
MOJCA KUNST: »SREČO IMAMO, DA IMA
NARAVA ŠE VEDNO PREDNOST«

PREDEN STE KONEC LETA 2018 PREVZELI
VODENJE KOZJANSKEGA PARKA, SE JE NA
DIREKTORSKEM MESTU ZAMENJALO KAR
NEKAJ IMEN, KI SO PARK VODILI PRED VAMI.
KAKŠNO »ZAPUŠČINO« SO VAM ZAPUSTI-
LI IN KAKŠNA JE VAŠA VIZIJA VODENJA IN
RAZVOJA KOZJANSKEGA PARKA?
Sem šesta na tem mestu. Vsak od mojih

predhodnikov seje trudil delati dobro in za
razvoj zavarovanega območja. Naše delo

skoraj v celoti financira Ministrstvo za okolje

in prostor, in zato nam tudi to v večji meri

določa naše naloge. Seveda je na prvem

mestu ohranjanje narave, skrb za habitate,

Kozjanski regijski park v letošnjem letu praznuje častitljiv jubilej, 40. obletnico ustanovitve in torej 40 let
delovanja. Štiri desetletja odličnega dela, česar rezultat je danes, daje območje parka ostalo ohranjeno

in še vedno živi z naravo in za naravo. Krajev v Obsotelju in na Kozjanskem si praktično ne znamo več
predstavljati brez prisotnosti parka, brez njegovega dela in vpliva na ohranjanje narave za zanamce. A
Kozjanski park je v vseh teh desetletjih rastel in se razvijal ter se podpisal pod številne primere dobrih
praks. O delu zaposlenih, o zgodovini parka in o načrtih za prihodnost smo se pogovarjali z direktorico
Mojco Kunst, ki nam je zaupala marsikaj zanimivega.

Pogovor pripravil: Jernej Šulc,

foto: J. Š., Kozjanski park

V KOZJANSKEM PARKU PRAZNUJETE VISOK

IN ČASTITLJIV JUBILEJ - 40 LET OBSTOJA
IN DELOVANJA. V TEM ČASU SE JE MNOGO
STVARI SPREMENILO, A VAŠA PRISOTNOST

JE STALNICA, KI JE POSTALA NELOČLJIVO

POVEZANA S TEM OKOLJEM. PA VENDARLE
SE NAJPREJ OZRIVA NA PRETEKLOST. KAKO

JE SPLOH PRIŠLO DO USTANOVITE KOZJAN-

SKEGA PARKA IN KATERE SO TISTE NAJBOLJ

POMEMBNE PRELOMNICE V VAŠI ŠTIRI DE-
SETLETJA DOLGI ZGODOVINI?
Zagotovo je bila odločitev, da se dobrih
200 km 2 ozemlja zavaruje kot območje, po-

membno za varovanje kulturne in naravne
dediščine, sprejeta leta 1981, pravilna. Z usta-
novitvijo takrat Spominskega parka Trebče

naj bi se tudi zagotovila hitrejši razvoj in iz-

boljšanje materialnih in drugih pogojev za
življenje in delo prebivalcev.

Iz strokovnih, sistemskih in promocijskih ra-
zlogov seje območje vse bolj uveljavljalo kot

zavarovano območje narave - Kozjanski park.

Leta 1999, s sprejetjem Zakona o ohranjanju

narave, dobi območje status regijskega parka,

ki je definiran kot obsežno območje regijsko

značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli

prvobitne narave, kjer je človekov vpliv večji,

vendarle pa z naravo uravnotežen.

