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1. UVOD 

 
Letno poročilo o delu in finančno poročilo Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 
2015 se nanaša na program dela ki je bil sprejet na 8. seji sveta zavoda dne 25. 3. 2015 in potrjen s 

strani pristojne ministrice s sklepom številka 35602-8/2015 z dne 7. 5. 2015.  

Vse aktivnosti PŠJ so usmerjenje k doseganju glavnih ciljev, ki izvirajo iz petletnega Programa varstva 

in razvoja parka za obdobje 2013–2017, ki je bil potrjen v Državnem zboru RS konec januarja 2014. V 
sodelovanju s svetom zavoda in strokovnim svetom je poskrbljeno za dosledno izvajanje nalog, 

opredeljenih z zakonskimi in programskimi akti, ki so primarno namenjene spremljanju in analiziranju 

stanja narave in izvajanju ukrepov varstva, nadzoru nad izvajanjem varstvenih režimov v zavarovanem 
in vplivnem območju, izvajanju mednarodnih konvencij in vodenju obiskovalcev. Poleg tega se 

nadaljujejo aktivnosti v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, vzdrževanje parkovne infrastrukture ter 
izobraževanje in ozaveščanje širše javnosti. 

Za izvajanje programa in načrtovanih dejavnosti zavoda je odgovoren direktor zavoda, delo pa se 

izvaja z nalogami vezanimi na posamezne službe oz. nosilce posameznih nalog. 

Uslužbenci so zadolženi za izvajanje prioritetnih nalog in za svoje delo neposredno odgovorni 

direktorju zavoda. Za uspešno in smotrno izvrševanje nalog notranje organizacijske enote posamezni 
uslužbenci med seboj sodelujejo v vseh zadevah, ki so skupnega pomena. V ta namen se usposabljajo 

in izobražujejo, usklajujejo programe dela, izmenjujejo mnenja, izkušnje, podatke in vedenja, 
sodelujejo v delovnih skupinah pri pripravi in obravnavi gradiv ter sodelujejo pri promociji in 

posredovanju informacij o parku. Sestavni del letnega poročila o delu zavoda je tudi realizacija 

kadrovskega načrta. 
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2. OCENA USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI DOSEGANJA 
ZASTAVLJENIH NALOG 

 

Z opravljenim delom po zastavljenih ciljih v letu 2015 je PŠJ zadovoljen. Naloge so se opravljale v 

skladu z izhodišči, ki jih je predpisalo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).  

V skladu z izvajanjem nalog po prioritetah, kot jih je predpisalo MOP, se je v sklopu glavne prioritete 

nemoteno izvajal naravovarstveni nadzor po parku in pregled naravnih vrednot.  

Izveden je bil obsežnejši monitoring netopirjev v parku in izdelane so bile strokovne podlage 
oz.»Predlog načina vodenja obiskovalcev v ključnih obdobjih razmnoževanja in hibernacije netopirjev« 

v Škocjanskih jamah. Uspešno smo zaključili projekt v okviru evropskih strukturnih skladov, ki zajema 
obnovo jamske infrastrukture v Tihi in Šumeči jami ter prenovo dela sprejemnega centra PŠJ v 

Matavunu. Prav tako so se v skladu s planom uspešno zaključili projekti RoofOfRock, Škocjan-Risnjak, 
Living Landscape in Škocjanska Okapn'ca. Pilotni projekt Centra za svetovno dediščino – priprava 

skupne kandidature za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine je bil zaradi neaktivnosti 

nekaterih držav na zasedanju Odbora za svetovno dediščino ukinjen. Pristojna ministrstva Slovenije so 
se odločila, da Slovenija nadaljuje začeto delo s Klasičnim krasom.  

Nadaljevala se je priprava notranjih aktov in drugih aktivnosti, ki so bile predvidene v programu dela 
za leto 2015. Sprejet je bil nov Statut javnega zavoda Park Škocjanske jame. 

Zaposlitev sezonskih delavcev je bila realizirana v skladu s programom dela.  

 

2.1 OCENA DOSEGANJA KAZALNIKOV 

 
V skladu z izvajanjem ciljev so se postopoma dosegali tudi kazalniki, ki so bili zastavljeni v programu 

dela za leto 2015.  

Površine v jami, preraščene z lampenfloro se dejansko zmanjšujejo (nadaljevale se je s fizičnim in 

kemičnim odstranjevanjem po predvidenem protokolu), prav tako so se zamenjala svetila in 

osvetljevanje, kar naj bi v prihodnje pripomoglo k dodatnemu zmanjšanju lampenflore v jami. Saniralo 
se je cca. 180 m2 betonskih/kovinskih površin kjer se je pojavila lampenflora pod 630-imi LED trakovi 

na pohodnih poteh.  

Ustrezna površina habitata netopirjev v PŠJ je ostala nespremenjena, glede na predhodna leta. 

Ekološke razmere habitata netopirjev v Škocjanskih jamah so se z menjavo svetil 2014 deloma 

spremenile. Podani so bili ustrezni ukrepi (zatemnitev svetil v Rudolfovi dvorani). 

Podatki pojavljanja vrst ptic znotraj ožjega zavarovanega območja so precej podobni podatkom, ki jih 

beležimo zadnjih nekaj let. Površina habitatov v parku, kjer se pojavljajo te vrste, se ni bistveno 
spremenila. 

Tujerodna invazivna vrsta ameriški pajesen je omejen, pomladanski poganjki so bili spet porezani. 
Odstranjenih je bilo tudi nekaj osebkov iste vrste na parkirišču pri sprejemnem centru.  

Pregledane so skoraj vse naravne vrednote (45 od 52) v parku, razen nekaterih jam, ki iz različnih 

razlogov niso dostopne. 

Kot načrtovano, je bil izdan Priročnik o suhozidni gradnji na Krasu. Obnovljenih je bilo okrog 90 m 

suhih zidov (predvidenih 40 m), in sicer na poljski poti iz Škocjana v Matavun, pri makadamskem 
parkirišču sprejemnega centra ter na poti proti Globočaku.  

Obisk izven sezone počasi narašča. Glede na fizikalno-kemijske meritve v jami ni ugotovljenih 

odstopanj v povezavi s številom obiskovalcev.  

V aktivnosti zavoda je vključenih od 30-40% domačinov na vsako aktivnost.  

Očiščeni sta bili dve divji odlagališči. PŠJ se je udeležil čistilne akcije »Spust za čisto Reko« in jo tudi 
finančno podprl.  

Dosežena nista bila kazalnika vezana na netopirje in registracijo proizvodov z znamko PŠJ. Vezano na 
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netopirje so bile opažene vse ciljne vrste netopirjev zimskega monitoringa (veliki podkovnjak, 
dolgonogi in dolgokrili netopir). Vendar sta bili števili velikih podkovnjakov indolgokrilih netopirjev 

precej manjši kot pri nadzoru stanja v zadnjih zimskih pregledih, števili dolgonogih in širokouhih 

netopirjev pa so primerljivi s predhodnim popisom. Vzroka za veliko zmanjšanje števila prvih dveh vrst 
sta lahko dva. Prvi zaradi vremenskih pogojev, tople jeseni in zime, kar je lahko povzročilo, da se del 

netopirjev ni preselil v Škocjanske jame. Drugi vzrok pa je  lahko v jami potekajočih delih ob obnovi 
poti. Ni izključeno, da sta oba vzroka lahko prepletena. Res pa je, da je bil monitoring izveden zgolj na 

lokacijah v Rudolfovi dvorani in Dvorani ponvic, ne pa v Hankejevem kanalu, od koder z gotovostjo 

ugotavljamo prisotnost kolonij iz preteklih opažanj (npr. leta 2012 okoli 3.000 osebkov blizu Deževne 
jame – ustni vir: Samo Šturm). Kljub vsemu sta bila med letom sprejeta ukrepa, s katerima se je 

zmanjšala osvetlitev pod stropom Rudolfove dvorane in omejilo vodenje po zgornji poti, tako, da se je 
obiskovalce preusmerilo na spodnjo pot. 

Vezano na registracijo proizvodov z znamko, se aktivnosti, zaradi zahtevnosti postopkov in 
dolgotrajnosti postopkov, premaknejo v leto 2016. 
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2.2 PORABA SREDSTEV IZ SKLADA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV 

 

 
Aktivnost Planiran strošek Realiziran strošek 

2.1.a Na zavarovanem in širšem območju parka izvajati 

reden naravovarstveni nadzor in pri tem sodelovati s 

prostovoljnimi naravovarstvenimi nadzorniki, 

inšpekcijskimi službami in nevladnimi organizacijami 

32.504,30 26.928,06 

2.3.c Zagotoviti košnjo travnikov, ki so v lasti 

upravljavca, in sicer po cvetenju travniških rastlin 
5.279,68 4.960,73 

2.3.p Sodelovati pri spremljanju stanja netopirjev v 

parku; populacijski trendi – vključiti ugotovitve v 

načrtovanje in razvijanje obiskovanja v parku 
11.132,43 9.374,15 

2.3.d Sodelovati z lastniki in vzdrževalci zemljišč pri 

ukrepih vzdrževanja ugodnega stanja habitatov 

(spodbujanje in organizacija košnje, ozaveščanje 

lastnikov zemljišč o biodiverziteti, namestitev gnezdilnic 

ali netopirnic v skladu z dogovorom z lastniki zemljišč …) 

1.807,65 1.612,47 

2.3.h Izvesti aktivnosti za omejevanje ali odstranitev 

invazivnih tujerodnih rastlin 
2.030,60 1.577,20 

2.3.b Zagotoviti vnovično kartiranje habitatnih tipov na 

območju parka in na podlagi primerjave s popisom iz 

leta 2003 predlagati varstvene ukrepe za najbolj 

ogrožene habitatne tipe 

6.857,77 6.901,91 

2.2.a Sodelovati pri pripravi načrta in dokumentacije 

odvajanja, zbiranja in čiščenja odpadnih voda za naselja 

v parku (Matavun, Škocjan in Betanja) 
5.461,59 3.687,73 

4.3.a Celovito preurediti informacijski center z okolico 

(nadomestna gradnja gospodarskega objekta, 

posodobitev e-točke)  
40.000,00 60.601,49 

2.3.t Preveriti prisotnost in stanje ohranjenosti vrst: 

drobnovratnik, hribski urh, veliki pupek, travniški 

postavnež, hromi volnoritec 
7.842,47 6.331,16 

5.1.d Organizirati in izvesti skupne čistilne akcije 6.552,91 5.621,64 
2.1.d Odkupiti zemljišča na območjih naravnih vrednot 

(soteska Reke, udornice …) z namenom zagotavljanja 

aktivnega varstva – pripravi se dokument prioritetnih 

odkupov po zemljiščih 

9.006,85 758,62 

5.1.i Spodbujati tradicionalno rabo tal (gojenje starih 

sadnih vrst, rejo drobnice, košnjo suhih kraških 

travnikov, obnovo in ohranjanje delanih vrtač …) 
1.223,74 1.344,84 

Skupaj aktivnosti 129.700,00 129.700,00 

 
Kot je razvidno iz zgornje tabele je bila poraba sredstev iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v celoti 

gledano realizirana v istem znesku, kot jih je PŠJ prejel iz tega naslova. Pri porabi znotraj posameznih 
postavk je prišlo zaradi narave dela do nekaterih prerazporeditev sredstev. Najbolj se to kaže v 

povečanju sredstev na postavki 4.3.a, kjer so se povečala sredstva zaradi smiselnosti dokončanja 
izgradnje biološke čistilne naprave ter zmanjšanj sredstev na postavki 2.1.d, kjer se nismo uspeli 

dokončno dogovoriti z lastniki zemljišč za odkup. 
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Tabela 1: Realizacija aktivnosti po prioritetah 
 

 

 

Iz zgornje tabele je videti, da so varstvene upravljavske in nadzorne naloge obsegale 50% vseh ur, 

naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti okoli 41% in razvojne nalog 9%. Manjša odstopanja 
med prvima dvema prioritetama so predvsem zaradi mednarodnega pomena parka, pri čemer mora 

PŠJ izpolnjevati določila mednarodnih konvencij in programov ter pomanjkanja vodnikov zaradi 

povečanega obiska zavarovanega območja, zaradi česar je prišlo do prerazporeditev zaposlenih. Večja 
realizacija na razvojnih nalogah pa je odraz večjega angažiranja zaposlenih na projektih. 

 
 

Graf 1: Ure za izvajanje nalog po prioritetah 
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3. PREGLED REALIZACIJE PO ZASTAVLJENIH CILJIH IN NALOGAH 

 
Program dela izhaja iz dolgoročnih ciljev in nalog PVR PŠJ za obdobje 2013–2017. Ti so: 
 
1. cilj: Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta 
2. cilj: Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter 

habitatnih tipov 
3. cilj: Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine 
4. cilj: Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja parka in širjenje zavesti o parku – 

trajnostni razvoj turizma 
5. cilj: Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v 

parku 
6. cilj: Krepitev vloge upravljavca parka na širšem območju parka (vplivno in prehodno 

območje) 
7. cilj: Učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje 
 
V okviru zgoraj navedenih dolgoročnih ciljev upravljanja (v preglednicah obarvani temno zeleno) se 

določajo operativni cilji (v preglednicah obarvani svetlo zeleno), v okviru teh pa naloge in aktivnosti (v 
preglednicah obarvane rumeno). Sledi njihov tabelarični pregled. Nosilec aktivnosti in nalog je 

upravljavec parka Javni zavod Park Škocjanske jame. 
 

1. cilj: Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta (zneski v EUR) 

 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

 
Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki 
koordinator 

  
1. Ohranjanje Škocjanskih 
jam in drugega podzem-
nega sveta 

49.375,45 32.263,66 

  1.1 Zagotoviti znanstvene 
informacije in analize 16.303,66 8.334,00 

I 

1.1.a Na podlagi ocene stanja 
podzemne favne za izbrane 
vrste vzpostaviti trajno sprem-
ljanje stanja 

1.199,20 760,60 

Šturm 

V Tihi jami so bili tekom celega leta lokalno opravljeni monitoringi - pregledi pojavljanja terestričnih troglobi-

ontskih vrst. Ni se uporabilo metode lovljenja vrst, zgolj vizualno opazovanje in popis abundance, deloma 
fotografiranje. Prisotnost terestričnih troglobiontskih organizmov je zadovoljiva, od osem doslej opisanih vrst v 

Škocjanskih jamah smo opazili šest. Od tega so bili zabeleženi jamski polžki, jamska mokrica, mala jamska 

mokrica, bela trakasta dvojnonoga, ter vsaj dve vrsti pražuželk Skakačev. Od prehoda Tihe jame v podzemni 
kanjon ni bilo opaziti troglobiontskih organizmov, so pa bile opažene strige Lithobius validus, ki so potencialni 

predatorji jamskih vrst. Monitoring je bi osnova za vzpostavitev stalnih točk monitoringa podzemne terestrične 
troglobiontske favne v Škocjanskih jamah. Poročilo je v fazi priprave. V Martelovi dvorani in Marchisetijevi 

dvorani sta bila poleti v nizkem vodostaju ob manj ugodnih koncentracijah raztopljenega kisika v vodi opaženi 

dve veliki postrvi. Ena od njiju (3-4 kg in blede barve) je bila tudi ujeta in kasneje spuščena. To kaže na inten-
zivno vdiranje zunanjih vrst v jame in s tem možnost na plenjenje jamskih vrst v njihovem okolju, konkretno 

raznih jamskih rakcev ali celo močerila, ki je bil opažen pred leti med zadnjim potopom v sifonskem jezeru. 

I 
1.1.c Spodbujati speleološke, 
biospeleološke, hidrogeološke 
in geološke raziskave 

15.104,46 
7.573,40 

Peric/Šturm 
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Aprila se je izvedel monitoring fizikalno-kemijskih parametrov Reke in mikrobiološke analize Reke na dveh 

lokacijah (soteska Reke, Svetinova dvorana). Opravljene so bile mikrobiološke in kemijske analize (Cl-, NO3-, 
PO43-, SO42-, Ca2+/Ca2++Mg2+; TOC, NH4+, KPK, BPK5, detergenti in ogljikovodiki-mineralna olja). 5. 5. 

2015, je reka Reka izkazovala relativno dobro kemijsko stanje. Detergentov nismo zaznali. 4. 8. 2015je imela 
Reka zelo nizek vodostaj in pretok. Na mestu vzorčevanja v Malnih je bila nasičenost s kisikom nizka (68,9%), 

detergentov nismo zaznali. Zaradi plavajočega madeža smo odvzeli tudi vzorec na prisotnost mineralnih olj, ki 

pa je bil negativen. Mikrobni (bakteriološki) indikatorji v vodi so bili povišani. 
Mikrobiološke analize jamskega habitata turističnega dela Škocjanskih jam, so se izvedle v manjši meri, največ 

v mesecu maju. Koncentracija celokupnih aerobnih heterotrofnih bakterij, gojenih pri 37°C, ni presegla 
300CFU/m3. Meritve avgusta ob turističnem višku na štirih točkah po jami niso pokazale povečanega stanja 

mikrobov v zraku. Pri širjenju in dinamiki bioaerosolov je treba upoštevati morfologijo podzemeljskih prostorov 
ter hidrološke razmere Reke v Šumeči jami. V času visokih voda je bil na podlagi teh ugotovitev podan pred-

log, da se obiskovalci in zaposleni vodniki izogibajo neposredni bližini Reke (npr. na spodnji poti), oziroma da 

se čim bolj skrajša kontaktni čas z aerosoli. Na lokalne povišane koncentracije bioaerosolov vplivajo turisti, na 
kar se lahko vpliva zorganizacijo in režimom turističnega ogleda. 

Ob koncu leta je bil nabavljen in postavljen instrument za merjenje vodostaja Reke v jami na Cerkvenikovem 
mostu. 

Zaradi daljšega sušnega obdobja, še niso bile izvedene poglobljene hidrokemične in biološke raziskave ponvic 

v Dvorani ponvic, s katerimi se bo bolje spoznalo delovanje in značilnosti ponvic, kar bo podlaga pri nadaljnjih 
varstvenih ukrepih. Aktivnost se bo ob ugodnih vremenskih razmerah izvedla v letu 2016. 

  

1.2 Z ukrepi aktivnega 
varstva zagotavljati ohran-
janje naravnih procesov v 
jamskem sistemu 

19.016,69 16.199,37  

I 

1.2.b Vključiti rezultate 
spremljanja stanja fizikalnih in 
kemijskih parametrov v letne 
programe dela 

97,89 87,98 

Peric 

Aktivnost se izvaja, ob upoštevanju rezultatov monitoringov, se pripravljajo ukrepi, ki se bodo vključili v pro-
gram dela za leto 2016 (glej tudi v poglavju 1.1.c). 

I 

1.2.e Zaradi zagotavljanja 
varnosti obiskovalcev sprem-
ljati stanje tektonskih premi-
kov v jami (razpoke v stenah) 

1.059,36 
502,75 

Opara 

Razpoke so se merile zgolj poredko, saj ni bilo večjih temperaturnih nihanj, ki bi kazale ne morebitna 

odstopanja.  

I 

1.2.f Za ugotavljanje vpliva 
obiskovanja Škocjanskih jam 
na naravne procese spremljati 
stanje mikroklime v jami 

7.330,84 
6.200,93 

Debevec 

Po zaključku del v jami, je bil izveden pregled merilnih instrumentov na treh postajah. Za senzorje za vlago, 
temperaturo in aparata za merjenje hitrosti vetra, je bil izveden servis in potrebna popravila. V novembru je 

bila izvedena kemijska analiza zraka z aerosoli v jami. Poudarek je bil namenjen meritvam gibanja zraka in 

koncentraciji aerosolov v jami na lokaciji Šotor in interpretaciji podatkov dobljenih z minulimi meritvami na 
Kalvariji. Več kot 80% aerosolov na lokaciji Kalvarija je manjša od 2.5 μm. Približno četrtina aerosolov iz te 

lokacije pride z gibanjem zraka na lokacijo Šotor, ostali med potjo kondenzirajo v tolikšni meri, da padejo na 
tla oziroma se prilepijo na stene. Hitrost gibanja zraka od vhoda v jamo do Paradiža oziroma začetka Kalvarije 

je velika, tudi do 1 m/s, od Kalvarije do Šotora pa se zaradi mnogo večjega preseka jame hitrost zmanjša na 

nekaj cm/s. V poletnem obdobju je bila koncentracija delcev PM2.5 skoraj ves čas skoraj enaka 9 μg/m3. V 
zimskem obdobju je bila koncentracija delcev PM2.5 ves čas zelo nizka, okoli 1.6 μg/m3.Meritve klimatskih 

parametrov v Škocjanskih jamah v letih 2011 do 2015 so pokazale opazen vpliv zunanjega zraka na jamsko 
klimo v času poteka ogleda jame. Vpliv je najmočnejši pri vhodu v jamo na lokaciji Paradiž in Kalvarija, na 

lokaciji Šotor pa je vpliv dosti manjši. 

I 
1.2.g Zaradi zagotavljanja 
varnosti zaposlenih izvajati 
meritve radona 

10.528,60 
9.407,71 

Debevec 
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Izveden je bil celoletni monitoring radona in potomcev. Vodniki, ki jim je z letošnjim letom potekla veljavnost 
izpita iz varstva pred sevanji in vsi, ki v jami še niso delali, so opravili tečaj iz varstva pred sevanji z izpitom 

konec junija na skupnem izobraževanju z vodniki iz Postojnske jame. V letu 2015 je bilo skupaj opravljenih  

4.021,7 jamskih ur, kar je 243,78 5 ur manj kot leta 2014 in 957,3,95 ur manj kot leta 2013. Redno zaposleni 
naravovarstveni nadzorniki so v letu 2015 opravili 1.026 ur, honorarno zaposleni naravovarstveni nadzorniki pa 

2.409 ur, zaposleni na upravi so opravili 586,7 ur z delo v jami. 
Letno povprečje koncentracije radona za celo jamo je znašalo 2330 Bq/m3, samo za Tiho jamo pa 3374 Bq/m3, 

od tega z najvišjo povprečno letno vrednostjo 4469 Bq/m3 pri Šotoru. Na tej lokaciji je bila najvišja povprečna 
vrednost od julija do oktobra 9067 Bq/m3, najnižja v tem času pa 189 Bq/m3 pri Ponvicah. Efektivne 

absorbirane doze za posameznike bodo znane marca 2016. 

  

1.3 Z ukrepi renaturacije 
vzpostaviti prvotne ekolo-
ške značilnosti v degradi-
ranih delih jamskega sis-
tema 

14.055,10 7.730,29  

I 

1.3.b Na jamskih sedimentih 
in skalnem reliefu vzdolž poti, 
urejene za obisk, sanirati in 
zmanjšati lampenfloro 

7.083,35 

 
4.290,03 

Šturm /Zorman 

 

V skladu s priporočili in predhodnimi testiranji z IZRK ZRC SAZU Postojna je bil izdelan protokol odstranjevanja 

lampenflore za Škocjanske jame,kot posledice pohodnega osvetljevanja po celotnem turističnem delu 

Škocjanskih jam. Protokol temelji na tretiranju lampenflore z raztopino vodikovega peroksida ter ustreznega 
karbonatnega pufra. Izdelan je bil protokol za zaviranje rasti in odstranjevanje lampenflore ob pohodnih poteh 

(630 svetil). V skladu s tem se je izvajal reden monitoring vseh osvetljenih površin v jami. Potekal je detajlni 
monitoring vseh na novo osvetljenih delov jame (kapniki, stene …) s fotografskim in vizualnim opazovanjem 

(fotomonitoring, fotografije sige pod povečavo). Izdelano je poročilo monitoringa in odstranjevanja 

lampenflore ob pohodnih lučeh z predlaganimi ukrepi. Pojav rasti lampenflore na osvetljenih 
kapnikih/stenah/tleh z novimi LED svetili smo opazili na osmih lokacijah od 108. Predlagani so ustrezni ukrepi 

v poročilu »Monitoring lampenflore na osvetljenih kapniških površinah«. 
Lampenfloro na pohodnih površinah se je tretiralo v celotnem turističnem delu Škocjanskih jam, po 

priporočenih postopkih z 15-20% pufersko raztopino vodikovega peroksida. Tretma se je ponovil sedemkrat v 
celem letu, lampenflora na pohodnih površinah (kjer je bila vizualno opazna) je bila odstranjena. Na teh 

površinah predhodno ni bilo opaziti pojavljanja pravih jamskih organizmov. Porabilo se je 80l vodikovega 

peroksida. 
V sodelovanju z IZRK ZRC SAZU Postojna se spremlja stanje nastajanja lampenflore na kapniških tvorbah v 

jamskem sistemu z novo metodo, ki se jo šele skuša ustrezno ovrednotiti ter aplicirati v prakso, na način 
merjenja »barve« sige oziroma površine s spektralnim odbojem. Po vsej jami so bile izbrane referenčne točke, 

kjer se spremlja stanje. Cilj tega poizkusa je, da bi lahko čim bolj hitro zaznali nastajanje »zelene barve« torej 

klorofila oz. lampenflore na s svetlobo izpostavljenih površinah (na novo osvetljeni kapniki).  
V ta namen se je izmerilo tudi moč oziroma energijo, ki jo osvetljevanje povzroča na kapnike (mikro E/m2) 

oziroma pohodne površine za nadaljnje analize. 
Na tej aktivnosti je bilo predvidenih sicer več sredstev, vendar se je po sprejetju protokola ugotovilo, da se 

aktivnost v zadovoljivi meri lahko izvede tudi z manj sredstvi. 

I 

1.3.c Odstraniti odvečen 
gradbeni material, dele opuš-
čene infrastrukture in ostali 
odvečen material iz jame 

6.859,88 
3.339,71 

Opara 

Po dokončanju gradbenih del v sklopu projekta ESRR »Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in 

Šumeči jami ter I. faza prenove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu« se je jamo očistilo 
tako, da se je izneslo ven odvečen gradbeni material in opuščeno infrastrukturo (predvsem so bili to stari 

električni kabli). V soteski Reke in v jami so bili odstranjeni odpadki, ki jih Reka vsako leto prinese s 
poplavami. Večja sanacija, kljub predvidevanjem torej ni bila potrebna, in se bo izvajala v sklopu ureditve 

spodnje poti v Šumeči jami. 

I 
1.3.d V Tihi jami na vzorčni 
površini vzpostaviti prvotno 
stanje jamskih tal 

111,87 
100,55 

Opara 

S predstavniki MOP in ZRSVN iz Nove Gorice je bil sprejet dogovor, da se mora pred restavratorskimi deli 
pripraviti projekt za izvedbo teh aktivnosti. 
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Pregled realizacije Cilja 1 v letu 2015 
 

 

Kazalnik za 1. cilj 
 

Dolgoročni cilj Kazalniki Doseganje kazalnika leta 2015 

1. Ohranjanje Škocjanskih jam in 
drugega podzemnega sveta 

Ohranitev/povečanje populacije 
netopirjev po protokolu za spremljanje 
stanja netopirjev v podzemnih habitatih 
Slovenije*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velikost (površina v m2) saniranih 
površin, kjer se zmanjšuje lampenflora. 

Ustrezna površina habitata netopirjev v PŠJ je 
ostala nespremenjena, glede na predhodna leta. 
Ekološke razmere habitata netopirjev v 
Škocjanskih jamah so se z menjavo svetil 2014 
deloma spremenile. Podani so bili ustrezni ukrepi 
(zatemnitev svetil v Rudolfovi dvorani). Izvaja se 
ukrep »vodenja po spodnji poti« od novembra 
2015 naprej. Pozimi 2014 in pozimi 2015 je bilo v 
nekaterih delih habitata (Rudolfova dvorana, 
Svetinova dvorana, Dvorana ponvic) opaziti 
precejšen upad števila netopirjev (predvsem gre 
za dolgokrile netopirje). Ugotovljeno je bilo, da se 
je marca 2015 večja kolonija netopirjev (cca. 
2.500) nahajala v Veliki dvorani planinskega 
društva. Število netopirjev je nižje kot prejšnja 
leta (zima 2011 – 5.000 osebkov). Junija 2015 
smo spet opazili porodniško kolonijo v Rudolfovi 
dvorani ter Šmidlovi dvorani.  
 
 
Saniralo se je cca. 180 m2 betonskih/kovinskih 
površin kjer se je pojavila lampenflora pod 630-
imi LED trakovi na pohodnih poteh.  
Z ukinitvijo 124-ih Halogen-Metalhalogenskih 
svetil (ambientalni reflektorji) leta 2014 se je 
saniralo cca. 250 m2 lampenflore na teh »starih« 
osvetljenih površinah  
Z ukinitvijo 108-ih kompakt fluorescentnih svetil 
(pohodna razsvetljava) leta 2014 se je saniralo 
cca. 70 m2 lampenflore na teh osvetljenih 
površinah. 

*Popisni protokoli so bili oblikovani v okviru projekta Monitoring populacij izbranih vrst netopirjev, 

naročnik Republika Slovenija, MOP 

 
 

Realizacija stroškov  
 

 
 

 
 

 

naloge in aktivnosti
plače tržna 

dejavnost

plače - 

proračun - 

javna sl.

plače SKZG
plače nejavni 

vir f.
plače projekti

plače projekti 

sofinancirane iz 

nejavnega vira

REALIZACIJA        

SKUPAJ PLAČE 

S PROJEKTI

1. Ohranjanje Škocjanskih jam in 

drugega podzemnega sveta
0,00 10.261,07 0,00 5.940,09 0,00 0,00 16.201,16

materialni 

stroški 

proračun

materialni 

stroški SKZG

materialni 

stroški tržna 

dejavnost

materrialni 

stroški nejavni 

vir

materrialni 

stroški 

občinska 

sredstva

materialni 

stroški projekti

materialni 

stroški - 

projekti 

sofinancirani iz 

nejavnega vira

skupaj 

materialni 

stroški

0,00 0,00 0,00 16.062,50 0,00 0,00 0,00 16.062,50

investicije SKZG
investicije 

projekti - drugi

investicije 

projekti - 

proračun

investicije 

projekti -  EU

investicije 

projekti - 

sof.nejavni vir

investicije 

nejavni vir

SKUPAJ 

investicije
SKUPAJ PLAN

SKUPAJ 

REALIZACIJA

indeks 

realizacije

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.375,45 32.263,66 0,65
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2. cilj: Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter 
habitatnih tipov (zneski v EUR) 

 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

 
Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki 
koordinator 

  

2. Ohranjanje ugodnega 
stanja naravnih vrednot, 
živalskih in rastlinskih 
vrst ter habitatnih tipov 

180.682,29 
 

190.919,68 

 

  

2.1 Ohranjati geomorfo-
loške in geološke narav-
ne vrednote izven siste-
ma Škocjanskih jam 

96.043,57 107.575,46 

I 

2.1.a Na zavarovanem in 
širšem območju parka izva-
jati reden naravovarstveni 
nadzor in pri tem sodelovati 
s prostovoljnimi naravovars-
tvenimi nadzorniki, inšpekcij-
skimi službami in nevladnimi 
organizacijami 

32.504,30 46.914,93 

Zorman 

PŠJ je zagotavljal redno prisotnost na terenu ožjega zavarovanega območja, predvsem v času povečanega 

obiska in sicer z redno zaposlenimi nadzorniki, ostalimi zaposlenimi v parku in honorarno zaposlenimi vodniki. 
Zaradi rekordnega obiska v letu 2015 se je moralo dodatno zagotoviti večje število ur za izvajanje nadzora v 

zavarovanem območju, kar se odraža v znatno večjih odhodkih kot je bilo planirano. V okviru prekrškovnega 
postopka je bilo izrečenih 52 ustnih opozoril in izdanih devet plačilnih nalogov. Opozorila so se v glavnem 

nanašala na pravila neškodljivega obiskovanja jam (dotikanje kapnikov, hoja po poteh, fotografiranje), plačilni 

nalogi pa so bili izdani zaradi nedovoljene vožnje po cesti, ki je zaprta za promet, nedovoljenega kampiranja in 
vožnje oz. parkiranja v naravi. PŠJ sodeluje še pri pisanju mnenj z ZRSVN za posege v prostor ali druge 

aktivnosti na območju parka.  
V okviru naravovarstvenih akcij je bila organizirana izdelava ptičjih gnezdilnic in netopirnic ter omogočeno 

hranjenje ptic pevk pozimi, organizirano reševanje žabic v Vremski dolini oziroma na cesti Matavun-Ribnica, 

organizirano je bilo predavanje in povabilo k monitoringu orhidej v zavarovanem in vplivnem območju ter 
dopolnilna izobraževanja za varuhe narave (gugalnica, krasoslovje …). Pri nekaterih zaposlenih je prišlo do 

odstopanja pri opravljenih urah, saj je bilo zaradi izjemno povečanega obiska parka potrebno opraviti več ur 
tako za neposreden nadzor kot za vodenje obiskovalcev. 

Na zavarovanem in na vplivnem območju se je zaradi ohranjanja geomorfoloških in geoloških naravnih vrednot 
izvajal naravovarstveni nadzor, tudi v sodelovanju s prostovoljnimi naravovarstveniki, inšpekcijskimi službami in 

nevladnimi organizacijami. Prostovoljni naravovarstveni nadzorniki in varuhi narave redno obveščajo o stanju v 

parku in manjših kršitvah ter podajajo predloge. Večinoma gre za opozorila o odpadkih ob poteh, kampiranju 
ipd. Kot največjo težavo izpostavljajo vožnjo z motornimi vozili (predvsem motornimi kolesi) v naravnem 

okolju. Opozarjajo tudi o stanju na širšem območju, kjer je še vedno nekaj večjih divjih odlagališč. Redno 
poteka izmenjava informacij ter obveščanje po elektronski pošti, telefonsko, predvsem pa osebno. Največji 

problemi so se ponovno pojavljali na območju dostopne poti do Reke, kjer so vandali večkrat poškodovali 

zapornico in znak za prepoved vožnje, kjer je na prijave o poškodovanju lastnine ukrepala tudi policija.  
Pristopilo se je k zamenjavi izkaznic za prostovoljne naravovarstvene nadzornike. Zamenjavo z novimi se je 

izvedlo v skladu z zahtevami MOP na podlagi poziva in v skladu s 5. členom Pravilnika o službenem znaku, 
izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Ur.l.RS št. 41/15) za prostovoljne 

naravovarstvene nadzornike, ki opravljajo neposredni nadzor v naravi in izpolnjujejo pogoje za prostovoljne 
naravovarstvene nadzornike. Septembra je 23 prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov podpisalo pogodbe 

o prostovoljstvu, od tega jih je sedem zaposlenih v zavodu. 21 od njih je pripravilo tudi poročilo o svojih 

aktivnostih na območju parka za leto 2015.  
Organizirana je bila tudi čistilna akcija po parku, opis pod točko 5.1.d.  

Ostalih akcij so se udeleževali domačini, otroci OŠ Divača, različne skupine odraslih, pa tudi novinarji in 
upokojenci. 
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I 

2.1.b Nadaljevati redno 
spremljanje stanja naravnih 
vrednot na območju parka in 
po potrebi izvesti nujne 
ukrepe 

51.396,96 
57.276,04 

Zorman 

Spremljalo se je stanje naravnih vrednot v PŠJ. Pregledane so bile vse naravne vrednote v ožjem zavarovanem 
območju. Posegov v naravne vrednote ali ogroženosti naravnih vrednot nismo zaznali. 

I 2.1.c Nadgraditi GIS-sistem 
za spremljanje stanja 839,04 

754,13 

Šturm/Peric 

V okviru te naloge se nadaljuje vnašanje podatkov, pridobljenih s terenskim delom, v GIS-sistem. 

I 

2.1.d Odkupiti zemljišča na 
območjih naravnih vrednot 
(soteska Reke, udornice …) z 
namenom zagotavljanja 
aktivnega varstva – pripravi 
se dokument prioritetnih 
odkupov po zemljiščih 

9.006,85 
2.303,57 

Pečar 

V letošnjem letu ni bil opravljen odkup kmetijskega oziroma gozdnega zemljišča. Odkup parcel št. 451, 455/1 

in 455/2 vse k.o. Naklo na pobočju doline Globočak je bil pisno ponujen lastniku parcel, vendar se ta ni odzval. 

I 
2.1.e Spodbujati hidrološke, 
geomorfološke in geološke 
raziskave 

2.296,42 
326,79 

Peric 

V sodelovanju z IZRK ZRC SAZU Postojna so potekali pogovori o izvedbi morfoloških raziskav jam na Prevali in 
njihovimi povezavami z udornicami, vendar zaradi daljše odsotnosti strokovnjaka na tem področju iz 

zdravstvenih razlogov aktivnost ni bila izvedena. 

  

2.2 Ohranjati in z aktiv-
nimi ukrepi zagotavljati 
dobro stanje površinskih 
in podzemnih voda 

22.772,39 22.908,21 

I 

2.2.a Sodelovati pri pripravi 
načrta in dokumentacije 
odvajanja, zbiranja in čiščen-
ja odpadnih voda za naselja 
v parku (Matavun, Škocjan 
in Betanja) 

5.461,59 8.086,80 

Pečar 

Z Občino Divača in domačini je bil dosežen dogovor, da Občina Divača naroči projektno dokumentacijo za malo 
biološko čistilno napravo (ČN) za vas Betanja, kapacitete 50 PE, na katero se bodo priključili vsi objekti. 

Izvedba je predvidena v proračunu Občine Divača v letu 2016. Za obe vasi Matavun in Škocjan je Občina 
Divača podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije zbiranja in odvajanja komunalnih odplak. 

Kanalizacija se bo preko črpališča pod Matavunom priključila na že zgrajeno čistilno napravo SBR (sekvenčni 

biološki reaktor) pod sprejemnim centrom parka v Matavunu s kapaciteto 150 PE predvidoma v letu 2018.  

I 
2.2.b Iz struge ter brežin 
Reke in Sušice odstraniti 
odpadke 

1.992,87 
892,38 

Opara 

V strugi Reke in Sušice smo redno odstranjevali odpadke. Pri odstranjevanju odpadkov nismo potrebovali 
strojne mehanizacije, zato so bili stroški odstranitve nižji od predvidenih. 

