 
realizacije 

2010 
plan 2011 

indeks  

2011 

/2007 

indeks 

2011 

/2008 

indeks 

2011 

/2009 

indeks 

2011 

/2010 

PREJEMKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  169.288 478.927 261.639 292.551 317.566 187,59 66,31 121,38 108,55 

PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC (1.+2.+3.) 169.111 468.535 236.209 279.557 302.470 178,86 64,56 128,05 108,20 

SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 164.111 463.270 212.243 222.580 222.581 135,63 48,05 104,87 100,00 

SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO 92.092 180.086 202.243 205.974 205.581 223,23 114,16 101,65 99,81 

SREDSTVA ZA INVESTICIJE 72.019 283.184 10.000 16.606 17.000 23,60 6,00 170,00 102,37 

SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV 5.000 2.565 3.988 0 0         

SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO 5.000 2.565 3.988             

SREDSTVA ZA INVESTICIJE                   

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 
SREDSTEV PRORAČUNA EU   2.700 19.978 56.977 79.889   2958,85 399,88 140,21 

DRUGI PREJEMKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 177 10.392 25.430 12.994 15.096 8528,81 145,27 59,36 116,18 

PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV IZ NASLOVA 
JAVNE SLUŽBE  92 7.032 8.649 12.809   0,00 0,00 0,00   

PREJETE OBRESTI 85 1.360 1.202 185 100 117,65     54,05 

PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN 
FINANČNIH INSTITUCIJ     15.000   14.996         

DRUGI TEKOČI PREJEMKI, IZ NASLOVA IZVAJANJA JAVNE 
SLUŽBE     579             

DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   2.000               

DONACIJE IZ TUJINE                   

PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU  0 0 0 0 10.000         

PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 0 0 10.000         

PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU                    

PREJETE OBRESTI         10.000         

PREJEMKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN DRUGI PRIHODKI OD 
PREMOŽENJA                   

PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN 
FINANČNIH INSTITUCIJ                   

DRUGI TEKOČI PREJEMKI, KI NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE 
SLUŽBE                   

PREJEMKI KP KOLPA SKUPAJ 169.288 478.927 261.639 292.551 327.566 193,50 68,40 125,20 111,97 
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PRILOGA 2  NAČRT STROŠKOV JZ  KP  KOLPA V LETU 2011 
 

   VRSTA IZDATKA 
Konto 
evid. 

Konto 
str. 

Realizacija 
2007 

Realizacija 
2008 

Realizacija 
2009 

Ocena real. 
2010 

Plan 2011 
indeks 

2011 / 

2007 

indeks 

2011 / 

2008 

indeks 

2011 / 

2009 

indeks 

2011 / 

2010 

I. IZDATKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.)     123.275 314.286 311.761 390.282 317.566 257,61 101,04 101,86 81,37 

1. PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 400 464 10.535 72.895 104.666 121.204 115.546 1096,78 158,51 110,39 95,33 

1.1. PLAČE IN DODATKI 4000   9.973 67.037 95.046 109.872 104.481 1047,64 155,86 109,93 95,09 

1.2. REGRES ZA LETNI DOPUST 4001     2.016 3.024 3.691 3.357   166,52 111,01 90,95 

1.3. POVRAČILA IN NADOMESTILA 4002   562 3.417 5.776 7.352 7.708 1371,53 225,58 133,45 104,84 

1.4. SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST 4003     425 531             

1.5. SREDSTVA ZA NADURNO DELO 4004                     

1.6. 
DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - JUBILEJNE NAGRADE, 
ODPRAVNINE 4009       289 289           

2. PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE 401+4028 464 2.371 14.439 16.724 17.324 18.335 773,30 126,98 109,63 105,84 

2.1. PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 401   1.606 11.865 15.371 16.334 16.822 1047,45 141,78 109,44 102,99 

2.2. PREMIJE KDPZ 4015   114 802 1.353 990 1.513 1327,19 188,65 111,83 152,83 

2.3. DAVKI NA PLAČE 4028   651 1.772               

3. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  402   45.832 126.114 126.885 171.451 149.387 325,94 118,45 117,73 87,13 