ALI BI LAHKO KOT PRELOMNICO ZABELEŽILI

TUDI ZAVEDANJE 0 POMENU NARAVE? KAKO

SE JE ODNOS LJUDI, SPLOŠNE JAVNOSTI DO

NARAVE IN NJENEGA OHRANJANJA SPREME-

NIL V ŠTIRIH DESETLETJIH?
Srečo imamo, da ima na Kozjanskem in V

Obsotelju narava še vedno prednost, kar je
zasluga naših prednikov, na nas pa je, da s to

dediščino upravljamo skrbno in odgovorno.
Smo pa predvsem v zadnjih 20 letih uredili

številne pešpoti in označili kar nekaj na-
ravnih vrednot za ogled. Vse to prispeva k

temu, da se tako prebivalci kot obiskoval-

ci bolj zavedamo, kako je narava pri nas še

vedno pestra in tudi ohranjena.

KOZJANSKI PARK MNOGI ENAČIJO LE Z OBČI-

NO KOZJE, S PODSREDO, A JE V RESNICI MNO-

GO VEČ. ZA LAŽJO PREDSTAVO BI KOZJANSKI
PARK POSTAVILI V NEKE ŠTEVILKE. KATERO
OBMOČJE ZAJEMA DELOVANJE VAŠEGA

ZAVODA, KOLIKO LJUDI ŽIVI NA OBMOČJU

PARKA IN KAM SE PO VELIKOSTI KOZJANSKI
PARK UVRŠČA MED SLOVENSKIMI ZAVARO-

VANIMI OBMOČJI?

Ja, zagotovo smo z občino Kozje najbolj po-

vezani, saj je tudi naš sedež v občini. Občina

Kozje ima tudi največji posluh za naše dejav-
nosti in od vseh občin največ prispeva k iz-

vajanju programa. Sledi ji občina Bistrica ob

Sotli, pri drugih pa se moramo za dodatna

sredstva prijavljati na posamezne razpise.

Številke pa so naslednje: velikost: 206 km 2
,

lokalne skupnosti: Bistrica ob Sotli (100 %),

Kozje (89 %), Podčetrtek (51 %), Brežice (21

%), Krško (2 %), število prebivalcev: 10 700. V

Sloveniji imamo en narodni park, tri regijske
in več kot deset krajinskih parkov. Kozjanski
park je drugi največji regijski park v Sloveniji.

V Sloveniji je zavarovan h 270 104 ha površin,

kar predstavlja dobrih 13 %.

ŠE PREDEN SE 0ZREVA PROTI VAŠEMU DELU,

PA JE TREBA POVEDATI, DA KOZJANSKI PARK
TVORIJO ŠTEVILNI ZAPOSLENI, KI SO STRO-
KOVNJAKI VSAK NA SVOJEM PODROČJU,

PREDVSEM NA PODROČJIH, POVEZANIH Z
VARSTVOM NARAVE. KDO VSE GRADI ZAPO-

SLITVENO PIRAMIDO KOZJANSKEGA PARKA

IN KAKO BI SVOJ KOLEKTIV PREDSTAVILI V
NEKAJ STAVKIH?
Tako kot imamo zelo pestro biodiverziteto,
je tudi pestra izobrazbena struktura zapo-

slenih. Trenutno nas je 20, dve zaposlitvi sta

projektni, in sicer pri projektih Life Naturavi-

va in Life Amphicon.

Razdeljeni smo v tri službe. Služba za ohra-

njanje narave in naravovarstveni nadzor, ki

šteje devet zaposlenih, dva geografa, tri bio-

loge, agronoma, inženirja lesarstva, inženirja

kmetijstva in krajine ter organizatorja turiz-

ma. Služba za regionalni razvoj in izobraže-

vanje šteje štiri zaposlene, dva zgodovinar-

ja, krajinskega arhitekta in ekonomskega
tehnika. Služba za splošne zadeve ima šest

zaposlenih, mag. ekonomskih znanosti, dva

ekonomska tehnika, diplomiranega organi-

zatorja, gradbenika, enega zaposlenega z
osnovnošolsko izobrazbo.

Naša najpomembnejša naloga je seveda

varstvo narave, vendar so za uspešno delo-

vanje zavarovanega območja seveda pot-
rebna tudi druga znanja in veščine.
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za zavarovane in ogrožene rastline in živali,

pomembno vlogo pa prevzema tudi nara-
vovarstveni nadzor.