I 

2.2.c Sodelovati pri odkriva-
nju in vzpostavitvi evidence 
potencialnih onesnaževalcev 
Reke in Sušice 

14.118,72 
13.300,58 

Peric 

Zaradi pogostega pojavljanja pen na Reki v Škocjanskih jamah je bil v sodelovanju z Univerzo iz Nove Gorice 
vzpostavljen monitoring, v okviru katerega bi ugotovili dejanske onesnaževalce Reke, ki jih bodo v nadaljevan-

ju obravnavale ustrezne službe. Vzorce se je jemalo z avtomatskim vzorčevalnikom in ročno na štirih lokacijah 
gorvodno in dolvodno od Ilirske Bistrice, opravljale so se analiza nekaterih fizikalno-kemijskih parametrov in 

laboratorijske analize vode osnovnih kemijskih parametrov in fenolov. V zaključkih je bilo podano, da je kvali-

teta vode z vidika merjenih parametrov sprejemljiva in ne presega mejnih vrednosti, ki so podane v Uredbi o 
stanju površinskih voda. Je pa bilo ugotovljeno, da lahko emisije odpadnih voda iz naseljenega in industrijske-

ga območja Ilirske Bistrice lokalno kratkotrajno presežejo dovoljene vrednosti skupnega organskega ogljika, ki 
so predpisane v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. O 

nadaljnjih ukrepih se je potrebno strokovno posvetovati in opredeliti v letu 2016. 
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I 

2.2.d Sodelovati pri analizi 
prenikajoče vode v jami in 
rezultate vključiti v uprav-
ljavske aktivnosti 

1.199,20 
628,44 

Šturm 

Z Univerzo v Ljubljani, Oddelekza biologijo, smo s študenti izvedli nalogo dvomesečnega vzorčenja prenikajoče 

vode na sedmih točkah v Škocjanskih jamah. Aktivnost je še v teku. 

Vzorčna mesta (pet lokacij v Škocjanskih jamah) po lanskoletnih poplavah še niso nazaj vzpostavljena. Naloga 
je v fazi dobave materialov za izvajanje vzorčenja. 

  

2.3 Zagotavljati ugodno 
stanje rastlinskih in 
živalskih vrst ter njihovih 
habitatov, s poudarkom 
na vrstah Natura 

61.866,33 
 

60.436,01 

  

I 
2.3.a Sodelovati pri sprem-
ljanju stanja redkih ogrože-
nih vrst ter habitatov 

5.298,41 5.156,88 

Debevec 

S člani Odbora za varstvo narave Biosfernega območja Kras, je bilo v maju, izvedeno izobraževanje na temo 
orhidej in invazivnih vrst. Predstavljen je bil osnutek shem za participatorni monitoring za orhideje na območju 

Biosfernega območja Kras. Popisi so bili izvedeni na treh travnikih v vplivnem območju. Učenci osnovne šole 
dr. Bogomirja Magajne iz Divače pa so izvedli popis orhidej na treh travnikih v ožjem zavarovanem območju.  

V sodelovanju s Centrom za kartografijo favne in flore že drugo leto izvajamo monitoring dnevnih vrst 

metuljev. V letu 2015 je bilo zabeleženih 84 vrst in kar 2.337 osebkov dnevnih metuljev. Lanski pregled je bil 
prav poseben, saj so bile zabeležene štiri vrste, ki v parku Škocjanske jame še niso bile opažene: mali belin 

(Pieris ergane), slivov repkar (Satyrium pruni), močvirski pisanček (Melitaea diamina) in razkošni biserik 
(Argynnis pandora). Prve tri vrste so za to območje zelo redke, predstavnik zadnje vrste pa je najbrž ta del 

Krasa le preletal, ker je selivec. V ožjem zavarovanem območju je letos bilo največ navadnih lešnikarjev 
(Maiola jurtina), navadnih modrinov (Polyommatus icarus) in malih okarčkov (Coenonympha pamphilus). 
Monitoringa nočnih metuljev še nismo izvajali. Iz prejšnjih opazovanj je bila zabeležena prisotnost črtastega 

medvedka (Callimorpha quadripunctaria). 

I 

2.3.b Zagotoviti vnovično 
kartiranje habitatnih tipov na 
območju parka in na podlagi 
primerjave s popisom iz leta 
2003 predlagati varstvene 
ukrepe za najbolj ogrožene 
habitatne tipe 

6.857,77 

8.661,54 

Šturm/ 
Debevec 

V letu 2015 je bilo po enem letu ponovno kartiranih pet enot monitoringa, ena enota pa je bila kartirana na 

novo. Primerjava mer monitoringa je pokazala razmeroma velike spremembe v številu habitatnih tipov, številu 
ploskev in ostalih merah, ki so s temi parametri povezane. Za določene mere monitoringa se je v prvem letu 

pokazalo, da so zelo občutljive že na majhne spremembe v kartiranju, ki jih v naravi še ne opazimo. Pašniki v 

PŠJ se od leta 2014 niso bistveno spremenili, opazili smo manjšo spremembo (1,34 ha) iz submediteranskih 
travišč v manj ugodnem stanju (TSK1-, TSF1-, FFH 62A0) v bolj gojeno obliko travišč (FFH 6510). Tako na 

območju PŠJ kot v ostalih enotah monitoringa opažamo, da so med pašniki najpogostejši submediteransko-
ilirski pašniki in suhi kamniti travniki z nizkim šašem in skalnim glavincem (TSK1, FFH 91A0), pogosto tudi v 

zaraščajoči fazi, in submediteransko-ilirski polsuhi ekstenzivni travniki (TSF1-, FFH 62A0). V PŠJ so pogosta 

tudi intenzivna travišča (TSEJ1), oblika, ki je s stališča ohranjanja narave najmanj ugodna, v ostalih enotah 
monitoringa pa srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in nagnjenih legah s 
prevladujočo visoko pahovko (T1, FFH 6510), ki predstavljajo vmesno stopnjo med submediteranskimi (TSK1, 
TSF1) in intenzivnimi travišči (TSEJ1). 

I 

2.3.c Zagotoviti košnjo 
travnikov, ki so v lasti uprav-
ljavca, in sicer po cvetenju 
travniških rastlin 

5.279,68 
5.212,10 

Zorman 
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Organizirana je  bila redna košnja travnikov v okolici sprejemnega centra, muzejev, uprave in ostalih turističnih 

točk v parku. Na travnikih ob upravi in J'kopinovem skednju je bila zaradi zagotavljanja biotske pestrosti in 
nemotenega razmnoževanja rastlin in živali košnja izvedena šele po cvetenju trav. V okviru te naloge se 

uresničujejo tudi ukrepi iz Programa razvoja podeželja. 

I 

2.3.d Sodelovati z lastniki in 
vzdrževalci zemljišč pri 
ukrepih vzdrževanja ugod-
nega stanja habitatov (spo-
dbujanje in organizacija 
košnje, ozaveščanje lastni-
kov zemljišč o biodiverziteti, 
namestitev gnezdilnic ali 
netopirnic v skladu z dogo-
vorom z lastniki zemljišč …) 

1.807,65 
1.888,98 

Zorman 

Pomagalo se je pri ozaveščanju lastnikov o biotski raznovrstnosti, izdelalo in namestilo se je 32 novih 

gnezdilnic in netopirnic v visokodebelne sadovnjake ter na drevesa v parku in okoliških vaseh. S pomočjo 

domačinov, ki skrbijo za košnjo in pašo v parku, se ohranja pestrost kraških travnatih površin. Tudi v okviru te 
naloge v sodelovanju z lastniki zemljišč se uresničujejo ukrepi iz Programa razvoja podeželja. Pozimi skrbimo 

za hranjenje ptic pevk. 

I 

2.3.f Sodelovati pri odvze-
mih vzorcev in hrambi pogi-
nulih netopirjev za znans-
tvene analize 

2.041,67 

1.835,04 

Zorman/ 
Šturm 

Našlo se je 5 vzorcev poginulih netopirjev. Vzorce se je dalo strokovnjaku v pregled in analizo. 

I 
2.3.h Izvesti aktivnosti za 
omejevanje ali odstranitev 
invazivnih tujerodnih rastlin 

2.030,60 

 
2.683,25 

Šturm/ Zorman 

 
Izvajal se je reden vizualni monitoring pojavljanja pajesena znotraj parka. Na vseh dosedanjih znanih 
nahajališčih poteka sanacija. Spomladi se je odstranilo poganjke pajesena in ambrozije v bližini parkirišča pri 

sprejemnem centru in s pomočjo domačinov tiste pri Betanji. Izvedla se je sanacija več rastlin pajesena na 

težko dostopnem prepadnem rastišču v naravnem spomeniku Mala dolina. Rastišče bo potrebno spremljati in 
ukrepati ob vnovičnem poganjanju rastlin. Ambrozijo smo odstranjevali ob glavni asfaltni cesti, ki vodi v park 

in je bila zasejana s strani vzdrževalca ceste prek mulčerja. Večje količine ambrozije se je pulilo in uničevalo. 
Razen rastišča ob cesti pojavljanjem ambrozije znotraj ožjega zavarovanega območja ni bilo zaznati. 

I 

2.3.k Postopna premena 
alohtonih drevesnih vrst v 
Mali in Veliki dolini ter sotes-
ki Reke z avtohtonimi dreve-
snim vrstami 

4.251,71 
1.339,58 

Zorman 

Odstranilo se je nestabilna drevesa nad potmi v Veliki in Mali dolini, ki so zaradi prevelike lastne teže in slabe 

zakoreninjenosti ogrožala varnost obiskovalcev in infrastrukturo ter grozila s proženjem plazov. Odhodki so 
nižji od planiranih, ker se je aktivnost izvedla zgolj v Veliki dolini, ne pa tudi v Mali dolini. 

I 

2.3.l Oblikovati mirne cone 
okoli ugotovljenih gnezdišč 
vrst iz ptičje direktive in 
zagotoviti prepoved vznemir-
janja prostoživečih ptic 

279,68 
251,38 

Šturm 

Podan je bil predlog prednostnega odkupa parcel na območju Lisične, ki pa se bo upošteval pri prijavi projekta 
PUN. Potekal je reden monitoring območja Sokolaka in Lisične (čeprav letos na tem območju ni bilo slišati 

Velike uharice). Podani so bili predlogi vzpostavitve ukrepov »mirnih con« v okviru priprave projekta PUN za  
lokaciji Lisične in pod Školjem. 

I 

2.3.m Vključiti ugotovitve 
študije ptic iz ptičje direktive 
pri načrtovanju in razvijanju 
obiskovanja v parku 

349,60 
314,22 

Šturm 

Naloga se bo izvajala v skladu z dogovorom s pristojnimi službami PŠJ in sovpada s točko prednostne naloge 
4.1.d po PVR PŠJ 2013-2017. Naloga poteka v okviru priprave projekta PUN. 
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I 

2.3.n Pri načrtovanju novih 
poti in obnovi poti se odma-
kniti od habitatnih tipov 
melišč, skalnih pobočji in 
jamskih vhodov v parku 

27,97 
25,14 

Peric 

Pri načrtovanju obnove poti v parku so se upoštevala dognanja, pridobljena s terenskim delom in raziskavami. 

I 

2.3.o Zagotavljati ugodno 
stanje ptic, načrtovati aktiv-
nosti za preprečitev nedovol-
jenega odvzema ptic iz 
narave 

7.010,28 
7.127,48 

Šturm 

V letu 2015 je bilo opaziti sokola selca v udornici Sokolak. Gnezda z morebitnimi mladiči niso bila opažena. 

Velika uharica je bila popisana marca, znotraj PŠJ ni bilo ugotovljene prisotnosti nobenega osebka. Junija je 
bilo zabeleženo oglašanje podhujke. Zaznalo se ni nobenega velikega skovika. Jata planinskih hudournikov je 

štela maja več kot 20 osebkov. Med travniškimi vrstami lahko izpostavimo smrdokavro, zeleno žolno, skalnega 
strnada, rjavega srakoperja, hribskega škrjanca, drevesno cipo, prepelico. V kanjonu Reke je zabeleženo deset 

parov sive pastirice, ter dva gnezdeča para povodnih kosov. Opazilo se je še tri pare lesnih sov ter dva mladiča 

male uharice.  

I 

2.3.p Sodelovati pri sprem-
ljanju stanja netopirjev v 
parku; populacijski trendi – 
vključiti ugotovitve v načrto-
vanje in razvijanje obiskova-
nja v parku 

11.132,43 

 
12.189,56 

Šturm /Debevec 

 

V sodelovanju s CKFF se je izvedel zimski pregled stanja zaradi predhodno opaženega negativnega trenda 

abundance netopirjev Miniopterus schreibersii in Rhinolopholus ferrumequnum na znanih lokacijah v 

Škocjanskih jamah. Lokacije v Rudolfovi dvorani, Dvorani ponvic in Svetinovi dvorani so bile po abundanci 
netopirjev zelo osiromašene (poročilo navaja zgolj do 10 osebkov!). Vzrok temu bi lahko bila gradbena dela v 

letih 2013/2014 na območju od Šmidlove dvorane do Cerkvenikovega mostu. 
Zaradi tega dejstva se je preverilo lokacije pojavljanja zimskih kolonij netopirjev globje v podzemnem kanjonu, 

kjer je bilav marcu evidentirana kolonija v Veliki dvorani planinskega društva z grobo ocenjeno abundanco 
2.500 osebkov (Šturm S.: Pregled znanih lokacij hibernirajočih kolonij Dolgokrilega netopirja Miniopterus 
schreibersii v Škocjanskih jamah marca 2015; 7 str.). 

V okviru vključevanja podatkov v »načrtovanje in razvijanje obiskovanja v parku« je bila pripravljena študija 
na to temo (Šturm S.: Strokovne usmeritve za upravljalca pri oblikovanju načrta vodenja obiskovalcev v jami v 

ključnih obdobjih prezimovanja in razmnoževanja netopirjev (vrste Natura 2000) v parku Škocjanske jame; 
2015; 64 str.) 

Poletne kolonije netopirjev so na znanih lokacijah v Rudolfovi dvorani z ocenjeno abundanco (CKFF) do 2.000 

na omenjeni lokaciji. Bistven del zimskega monitoringa bo potekal februarja 2016, ko se bo ugotavljalo število 
hibernirajočih osebkov v Škocjanskih jamah. 

Rezultati monitoring netopirjev v letu 2015 so pokazali, da je trenutno na območju PŠJ znanih 17 vrst netopir-
jev. Letos je bil prvič najden Nathusijev netopir(Pipistrellus nathusii) in potrjena prisotnost še 14 ostalih vrst. V 

Veliki in Mali dolini so bile najdene štirido sedaj še ne zabeležene vrste netopirjev: veliki podkovnjak (Rhino-
lophus ferrumequinum), navadni netopir (Myotis myotis), ostrouhi netopir (Myotis blythii oygnathus) ter pozni 

netopir (Eptesicus serotinus), v dolini reke Reke je bilo takih vrst šest: veliki podkovnjak (Rhinolophus 
ferrumequinum), resasti netopir (Myotis nattereri), obvodni netopir (Myotis capaccinii), navadni mračnik 
(Nyctalus noctula), Nathusijev netopir (Pipistrellus nathusii)in Savijev netopir (Hypsugo savii), v ostalem delu 

parka pa tri vrste: mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros), navadni netopir (Myotis myotis), resasti neto-
pir (Myotis nattereri). 

I 

2.3.r Zagotavljati mir na 
kotiščih in prezimovališčih 
netopirjev v habitatnem tipu 
8310 (Jame, ki niso odprte 
za javnost) 

391,55 
351,93 

Zorman 

Z že postavljenimi rešetkami in ključavnicami ter naravovarstvenim nadzorom v obdobju kotitve in prezimova-
nja se je nadziralo jame, ki niso odprte za javnost in s tem kontroliralo ter zagotavljalo mir netopirjem na koti-

ščih in prezimovališčih. Monitoring netopirjev kaže, da so tudi v jamah, ki niso odprte za javnost prisotne breje 
samice, ki potrebujejo varstvo oziroma mir ter da je ukrep zaprtja in nadzora primeren in učinkovit. 
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I 

2.3.s Ohranjati ekološke 
značilnosti habitata človeške 
ribice, drobnovratnika, neto-
pirjev in Škocjanskih jam kot 
HT 8310 

111,87 
100,55 

Šturm 

Naloga se izvaja v skladu z dogovorom s pristojnimi institucijami. Posebna pozornost je posvečena izogibanju 
posegom v habitate navedenih vrst in njihovo neposredno okolico – glede na infrastrukturne posege, ki so bili 

zelo intenzivni v preteklih treh letih se predlaga faza »regeneracije« in readaptacije organizmov na nove raz-

mere – (1) nova osvetlitev, (2) drugačen režim motenj (ni več delavcev) za populacije netopirjev v Rudolfovi, 
Svetinovi in Dvorani ponvic. Za habitat človeške ribice se predlaga spremljanje stanja določenih parametrov 

reke, ter nadzor nad dostopom do občutljivih predelov jame. 
Pripravljen je predlog conacije Škocjanskih jam (Šturm S. 2014: Predlog conacije jamskega sistema Škocjan-

skih jam iz vidika varstva in ohranjanja populacij netopirjev v jamah; 24 str.) 

I 

2.3.t Preveriti prisotnost in 
stanje ohranjenosti vrst: 
drobnovratnik, hribski urh, 
veliki pupek, travniški posta-
vnež, hromi volnoritec 

7.842,47 
7.537,76 

Šturm 

V sodelovanju z Univerzo na Primorskem/ZRS se je izvedel pregled prisotnosti vrst, vezanih na stoječa vodna 

telesa v širšem območju parka. Poseben poudarek je na vrstah Natura 2000 (predvsem mali pupek, veliki 
pupek in hribski urh, ter nižjih stadijev teh vrst), značilnih za območje Natura 2000 Kras SI3000276. Kali ki so 

bili zajeti v nalogi: a.) Matavun  b.) Škocjan c.) Dane – pod vasjo g.) Mrzlek – gabrk h.) Školj k.) Dane; Lasatke 
l.) Dane; Vrabci proti pšjm.) Kal na Karlovici 2882 (nad Pregarjami) n.) Kal na koncu vasi 3085 (Pregarje) o.) 

Kal na kamncah 3083 (Pregarje). Ugotovila se je dobra ohranjenost velikega pupka v kalih v Ožjem območju 

Parka.   

I 
2.3.u Zagotavljati pogoje za 
čebelarjenje z avtohtono 
kranjsko sivko 

7.152,99 
5.760,62 

Opara 

Čebelarska dejavnost parka se je nadaljevala kot v preteklih letih. Čebelje družine so dobro preživele zimo in 
so zdrave. V čebelnjaku je 10 čebeljih družin. Junija je bilo iztočenega okrog 100 kg cvetličnega in gozdnega 

medu.  
 

 

Pregled realizacije Cilja 2 v letu 2015 
 

Kazalnik za 2. cilj 
 

Dolgoročni cilj Kazalniki Doseganje kazalnika leta 2015 

2. Ohranjanje ugodnega stanja 
naravnih vrednot, živalskih in 
rastlinskih vrst ter habitatnih tipov 
drugod v parku 

Število prisotnih (opaženih) živali in trend 
sprememb glede na cilj 
Ohranitev/povečanje populacij ptic iz 
ptičje direktive 

Podatki pojavljanja vrst ptic znotraj ožjega 
zavarovanega območja so precej podobni 
podatkom, ki jih beležimo zadnjih nekaj let. 
Površina habitatov v parku, kjer se pojavljajo te 
vrste, se ni bistveno spremenila. Ekološke 
razmere habitatov v parku, kjer se pojavljajo te 
vrste, se niso bistveno spremenile. 

 Dodatni kazalniki 
Zmanjšanje površine, zaraščene s 
tujerodno rastlinsko vrsto ameriški 
pajesen in površin poraščenih z 
ambrozijo 
 
 
 
 
 
 
Število pregledanih naravnih vrednot. 

Površine, kjer opravljamo redni monitoring 
pojavljanja pajesena so »čiste«.  
Odstranili smo cca. 30m2 površine porasle z 10-
12 drevesi pajesena v Mali dolini. 
Sproti se je odstranjevalo mlade poganjke (do 20 
poganjkov) pajesena in ambrozije, predvsem 
okoli informacijskega centra PŠJ. 
Površine cca 350m2 ob regionalni cesti, kjer se je 
zasejala ambrozija so bile očiščene s puljenjem in 
uničenjem rastlin. 
 
Pregledane so skoraj vse naravne vrednote (45 
od 52) v parku, razen nekaterih jam, ki iz različnih 
razlogov niso dostopne. 
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Realizacija stroškov  

 

 

 

 

 

naloge in aktivnosti
plače tržna 

dejavnost

plače - 

proračun - 

javna sl.

plače SKZG
plače nejavni 

vir f.
plače projekti

plače projekti 

sofinancirane iz 

nejavnega vira

REALIZACIJA        

SKUPAJ PLAČE 

S PROJEKTI

2. Ohranjanje ugodnega stanja naravnih 

vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter 

habitatnih tipov

601,06 66.019,39 37.193,37 38.218,38 0,00 0,00 142.032,19

materialni 

stroški 

proračun

materialni 

stroški SKZG

materialni 

stroški tržna 

dejavnost

materrialni 

stroški nejavni 

vir

materrialni 

stroški 

občinska 

sredstva

materialni 

stroški projekti

materialni 

stroški - 

projekti 

sofinancirani iz 

nejavnega vira

skupaj 

materialni 

stroški

0,00 24.938,66 0,00 23.948,83 0,00 0,00 0,00 48.887,49

investicije SKZG
investicije 

projekti - drugi

investicije 

projekti - 

proračun

investicije 

projekti -  EU

investicije 

projekti - 

sof.nejavni vir

investicije 

nejavni vir

SKUPAJ 

investicije
SKUPAJ PLAN

SKUPAJ 

REALIZACIJA

INDEKS 

REALIZACIJE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.682,29 190.919,68 1,06
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3. cilj: Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine (zneski v EUR) 

 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

 
Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki 
koordinator 

  3. Sodelovanje pri vars-
tvu kulturne dediščine 59.040,27 48.290,92 

  

3.1 Spremljati stanje in 
pripraviti dodatne 
strokovne predloge za 
varstvo kulturne dediš-
čine 

46.969,94 39.946,63 

III 3.1.a Spremljati stanje 
kulturne dediščine 24.923,01 21.773,95 

Kranjc 

Nadaljevalo se je z merjenjem vlage in temperature v J'kopinovem skednju. Povprečna vlaga v zraku je pono-

vno presegla željenih 50% in znašala 60,48%. Ukrepi so razloženi v postavki 4.3.f. V septembru je stekla akci-
ja krpanja slamnate strehe, zaradi puščanja katere je prišlo do zamakanja nekaterih eksponatov, ki bodo v 

letu 2016 pregledani in po potrebi sanirani. Ocenjuje se, da bo slamnata kritina skednja, s točkovnim krpan-

jem po potrebi, zdržala še 10 let.  
V aprilu se je podrobneje pregledalo stanje in situ restavriranega stropa v kulturnem spomeniku Domačija 

Matavun 8 (EŠD 9122), ki je pritrjen na betonsko ploščo in mestoma ob robovih poka.  
Spremljalo se je tudi potek del na trgu v Škocjanu (Vas Škocjan - EŠD 4996) in dokumentiralo zaključno fazo 

arheoloških izkopavanj rimskega objekta (Arheološko najdišče Gradišče - EŠD 5001).  

V maju smo bili s strani odgovorne konservatorke obveščeni o posegu na območju kulturnega spomenika 
Domačija Betanja 2 (EŠD 9107), za katerega ni bilo predhodno pridobljeno kulturnovarstveno soglasje. Poseg 

je bil že v fazi, ko bi bila edina rešitev lahko zahteva po rušitvi. O dogajanju povezanim z dejstvom, da doma-
čini še vedno ne pridobivajo KVP za vse posege na območju treh vasi ožjega zavarovanega območja, se je 

obvestilo predstavnici Ministrstva za kulturo v strokovnem svetu in svetu zavoda ter skušalo pridobiti informa-
cije o tem, kako bi lahko bili kot upravljavci območja s strani inšpekcijske službe za kulturo in medije vključeni 

med prejemnike obvestil o potekajočih postopkih, saj v zvezi s potekom preteklih prijav nismo bili obveščeni. 

Žal odgovora na to nismo prejeli, ker so naslovniki poizvedovanje o vključitvi JZ PŠJ kot »stranke v postopku« 
razumeli kot poizvedovanje o prejetih ali neprejetih prijavah na inšpekcijske službe.  

Na CPK d.d. se je poslalo poziv za ročno košnjo okoli obcestnih kamnov z dediščinsko vrednostjo med mata-
vunskim križiščem in vasjo v izogib nadaljnjim poškodbam le-teh v sklopu rednega vzdrževanja cestišč.  

Oktobra se je s strani Restavratorskega centra pridobilo predračun za obnovo obcestnega kažipota (EŠD 9113) 

za realizacijo v letu 2016.  
V septembru se je za potrebe priprave ESRR projekta PUN izvedlo razgovore z odgovorno konservatorko za 

kulturno krajino ZVKDS OE NG na temo morebitnih že izdelanih podlag za varstvo kulturne krajine na območju 
parka, vzpostavilo komunikacijo z lastnico Školja in iskalo primerne ukrepe za ohranjanje mozaičnosti krajine. 

Ugotovljeno je bilo, da strokovne podlage za varstvo kulturne krajine, ki je po mnenju ZVKDS OE NG nespeci-
fična, ne obstajajo. V oktobru in novembru je bilo vzporedno z razgovori glede ukrepov znotraj projekta PUN 

odločeno, da se 3D skeniranje stanja kulturne krajine, ki je bilo načrtovano za leto 2015, ne izvede. Namesto 

tega se v okviru omenjenega ESRR projekta predvidi sredstva za izvedbo temeljne študije prvin kulturne kraji-
ne PŠJ kot ključno orodje za snovanje nadaljnjih ukrepov v prid varstva biodiverzitete kraških suhih travnikov. 

Obenem je bila krajina parka v letu 2016 deležna vrednotenja v okviru druge faze razvojnega dokumenta za 
celovito prenovo vasi (postavka 3.1.g). Za projekt PUN so se pripravile utemeljitve ukrepa obnove suhih zidov 

za potrebe varstva biodiverzitete ter priskrbele finančne ocene izvedbe.  

Zaradi ne razpoložljivosti kadra, se naloga vodenja evidenc premične dediščine in arhivskega gradiva (sistem 
GALIS) v letu 2015 ni izvajala. 

III 
3.1.b Organizirati in izvaja-
ti raziskovanje in dokumen-
tiranje kulturne dediščine 

1.059,36 
502,75 

Kranjc 

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani ni pridobila projektnih sredstev za izvedbo znanstvene analize arheo-

loških najdb iz hiše škocjanskih staroselcev (Škocjan 3), zato le-ta ni bila realizirana. V sklopu Mreže univerz 
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PŠJ je bilo z isto fakulteto organizirano in izvedeno raziskovanje kulturne dediščine, ki je opisano pod točko 

4.6.c.  
S strani Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem je študent Iztok Žerjal na pobudo PŠJ pod 

mentorstvom doc. dr. Katje Hrobat Virloget pripravil etnološko raziskovalno nalogo o praznovanju dneva žele-
zničarjev v Jugoslaviji na območju občine Divača, ki lepo zapolnjuje vrzel znotraj tematike s katero se v okviru 

UNESCO programa MAB ukvarja skupina prostovoljcev znotraj Odbora za varstvo kulturne dediščine (več pod 

točko 7.2.l).  
Za potrebe arhiva PŠJ smo v septembru pridobili nove enote starih razglednic in zemljevidov. 

Arhitektu Juanu Pablu de Maschiu se je z dr. Mašo Sakara Sučević iz Pokrajinskega muzeja Koper nudilo 
pomoč pri pridobivanju informacij datiranju gradu Školj. Dr. Petri Kavrečič iz Univerze na Primorskem se je za 

potrebe objave strokovnega članka o razvoju turizma v Vilenici in Škocjanskih jamah posredovalo zgodovinsko 
slikovno gradivo Škocjanskih jam. Na pobudo dr. Trevorja Shaw-a pa se je glede na razpoložljiv čas pričelo s 

sistematičnim pregledovanjem časopisnega gradiva o Škocjanskih jamah. 

III 

3.1.c Pripraviti analizo 
možnosti za predstavitev 
druge kulturne dediščine v 
parku (mlin v Uknah, lede-
nica v Matavunu št. 4, stari 
nagrobniki s škocjanskega 
pokopališča in drugo) 

2.877,57 
3.139,36 

Kranjc 

Med aprilom in majem je bil izdelan prvi osnutek strokovnih podlag in projektne naloge ureditve območja mli-
na Ukno v opazovalnico narave, seznanitve z mlinarsko preteklostjo in prostor počitka. Ruševine niso zavaro-

vane kot kulturna dediščina ali spomenik, kljub temu pa se je tako ZVKDS kot ZRSVN prosilo za pogoje in 
mnenje. Prejeli smo odgovor, da za to lokacijo ni kulturovarstvenih pogojev in pridobitev kulturovarstvenih 

smernic ni potrebna, in ustno potrditev pripravljenega osnutka s strani ZRSVN. V avgustu je bilo na podlagi 

pripravljenega gradiva pet arhitektov povabljenih k pripravi idejnih zasnov ureditve. Vsi so se odločili za sode-
lovanje. Med pripravo so jim bile nudene dodatne informacije in razlage. Med tem sta bili s strani gradbenega 

inštituta ZRMK in Restavratorskega centra pridobljeni okvirni oceni stroškov za utrditev zaradi poplav že zelo 
načetih ruševin. V novembru je bila izvedena javna predstavitev pripravljenih idejnih zasnov. Na podlagi 

mnenj strokovnih sodelavcev PŠJ in direktorja DOPPS-a, je bila izdelana ocena posameznih rešitev. Sprejeta je 

bila odločitev o utrditvi ruševin ter vzporedni pripravi projektne dokumentacije v letu 2016. Za celostno uredi-
tev se poskuša pridobiti sredstva iz EU razpisov oziroma se jo umesti v naslednji petletni plan. Novembra je 

odgovorna konservatorka podala predlog za vpis Ukna v Register nepremične kulturne dediščine Slovenije. V 
decembru se je v smislu pridruženega partnerja ureditev območja Ukna umestilo med projektne aktivnosti 

Občine Divača v prijavi z delovnim naslovom Razvoj rekreativnega turizma na čezmejnem območju. S prijavo 
bo Občina kandidirala za sredstva iz programa Interreg Slovenija-Hrvaška.    

III 
3.1.e Popisati in ovrednotiti 
rudniške rove v soteski 
Sušice in Reke 

111,87 
100,55 

Zorman 

Pristopilo se je k popisu in vrednotenju rudniških rovov v soteski Sušice in Reke, ki so večinoma prepuščeni 

naravnim procesom in zato v slabem stanju (podrti, zaliti, nestabilni). Pripravljeno bo zaključno poročilo. 

III 

3.1.f Zagotoviti predhodna 
arheološka raziskovanja pri 
zemeljskih posegih na 
območjih arheološke dediš-
čine 

2.258,57 
1.131,19 

Pečar/Opara 

Pred ureditvijo oziroma tlakovanjem trga v Škocjanu so bila izvedena predhodna arheološka raziskovanja. 
Naročnik del je bila Občina Divača. 

III 

3.1.g Zagotoviti ustrezne 
strokovne predloge za 
izvajanje varstva kulturne 
dediščine 

11.047,49 
10.786,20 

Kranjc 

Januarja se je študijo stavbne dediščine naših treh zaščitenih naselij, ki je bila izdelana kot prva faza razvoj-

nega dokumenta za območje PŠJ konec leta 2014, poslalo v presojo pristojnim članicam strokovnega sveta in 
sveta zavoda ter prejelo pozitiven odziv. Na podlagi te študije se je nato, upoštevajoč njihove strokovne usme-

ritve in pomisleke, pripravilo pobudo za vzpostavitev nove kategorije ekoloških sanacij kulturnih spomenikov 

za Eko sklad, ki se ga je poslalo v vednost Ministrstvu za infrastrukturo, Ministrstvu za kulturo in Ministrstvu za 
okolje in prostor. V juliju se je na podlagi lanske študije, anket opravljenih med domačini v parku v letu 2006, 

pregleda vsebin konservatorskega načrta in razgovorov z odgovorno konservatorko uskladilo vsebine druge 
faze razvojnega dokumenta za tri vasi ožjega zavarovanega območja in izvedlo povpraševanja po ponudbi. V 
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avgustu je bil za pripravo prostorskega dela izbran LUZ, dr. Simoni Klaus pa je bila zaupana analiza intervjujev 

in terenskih zapiskov Darje Kranjc s ciljem priprave etnoloških podlag kot manjkajočega dela za oblikovanje 
vsebin, ki naj trem vasem vdahnejo dodatno življenje izhajajoče iz zgodovine krajev prepoznanih za dediščino 

oziroma spomenik državnega pomena. Decembra zaključeno delo obravnava sledeče vsebine: 1. del: analiza s 
študijo prostorskih značilnosti, zasnova javnih površin, krajinskih ureditev in prometa ter usmeritve za urejanje 

urbane opreme; 2. del: obrti na ožjem zavarovanem območju, ustno izročilo, zdravilstvo in zdravniška oskrba, 

šege ob posebnih priložnostih, družabno življenje, oglarstvo in prodaja lesa, vodniška služba in življenje ob 
Škocjanskih jamah, kulinarika, pošta Škocjan, grad Školj, Jamarsko društvo Matavun, vsebinski predlogi za 

projekte PŠJ po posameznih področjih.  
S pripravo strokovnih podlag je bila seznanjena Občina Divača, ki je razložila, da OPPN-ja za ožje zavarovano 

območje ne sme pripraviti, saj je v zakonu predvidena izdelava DPN-ja, katerega pa država ne namerava prip-
raviti. Zato predlaga, da se strokovne podlage, ki jih pripravlja PŠJ, v sklopu dopolnitev vežejo na nov OPN 

Občine Divača, ki je v sprejemanju. Strokovne podlage PŠJ lahko služijo za bodočo pripravo podrobnih ali 

posebnih PIP. 

III 

3.1.h Koordinirati vpis 
kraške suhozidne gradnje v 
register žive kulturne dedi-
ščine 

1.174,66 
1.055,78 

Kranjc 

Septembra je bil koordinatorju Registra žive kulturne dediščine Slovenije, na podlagi dogovora na sestanku, 

posredovan osnutek vloge kraške suhozidne gradnje. V novembru je bilo prejeto obvestilo o ustreznosti vloge 

z obrazložitvijo, da bo postopek v nadaljevanju peljala komisija. Ker bo potrebna še priprava spremljajoče 
dokumentacije, se bo na tej nalogi zagotovo delalo še v letu 2016. 

II 

3.1.i Izdati tematske publi-
kacije za izvajanje ustrez-
nega varstva kulturne 
dediščine 

3.517,41 
1.456,85 

Kranjc 

V prvi polovici leta se je natisnilo katalog bistvenih elementov stavbne dediščine treh vasi v parku, ki je bil 
pripravljen v sklopu lanske študije iz točke 3.1.g, in ga razposlalo vsem gospodinjstvom na območju parka z 

dopisom, da gre za smernice, ki naj se uporabljajo pri načrtovanju in izvedbi bodočih posegov. Zaradi digital-
nega tiska in lastnega oblikovanja so se znižali odhodki na tej postavki.  

V marcu se je vsem gospodinjstvom razposlalo iz portala vzete in natisnjene Nasvete za fizične osebe – lastni-

ke, ki imajo zemljišča z arheologijo Centra za preventivno arheologijo ZVKDS, ter priložilo tabelo z arheološk i-
mi najdišči in pripadajočimi kat. št. na območju parka, ki se nahajajo na zasebnih zemljiščih. V novembru se je 

iz lanske študije iz točke 3.1.g natisnilo še zloženko o problematičnih posegih na dediščinsko zaščitenih 
območjih parka in brošuro z naborom posameznih razlag glede postopkov in možnih rešitev za sanacijo in 

posege na stavbni dediščini naselij Betanja, Matavun in Škocjan. Oboje je bilo poslano lastnikom skupaj z 
oceno stanja posameznih pripadajočih gradenj z vidika kulturovarstvene zakonodaje, opozorilom o ustreznih 

izvedbah fasad ter dopisom, da so bile lastnikom s tem podane vse informacije o tem kaj v osnovi pomeni 

varstvo kulturne dediščine v praksi in na podlagi katerih se lahko, skladno s svojimi vrednotami, odločajo za ali 
proti. 

V okviru projekta RoofOfRock je bila izdelana publikacija (v slovenščini, angleščini, italijanščini in hrvaščini) 
»Skupne smernice in priporočila za spremembo zakonodaje« v kateri je predstavljen pregled vse obstoječe 

zakonodaje, ki se nanaša na pridobivanje in uporabo ploščastega apnenca kot naravnega materiala, priprav-

ljena so bila priporočila in smernice za sonaravno izkoriščanje ploščastega apnenca, njegovo izkoriščanje na 
sonaraven način, uporaba v arhitekturni kulturni dediščini ter pripravljena priporočila za vzpostavitev enotne 

zakonodaje na celotnem projektnem območju (od Trsta do Dubrovnika). 

  
3.2 Izvajati ukrepe za 
ohranitev kulturne 
dediščine 

12.070,32 
  

8.344,29 

 

III 

3.2.a Sanirati poškodovane 
in porušene suhe zidove, 
predvsem v naseljih in 
bližnji okolici, ohranjati 
znanje in vedenje o gradnji 
suhozidov 

8.077,74 
3.650,48 

Kranjc/Opara 

V marcu je bila v sklopu projekta Kamen-most programa Čezmejno sodelovanje Slovenija-Hrvaška na 

sprejemnem centru izvedena delavnica obnove suhega zidu s študenti Višje strokovne šole Šolskega centra 

Srečka Kosovela Sežana. V avgustu se je z vodilnim partnerjem tega projekta uskladilo še vsebine in 
postavitev table o suhih zidovih na tej lokaciji.  

V septembru se je uskladilo lokacijo zidu, ki naj bi se ga obnovilo v sklopu popularizacijske delavnice 
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Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraškega suhega zidu (konzorcija) in pripravilo vlogo za 

kulturovarstvene smernice. Kljub pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj in zagotovljenemu denarju, do izvedbe ni 
prišlo, zaradi zapletov s sklepanjem avtorskih pogodb z izvedenci, tj. učitelji gradnje, zato je odhodek na tej 

postavki znatno nižji. 
Po parku se je sicer v lastni režiji popravilo kar nekaj suhih zidov, predvsem v sklopu vsakoletne delovne akcije 

z domačini.  

