
  

 
 

K skupnemu ustvarjanju vabimo: VODJA POSESTVA 
          
Kozjanski regijski park je bil ustanovljen s posebnim zakonom kot Spominski park Trebče. Na 
zavarovanem območju regijskega parka živi deset tisoč prebivalcev. Leži na vzhodu Slovenije, kjer 
sobiva hribovit, gričevnat in ravninski svet ter združuje bogato kulturno in naravno dediščino občin 
Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, Brežice in Krško. 
Na obrobju Kozjanskega parka ima skupina AVTO KRKA, ki je v Sloveniji vsem bolj poznana po 
dejavnosti tehničnih pregledov, registracije vozil, kontrole tahografov, kontrole skladnosti vozil in 
avtomobilskih ter ostalih vrst zavarovanj, v svojih vrstah tudi podjetje, ki ima v lasti POSESTVO, 
katero se ukvarja z dejavnostjo kmetijstva in turizma. Posestvo se razteza na 200 hektarjih od tega 
približno 100 hektarjev ravninskih površin od Bizeljskega do Župelevca ter 100 hektarjev parcel 
pod Orlico.  
Posestvo ima pridobljen certifikat ekološke kmetije. Zastavljena strategija posestva je, gostom 
ponuditi doživetje ''iz vil na vilice'', raznolika ponudba tako v ekološki prehrani kot namestitvah, 
dopustovanju, sproščanju, užitju lepot in svežega zraka med hribovjem in gričevjem, med 
vinogradi, travniki, gozdovi in šumečimi potoki. 
 

 
 
 
 
 
 

VODJA POSESTVA 

Delovne naloge: 
- organiziranje dela na posestvu, planiranje sezonskih del, urejanje 

potrebne dokumentacije in vodenje evidenc ter sodelovanje pri 
dnevnih opravilih. 

Izobrazba: 
- inženir kmetijstva (zaželeno) ali gospodar na podeželju ali kmetijsko 

podjetniški tehnik. 
- izpit B in F kategorije (traktor) 

Osebnostne lastnosti: 
- delavnost, samoiniciativnost, odgovornost, marljivost. 

Nudimo: 
- stabilno in urejeno delovno okolje, zaposlitev za nedoločen čas, urnik 

dela je fleksibilen. 
- po potrebi na posestvu uredimo tudi bivanje. 

 
Dejavnosti, ki so na posestvu že v polnem zagonu: 

- govedoreja (pašna vzreja in hlevsko pitanje. Gre za posebno pasmo goveda rdeči angus 
(60) ter wagju goveda (15) pod mentorstvom in rejskem programu dr. Junga, nemškega 
največjega rejca goveda wagju.) 

- vzreja drobnice (200 ovac) 
- vinogradništvo (trenutno že rodi 25.000 trt (v večini modra frankinja) pod mentorstvom 

priznanega enologa g. Lisjaka, planirana pa je dosaditev še 15.000 trt) 
- sadjarstvo (kozjansko jabolko, pišečka marelica) 
- jelenjad (100 jelenov) 
- čreda jahalno vprežnih konjev (10 konjev pasme hanoveranec) 
- gradnja namestitvenih kapacitet 

 
Vse kandidate, ki ste v zgornjem opisu prepoznali svojo karierno priložnost vljudno vabimo, da 
nam svojo prijavo, skupaj z življenjepisom pošljete na e-naslov suzana.kozar@avtokrka.si ali nas 
pokličete na 031-336-859 za dodatne informacije ali ogled posestva. 
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