Za ohranjanje biodiverzitete potrebujemo

prebivalce zavarovanega območja in naj-

pomembnejša naloga je dobro sodelovanje

med domačini, občinami, šolami, društvi . . .
kajti le tako bomo lahko z veseljem in odgo-

vorno ravnali s skupnimi naravnimi lepotami

in bogato kulturno dediščino. Prizadevali
si bomo, da bomo postajali čim bolj pre-

poznavni, z dobro komunikacijo pa bomo

povečali pripravljenost prebivalcev za izva-

janje naravi in okolju prijaznih ravnanj ter za
promocijo naravovarstva in zavarovanih ob-

močij med ljudmi.

DELO KOZJANSKEGA PARKA JE RAZDELJENO

NA VEČ PRIORITET, MED NJIMI ZASLEDIMO

VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZOR-

NE NALOGE; PRAV TAKO SVOJ ČAS IN TRUD

NAMENJATE OZAVEŠČANJU JAVNOSTI IN
RAZVOJNIM NALOGAM. ALI BI NAM LAHKO

0 PRIORITETAH DELA JZ KOZJANSKI PARK

ZAUPALI KAJ VEČ? KATERE SO TISTE VAŠE

NALOGE, KI JIM POSVEČATE NAJVEČ POZOR-

NOSTI?
Naše naloge so razdeljene v tri prioritete, ki

nam jih predpisuje ministrstvo, in tudi to, ko-

liko časa je namenjenega izvajanju posame-

znih nalog. V okviru varstvenih, upravljavskih

in nadzornih nalog opravljamo naslednje

dejavnosti: izvajanje neposrednih dejavnosti

in ukrepov za varstvo vrst, habitatnih tipov,

ekosistemov, območij Natura 2000, naravnih

vrednot in krajine; aktivno sodelovanje pri

pripravi novega Progama upravljanja ob-

močij Natura 2000 za obdobje 2021-2027;

priprava načrta upravljanja zavarovanih ob-

močij in izvajanje le-tega; izvajanje nepo-

srednega nadzora v naravi in sodelovanje

z MOP ter drugimi nadzornimi službami v

naravi; omogočanje pogojev za ključne ži-

vljenjske faze najbolj ogroženih vrst ter za

ohranjanje najbolj občutljivih naravnih vre-

dnot; spremljanje kazalnikov stanja narave

v zavarovanem območju, vključno s popu-

lacijami invazivnih in drugih tujerodnih vrst,

ter izvajanje potrebnih ukrepov; sodelova-

nje s kmeti pri ukrepih iz Programa razvoja

podeželja, s katerimi se zagotavlja cilje za-

varovanega območja; Izvajanje ukrepov za

preprečevanje in obvladovanje vnosa in šir-

jenja invazivnih tujerodnih vrst; sodelovanje

z Zavodom RS za varstvo narave in z drugimi

zavarovanimi območji (mnenja, baze podat-

kov, NV-akcije itd.); sodelovanje z upravljav-

ci kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč za
doseganje ciljev na naravovarstveno po-

membnih površinah; Sodelovanje z MOP pri

pripravi spremembe Pravilnika o označeva-

nju zavarovanih območij naravnih vrednot
in akta o določitvi krajinskih značilnosti, ki so

pomembne za ohranjanje biotske raznovr-

stnosti. Za izvajanje vseh teh dejavnosti ima-

mo na voljo 70 % svojega časa.

V okviru nalog za urejanja obiska in ozave-

ščanja javnosti so naše dejavnosti naslednje:

zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen

z vidika varstva narave in obiskovalcev; na-

meščanje in vzdrževanje infrastrukture za

obiskovanje zavarovanih območij, razvijanje

informacijskih centrov, opazovališč in druge

dodatne infrastrukture za obiskovalce; zago-

tavljanje prepoznavnosti zavarovanega ob-

močja in ozaveščanja javnosti - domačega

prebivalstva in obiskovalcev; komunikacijske
dejavnosti za osveščanje kmetovalcev o
ohranjanju narave. Tem nalogam posvetimo

od 20 % do 25% svojega časa.