III 
3.2.b Vzpostaviti in izvajati 
aktivnosti v okviru konzorci-
ja za kraške suhozide 

3.265,42 
4.040,23 

Kranjc 

V januarju in februarju so v okviru projekta Living Landscape (glej točko 7.4.c) potekale obsežne in intenzivne 

priprave ter aktivnosti za ustanovitev konzorcija za kraško suhozidno gradnjo. 27. 2. 2015 smo v Promocijsko 
kongresnem centru Pr Nanetovh v Matavunu speljali ustanovno skupščino. 32 ustanovnih članov se je 

povezalo v Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje (konzorcij) in se zavezalo h 
skupnemu delovanju na tem področju.Pristopno izjavo ob ustanovitvi konzorcija je svečano podpisalo deset 

znanstveno-raziskovalnih in izobraževalnih institucij, tri občine, tri druge upravljavske institucije, dva 
arhitekturna biroja, civilno združenje in trinajst posameznikov – fizičnih oseb, od tega šest iz Italije.Dve občini 

sta nas podprli z zavezo o sodelovanju. PŠJ je za leto 2015 prevzel vlogo koordinatorja konzorcija. V sklopu 

skupščine je bil obenem usklajen in potrjen plan dela za leto 2015, ki obsega 28 aktivnosti v okviru štirih 
vsebinskih sklopov, tj. raziskovanje in razvoj, prostorsko upravljanje, informiranje in ozaveščanje ter 

izobraževanje, ki bodo izvedene skladno z interesom predvidenih ciljnih skupin, nosilcev oziroma viri 
financiranja.  

V Promocijsko kongresnem centru Pr Nanetovh so bili v nadaljevanju izvedeni še trije delovni sestanki delovnih 

skupin in eno strokovno srečanje, upravni odbor pa se je sestal štirikrat. S tiskovinami in nasveti se je nudilo 
podporo vsem članom, ki so promovirali Partnerstvo v okviru krajevnih ali občinskih praznovanj na Opčinah, v 

Dolini, Pliskovici, Lipi in na Dnevu parka Škocjanske jame - Jamskem prazniku, »Belajtngi«. V maju je bila 
postavljena spletna stran partnerstva, ki si jo lahko ogledate na tej povezavi: 

http://kraskagradnjanasuho.wix.com/suhozidnagradnja, in jo ureja PŠJ. V juniju se je pomagalo pri 
oblikovanju sistema vrednotenja del pri različnih dejavnostih vezanih na zaščito, vrednotenje in popularizacijo 

kraške suhozidne gradnje, ki je bil dokončno usklajen v juliju. Prav tako v juniju se je pričelo v sodelovanju s 

člani konzorcija razvijati projektno delo za vrtce in osnovne šole. V sklopu le-tega se je s finančno podporo PŠJ 
do decembra izvedlo pet izobraževanj za 27 učiteljic in vzgojiteljic kraških osnovnih šol in vrtcev (Hrpelje-

Kozina, Divača, Vremski Britof, Povir, Sežana, Dutovlje, Štanjel, Komen, Nabrežina). V letu 2016 se bo v okviru 
tega programa izvedlo še tri srečanja in zaključno predstavitev v okviru Dni evropske kulturne dediščine. Med 

avgustom in decembrom se je sodelovalo z Visokošolskim središčem Sežana pri pripravi vsebinske in finančne 

strukture strokovnih izobraževalnih programov za graditelje kraških suhozidnih konstrukcij. V zvezi s slednjim 
se je sklicalo tudi sestanek upravnega odbora, kjer se je obenem predstavilo pobudo sodelovanja konzorcija 

pri snovanju evropske poti suhih zidov. V oktobru se je na temo suhih zidov v parku gostilo dijake 
Srednješolskega centra Srečka Kosovela Sežana. Med oktobrom in decembrom se je koordiniralo pripravo 

osnutka konzorcijskega plana za leto 2016 in pisnega dela izpita za imenovanje v naziv izvedenec KSG, ki so 

ga decembra uspešno polagali štirje nosilci ljudskih znanj kraške suhozidne gradnje. Vsem članom se je 
razpošiljalo vabila in obvestila o potekajočih aktivnostih in dejavnostih članov. Po potrebi se je pobude članov  

koordiniralo. 

III 3.2.c Urediti trg v Škocjanu 727,17 
653,58 

Opara 
Obnova trga v Škocjanu je zaključena. Zamenjano je bilo ostrešje in kritina ter sanirani poškodovani zidovi 
stare osnovne šole v Škocjanu. Tlakovalo se je osrednji trg s kamnitimi ploščami. Polega tega je bilo urejeno 

odvodnjavanje meteornih vod na trgu, na zalogo so bile vgrajene kanalizacijske PVC cevi za zbiranje 
komunalnih odplak. Popravljeni so bili zidovi okrog cerkve sv. Kancijana. Pri pripravi terena za polaganje 

kamnitih plošč so arheologi naleteli na ostanke rimske poselitve v Škocjanu. Ob vodnjaku na trgu so odkrili 
ostanek naselbinske plasti iz rimskega obdobja, verjetno v skalo vkopanega objekta, morda rimske hiše, kar 

potrjujejo najdeni odlomki domačih posod in amfor. Med izkopavanji so se pokazali še ulični tlak, v katerem so 

našli beneški novec iz let 1676–1684, ter ostanki temelja stavbe, ki po primerjavi s franciscejskim katastrom 
predstavljala podaljšanje stavbe stare šole, današnjega vaškega doma in turističnega informacijskega centra. 

 
 
 

 

http://kraskagradnjanasuho.wix.com/suhozidnagradnja
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Pregled realizacije Cilja 3 v letu 2015 

 

 
Kazalnik za 3. cilj 
 

Dolgoročni cilj Kazalniki Doseganje kazalnika v prvi polovici leta 2015 

3. Sodelovanje pri varstvu kulturne 
dediščine 

Število obnovljenih kulturnih spomenikov 
(velja za celotno obdobje izvajanja PVR 
PŠJ 2013-2017). 

Obnovljen je bil trg v naselbinskem spomeniku 
Škocjan. 

 Dodatni kazalniki 
40 metrov obnovljenih suhih zidov 

 
Kazalnik je deloma dosežen, obnovljenih je bilo 
okoli 30 m suhih zidov pri upravi PŠJ. 

 
Realizacija stroškov  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

naloge in aktivnosti
plače tržna 

dejavnost

plače - 

proračun - 

javna sl.

plače SKZG
plače nejavni 

vir f.
plače projekti

plače projekti 

sofinancirane iz 

nejavnega vira

REALIZACIJA        

SKUPAJ PLAČE 

S PROJEKTI

3. Sodelovanje pri varstvu kulturne 

dediščine ter ohranjanju kulturne 

krajine

80,14 18.850,43 0,00 10.912,45 0,00 0,00 29.843,02

materialni 

stroški 

proračun

materialni 

stroški SKZG

materialni 

stroški tržna 

dejavnost

materrialni 

stroški nejavni 

vir

materrialni 

stroški 

občinska 

sredstva

materialni 

stroški projekti

materialni 

stroški - 

projekti 

sofinancirani iz 

nejavnega vira

skupaj 

materialni 

stroški

0,00 0,00 0,00 18.447,90 0,00 0,00 0,00 18.447,90

investicije SKZG
investicije 

projekti - drugi

investicije 

projekti - 

proračun

investicije 

projekti -  EU

investicije 

projekti - 

sof.nejavni vir

investicije 

nejavni vir

SKUPAJ 

investicije
SKUPAJ PLAN

SKUPAJ 

REALIZACIJA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.040,27 48.290,92
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4. cilj: Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja parka in širjenje zavesti o parku(zneski v 
EUR) 

 

Prior. 

Cilj – 

podcilj – 

naloge in 
aktivnosti 

 
Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki 
koordinator 

  

4. Razvijanje okol-
ju prijaznega obis-
kovanja parka in 
širjenje zavesti o 
parku – trajnostni 
razvoj turizma 

1.286.826,23 
 

1.184.963,78 

 

  

4.1 Organizirati 
naravi prijazen 
obisk po Škocjan-
skih jamah 

310.125,62 332.056,05 

I/II 

4.1.a Organizirati ter 
izvajati strokovno in 
varno vodenje obis-
kovalcev po Škocjan-
skih jamah ter proda-
ja lokalnih proizvodov 

275.087,89 

301.493,00 

Martinčič/ 
Požar/ 
Koder 

Kakovostna in uspešna izvedba te naloge je pogojena z zadostnim številom usposobljenega kadra, kar je 
podprl tudi strokovni svet. PŠJ mora vsakodnevno zagotavljati naravovarstveni nadzor ter predstavljati 

Škocjanske jame kot svetovno dediščino na naravi in obiskovalcem primeren način. PŠJ je za ta namen 
organiziral tečaj oziroma usposabljanje za jamske vodnike ter kratek tečaj za študente, ki opravljajo v parku 

ostala sezonska dela.  
PŠJ ima za opravljanje delovnih nalog iz tega cilja predvidena lastna sredstva po načrtovanem programu dela, 

v kar spada tudi zaposlitev sezonskih vodnikov in študentov. V lanskem letu je zaradi nepričakovano 

povečanega obiska odhodek nekaj večji od načrtovanega, saj je PŠJ za varno in kvalitetno vodenje moral 
zagotoviti dovolj veliko število kadrov in ur zaposlenih. V aprilu sta bila sprejeta dva sodelavca za določen čas, 

maja še sedem in junija še zadnji štirje (skupaj torej 13), odobreno pa je bilo tudi določeno število ur za 
študentsko delo. Zaradi rekordnega obiska, ko je Škocjanske jame obiskalo 131.958 obiskovalcev (16,9% več 

kot leta 2014), so vsi zaposleni opravili več del vezanih na turistični obisk, predvsem pa več vodenja po jamah, 

po zbirkah in po parku ter opravljali reden nadzor in tekoča vzdrževalna dela. Škocjanske jame je obiskalo 
24.502 domačih in 107.456 tujih obiskovalcev, po državi prihoda jih je največ prišlo iz Velike Britanije, Italije, 

Nemčije, Češke, Francije, ZDA, Izraela, Nizozemske, Španije in Poljske. Rekordno število obiskovalcev velja za 
vso Slovenijo, saj jo je obiskalo 12% turistov več kot v preteklem letu, kar je nad evropskim povprečjem (5-

odstotna rast). PŠJ je obiskalo največ odraslih oseb, sledijo otroci (vključno z učenci osnovnih šol), nato 

študenti in dijaki, najmanj pa je bilo upokojencev. Že drugo leto zapored je bil podeljen certifikat odličnosti, ki 
ga na podlagi pozitivnih ocen uporabnikov podeljuje največji turistični portal na svetu: Tripadvisor. 

Organiziran je bil obisk po učni poti in ogled muzejskih zbirk. Konec maja je na novi informacijski točki odprla 
svoja vrata prenovljena muzejska zbirka Zgodovina raziskovanja Škocjanskih jam, ki domuje v kletnih 

prostorih informacijske točke na sprejemnem centru parka. 
Skozi celo leto se je po potrebi nabavljalo za prodajo v trgovini s spominki, v prodajni program je bilo 

uvrščenih nekaj novih artiklov. V to aktivnost je vključeno še delo z rezervacijskim sistemom, delo na blagajni, 

vodenje statistik in evidenc. Več delovnih ur se je opravilo zaradi uvedbe novega rezervacijsko prodajnega 
sistema prodaje rezervacij in vstopnic za ogled jame, uvedena je bila davčna blagajna na prodajnih mestih z 

gotovinskim poslovanjem. 

II 

4.1.c Izvajati moni-
toring števila obisko-
valcev v okviru nosil-
ne zmogljivosti 

3.153,55 
4.087,59 

Debevec 

V prvi polovici leta je bil opravljen servis števcev pohodnikov ter pregled računalniške opreme za odvzem 
podatkov na lokacijah Škocjan in Lisična. Iz števca na lokaciji Lisična je razvidno, da se je po učni poti v letu 

2015 sprehodilo 13.552 pohodnikov, v povprečju 37 na dan. Največje število pohodnikov je bilo 1. aprila in 
sice4 246, na dan 26. aprila 177 in na dan 23. avgusta 173. 66% vseh pohodnikov gre v smeri poteka učne 



 25 

poti proti Betanji. Iz števca pred Škocjanom pa je razvidno, da je pešpot od Matavuna do Škocjana prehodilo 

24.015 oseb, v povprečju 66 na dan. Največje število pohodnikov je zabeleženo 19. septembra in sicer 1.496, 
31. maja 806 ter 23. avgusta 312. 52 % pohodnikov gre v smeri od Škocjana proti Matavunu. 

II 

4.1.d Izdelati projek-
tno nalogo o novih 
načinih vodenja po 
jamah in oblikovati 
nove interpretacijske 
programe 

1.789,96 

1.608,80 

Martinčič/ 
Polh 

V jamskem sistemu se načrtuje obnoviti del stare turistične poti v zgodovinskem stilu, namenjena le za občas-
na vodenja. Na ta način se bo ponudilo obiskovalcem možnost drugačnega doživljanja jam. V ta namen so bili 

upoštevani predlogi s študije Strokovne usmeritve za upravljavca (S. Šturm, PŠJ 2015). Del že obnovljene 

turistične poti po Šumeči jami (spodnja pot) je vključen v redno ponudbo za obiskovalce parka. Za skupine 
vrtčevskih otrok je bil izveden poseben interpretacijski program, ki vključuje ogled Velike doline, vstopnih 

delov Tominčeve jame in Schmidlove dvorane z elementi pravljice o Brkonji Čeljustniku, avtorja dr. Bogomirja 
Magajne. 

II 

4.1.e Izvajati aktiv-
nosti za enakomer-
nejšo porazdelitev 
obiska čez leto 

4.989,16 

2.237,24 

Polh/ 
Martinčič 

PŠJ se je usmerjal v izboljšanje organizacije dela vezanega na turistični obisk in izvajanje trajnostnega turizma 
čez vse leto. Aktivnosti za enakomernejšo razporeditev obiska preko celega leta so se kljub veliki obremenitvi 

zaradi velikega obiska izvajale, vendar v nekoliko manjši meri. Pripravljeni so bili programi in promocijske 

akcije za zimsko obdobje, ko je manj obiska. Te so bile namenjene različnim ciljnim skupinam, kot so šolske 
skupine, študenti, upokojenci, turistična in druga društva ipd. Rezultat je bil povečan obisk tudi v hladnejši 

polovici leta. 

I 

4.1.f Organizacija in 
izvajanje naravovars-
tvenega nadzora po 
celotnem jamskem 
sistemu 

25.105,06 

22.629,41 

Zorman/ 
Martinčič 

Organizirano je bilo izvajanje naravovarstvenega nadzora po celotnem jamskem sistemu, pri čemer je za 

zagotavljanje le tega nujno potrebno zadostno število usposobljenih naravovarstvenikov in honorarnih sodela-
vcev. Nadzor se zagotavlja redno in vsakodnevno tako v jamah kot v Mali in Veliki dolini, kjer se na več mestih 

zagotavlja naravovarstveni nadzor in vrši izobraževanje ter nudi pomoč in dodatne informacije obiskovalcem.  

  

4.2 Posodobiti in 
urediti infrastruk-
turo za obiskovan-
je jame 

328.983,50 
 

279.519,05 

  

II 4.2.a Prenoviti 
osvetlitev v jami 54.718,08 52.827,31 

Opara  

Naloga se je izvajala in bila uspešno zaključena v sklopu projekta ESRR »Obnova turističnih poti in kontrole 
vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faza prenove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu«.  

Po rebalansu se je naknadno položilo še energetski kabel od dvigala do Tommasinijevega mostu, nakupilo 
nekaj rezervnih reflektorjev ter osvetlilo tunel proti Slapu v Oknu. 

II 

4.2.b Obnoviti naj-
bolj dotrajane odseke 
poti v Šumeči jami 
(pohodne površine, 
ograje …) 

269.447,49 
222.771,79 

Opara 

V letu 2015 se je zaključil ESRR projekt »Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. 
faza prenove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu«, ki je vključeval tri sklope. Prvi sklop je 

obsegal gradbena dela v jami in prenovo osvetlitve, drugi sklop je obsegal prenovo sprejemnega centra (točka 
4.3.a), tretji sklop pa je bil namenjen vzpostavitvi video nadzora in pristopne kontrole v jami.  

Obnova turističnih poti v Tihi in Šumeči jami se je pričela izvajati junija leta 2013 ob podpisu gradbene 

pogodbe, zaključena pa je bila januarja 2015. Pogodbena vrednost z izvajalcem del, podjetjem CPK d.d. iz 
Kopra je znašala 770.817,77 €. Končna vrednost je bila 770.015,50€. Vrednost strokovnega nadzora je bila 

14.476,28 €. Strokovni nadzor je opravljalo podjetje Elita I.B. d.o.o. iz Sežane. Prenova je vključevala celotno 
prenovo turistične poti, zamenjavo ograj ob poteh in prenovo vse osvetlitve v jami z LED diodami, primernimi 

za jamski sistem. Vrednost zadnjega razpisa, ki smo ga izvajali v letu 2015 za vzpostavitev video nadzora v 
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jami in pristopne izstopne kontrole ter posodobitev blagajne za prodajo vstopnic je bil skoraj za 70.000,00 € 

nižji od zagotovljenih evropskih sredstev. 
Glavni namen prenove je bil zmanjšati vpliv osvetlitve jame na razrast alg, lišajev in mahov ter motnje kolonij 

netopirjev.  
Vodilo pri osvetlitvi poti je bilo, da so svetilna telesa čim bolj oddaljena od geoloških in geomorfoloških tvorb in 

da je s tem čim bolj zmanjšan vpliv toplote in svetlobe na razrast alg, lišajev in mahov. Z novo osvetlitvijo se 

je zmanjšala poraba električne energije za več kot dve tretjini.  
Pohodna pot je diskretno osvetljena z LED trakovi, ki so pričvrščeni bodisi na spodnjo prečko ograje ali v RF 

niše v zidovih ob poti. Jamski prostor – ambient je osvetljen s 160 svetilnimi telesi, moči od 5 do 30 W. 
Svetilna telesa so večinoma postavljena na nerjaveče količke ob ograji, nekateri tudi izven poti. Svetilna telesa 

imajo take mehanizme, da je njihovo servisiranje možno iz poti. Zaradi velikosti dvoran so še vedno nekatera 
svetilna telesa postavljena izven poti.  

Energetski kabel je vkopan v pot, razen na odseku od prehoda v Tiho jamo do Cerkvenikovega mosta ter od 

Šotora do vrha Kalvarije v Tihi jami, kjer poteka na nosilcih ob turistični poti.  
Z namenom varstva populacij netopirjev je bila obnovljena spodnja pot v Rudolfovi dvorani. Skupaj s 

strokovnjakom za netopirje (pooblaščen s strani ZRSVN) je bilo določeno, da se v času hibernacije netopirjev 
obiskovalce vodi po spodnji poti; v primeru, da je le-ta neprehodna zaradi poplav ali ledu je sicer možen obisk 

po zgornji poti, vendar je osvetljena le pohodna pot, in še ta v zmanjšanem obsegu. S strokovnjakom za 

netopirje je bila tudi določena postavitev ambientalne osvetlitve v celotni jami.  
Velik poudarek prenove je bil namenjen tudi varnosti obiskovalcev in zaposlenih. Pot je v celoti prevlečena s 

proti zdrsno plastjo s fino kremenčevo malto,zato sedaj ni več zdrsov obiskovalcev, kot so bili v preteklih letih. 
Poleg tega se pod pohodno pot ne spira več kremenčev pesek, ki se je v preteklosti nekajkrat na leto nasul, da 

je blažil zdrse obiskovalcev. Kremenčev pesek se je nato spiral s poti in prenašal po jami. Prenova ograj je 
temeljila na ohranjanju tehnične dediščine, zato je večina ograj (razen na najbolj izpostavljenih odsekih) 

narejena po vzoru t.i. »Škocjanske ograje« s tremi ali petimi prečkami.  

Tretji sklop projekta - vzpostavitev video nadzora v jami in pristopne izstopne kontrole ter posodobitev 
blagajne za prodajo vstopnic, se je izvajal v letu 2015. Vrednost pogodbenih del je znašala 208.839,51 € brez 

DDV. Razpis je zajemal tako upravičene kot neupravičene stroške. Kot neupravičen strošek je strošek 44 
mesečnega vzdrževanja razpisane opreme, CRM/ERP rešitev, kontakti in človeški viri. Skupni znesek po 

realizirani pogodbi znaša 148.499,28 €, upravičenih stroškov torej 138.598,68€, neupravičen strošek pa je 

znašal 9.900,6 € brez DDV in ga je plačal PŠJ. Izvajalec del je bilo podjetje Editor iz Nove Gorice. 
V okviru predmetnega javnega naročila je bila izdelana programska rešitev, ki vsebuje spletno stran, mobilno 

aplikacijo, platformo za prodajo kart, dobavljena video nadzorna in mrežna oprema, domofoni ter kontrola 
pristopa (validatorji). Glavni pomen tega sklopa je bila vzpostavitev optične povezave v jami s sprejemnim 

centrom. Optična povezava ima številne naravovarstvene vsebine. Ne le, da je namenjena nadzoru in 

obnašanju obiskovalcev v jami, omogoča tudi spremljanje stanja v jami – monitoring (na primer polnjenje 
ponvic z vodo, naraščanje vodostaja Reke, razrast lampenflore …). Na to optično omrežje se vežejo tudi vsi 

merilni inštrumenti v jami, kar pomeni, da bo lahko vzpostavljen celovit in integriran monitoring, ažurno in v 
realnem času, podatki pa se bodo enotno shranjevali na serverju. Dodatno je bila pod Cerkvenikov most v 

Šumeči jami nameščena tudi radarska sonda, ki spremlja vodostaj – nivo reke Reke.  
Iz lastnih sredstev parka je bila izdelana projektna dokumentacija prenove poti v Veliki dolini in spodnje poti 

od »Krokodila« do Swidovega razgledišča v Šumeči jami ter v Hankejevem kanalu do Martelove dvorane.  

Na podlagi projekte dokumentacije za Veliko dolino je bil obnovljen dotrajan odsek turistične poti od 
Tommasinijevega mostu do slapa pod naravnim oknom. Obnovljen je bil tlak, prenovljena osvetlitev tunela in 

električne instalacije v vrednosti okrog 35.000 €. Hkrati je bil montiran tudi optični kabel od sprejemnega 
centra do Tommasinijevega mostu. Tudi tu bo optični kabel služil enakemu namenu kot v jami. 

II 

4.2.c Obnoviti posa-
mezne odseke starih 
poti (Hankejev kanal, 
Novakov most), ki 
bodo namenjene 
raziskovanju in ome-
jenemu ekskluzivne-
mu obiskovanju 

4.817,93 
1.633,94 

Peric 

V letu 2015 se zaradi predhodnega dogovora s predstavniki MOP in ZRSVN niso izvajala obnovitvena dela 
raziskovalne poti v Hankejevem kanalu. Dogovorjeno je bilo, da se predstavniki MOP in ZRSVN z vodenjem v 

Hankejev kanal pod določenimi pogoji načeloma strinjajo, zato je bil pripravljen projekt obnove poti v 

Hankejev kanal. 
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II 

4.2.d V jami položiti 
optični kabel, ki bo 
omogočil nadzor in 
komunikacijo z 
informacijskim cen-
trom ter zagotavljal 
varnost obiskovalcev 

0,00 
2.286,00 

Opara 

Naloga se je izvedla v sklopu projekta ESRR »Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami« 

ter I. faza prenove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu« in je opisana v točki 4.2.b. 

Poleg tega se je izvedla optična povezava iz sprejemnega centra do strojnice dvigala in Tommasinijevega 
mostu. Z optičnim kablom se je povezalo J'kopinov skedenj in nov gospodarski objekt. 

  

4.3 Obnavljati, 
posodabljati ali 
graditi infrastruk-
turo, ki omogoča 
varno in doživeto 
obiskovanje parka 

459.677,60 
 

442.275,59 
 

II 

4.3.a Celovito preu-
rediti informacijski 
center z okolico 
(nadomestna gradnja 
gospodarskega obje-
kta, posodobitev e-
točke, izgradnja 
čistilne naprave, 
ureditev parkirišč) 

385.724,94 373.426,05 

Pečar 

Gospodarski objekt je bil po terminskem in finančnem planu uspešno in kvalitetno izveden ter dokončan v 

mesecu maju. Uporabno dovoljenje je bilo izdano 12. 6. 2015. Dela je izvajala družba AS-Primus d.o.o.. 
Končna vrednost vseh izvedenih del je bila 347.610,14 € brez DDV. Objekt je v polni uporabi.  

Nova zbirka zgodovine raziskovanja Škocjanskih jam v kleti dozidave A sprejemnega centra je bila urejena in 
postavljena spomladi. Slavnostna otvoritev novega objekta, vključno z zbirko, je bila 29. 5. 2015.  

Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD) za malo čistilno napravo SBR kapacitete 150 PE je bil izdelan v mesecu 

maju. Gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt je bilo izdano v mesecu juliju. Dela izgradnje ČN je izvajala 
družba Godina d.o.o. Zaradi ugodnega vremena je bila velika večina del izvedena do konca leta 2015. ČN je 

začela poskusno obratovati v februarju 2016. 
Konec leta je bil izdelan idejni projekt za ureditev parkirišč, ki je bil usklajen z ZRSVN, Območna enota Nova 

Gorica in Občino Divača. Zaradi delne širitve zgornjega parkirišča za avtobuse in posledično dopolnitve OPN za 
Občino Divača bo projektna dokumentacija (PGD in PZI) izdelana v jeseni 2016.  

II 

4.3.b Izdelati, posta-
viti in vzdrževati 
informativne in izob-
raževalne table ter 
oznake (informacijski 
center, jame, učna 
pot Škocjan …) 

1.590,76 
4.606,04 

Peric 

Nadaljevalo se je s postavljanjem usmerjevalnih in izobraževalnih tabel po parku za obiskovalce. Dodatno je 

bil ob odprtju nove info točke na sprejemnem centru postavljen še informativni steber, nekaj starejših tabel je 
bilo zaradi dotrajanosti prelepljenih z novimi folijami ali zamenjanih. 

II 

4.3.c Urediti nevarne 
odseke pohodne 
površine na učni poti 
Škocjan in drugih 
sprehajalnih poteh v 
parku 

34.754,58 
31.695,13 

Opara 

Pohodna pot pod Školjem je bila na najbolj nevarnih odsekih od ruševin gradu v smeri proti Škofljam 
popravljena. Narejene so bile lesene stopnice, ki omogočajo precej bolj varen korak na sprehajalni poti po 

soteski Reke, ki je del turističnih in planinskih poti v parku.  

Izdelan je bil tudi material za nerjaveče »Škocjanske« ograje ob poti na razgledišče v Veliko dolino. Ograja bo 
postavljena, ko bo usklajena in dokončana projektna dokumentacija za ureditev poti do razgledišča. 

II 
4.3.d Izdelati in 
postaviti klopi v 
parku 

1.307,65 
8.892,51 

Opara 



 28 

Postavljene so bile nekatere nove klopi, in sicer na poti proti Mahorčičevi jami ter pred Delezovo domačijo v 

Škocjanu. Zaradi otvoritve novega objekta na sprejemnem centru so bile naknadno stare dotrajane klopi 
zamenjane z novimi.  

II 

4.3.f Posodobiti 
muzejske zbirke 
(dopolniti muzejske 
zbirke z novimi 
muzejskimi vizualija-
mi ter njihova kako-
vostna tehnična 
predstavitev; opremi-
ti prostore z manjka-
jočo osnovno opremo 
in sanacija vlage) 

25.236,89 
21.480,64 

Kranjc 

Eksponati iz J'kopinovega skednja so se zaradi vlage v objektu čez zimo prenesli v arhiv upravne stavbe parka. 

29. 5. je bila svečano odprta nova stalna postavitev razstave o zgodovini odkrivanja jam na sprejemnem 
centru parka. V ta namen je bila sklenjena najemna pogodba za nekatere stare predmete z zbirateljem 

Srečkom Rožetom, izdelani so bili stenski panoji, instalacije, ohišja za monitorje, vitrine in izvedeno je bilo 

oblikovanje zbirke.  
20. 6. je bile sklopu Poletne muzejske noči slavnostno odprta lani dopolnjena hiša škocjanskih staroselcev iz 

časa Rimljanov.  
Junija se je Pokrajinskemu muzeju Koper za potrebe njihove nove stalne muzejske postavitve vrnilo predmet 

koš za žito (E 253), ki je bil razstavljen v J'kopinovem skednju. 

Izobraževalo se je in zbiralo ideje za novo postavitev in vsebine v Jurjevem skednju. Za potrebe realizacije 
segmenta te postavitve je potekalo mesečno fotodokumentiranje utripa treh vasi ožjega zavarovanega 

območja. V juliju se je preko Goriškega muzeja pridobilo kontakte za potrebe izdelave replike »čeftina«, kot 
ključnega obrednega predmeta »zelšča«, pomladnega običaja lučanja »čeftina« v Reko, ki je zamrl na prelomu 

med 19. in 20. stol. V aprilu je steklo naročilo izdelave makete Dujčevega mlina, ki bo zaključena v januarju 
2016. Dokumentiralo se je razlago izdelovalca Janka Samse. Za snovanje postavitve se bo uporabilo tudi 

etnološke podlage izdelane v okviru aktivnosti 3.1.g.   

Oktobra je bila sprejeta odločitev o umestitvi spominske vitrine posvečene dr. Francetu Habetu v predavalnico 
upravne stavbe parka. 

II 

4.3.g Na poteh 
zagotoviti varnost 
obiskovalcev (varo-
valne mreže), da se 
pri tem ne okrnijo 
geomorfološke in 
geološke naravne 
vrednote 

10.335,62 
1.521,65 

Opara 

Na izpostavljenih mestih nad potmi v Veliki in Mali dolini so bile zamenjane in popravljene lovilne varovalne 
mreže za zaščito obiskovalcev ter očiščene stene. Tako je do nadaljnjega zagotovljena večja varnost oziroma 

funkcioniranje mrež. V sodelovanju z ZRSVN je bil izveden ogled mest potencialno padajočega kamenja v Mali 

dolini, kjer je bilo določeno, da se galerije – nadstreška ne postavi. V primeru nenadnega usada, oziroma 
padajočega skalovja je potrebno imeti potrebna sredstva za hitro in varno sanacijo poti, ki pa v letu 2015 niso 

bila porabljena. 

II 

4.3.h Preučiti mož-
nosti za ureditev 
parkirišč zunaj zava-
rovanega območja 

727,17 
653,58 

Zorman 

Zaradi povečanega prometa v dneh visoke sezone so se preučile možnosti za ureditev parkirišč zunaj parka.  
Predloge oziroma možne rešitve zbrane v dokumentu (Preučitev možnosti za ureditev parkirišč PŠJ, Zorman 

T.)  je obravnaval in podprl tudi strokovni svet. Stekli so pogovori o nadaljnjih ukrepih v zvezi s parkiranjem 
vozil obiskovalcev parka v prihodnje, najprej z projektom za ureditev obstoječega parkirišča, kasneje pa še s 

pogovori s stečajnim upraviteljem Primorja d.d., ki ima v lasti zemljišča v obrtni coni Risnik. Stekli so postopki 

za pogajanja oz. ponudbo zemljišč za predvidena parkirišča izven parka. Tovrstni ukrepi bodo posredno zago-
tovili tudi skrb za ohranitev biotske pestrosti zavarovanega območja, manjše onesnaženje območja, učinkovi-

tejšo kontrolo obiskovalcev ter nenazadnje manj problemov, ki se pojavijo v visoki sezoni na relaciji turisti in 
domačini. Zadnje je mišljeno predvsem v smislu parkiranja vozil po vaseh in ob cestah po parku idr. 

  
4.4 Promovirati 
park v širši ponud-
bi Krasa in Brkinov 

60.850,28 45.376,25  
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III 

4.4.a Sodelovati z 
občino Divača pri 
skupni promociji 
ponudbe na območju 
občine 

1.839,04 754,13 

Martinčič 

PŠJ je še vedno najbolj obiskana znamenitost v občini Divača in širši okolici, se pa ostala turistična ponudba 
veča, kar pomeni več sodelovanja z ostalimi ponudniki, predvsem s tistimi, ki dajejo prednost predstavitvi 

narave in kulturne dediščine območja. 

Konec maja je bila organizirana študijska tura za novinarje in predstavnike turističnih agencij. Čez vse leto je 
PŠJ sodeloval tudi z Razvojnim centrom Divača in sicer s skupno predstavitvijo na sejmih: Alpe Adria TIP, 

Freizeit v Celovcu, Expo Milano v okviru regijske predstavitve …Sodelovali smo tudi v okviru sestankov odbo-
rov, ki delujejo v okviru PŠJ. 

V juliju so stekli razgovori in usklajevanja s predstavnico Občine Divača Natašo Macarol na temo postavitve 
informativnih tabel na območju občine (glej aktivnost 6.2.b). Ob tej priložnosti je bila s strani občine dana 

pobuda o pripravi projektne ideje na temo vzpostavitve boljše prometne povezave za uporabnike javnega 

prevoza med Divačo in ŠJ ter ogledov drugih znamenitosti v občini. Skladno s tem je Služba za raziskovanje in 
razvoj julija pripravila anketo za obiskovalce, ki v park pridejo s pomočjo javnega prevoza. Anketa se je izvaja-

la na informacijskem centru parka od konca julija do začetka oktobra in je potrdila potrebo po izboljšanju 
prometnih povezav. 71% vprašanih meni, da sedanji avtobus ne vozi dovolj pogosto. Kar 84% vprašanih pa bi 

bilo pripravljeno storitev plačati. Obenem je bil s strani anketirancev izražen interes za opcijske oglede drugih 

znamenitosti v občini (88% interes). V dogovoru z direktorjem PŠJ in Občino Divača, se je v septembru na 
Območno razvojno agencijo v Sežani poslalo dve ideji za realizacijo v okviru projektov LAS za obdobje 2016-

2020, tj. idejo o vzpostavitvi prevoznih storitev po občini za obiskovalce (2016-2018: Divaška pravljica) in 
ureditvi pohodne poti med Vodarno Draga in zahodnim vodnim zbiralnikom (2018-2019: Vodna oskrba Južne 

železnice v Vremski dolini), kot dvema zelo kvalitetnima, a zaenkrat še neurejenima in težko dostopnima, 
znamenitostma v občini. Kljub pobudam zaposlenih v novembru, se zaradi zakasnitev pri oblikovanju konkret-

nih operativnih izvedbenih dogovorov s strani vodstva PŠJ in Občine Divača, v letni plan Občine Divača za 

2016 niso umestila sredstva za realizacijo projekta LAS na temo vzpostavitve prevoznih storitev. 
V septembru je bil PŠJ s strani Občine Divača seznanjen s projektom vzpostavitve Medgeneracijskega kultur-

nega središča v Vremski dolini z muzejem rudarstva, v zvezi s katerim je oktobra pomagal pri pripravi nabora 
opreme. Občina Divača potom Občine Sežana s tem projektom kandidira skupaj z ostalimi kraškimi občinami 

na sredstva neposrednega financiranja iz regionalnega razvojnega programa, ki v minulem programskem 

obdobju 2007-2013 niso bila podeljena. Celoten projekt nosi naslov »Izgradnja podporne infrastrukture za 
geopark«. 

III 
4.4.b Sodelovati z 
občino Divača pri 
vzpostavitvi TIC-a 

1.778,88 
1.215,24 

Martinčič 

29. maja je bila otvoritev nove informacijske točke na sprejemnem centru parka, kjer se v času povečanega 

obiska nudi informacije obiskovalcem parka. Poudarek je na promociji lokalnih ponudnikov. Trenutno ponudba 
obsega tiste lokalne ponudnike, ki so se vabilu, da promovirajo svojo ponudbo na informacijski točki, odzvali. 

Obiskovalce informacijske točke se glede na njihovo povpraševanje usmerja na lokalno ponudbo. 

III 

4.4.c V sodelovanju 
z drugimi turističnimi 
destinacijami na 
Krasu oblikovati nove 
turistične pakete 

3.150,12 
2.969,24 

Martinčič 

Sodelovanje z nosilci turistične ponudbe na Krasu in širše poteka po planu. Največ aktivnosti je bilo izvedenih 

v okviru skupne regijske predstavitve Istre in Krasa na Expo 2015 v Milanu. Gre za prvo skupno regijsko 
predstavitev. PŠJ je sodeloval z osmimi občinami obalno kraške regije, s ponudniki kot so Kobilarna Lipica, 

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Območna obrtna zbornica Sežana in ostalimi se je sodelovalo na 
nekaterih sejmih (Tip Alpe Adria, Expo gate, Freizeit Celovec, Expo Milano 2015, MOS Celje- Dan Krasa in 

Brkinov, Dnevi Kobilarne Lipica, Barcolana).  

Za celovito prenovo spletne strani www.visitkras.info se je PŠJ odločil skupaj z ostalimi soustvarjalci spletne 
strani (Občina Hrpelje – Kozina, Občina Sežana, Občina Komen, Občina Miren – Kostanjevica, Kobilarna Lipica, 

Razvojni center Divača). Na ta način PŠJ pomaga podaljševati povprečno dobo bivanja turistov, s katero se 
povečuje povprečna potrošnja turista, vključuje se več lokalnih ponudnikov in tako gradi trajnostni razvoj tur i-

zma. 

http://www.visitkras.info/
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III 

4.4.d Predstavljati 
park na turističnih 
sejmih, borzah, 
delavnicah in v medi-
jih 

46.844,78 

36.842,64 

Martinčič/ 
Polh 

Predstavniki PŠJ so se udeležili več kot dvanajst sejmov, borz in konferenc tako doma kot v tujini. Na sejmu 
TIP Alpe Adria je PŠJ bil tudi del predstavitve Srednje šole Sežana, s katero so dijaki omenjene šole prejeli 

zlato priznanje Turistične zveze Slovenije. 
Veliko delovnih ur je bilo vloženih v organizacijo predstavitve na Expo Milano 2015, kjer je bilo za samo pred-

stavitev vključenih največ akterjev.  
PŠJ je bil prisoten v medijih, še posebej v času promocijskih akcij. 
V parku so snemali različni promotorji naše dežele, in sicer TV Slovenija (oddaja o jamskem potapljaču, oddaja 

Na Lepše, dnevno informativne oddaje), produkcijska hiša Fatamorgana, Boštjan Burger, Google 3D, Video 
pro …  

Gostilo se je različne novinarje s celega sveta. Obiskalo nas je največ turističnih novinarjev, aprila tudi skupina 
Fijet novinarjev Slovenije. 