3.1. PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 4020   16.699 56.852 40.147 66318 62.915 376,76 110,66 156,71 94,87 

3.2. POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 4021   3.231 6.839 871 68 150 4,64 2,19 17,22 220,59 

3.3. 
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN 
KOMUNIKACIJE 4022   2.648 9.702 6.357 8789 8.910 336,48 91,84 140,16 101,38 

3.4. PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 4023   2.463 9.187 14.884 9138 10.000 406,01 108,85 67,19 109,43 

3.5. IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 4024   2.238 3.887 5.546 4755 5.000 223,41 128,63 90,16 105,15 

3.6. TEKOČE VZDRŽEVANJE 4025   1.724 15.352 8.894 20412 19.800 1148,49 128,97 222,62 97,00 
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3.7. NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 4026   14.096 14.741 14.812 13638 10.000 70,94 67,84 67,51 73,32 

3.8. KAZNI IN ODŠKODNINE 4027                     

3.9. DRUGI OPERATIVNI IZDATKI  4029   2.733 9.554 35.374 48333 32.612 1193,27 341,34 92,19 67,47 

4. IZDATKI  FINANCIRANJA 403 467 0 0 0 0 0         

5. INVESTICIJSKI IZDATKI  420 462 64.537 100.838 63.486 80.303 34.298 53,14 34,01 54,02 42,71 

II. 
IZDATKI  IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU (1.+2.+3.+4.+5.)     0 0 0 0 10.000         

1. PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  400 464 0 0 0 0 3.570         

2. PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE 401 464 0 0 0 0 570         

3. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  402 
460 
461 0 0 0 0 5.860         

3.1. PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 4020           5570         

3.2. POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 4021                     

3.3. 
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN 
KOMUNIKACIJE 4022           90         

3.4. PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 4023                     

3.5. IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 4024                     

3.6. TEKOČE VZDRŽEVANJE 4025           200         

3.7. NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 4026                     

3.8. KAZNI IN ODŠKODNINE 4027                     

3.9. DRUGI OPERATIVNI IZDATKI  4029                     

4. IZDATKI  FINANCIRANJA 403 467 0 0 0 0 0         

I.+II. SKUPAJ IZDATKI      123.275 314.286 311.761 390.282 327.566 265,72 104,23 105,07 83,93 
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PRILOGA 3  FINANCIRANJE IZ PROJEKTOV V LETU 2011 

 

Financiranje programa dela KP Kolpa 
2011 iz projektov 

Realizacija  2009 Realizacija 2010 Plan 2011 Plan 2012 
Skupna vrednost 

projekta 

Preostala 
sredstva na 
projektu na 

dan  1. 1. 2011 

MŠŠ - Lan od semena do gvanta 1 21.735,84  28.971,83  1.118,03  0,00  51.825,70  1.118,03  
IPA - Od vijeglavke do soka 10 0,00  23.682,63  30.178,17  713,40  54.574,20  30.891,57  

  Sred. IPA 85% 11 
  20.130,22  25.651,44  606,39  46.388,05  26.257,83  

  Državno 12   2.368,26  3.017,82  71,34  5.457,42  3.089,16  

  Lastna sr. 13   1.184,15  1.508,91  35,67  2.728,73  1.544,58  

IPA - CURS Colapis 14 0,00  206,18  44.633,82  4.320,00  49.160,00  48.953,82  

  Sred. IPA 85% 15 
  175,04  37.938,75  3.672,00  41.785,79  41.610,75  

  Državno 16   20,62  4.463,38  432,00  4.916,00  4.895,38  

  Lastna sr. 17   10,52  2.231,69  216,00  2.458,21  2.447,69  

LEADER LAS - Revitalizacija mlinov 6 0,00  0,00  7.800,00  0,00  7.800,00  7.800,00  
  LEADER 7     3.900,00    3.900,00  3.900,00  