V okviru tretje prioritete opravljamo ra-
zvojne naloge: usmerjanje in spodbujanje

trajnostne rabe naravnih virov in drugih

ravnanj v zavarovanih območjih; razvijanje

blagovnih znamk zavarovanih območij za

pridelke in izdelke z zavarovanih območij;

sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, pomoč

lokalnemu prebivalstvu pri pridobivanju

projektnih sredstev; naloge za vključevanje

zavarovanega območja v turistično ponud-

bo in spodbujanja naravi prijaznega turizma;

obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v

upravljanju zavarovanega območja; uresni-

čevanje ciljev varstva kulturne dediščine in

drugih javnih interesov v skladu s predpisi

in načrti upravljanja. Za izvajanje teh nalog

nam ostane od 5 % do 10% časa.

V ŠTIRIH DESETLETJIH STE USTVARILI ŠTE-

VILNE POMEMBNE PRIMERE DOBRIH PRAKS.

NAJ OMENIM LE PRAZNIK KOZJANSKEGA JA-

BOLKA, ŠTEVILNE KULTURNE PRIREDITVE,

NARAVOVARSTVENI NADZOR, SKRB ZA DVO-

ŽIVKE, LASTNA BLAGOVNA ZNAMKA ... OD

KOD ČRPATE IDEJE ZA VSE PROJEKTE, PRED-

VSEM PA KAKO SE REZULTATI TEGA DELA
ODRAŽAJO V OKOLJU SAMEM? OZIROMA

ČE PREOBLIKUJEM VPRAŠANJE, KAKŠNO BI

BILO OKOLJE KOZJANSKEGA IN OBSOTELJA,

ČE KOZJANSKI PARK NE BI OBSTAJAL?
Zelo kompleksno vprašanje. Naše pos-

lanstvo je, da to počnemo. Velik del zapo-

slenih so tudi prebivalci zavarovanega ob-

močja, in to, da lahko delamo in tudi živimo

na zavarovanem območju, nam je poseben

izziv. Nismo in tudi nikoli ne bomo klasični
državni uslužbenci, zavedamo se, da zava-

rovana območja brez ljudi ne morejo živeti

oziroma preživeti, in vodilo pri našem delu

je, da naše okolje ostane dom številnim
ogroženim in zavarovanim živalskim in ra-
stlinskim vrstam, hkrati pa si prizadevamo in

si bomo še naprej, da je to tudi ustvarjalno

okolje za bivanje domačinov, ideje prihaja-

jo, rezultati pa so vidni v kilometrih urejenih

pešpoti, v označenih naravnih vrednotah
za obiskovalce, v številnih dogodkih in pri-

reditvah, ki jih pripravljamo za vse genera-

cije. Postali so prepoznani v Sloveniji in tudi

širše in za marsikoga smo naslov za nasvet.

Kakšno bi bilo Kozjansko in Obsotelje brez

nas, to naj presodijo bralci sami.

DA LAHKO SVOJE NALOGE USPEŠNO OPRAVL-

JATE, PA JE PRAV GOTOVO POMEMBNO TUDI

DOBRO SOBIVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO,

Z OBČINAMI IN LOKALNIM PREBIVALSTVOM.