Objave so bile v tiskanih medijih (različne revije, katalogi in turistični vodniki), na radijskih postajah in spletnih 

straneh. 
Oktobra se je park odzval vabilu na sodelovanje na okrogli mizi o kulturni dediščini in turizmu v organizaciji 

Slovenskega konservatorskega društva. Park se je odzval tudi vabilu hotela Park iz Ljubljane, kjer v vsakem 
nadstropju predstavljajo enega izmed parkov Slovenije. Predstavnik parka je sodeloval v komisiji za izbor naj-

boljše tematske poti na območju Kraško-Primorske regije v okviru Zavoda za gozdove Slovenije OE Sežana. 
Park je sodeloval tudi pri predstavitvi Krasa kot destinacije odličnosti v okviru projekta EDEN, kjer je bila tema 

turizem in lokalna gastronomija in je bil Kras izbran med pet finalistov. 

V zavodih sv. Stanislava v Ljubljani je park postavil razstavo slik in izvedel predavanje o naravovarstvu, parkih 
in naravovarstvenikih na primeru Škocjanskih jam v okviru študijskih večerov škofijske gimnazije. 

Kljub vsemu naštetemu so bili odhodki, zaradi delitve stroškov s Kobilarno Lipica in finančne pomoči pri neka-
terih sejmih s strani MOP, manjši od planiranih. 

II 

4.4.e Oblikovati in 
razvijati nove inter-
pretacijske aktivnosti 
na podlagi kulturne 
dediščine in za doži-
veto spoznavanje 
površinskih delov 
parka ter jih vključe-
vati v ponudbo parka 

7.237,45 

3.595,00 

Martinčič/ 
Fajdiga 

20. 6. je PŠJ sodeloval v vseslovenski akciji Poletna muzejska noč, ki je bila letos arheološko obarvana z otvo-

ritvijo muzejsko nadgrajene in situ staroselske hiše iz časa Rimljanov v Škocjanu 3. Po predstavitvi te novosti s 
strani kustosinje arheologinje Pokrajinskega muzeja Koper dr. Maše Sakara Sučević je sledilo vodenje po praz-

godovinskem Škocjanu do Mušje jame v izvedbi arheologa Jošta Hobiča iz Odbora za varstvo kulturne dedišči-

ne BOK in PR. Dogodka se je udeležilo dvajset obiskovalcev.  
V juliju in avgustu je bilo izvedenih pet poletnih muzejskih delavnic, tri od teh so izvedli honorarni jamski vod-

niki. 
V aprilu je v okviru Odbora za podjetništvo BOK steklo intenzivno sodelovanje med izbrano oblikovalko in diva-

ško enoto VDC-ja za pripravo dvojezične slikanice ljudske pripovedke o nastanku Škocjanskih jam, ki je bila 

natisnjena v septembru. Še isti mesec se je v Škrateljnovi domačiji v Divači organiziralo slavnostno predstavi-
tev, ki se jo je poleg direktorja PŠJ, direktorice VDC Koper, avtorice Jasne Peršolja in avtorjev ilustracij udele-

žila tudi županja Občine Divača, Alenka Štrucl Dovgan. 
V drugi polovici leta 2015 se je urejalo vprašanje izdelave igrače Škocjanski potepuh, ki naj bo za otroke var-

na, in pripadajoče tehnične dokumentacije. V ta namen se je izvedlo mehansko testiranje in testiranje vnetlj i-
vosti igrače ter doreklo pripravo potrebnih dokumentov (kosovnica, izjava o skladnosti, ocena varnosti). 

V novembru smo s strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano prejeli pobudo za sodelovanje 

na Interreg projektu Slovenija-Hrvaška na temo otroku prijazne igrače izdelane na podlagi lokalnega ljudskega 
izročila. Zaradi številnih drugih pobud za sodelovanje na tem razpisu in prioritet zavoda, se je slednjo zavrnilo. 

V okviru odbora za trajnostni turizem so člani odbora in ostali ponudniki območja prisostvovali predavanju 
Dopolnilna dejavnost na kmetiji v izvedbi Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica. 

V novembru je v parku potekal sestanek članov odbora na temo širjenja turistične ponudbe parka. 

Odhodki so zaradi prilagajanju težišča dela nadzoru in vodenju po parku in jami manjši od planiranih. 
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4.5 V obnovljenem 
kulturnem spome-
nika Matavun 8 
zagotoviti možnos-
ti za širitev izobra-
ževalnih aktivnosti 
na področju vars-
tva narave in kul-
ture 

39.844,54 5.122,15  

II 

4.5.a V obnovljenem 
kulturnem spomeniku 
Matavun 8 organizi-
rati strokovna sre-
čanja in izobraževan-
ja (konference, 
simpozije, delavnice, 
seminarje) v okviru 
mednarodnih kon-
vencij, zvez in pro-
gramov 

20.495,22 2.640,41 

Martinčič 

Zaradi pomanjkanja kadra se s popisovanjem in urejanjem knjižnice in arhiva v prvi polovici leta ni 

nadaljevalo. V hiši je PŠJ januarja gostil evropsko komisarko za regionalno politiko Corino Cretu in slovensko 
ministrico za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenko Smerkolj,februarjapa potujočo razstavo projekta 

Living Landscape. Ob otvoritvi slednje je bila odprta tudi projektna info točka v PŠJ z Digitalnim katalogom 
kraške kulturne krajine. Istega meseca je bila tu izvedena ustanovna skupščina Partnerstva za ohranitev in 

popularizacijo kraške suhozidne gradnje. Matavun 8 je bil določen za sedež tega Partnerstva, zato so se v 

njem v nadaljevanju zvrstili še številni sestanki na to temo. Prav tako so se tu zvrstili številni sestanki 
prostovoljnih odborov, ki delujejo v okviru programa participacije javnosti Biosfernega območja Kras (BOK). 

Marca je PŠJ v hiši gostil dva dogodka Mreže šol PŠJ. Aprila je tu potekalo srečanje društva turističnih 
novinarjev. V istem mesecu je bilo v hiši izpeljano tudi srečanje s predstavniki Kobilarne Lipica. Aprila je v 

kletnih prostorih potekala otvoritev razstave Južna železnica. V istem mesecu je bilo tu izveden tudi sestanek 

Skupnosti parkov Slovenije. Maja je bila hiša sedež tridnevne prakse študentov etnologije in kulturne 
antropologije znotraj Mreže univerz PŠJ. V maju je v hiši potekal tudi mednarodni posvet o mokriščih ter 

srečanje predstavnikov MOP. V juniju je v objektu potekal seminar na temo velikih zveri (MOP), odvijalo se je 
srečanje predstavnikov turističnega gospodarstva Srbije ter srečanje Planinskega društva Sežana. Julija je v 

prostorih kongresnega centra potekala mednarodna raziskovalna šola. Avgusta je potekala predstavitev 

delovanja parka predstavnikom ciprške delegacije, novembra pa gruzijski delegaciji. Decembra je ista 
predstavitev potekala za predstavnike Sarajevskega kantona. Septembra se je predstavnici Ministrstva za 

kulturo predstavilo potek obnove Matavuna 8 kot primer dobre prakse, izvedlo strokovno predavanje za 
ambasadorje BOK in PR ter operativno srečanje Mreže univerz PŠJ. V oktobru se je v okviru srečanja 

Skupnosti naravnih parkov Slovenije izvedlo strokovno srečanje o ekosistemskih storitvah in koristih 
zavarovanih območij, prvo srečanje v okviru programa za učitelje in vzgojitelje na temo kraškega suhega zidu 

(glej aktivnost 3.2.b) in gostilo Primorske slovenistične dneve. V okviru Odbora za trajnostni turizem BOK se je 

v oktobru in novembru organiziralo dve srečanji s ponudniki gostinskih storitev na temo priprave jedilnika 
BOK. V decembru se je izvedlo celodnevno delavnico pisanja promocijskih zgodb za ponudnike BOK, 

prostorsko ureditveno delavnico z domačini, pisno testiranje nosilcev ljudskih znanj kraške suhozidne tehnike 
za imenovanje v naziv izvedenec. Začetek decembra je bila postavljena tudi razstava likovnih del članov 

likovne sekcije KD Rak Rakek, Marjana Olenika in Mojce Weber. 

Septembra je bil park vključen v akcijo SVRK »EU PROJEKT, MOJ PROJEKT«, katere namen je bil predstaviti 
30 primerov dobrih praks črpanja evropskih sredstev. Park Škocjanske jame si je ogledalo 130 vnaprej 

najavljenih obiskovalcev, od tega okrog 50 otrok društev Zveze prijateljev mladine iz Primorske. Ogledali so si 
jamo, obnovljeno domačijo Pr'Nanetovh in sodelovali na delavnici izdelave netopirnic in gnezdilnic. Dogodek je 

bil tudi medijsko pokrit s strani SVRK, ki je tudi kril vse stroške izvedbe dogodka (razen vstopnine za ogled 
jame, ki jo je park omogočil brezplačno).  

Kljub številnim dogodkom v sklopu te aktivnosti je zaradi nezainteresiranosti partnerjev v prvem 

mednarodnem kongresu »Scientific Research in Show Caves« Velike jame v Briščkih (Grotta Gigante) in IZRK 
ZRC SAZU odpadel drugi kongres, ki je bil načrtovan za leto 2015. Ta je predvideval kar nekaj izdatkov, zato 

je odhodek precej manjši od načrtovanega.  

II 
4.5.b Organizirati in 
koordinirati kulturne 
dogodke 

19.349,32 
2.481,74 

Martinčič 
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Maja je bila odprta zelo dobro sprejeta razstava Vodni viri in Južna železnica na Biosfernem območju Kras in 

porečju Reke, ki je delo prostovoljnega Odbora za varstvo kulturne dediščine našega biosfernega območja in 
jo je do konca avgusta videlo okrog 400 ljudi. V tem času sta članici odbora, prostovoljki Jasmina Klopčič in 

Anu Kahuna vsako nedeljo obiskovalcem nudili vodstvo po razstavi. Hiša je bila del projekta Dan odprtih hiš 
(Arhitekturna zbornica Slovenije), vodenje je izvedla arhitektka Silvija Kajzer. V enem od junijskih vikendov je 

bil prostor najet za izvedbo civilne poroke. 

V januarju se je začelo s snovanjem festivala znanstvenega in dokumentarnega filma Jamnarkult. Februarja je 
bil objavljen razpis za zbiranje gradiva. Vršila se je intenzivna komunikacija z avtorji filmov. V začetku avgusta 

se je pripravilo končen program festivala, s programsko knjižico, letaki in promocijo na Radiu Koper. Program, 
ki se je zvrstil dva petka v avgustu in enega v septembru je obsegal 8 enot gradiva v sklopu Večera jamarske-

ga filma, 4 enote v sklopu Večera filma o kulturni dediščini in 11 enot v sklopu Večera filma o naravi, skupno 
23 video enot. Vsak večer je občinstvo izbralo najljubši film večera, strokovna komisija pa je za film festivala 

izmed teh treh izbrala film Utrinki iz Koprivskega in reševanje divjega pujsa iz Mahničeve jame Primoža Jako-

pina, ki je prejel kamnitega Netopirja. 
Precej nižji odhodki gredo predvsem na račun odpovedi nakupa stolov in miz za zunanji vrt ob promocijskem 

centru, saj se je izkazalo, da je spravilo stolov bolj težavno, kot je bilo pričakovati. 

  

4.6 Izobraževati in 
ozaveščati obisko-
valce in širšo jav-
nost o naravnih 
vrednotah ter 
kulturni dediščini 
parka in Krasa 

87.344,70 80.614,70  

II 

4.6.a Ponatisniti 
stare in izdati nove 
tematske publikacije 
(zemljevide, prospek-
te, publikacije, drugo 
promocijsko gradivo) 

45.406,57 47.713,45 

Martinčič 

Izdelan je bil nov DVD v sklopu projekta LEADER, ki predstavlja kulturno dediščino, ki so jo krojili domačini – 

prvi raziskovalci jam in naravno dediščino, ki je svetovno priznana in jo je nujno potrebno ohraniti. V sklopu 

projektov Living Landscape, Roof of Rock in Škocjan-Risnjak so bili izdelani kratki tematski filmi. Ponatisnjeni 
so bili promocijski materiali, prospekti, vstopnice za ogled Škocjanskih jam in letaki za dogodke ter drugi pro-

mocijski material.  
Sodelovali smo pri natisu kataloga Istra-Kras ter kataloga Kras in Brkini. 

II 

4.6.b Pripraviti in 
izvajati izobraževalne 
programe za učitelje, 
učence, dijake in 
študente (program 
naravoslovnih 
ekskurzij PŠJ), s 
posebnim poudarkom 
na mreži šol parka 

11.834,90 
11.699,24 

Debevec 

V prvi polovici leta se je koordiniralo raziskovalno delo v počastitev dneva žena, ki je bilo letos usmerjeno v 
vlogo žensk v rokodelstvu v naših krajih nekoč. Sodelovale so štiri šole naše Mreže šol PŠJ, ki so delo učencev 

zastavile tako, da je vključevalo pogovore s starejšimi domačinkami, zbiranje materialnih pričevanj in tehniške 
dneve na šolah v sklopu katerih so se sami učenci preizkusili v rokodelskih dejavnostih svojih prednic. Rdeča 

nit večine teh dejavnosti je bila ponovna raba odsluženih surovin. Učenci so podali sklep, da bi se morali bolj 
zgledovati po naših prednikih, kajti če bi spremenili svoj odnos do stvari, se svet ne bi utapljal v lastnih 

odpadkih. V aprilu se je za učence 1. razreda, ki so sodelovali pri raziskovalnem delu s svojimi izdelki izvedlo 

uro pravljic v jami.  
Marca se je za mentorice mreže šol in zunanje vabljene goste izvedlo predavanje redne profesorice folkloristi-

ke in primerjalne mitologije na FF UL dr. Mirjam Mencej o prepletanju narave in kulture skozi prizmo lika gos-
podarja volkov v slovanski folklori. 

V začetku junija je bil izveden 6. kongres mladih raziskovalcev na katerem so sodelovale štiri šole Mreže šol 

PŠJ z devetimi mentoricami in mentorjem ter 34 raziskovalci. Obravnavali so teme, kot so kemijske analize 
vode, poraba električne energije doma in v šoli, koristi energetske sanacije šole, javno mnenjske raziskave o 

odnosu do žab in preživljanju časa v naravi, obsežne raziskave o rabi naravnih virov in sonaravnih praksah na 
BOK skozi čas, Predstavitev raziskav je zaokrožila dr. Simona Klaus z razlago slabega odnosa do netopirjev, 

zaradi starih verovanj južnih in vzhodnih Slovanov. Revirni gozdar Jože Marušič in gozdarka Špela Habič pa sta 
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nas popeljala po mašunski gozdni učni poti.  

Isti mesec je bilo izvedeno še strokovno izobraževanje za mentorice Mreže šol PŠJ, v sklopu katerega je bil 
izveden obisk mokrišča Antenal ob reki Mirni, Višnjana, Tićana in Limskega kanala. Ob tej priložnosti je bil z 

mentoricami prediskutiran in pripravljen program za naslednje šolsko leto.  
Idejni osnutek didaktične igre z naravovarstvenimi vsebinami in trajnostnim razvojem je bil preizkušen na treh 

skupinah študentov, ki so se udeležili strokovnih predavanj in terenskega dela v PŠJ: za študente biologije, 

ULJ, za študente etnologije in kulturne antropologije, UP, za študente varstva okolja, UNG. Na podlagi dveh 
obiskov osnovnih šol iz Štivana in Opčin, je bil pripravljen in izveden program naravoslovnih dni. V programu, 

ki je obsegal pet šolskih ur na dan, so bile zajete vsebine s področja jamarstva, varstva kulturne dediščine, 
netopirjev, biotske pestrosti travnikov in spoznavanja pomena svetovne dediščine UNESCO ter Regijskega 

parka Škocjanske jame, Slovenija.  
V avgustu se je izvedlo strokovno srečanje za mentorice Mreže šol PŠJ s prof. dr. Mihaelom J. Tomanom iz 

Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani na temo ekologije in varstva voda. V oktobru se je v parku izvedlo 

naravoslovni dan OŠ Podgora iz Kuteževega. Konec leta so bili na šolah opravljeni delovni sestanki v zvezi z 
izvedbo dejavnosti v prihodnjem letu. 

V sodelovanju z Univerzo v Novi gorici smo izvedli izobraževanje za študente okolja v okviru predmeta Varstvo 
narave. V okviru sodelovanje z Biotehniško fakulteto pa izobraževanje za študente Gozdarstva v okviru pred-

meta Upravljanja s parki.  

II 

4.6.c Vzpostaviti 
mrežo fakultet parka 
in jim ponuditi mož-
nosti za izvajanje 
izobraževalnih pro-
gramov v parku 

6.396,97 

5.552,62 

Debevec/ 
Kranjc 

Po uspešnih prijavah na projekte »Po praktični poti do znanja« se je začelo sodelovanje z Univerzo Nova Gori-
ca, Fakulteta za varstvo okolja, in Univerzo na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Univerze na 

Primorskem z dvema projektoma: Lišajska karta Parka Škocjanske jame ter Zdravilna zelišča na UNESCO MAB 
Biosfernem območju Kras. Izvedeni so bili pripravljalni sestanki, strokovni seminar na temo zdravilnih zelišč ter 

strokovna ekskurzija na vplivno območje parka za študente in mentorje. V obeh projektih so študentje opravili 

terensko delo ter izvedli intervjuje z informatorji. Zaključka obeh projektov sta predvidena konec julija. 
V sodelovanju z Univerzo Nova Gorica, Fakulteta za varstvo okolja, se je pričelo s triletnim študentskim projek-

tom, ki bo potekal do šolskega leta 2016/2017, z naslovom Pojavnost novih ekosistemov. Izvedena so bila 
strokovna predavanja na temo parka, programa MAB, pogozdovanja in varstva gozdov. Študentje so opravili 

začetna terenska dela. 

V januarju so se predstavniki PŠJ udeležili projektnega dne Univerze v Novi Gorici s ciljem seznanitve z nači-
nom raziskovalnega študentskega dela, ki si ga PŠJ obeta v okviru mreže univerz. Še isti mesec je z lokalnimi 

ponudniki prenočišč, gostinskih storitev in TKŠD Urbanščica steklo usklajevanje logistike in vsebin prakse štu-
dentov etnologije in kulturne antropologije FF UL, ki so med 7. in 9. majem na BOK in PR izvedli intenzivno 

prakso pod mentorstvom dr. Jožeta Hudalesa, docenta za področje etnološke muzeologije in etnološkega kon-
servatorstva. Razdeljeni so bili v tri skupine. Prva skupina je popisovala inventar Vodarne Draga (EŠD 9524) 

ter fotodokumentirala zgradbo, druga skupina je obiskala lokacije škofeljskega in zavrhovskega š'hta (jaška), 

tretja skupina je video dokumentirala spomine Vremcev na rudnik. Na končni predstavitvi za domačine 9. 5. 
2015 v fameljskem š'htu je dr. Hudales prisotnim domačinom in domačinkam na praktičnih primerih razložil 

koncept ekomuzeja in kako si ga zamišlja v Vremah.  
Julija in avgusta je potekala izmenjava študentskega gradiva. V drugi polovici leta je bil izveden sestanek z dr. 

Hudalesom na temo evalvacije opravljenega dela in načrtov za 2016. Na podlagi dogovora je bila vsem štu-

dentkam, ki so se udeležile terenskega dela maja meseca, v novembru poslana pobuda za pripravo diplomske 
ali magistrske naloge na temo vremskega premogovnika.    

V septembru se je izvedlo sestanek Mreže univerz PŠJ, ki so se ga udeležili predstavniki vseh treh univerz, tj. 
Univerze na Primorske, Univerze v Novi Gorici in Univerze v Ljubljani.  

V aprilu je PŠJ nudil strokovno pomoč študentki krajinske arhitekture, ki se je namenila pisati svoje magistrsko 

delo na temo krajinske valorizacije arheološke krajine vremskega polja. V septembru se je podalo strokovno 
mnenje kandidaturi naloge o urbanistični ureditvi Divače Urške Valenčič za univerzitetno Prešernovo nagrado. 

Študentom Univerze v Novi Gorici se je v oktobru pomagalo pri pridobivanju podatkov o dejavnostih prebival-
cev na območju BOK v preteklosti.  

Ob koncu leta sta bili izdani publikaciji projektov »Po praktični poti do znanja« z zgoščenko, ki obsega potek 
del in rezultate. V sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici je bila izdelana Lišajska karta PŠJ, z Univerzo na Pri-

morskem pa Zdravilen rastline v UNESCO MAB Biosfernem območju Kras. Slednji projekt je bil oktobra pred-

stavljen medijem na tiskovni konferenci v Kopru. 
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II 

4.6.d Občasno pos-
tavljati tematske 
razstave (umetniška 
dela lokalnih ustvar-
jalcev; gostujoče 
razstave na temo 
naravnih vrednot in 
kulturne dediščine; 
razstave na temo 
zgodovine Škocjana, 
Matavuna, Betanje, 
vplivnega območja, 
svetovne dediščine; 
razstave del mreže 
šol …) 

4.774,66 

2.282,26 

Peric/ 
Kranjc 

Razstave projekta »Aquamaris Biodiverziteta zaradi voda od izvira do izlivov rek« ni bila izvedena. Zaradi akti-

vnosti, ki trenutno potekajo v Promocijsko kongresnem centru, ni predvidena v letu 2016. 
V februarju je PŠJ v Hramu Promocijsko kongresnega centra Pr Nanetovh gostil potujočo razstavo projekta 

Living Landscape. Marca se je na isti lokaciji postavilo razstavo učencev Mreže šol PŠJ z rokodelskimi izdelki 
žensk na BOK in njihovih poskusov na temo, ki je bila slovesno odprta na dan zaključne predstavitve razisko-

valnega dela v počastitev dneva žena (glej točko 4.6.b). V aprilu je bila tu, ob podpori županje Občine Divača 

Alenke Štrucl Dovgan, odprta razstava z naslovom Vodni viri in Južna železnica na BOK, ki jo je finančno pod-
prl PŠJ. Razstava je bila, z vmesnim enotedenskim gostovanjem v Knjižnici Makse Samsa v Ilirski Bistrici in v 

fameljskem Š'htu, na ogled do avgusta. Maja je bila v Jurjevem skednju odprta razstava Fotokluba Žarek 
Sežana z naslovom Utrinki Belajtnge 2014, ki je bila na ogled do avgusta, ko je njeno mesto prevzela razstava 

nastala v okviru projekta Po kreativni poti do znanja Univerze v Novi Gorici z naslovom Lišajska karta Regij-
skega parka Škocjanske jame. 

V avgustu so se v okviru Odbora za varstvo kulturne dediščine BOK začele priprave za izdelavo njegove pred-

stavitvene razstave Naše dragocenosti od danes za jutri. Pri pripravi je sodelovalo 17 odbornikov in domačinov, 
ki obravnava 16 enot tako nepremične, premične kot žive dediščine na Biosfernem območju Kras in porečju 

Reke. Med njimi so osnovnošolci, študentje, zaposleni in upokojenci. V decembru se je natisnilo spremno bro-
šuro in panoje. Razstava bo postavljena na ogled na Prešernov dan v letu 2016. 

Zaradi skromnejših kulturnih dogodkov ob odprtjih razstav je odhodek na tej postavki nekaj nižji. 

II 

4.6.e Organizirati 
tematska predavanja, 
strokovne ekskurzije 
in delavnice za lokal-
no prebivalstvo in 
drugo zainteresirano 
javnost (varstvo 
narave, ohranjanje 
kulturne dediščine, 
ohranjanje kulturne 
krajine …) 

4.880,20 

3.952,28 

Zorman/ 
Peric/Kranjc 

Izvedlo se je več predstavitev in predavanj tako v parku za obiskovalce (šolske in univerzitetne skupine, 

predstavnike parkov, državno upravo in druge) kot zunaj parka (predavanja o varstvu narave, parku, 
interpretaciji narave, jamah in pticah). 
Za poglobitev sodelovanja z lokalnim prebivalstvom ter kot prispevek k izobraževanju in ozaveščanju širše 
javnosti je bila organizirana ekskurzija za domačine, zlasti za otroke z območja parka in okolice v Kvarnerski 

zaliv, natančneje v Prirodoslovni muzej na Reki in Park prirode Učka. 

V februarju je bila za lokalno prebivalstvo na Delezovi domačiji organizirana in izvedena delavnica inženirke 
zootehnike Tamare Urbančič. Domačinke so se seznanile s pomenom ohranjanja starih sort, tehnologijo 

pridelovanja in shranjevanja semen ter kaj vse je potrebno upoštevati, da se stare sorte ne skrižajo med sabo. 
V okviru Odbora za naravo je bilo organizirano predavanje o orhidejah in izvedeno terensko spoznavanje tako 

orhidej kot tudi drugih zanimivih in posebnih kraških rastlin z namenom popisovanja orhidej v PŠJ in širše v 
okviru monitoringa. 

V juliju se je v parku gostilo bistriške tabornike. 

V novembru je ista inženirka za lokalno prebivalstvo s sodelavko izvedla delavnico z naslovom Od ovce do 
izdelka na kateri je predstavila celovit spekter rabe in obdelave ovčje volne. Kljub temu, da smo nanjo vabili 

vse okoliške ovčerejce, je bil odziv zelo slab. 

II 
4.6.f Organizirati 
izobraževanja za 
sezonske vodnike v 

6.468,05 
3.117,06 

Zorman 
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parku 
Organizirana so bila izobraževanja za sezonske vodnike po parku in redno zaposlene naravovarstvenike. Pose-
bej je bil organiziran tečaj in dva roka za izpit jamskega vodnika tako za sodelavce parka kot za zunanje. 

Tečaja in usposabljanja se je udeležilo 21 novih kandidatov. Izpit je v obeh rokih opravilo 24 kandidatov (novi 
kandidati in stari jamski vodniki z več kot petletnim stažem) štirje kandidati pa k izpitu niso pristopili. Zaradi 

zapletov s sklepanjem avtorskih pogodb kot posledica ZUJF-a, je odhodek nekoliko nižji. 

II 

4.6.g Organizirati 
dopolnilna izobraže-
vanja za prostovoljne 
naravovarstvene 
nadzornike 

5.135,86 
5.499,79 

Zorman 

V začetku leta je bil posodobljen seznam prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov. Skupini obstoječih 

prostovoljnih nadzornikov, ki so izrazili interes za nadaljnje sodelovanje so se pridružili nekateri novi iz 
zavarovanega območja, pa tudi izven njega. Na seznamu prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov oziroma 

varuhov narave je okrog 60 prostovoljcev, ki sicer niso vsi enako aktivni. Na uvodnem sestanku je bilo 

dogovorjeno, da bo organizirana ena strokovna ekskurzija v začetku jeseni ter tematska predavanja v 
jesenskem in zimskem času. Septembra je bila organizirana strokovna ekskurzija v NP Severni Velebit in v 

Center Grifon, kjer skrbijo za beloglave jastrebe. Decembra je bilo organizirano strokovno predavanje Andreja 
Sile na temo zveri in našega sobivanja z njimi.  

Redno poteka izmenjava informacij ter obveščanje po elektronski pošti, telefonsko, predvsem pa osebno.  

Organiziralo se je jamarki tečaj za mlade varuhe narave na Osnovni šoli dr. Bogomirja Magajna Divača in 
osveščalo mlade prek predavanj, novo izdelanega filma Škocjanska Okapn'ca ter raznih dogodkov v okviru 

Odbora za varstvo narave PŠJ. 

II 

4.6.h V sodelovanju 
z drugimi zavarova-
nimi območji v Slo-
veniji vzpostaviti 
informacijsko mrežo 
za ozaveščanje obis-
kovalcev 

2.447,49 

798,00 

Zorman/ 
Martinčič 

V Skupnost naravnih parkov Slovenije je maja pristopil nov park, in sicer Krajinski park Pivška presihajoča 
jezera. Isti mesec je za Evropski dan parkov s strani MOP-a bila organizirana tiskovna konferenca v Ljubljani, 

na kateri so se parki predstavili širši javnosti. Dogodek je bil tudi promocijskega značaja, saj se je mimoidoče 

vabilo na dogodke po parkih, ki so imeli pripravljene posebne programe. 
V PŠJ je bilo organizirano letno srečanje vseh parkov Slovenije, kjer se je izvedlo strokovna predavanja, pred-

stavitev ter ogled parka za vse udeležence. 
V sodelovanju z ostalimi parki je PŠJ sodeloval na nekaj sejemskih predstavitvah. 

PŠJ je imel na tej postavki rezerviranih kar nekaj sredstev, vendar jih zaradi odpovedi s strani drugih upravlja-

vcev zavarovanih območij za ta namen, tui sam ni koristil. 
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Pregled realizacije Cilja 4 v letu 2015 
 

 

Kazalnik za 4. cilj 
 

Dolgoročni cilj Kazalniki Doseganje kazalnika v prvi polovici leta 2015 

4. Razvijanje okolju prijaznega 
obiskovanja parka in širjenje zavesti 
o parku 

Število obiskovalcev in trend sprememb 
glede na predpostavljeno optimalno 
število in časovno ter prostorsko 
razporejenost obiskovalcev ob 
upoštevanju nosilne zmogljivosti. 

Jame je obiskalo dobrih 130.000 obiskovalcev. 
Glede na fizikalno-kemijske meritve v jami ni 
ugotovljenih odstopanj oziroma negativnih vplivov 
v povezavi s številom obiskovalcev. 

 Dodatni kazalniki 
Povečano število obiskovalcev izven 
glavne turistične sezone. 

 
Kazalnik je dosežen, povečano je bilo število 
obiskovalcev izven glavne turistične sezone. 

 

 
Realizacija stroškov 

 

 
 

 
 

 

naloge in aktivnosti
plače tržna 

dejavnost

plače - 

proračun - 

javna sl.

plače SKZG
plače nejavni 

vir f.
plače projekti

plače projekti 

sofinancirane iz 

nejavnega vira

REALIZACIJA        

SKUPAJ PLAČE 

S PROJEKTI

4. Razvijanje okolju prijaznega 

obiskovanja ter širjenje zavesti o parku 

– trajnostni razvoj turizma

14.986,32 176.046,18 12.601,49 101.912,47 0,00 0,00 305.546,46

materialni 

stroški 

proračun

materialni 

stroški SKZG

materialni 

stroški tržna 

dejavnost

materrialni 

stroški nejavni 

vir

materrialni 

stroški 

občinska 

sredstva

materialni 

stroški projekti

materialni 

stroški - 

projekti 

sofinancirani iz 

nejavnega vira

skupaj 

materialni 

stroški

9.831,99 0,00 37.395,23 218.127,04 0,00 2.555,62 0,00 267.909,88

investicije SKZG
investicije 

projekti - drugi

investicije 

projekti - 

proračun

investicije 

projekti -  EU

investicije 

projekti - 

sof.nejavni vir

investicije 

nejavni vir

SKUPAJ 

investicije
SKUPAJ PLAN

SKUPAJ 

REALIZACIJA

INDEKS 

REALIZACIJE

48.000,00 0,00 13.859,93 124.739,35 0,00 424.908,16 611.507,44 1.286.826,23 1.184.963,78 0,92
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5. cilj:  Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v 
parku(zneski v EUR) 
 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

 
Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki 
koordinator 

  

5. Krepitev vključevanja 
lokalnega prebivalstva 
pri razvoju dejavnosti in 
aktivnosti v parku 

80.302,41 

 
72.474,06 

 

  

5.1 S sodelovanjem in 
aktivnim vključevanjem 
lokalnih prebivalcev v 
upravljanje parka krepi-
ti njihovo podporo 
ohranjanju zavarovane-
ga območja 

80.302,41 

 
72.474,06 

 

III 

5.1.a Organizirati in izvesti 
redne sestanke z lokalnim 
prebivalstvom za obravnavo 
aktualnih tem v parku 
(upravljavske naloge, letni 
programi dela, sezonsko 
delo …) 

447,49 
402,20 

Opara 

V dogovoru z lokalnim prebivalstvom so bili organizirani in izvedeni sestanki, na katerih se je obravnavalo 
tekočo problematiko in možnosti za nadaljnje sodelovanje. Tematike obravnave so bile v letu 2015 naslednje: 

možnosti prodaje na lokaciji ob informacijskem centru, ureditev naselij v ožjem območju, nabava opreme za 
vaščane iz sredstev rebalansa, ureditev mrliške vežice, ureditev trga v Škocjanu, ureditev kanalizacijskega 

sistema na območju parka in sodelovanje pri organizaciji pohoda. 

III 

5.1.b Pisno obveščati vsa 
gospodinjstva na območju 
parka o pomembnih 
dogodkih v parku 

83,90 
75,41 

organizator dogodka 

Po ustaljeni praksi se je nadaljevalo obveščanje gospodinjstev o pomembnejših dogodkih, kot so otvoritev trga 
v Škocjanu, dan žena, Dan parka Škocjanske jame - Belajtnga, čistilna akcija, otvoritev nove informativne 

točke na sprejemnem centru v Matavunu, delavnice, predavanja, ekskurzije… 

II 5.1.c Urejati in oblikovati 
glasilo za domačine 279,68 

251,38 

Peric 

Decembra je bila izdana prva številka Biltena Parka Škocjanske jame in Biosfernega območja Kras in porečja 

Reke. Skupaj 30 prispevkov so prispevali zaposleni, člani odborov BOK, sodelujoči profesorji iz mreže šol in 

ambasadorke BOK. Bilten je bil posredovan domačinom, mentoricam mreže šol in članom odborov BOK. 

I 5.1.d Organizirati in izvesti 
skupne čistilne akcije 6.552,91 

10.090,38 

Opara 

Tradicionalna delovna akcija med zaposlenimi v parku in domačini je potekala po ožjem zavarovanem območju 
parka. Potekale so naslednje aktivnosti: popravilo suhega zidu od hiše Matavun 3 po stezi do uprave parka; 

čiščenje po vseh treh vaseh (pometanje ceste, obrezovanje drevja, urejanje gredic in trgov); urejanje poljske 

poti od Matavuna proti Kaličem (predvsem obrezovanje drevja ob cesti; navoz materiala in popravilo poti proti 
Malnom (poškodovana pot zaradi erozije); ureditev območja pod Betanjo, kjer so bili odstranjeni gradbeni 

odpadki; ureditev poti od Matavuna 8 do Mahorčičeve jame; ter pobiranje odpadkov po parku, ob bregovih 
Reke in poljskih poteh v smeri proti Famljam, Dolnjim Ležečam in Danam pri Divači. Poleg tega je čiščenje 

potekalo tudi po Veliki in Mali dolini ter Škocjanskih jamah (predvsem odpadki nanešeni ob zadnji poplavi). 

Odstranilo se je več kot tono različnih sortiranih odpadkov. Odhodek je zaradi več dela, kot je bilo planirano, 
višji. 

III 

5.1.e Sofinanciranje aktiv-
nosti za pospeševanje 
varstva in razvoja na pod-
lagi Odredbe o razdeljevan-
ju sredstev 

41.006,85 

 
42.142,79 

Požar 

V januarju je bil pripravljen in vsem upravičenim gospodinjstvom razposlan dopis v katerem so bili pozvani, da 
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morajo dela izvesti skladno z izdanimi KVS, predvsem pa morajo vselej 14 dni pred pričetkom del o tem obve-

stiti odgovornega konservatorja ZVKDS. Konec maja je bil v št. 37/2015 Uradnega lista RS objavljen letošnji 
Javni razpis za razdelitev nepovratnih sredstev prebivalcem v regijskem parku Škocjanske jame v letu 2015, ki 

poleg sredstev za sofinanciranje obnove, sanacije ali vzdrževanja obstoječega stavbnega fonda v smislu varo-
vanja kulturne dediščine, predvideva še sredstva za nakup peči na lesno biomaso, kjer gre za zamenjavo kot-

lov na fosilna goriva, in sredstva za nakup in postavitev bioloških čistilnih naprav. V maju imenovana petčlan-

ska komisija je 16. 6. odprla prispele prijave. Osem prejetih prijav je bilo popolnih, enajst pa nepopolnih ozi-
roma v preverjanju. 29. 6. so bili prijaviteljem poslani pozivi za dopolnitve vlog. 17. 8. so bile na podlagi 

dopolnitev sklenjene pogodbe z osemnajstimi prijavitelji. V oktobru in decembru je komisija opravila oglede 
opravljenih del in po potrebi zahtevala ustrezna popravila ali znižala vsoto upravičenih sredstev, saj je kot vsa-

ko leto naletela na posamezna odstopanja od zahtev podanih v KVS in prijavljenih del. Odgovornega konserva-
torja ZVKDS je, kljub pisni zahtevi, pred pričetkom del pisno obvestil le eden upravičenec. Skladno z zaznanimi 

problemi se je v osnutek razpisa za 2016 vnašalo dopolnitve in popravke. 

II 

5.1.f Vključevati lokalno 
prebivalstvo v strokovno 
vodenje obiskovalcev po 
parku 

223,74 
201,10 

Zorman 

V izobraževanje za sezonske vodnike so vedno vključeni tudi domačini, ki v glavni sezoni pomagajo pri voden-

ju in ozaveščanju obiskovalcev po parku in v jamah. 

III 

5.1.g Sodelovati z lokalnim 
prebivalstvom pri izvedbi 
raziskovalnih nalog s pod-
ročja ljudske kulture in 
načina življenja, izobraže-
vanja in interpretacije 
muzejskih zbirk 

671,23 
603,30 

Kranjc/Ivančič 

Med drugim za potrebe postavitve v Jurjevem skednju se je v drugi polovici leta poskrbelo za analizo 

obstoječih intervjujev in terenskih zapiskov Darje Kranjc. Glej aktivnost 3.1.g. 

III 

5.1.h V sodelovanju z 
lokalnimi prebivalci obliko-
vati predlog celostne uredi-
tve vasi na območju parka, 
na podlagi varstvenih 
usmeritev s področja kul-
turne dediščine 

735,62 
301,65 

Kranjc 

Junija se je najemniku V'nckove domačije Ervinu Pandžiču nudilo strokovno pomoč pri delu s švicarskimi pro-
fesorji arhitekture Univerze v Lucernu. Decembra je bila v povezavi s pripravo prostorsko ureditvenih podlag iz 

točke 3.1.g usklajena in izvedena delavnica z domačini, ki se je je udeležila tudi predstavnica Občine Divača. 