  LAS 8     1.300,00    1.300,00  1.300,00  

  Lastna sr. 9     2.600,00    2.600,00  2.600,00  

Sobivanje z zvermi 18   0,00  2.500,00  0,00  2.500,00  2.500,00  
Sredstva namenjena za 

projekte  
1+2-6+10+14 19 21.735,84  52.860,64  86.230,02  5.033,40  165.859,90  91.263,42  

Financiranje iz projektov  1+3+4+7+8+11+12+15+16 20 21.735,84  51.665,97  79.889,42  4.781,73  158.072,96  84.671,15  

Lastno sofinanciranje 19-20 21 0,00  1.194,67  6.340,60  251,67  7.786,94  6.592,27  
Razmerje pridobljenih in vloženih sredstev na pridobljenih projektih 100% 98% 93% 95% 95% 93% 
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PRILOGA 4  PREGLED NEPREMIČNIN REPUBLIKE SLOVENIJE,  V UPRAVLJANJU KP  KOLPA 

 

Datum nakupa Prodajalec Naslov  
katastrska 

občina  
št. parc. kultura m2 

SKUPAJ 
m2 

 €  
 povprečna 
cena za m2  

27.10.2008 Jožef Vlašič Fučkovci 2, 8341 Adlešiči Adlešiči 
1215/1 njiva 1.532 

2.014   4.028,00 €        2,00 €  
1215/2 pašnik 482 

12.12.2008 Mirko Veselilč Vrhovci 12, 8341 Adlešiči Adlešiči 3873/9 gozd 15.610 15.610   9.678,20 €        0,62 €  

15.12.2009 Stanislava Mavsar Pri pošti 13, 8333 Semič Adlešiči 
102 pašnik 392 

1.629   3.258,00 €        2,00 €  103 pašnik 270 
104 njiva 967 

26.5.2010 Ana Spišič Preloka 1, 8344 Vinica 

Preloka 
/H.št.: 

Balkovci 
10 

240 stavbišče 386 

1.910 35.000,00 €      18,32 €  322 stavbišče 76 

4675/2 travnik 1.448 

9.8.2010 
Karel in Jožefa 

Špehar 
Mali Slatnik 12, 8000 Novo 

mesto 
Radenci 

1316 travnik 76 

5.739 10.000,00 €        1,74 €  

1317 njiva 640 
1318 njiva 550 
1319 travnik 65 
1330 njiva 1.216 
1331 travnik 194 
1332 travnik 219 
1333 njiva 1.226 
1335 travnik 187 
1336 njiva 1.039 
1160 travnik 327 

SKUPAJ: 26.902 61.964,20 €        2,30 €  
          
          

Datum 
prevzema v 
upravljanje 

Lastnik Naslov  
katastrska 

občina 
št. parc. kultura m2 Doba upravljanja 

 

17.10.2007 
Republika 
Slovenija 

Šokčev dvor, Žuniči 2 Žuniči 166/2 stavbišče   neomejeno 
 

21.7.2008 Občina Črnomelj 
Belokranjska čebelarska 

učna pot, Žuniči 
Žuniči 235/1 pašnik 6.607 5 let (2008-2013) 
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PRILOGA 5  PREGLED PORABE SREDSTEV IZ NASLOVA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI IZ REZULTATOV POSLOVANJA SKLADA 

KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS 

 