KAKO BI VI OCENILI TOVRSTNE ODNOSE,

KAKO SE ZAPOSLENI V KOZJANSKEM PARKU

POČUTITE MED LJUDMI NA KOZJANSKEM IN

V OBSOTELJU IN KAKŠNE ODNOSE GOJITE Z
LOKALNO SKUPNOSTJO?
Samo dobro sobivanje z vsemi deležniki
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lahko zagotavlja uspešno delo in daje dobre
rezultate. V prihodnje bomo še več energije

posvetili temu, da bomo skupaj z občinami

in prebivalci iskali nove, skupne izzive pri

upravljanju zavarovanega območja. Želimo

si, da Kozjansko in Obsotelje postaneta po-

krajina, kjer bodo mladi videli svojo priho-

dnost. Mi se bomo trudili čim bolj umeščati

ideje prebivalcev v prostor, seveda na način,
ki bo sonaravno in trajnostno naravnan. Z

veliko mero pozitivne energije nam bo vsem
skupaj zagotovo uspelo.

LOKALNA SKUPNOST JE VAŠE DELO PREPO-

ZNALA KOT ODLIČNO. OB LETOŠNJEM OBČIN-

SKEM PRAZNIKU OBČINE KOZJE JE KOZJAN-

SKI PARK PREJEL ZLATI GRB. KAKO GLEDATE

NA TOVRSTNE NAGRADE IN KAJ VAM POME-

NIJO?
Vsake nagrade, pohvale, lepe besede se ni-

koli ne branimo, in to nam daje zagon za
naprej. Seveda pa je vedno dobrodošla tudi
konstruktivna kritika. Zelo smo ponosni, da

smo postali prejemnik zlatega grba, in obči-

ni ter občanom zagotavljamo, da bomo še

naprej svoje delo opravljali z vso odgovor-

nostjo.

ŠE PREDEN SE OBRNEMO PROTI PRIHOD-
NOSTI, PA NE MOREMO MIMO GRADU POD-

SREDA, S KATERIM UPRAVLJATE PRAV V
VAŠEM ZAVODU. TA JE V ZADNJIH LETIH PO-
STAL IZJEMNA TURISTIČNA TOČKA, KI NUDI

CELOVITO PONUDBO, OBISKOVALCI Sl NE LE
OGLEDAJO MOGOČNE STAVBE, GRAD ŽIVI Z
RAZSTAVNO DEJAVNOSTJO, S KONCERTI, OD
LANI TUDI Z NASTANITVAMI ... LAHKO REČE-

MO, DA JE POSTAL POMEMBNA TURISTIČNA

TOČKA. KAKO GLEDATE VI NA TO PRILJUBL-

JENOST GRADU IN MOŽNOSTI, KI SE OBISKO-

VALCEM PONUJAJO?
Moje mnenje je, da smo v letu 2019 naredili

eno pomembno prelomnico pri upravljanju

gradu. Uspešno smo se povezali z občino in

z Visit Podčetrtek ter začeli dograjevati po-

nudbo na gradu Podsreda. Že leta 2019 se
je obisk glede na leto 2018 povečal za skoraj

za 30 %. Po več kot 20 letih je bil na gradu
zopet Živžav, obisk je presegel vsa pričako-

vanja, prvič je bila organizirana Kuhinja na
gradu, in vse to seje zgodilo zaradi zgledne-
ga sodelovanja. Leto 2020 je zaznamovala

epidemija, vendar pa je bil obisk v poletnih

mesecih izjemen. Visit Podčetrtek je organi-

ziral koncert MI2 in kljub omejenemu številu

obiskovalcev je bil to izjemen večer na gra-

du Podsreda. Seveda pa so nastale tudi nove
- grajske nastanitve, ki so že lani navdušile
obiskovalce, letos pa si seveda vsi želimo,

da bo sezona tekla neomejeno in da bodo
nastanitve polno zasedene do konca leta.

Letos bosta urejena še nova sprejemnica in
predstavitev biosfernega območja. Na gra-
du manjka še gostinska ponudba. Ravno se-
daj je objavljen razpis za najemnika. Upam,

da bo tudi to zaživelo. Seveda pa je idej za

privabljanje obiskovalcev na grad še veliko,
skupaj jih bomo lahko uresničili.