Za udeležbo se je odločilo le sedem domačinov. V okviru delavnice z naslovom Vizija treh vasi se je skupaj z 
domačini skušalo postaviti izhodišča za celovito urejanje javnega prostora Matavuna, Škocjana in Betanje z 

okolico (umeščanje programov v prostor, vrednotenje zaraščanja krajine) ter doreči usmeritve za nadaljnje 
skupno delo. Podrobnejša preučitev možnosti vzpostavitve sistema podpore domačinom s strani stroke v letu 

2015 (pogodba z arhitektom konservatorjem seznanjenim s situacijo), zaradi kadrovske zasedenosti ni bila 
mogoča in je prenesena v naslednje leto. 

I 

5.1.i Spodbujati tradicio-
nalno rabo tal (gojenje 
starih sadnih vrst, rejo 
drobnice, košnjo suhih 
kraških travnikov, obnovo 
in ohranjanje delanih 
vrtač …) 

6.223,74 
2.769,55 

Zorman 

Vzpodbujalo se je tradicionalno košnjo travnikov po cvetenju trav, zato so bili nekateri travniki okrog uprave in 
sprejemnega centra oddani v košnjo lokalnemu kmetu, ki ima konje. Razdelilo se je prek 200 sadik starih sort 

sadja (jabolka, hruške, slive, češnje) okoliškim prebivalcem, ki imajo parcele v parku ali v njegovi okolici iz 
vasi Dane pri Divači, Kačiče in Zavrhek. 

Z rebalansom je bil po predhodnih pogovorih predviden nakup precej dražje sušilnice sadja, kar pa se je kas-

neje pokazalo za neekonomično, zato je odhodek znatno nižji. 

III 

5.1.j Svetovati in sodelova-
ti pri obnovi domačij oziro-
ma posameznih elementov 
v skladu s kulturovarstve-
nimi pogoji in soglasji 

111,87 
100,55 

Kranjc 
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Aktivnost se je v glavnem izvajala v okviru postopkov iz točke 5.1.e. Poleg tega nas je januarja lastnica Fabriz-

zia Unussi pozvala k morebitnemu odkupu kačiške ledenice s statusom kulturnega spomenika lokalnega 
pomena. Občina Divača nam je bila pripravljena odstopiti predkupno pravico. Ugotovljeno je bilo, da nimamo 

nobene pravne podlage s katero bi lahko upravičili odkup. V februarju se je nudilo informacijo o možnosti 
pridobitve ureditvenega načrta trga v Škocjanu na Občini Divača PierPaolu Sonnoliju.  

III 

5.1.k Sodelovati in sofi-
nancirati tradicionalne in 
druge aktivnosti TD Škoc-
jan (Pohod ob ponoru 
Reke, Škocjanski festi-
val …), s katerimi se pred-
stavlja zavarovano območje 
in podpirajo cilji ohranjanja 
narave 

3.143,27 
3.078,16 

Martinčič 

TD Škocjan je predstavil program letnih prireditev, skupaj se je izvedlo čistilno akcijo, park je sodeloval pri 

izvedbi pohoda, izvaja se tradicionalni festival Škocjanfest skupaj z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, 

ki letos obeležuje že 19.izvedbo. 

III 

5.1.l S pomočjo lokalnega 
prebivalstva organizirati in 
izvesti dan parka, jamski 
praznik - Belajtnga 

8.923,35 
7.682,86 

Čehovin 

Tudi letos je PŠJ, s pomočjo TD Škocjan izvedel jamski praznik Belajtngo, devetič zapored. V soboto se je 

postavilo mlaj. Poleg običajnih parkirišč, ki so obiskovalcem na voljo v sprejemnem centru v Matavunu, so 

imeli obiskovalci možnost parkiranja v Poslovni coni Risnik, od koder jih je do sprejemnega centra pripeljal 
brezplačni avtobus. Prvi obiskovalci so se v podzemni svet lahko spustili že ob 8.30, kar je tudi novost letoš-

njega praznika. Samostojen ogled, brez spremstva vodnika je bil možen do 12.00. Praznika se je udeležilo 
1.300 obiskovalcev. Letos so se obiskovalci sprehodili skozi Tiho in Šumečo jamo, kjer je bila obnovljena raz-

svetljava in pot. Proti koncu Šumeče jame, so se obiskovalci spustili na staro turistično pot, ki je bila prav tako 

nedavno prenovljena in odprta za obiskovalce. Iz Velike doline je obiskovalce pot vodila mimo Betanje do 
Jakopinovega skednja, kjer so lahko prisluhnili Godbi Sv. Antona, Pihalnemu orkestru Divača ter Brštulin ban-

di. V Jurjevem skednju je bila v zgornjem nadstropju postavljena fotografska razstava »Utrinki Belajtnge 
2014« ter priložnostna igralnica v izpraznjenem spodnjem prostoru. Na Delezovi domačiji (Škocjan 3) je pote-

kalo predavanje na temo kamnitih streh na Krasu, ki ga je imel arhitekt dr. Domen Zupančič. Najmlajši obis-

kovalci pa so se lahko udeležili delavnice izdelovanja fosilov in peščenih slik. Obe zgoraj omenjeni aktivnosti 
sta potekali v okviru projekta RoofOfRock. Istočasno je v okviru OŠ. Bogomira Magajne Divača, skupaj z 

domačinom Rudijem Bakom potekala delavnica gradnje suhega zidu. Gospa Novak Žnidarčič Štefka iz Betanje 
pa je otrokom ob ognjišču na domačiji Pr' Vncki povedala pravljico z naslovom »Zimske jagode« iz zbirke 

Škocjanski kaplanci Jasne Majde Peršolja. Poleg tega je na Belajtngi sodelovalo tudi 15 stojničarjev z bogato 
ponudbo izdelkov in pridelkov iz bližnje okolice. 

III 

5.1.m Oblikovati pogoje za 
trženje proizvodov in stori-
tev pod registrirano znam-
ko parka 

8.763,82 

3.647,02 

Kranjc/ 
Martinčič/ 
Zorman 
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Julija se je izdelalo točkovanje kriterijev za doseganje osnovnega, naprednega in inovativnega standarda pri 

kriterijih podeljevanja znamke PŠJ za sadje in zelenjavo. Med julijem in oktobrom se je pripravilo in v okviru 
strokovne komisije uskladilo kriterije za podeljevanje znamke PŠJ za čebelje pridelke in izdelke iz le-teh. V 

oktobru se je pripravilo pripadajoče kontrolne obrazce in točkovanje, v kriterije za sadje in zelenjavo ter 
pripadajoče obrazce pa se je vneslo popravke na temo uskladitve postopnega sistema točkovanja za pridobitev  

certifikatov za ekološko in biodinamično kmetovanje skladno s sistemom dorečenim v okviru kriterijev za sadje 

in zelenjavo. Novembra se je pripravilo osnutek pogodbe za podelitev znamke v uporabo tretji osebi, gradivo 
za obrazložitev kriterijev za pridobitev znamke osnovnega standarda zainteresiranim pridelovalcem in 

koordiniralo pripravo delavnice pisanja promocijskih zgodb za ponudnike na BOK kot enega od kriterijev, ki naj 
jih izpolnjuje prijavitelj, če naj dobi znamko PŠJ. Vabilo na delavnico se je poslalo vsem ponudnikom storitev, 

izdelkov in pridelkov, ki sovpadajo z registriranimi razredi znamke PŠJ. Kljub 10 prijavljenim, se je delavnice 
udeležilo le 5 ponudnikov. Sledeč petim zlatim pravilom pisanja in upoštevajoč ključne elemente dobre zgodbe 

se je skozi pogovor in s pomočjo zgodovinskih podlag povezovalo osebne pripovedi, dediščino, naravo in 

ponudbo ter osnovalo zgodbe o Suhorju, Turistični kmetiji Vrbin, Dujčevi domačiji, Gombačevem medu, 
Kmetovi polenti, mlinu Ukno, znamki PŠJ ter Biosfernem območju Kras in porečju Reke. Isti mesec se je 

čebelarki Petri Gombač iz Naklega, na njeno pobudo, posredovalo vse informacije za pridobitev znamke PŠJ.   
Decembra se je pripravilo osnutek aktivnosti PŠJ v okviru predlaganega projekta Vrata Krasa, ki ga je PŠJ kot 

vodilni partner namerava prijaviti na ustrezne programske razpise. Osnutek aktivnosti predvideva pripravo 

potrebnih strokovnih podlag za vzpostavitev kulturno-dediščinskega vidika kriterijev podeljevanja znamke PŠJ 
na območju BOK, popis ponudnikov, izvedbo delavnic na temo uvajanja sonaravnih/trajnostnih kriterijev v 

njihove dejavnosti ter pripravo Strategije trajnostnega razvoja turizma na BOK. 
Zaradi zgoraj navedenih dejstev, se je pokazalo, da je registracija produktov z znamko parka precej 

kompleksen in zamuden postopek, zato nam prve znamke v letu 2015 še ni uspelo podeliti. Posledično niso bili 
pripravljeni certifikati, kot tudi ne promocijske označbe, zato je odhodek nižji od planiranega. 

III 

5.1.n Spodbujati rabo 
znamke parka v parku in na 
širšem območju ter omogo-
čati prodajo proizvodov 

3.134,91 
1.127,70 

Martinčič 

V letu 2015 se je nadaljevala postavitev že izdelanih tabel (glej točka 6.2.b). Zagotovilo se je prostor za stojni-

čno prodajo na trgu informacijskega centra, vendar žal ne za prodajalce z registrirano znamko parka, ker je 
nismo uspeli podeliti. Aktivnosti v tej smeri so bile zato nekoliko okrnjene, poraba sredstev pa posledično 

manjša. 

PŠJ je kljub temu dobil nekaj ponudb lokalnih pridelovalcev, ki se zanimajo za prodajo svojih izdelkov na spre-
jemnem centru.  
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Pregled realizacije Cilja 5 v letu 2015 
 

 

Kazalnik za 5. cilj 
 

Dolgoročni cilj Kazalniki Doseganje kazalnika v prvi polovici leta 2015 
5. Krepitev vključevanja lokalnega 

prebivalstva v dogajanje v parku 
Najmanj 30 % domačinov, vključenih v 
aktivnosti zavoda. 
 
Število proizvodov z znamko PŠJ. 

Kazalnik je bil dosežen. V aktivnosti zavoda je 
bilo vključenih od 30-40% domačinov. 
 
Kazalnik ni bil dosežen in se prenese v leto 2016. 

 

 
Realizacija stroškov 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

naloge in aktivnosti
plače tržna 

dejavnost

plače - 

proračun - 

javna sl.

plače SKZG
plače nejavni 

vir f.
plače projekti

plače projekti 

sofinancirane iz 

nejavnega vira

REALIZACIJA        

SKUPAJ PLAČE 

S PROJEKTI

5. Krepitev vključevanja lokalnega 

prebivalstva pri razvoju dejavnosti in 

aktivnosti v parku

320,56 10.810,34 3.540,22 6.258,07 0,00 0,00 20.929,19

materialni 

stroški 

proračun

materialni 

stroški SKZG

materialni 

stroški tržna 

dejavnost

materrialni 

stroški nejavni 

vir

materrialni 

stroški 

občinska 

sredstva

materialni 

stroški projekti

materialni 

stroški - 

projekti 

sofinancirani iz 

nejavnega vira

skupaj 

materialni 

stroški

0,00 3.426,26 0,00 45.834,68 1.060,32 0,00 0,00 50.321,26

investicije SKZG
investicije 

projekti - drugi

investicije 

projekti - 

proračun

investicije 

projekti -  EU

investicije 

projekti - 

sof.nejavni vir

investicije 

nejavni vir

SKUPAJ 

investicije
SKUPAJ PLAN

SKUPAJ 

REALIZACIJA

INDEKS 

REALIZACIJE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.223,61 1.223,61 80.302,41 72.474,06 0,90
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6. cilj:  Krepitev vloge upravljavca parka na širšem območju parka (vplivno in prehodno 
območje, zneski v EUR) 

 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

 
Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki 
koordinator 

  

6. Krepitev vloge uprav-
ljavca parka na širšem 
območju parka (vplivno 
in prehodno območje) 

27.723,70 19.448,42 

  

6.1 Izvajati aktivnosti za 
ohranjanje naravnih 
vrednot in kulturne dedi-
ščine 

6.000,43 6.262,23 

I 6.1.a Sodelovati pri organi-
zaciji in izvedbi čistilnih akcij 2.092,96 1.395,45 

Peric 

PŠJ se je udeležil na tradicionalni čistilni akciji za čisto Reko, ki ga vsako leto prvo soboto v juniju organizira 

rafting klub »Mrzla uada« iz Ilirske Bistrice. Akcije se je udeležilo veliko število udeležencev iz različnih 
institucij (Prostovoljno gasilsko društvo Ilirska Bistrica, Mladinski klub Nade Žagar, Jamarsko društvo 

netopir …), kot tudi posameznikov. Pobranih je bilo precej smeti, predvsem v zgornjem delu spusta med Ilirsko 
Bistrico in Topolcem, se pa stanje po besedah organizatorjev iz leta v leto izboljšuje. 

Decembra je bilo v bližini vasi Buje sanirano divje odlagališče azbestnih plošč ter očiščeni dve odlagališči ob 
glavni cesti Divača – OIC Risnik. Odpadki so bili odpeljani na Center za ravnanje z odpadki Sežana.  

I 
6.1.b Sodelovati pri vzposta-
vitvi regijskega parka Kras in 
Geoparka Kras 

335,62 
301,65 

Zorman/Peric 

PŠJ je v sklopu sodelovanja pri vzpostavitvi Geoparka Kras izvedel usklajevalne sestanke s predstavniki Občine 
Sežana, ki ta projekt koordinirajo. 

II 

6.1.c Za lokalne prebivalce 
širšega območja parka orga-
nizirati in izvajati tematska 
predavanja in ekskurzije 
(varstvo narave, kulturna 
dediščina, ekološko kmeto-
vanje …) 

1.505,63 
2.736,23 

Peric 

V sklopu niza tematskih predavanj, so bila v Knjižnici Makse Samse v Ilirski Bistrici organizirana naslednja 
predavanja: »Ptičji svet Ilirske Bistrice in okolice« člana DOPPS Jerneja Figlja, »Arheologija za vsakogar, 

avtorice Sabine Pugelj, »Preko modrega planeta« avtorja Matevža Lenarčiča, »Sledovi preteklih poledenitev na 
Snežniku« avtorice Manje Žebre, »Rezultati projekta o upravljanju vodnih virov parkov Škocjanske jame in 

Risnjak«, »O rjavem medvedu v Sloveniji in sobivanju z njim« avtorja Matije Stergarja, »Snežnik in Račice v 
UNESCO?« avtoric Špele Habič in Rosane Cerkvenik in »Znamenita flora Liburnijskega krasa: 300 let 

botaničnih raziskav« avtorja Boštjana Surine. Predavanja so bila dobro obiskana, vodstvo knjižnice je bilo z 

njimi zelo zadovoljno, zato se je cikel nadaljeval še jeseni, kar se je odrazilo v nekoliko večji porabi sredstev na 
tej postavki. 

V mesecu oktobru je bila organizirana strokovna ekskurzija za domačine; ogledali smo si muzej 1. svetovne 
vojne v Kobaridu, center naravnega parka Julijsko predgorje v Ravenci, Rezijo in Hišo metuljev v Bordanu. 

Izleta se je udeležilo 42 ljudi. 

I 

6.1.d Občasno, po potrebi, 
spremljati in analizirati osno-
vne fizikalno-kemijske para-
metre najpomembnejših 
vodnih virov v porečju Reke 

1.031,39 
898,81 

Peric 

Nadaljujejo se aktivnosti v zvezi s spremljanjem in analiziranjem osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov na 

Reki (glej točko 2.2.c).  
V drugi polovici leta je bila postavljena še tretja padavinska postaja v sklopu padavinskega monitoringa na 

Snežniškem, tokrat v dolini Reke v vasi Kuteževo. Podatki z do sedaj vzpostavljenih postaj (Gure, Padežnica, 
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Kuteževo) potrjujejo smiselnost vzpostavitve takšnega padavinskega monitoringa v porečju Reke, ki lahko 

koristi tako upravljavcu PŠJ kot lokalni civilni zaščiti občine Ilirska Bistrica z napovedmi pred velikimi poplava-
mi. 

I 

6.1.e Sodelovati pri reševan-
ju problematike zbiranja in 
čiščenja komunalnih odpad-
nih voda na vplivnem območ-
ju 

167,81 
150,83 

Pečar 

PŠJ z lokalnimi skupnostmi še naprej po potrebi sodeluje pri reševanju navedene problematike. 

I 

6.1.f Pridobivati podatke 
državnih monitoringov (biot-
ska raznovrstnost, gozdovi, 
vode, prostor …) 

195,78 
175,96 

vsak za svoja področja 

V letu 2015 niso bili pridobljeni novi podatki državnih monitoringov.  

I 

6.1.g Sodelovati pri pripravi 
razvojnih in prostorskih 
dokumentov občin na širšem 
območju parka na podlagi 
naravovarstvenih smernic 

447,49 
402,20 

Pečar/Zorman 

Z Občino Divača se je sodelovalo pri posameznih vprašanjih poteka priprave in usklajevanju posameznih faz 
OPN. Konec novembra smo na Občino Divača dali vlogo za predlog dopolnitve osnutka OPN zaradi ureditve 

območja za parkiranje ob sprejemnem centru PŠJ v Matavunu in zadevo uskladili z ZRSVN OE Nova Gorica. 
PŠJ je sodeloval na predstavitvi pozitivnih učinkov narave in krepitvi turizma v Občini Divača ter pomislekov 

oziroma nevarnostih vetrnih elektrarnah za naravo in ljudi v okolici PŠJ. 

I 

6.1.h Sodelovati pri spre-
membi pravilnika o obrato-
vanju akumulacij Klivnik in 
Mola 

83,90 
75,41 

Peric 

PŠJ še naprej sodeluje znotraj Komisije za spremljanje poskusnega obratovanja akumulacij Mola in Klivnik pri 

spremembah pravilnika. Rezultatov oziroma zaključkov poskusnega obratovanja v letu 2015 ni bilo. 

I 

6.1.i Skrbeti za izvajanje 
dogovora s prostovoljnim 
gasilskim društvom Ilirska 
Bistrica in MO – Uprava za 
zaščito in reševanje, enota 
Postojna, o ukrepanju pri 
izlitju nevarnih snovi v reko 
Reko 

139,84 
125,69 

Peric 

Sodelovanje se nadaljuje v sklopu izvajanja dogovora o zagotavljanju intervencijske pripravljenosti v primeru 

onesnaženja Reke z naftnimi derivati in nevarnimi snovmi, ki so ga sklenili Ministrstvo za obrambo, Uprava RS 

za zaščito in reševanje, Prostovoljno gasilsko društvo Ilirska Bistrica in Javni Zavod Park Škocjanske jame. 

  
6.2 Izvajati aktivnosti 
podpornih in razvojnih 
dejavnosti 

21.723,28 13.186,19  

II 

6.2.a Prenoviti usmerjevalne 
obcestne table ob glavnih 
cestah in jih uskladiti z dru-
gimi tablami za označevanje 
naravnih spomenikov po 
Sloveniji 

12.391,55 
9.632,34 

Peric 

V letu 2015 se je dokončno uskladilo elaborat o 2. fazi postavitve obcestnih tabel za Škocjanske jame v okolici 

parka in v njem, postavljene so bile table v samem parku in njegovi bližnji okolici. Predvidenih je bilo nekaj 
več sredstev kot se je dejansko porabilo. 

Na lokalnih poljskih poteh oz. protipožarnih presekah smo skupaj z Zavodom za gozdove postavili znake za 
prepoved vožnje z motornimi vozili ter označitev protipožarnih presek. 

II 

6.2.b Izdelati in postaviti 
nove informacijsko-
izobraževalne točke na izbra-
nih lokacijah 

391,55 
351,93 

Peric 

Januarja je bila v Promocijsko kongresnem centru Pr Nanetovh vzpostavljena info točka projekta Living 
Landscape z Digitalnim katalogom kraške kulturne krajine. V marcu je bilo pridobljeno KVS za postavitve 

informativnih tablic na območju kulturnih spomenikov, ki so bile izdelane konec minulega leta. Isti mesec so 
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bile postavljene vse informativne tablice izdelane za območje Vrem. Julija so bile postavljene tablice na 

območju Senožeč, z izjemo pregledne, saj so bili količki nameščeni napačno. Obenem je bil celoten projekt 
predstavljen predstavnici Občine Divača na temo turizma, ki je sama pričela s podobno akcijo. Dogovorjeno je 

bilo, da bo PŠJ pri nadaljnji izdelavi in označevanju lokacij na območju občine Divača, sodeloval s slednjo. 
Stekli so tudi pogovori o prijavi skupnega LAS projekta na temo kolesarskih in konjeniških poti.   

III 
6.2.c Spodbujati promocijo 
lokalnih proizvodov z znamko 
parka 

693,31 
633,17 

Martinčič 

Izvedenih je bilo več sestankov na temo spodbujanja proizvodnje lokalnih produktov. 

III 

6.2.d Sodelovati z nosilci 
turističnih dejavnosti pri 
povezovanju in skupnem 
nastopanju 

5.023,11 
2.367,66 

Martinčič/Polh 

Uspešno se je izvajalo sodelovanje s Parkom vojaške zgodovine Pivka in Kobilarno Lipica, sodelovalo se je s 
ponudniki, tako v sklopu Belajtnge kot tudi pri promociji na dogodkih, ki se jih je park udeležil ali jih sam 

organiziral. Zaradi prezasedenosti drugih nosilcev turističnih dejavnosti (v drugi polovici leta se je v veliki meri 

prenavljala Kobilarna Lipica) in nas samih, je odhodek nekoliko nižji od planiranega. 

III 
6.2.e Sodelovati pri vzposta-
vitvi informacijske točke na 
vplivnem območju 

3.111,87 
100,55 

Peric 

Zaradi drugih obveznosti je bilo v dogovoru s partnerji preložena vzpostavitev informacijske točke v Ilirski 

Bistrici. 

III 

6.2.f Sodelovati s pristojnim 
muzejem pri popisu zasebnih 
zbirk in njihova promocija na 
informacijskem centru parka 

111,87 
100,55 

Kranjc 

Na sprejemnem centru se je nadaljevalo s promocijo zasebnih zbirk. 
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Pregled realizacije Cilja 6 v letu 2015 
 

 

Kazalnik za 6. cilj 
 

Dolgoročni cilj Kazalniki Doseganje kazalnika v prvi polovici leta 2015 

6. Preprečevanje negativnih vplivov 
na širšem območju parka (vplivno 
in prehodno območje parka) 

Trend upadanja števila črnih 
odlagališč(organizacija in izvedba sanacije 
vsaj enega črnega odlagališča na vplivnem 
območju parka). 

Kazalnik je bil dosežen, očiščeni sta bili dve divji 
odlagališči. 

 Dodatni kazalniki 
Udeležba na vsakoletni čistilni akciji »Spust 
za čisto Reko« in njena izvedba. 

 
Kazalnik je dosežen.PŠJ se je udeležil čistilne 
akcije »Spust za čisto Reko« in jo tudi finančno 
podprl. 

 
 

Realizacija stroškov 

 

 

 
 

 

 

naloge in aktivnosti
plače tržna 

dejavnost

plače - 

proračun - 

javna sl.

plače SKZG
plače nejavni 

vir f.
plače projekti

plače projekti 

sofinancirane iz 

nejavnega vira

REALIZACIJA        

SKUPAJ PLAČE 

S PROJEKTI

6. Krepitev vloge upravljavca parka na 

širšem območju parka (vplivno in 

prehodno območje)

240,42 4.664,85 0,00 2.700,46 0,00 0,00 7.605,73

materialni 

stroški 

proračun

materialni 

stroški SKZG

materialni 

stroški tržna 

dejavnost

materrialni 

stroški nejavni 

vir

materrialni 

stroški 

občinska 

sredstva

materialni 

stroški projekti

materialni 

stroški - 

projekti 

sofinancirani iz 

nejavnega vira

skupaj 

materialni 

stroški

0,00 0,00 0,00 3.944,08 0,00 0,00 0,00 3.944,08

investicije SKZG
investicije 

projekti - drugi

investicije 

projekti - 

proračun

investicije 

projekti -  EU

investicije 

projekti - 

sof.nejavni vir

investicije 

nejavni vir

SKUPAJ 

investicije
SKUPAJ PLAN

SKUPAJ 

REALIZACIJA

INDEKS 

REALIZACIJE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.898,61 7.898,61 27.723,70 19.448,42 0,70
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7. cilj: Učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje (zneski v EUR) 

 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

 
Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki 
koordinator 

  
7. Učinkovito delovanje 
upravljavca in medna-
rodno sodelovanje 

734.057,73 
 

517.050,56 

 

  
7.1 Urejanje prostora z 
upoštevanjem varstve-
nih ciljev parka 

1.845,90 1.659,08 

III 

7.1.a Z občino Divača 
sodelovati pri pripravi 
projektne dokumentacije 
za ureditev infrastrukture v 
naseljih v parku (zbiranje 
in čiščenje odpadnih voda, 
ogrevanje, širokopasovno 
omrežje, javna razsvetlja-
va …) 

839,04 754,13 

Pečar/Opara 

Pri izvedbi tlakovanja trga v Škocjanu, je PŠJ predlagal Občini Divača, da na zalogo vgradi PVC kanalizacijske 

cevi pod kamnitim tlakom, za bodoče urejanje zbiranja in čiščenja fekalnih vod v Škocjanu. Kanalizacijske PVC 
cevi so bile kasneje dejansko položene.  

III 

7.1.c Z občino Divača in 
MK sodelovati pri rešitvi 
problematike postavitve 
mrliške vežice za naselja v 
parku 

1.006,85 
904,95 

Pečar/Opara 

V okviru investicije tlakovanja trga s kamnitimi ploščami v Škocjanu, je bila med Občino Divača, PŠJ in Rebec 
Sonjo izvedena ureditev in izravnava mej javnih površin na trgu v Škocjanu, pred ruševino objekta Škocjan št. 

5 in parcele ob Jurjevem skednju. Ureditev in izravnava parcelnih mej bo po sprejetju OPN za Občino Divača 

omogočila prizidek za sanitarije ob Jurjevem skednju in preureditev skednja za mrliško vežico.  

  

7.2 Izvajanje določil 
svetovnih mednarodnih 
konvencij in programov 
(Konvencija o svetovni 
dediščini, Ramsarska 
konvencija o mokriščih, 
UNESCO program 
MAB …) 

14.216,57 9.432,27  

  

A  
Konvencija o svetovni 
dediščini,  
Ramsarska konvencija 
o mokriščih 

  
 

I 
7.2.a Izvajati splošne 
obveznosti (poročanje, 
monitoring …) 

200,00 
201,10 

Debevec 

Izvedene so bile ankete MAB Sekretariata na temo naravnih tveganj v biosfernih območjih ter BO Bassin de la 

Dordogne na temo rek in voda v biosfernih območjih. Na SNKU sta bili poslani dve vmesni poročili o letnem 
pregledu dela v okviru programa MAB in zaključno poročilo s pregledom porabe sredstev iz vira SNKU. S člani 

odborov so bili jesen izvedeni sestanki, kjer smo oblikovali predloge za dejavnosti v planu 2016. 

I 
7.2.b Vzpostaviti kakovos-
ten sistem upravljavske 
učinkovitosti 

419,52 
377,06 

Debevec 

Zaposleni so bili seznanjeni z novo programsko in tehnično opremo, ki bo dopuščala bolj učinkovit pregled nad 
izvedbo dejavnosti in organizacijo administrativnega dela tako na vodniški službi kot na upravi.  

V drugi polovici leta so bili izvedeni sestanki, kjer smo oblikovali predloge za dejavnosti v planu 2016. Izvede-
ne so bile ankete z mentoricami mreže šol in ambasadorji BOK, kjer so bili pridobljeni dodatni predlogi za pr i-
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hodnjo pripravo raziskovalne in komunikacijske strategije za BOK ter osnutek strateškega načrta BOK za 

obdobje 2015 – 2025. 

II 

7.2.c Vzpostaviti program 
izobraževanja za turistične 
vodnike in deležnike na 
lokacijah svetovne dedišči-
ne in mednarodno 
pomembnih mokriščih 

615,30 
993,30 

Debevec 

Pripravljen je bil delovni osnutek izobraževalnega programa za upravljavce zavarovanih območji in lokacij z 

mednarodnimi designacijami ter turističnimi agencijami. Podan je bil predlog za sodelovanje Skupnosti sloven-
skih parkov v tej pobudi, ki bo ponovno posredovan v letu 2016. Izobraževanja turističnih vodnikov so vklju-

čena v projektni predlog KrasTour, ki bo oddan v letu 2016.  

II 

7.2.d Spodbujati integraci-
jo ekosistemskega pristopa 
na vseh ravneh načrtovan-
ja in upravljanja lokacij 
svetovne dediščine in 
mednarodno pomembnih 
mokrišč 

223,74 
201,10 

Debevec 

2. oktobra je bil organiziran strokovni posvet z naslovom »Ekosistemske storitve in koristi, ki jih zagotavljajo 

zavarovana območja.« Priznani strokovnjaki so nam predstavili strokovne vsebine in številne izzive. Povabilu 
na posvet so se odzvali slovenski strokovnjaki iz Univerze v Ljubljani: Prof. dr. Alenka Gaberščik je predstavila 

ekološki vidik ekosistemskih storitev, prof. dr. Marko Polič je izpostavil spoznanja okoljske psihologije in 

razloge, ki vodijo človeka v lahkomiselno in neodgovorno ravnanje v naravi ter pri svojem delu, prof. dr. Mitja 
Brilly je predstavil izzive razvoja in varstva narave ter pomen ohranjanja kakovostne vode. Svoje izkušnje pri 

delu z lokalnimi skupnostmi in primere dobre prakse pri zagotavljanju ekosistemskih storitev v biosfernih 
območjih je z nami delila tudi direktorica UNESCO programa MAB – Človek in biosfera Francije, dr. Catherine 

Cibien. Dogodek je bil del srečanja Skupnosti slovenskih parkov, tako so se strokovnega posveta udeležili 
številni predstavniki slovenskih zavarovanih območij kot tudi mentorice mreže šol in partnerske srednje šole iz 

Sežane. 

I 

7.2.f Izdelati conacijo 
ožjega zavarovanega 
območja v skladu z merili 
IUCN 

443,27 
578,16 

Debevec 

V drugi polovici leta je bila vzpostavljena komunikacija z IUCN, glede povpraševanja o gradnji avtocestnih 
povezav v vplivnem območju PŠJ. V želji, da bi na podlagi že izdelanih kart za mirne cone in pogostosti turisti-

čnega obiska ter ukrepov za varstvo kulturne krajine, izdelali karto za lažji naravovarstvenih nadzor, ki bi 

dopuščala tudi sprotno spremljanje podatkov, smo izvedli sestanke s Kmetijskim inštitutom, Oddelkom BTF za 
krajinsko arhitekturo ter podjetjem Aquarium. Ta predlog, kot tudi izdelava GIS, ki bi omogočal boljši pregled 

podatkov monitoringa v ožjem in vplivnem območju PŠJ, obsega priprave projektnih predlogov v letu 2016. 

II 
7.2.g Vključevati CEPA v 
izobraževalni in participa-
torni program in aktivnosti 

111,87 
201,10 

Debevec 

Strokovni seminar za mentorice, ki poteka v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, kot koordinatorjem CEPA 

dejavnosti, je bil organiziran za šole, ki so sodelovale pri obeleževanju svetovnega dneva mokrišč. Naloga 

poteka v sklopu delovanja mreže šol, predstavljene v točki 4.6.a. 

II 

7.2.i Vzpostaviti ciljane 
izobraževalne programe v 
sodelovanju z mrežo 
ramsarskih lokacij iz tujine 

111,87 
211,16 

Debevec 

V sodelovanju z Oddelkom za biologijo, Univerze v Ljubljani in Svetovnim društvom strokovnjakov za mokrišča 
je bila v maju izvedena strokovna ekskurzija s predstavitvijo parka in dela na mednarodnih konvencijah, za 

člane mednarodnega posveta, ki je potekalo v Sloveniji. Željo po sodelovanju z nami so izrazili predstavniki 
Ramsarskih lokacij iz Srbije, Avstrije, Nemčije in Italije. 

  B Program MAB  

III 

7.2.l Razviti in izvajati 
program participacije 
javnosti, z vključitvijo 
javnega in zasebnega 
sektorja 

10.566,73 
5.299,09 

Debevec 
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V letu 2015 je bilo izvedenih več koordinacijskih sestankov odborov. Predsednike odborov in koordinatorje za 

PŠJ se je seznanilo z novim osnutkom nove Strategije MAB 2015 – 2025. Pri pripravi programa dejavnosti v 
okviru programa MAB, je bil upoštevan osnutek novega akcijskega načrta UNESCO programa MAB. 

V okviru Odbora za varstvo kulturne dediščine BOK so bile izvedene številne aktivnosti (glej točki 6.2.b in 
4.6.c). V okviru projekta Arheologija za vsakogar, s katerim smo predhodno seznanili odgovorno konservator-

ko arheologinjo na ZVKDS OE NG, sta bili s strani članov odbora izvedeni dve popularizacijski predavanji. 3. 3. 

sta arheologa Jošt Hobič in Špela Prunk v divaški knjižnici izvedla predavanje z naslovom Gradišča spodnje 
doline reke Reke, 19. 3. pa je arheologinja Sabina Pugelj v bistriški knjižnici izvedla predavanje Naši kraji v 

prazgodovini in rimski dobi. Med januarjem in aprilom se je z drugo skupino članov istega odbora aktivno 
sodelovalo pri vsebinski in administrativni pripravi in izvedbi razstave Vodni viri in Južna železnica na BOK in 

PR, širša skupina je med avgustom in decembrom pripravljala pregledno razstavo Naše dragocenosti od včeraj 
za jutri (glej točko 4.6.d). Marca so predstavniki PŠJ sodelovali pri izvedbi delovne in čistilne akcije TKŠD 

Urbanščica na Školju ter se udeležili zahvalnega srečanja pri Skupnosti Srečanje v Vremah. Aprila so predstav-

niki PŠJ sodelovali pri izvedbi čistilne akcije TKŠD Urbanščica v okolici Š'hta in gornjega Tajha. Članico odbora 
Franjo Čok se je oktobra podprlo pri organizaciji Železničarskega večera v Škrateljnovi domačiji v Divači. Člani-

co odbora, TKŠD Urbanščica in študentko zgodovine Heleno Zrnec Vidmar se je novembra podprlo pri izvedbi 
predstavitve zgodovinskega dogajanja v Vremski dolini, ki je bila namenjena domačinom. 

V okviru Odbora za podjetništvo je bila koordinirana in uspešno izvedena aktivnost za izdajo publikacije z ilus-

tracijami uporabnikov VDC Divača (glej točko 3.1.i). 
V sklopu delovanja Odbora za varstvo narave BOK je bilo izvedenih več sestankov in delovnih akcij: popis 

orhidej, spremljanje in mreženje netopirjev, izdelovanje gnezdilnic in netopirnic. 
V okviru Odbora za trajnostni turizem se je v juliju nudilo pomoč pri preizkušanju in razvijanju konjeniške 

ponudbe v PŠJ, ki se pa zaradi zasedenosti ponudnika v letu 2015 ni resneje zastavila. V oktobru se je z dr. 
Janezom Bogatajem in zainteresiranimi gostinskimi ponudniki na BOK osnovalo projekt jedilnika BOK. V nadal-

jevanju se je izdelalo strokovni pregled nabora jedi, v novembru zopet sklicalo sestanek z zainteresiranimi 

ponudniki in oblikovalo prijavni obrazec, ki se ga je ponovno poslalo vsem znanim ponudnikom gostinskih 
storitev na BOK. Še isti mesec se je podalo strokovne pripombe na prejete izpolnjene obrazce.  

Septembra se je organiziralo srečanje ambasadorjev in piknik z deležniki. Oktobra se je z ambasadorji, mento-
ricami in odborniki BOK izvedlo strokovno ekskurzijo v Kozjanski park oz. BO Kozjansko in Obsotelje, kjer smo 

se med drugim udeležili njihovega praznika Kozjansko jabolko, spoznavali rastlinsko čistilno napravo in pred-

stavitev deležnikov z lokalnimi proizvodi. 

  7.3 Mednarodno sode-
lovanje 49.205,69 37.464,54  

III 7.3.a Izvajanje skupnih 
aktivnosti z Bavarsko 1.325,58 454,65 

Peric 

V sodelovanju z deželo Bavarsko se je nadaljevalo sodelovanje kot v preteklih letih. Avgusta so v sklopu 

izmenjave študentov štirje študenti FHŠ Univerze na Primorskem šli na izpopolnjevanje v okviru študijske pra-
kse v NP Berchtesgaden. Septembra so predstavniki omenjenega parka na tridnevni ekskurziji obiskali Sloveni-

jo. Zaradi drugih obveznosti predstavniki PŠJ žal niso uspeli obiskati NP Berchtesgaden. 

III 

7.3.b V sodelovanju z 
Jamo v Briščkih in Univer-
zo v Trstu izvajati aktivno-
sti v skladu s protokolom o 
sodelovanju 

624,11 
578,16 

Peric 

Zaradi nezainteresiranosti ostalih partnerjev se je trenutno odstopilo od organizacije in izvedbe drugega kon-

gresa »Scientific Research in Show Caves«, ki je bila predvidena v letu 2016. 

II 

7.3.c V sodelovanju z 
Narodnim parkom Mamut-
ske jame, Univerzo v 
Kentuckyju, IZRK ZRC 
SAZU in Postojnsko jamo 
organizirati izvajanje 
aktivnosti v skladu s pro-
tokolom 

920,92 
854,68 

Peric 

V letu 2015 so potekali razgovori z IZRK ZRC SAZU o možnih skupnih temah sodelovanja znotraj tega protoko-

la. 
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II 

7.3.d V sodelovanju z 
drugimi lokalitetami med-
narodnega pomena znotraj 
organizacije UNESCO 
izvajati aktivnosti za skup-
no predstavitev (skupne 
publikacije, tematske 
razstave …) 

2.461,53 
1.433,03 

Debevec 

V sklopu izvedbe diplomskih nalog na Univerzi na Primorskem, je bil vzpostavljen kontakt in začetni pogovori 

za primerjavo socio-ekonomskih raziskav z namenom opredelitve koristi turizma v zavarovanih območjih ter 
predlagano sodelovanju z ameriško nacionalno agencijo za parke. Zaradi spremembe študentkine teme, pred-

log ni realiziran, je pa vključen v dva projektna predloga, v povezavi s turizmom, ki jih PŠJ pripravlja za 2016.  
Oktobra je v Portorožu potekal prvi slovenski UNESCO Festival, kjer so bile predstavljene vse UNESCO desig-

nacije in aktivnosti. Park je, v sodelovanju z KP Ljubljansko Barje in Centrom za dediščino iz Idrije, predstavil 
vse tri slovenske lokacije Svetovne dediščine.  