Opis po programu 
dela 

Pregled porabe sredstev 

Prejeta 
sredstva po 

pogodbi 

Realizacija 
2008 

Realizacija 
2009 

Realizacija  
2010 

Poraba 
skupaj 

Plan 2011 

Pogodba 2511-08-
600132, z dne 20. 
09. 2008 

247.204,74 €           

Pogodba 2511-09-
600031, z dne 29. 
09. 2009 

15.000,00 €           

Biotska 
raznovrstnost in 
spodbujanje 
trajnostne rabe MS 

  3.328,72 € 7.681,31 € 2.431,23 € 13.441,26 €   

Biotska 
raznovrstnost in 
spodbujanje 
trajnostne rabe 
INVESTICIJE 

  65.876,64 € 62.083,57 € 70.303,46 € 198.263,67 € 4.884,00 € 

Infrastruktura parka 
INVESTICIJE 

    8.539,48 €   8.539,48 € 5.800,13 € 

Program nakupa 
zemljišč 
INVESTICIJE 

  13.706,20 € 3.258,00 € 10.000,00 € 26.964,20 € 4.312,00 € 

SKUPAJ  262.204,74 € 82.911,56 € 81.562,36 € 82.734,69 € 247.208,61 € 14.996,13 € 

poraba sredstev v % 32% 31% 32% 94% 6% 
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PRILOGA 6  PLAN INVESTICIJ S SREDSTVI MOP  V LETU 2011 

 

Namen  
 Vir financiranja  

SKUPAJ 
 MOP   SKZG  

 IPA - 
Vijeglavka  

I.1 Delovanje JZ KP Kolpa      1.200,00 €                 -   €              -   €      1.200,00 €  

multifunkcijska naprava (fax - 
tiskalnik - skener)          240,00 €        

nadgradnja GPS naprave za 
trasiranje in kartiranje - povezava z 

Arcview 
         200,00 €        

prenosni tiskalnik          370,00 €        
računalniška tipkovnica 2 kos           40,00 €        

programska oprema - licenca za 
protivirusne programe          350,00 €        

II.3 Biotska raznovrstnost   14.700,00 €      4.884,00 €              -   €    19.584,00 €  

pogonska gred za mulčer            200,00 €      
CDB Grduni - gradbeno, obnova       6.200,00 €        4.684,00 €      

naravoslovna zbirka s poudarkom na 
biodiverziteti       2.000,00 €        

Gozdna učna pot žeželj       2.500,00 €        

Živinorejsko - sadjarska -  
vinogradniška učna pot       4.000,00 €        

II.8 Infrastruktura parka        679,00 €      5.800,00 €              -   €      6.479,00 €  

Info točka Dragoši            200,00 €      
Info točka Dolenjci         3.000,00 €      
Info točka Miliči            300,00 €      
Info točka Vukovci            300,00 €      
Info točka Damelj-Kot         1.500,00 €      
Info točka Stari trg - živinska 
tehtnica          679,00 €        

Info točka kal Močile            500,00 €      
II.9 Priprava in izvedba domačih 
in mednarodnih projektov        121,00 €                 -   €    2.302,00 €      2.423,00 €  

Info točka nasad Kalce - Purga          121,00 €       2.302,00 €    
II.10 Upravljanje z 
nepremičninami in zemljišči        300,00 €      4.312,00 €              -   €      4.612,00 €  

Šokčev dvor, napeljava elektrike          300,00 €        
nakup zemljišča - info točka 
Dolenjci         2.500,00 €      

nakup zemljišča - info točka Stari 
trg, pri živinski tehtnici         1.812,00 €      

SKUPAJ   17.000,00 €    14.996,00 €    2.302,00 €    34.298,00 €  
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PRILOGA 7  KOLEDAR DOGODKOV V LETU 2011,  NA KATERIH BO SODELOVAL TUDI JZ  KP  KOLPA 

 

Datum Kratek opis dogodka 
Kraj 

izvajanja 
Organizator 

dogodka 

Januar – 
Februar 2011 

SLOWOLF – sodelovanje na delavnicah  štiriletnega 
Life + programa: Kako zaščititi volka in hkrati 
drobnico? 

Ljubljana BF Ljubljana 

Januar – 
Marec 2011 

Udeležba na občnih zborih oziroma letnih skupščinah na 
podlagi povabil krajevnih skupnosti, društev in agrarnih 
skupnosti iz območja KP Kolpa 

Krajinski park 
Kolpa 

JZ KP Kolpa 

Januar – 
Marec 2011 

Filmski večer v Starem trgu– filmi in dokumentarci, 
posneti v KP Kolpa 

Stari trg JZ KP Kolpa 

Januar – 
April,  

Oktober – 
December 

Prelo – ob jesenskih, zimskih in zgodnje pomladnih 
večerih se širša javnost ob mojstrh domačih obrti uči 
predenja, vezenja, kvačkanja,  tkanja, spletanja iz protja 
in ličkanja ter drugih uporabnih ročnih spretnosti. 