TURIZEM IN VARSTVO NARAVE NE GRESTA

VEDNO SKUPAJ, A ČE JE RAZUM, SE TUDI

TUKAJ NAJDE PRAVA POT, KI SPODBUJA TU-
RIZEM, HKRATI PA V NARAVI NE PUSTI PRE-
VELIKEGA ODTISA, ŠKODE. KOZJANSKO MED

TURISTI POSTAJA VEDNO BOLJ PRILJUBLJE-

NO. KAKO V KOZJANSKEM PARKU GLEDATE
NA TA VIDIK ŽIVLJENJA V PARKU IN KAKŠEN

TURIZEM Sl VI V PRIHODNJE ŽELITE?
Zagotovo sta turizem in narava povezana

in zavarovana območja so pomembne in

privlačne turistične točke. Je pa seveda turi-

zem tukaj malo drugačen, povezan z naravo,
tišino, opazovanjem, fotografiranjem ... Mi
kot upravljavec ravno zato dober del svojih

nalog namenjamo urejanju infrastrukture za
obiskovalce. Naša naloga je, da jih pravilno

usmerimo in da dobijo jasna navodila. Tiste

dele narave, za katere pa vemo, da bi jih obi-

skovalci lahko ogrozili, pa pustimo skrite. S

povečanjem obiska bomo vsi v parku prido-

bili. Zaenkrat smo še daleč od kritične točke,

ko pa bomo do tja prišli, bomo poskrbeli, da

narava ne bo ogrožena.

V SKLOPU VAŠE 40-LETNICE SE BO V PARKU

ODVILO KAR NEKAJ DOGODKOV. KAJ VSE

PRIPRAVLJATE OB TAKO POMEMBNEM JUBI-

LEJU, KAKO BOSTE OBELEŽILI SVOJ »ROJSTNI

DAN«?
Kar nekaj dogodkov je šlo že mimo, žal so

bili virtualni (mednarodni dan bobra, dan

zemlje, razstava okoljske zgodbe, fotografski
natečaj, nova steklarska razstava) in sijih lah-
ko še vedno ogledate na naši spletni strani.

Za petek, 21. maja, smo načrtovali osrednjo

prireditev, ki pa bo na žalost virtualna, na
ogled bo na voljo od 11. ure dalje. Bomo pa

ta dan gostili tudi dva ministra, okoljskega,

Andreja Vizjaka, in gospodarskega, Zdravka
Počivalška. Pridružili se nam bodo še župani

vseh lokalnih skupnosti znotraj zavarova-
nega območja, predstavniki našega Sveta

zavoda in nekdanji direktorji. Goste bomo
peljali na ogled po našem zavarovanem
območju. Že naslednji dan organiziramo

pohod na Vetrnik - Županov breg, kjer smo
posodobili naravoslovno pot, občina Kozje

pa je v sodelovanju z nami uredila razgledno

točko. Izdali bomo časopis Sožitje, v katerem

bomo predstavili naša štiri desetletja. Časo-

pis bodo prejela vsa gospodinjstva. V sode-

lovanju z občino Kozje in Visit Podčetrtkom

pripravljamo še Kuhinjo na gradu, Živ žav in

tudi za goste apartmajev bo nekaj novosti.

ŠE PREDEN POGLEDAMO SKUPAJ V PRI-
HODNOST, SE ZA TRENUTEK USTAVIMO V
SEDANJOSTI, KI JE DRUGAČNA, KOT SMO JO

PRIČAKOVALI ŠE PRED DOBRIM LETOM DNI.
KORONA SITUACIJA JE DODOBRA ZAREZALA

V NAŠA ŽIVLJENJA, V TOK DOGODKOV, PO-

RUŠILI SO SE ŠTEVILNI NAČRTI ... KAKO JE

VSO DOGAJANJE V ZVEZI S KORONA KRIZO
VPLIVALO NA VAŠE DELO, ALI STE BILI PRI-
SILJENI V SPREMEMBE?
Kako že pravijo, edina stalnica v življenju so
spremembe. Situacije, v kateri smo že dob-

ro leto, nihče ni mogel napovedati. Vendar

po vsakem dežju vedno posije sonce, pa
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tudi dež je mnogokrat dobrodošel. V tem