Na strokovnem posvetu o vključevanju kulturne dediščine v turistično ponudbo na Univerzi na Primorskem, je 

bil junija predstavljen tudi Park Škocjanske jame. 
Konec leta je bila izvedena posodobitev spletne strani Monitoring svetovne dediščine, z namenom vzpostavitve 

UNESCO e-knjižnice, ki bo združevala objave iz lokacij z več designacijami in drugih zavarovanih območij iz 
Slovenije in tujine. Povabilo k tovrstnemu sodelovanju bo posredovano v začetku leta 2016, kot del dogodkov 

s katerimi bo obeležena 30. obletnica vpisa Škocjanskih jam na seznam svetovne dediščine UNESCO in 20. 

obletnica delovanja JZ PŠJ. Na povabilo IUCN in WCPA je bilo v maju predstavljeno delovanje PŠJ, kot lokacije 
z več mednarodnimi designacijami, na konferenci Little Sydney v Avstriji. 

II 

7.3.e V sodelovanju z 
upravljavci zavarovanih 
območji znotraj Alpske 
mreže izvajati skupne 
aktivnosti 

3.223,74 
2.568,12 

Peric 

V okviru delovanja v Alpski mreži se je PŠJ januarja udeležil tradicionalnega strokovnega srečanja nadzornikov 

na memorialu Danilo Re v St. Jakobu v Avstriji. 

16. julija se je park priključil akciji zavarovanih območij ALPARC pri akciji »Mladi na vrhu!«, katere namen je 
bil, da se mladim pokaže lepote in skrivnosti gora (v primeru parka so bile na tokratni akciji jame) in preživi 

skupaj lep dan. Udeleženci so si ogledali Škocjanske jame, poslušali predavanje o jamarstvu in imeli družabno 
srečanje. Dogodka se je udeležilo 19 mladih v starosti do 25 let in 12 starejših spremljevalcev, prostovoljnih 

nadzornikov in varuhov narave. Dogodek je bil dobro sprejet.  

II 

7.3.f V sodelovanju z 
upravljavci znotraj mreže 
zavarovanih območij 
Europarc izvajati skupne 
aktivnosti 

3.149,35 
1.188,30 

Zorman 

V maju je park obiskal upravljavski direktor EUROPARC-a, g. Federico Minozzi. Predstavljeno mu je bilo delo-

vanje parka, obiskal pa je tudi jamski sistem in se sprehodil po površju parka.  
Avgusta sta se dve varuhinji narave oz. kandidatki za prostovoljnega naravovarstvenega nadzornika, ena iz 

zavarovanega in ena iz širšega območja, na priporočilo parka udeležili »Youth Camp: Taking the lead for the 

nature«, v okviru EUROPARC. Enotedenski kamp, namenjen mladim iz zavarovanih območij v starosti do 25 let 
je potekal v Aigüestortes in Estany de Sant Maurici narodnemu parku v Španiji. Predstavnici parka sta pred-

stavili park in njegovo delovanje ter pridobili dragocene izkušnje mladih iz ostalih evropskih parkov. 
Žal se predstavnik PŠJ ni udeležil letne konference. 

II 

7.3.g V sodelovanju z 
upravljavci turističnih jam 
znotraj mednarodne spe-
leološke zveze ISCA izvaja-
ti skupne aktivnosti 

5.267,35 
703,85 

Zorman 

Nadaljuje se sodelovanje s turističnimi jamami v okviru mednarodnega združenja turističnih jam ISCA skozi 
članstvo in certificiranje na nivoju združenja. Na kongres zaradi drugih obveznosti PŠJ ni poslal nobenega 

predstavnika, zato je odhodek temu primerno nižji od planiranega. 

I 

7.3.h Vodenje in koordi-
nacija priprave serijske 
nominacije Dinarskega 
krasa za vpis na seznam 
svetovne dediščine 

29.950,00 
26.330,69 

Cerkvenik 
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Pri pripravi nominacije za vpis Dinarskega krasa na Seznam svetovne dediščine se je nadaljevala neodzivnost 

in nekooperativnost ostalih držav, zato je Center za svetovno dediščino marca poslal pismo državam, da (nav-
kljub pismu, ki so ga poslali novembra 2014, da države pristopijo k aktivnemu sodelovanju), ni nikakršnega 

napredka in napovedal ukinitev pilotnega projekta na zasedanju UNESCO julija 2015 v Bonnu v Nemčiji. Slo-
venija je na to pismo odgovorila in obžalovala neaktivnost ostalih držav, hkrati pa napovedala, da bo v primeru 

ukinitve pilotnega projekta nadaljevala delo na projektu Klasični kras.  

Še pred tem je koordinatorka projekta zaključila manjši projekt z nemškimi sredstvi, ki se je pričel leta 2014. V 
začetku leta je bil zaključen dokument »Izhodišča in smernice za upravljanje možnih predlaganih lokacij Klas i-

čnega krasa (kot dela Dinarskega krasa) za vpis na Seznam svetovne dediščine". Ta je bil poslan vsem pristoj-
nim ministrom, lokalnim skupnostim in deležnikom.  

Aprila se je sestal odbor in delovna skupina za pripravo nominacije Dinarski kras. Člani so se seznanili s pote-
kom in se dogovorili o nadaljnjih korakih, in sicer se je nato pripravilo gradivo za spremembo vpisa Klasičnega 

krasa (z enakimi lokacijami kot so bile predlagane za Dinarski kras) ter predlagani sklepi, ki jih je Vlada RS tudi 

sprejela. Vlada Republike Slovenije se je seznanila z informacijo o poteku priprave skupne kandidature za vpis 
Dinarskega krasa na Seznam svetovne dediščine pri UNESCO. Vlada Republike Slovenije nalaga predstavnikom 

Republike Slovenije, da se kot država opazovalka udeležijo zasedanja Odbora za svetovno dediščino v terminu 
sprejemanja odločitve o ukinitvi pilotnega projekta Dinarski kras v Bonnu, v Nemčiji, in zastopajo stališče 

Republike Slovenije, ki je v prilogi tega sklepa. V primeru ukinitve pilotnega projekta Dinarski kras iz prejšnje 

točke Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za okolje in prostor, da nadaljuje s pripravo samostojne 
kandidature za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine pri UNESCO. Vlada Republike Slovenije se 

je seznanila z vsebino Poskusnega seznama za Klasični kras in Ministrstvu za zunanje zadeve nalaga, da gradi-
vo Republike Slovenije z naslovom »Klasični kras« po sprejeti odločitvi o ukinitvi pilotnega projekta Dinarski 

kras iz 2. točke tega sklepa preda UNESCO Centru za svetovno dediščino. Vlada Republike Slovenije pooblašča 
vodjo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri UNESCO za podpis dokumentov v zvezi z nominacijo 

Klasični kras, kjer se zahteva podpis Republike Slovenije kot države pogodbenice Konvencije. 

Junija je IZRK ZRC SAZU Postojna organiziral tradicionalno krasoslovno šolo, ki se jo je udeležil tudi krasoslo-
vec in predstavnik IUCN prof. Williams. Na njegovo pobudo je bila organizirana delavnica, kjer je predstavil 

kras na Seznamu svetovne dediščine. Predsednica sveta zavoda PŠJ Marjutka Hafner je predstavila postopke 
Konvencije o svetovni dediščini, Rosana Cerkvenik pa pilotni projekt Dinarski kras, predlagana območja v Slo-

veniji in predloge upravljanja. Delavnice se je udeležilo okrog 30 udeležencev iz sedmih držav. V razpravi so 

sodelovali tudi predstavniki stroke iz držav Dinarskega krasa, ki so svoje delo opravili, vendar se je proces 
ustavil na politični ravni.  

Prof. Williams je v Sloveniji ostal še tri dni, kjer se je na terenu seznanil s predlaganimi območji.  
Novembra je bil na Center za svetovno dediščino oddan revidiran Poskusni seznam za Klasični kras in bil 

objavljen na spletni strani Centra. Ministrica za okolje in prostor je imenovala delovno skupino in odbor za 

spremljanje priprave nominacije; delovna skupina je pričela z zbiranjem in pripravo strokovnih gradiv za nomi-
nacijski dosje. S pripravo nominacije so seznanjeni vsi župani predlaganih lokacij, ki so tudi podpisali Pismo 

podpore in sodelovanje pri pripravi kandidature. 

II 

7.3.i Z namenom izmenja-
ve izkušenj in izboljšanja 
upravljanja navezati stike z 
drugimi upravljavci zava-
rovanih območij ali institu-
cijami, ki niso navedeni 
zgoraj 

2.283,11 
3.353,05 

Peric 

Decembra je park gostil delegacijo zavarovanih območij iz sarajevskega kantona, ki so si ogledali park in spoz-

nali njegovo delovanje. Kot predavatelji smo se udeležili srečanja hrvaških naravovarstvenih nadzornikov v 
Premanturi kjer smo že drugo leto navezovali stike z zavarovanimi območji sosednje države. V okviru tega 

sodelovanja so na obisk v PŠJ prišli predstavniki NP Plitvička jezera. Prof. dr. Toman je pripeljal ciprčanko, ki 
upravlja zavarovana območja v severnem delu Cipra. Prek projekta Kamen most smo navezali stike z NP Brijo-

ni in se udeležili otvoritve učne poti kamnolomov na Malem Brijonu. 

  7.4 Splošne naloge in 
aktivnosti 668.789,57 

 
468.494,67 
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I, II, III 

7.4.a Izvajati upravno-
administrativne in organi-
zacijske naloge (načrtova-
nje, poročanje, vodenje 
nepremičnin, organiziran-
je, strokovne predstavitve, 
koordiniranje) 

111.675,82 117.826,08 

direktor in zaposleni 

Januarja je bilo pripravljeno letno poročilo in ves čas redno pisana dnevna in mesečna poročila, redno so bili 

izvedeni kolegiji, v začetku leta tudi letni razgovori. Mesečno se vrši zbiranje statističnih podatkov glede obiska 

v PŠJ, ravno tako se zbira vse potrebne evidence o delih, ki jih opravljajo zaposleni na vodniški službi. Zaradi 
prehoda na e-račune se izvaja izobraževanje vezano na nov računovodski program e-registrator in s tem v 

zvezi se vzpostavlja povezava s programom za prodajo vstopnic in prodajo spominkov. Redno se poroča direk-
torju o tekočih zadevah. Koordinacija del poteka vsakodnevno po letnem planu. 

V oktobru se je pričelo s pisanjem in usklajevanjem letnega plana za leto 2016, ki je bil v novembru dokončno 
pripravljen. V novembru je sindikat dobil na vpogled opis del in nalog nove sistemizacije in začel s pripravo 

povratnega mnenja.   

Izvedle so se redne upravno – administrativne in organizacijske naloge, kot na primer kadrovsko načrtovanje 
in zaposlovanje, upravljanje z nepremičninami, pisarniško poslovanje, poslovna korespondenca, arhivsko ure-

janje dokumentacije, koordiniranje in organiziranje del v zavodu, strokovne predstavitve in druge naloge. 
Za potrebe rednega dela se je zamenjalo nekaj računalnikov, kupili smo program e-registrator in program za  

javna naročila, fotoaparat, kamero in daljnogled. 

I 

7.4.b Izvesti reorganizaci-
jo zavoda za odpravo 
ugotovljene pomanjkljivos-
ti in zagotoviti izvajanje 
novih aktivnosti 

1.398,41 
1.256,88 

direktor 

Pripravljen je bil pregled obstoječih internih pravnih aktov in predlog za ureditev teh aktov. Sprejet je bil Pra-

vilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora. Pripravljeni so bili 
naslednji pravilniki: Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu 

v javnem zavodu Park Škocjanske jame, Slovenija, Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in 
drugih prepovedanih substanc in Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom 

in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov.  

V tem letu je bil na seji sveta zavoda sprejet in s strani Vlade RS potrjen tudi novi Statut javnega zavoda Park 
Škocjanske jame. 
Pripravljen je bil predlog sprememb sistemizacije in potekalo je usklajevanje tega predloga s pristojnim minis-
trstvom ter predstavnikom reprezentativnega sindikata v PŠJ. 

  
7.4.c Pripravljati in voditi 
domače in mednarodne 
projekte 

18.963,50 

17.772,07 

Vodje 
projektov 

II Living Landscape 4.500,00 
2.547,83 

Kranjc 

V okviru rednih dejavnosti se je izvajala koordinacija projektnih aktivnosti. Januarja je bilo pripravljeno in 

oddano 8. vmesno poročilo, junija pa zaključno poročilo. Avgusta je bila pripravljena in oddana zahtevana 

dopolnitev zaključnega poročila, ki je bilo v septembru potrjeno, decembra pa priloga o hrambi dokumentaci-
je. V okviru aktivnosti opisane pod točko 3.2.b v letošnjem in lanskem poročilu je bil poravnan strošek 4. faze 

aktivnosti vzpostavitve konzorcija za izobraževalni sistem - Suhozid z izvedbo delavnice snovanja vzpostavitve 
konzorcija, usklajevalnega sestanka z občinsko pravno službo, sestanka s potencialnim financerjem konzorcij-

skih aktivnosti, izdelavo končne verzije osnutka konzorcijskih dokumentov in njegovega programa dela za leto 

2015. V okviru aktivnosti opisane pod 4.5.a je bil poravnan strošek prevajanja in pogostitve na končni pred-
stavitvi projektnih rezultatov na Univerzi na Primorskem. Na slednji je PŠJ sodeloval z vsebinskim prispevkom. 

Za tiskovno konferenco Občine Devin Nabrežina pa so bile v sklopu rednih del pripravljene predstavitve o 
izvedenih aktivnostih PŠJ v okviru projekta. V okviru točke 6.2.b je bil izveden nakup multimedijske opreme za 

vzpostavitev info točke na lokaciji Parka Škocjanske jame, ter poravnan strošek iz točke 3.1.i lanskega poročila 

na temo priprave in izdelave zbornika za izobraževalni sistem – Suhozid. Poleg tega je bila v sklopu aktivnosti 
opisanih pod točko 4.6.d v sklopu rednega dela občasnih tematskih razstav v parku organizirana projektna 

potujoča razstava. 
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II Škocjanska Okapn'ca 10.433,33 

17.868,69 

Zorman/  
Lozej 

V okviru projekta se je zaključilo s snemanjem kadrov ter končala finalizacija, montaža in izdelava master fi l-
ma. Izdelan je bil tudi DVD z dvema dolžinama (55 in 33 minut) in vsebinama filma (stari in novi jamarji, stari 

raziskovalci) ter fotografijami. Narejene so bile tudi druge naloge v sklopu projekta (tiskovna konferenca, pre-
miera, poročilo …). Film se dobro dopolnjuje z novo postavljeno zbirko Zgodovine raziskovanja Škocjanskih 

jam na sprejemnem centru, za katero je bil uporabljen tudi posnet material. Film je bil predvajan na TV Koper. 

Potekajo dogovori za predvajanje filma še na drugih televizijskih mrežah. 

I Škocjan-Risnjak 36.200,00 
26.889,66 

Peric 

V prvem polletju se je zaključil projekt Škocjan-Risnjak. PŠJ je s projektom prispeval k ozaveščenosti javnosti o 

pomenu dolgoročnega in trajnostnega upravljanja z vodami v porečju reke Reke. V ta namen so bile izvedene 

aktivnosti na temo ohranjanja vodnih virov in upravljanja z vodami: delavnice za osnovne šole z Bistriškega, 
dve čezmejni strokovni ekskurziji za študente univerz iz Kopra, Ljubljane in Zagreba ter tri tematske delavnice 

za lokalno prebivalstvo in deležnike. Izdani sta bili tudi dve tematski in dve splošni publikaciji in vzpostavljena 
spletna podstran, kjer so dostopna podrobna poročila o rezultatih projekta. Naših dogodkov se je skupaj 

udeležilo preko 250 udeležencev. Kratki film z naslovom Vodni krog je na mednarodnem festivalu na Švedskem 

prejel prvo nagrado med kratkimi dokumentarnimi filmi. 

II RoofOfRock 33.385,00 
39.062,83 

Peternelj 

Projekt RoofOfRock se je zaključil konec leta 2015 (bil je podaljšanj za tri mesece). V okviru so bile glavne 

aktivnosti usmerjene v pripravo skupnih smernic in priporočil za spremembo zakonodaje na področju pridobi-

vanja in uporabe ploščastega apnenca v arhitekturi, pri konzervatorski obnovi objektov kulturne dediščine in 
zaščiti nahajališč pomembnih fosilov kot naravne dediščine. Konec leta je bila izdana tudi štiri jezična publika-

cija »Skupne smernice in priporočila za spremembo zakonodaje«. Izdana je bila tudi obsežna monografija 
RooffRock, v kateri so objavljeni strokovni rezultati projekta. Dokončani sta bili spletna in mobilna GIS aplikaci-

ja s celotno bazo podatkov o geologiji območja, primerni uporabi gradbenega kamna v arhitekturi, trajnost-

nem izkoriščanju ploščastega apnenca in natančno proučitvijo 26 izbranih objektov z geološkega in konzerva-
torskega stališča. 

V maju je bil v sklopu Belajtnge organiziran zaključni promocijski dogodek projekta; potekale so ustvarjalne 
kamnite delavnice za otroke in strokovno predavanje o kamnitih strehah na Krasu. V mesecu juniju (Zadar) in 

decembru (Dubrovnik) sta bili organizirani tudi dva dogodka, kjer so bili predstavljeni rezultati projekta za 
strokovno javnost in predstavnike županij na Hrvaškem, v septembru smo rezultate projekta predstavili na 

Hrvaškem geološkem kongresu, novembra pa na Slovenskem geološkem kongresu. 
PŠJ je sodeloval pri vseh delovnih sklopih, se udeleževal rednih delovnih sestankov na projektu, predstavitvi 
rezultatov projekta v partnerskih državah, promocijskih dogodkih in delavnicah, ter sodeloval pri pripravi več-

jega števila poljudnih in strokovnih publikacij na temo projekta.  

II PROKARST 182.500,00 
0,00 

Šturm 

Projekt ni bil odobren, zato do porabe predvidenih sredstev ni prišlo. 

II Innervision 36.500,00 
0,00 

Peternelj 

V februarju smo bili s strani Evropske komisije obveščeni, da projektna ideja (Innervison - Interior and other 
no-GNSS covered 3D Vision for Cultural Heritage) ni bila odobrena v sklopu razpisa Horizon2020, Reflective-7-

2014.   

I, II, III 
7.4.d Pripravljati mnenja, 
pogodbe, obvestila in 
informacije 

279,68 
251,38 

direktor 

Maja je bil preučen Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi in pripravljeno inter-

no mnenje o objektih kulturne dediščine na našem širšem območju, ki bi jih kazalo vključiti v nujne programe. 

Pripravila so se različna strokovna mnenja in uredila nekatera individualna pogodbena razmerja, ki so v letu 
2015 prenehala veljati. Nudila se je podpora in informacije zaposlenim, pristojnim službam in zainteresirani 

javnosti. 
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I 

7.4.e Sodelovati pri uprav-
ljanju in zajemanju podat-
kov pri samodejni meteo-
rološki postaji parka 

5.155,90 
4.813,84 

Debevec 

Redno so bila izvajana vzdrževalna dela z odvzemom vzorcev vode na ekološko - meteorološki postaji Škocjan. 

V letu 2015 je prišlo do izpada prenosa podatkov na centralni server od 25.8. 2015 do 14. 21. 2015. 

Najhladnejši dan je bil 3.2.2015 s povprečno dnevno temperaturo -1,9oC, najtoplejši dan pa 22. 7. 2015, s 
povprečno dnevno temperaturo 27,7oC. V jeseni je Uprava RS za jedrsko varnost namestila v ekološko – 

meteorološko postajo tudi napravo za merjenje gama sevanja naravnega ozadja. 

II 7.4.f Skrbeti za odnose z 
javnostmi 9.829,80 

1.734,49 

direktor 

V letu 2015 se je večkrat nudilo informacije novinarjem v zvezi z različnimi dogodki, kot so bili odprtje nove 
informacijske točke in zbirke »Zgodovine raziskovanja Škocjanskih jam« na sprejemnem centru, izvajanje pro-

jekta obnove turističnih poti po Škocjanskih jamah, izvajanje mednarodnih in domačih projektov, ureditev trga 

v Škocjanu …  
Med avgustom in novembrom se je pomagalo pri izdelavi in nadgradnji nove spletne strani PŠJ. V ta namen se 

je sodelovalo na številnih sestankih, pripravilo dodatna besedila, slikovno gradivo, urejalo in oblikovalo grobo 
postavljen portal ter pridobilo dodatne panorame površja parka s strani Burgerja. V letu 2016 se bo portal 

prečistilo in nadgradilo z dodatnimi vsebinami. V ta namen je bila v oktobru in novembru izvedena poizvedba 
glede stroška predelave exe interaktivne karte v android-u in ostalim sistemom prijazno. 

Na portalu PŠJ je bilo v poročanem obdobju objavljenih oseminštirideset člankov od tega sedem v celoti na 

portalu Promocijsko kongresnega centra Pr Nanetovh. Ti članki so bili po večini objavljeni tudi v občinskih 
glasilih širšega območja parka (Glasnik Občine Divača; Bistriški odmevi; Snežnik). Nekateri so bili objavljeni 

tudi na zamejskem portalu Slomedia.  
Izvajalo se je moderiranje FB profilov PŠJ ter portala Biodiverziteta med naravo in kulturo. Poravnan je bil 

strošek podaljšanja domen.  

Zaradi razbremenitve posameznikov, se je v oktobru ustvarilo dostope za objavo novic na portalu PŠJ in pos-
redovalo podatke za objave na FB strani in YouTube kanalu vsem zaposlenim, katerih delo sega tudi na podro-

čje sodelovanja z javnostjo. 
Januarja je bil izdelan YouTube kanal PŠJ na katerega je trenutno naloženih deset enot pretežno predstavitve-

nega, pa tudi dokumentarnega video gradiva. Do njega lahko dostopate tukaj: 
www.youtube.com/channel/UCnsdfhSZ0EkszcuDJjkBP5g/videos. Od maja PŠJ ureja tudi portal Partnerstva za 

ohranitev in popularizacijo kraške kulturne gradnje in pripadajoč YouTube kanal. 

V novembru in decembru se je posodobilo portal Monitoring lokacij svetovne dediščine UNESCO v UNESCO e-
knjižnico. 

Za potrebe opravljanja službe stika z javnostmi je PŠJ v začetku leta podpisal pogodbo s Petro Mezinec, ki pa 
je kasneje zaradi pomanjkanja časa zapostavljala delo v parku. Denar predviden za plačilo teh storitev je zara-

di tega ostal neizkoriščen, zato je planiran odhodek na tej postavki precej višji od realiziranega. 

I, II, III 7.4.g Izvajati finančno-
računovodske naloge 36.253,54 

33.483,24 

Hrib D. 

V finančno-računovodski službi je bil pripravljen letni finančni načrt za leto 2015, finančno poročilo za 
leto 2014 in polletno finančno poročilo za leto 2015 ter vmesna poročila za potrebe MOP in drugih uporabni-

kov. Vodenje poslovnih knjig se izvaja v skladu s sprejetim proračunom RS, izhodišči MOP, veljavno zakonoda-

jo, ki ureja javne finance, sistemom plač v javnem sektorju, in drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje posred-
nih proračunskih uporabnikov. Veliko dela je bilo vloženega pri povezavi novega programa pristopne kontrole 

ODOO z obstoječim programom vodenja poslovnih knjig. 

II 
7.4.h Vzdrževati poslovne 
prostore, material in 
opremo 

140.128,44 
154.654,34 

Opara 

Potekalo je redno tehnično vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme: 
- vzdrževanje avtoparka (V tem letu je prišlo do razpolaganja na področju voznega parka zavoda. Na 

podlagi javnega povabila k zbiranju ponudb je zavod vozilo Opel Vectra (letnik 2003) prodal najbolj-
šemu ponudniku. Konec leta je bila sklenjena pogodba o operativnem najemu vozila Škoda Octavia. 

Tako je zavod ohranil potrebno število službenih vozil, hkrati pa poskrbel za racionalno porabo finanč-

nih virov, saj je vozilo Opel Vectra zaradi svoje starosti in iztrošenosti predstavljalo vedno večji stro-
šek). 

- redno mesečno vzdrževanje poševnega dvigala in zamenjava jeklenice, 

http://www.youtube.com/channel/UCnsdfhSZ0EkszcuDJjkBP5g/videos
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- redno vzdrževanje osebnega dvigala v Matavunu 8 in v sprejemnem centru, dozidavi A, 
- redno mesečno vzdrževanje računalniške opreme, 
- vzdrževanje jamske infrastrukture (osvetlitev, ograje, pohodne poti), 
- vzdrževanje učnih poti, 
- vzdrževanje vseh objektov v lasti PŠJ, med drugim tudi ureditev dodatne pisarne na upravi parka, 
- posodobitev optične mreže med objekti (prehod na IP telefonijo), 
- z rebalansom se je obnovilo dvigalo in uredila soba bivše knjižnice na upravi parka. 

II 

7.4.i Povečevati usposob-
ljenost in učinkovitost 
posameznih služb (interna 
izobraževanja, udeležba na 
seminarjih, udeležba na 
mednarodnih kongresih, 
samoizobraževanje) 

25.593,28 
33.828,23 

direktor 

Zaradi novih potreb po znanju s področja elektronike, kot posledica zamenjave električne in komunikacijske 

infrastrukture v Škocjanskih jamah in na sprejemnem centru, je bilo izvedeno izobraževanje zaposlenega na 
tem področju. 

Januarja je bil na ogled 3D film Škocjanskih jam Petra Gedeia. Maja je bila, konferenci EuroMAB 2015, na 
predlog BOK, v povezavi z UNESCO Extea centrom iz Španije, BO Urdaibai iz Španije, BO Dyfii iz Anglije in 

predstavniki estonskega MAB odbora, pripravljena in izvedena delavnica o trajnostnem izobraževanju, s pou-

darkom na vključevanju lokalnih skupnosti. Na sami konferenci, ki je trajala od 19. do 22. 5., so se predstav-
niki PŠJ udeležili delavnic o socialnem podjetništvu in komunikaciji ter bili seznanjeni s sistemom varstva nara-

ve v Estoniji, potekom Exit strategije, novo MAB strategijo 2015-2025, potekom del na temo znamke in novih 
komunikacijskih orodij v EuroMAB. Po tem so si ogledali primere dobrih praks v BO Vzhodno estonski arhipe-

lag, ki je gostil tokratno konferenco.  
Aktivno se je pristopilo k tečaju, ki je potekal pod okriljem Koordinacije za turizem Istre in Krasa, ki je potekal 

v Lipici in v Portorožu, tečaja se je udeležilo približno 70 delavcev iz področja turizma. Na razvojnem regiona l-

nem centru v Kopru so se predstavniki PŠJ udeležili izobraževanja na temo delovanja regionalne destinacijske 
organizacije, aprila pa so bili prisotni na predstavitvi Zelene sheme slovenskega turizma, ki je bila organizirana 

s strani SPIRIT-a. 
Avgusta smo se udeležili otvoritve razstave projekta Lišajska karta Regijskega parka Škocjanske jame. Sep-

tembra smo se s ciljem seznanitve z dogajanjem na področju popularizacije kamnite dediščine, udeležili otvori-

tve izobraževalne poti Brijonske kamnite pripovedi, ki je bila osnovana v okviru projekta Kamen-most. Oktobra 
smo se na FHŠ UP za potrebe snovanja nove muzejske zbirke udeležili predavanja o snovanju zgodb v muzej-

skih postavitvah podjetja Gagarin iz Islandije. 
Štiri uslužbenke so opravile izpit za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, štirje zaposleni pa tudi 

izpit za naravovarstvenega nadzornika. Na dopolnilnih izobraževanjih, ki so potekala v Gotenici je sodelovalo 
10 nadzornikov in prostovoljcev. Park je s svojim predstavnikom sodeloval kot predavatelj in član komisije tudi 

v nacionalnem izobraževanju za naravovarstvenike in prostovoljce.  

Uslužbenci PŠJ so se udeležili izobraževanja o uporabi davčnih blagajn. 

I, II, III 

7.4.j Nabava opreme za 
varnost zaposlenih in 
delovnih oblačil (uniform 
za zaposlene) ter izvajanje 
aktivnosti v zvezi z varnos-
tjo, zdravjem pri delu in 
požarnim varstvom 

15.992,87 
16.505,12 

Lozej 

Za honorarno zaposlene vodnike in študente se je izvedlo tečaj usposabljanja za varno delo in varstvo pred 
požari. Tečaj se je izvedel praktično in teoretično, ko so bili na terenu predstavljeni primeri iz prakse in 

postopki ukrepanj ob pojavu izrednih dogodkov. V skladu s periodiko, so bili delavci PŠJ napoteni na zdravniški 

pregled. V skladu z internim pravilnikom o opremi za osebno varnost se je nabavilo čevlje, majice, flis – jope, 
torbice za na teren in drugo opremo (vodo, baterije …), ki je potrebna za zagotavljanje varnosti zaposlenih in 

obiskovalcev parka. Opravljala so se redna vzdrževalna dela na dvigalu in vršili periodični pregledi. Za nova 
objekta so bili izdelani načrti evakuacije.   
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Pregled realizacije Cilja 7 v letu 2015 
 

 

Realizacija stroškov 
 

 
 

 

 
 
 

Pregled realizacije vseh ciljev v letu 2015 po virih v EUR 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

naloge in aktivnosti
plače tržna 

dejavnost

plače - 

proračun - 

javna sl.

plače SKZG
plače nejavni 

vir f.
plače projekti

plače projekti 

sofinancirane iz 

nejavnega vira

REALIZACIJA        

SKUPAJ PLAČE 

S PROJEKTI

7. Učinkovito delovanje upravljavca in 

mednarodno sodelovanje
1.723,03 132.801,75 0,00 76.878,43 24.475,53 21.161,65 257.040,38

materialni 

stroški 

proračun

materialni 

stroški SKZG

materialni 

stroški tržna 

dejavnost

materrialni 

stroški nejavni 

vir

materrialni 

stroški 

občinska 

sredstva

materialni 

stroški projekti

materialni 

stroški - 

projekti 

sofinancirani iz 

nejavnega vira

skupaj 

materialni 

stroški

2.193,00 0,00 0,00 161.524,50 0,00 35.226,09 3.835,25 202.778,84

investicije SKZG
investicije 

projekti - drugi

investicije 

projekti - 

proračun

investicije 

projekti -  EU

investicije 

projekti - 

sof.nejavni vir

investicije 

nejavni vir

SKUPAJ 

investicije
SKUPAJ PLAN

SKUPAJ 

REALIZACIJA

INDEKS 

REALIZACIJE

0,00 15.092,06 950,80 8.081,82 3.138,70 29.967,96 57.231,34 734.057,73 517.050,56 0,70

Stroški po nalogah in 

aktivnostih
Skupaj odhodki Plače

 Plače proračun-

MKO
 Plače SKZG

Plače projekti - 

RS
Plače projekti -  EU

Plače projekti - 

drugo

Plače nejavni vir 

financiranja

Plače tržna 

dejavnost

Od 1 do 7 2.065.411,08 779.198,13 419.454,00 53.335,08 7.047,37 17.402,66 25,50 263.982,00 17.951,53

Splošni stroški 220.997,67

Skupaj od 1  do 7 2.286.408,75 779.198,13 419.454,00 53.335,08 7.047,37 17.402,66 25,50 263.982,00 17.951,53

Stroški po nalogah in 

aktivnostih

Materialni 

stroški
Stroški SKZG

Stroški projekti -

RS

Stroški projekti - 

EU

Stroški projekti - 

drugi viri

Stroški - nejavni 

vir financiranja

Stroški - tržna 

dejavnost

Od 1 do 7 608.351,95 28.364,92 16.995,08 32.740,79 70,83 491.724,78 37.395,23

Splošni stroški 220.997,67

Skupaj od 1  do 7 829.349,62 28.364,92 16.995,08 32.740,79 70,83 491.724,78 37.395,23

Stroški po nalogah in 

aktivnostih
Investicije

Investicije 

SKZG

Investicije - 

projekti EU
Investicije - projekti RS

Investicije - 

projekti drugo

Investicije - 

nejavni vir 

inancrianja

Od 1 do 7 677.861,00 48.000,00 132.821,17 14.810,73 15.092,06 467.137,04

Splošni stroški

Skupaj od 1  do 7 677.861,00 48.000,00 132.821,17 14.810,73 15.092,06 467.137,04
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Graf 2: razdelitev odhodkov po ciljih 
 

 
 

 
Primerjava finančnega načrta 2015 z realizacijo finančnega načrta 2015 

 

 
 

 

Graf3: skupaj odhodki po virih financiranja 
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investicije

REALIZACIJA 
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INDEX 

REALIZACIJE

Od 1 do 7 2.178.008,08 2.065.411,08 0,95 811.653,90 779.198,13 0,96 790.034,18 608.351,95 0,77 576.320,00 677.861,00 1,18

Splošni stroški 200.000,00 220.997,67 1,10 200.000,00 220.997,67 1,10

Skupaj od 1  do 7 2.378.008,08 2.286.408,75 0,96 811.653,90 779.198,13 0,96 990.034,18 829.349,62 0,84 576.320,00 677.861,00 1,18
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3.1 PROJEKTI PŠJ V LETU 2015 

 
Naslov projekta: RoofOfRock – APNENEC KOT SKUPNI IMENOVALEC NARAVNE IN 

KULTURNE DEDIŠČINE VZDOLŽ ZAKRASELEGA DELA JADRANSKE 

OBALE (RoofOfRock - LIMESTONE AS THE COMMON DENOMINATOR 
OF NATURAL AND CULTURAL HERITAGE ALONG THE KARSTIFIED 

PART OF THE ADRIATIC COAST) 
Vir sredstev: Adriatic IPA, Cross-border cooperation 2007–2013 
Cilji projekta: Demonstrirati in promovirati pravilno izbiro in trajnostno rabo gradbenega 

kamna vzdolž kraške jadranske obale. 
Opis aktivnosti v 
letu 2015: 

- vodenje, koordinacija in upravljanje projekta, 
- dokument s skupnimi priporočili in usmeritvami za ohranjanje, sonarav-

no uporabo in ponovno uporabo ploščastega apnenca kot naravnega 
mineralnega vira za gradnjo objektov 

- 4-jezična publikacija »Skupne smernice in priporočila za spremembo 

zakonodaje«, strokovna publikacija RoofOfRock 
- organizacija zaključnega promocijskega dogodka projekta 
- predstavitev projektnih rezultatov v partnerskih državah, udeležba na 

delavnicah in promocijskih dogodkih 
- izdelava spletne in mobilne GIS-aplikacije. 

Glavni rezultati: 
 

- spletna in mobilna GIS-aplikacija s povezavo podatkov o uporabi 

gradbenega kamna v arhitekturne namene, izrabi naravnih virov ter 
trajnostnem izkoriščanju kamna, 

- smernice za skupno upravljanje potencialnih virov gradbenega kamna v 

povezavi z naravno dediščino, 
- ozaveščanje širše javnosti o pravilni rabi kamna v gradbene namene, 
- izboljšanje znanja o značilnostih in razporeditvi primernih gradbenih 

kamnov ob jadranski obali, 
- niz publikacij za strokovno javnost, 
- višja ozaveščenost o pomenu ohranjanja kulturne dediščine. 

Vrednost projekta: 2.162.389,89 EUR, delež PŠJ 119.799,64 EUR 
od tega sofinanciranje IPA (85 %): 101.829,69 EUR, PP 918910; sofinanciranje 

države (10 %): 11.979,97 EUR, PP 919010; sofinanciranje PŠJ (5 %): 
5.989,98 EUR 

Trajanje: 36 mesecev (oktober  2012 – december 2015) 
Število ur: 1532 

Partnerji: 
 

Geološki zavod Slovenije (Slo) (vodilni partner); Univerza na Primorskem – 
Znanstveno raziskovalno središče (Slo); Univerza v Trstu (It); Občina Dolina (It); 

Agencija za razvoj Splitsko-dalmatinske županije (RERA) (Hr); Razvojna agencija 

Zadarske županije ZADRA (Hr); Razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske 
županije (DUNEA) (Hr); Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke 

(HERAG); Razvoja agencija IDA (Hr); Park Škocjanske jame (Slo) 
Status projekta: Projekt se je zaključil 31.12.2015. 
Sklop, v katerega 

spada projekt 
glede na vsebino: 

2.1.e Spodbujati hidrološke, geomorfološke in geološke raziskave 
3.1.a Spremljati stanje kulturne dediščine 
3.1.b Organizirati in izvajati raziskovanje in dokumentiranje kulturne dediščine 
3.1.g Zagotoviti ustrezne strokovne predloge za izvajanje varstva kulturne 

dediščine 
3.1.i Izdati tematske publikacije za izvajanje ustreznega varstva kulturne 

dediščine 
4.5.a V obnovljenem kulturnem spomeniku Matavun 8 organizirati strokovna 

srečanja in izobraževanja (konference, simpozije, delavnice, seminarje) 
4.6.e Organizirati tematska predavanja, strokovne ekskurzije in delavnice za 

lokalno prebivalstvo in drugo zainteresirano javnost (varstvo narave, ohranjanje 

kulturne dediščine, ohranjanje kulturne krajine …) 
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6.1.f Pridobivati podatke državnih monitoringov (biotska raznovrstnost, gozdovi, 

vode, prostor …) 
7.4.a Izvajati upravno-administrativne in organizacijske naloge (načrtovanje, 

poročanje, vodenje nepremičnin, organiziranje, strokovne predstavitve, 
koordiniranje) 
7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 
7.3.f Skrbeti za odnose z javnostmi 
7.4.i Povečevati usposobljenost in učinkovitost posameznih služb (interna 

izobraževanja, udeležba na seminarjih, udeležba na mednarodnih kongresih, 
samoizobraževanje) 

 

Naslov projekta: LIVING LANDSCAPE, Živa krajina Krasa: raziskovalni in izobraževalni 
projekt na področju prepoznavanja in valorizacije čezmejne dediščine 

in okolja 
Vir sredstev: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013/INTERREG 
Cilji projekta: Splošni cilji so varovanje, poznavanje in dostopnost kulturne dediščine ter 

spodbujanje kulturnih izmenjav. Operativni cilji so: 1) valorizacija in varstvo na 

podlagi interdisciplinarnih raziskav, 2) primerjava zakonodajnih in drugih 
ureditev na obeh straneh meje z usklajevanjem varstvenih in razvojnih potreb, 

3) izboljšanje oblik obveščanja. Ključni cilj je ozaveščanje prebivalstva, lokalnih 
skupnosti in njihovih upraviteljev. 