Prostori KP 
Kolpa 

JZ KP Kolpa 

11. – 16. 1. 
2011 

VAKANTIEBEURS 2011 Utrecht – mednarodni sejem 
turizma: predstavitev dejavnosti KP Kolpa in 
rokodelske delavnice v okviru projekta Kolpa. Dotakni 
se zgodbe (EDEN 2010) 

Utrecht (NL) RIC Bela krajina 

22. 1. 2011 Praznik KS Vinica Vinica KS Vinica 

27. 1. 2011 
Sejem Alpe Adria 2011 – TIP; predstavitev na skupni 
stojnici, rokodelska delavnica 

Ljubljana RIC Bela krajina 

2. 2. 2011 
 

Svetovni dan varstva mokrišč v Krajinskem parku 
Kolpa 

Krajinski park 
Kolpa 

JZ KP Kolpa 

15. 2. 2011 Snemanje oddaje »Dobro jutro« Žuniči RTV SLO 
19. – 22. 2. 

2011 
SIA & SIMA -  sejem kmetijstva in prehrane: 
predstavitev dejavnosti KP Kolpa  

Pariz (FR) KGZS 

26. 2. 2011 
Pohod po mlinarski poti – prebujanje turistične sezone 
2011 

Vinica – Damelj TD Vukovci 

26. – 27. 2. 
2011 

WIETS EN WANDELBBEURS Amsterdam – 
mednarodni sejem kolesarstva in pohodništva: 
predstavitev dejavnosti KP Kolpa v okviru projekta 
Kolpa. Dotakni se zgodbe (EDEN 2010) 

Amsterdam (NL) RIC Bela krajina 

Marec 2011 
Mednarodna delavnica o sadjarstvu v zavarovanih 
območjih 

KP Kolpa KP Kolpa 

9. 3. 2011 Delavnica za OŠ Stari trg – izdelava ptičjih krmilnic Stari trg KP Kolpa  

11. 3. 2011 
Delavnica za OŠ Loka, podružnica Adlešiči – izdelava 
ptičjih krmilnic 

Adlešiči KP Kolpa  

21. – 25. 3. 
2011 

Ocenjevanje domačih žganj in sadnih sokov z zaključno 
prireditvijo  

Rim 
Sadjarsko društvo 

Bele krajine 

April 2011 
Sodelovanje na predstavitvi dvojne zgoščenke ljudskih 
pesmi in melodij ter brošure o folklorni, pevski, 
tamburaški ter oblačilni kulturi v Adlešičih in okolici 

Adlešiči 
KD Božo Račič 

Adlešiči 

April 2011 
Prikazi rezi v visokodebelnih travniških sadovnjakih 
(4x) 

Stari trg, Sinji 
vrh, Vinica, 

Adlešiči 
KP Kolpa 

April 2011 Prikaz postavitve zaščitnih ograj pred zvermi Adlešiči, Žuniči KP Kolpa 

2. – 3. 4. 
2011 

ARGUS BIKE FESTIVAL, Wien 2011 -  sejem turizma 
in kolesarstva: predstavitev dejavnosti KP Kolpa v 
okviru projekta Kolpa. Dotakni se zgodbe (EDEN 2010) 

Dunaj (AT) RIC Bela krajina 

9. 4. 2011 
Čistilna akcija KP Kolpa ob Svetovnem dnevu voda 
(22. Marec) in Dnevu zemlje (22. April) 

Krajinski park 
Kolpa 

JZ KP Kolpa 

15. – 17. 4. 
2011 

Tradicionalni spomladanski kmetijski sejem 
Agromehanika 2011 

Hrastje pri 
Kranju 

Agromehanika 

17. 4. 2011 Jurjev pohod po grajski pešpoti (Žuniči – Dragoši) Adlešiči JZ KP Kolpa 
22. 4. 2011 Svetovni dan zemlje v KP Kolpa KP Kolpa JZ KP Kolpa  
24. 4. 2011 Jurjevo – tradicionalni ljudski običaj: obhod  »Zelenega Vinica, Adlešiči  KUD Oton 
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Jureta« po domačijah in obdarovanje z zeleno brezovo 
vejico 