času smo več energije namenili urejanju

infrastrukture, izdajanju publikacij, naučili

smo se tudi bolje uporabljati spletna orodja

in marsikatero dogajanje smo prestavili na

splet. Smo pa ugotovili, da je bilo zavarova-

no območje bolj obiskano prav z vidika obi-

ska označenih naravnih vrednot in pešpoti.

Tako domačini kot obiskovalci od drugod

so odkrivali zanimivosti Kozjanskega parka.
Želimo si, da bi se ta trend obiska nadaljeval

tudi v prihodnje. Pravkar smo v sodelovanju

z občino Kozje posodobili naravoslovno pot

na Vetrnik, tudi druge informativne in ozna-

čevalne table, ki so bile potrebne prenove,

smo zamenjali. Na novo smo označili drevo-
red Podsreda in postavili označevalne table,

ki vodijo do sadovnjaka Kozjanskega parka.

40 LET JE DOLGA DOBA. V TEM ČASU STE V

KOZJANSKEM PARKU ŽE MNOGO DOSEGLI.

A NAČRTOV IN DELA ZA V PRIHODNJE PRAV

GOTOVO NE MANJKA. KAJ VSE JE SE NA POTI

KOZJANSKEGA PARKA V PRIHODNJE, KAKŠNI

SO VAŠI NAČRTI ZA PRIHODNJA LETA? KJE VI-

DITE, DA JE TREBA ŠE KAJ SPREMENITI?
V letu 2020 smo prodali dvorec Kozje in z do-
bljeno kupnino začeli prenavljati Tončkino
hišo v Podsredi, ki bo služila kot informacijski

center zavarovanega območja. V Podsredo

vsako leto prihaja več obiskovalcev, ki iščejo

informacije o krajih za obisk. V centru bo za-

varovano območje predstavljeno, obiskoval-
ci pa se bodo lahko seznanili, kaj vse si lahko

ogledajo. Ker je hiša del trga Podsreda, bodo
v njej delno ohranjene tudi njene etnolo-

ške značilnosti. S prvo fazo obnove bomo
končali najpozneje do konca junija, nato pa

bomo iskali primerne razpise za nadaljnjo

obnovo. Naš cilj je, da hiša dobi končno po-

dobo vsaj do leta 202b.

V letu 2019 in 2020 smo imeli v obliki foru-
ma srečanje z različnimi deležniki, in sicer z

namenom izmenjati si informacije o tem,

kako vidimo razvoj zavarovanega območja v

prihodnje. S tem bomo nadaljevali in skušali
skupne ideje tudi uresničiti.
Trudili se bomo, da ohranimo dobro sode-

lovanje z društvi, razvijali bomo blagovno

znamko in jo skušali nadgraditi tako, da jo

bodo imetniki lahko čim bolje izkoristili.

Kar velik del našega dela bo do leta 2020

namenjen projektu Life Amphicon in izgra-

dnja podhodov pri ribniku na Trebčah bo
pomembna pridobitev tako za nas kot tudi
za dvoživke.

Želimo si ohraniti dobro sodelovanje z

osnovnimi šolami in sev nadaljevanju še bolj

povezati tudi z okoliškimi srednjimi šolami, ki

jih obiskujejo dijaki z našega območja.

Veliko bi lahko še naštela ... Letos bomo
prenovili tudi našo spletno stran, ki bo še

bolj prijazna za uporabnika in kjer Pomo

sprotno objavljali vse svoje dejavnosti. Zas-

ledovali bomo cilj, da ohranimo naravo,

hkrati pa skrbimo za ustvarjalno okolje za

bivanje domačinov.
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