Opis aktivnosti: Glavni delovni sklopi so koordinacija in upravljanje projekta, raziskovanje, 

izobraževanje, pilotne dejavnosti in komunikacijski načrt. V letu 2015 je PŠJ 
ustanovil konzorcij za kraško suhozidno gradnjo, gostil projektno potujočo 

razstavo, vzpostavil projektno info točko v parku in sodeloval pri organizaciji 
zaključnega javnega srečanja projektnih partnerjev s predstavitvijo projekta. 

Glavni rezultati: 
 

S sodelovanjem univerze, ustanov za varstvo dediščine, lokalnih in regionalnih 

skupnosti ter našega parka so bila v okviru projekta z raziskovalnimi, 
izobraževalnimi in pilotnimi dejavnostmi pripravljena in predstavljena gradiva za 

spoznavanje in valorizacijo svetovno znanega, a neizkoriščenega potenciala 

kraške krajine in gradiva, ki bodo podlaga za odločanje na področju ohranjanja 
in razvoja Krasa (aktualna vprašanja o parkovni ureditvi, vpis v UNESCO). 

Vrednost projekta: 390.000 EUR; delež PŠJ: 31.700 EUR (od tega 1.585 EUR krije PŠJ, 26.945 EUR 

krije EU, 3.170 EUR krije RS) 
Trajanje: 30 mesecev (1. 10. 2012–30. 4. 2015) 
Število ur: 129 

Partnerji: 
 

Univerza na Primorskem, Koper; Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija; 
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine Slovenije – 

Območna enota Nova Gorica; Soprintendenza per i beni storici, artistici ed 

etnoantropologici del FVG (Javni zavod za varstvo zgodovinske, umetniške in 
etnoaltropološke dediščine za FJK); Provincia di Trieste (Provinca Trst); Comune 

di Duino Aurisina (Občina Devin Nabrežina) 
Status projekta: Projekt se je 30. 4. 2015 zaključil. 
Sklop, v katerega 

spada projekt 
glede na vsebino: 

3.1.h Koordinirati vpis kraške suhozidne gradnje v register žive kulturne 

dediščine 
3.2.b Vzpostaviti in izvajati aktivnosti v okviru konzorcija za kraške suhozide 
4.5.a V obnovljenem kulturnem spomeniku Matavun 8 organizirati strokovna 

srečanja in izobraževanja v okviru mednarodnih konvencij, zvez in programov 
7.3.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

 

Naslov projekta: ŠKOCJANSKA OKAPN'CA – Jama in poti njenih raziskovalcev 
Vir sredstev: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja LEADER (85 %), PŠJ (15 %) 
Cilji projekta: Cilji projekta so predstavljanje naravne in kulturne dediščine parka, ki je 

povezana s primerno rabo in odnosom do dediščine. Prednostne naloge so 
predstavitev življenja v jamskem okolju z namenom ohranitve in varovanja ter 

predstavitev raziskovanja jam skozi zgodovino. Z oblikovanjem primernega 
odnosa do dediščine zagotavljamo primerno rabo v povezavi s turizmom. Pri 
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tem zadovoljimo tudi potrebe posebnih skupin in pripomoremo k prepoznavnosti 

območja. Predstavitev je obogatitev turistične ponudbe ter bo vplivala na boljšo 
izkoriščenost naravne in kulturnozgodovinske dediščine. 

Opis aktivnosti: - Izposoja snemalne opreme oziroma rekvizitov, 
- snemanje filma in fotografij, ki bo večinoma potekalo na terenu in v 

specifičnih razmerah, 
- povezovanje in sodelovanje vseh akterjev pri scenariju in snemanju, 
- montaža gradiva, ki bo potekalo v sodelovanju s produkcijsko hišo, in 

izdelava DVD-ja, 
- premiera filma na festivalu znanstvenega in raziskovalnega filma 

JAMNARKULT v Parku Škocjanske jame, Slovenija. Projekcije filma na 
informacijskih točkah v PŠJ in na festivalih. 

Glavni rezultati: 
 

Rezultati so promocijsko izobraževanje za zagotavljanje primerne rabe naravne 

in kulturne dediščine v povezavi s šolami in mladino. Dvig ozaveščenosti 
domačinov in preostale javnosti o pomenu, naporih, potrebi po varovanju, o 

novih produktih, trajni rabi virov in promociji območja ter povečanje 
prepoznavnosti. Rezultat je tudi razširjen fond izobraževalno-promocijskega 

gradiva – dva nova DVD-ja različnih dolžin (20 in 40 minut), in posledično 

povečanje števila obiskovalcev na zavarovanem in širšem območju. 
Partnerji: Jamarsko društvo Gregor Žiberna Divača 
Vrednost projekta: SKUPAJ projekt 45.418,40 EUR;  

ZA LETO 2015: projektna sredstva 8.868,33 EUR, delež PŠJ 1.565,00 EUR 
Trajanje: 32 mesecev (1. 9. 2012–24. 4. 2015) 
Število ur: 300 

Status projekta: Projekt je uspešno izveden. 
Sklop, v katerega 
spada projekt 

glede na vsebino: 

4.6.a Ponatisniti stare in izdati nove tematske publikacije (zemljevide, prospek-
te, publikacije, drugo promocijsko gradivo) 

 

Naslov projekta: Priprava skupne nominacije za vpis Klasičnega krasa na seznam 

svetovne dediščine 
Vir sredstev: MOP, MK, PŠJ 
Cilji projekta: Vpis Dinarskega krasa na Unescov seznam svetovne dediščine; cilj spremenjen 

glede na ukinitev pilotnega projekta Dinarski kras. Nov cilj: Vpis Klasičnega 

krasa na Seznam svetovne dediščine pri UNESCO. 
Opis aktivnosti v 

letu 2015: 
Koordinacija projektnih partnerjev in priprava gradiv 

Glavni rezultati: 
 

Uvrstitev na Swznam svetovne dediščine 

Vrednost projekta: / 
Trajanje: 2015-2017 
Število ur:  

Partnerji: Pristojna ministrstva, lokalne skupnosti, upravljavci naravnih vrednot 
Status projekta: Projekt se izvaja 
Sklop, v katerega 
spada projekt 

glede na vsebino: 

7.3.i Vodenje in koordinacija priprave nominacije Klasičnega krasa za vpis na 
seznam svetovne dediščine 

 

Naslov projekta: Vlaganja v obnovo turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči 

jami ter I. faza obnove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v 

Matavunu 
Vir sredstev: Evropski sklad za regionalni razvoj ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo 
Cilji projekta: - Strateški cilj »Ohranjevanje in varovanje narave v jami in uskladitev 

turistične infrastrukture v jami v Tihi in Šumeči jami s standardi 
podobnih turističnih jam v svetu« (cilja 1 in 2 PVR PŠJ), 
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- strateški cilj »Zmerno povečevanje turističnega obiska Tihe in Šumeče 

jame v Parku Škocjanske jame« (cilja 4 in 7 PVR PŠJ); 
- strateški cilj »Doseganje pozitivnih eksternalij (koristi) v okolju« (cilj 

4in delno cilj 6 PVR PSJ); 
- strateški cilj » Dvig ravni zadovoljstva turistov v Parku Škocjanske 

jame«. 
Opis aktivnosti v 
letu 2015: 

Obnova jamske infrastrukture v Tihi in Šumeči jami v Škocjanskih jamah; 
postavitev nadzornih točk – tako imenovana pristopna kontrola – vhoda in 

izhoda turistov v jamo in iz nje pred vhodom v jamo; dograditev sedanjega 
objekta z nadzornim centrom za spremljanje vstopa v jamo in izstopa iz nje ter 

videonadzora turistov v jami. 
Glavni rezultati: 
 

Prenovljena turistična infrastruktura v Tihi in Šumeči jami, vzpostavljena 
kontrola vhoda v jamo in izhoda iz nje ter dograjen sprejemni center. 

Vrednost projekta: 1.650.000 EUR; dejanski upravičeni stroški ob zaključku projekta: 1.557.676,60 

€ 
Trajanje: 2013–2015 
Število ur: 1.100 

Partnerji: / 
Status projekta: Projekt se je zaključil.  
Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

4.2.b Obnoviti najbolj dotrajane odseke poti v Šumeči jami (pohodne površine, 

ograje …) 
4.3.a Celovito preurediti informacijski center z okolico (obnova nadstreškov, 
razširitev prodaje spominkov, tlakovanje in ureditev zunanjih površin z obodnim 

zidom, prenova gospodarsko-servisnega objekta, posodobitev e-točke) 
 

Naslov projekta: SKUPNI SISTEM VREDNOTENJA TRAJNOSTNOSTI UPRAVLJANJA Z 

VODNIMI VIRI PARKOV ŠKOCJANSKE JAME IN RISNJAK; akronim 
Škocjan – Risnjak 

Program EU: Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013 
Cilji projekta: - Doseči učinkovito in usklajeno sodelovanje javnosti na obeh straneh 

meje za vzdržnost naporov pri ohranjanju vodnih virov, 
- doseči primerljivo, pregledno ter vsakomur dostopno in razumljivo 

vrednotenje učinkovitosti in trajnostnega upravljanja vodnih virov, 
- seznaniti najširšo javnost z možnostjo in prednostmi spremljanja in 

nadzora kakovosti upravljanja voda pri načrtovanju rabe prostora, 
- približati javnosti način vrednotenja okoljskega, ekonomskega in 

socialnega kapitala vodnih virov, 
- z uporabnim orodjem olajšati upravnim ustanovam odločanje in 

izbiranje politično sprejemljivih ukrepov, 
- izboljšati okoljsko ozaveščenost o pomenu vodnih virov na čezmejnem 

območju in krepitev zavedanja o potrebi po čezmejni vzpostavitvi 

vodovarstvenih pasov, 
- omogočiti pospešitev razvoja rabe obmejnega prostora z zmanjšanim 

tveganjem za vodne vire. 
Opis aktivnosti v 

letu 2015: 
- Vzpostaviti informacijski sistem za sodelovanje javnosti pri vrednotenju 

učinkovitosti upravljanja voda, 
- dokončati dodatne raziskave in analizo sedanjih podatkov za 

opredelitev potenciala in ogroženosti vodnih virov na območju zaledja 
parkov Škocjanske jame in Risnjak, 

- preučiti prenosljivost primera dobre prakse vrednotenja trajnostnega 

upravljanja vodnih virov (predvidoma po metodologiji »Lemano« z 
mejnega območja med Francijo in Švico), 

- izdelati prilagojeno metodologijo vrednotenja, 
- izvesti vrednotenje trajnostnega upravljanja vodnih virov v parkih 

Škocjanske jame in Risnjak ter seznaniti širšo javnost z rezultati 
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vrednotenja. 
Glavni rezultati: 
 

- Skupno komunikacijsko orodje za vrednotenje trajnostnega upravljanja 

vodnih virov in pomoč pri sprejemanju odločitev o ukrepih; 
- usposobljene osebe – uporabniki orodja; 
- seznanjene ciljne skupine oziroma njihovi predstavniki, 
- vključenost prednostnih ukrepov v akcijske načrte, 
- skupna publikacija o rezultatih vrednotenja trajnostnega upravljanja 

vodnihvirov, 
- število udeležencev na predavanjih in ekskurzijah na čezmejnem 

območju (Ilirska Bistrica, Čabar), 
- število udeležencev novinarskih konferenc na območju izvajanja 

projekta. 
Vrednost projekta: Stroški projekta: 271.486,20 EUR; zahtevani znesek sredstev IPA: 

230.763,27 EUR; stroški PŠJ: 54.500 EUR. 
Trajanje: 1. 1. 2013–17. 6. 2015 
Število ur: 160 

Partnerji: 
 

Park Škocjanske jame (vodilni partner), Inštitut za raziskovanje krasa ZRC 

SAZU, Geološki zavod Slovenije, Nacionalni park Risnjak, Geotehnički fakultet 

Varaždin, Sveučilište Zagreb, Grad Delnice 
Status projekta: Projekt je zaključen, pišejo se zaključna poročila. 
Sklop, v katerega 

spada projekt 
glede na vsebino: 

1.1.c Spodbujati speleološke, biospeleološke, hidrogeološke in geološke 

raziskave 
2.1.e Spodbujati hidrološke, geomorfološke in geološke raziskave 
4.6.a Ponatisniti stare in izdati nove tematske publikacije (zemljevide, 

prospekte, publikacije, drugo promocijsko gradivo) 
4.6.b Pripraviti in izvajati izobraževalne programe za učitelje, učence, dijake in 

študente (program naravoslovnih ekskurzij PŠJ), s posebnim poudarkom na 
mreži šol parka 
4.6.e Organizirati tematska predavanja, strokovne ekskurzije in delavnice za 
lokalno prebivalstvo in drugo zainteresirano javnost (varstvo narave, ohranjanje 

kulturne dediščine, ohranjanje kulturne krajine…) 
6.1.c Za lokalne prebivalce širšega območja parka organizirati in izvajati 
tematska predavanja in ekskurzije (varstvo narave, kulturna dediščina, ekološko 

kmetovanje …) 
6.1.d Občasno, po potrebi, spremljati in analizirati osnovne fizikalno-kemijske 

parametre najpomembnejših vodnih virov v porečju Reke 
6.1.f Pridobivati podatke državnih monitoringov (biotska raznovrstnost, 
gozdovi, vode, prostor …) 
6.1.g Sodelovati pri pripravi razvojnih in prostorskih dokumentov občin na 
širšem območju parka na podlagi naravovarstvenih smernic 
7.4.a Izvajati upravno-administrativne in organizacijske naloge (načrtovanje, 
poročanje, vodenje nepremičnin, organiziranje, strokovne predstavitve, 

koordiniranje) 
7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 
7.3.f Skrbeti za odnose z javnostmi 
7.4.i Povečevati usposobljenost in učinkovitost posameznih služb (interna 
izobraževanja, udeležba na seminarjih, udeležba na mednarodnih kongresih, 

samoizobraževanje) 
 
 

V letu 2015 je bila pripravljena in oddana prijava projektnega predloga BioADVISE – Biodiversity and 

Agricultural Development in Value and Implementation of Services of Ecosystems, v okviru programa 
Interreg Mediteran 2014-2020. Rezultati bodo znani sredi leta 2016. V prvi polovici leta 2015 smo bili 

obveščeni, da projektna predloga Innervision -  Interior 3D Vision for Improving the Environmental 
Management of Hidden Natural Resources in FOLIME – Food living memories, ki sta bila prijavljena na 

prvi javni razpis v okviru programa Interreg Central Europe 2014-2020, nista bila uspešna. V drugi 
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polovici leta se je pričelo intenzivno pripravljati več projektnih idej za prihajajoče razpise; za program 
Interreg Slovenija – Hrvaška 2014 -2020 smo pričeli s pripravo osnutkov treh projektnih idej in 

dogovori s potencialnimi projektnimi partnerji. Intenzivno se je pričela tudi priprava  projektne ideje 

»Vzpodbujanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst 
na območjih Nature2000 Kras«, ki bo kandidirala za sredstva v okviru Operativnega programa za 

izvajanje evropske kohezijske politike  v obdobju 2014-2020.  
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4. KADROVSKI NAČRT 

 
Podlaga za pripravo kadrovskega načrta so Usmeritve za pripravo letnih programov dela in finančnih 

načrtov ter letnih vsebinskih in finančnih poročil za upravljavce zavarovanih območij ter Uredba o 
načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja 

njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS, št. 12/2014 s spr.). 

 

 
 Preglednica 1: Kadrovski načrt 
 

 
 

Zaposleni, ki jih 

financira MOP I. – IV. TR V. TR VI. TR VII. TR VIII. TR IX. TR Skupaj

Št. zaposlenih na dan 

30. 9. 2015 0 6 1 13 1 21

1. Št. zaposlenih na 

dan 31. 12. 2015 (a+b) 0 6 1 13 1 0 21

a) Št. zaposlenih za 

določen čas 1 1

b) Št. zaposlenih za 

nedoločen čas 6 1 12 1 20

Št. zaposlenih s krajšim 

delovnim časom 0

Število napredovanj v 

plačne razrede 0

Število premestitev 0

Število upokojitev 0

Število nadomestnih 

zaposlitev zaradi 

upokojitev 0

Število odpovedi pogodb 

o zaposlitvi 0

Število zaposlenih, ki 

so financirani iz 

drugih virov, navedite 

vir: tržna dejavnost, 

projektno delo itd. I. – IV. TR V. TR VI. TR VII. TR VIII. TR IX. TR Skupaj

Št. zaposlenih na dan 

30. 9. 2015 8 8 1 17

2. Število zaposlenih, 

ki so financirani iz 

drugih virov, navedite 

vir: tržna dejavnost, 

projektno delo itd. na 

dan 31.12.2015 0 1 0 5 0 0 6

Št. zaposlenih za 

nedoločen čas - tržna 

dejavnost 1 1

Št. zaposlenih za 

določen čas - nejavni vir 

financiranja 1 1

Št. zaposlenih za 

določen čas - projektno 

delo 2 2

Št. zaposlenih za 

določen čas - 

pripravniško delo 2 2

Število premestitev: 

nadomeščanje-

porodniški dopust 0

3. Skupaj število 

zaposlenih na dan  

31. 12. 2015 (1+2) 0 7 1 18 1 0 27
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Preglednica 2: Kadrovski načrt – število zaposlenih po virih financiranja 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Vir Financiranja

Dovoljeno ali 

ocenjeno število 

zaposlenih na dan 

1. januarja 

tekočega leta 

(2015)

Dovoljeno ali 

ocenjeno število 

zaposlenih na dan 

1. januarja 

naslednjega leta 

(2016)

1. Državni proračun 21 21

2. Proračun občin

3. ZZZS in ZPIZ
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega 

proračuna 2 1

5. Sredstva od prodaje blaga in 

storitev na trgu 1 1

6. Druga javna sredstva za 

opravljanje javne službe (npr. takse, 

pristojbine, koncesnine, RTV - 

prispevek)

7. Nejavna sredstva za opravljanje 

javne službe 0 3

8. Sredstva za financiranje javnih del

9. Namenska sredstva, iz katerih se v 

celoti zagotavlja financiranje 

stroškov dela zaposlenih, in sicer 

mladih raziskovalcev zdravnikov, 

pripravnikov in specializantov, 

zdravstvenih delavcev pripravnikov 

in zdravstvenih sodelavcev 

pripravnikov ter zaposlenih na 

raziskovalnih projektih

Skupno število vseh zaposlenih (od 

1. do 9. točke) 24 26
Skupno število zaposlenih pod 

točkami 1, 2, 3 in 6 21 21
Skupno število zaposlenih pod 

točkami 4, 5, 7, 8 in 9 3 5
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Preglednica 3: Kadrovski načrt – število zaposlenih po obdobjih po virih financiranja 
 

 
 

V kadrovski načrt je bilo vključenih 21 redno zaposlenih javnih uslužbencev, financiranih iz proračuna 
RS, en zaposlen, financiran iz tržne dejavnosti ter 13 honorarnih vodnikov za obdobje šestih mesecev 

v času sezone. V skupno število zaposlenih na dan 31. 12. 2015 sta bila vključena še dva pripravnika 
in ena honorarna zaposlitev, vse financirano iz nejavnega vira ter dve projektni zaposlitvi, financirani iz 

mednarodnih projektov. 
Pri opravljanju naravovarstvenega nadzora se vsako leto potrebuje določeno število usposobljenih 

naravovarstvenih nadzornikov, zato je bil tudi v letu 2015 poudarek na njihovem izobraževanju in 

praktičnem usposabljanju.  
Ker PŠJ pripravlja nove splošne akte, vključno z novo sistemizacijo delovnih mest, je bila v splošni 

službi zaposlena ena pripravnica s tega področja dela. 

Vir financiranja

Število zaposlenih 

na dan 1.januarja 

tekočega leta 

(2015)

Število zaposlenih 

na dan 1. aprila 

tekočega leta 

(2015)

Število 

zaposlenih na 

dan 1. julija 

tekočega leta 

(2015)

Število 

zaposlenih na 

dan 1.oktobra 

tekočega leta 

(2015)

Število 

zaposlenih na 

dan 1.januarja 

naslednjega 

leta (2016)

1. Državni proračun 21 21 21 21 21

2. Proračun občin

3. ZZZS in ZPIZ

4. Sredstva EU, vključno s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega 

proračuna 2 2 2 2 1
5. Sredstva od prodaje blaga in 

storitev na trgu 1 1 1 1 1
6. Druga javna sredstva za 

opravljanje javne službe (npr. takse, 

pristojbine, koncesnine, RTV - 

prispevek)

7. Nejavna sredstva za opravljanje 

javne službe 2 14 13 3

8. Sredstva za financiranje javnih del

9. Namenska sredstva, iz katerih se v 

celoti zagotavlja financiranje 

stroškov dela zaposlenih, in sicer 

mladih raziskovalcev, zdravnikov 

pripravnikov in specializantov, 

zdravstvenih delavcev pripravnikov 

in zdravstvenih sodelavcev 

pripravnikov ter zaposlenih na 

raziskovalnih projektih
Skupno število vseh zaposlenih (od 

1. do 9. točke) 24 26 38 37 26
Skupno število zaposlenih pod 

točkami 1, 2, 3 in 6 21 21 21 21 21
Skupno število zaposlenih pod 

točkami 4, 5, 7, 8 in 9 3 5 17 16 5
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Preglednica 4: Stroški dela (v EUR) 
 

 
 
 

Stroški dela so realizirani v višini 96%. Znižanje stroškov je predvsem na račun projektne dejavnosti, ki ni bila v celoti realizirana zaradi neodobritve le-teh ter 

zaposlitve pripravnikov nekaj mesecev kasneje kot je bilo planirano. 

Stroški dela 2015

SKUPAJ FN 

2015

Skupaj 

realizacija 2015

Indeks 

realizacije

FN - sredstva 

MOP-redna 

dejavnost

Realizacija - 

sredstva MOP - 

redna dejavnost

FN - nejavni vir 

financiranja

Realizacija - 

nejavni vir 

financiranja

FN - drugi viri 

sredstev 

Realizacija - 

drugi viri 

sredstev

FN - skupaj 

sredstva 2015

Realizacija - 

skupaj sredstva 

2015

FN - dejavnost 

na trgu 

Realizacija - 

dejavnost na 

trgu

Delež 

MOP v 

%

1=5+6 a=d+e 2 b 3 c 4 č 5=2+3+4 d=b+c+č 6=1-4 e=a-d

a) plače in dodatki 619.189,96 600.809,84 0,97 296.871,07 304.884,76 222.043,45 215.019,52 87.607,21 67.647,93 606.521,73 587.552,21 12.668,23 13.257,63 47,95

od tega dodatki za delo 

v posebnih pogojih 34.000,00 35.127,03 1,03 20.000,00 16.569,46 13.000,00 18.007,28 1.000,00 449,52 34.000,00 35.026,26 100,77 58,82

b) regres za letni dopust
12.838,70 12.779,98 1,00 7.458,40 7.458,40 3.633,00 4.145,18 1.262,90 692,00 12.354,30 12.295,58 484,40 484,40 58,09

c) povračila in 

nadomestila 66.391,23 57.434,01 0,87 38.588,16 33.964,82 18.184,77 18.379,25 7.451,58 3.062,99 64.224,51 55.407,06 2.166,72 2.026,95 58,12

d) sredstva za delovno 

uspešnost iz - P.O.D. 0,00 1.092,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092,07 0,00 0,00 0,00 1.092,07 0,00 0,00 0,00

e) sredstva za nadurno 

delo 5.805,00 3.809,44 0,66 0,00 0,00 5.805,00 3.317,08 0,00 492,36 5.805,00 3.809,44 0,00 0,00 0,00

f) drugi izdatki (odpr., 

jub.n., solid.p... itd.) 4.188,36 3.799,30 0,91 1.010,65 1.010,65 2.840,58 2.788,65 337,13 0,00 4.188,36 3.799,30 0,00 0,00

SKUPAJ 1. 

(a+b+c+d+e+f) 708.413,25 679.724,64 0,96 343.928,28 347.318,63 252.506,80 244.741,75 96.658,82 71.895,28 693.093,90 663.955,66 15.319,35 15.768,98 48,55

g) Skupaj bruto plače 

(a+d+e) 624.994,96 605.711,35 0,97 296.871,07 304.884,76 227.848,45 219.428,67 87.607,21 68.140,29 612.326,73 592.453,72 12.668,23 13.257,63 47,50

h) Skupaj drugi osebni 

prejemki (b+c+f) 83.418,29 74.013,29 0,89 47.057,21 42.433,87 24.658,35 25.313,08 9.051,61 3.754,99 80.767,17 71.501,94 2.651,12 2.511,35 56,41

i) Skupaj prispevki, 

davek, premije 

pokojninskega 

zavarovanja (j+k) 103.240,65 99.473,49 0,96 75.525,72 72.135,37 15.454,50 19.240,24 10.104,51 5.915,33 101.084,73 97.290,94 2.155,92 2.182,55 73,16

SKUPAJ 2. (g+h+i) 811.653,90 779.198,13 0,96 419.454,00 419.454,00 267.961,30 263.981,99 106.763,33 77.810,61 794.178,63 761.246,60 17.475,27 17.951,53 51,68

j) prispevki
99.661,38 97.784,15 0,98 73.098,72 70.969,11 14.731,80 18.854,95 9.791,34 5.834,40 97.621,86 95.658,46 2.039,52 2.125,69 73,35

k) premije 

pokojninskega 

zavarovanja 3.579,27 1.689,34 0,47 2.427,00 1.166,26 722,70 385,29 313,17 80,93 3.462,87 1.632,48 116,40 56,86 67,81

struktura virov 

financiranja stroškov 

dela v % 100,00 100,00 1,00 51,68 53,83 63,88 33,88 25,45 9,99 141,02 97,70 2,15 2,30 51,68
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Preglednica 5: Sistemiziranost delovnih mest (DM) 

 

 
 

 

 

 
  

Naziv DM Število 

sistemiziranih 

DM po 

veljavnem 

pravilniku

Število 

zasedenih DM 

na dan 

31.12.2014

Število 

zasedenih DM 

na dan 

31.12.2015

Predvideno 

število 

zasedenih DM 

na dan 

31.12.2016

Direktor 1 1 1 1

Višji naravovarstveni 

svetovalec 5 5 5 5

Naravovarstveni 

svetovalec 3 3 3 3

Naravovarstveni 

nadzornik II 1 1 1 1

Naravovarstveni 

nadzornik III 2 2 2 2

Naravovarstveni 

nadzornik V 5 4 4 5

Naravovarstveni 

sodelavec III 1 1 1 1

Poslovni sekretar VII/1 1 1 1 1

Finančnik VI 1 1 1 1

Hišnik - ekonom 1 1 1 1

Strokovni sodelavec V 1 1 1 1

Vzdrževalec V 1 1 1 1

Vodnik v zavarovanem 

območju V - DM za 

določen čas 13 0 0 0

Naravovarstveni 

svetovalec - projektno 

DM 2 2 2 2

Naravovarstveni 

sodelavec III - projektno 

DM 2 2

Naravovarstveni 

sodelavec III - 

pripravniško DM 3 2 1

Naravovarstveni 

nadzornik V - 

pripravniško DM 2 0 0

Skupaj 45 24 26 28
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Za izvajanje programa in načrtovanih dejavnosti zavoda je odgovoren direktor zavoda, delo pa se 
izvaja z nalogami, vezanimi na posamezne službe. 

 

Organizacijska shema zaposlenih je določena po sistemizaciji delovnih mest zavoda. 
 

Službe v okviru veljavne sistemizacije so: 
 

- služba za prostorsko načrtovanje, 

- naravovarstvena nadzorna služba, 
- služba za raziskovanje in razvoj, 

- služba za organizacijo obiska in trženje dejavnosti parka, 
- služba za finančno-računovodske in splošne zadeve, 

- služba za tehnično vzdrževanje in upravljanje z nepremičninami. 
 

Glede na širitev dejavnosti parka zavod že izvaja spremembe pri organizaciji dela, zato se pripravlja 

nova sistemizacija delovnih mest. Za nemoteno delo zavoda bi morala biti nova sistemizacija delovnih 
mest čim prej sprejeta in potrjena. 
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SLUŽBA ZA FI-
NANČNO-

RAČUNOVODSKE IN 
SPLOŠNE ZADEVE – 
VIŠJI NARAVOVAR-
STVENI SVETOVA-

LEC  

ETNOLOG – 
NARAVOVARSTVENI 

SVETOVALEC 

VZDRŽEVALEC     
V. 

PROJEKTNE 
 ZAPOSLITVE – 

4x 

VODJA SLUŽBE ZA  
ORGANIZACIJO 

OBISKA IN TRŽENJE 
DEJAVNOSTI PARKA  

–
NARAVOVARSTVENI 

NADZORNIK II. 
 

 

FINANČNIK 
VI. 

 

HIŠNIK-
EKONOM IV. 

 

VODJA SLUŽBE  
ZA PROSTORSKO 
NAČRTOVANJE – 

VIŠJI 
NARAVOVARSTVE

NI SVETOVALEC  

 

POSLOVNI 
SEKRETAR 

VII/1 

 

      SVET ZAVODA 

PRIPRAVNIŠKE 
 ZAPOSLITVE – 

5x  

 

VODJA 
NARAVOVARSTVENE 
NADZORNE SLUŽBE – 

VIŠJI 
NARAVOVARSTVENI 

SVETOVALEC  

VODJA SLUŽBE ZA 
RAZISKOVANJE IN 

RAZVOJ – VIŠJI  
NARAVOVARSTVENI 

SVETOVALEC  

PROSTOVOLJNI NARA-
VOVARSTVENIKI 

 

STROKOVNI SVET 

ZAVODA 

 

DIREKTOR 

GEOGRAF –  
NARAVOVARSTVENI 

SVETOVALEC 

NARAVOVARSTVENI 
NADZORNIK III. 

 

NARAVOVARSTVENI 
NADZORNIK V. 

NARAVOVARSTVENI 
NADZORNIK V. 

NARAVOVARSTVENI 
NADZORNIK V. 

 

NARAVOVARSTVENI 
NADZORNIK V. 

 

NARAVOVARSTVENI 
NADZORNIK V. 

 

BIOLOG EKOLOG – 
NARAVOVARSTVENI 

 SVETOVALEC 

 

13 VODNIKOV V 
ZAVAROVANEM 

OBMOČJU V. 

 

 

SAMOSTOJNI 
STROKOVNI DELAVEC 

V. 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE  

NARAVOVARSTVENI 
SODELAVEC III. 

 

 

VODJA SLUŽBE ZA TEHNIČNO 
VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE  

Z NEPREMIČNINAMI – VIŠJI 
NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC 

NARAVOVARSTVENI 
NADZORNIK III. 
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4.1 Zaposlenost 

 

Zaradi povečanega obsega del med poletno sezono je bilo za določen čas zaposlenih 13 honorarnih 

vodnikov/nadzornikov v zavarovanem območju. Poleg tega sta opravljali pripravništvo dve pripravnici. 
 

PŠJ mora zagotavljati stalen naravovarstveni nadzor in kakovostno vodenje po zavarovanem območju. 
Obisk Škocjanskih jam in parka se je občutno povečal, zato bo treba za prihodnje sezone načrtovati 

več delavcev. Zaposlitve bodo planirane in izvedene v okviru povečanega pričakovanega prihodka 

nejavnega vira financiranja in iz tega vira tudi plačane. 
 

4.2 Druge oblike dela 

 

Za pomoč pri kakovostnem izvajanju aktivnosti zavoda in predstavitvi zavarovanega območja smo  
zaposlili študente za potrebe vodniške službe in vzdrževanja. Študentsko delo se je financiralo iz 

sredstev nejavnega vira financiranja. Od planiranih 7.440 delovnih ur za potrebe vodniške službe je 

bilo realiziranih 7.380 ur, za vzdrževanje pa je bilo planiranih 1.000 ur in realiziranih 410 ur. 
 

Zaposlitve so ključne za zagotovitev ustreznih sredstev za nemoteno delovanje zavoda in realizacijo 
letnega programa z izvedbo prednostnih nalog. 
 

4.3 Izobraževanje 

 

V začetku leta je bilo organizirano izobraževanje in usposabljanje za honorarne vodnike in študente, v 
katerega so bili vključeni tudi redno zaposleni.  

Izveden je bil tečaj za usposabljanje za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah ter organiziran 
izpit za preverjanje te usposobljenosti. Štirje delavci so se udeležili strokovnega usposabljanja za 

vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter uspešno opravili preizkus znanja za vodenje in 

odločanje v prekrškovnem postopku. Pripravnica se je udeležila priprav na strokovni izpit iz upravnega 
postopka ter uspešno opravila strokovni izpit. 

Zaposleni so se udeleževali seminarjev in delavnic s svojega delovnega področja, saj je osvežitev ter 
pridobivanje dodatnih znanj in veščin nujno za uspešno delo. 
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5. FINANČNO POROČILO 

 
Finančno poročilo zavoda za leto 2015 je bilo pripravljeno na podlagi: 

- podatkov o višini sredstev državnega proračuna, ki so v letu 2015 predvidena za financiranje 
dejavnosti javne službe ohranjanja narave in programa vpisa Dinarskega krasa na Unescov 

seznam. Posredovalo nam jih je Ministrstvo za okolje in prostor; 
- podatkov o višini sredstev državnega proračuna, ki so v letu 2015 predvidena za financiranje 

dejavnosti programov javne službe s strani drugih ministrstev; 

- podatkov o višini ocene sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za 
sofinanciranje programa vpisa Dinarskega krasa na Unescov seznam in programa MAB; 

- ocene vrednosti finančnih sredstev, ki jih bo mogoče v prihodnjem letu pridobiti z 
opravljanjem lastne dejavnosti; 

- ocene sredstev, ki bodo v letu 2015 pridobljena v okviru projektov oziroma programov, ki so v 

pripravi, v potrjevanju oziroma je za njihovo izvajanje že podpisana pogodba; 
- sredstev, zagotovljenih v okviru strukturnih skladov Resolucije o nacionalnih razvojnih 

projektih Vlade RS za obdobje 2007–2023, postavka »povezovanje naravnih in kulturnih 
potencialov Krasa«, ki bodo v letu 2015 namensko porabljena po sprejetem programu; 

- Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
(Ur. l. RS, št. 91/2000 s spremembami); 

- Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/1999 s spremembami); 

- Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 s spremembami); 
- Zakona o javnih financah, (Ur. l. RS, št. 79/1999 s spremembami) in 

- Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012 s spremembami). 
 

Poraba prejetih sredstev je opredeljena za vsakega od zgoraj navedenih sklopov. Zavod v svojih 

knjigovodskih evidencah ločeno izkazuje prihodke in stroške za dejavnost javnih služb (za vsako 
dejavnost javnih služb) ter za dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu.  

 
Podlaga za ločeno ugotavljanje prihodkov in odhodkov je neposredna vsebinska povezanost sredstev 

in virov sredstev z opravljanjem posamezne dejavnosti. Glede na vsebinsko povezanost se posamezna 

dejavnost vodi na ustreznem stroškovnem mestu. V skladu z navedenim se ločeno za posamezno vrsto 
dejavnosti ugotavljajo prihodki in stroški oziroma odhodki. Programski stroški se pripisujejo 

neposredno k nalogam po sklopih, splošni stroški oziroma odhodki se razporejajo na podlagi ključev. 
Podlaga za določitev ključev so ure zaposlenih. 

 
Prihodki se razporejajo na posamezne dejavnosti oziroma stroškovna mesta takoj ob nastanku 

poslovnega dogodka na podlagi knjigovodskih listin. Podlaga za razporejanje stroškov oziroma 

odhodkov so aktivnosti oziroma njihova povezanost s transakcijami po posameznih dejavnostih. 
Nekaterih stroškov oziroma odhodkov ni mogoče neposredno razporediti po posameznih dejavnostih 

oziroma stroškovnih mestih, zato smo kot sodilo za razporejanje skupnih stroškov (elektrika, komunala, 
telefon, pisarniški material, varovanje, zavarovanje …) upoštevali predvidene ure zaposlenih. 

 

Na osnovi pogodbe o financiranju javne službe, sklenjene z MOP je v letu 2015 zavod iz proračunskih 
sredstev prejel 419.454,00 EUR za plače zaposlenih v javni službi. Namenska sredstva Sklada 

kmetijskih zemljišč in gozdov RS je PŠJ prejel v višini 129.700,00 EUR, sredstva nejavnega vira 
financiranja intržne dejavnosti so realizirana v skladu s predvideno dinamiko, realizacija projektne 

dejavnosti pa je nekoliko nižja od planirane. 
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Preglednica 6: Struktura sredstev PŠJ (v EUR) 
 

zap. 

št. Vsebina postavk

plan 2015                    

sredstva MOP- 

redna 

dejavnost

realizacija 

plana 2015                   

sredstva 

MOP-redna 

dejavnost

indeks 

realizacija 

2015/ plan 

2015

plan 2015 

sredstva 

pridobljena iz 

projek tov

realizacija 

plana 2015 

sredstva 

pridobljena iz 

projek tov

indeks 

realizacija 

2015/ plan 

2015

plan              

2015               

drugi javni       

viri

realizacija plana             

2015               

drugi javni       

viri

indeks 

realizacija 

2015/ plan 

2015

plan 2015 

lastna 

sredstva

realizacija 

plana 2015 

lastna 

sredstva

indeks 

realizacija 

2015/ plan 

2015

skupaj  plan 

2015

skupaj  

realizacija 

plana 2015

indeks 

realizacija 

2015/ plan 

2015

A. Prihodki in prejeta sredstva 419.454,00 419.454,00 100 517.854,08 227.771,20 44 140.700,00 142.785,31 101 1.540.000,00 1.620.839,25 105 2.618.008,08 2.410.849,76 92

I. Prihodki 2014 419.454,00 419.454,00 100 280.477,08 65.047,24 23 92.700,00 94.785,31 102 1.540.000,00 1.620.839,25 105 2.332.631,08 2.200.125,80 94

1. Prihodki MOP za tekočo porabo 419.454,00 419.454,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419.454,00 419.454,00 100

2. Prihodki MOP za investicije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Prihodki od tržne dejavnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 56.098,35 112 50.000,00 56.098,35 112

4. Prihodki drugih ministrstev 0,00 0,00 0,00 0,00 91.700,00 93.724,99 102 0,00 0,00 91.700,00 93.724,99 102

5.