Župančič Vinica, 
KD Adlešiči 

1. 5. 2011 Prvomajski pohod na Lipovec  
Sodevci – 
Lipovec – 
Sodevci  

Polansko TŠD 
Stari trg ob Kolpi 

7. 5. 2011 
Dan odprtih vrat šole »190 let šolstva v poljanski 
dolini« 

Stari trg ob Kolpi 
OŠ Stari trg ob 

Kolpi 

8. 5. 2011 
16. tradicionalni mednarodni Pohod po najjužnejši 
slovenski pešpoti  in 7. Dan Evrope 

Srednji Radenci 
– Damelj – 

Srednji Radenci 

TD Poljanska 
dolina ob Kolpi 

13. 5. 2011 
DIVJA HRANA – delavnica z Dariom Korteze in 
Janezom božičem  

Žuniči 
Društvo za 

permakulturo 
Slovenije  

20. – 22. 5. 
2011 

Predstavitev dejavnosti KP Kolpa na osrednji 
tradicionalni prireditvi Vinska vigred v Beli krajini 

Metlika 
Prireditveni odbor 

Vinske vigredi 

22. 5. 2011 
DAN ODPRTIH VRAT v KP Kolpa ob Svetovnem 
dnevu biodiverzitete (22. Maj) in Evropskem dnevu 
parkov (24. Maj) 

Žuniči – Šokčev 
dvor 

JZ KP Kolpa 

Junij 2011 Pokosimo Nerajske luge KP Lahinja 
Društvo Krnica in 
RIC Bela krajina 

5. 6. 2011 
Svetovni dan okolja (5. Junij) v Krajinskem parku 
Kolpa 

Krajinski park 
Kolpa 

JZ KP Kolpa 

11. 6. 2011 Župančičeva pot od Dragatuša do Vinice 
Dragatuš – 

Vinica 
ŠTD Vinica 

23. 6. 2011 
Kresni večer – tradicionalni ljudski običaj: obhod 
domačij v KS Adlešiči s kresno pesmijo Bog daj, bog 
daj dober večer, daj bog, Marija daj dobro leto    

Adlešiči 
KD Božo Račič 

Adlešiči 

24. – 25. 6. 
2011 

Otvoritev kopalne sezone ob Kolpi (kolesarjenje, tek, 
turnirji v odbojki in malem nogometu, glasbeni večeri), 
praznično kolesarjenje po Beli krajini 

Bela krajina, 
Krajinski park 

Kolpa 

Športna zveza, 
društva in podjetja 

ob reki Kolpi 

26. – 28. 5. 
2011 

SIW – Slovenian Incoming Workshop 2011, največje 
srečanje slovenskega turizma s tujimi partnerji: 
predstavitev dejavnosti KP Kolpa v okviru projekta 
Kolpa. Dotakni se zgodbe (EDEN 2010)   

Olimje RIC Bela krajina 

17. – 19. 6. 
2011 

Zaključna predstavitev projekta Lan od semena do 
gvanta in predstavitev destinacije Kolpa. Dotakni se 
zgodbe (EDEN 2010) na osrednji tradicionalni prireditvi 
48. Jurjevanje v Beli krajini 

Črnomelj RIC Bela krajina 

Julij 2011 Ustvarjalna delavnica za otroke in odrasle Pobrežje KUD Laterna 

2. 7. 2011 Mednarodno srečanje ljubiteljev starodobnih vozil Bela krajina 
Oldtimer klub Bela 

krajina 

10. 7. 2011 Kmečki praznik Prilozje 
KGZ NM izp. 
Metlika, DPM 

Metlika 
15. – 17.  7. 

2011 
Poletje v Vinici – športno glasbena prireditev Vinica ŠTD Vinica 

Avgust 2011 Po domače v dolini reke Kolpe – turistična prireditev Vukovci TD Vukovci 

13. 8. 2011 Vesele igre ob Kolpi  
Adlešiči, 
Vinica 

KOLPA'S d.o.o., 
ŠTD Vinica 

20. – 25. 8. 
2011   

AGRA – 49. Mednarodni kmetijsko – živilski sejem, 
predstavitev dejavnosti KP Kolpa 

Gornja Radgona Pomurski sejem 

September 
2011 

Mednarodna delavnica o sadjarstvu v zavarovanih 
območjih 

KP Kolpa KP Kolpa 

September Jesenski Pohod po Mlinarski poti Vinica - Damelj TD Damelj 
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2011 
September 

2011 
Sok iz domačega sadja – izobraževalna delavnica s 
praktičnim prikazom 

Damelj – TK 
Žagar 

KP Kolpa 

2. - 4. 9. 2011 
TOURNATUR Düsseldorf – sejem specializiran za 
pohodništvo: predstavitev dejavnosti KP Kolpa v okviru 
projekta Kolpa. Dotakni se zgodbe (EDEN 2010) 

Düsseldorf (DE) RIC Bela krajina 

4. 9. 2011 5. mednarodni EKOLOŠKI SPUST KOLPA 2011 Srednji Radenci 
TD Poljanska 

dolina ob Kolpi 

7. -14. 9. 
2011 

MOS – Mednarodni obrtni sejem Celje: predstavitev 
dejavnosti KP Kolpa v okviru projekta Kolpa. Dotakni 
se zgodbe (EDEN 2010) 

Celje RIC Bela krajina 

Oktober 2011 Mednarodni obkolpski rekreacijsko – turistični tek 
Žaga pri Kostelu, 

Bilpa, Dol 
TŠD Kostel 

Oktober 2011 

NATOUR – mednarodna turistična poslovna borza, za 
aktivno preživljanje prostega časa v naravi: predstavitev 
dejavnosti KP Kolpa v okviru projekta Kolpa. Dotakni 
se zgodbe (EDEN 2010) 

Slovenija ali 
Hrvaška 

RIC Bela krajina 

1. 10.  2011 
GREMO NA PUHE – tradicionalni prikaz polharjenja, 
druženje ob tabornem ognju in golažu v družbi lovcev in 
prijateljev 

Stari pod, 
Gorenjci 15, 

8341 ADLEŠIČI 

KOLPA'S d.o.o. 
 

2. 10. 2011 
 

Evropski dan opazovanja ptic v Krajinskem parku 
Kolpa 

Krajinski park 
Kolpa 

JZ KP Kolpa 

6. – 9. 10. 
2011 

Sejem NARAVA-ZDRAVJE 2011: predstavitev 
dejavnosti KP Kolpa   

Ljubljana 
Gospodarsko 
razstavišče LJ 

18. – 20. 11. 
2011 

DIE FAMILIE 2011 Klagenfurt – tradicionalni sejem za 
vso družino, s 50 + Active hobby programom: 
predstavitev dejavnosti KP Kolpa v okviru projekta 
Kolpa. Dotakni se zgodbe (EDEN 2010)  

Celovec (AT) RIC Bela krajina 

26. 11. 2011 Večer s pesmijo in besedo »Ajte, ajte sa si sum« Stari trg ob Kolpi 
KD Stari trg ob 

Kolpi 
December 

2011 
Kulturna prireditev »Naj roža cveti« Stari trg ob Kolpi 

Polansko TŠD 
Stari trg ob Kolpi 

December 
2011 

Ornitološka šola v KP Kolpa Adlešiči 
KP Kolpa in 

DOPPS 
2. 12. 2011 

 
Dan naravoslovcev (2. december) v Krajinskem parku 
Kolpa 

Krajinski park 
Kolpa 

JZ KP Kolpa 

10. 12. 2011 Letni koncert KUD Božo Račič Adlešiči 
Adlešiči – 

večnamenski 
dom 

KUD Božo Račič 
Adlešiči 

 

 

 

 