Prihodki iz zavoda za 

zaposlovanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

6.

Drugi prihodki iz izvajanja javne 

službe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490.000,00 1.564.740,90 105 1.490.000,00 1.564.740,90 105

7. Prihodki iz projektov 0,00 0,00 280.477,08 65.047,24 23 0,00 0,00 0,00 0,00 280.477,08 65.047,24 23

8. Prihodki od občin 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.060,32 106 0,00 0,00 1.000,00 1.060,32 106

II. Presežek prejšnjih let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

III. Prejeta sredstva za investicije 0,00 0,00 237.377,00 162.723,96 48.000,00 48.000,00 100 0,00 0,00 285.377,00 210.723,96 0

B. Odhodki 419.454,00 419.454,00 100 517.854,08 224.981,20 43 140.700,00 142.785,31 101 1.540.000,00 1.530.637,63 99 2.618.008,08 2.317.858,14 89

I. Za tekoče poslovanje 419.454,00 419.454,00 100 280.477,08 62.257,24 22 92.700,00 94.785,31 102 1.060.057,00 1.063.500,59 100 1.852.688,08 1.639.997,14 89

1. Stroški materiala, storitev in drugih stroškov 0,00 0,00 223.146,58 37.781,71 17 43.267,17 41.450,23 96 774.620,43 781.567,07 101 1.041.034,18 860.799,01 83

a) za tekoče poslovanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751.180,29 741.646,35 99 751.180,29 741.646,35 99

b) za program 0,00 0,00 0,00 0,00 43.267,17 41.450,23 96 8.590,00 4.636,07 54 51.857,17 46.086,30 89

c) za ostale stroške 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

d) za projekte 0,00 0,00 223.146,58 37.781,71 17 0,00 0,00 14.850,14 3.835,25 26 237.996,72 41.616,96 17

e) DDPO 31.449,40 0,00 31.449,40 0

2. Plače in drugi izdatki za zaposlene 419.454,00 419.454,00 100 57.330,50 24.475,53 43 49.432,83 53.335,08 108 285.436,57 281.933,52 99 811.653,90 779.198,13 96

a) bruto plača 296.871,07 304.884,76 103 38.174,38 14.805,21 39 49.432,83 53.335,08 108 217.695,56 136.532,31 63 602.173,84 509.557,36 85

b) prispevki 73.098,72 70.969,11 97 9.791,34 5.834,40 60 0,00 0,00 16.771,32 76.803,51 458 99.661,38 153.607,02 154

c) drugi prejemki 38.588,16 33.964,82 88 7.451,58 3.062,99 41 0,00 0,00 20.351,49 37.027,81 182 66.391,23 74.055,62 112

d) regres 7.458,40 7.458,40 100 1.262,90 692,00 55 0,00 0,00 4.117,41 8.150,40 198 12.838,71 16.300,80 127

e) KDPZ 2.427,00 1.166,26 48 313,17 80,93 26 0,00 0,00 839,10 1.247,19 149 3.579,27 2.494,38 70

f) jubilenje nagrade, odpravnine… 1.010,65 1.010,65 100 337,13 0,00 0,00 2.840,58 1.010,65 36 4.188,36 2.021,30 48

g) sofinanciranje projektnih plač 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.821,11 21.161,65 93 26.221,00 21.161,65 81

II. Investicije 0,00 0,00 237.377,00 162.723,96 69 48.000,00 48.000,00 100 479.943,00 467.137,04 97 765.320,00 677.861,00 89

1 investicije iz redne dejavnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478.270,00 463.998,34 97 478.270,00 463.998,34 97

2 investicije iz projek tov 0,00 0,00 13.647,00 24.124,68 177 48.000,00 48.000,00 100 1.673,00 3.138,70 188 63.320,00 75.263,38 119

3 investicije iz struk t. sk ladov 0,00 0,00 223.730,00 138.599,28 62 0,00 0,00 0,00 0,00 97 223.730,00 138.599,28 62
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5.1  PRIHODKI 

 

Vrednost ustvarjenih prihodkov v letu 2015 znaša  2.200.125,80 EUR, prejeta sredstva za investicije 

pa 209.933,94 EUR. 
 

5.1.1 Prihodki MOP – redna dejavnost 419.454,00 EUR 

 
Razdelitev prihodkov po posameznih postavkah: 

- prihodki iz proračuna RS – Ministrstvo za okolje in prostor – redna dejavnost: 
419.454,00 EUR (ta prihodek je edini tekoči transfer, ki je namenjen izključno za plače 21 

zaposlenih javnih uslužbencev) – proračunska postavka 153240 – Park Škocjanske jame. 

 

5.1.2 Prihodki drugih javnih virov 142.785,31 EUR 

 
Iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS smo prejeli 48.000,00 EUR za investicije, 53.335,08 EUR za 

plače in 28.364,92 EUR za materialne stroške. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je prek programa Nacionalne komisije za UNESCO delno 

financiralo aktivnosti v okviru programa MAB: 9.000,00 EUR – proračunska postavka 569510 – 

Programi UNESCO, po programu SNKU smo prejeli 2.200,00 EUR. V okviru Alparc-a smo prejeli 
sredstva za izvedbo projekta »Mladina na vrhu« v višini 824,99 EUR, Občina Divača pa je sofinancirala 

izvedbo jamskega praznika Belajtnga v višini 1.060,32 EUR. 
 

5.1.3  Prihodki iz projektov 227.771,20 EUR  

 
V letu 2015 so se poleg projekta Dinarski kras nadaljevale aktivnosti še na projektih Living Landscape, 

Škocjanska Okapn'ca – jama in poti njenih raziskovalcev, RoofOfRock ter Škocjan-Risnjak. Iz projektne 
dejavnosti smo prejeli 65.047,24 EUR prihodkov in 24.124,68 EUR za investicije.  

Z Ministrstva za gospodarstvo smo v okviru projekta ESSR – Strukturni skladi prejeli 138.599,28 EUR 
za investicije.  

 

5.1.4  Lastni prihodki 

5.1.4.1 Prihodki iz nejavnega vira financiranja  1.564.740,90 EUR 

 
Prihodki iz nejavnega vira financiranja se nanašajo se na: 

- prihodke od vstopnin: 1.510.967,97 EUR (vstopnine za ogled jame, muzejev …); 

- najemnine: 37.078,23 EUR (najemnina gostinskega objekta); 

- druge prihodke: 16.694,70 EUR (kotizacije, predavanja, odškodnine…). 

5.1.4.2 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 56.098,35 EUR 

 
Prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu so znašajo 56.098,35 EUR. Nanašajo se na 

prihodke od prodaje blaga v trgovini s spominki. 
 

5.2  ODHODKI 

 
Vsi stroški zavoda znašajo skupaj 1.973.032,36, od tega materialni stroški 820.199,59 EUR, plače 

779.198,13 EUR in amortizacija 373.634,64.  
Odhodki za investicije znašajo 677.861,00 EUR. 



 

74 

 

 

5.2.1  Odhodki MOP – redna dejavnost 419.454,00 EUR 

 

Namenska sredstva MOP v višini 419.454,00 EUR pokrivajo stroške plač 21 zaposlenim javnim 

uslužbencem.  
 

5.2.2  Odhodki drugih javnih virov 142.785,31EUR 

 
Iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS smo prejeli 48.000,00 EUR za investicije in 81.700,00 EUR 

za plače in materialne stroške v skladu s finančnim načrtom za leto 2015. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prek programa Nacionalne komisije za UNESCO je delno 

financiralo aktivnosti v okviru programa MAB: 9.000,00 EUR – proračunska postavka 569510 – 

Programi UNESCO, po programu SNKU smo prejeli 2.200,00 EUR, od Alparc-a smo prejeli 824,99 EUR 
za izvedbo projekta »Mladi na vrhu. Kot vsako leto je Občina Divača je sofinancirala izvedbo jamskega 

praznika Belajtnga v višini 1.060,32 EUR. 
 

5.2.3  Odhodki za izvedbo projektov redne dejavnosti 224.981,20 EUR 

 

V letu 2015 so potekali projekti Dinarski kras nadaljujejo aktivnosti še na projektih Living Landscape, 

Škocjanska Okapn'ca – jama in poti njenih raziskovalcev, RoofOfRock, Škocjan-Risnjak in projekt 
Strukturnih skladov v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo v okviru projekta ESSR. Materialni 

stroški v tej zvezi so znašali 37.781,71 EUR, stroški plač 24.475,53 EUR, odhodki za investicije pa 
162.723,96 EUR.  
 

5.2.4  Odhodki lastne dejavnosti 1.530.637,63EUR 

 

 Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim 

 

Stroški plač v okviru lastne dejavnosti znašajo 281.933,52 EUR. 178.277,76 EUR je za plače 
honorarnih vodnikov in pripravnikov, sofinanciranje projektnih plač ter plačo zaposlenega v tržni 

dejavnosti, 103.655,76 EUR pa je bilo namenjeno sofinanciranju plač 21 javnim uslužbencem. 
 

Stroški plač se financirajo iz nejavnega vira financiranja, razen stroška plače zaposlenega v tržni 
dejavnosti, ki se iz tega vira tudi financira.  

 

 Materialni stroški in storitve 
 

Materialni stroški in storitve v okviru lastne dejavnosti znašajo skupaj 750.117,67 EUR. 

 

Od skupnih stroškov v okviru lastne dejavnosti se 529.120,00 EUR neposredno pripiše posamezni 
aktivnosti po nastanku dogodka. Od tega je 37.395,23 EUR namenjeno za stroške tržne dejavnosti, 

3.835,25 EUR pa za sofinanciranje projektov. 
 

Splošni stroški v višini 220.997,67 EUR, ki jih ne moremo pripisati posameznemu stroškovnemu mestu, 

so bili na dejavnosti razdeljeni po ključu, izračunanemu na podlagi predvidenih delovnih ur zaposlenih 
po določenih ciljih. 

 
 Investicije 

 

Investicije v nakup materialnega in nematerialnega premoženja znašajo 467.137,04 EUR. 
Sofinanciranje projektnih investicij znaša 3.138,70 EUR. Ker je v zadnjih letih veliko aktivnosti vezanih 

na investicije in investicijsko vzdrževanje,odhodki za investicije znašajo več kot je strošek amortizacije. 
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 Davek od dohodkov pravnih oseb 

 
Na osnovi dobrega rezultata poslovanja znaša davek od dohodkov pravnih oseb 31.449,40 EUR. 

 

5.3 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

 

Prihodki zavoda znašajo 2.200.125,80EUR, stroški 1.973.032,36 EUR. Presežek prihodkov nad 
odhodki znaša 227.093,44 EUR, po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb, ki znaša 31.449,40 EUR 

pa znaša presežek prihodkov nad odhodki 195.644,04 EUR.  

 
Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2015 se je, v skladu z medletnimi izkazi uspeha in v skladu s 

programom dela in rebalansom plana za leto 2015, porabil za financiranje najnujnejših investicij, 
vezanih na pristopno kontrolo, dokončanje obnove jamske infrastrukture v Tihi in Šumeči jami ter 

Veliki dolini. Predlagamo, da se presežek prihodkov nad odhodki leta 2015 razporedi na dolgoročni vir 
na konto 9800 (obveznosti za sredstva v upravljanju). 

 

 
Preglednica 7: Splošni stroški (v EUR) 
 

konto opis plan 2015 
realizacija 
2015 

INDEX REA-
LIZACIJE 

4602 stroški energije (el.en.,goriva, kuriva..) 37.500,00 35.929,76 0,96 

4605 stroški strokovne literature 5.000,00 4.954,39 0,99 

4606 stroški pisarniškega materiala 10.000,00 9.720,59 0,97 

4610 stroški telef.,pošte, .. 20.000,00 21.413,90 1,07 

46102 stroški varovanja 8.000,00 8.159,35 1,02 

4612 stroški zavarovanja in plačilnega prometa 45.000,00 56.790,85 1,26 

4613 stroški intelektualnih storitev 25.000,00 22.680,50 0,91 

4614 stroški komunalnih in prevoznih storitev 20.000,00 23.744,94 1,19 

4615 povračila stroškov v zvezi z delom 5.000,00 6.215,09 1,24 

4616/465 stroški dela preko štud. s, nagrade dijakom.. 5.000,00 3.110,45 0,62 

4617 stroški reprezentance 9.500,00 9.278,55 0,98 

4619 najemnine, licenčnine 5.000,00 3.367,60 0,67 

465 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 2.000,00 1.412,06 0,71 

465 prispevek za vzpodbujanje zap. invalidov 0,00 4.428,08 0,00 

467 obresti 2.000,00 0,00 0,00 

469 prevrednotovalni poslovni odhodki 1.000,00 9.791,56 9,79 

  Skupaj 200.000,00 220.997,67 
1,10 
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Graf4: stroški plač, materialni stroški in investicije 
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Preglednica 8: Bilanca stanja (v EUR) 

 

 

Oznaka za 

AOP

realizacija   

leto 2014 plan 2015

realizacija 

leto  2015

inedeks 

realizacija15/ 

realizacija14

inedeks 

realizacija 

2015/ 

plan2015

1 2 3 4 5 6 7 8

SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 1 6.982.541 7.420.471 7.241.851 104 98

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 2 347.921 381.322 462.233 133 121

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 3 176.091 198.364 208.213 118 105

02 NEPREMIČNINE 4 7.951.515 8.151.138 8.250.992 104 101

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 5 1.481.448 1.663.153 1.697.493 115 102

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 6 1.629.603 2.022.644 1.843.593 113 91

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 

OSNOVNIH SREDSTEV 7 1.288.959 1.273.116 1.409.261 109 111

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 8 0 0 0

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 9 0 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 10 0 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 11 0 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE

(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 12 727.643 607.000 872.583 120 144

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 

VREDNOSTNICE 13 2.267 1.000 2.411 106 241

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 14 463.165 250.000 635.762 137 254

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 15 12.803 5.000 20.241 158 405

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 16 826 1.000 4.464 540 446

14

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 17 42.726 250.000 43.142 101 17

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 18 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 19 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 20 94.456 50.000 52.906 56 106

18 NEPLAČANI ODHODKI 21 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 22 111.400 50.000 113.657 102 2

C) ZALOGE

(024+025+026+027+028+029+030+031) 23 48.619 45.000 47.158 97 105

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 24 0 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 25 0 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 26 0 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 27 0 0 0

34 PROIZVODI 28 0 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 29 3.367 2.036 60 0

36 ZALOGE BLAGA 30 45.252 45.000 45.122 100 100

37 DRUGE ZALOGE 31 0 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ

(001+012+023) 32 7.758.803 8.072.471 8.161.592 105 101

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 33 0 0 0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE

(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 34 401.183 443.115 398.394 99 90

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 

VARŠČINE 35 11.270 10.800 11.099 98 103

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 36 46.643 64.000 52.737 113 82

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 37 327.530 283.002 312.940 96 111

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 38 8.798 50.000 21.438 244 43

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 39 6.942 10.000 180 3 2

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 40 0 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 41 0 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 42 0 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 43 0 25.313 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

(045+046+047+048+049+050+051+052-

053+054+055+056+057+058-059) 44 7.357.620 7.629.356 7.763.198 106 102

90 SPLOŠNI SKLAD 45 0 0 0

91 REZERVNI SKLAD 46 0 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 47 0 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 48 0 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 49 0 0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 

PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA 

SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 50 0 0 0

9411

SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 

PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 51 0 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 52 0 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 53 0 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 54 0 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 55 0 0 0

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 56 7.092.416 7.629.356 7.567.554 107 99

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 57 0 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 58 265.204 0 195.644 74 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 59 0 0 0

I. PASIVA SKUPAJ

(034+044) 60 7.758.803 8.072.471 8.161.592 105 101

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 61 0 0 0

ČLENITEV 

SKUPIN 

KONTOV NAZIV SKUPINE  KONTOV

ZNESEK
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Preglednica 9: Izkaz prihodkov in odhodkov (v EUR) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZNESEK                    indeks     

realizacija 

2014 plan 2015

realizacija 

2015

realizacija15/ 

realizacija14

realizacija15/   

plan15

1 2 3 4 5 6 7 8

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864)
860

1.738.897 2.092.631 2.183.910 126 104

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 1.691.858 2.042.631 2.127.812 126 104

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE862 0 0 0 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE863 0 0 0 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 47.039 50.000 56.098 119 112

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 181 0 0 0 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 9.692 0 16.215 167 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(868+869)
867

107 0 0 0 0

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 0 0 0

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 107 0 0 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(860+865+866+867)
870

1.748.877 2.092.631 2.200.125 126 105

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(872+873+874)
871

689.383 925.034 708.986 103 77

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 24.924 27.000 30.186 121 112

460 STROŠKI MATERIALA 873 102.919 100.000 125.163 122 125

461 STROŠKI STORITEV 874 561.540 798.034 553.637 99 69

F) STROŠKI DELA

(876+877+878)
875

768.319 811.654 779.198 101 96

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 596.926 624.995 605.711 101 97

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 96.263 99.661 97.784 102 98

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 75.130 86.998 75.703 101 87

462 G) AMORTIZACIJA 879 160.115 290.943 373.635 233 128

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 0 0 0

del 465 J) DRUGI STROŠKI 881 89.635 58.000 98.788 110 170

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 5.000 0 0 0

468 L) DRUGI ODHODKI 883 66 0 2.634 0 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(885+886) 884 18.103 2.000 9.791 54 490

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 0 0 0

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 18.103 2.000 9.791 0 0

N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 1.725.621 2.092.631 1.973.032 114 94

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(870-887)
888

23.256 0 227.093 976 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(887-870)
889

0 0 0 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 17.416 0 31.449 181 0

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka

(888-890)

891

5.840 0 195.644 3350 0

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka

(889+890) oz. (890-888)

892

0 0 0 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 

pokritju odhodkov obračunskega obdobja
893

0 0 0 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih 

ur v obračunskem obdobju (celo število)
894

31 34 34 110 100

Število mesecev poslovanja 895 12 12 12 100 100

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV
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Preglednica 10: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (v EUR) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oznaka za 

AOP

Prihodki in odhodki 

za izvajanje javne 

službe

Prihodki in odhodki 

od prodaje blaga in 

storitev na trgu

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(661+662-663+664)
660

2.127.812 56.098

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 2.127.812 0

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE662 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 56.098

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 16.215 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(668+669)
667

0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(660+665+666+667)
670

2.144.027 56.098

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(672+673+674)
671

671.591 37.395

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 30.186

460 STROŠKI MATERIALA 673 123.963 1.200

461 STROŠKI STORITEV 674 547.628 6.009

F) STROŠKI DELA

(676+677+678)
675

761.246 17.952

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 592.453 13.258

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 95.658 2.126

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 73.135 2.568

462 G) AMORTIZACIJA 679 373.188 447

463 H) REZERVACIJE 680 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 98.788 0

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 0 0

468 L) DRUGI ODHODKI 683 2.634 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(685+686) 684 9.791 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 9.791 0

N) CELOTNI ODHODKI
(671+675+679+680+681+682+683+684) 687 1.917.238 55.794

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(670-687)
688

226.789 304

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(687-670) 
689

0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 31.397 52

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka

(688-690)

691

195.392 252

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka

(689+690) oz. (690-688)

692

0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja
693

0 0

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

ZNESEK
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Preglednica 11: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (v EUR) 
 

 
  

planirana 

realizacija leto 

2014 plan leto 2015

realizacija  leto 

2015

plan20145 

realizacija 

2014 2015/ 2013

I. SKUPAJ PRIHODKI 2.933.541 2.396.583 2.412.489 101 82

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 2.886.325 2.346.583 2.356.391 100 82

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 1.554.313 1.079.187 748.130 69 48

a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna 576.064 642.179 482.288 75 84

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 576.064 560.369 453.861 81 79

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 0 81.810 28.427 35 0

b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 1.804 1.000 1.060 106 59

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 1.804 1.000 1.060 106 59

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 0 0 0 0 0

c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 0 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 0 0 0 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 0 0 0 0 0

d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 0 0 129.700 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 0 0 81.700 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 0 0 48.000 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 0 0 0 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 0 0 0 0 0

del 740 e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 0 0 0 0 0

741 f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 976.445 436.009 135.082 31 14

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 1.332.012 1.267.396 1.608.261 127 121

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 1.281.879 1.267.396 1.565.024 123 122

7102 Prejete obresti 0 0 0 0

del 7100 

+del 7101

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in 

javnih f inančnih institucij ter drugih podjetij in f inančnih institucij 0 0 0 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 50.026 0 43.237 0 86

72 Kapitalski prihodki 107 0 0 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 0 0 0 0

731 Prejete donacije iz tujih virov 0 0 0 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 0 0 0 0 0

786 Ostala prejeta  sredstva iz proračuna EU 0 0 0 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 0 0 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  NA TRGU 47.216 50.000 56.098 112 119

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 47.034 50.000 56.098 112 119

del 7102 Prejete obresti 182 0 0 0 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja 0 0 0 0 0

del 7100 

+del 7101

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in 

javnih f inančnih institucij ter drugih podjetij in f inančnih institucij 0 0 0 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki  ne izhajajo  izvajanja javne službe 0 0 0 0 0

 II. SKUPAJ ODHODKI 2.726.220 2.146.583 2.315.513 108 85

1. ODHODKI  ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 2.686.961 2.096.583 2.261.268 108 84

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 695.831 689.930 745.468 108 107

del 4000 Plače in dodatki 614.278 598.675 671.457 112 109

del 4001 Regres za letni dopust 11.481 13.081 12.296 94 107

del 4002 Povračila in nadomestila 53.671 67.769 54.320 80 101

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.361 0 1.277 0 94

del 4004 Sredstva za nadurno delo 365 5.805 2.561 44 702

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 0 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 14.675 4.600 3.557 77 24

B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost 102.912 104.248 96.831 93 94

del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 50.173 41.007 51.812 126 103

del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 44.295 58.634 41.986 72 95

del 4012 Prispevki za zaposlovanje 666 375 762 203 114

del 4013 Prispevki za porodniško varstvo 4.698 625 592 95 13

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja 3.080 3.607 1.679 47 55

C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 649.576 721.085 688.960 96 106

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 187.205 286.085 193.312 68 103

del 4021 Posebni material in storitve 22.042 25.000 27.258 109 124

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 56.371 65.000 57.671 89 102

del 4023 Prevozni stroški in storitve 18.196 35.000 27.093 77 149

del 4024 Izdatki za službena potovanja 15.093 30.000 16.952 57 112

del 4025 Tekoče vzdrževanje 149.408 120.000 163.500 136 109

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.837 10.000 13.377 134 136

del 4027 Kazni in odškodnine 0 0 0 0 0

del 4028 Davek na izplačane plače 0 0 0 0 0

 del 4029 Drugi operativni odhodki 191.424 150.000 189.797 127 99

403 d) Plačila domačih obresti 0 5.000 0 0 0

404 E) Plačila tujih obresti 0 0 0 0 0

410 F) Subvencije 0 0 0 0 0

411 G) Transferi posameznikom in gospodinjstvo 0 0 0 0 0

412 H) Transferi neprofitnim organizacija in ustanovam 0 0 0 0 0

412 I) Drugi tekoči domači transferji 0 0 0 0 0

J) Investicijski odhodki 1.238.642 576.320 730.009 127 59

4200 Nakup zgradb in prostorov 1.124.930 80.000 0 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 0 0 0

4202 Nakup opreme 53.152 59.000 124.549 211 234

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 0 0 0

4204 Novogradnja, rekonstrukcije 0 406.500 572.445 141 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 58.116 0 0 0 0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 7.000 0 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 2.444 15.320 33.015 216 135

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski 

inženiring 0 8.500 0 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STRITEV NA TRGU 39.259 50.000 54.245 108 138

del 400

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu 16.024 15.319 15.798 103 99

del 401

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porab blaga in 

storitev na trgu 2.331 2.156 2.186 101 94

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 20.904 32.525 36.261 111 173

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 207.321 250.000 96.976 39 47

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV

indeks
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Preglednica 12: Izkaz stanja in gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (v EUR) 
 

 
 
 
Preglednica 13: Prihodki po dinamiki (v EUR) 
 

 
  

Nabavna 

vrednost 

(1.1.)

Popravek 

vrednost 

(1.1.)

Povečanje 

nabavne 

vrednosti

Povečanje 

popravka 

vrednosti

Zmanjšanje 

nabavne 

vrednosti

Zmanjšanje 

popravka 

vrednosti

Amortizacija

 Neodpisana 

vrednost 

(31.12.)

 

Prevrednote

nje zaradi 

okrepitve 

Prevrednotenje zaradi 

oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12

 I. Neopredmetena sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva v upravljanju

(701+702+703+704+705+706+707)

700 9.929.039 2.946.498 677.861 9.150 50.081 5.165 364.485 7.241.851 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 183.488 124.311 82.187 0 0 0 19.143 122.221 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 703 164.433 51.780 32.126 0 0 0 12.980 131.799 0 0

D. Zemljišča 704 391.020 0 1.456 0 0 0 0 392.476 0 0

E. Zgradbe 705 7.560.495 1.481.448 348.102 0 50.081 5.165 221.210 6.161.023 0 0

F. Oprema 706 1.626.412 1.288.395 213.990 9.150 0 0 111.100 431.757 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 3.191 564 0 0 0 0 52 2.575 0 0

II.  Neopredmetena sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva v lasti

(709+710+711+712+713+714+715)

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva v finančnem najemu

(717+718+719+720+721+722+723)

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NAZIV
Oznaka za 

AOP

 Z N E S E K

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

1

Sredstva 

državnega 

proračuna 

(MKO)

42.726 €          50.921 €    48.267 €    43.584 €    45.539 €    48.625 €    46.541 €    46.146 €    45.316 €    1.790 €      

419.454 €    

2

Sredstva iz 

drugih javnih 

virov

34.571 €    1.842 €      7.221 €      4.644 €      7.190 €      4.626 €      180 €         71.402 €    5.482 €      1.336 €      4.291 €      

142.785 €    

3

Sredstva 

Občinskega 

proračuna

922 €         

922 €          

4

Sredstva 

povrnjena iz 

projektov 

(EU) 

20.370 €    31.557 €    24.717 €    733 €         43.804 €    9.173 €      44.343 €    1.550 €      6.719 €      

182.965 €    

5

Drugi 

prihodki za 

izvajanje 

dejavnosti 

javne službe-

nejavni vir 

financiranja

17.724 €          14.741 €    27.227 €    89.284 €    126.934 €  167.323 €  262.604 €  376.512 €  302.097 €  146.993 €  43.615 €    35.212 €    

1.610.265 € 

6

Sredstva 

prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu

678 €               869 €         802 €         4.116 €      5.248 €      7.451 €      9.104 €      13.891 €    8.512 €      4.579 €      560 €         288 €         

56.098 €      

61.128 €          121.472 €  78.138 €    175.761 €  207.081 €  231.322 €  366.678 €  445.902 €  471.670 €  161.316 €  52.229 €    39.790 €    2.412.489 € 

DINAMIKA 

PRIHODKOV 2015

SKUPAJ
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Preglednica 14: Odhodki po dinamiki (v EUR) 
 

 
 
 
Preglednica 15: Izkaz računa financiranja (v EUR) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

1

Plače in 

drugi izdatki 

zaposlenim

54.108 €          56.619 €    54.556 €    52.431 €    56.949 €    76.761 €    75.829 €    74.713 €    75.094 €    69.261 €    70.538 €    66.635 €    

783.494 €    

2

Izdatki za 

blago in 

storitve (tudi 

iz projektov) 151.553 €        68.469 €    48.218 €    57.439 €    50.763 €    83.510 €    82.116 €    60.061 €    71.126 €    83.578 €    54.019 €    90.493 €    901.345 €    

3
Izdatki za 

investicije
144.194 €        24.377 €    28.847 €    29.691 €    74.985 €    71.801 €    59.125 €    64.365 €    25.899 €    43.989 €    60.150 €    

627.422 €    

4
Izdatki 

financiranja
34 €                 10 €           20 €           636 €                  133 € 2.420 €      

3.253 €       

349.889 €        149.465 €  131.631 €  139.580 €  182.698 €  232.072 €  217.070 €  134.774 €  211.221 €  178.738 €  168.680 €  219.698 €  2.315.513 €     

DINAMIKA 

ODHODKOV 2015

SKUPAJ

realizacija 2014 realizacija 2015

indeks 

2015/2014

1 2 4 5 6

50 VII. ZADOLŽEVANJE 0 0 0

500 Domače zadolževanje 0 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih f inančnih institucijah 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0 0 0

501 Zadolževanje v tujini 0 0 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 0 0 0

550 Odplačila domačega dolga 0 0 0

5501 Odplačila dolga domačim bankam 0 0 0

5502 Odplačila dolga drugim finančnim institucijam 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga državnemu proračunu 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga  drugim javnim skladom 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga  drugim domačim kreditodajalcem 0 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 0 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 0 0 0

IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA 0 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 207.321 96.976 0,5

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 0 0 0

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV KONTA

ZNESEK
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Preglednica 16: Prejemki (v EUR) 
 

 
 
 

VRSTA PREJEMKA KO NTO realizacija plan realizacija

evid. 2014 2015 2015

I.

PREJEMKI ZA IZVAJANJE 

JAVNE SLUŽBE (A+B) 74 2.886.325 2.346.583 2.356.391 100,42 81,64

A

PRIHODKI IZ SREDSTEV 

JAVNIH FINANC (1.+2.+3.) 74 1.554.313 1.079.187 748.130 69,32 48,13

1.

SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA 74 576.064 642.179 482.288 75,10 83,72

1.1.

SREDSTVA ZA TEKOČO 

PORABO 7400 576.064 560.369 453.861 80,99 78,79

1.2. SREDSTVA ZA INVESTICIJE 7400 0 81.810 28.427 34,75 0,00

2

DRUGI PREJEMKI IZ 

PRORAČUNA 74 1.804 1.000 130.760 13076,00 7248,34

2.1.

SREDSTVA ZA TEKOČO 

PORABO (SKZG, min.za za 

izobr., znanost, kulturo in šport…) 740002 0 0 81.700 0,00 0,00

2.2.

SREDSTVA ZA INVESTICIJE 

(SKZG) 74 0 0 48.000 0,00 0,00

2.3.

DRUGI PREJEMKI IZ 

PRORAČUNA (OBČINA) 7401 1.804 1.000 1.060 106,00 58,76

3

PREJETA SREDSTVA IZ 

DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 

SREDSTEV PRORAČUNA EU* 74 976.445 436.009 135.082 30,98 13,83

B

DRUGI PREJEMKI ZA 

IZVAJANJE DEJAVNOSTI 

JAVNE SLUŽBE 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 71,72,73 1.332.012 1.267.396 1.608.261 126,89 120,74

1.

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV IZ 

NASLOVA JAVNE SLUŽBE 7130 1.281.879 1.267.396 1.565.024 123,48 122,09

2. PREJETE OBRESTI 7102 0 0 0 0,00 0,00

3.

DRUGI TEKOČI PRIHODKI IZ 

NASLOVA IZVAJANJA JAVNE 

SLUŽBE 714 50.133 0 43.237 0,00 86,24

5.

DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 730 0 0 0 0,00 0,00

6. DONACIJE IZ TUJINE 731 0 0 0 0,00 0,00

7. DRUGI PRIHODKI 7141 0 0 0 0,00 0,00

II.

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU 71 47.216 50.000 56.098 112,20 118,81

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU (1.+2.+3.+4.+5.) 71 47.216 50.000 56.098 112,20 118,81

1.

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU ** 7130 47.034 50.000 56.098 112,20 119,27

2. PREJETE OBRESTI 7102 182 0 0 0,00 0,00

3.

PREJEMKI OD NAJEMNIN, 

ZAKUPNIN IN DRUGI 

PRIHODKI OD PREMOŽENJA 7103 0 0 0,00 0,00

4.

PREJETE DIVIDENDE IN 

DRUGI DELEŽI V DOBIČKU 

PODJETIJ IN FINANČNIH 

INSTITUCIJ 7100 0 0 0 0,00 0,00

6.

DRUGI TEKOČI PREJEMKI, KI 

NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA 

JAVNE SLUŽBE 7141 0 0 0,00 0,00

I.+II. SKUPAJ  PREJEMKI 2.933.541 2.396.583 2.412.489 100,66 82,24

indeks                    

real. 2015  /          

plan 2015

indeks                

real. 2015 /  

realiz.2014
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Preglednica 17: Izdatki (v EUR) 
 

 

 VRSTA IZDATKA KO NTO  realizacija plan realizacija indeks indeks 

evid. 2014 2015 2015
real. 2015/        

plan.2015

real. 2015/        

real. 2014

I.

IZDATKI ZA IZVAJANJE 

JAVNE SLUŽBE 

(1.+2.+3.+4.+5.) 2.686.961 2.096.583 2.261.268 108 84

1.

PLAČE IN DRUGI 

IZDATKI ZAPOSLENIM 400 695.831 689.930 745.468 108 107

1.1. PLAČE IN DODATKI 4000 614.278 598.675 671.457 112 109

1.2.

REGRES ZA LETNI 

DOPUST 4001 11.481 13.081 12.296 94 107

1.3.

POVRAČILA IN 

NADOMESTILA 4002 53.671 67.769 54.320 80 101

1.4.

SREDSTVA ZA DELOVNO 

USPEŠNOST 4003 1.361 0 1.277 0 94

1.5.

SREDSTVA ZA 

NADURNO DELO 4004 365 5805 2561 0 702

1.6.

DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM - 

JUBILEJNE NAGRADE, 

ODPRAVNINE 4009 14.675 4.600 3.557 77 24

2.

PRISPEVKI IN DAVKI NA 

PLAČE 401+4028 102.912 104.248 96.831 93 94

2.1.

PRISPEVKI 

DELODAJALCEV ZA 

SOCIALNO VARNOST 401 99.832 100.641 95.152 95 95

2.2. PREMIJE KDPZ 4015 3.080 3.607 1.679 47 55

3.

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 402 649.576 721.085 688.960 96 106

3.1.

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 

MATERIAL IN STORITVE 4020 187.205 286.085 193.312 68 103

3.2.

POSEBNI MATERIAL IN 

STORITVE 4021 22.042 25.000 27.258 109 124

3.3.

ENERGIJA, VODA, 

KOMUNALNE STORITVE 

IN KOMUNIKACIJE 4022 56.371 65.000 57.671 89 102

3.4.

PREVOZNI STROŠKI IN 

STORITVE 4023 18.196 35.000 27.093 77 149

3.5.

IZDATKI ZA SLUŽBENA 

POTOVANJA 4024 15.093 30.000 16.952 57 112

3.6. TEKOČE VZDRŽEVANJE 4025 149.408 120.000 163.500 136 109

3.7.

NAJEMNINE IN 

ZAKUPNINE 4026 9.837 10.000 13.377 134 0

3.8. KAZNI IN ODŠKODNINE 4027 0 0 0 0 0

3.9.

DRUGI OPERATIVNI 

IZDATKI 4029 191.424 150.000 189.797 127 99

4.

IZDATKI  

FINANCIRANJA 403 0 5.000 0 0

5. INVESTICIJSKI IZDATKI 420 1.238.642 576.320 730.009 127 59

II.

IZDATKI  IZ NASLOVA 

PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU 

(1.+2.+3.+4.+5.) 39.259 50.000 54.245 108 138

1.

PLAČE IN DRUGI 

IZDATKI ZAPOSLENIM 400 16.024 15.319 15.798 103 99

2.

PRISPEVKI IN DAVKI NA 

PLAČE 401 2.331 2.156 2.186 101 94

3.

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 402 20.904 32.525 36.261 111 173

3.1.

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 

MATERIAL IN STORITVE 4020 20.904 32.525 36.261 111 173

3.2.

POSEBNI MATERIAL IN 

STORITVE 4021 0 0 0 0 0

3.3.

ENERGIJA, VODA, 

KOMUNALNE STORITVE 

IN KOMUNIKACIJE 4022 0 0 0 0 0

3.4.

PREVOZNI STROŠKI IN 

STORITVE 4023 0 0 0 0 0

3.5.

IZDATKI ZA SLUŽBENA 

POTOVANJA 4024 0 0 0 0 0

3.6. TEKOČE VZDRŽEVANJE 4025 0 0 0 0 0

3.7.

NAJEMNINE IN 

ZAKUPNINE 4026 0 0 0 0 0

3.8. KAZNI IN ODŠKODNINE 4027 0 0 0 0 0

3.9.

DRUGI OPERATIVNI 

IZDATKI 4029 0 0 0 0 0

4.

IZDATKI  

FINANCIRANJA 403 0 0 0 0 0

I.+II. SKUPAJ IZDATKI 2.726.220 2.146.583 2.315.513 108 85
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Preglednica 18: Izdatki po virih (v EUR) 
 

 
 
 
Preglednica 19: Investicije 2015 (v EUR) 
 

 
 

2015

SREDSTVA 

DRŽAVNEGA 

PRO RAČUNA  

(MO P-redna 

dejavnost)

SREDSTVA IZ 

DRUGIH 

JAVNIH 

VIRO V

SREDSTVA 

O BČINSKEGA 

PRO RAČUNA

SREDSTVA 

PRIDO BLJENA 

IZ PRO JEKTO V 

SREDSTVA IZ 

NEJAVNEGA 

VIRA 

FINANCIRANJA

SREDSTVA 

PRO DAJE 

BLAGA IN 

STO RITEV NA 

TRGU SKUPAJ

PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM SKUPAJ S 

PRISPEVKI IN DAVKI 419.454,00 53.335,08 24.475,53 263.981,99 17.951,53 779.198,13

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 39.564,92 1.885,31 37.781,71 743.724,30 37.842,77 860.799,01

IZDATKI FINANCIRANJA 0,00

INVESTICIJSKI IZDATKI 48.000,00 162.723,96 467.137,04 677.861,00

SKUPAJ 419.454,00 140.900,00 1.885,31 224.981,20 1.474.843,33 55.794,30 2.317.858,14

V

R

S

T

A

 

I

Z

D

A

T

K

A

VIRI FINANCIRANJA

              Realizacija Plan realizacija

1. Obnova turističnih poti 

in kontrole vstopa v Tihi in 

Šumeči jami

celotna 

vrednost 

investicije            

predhodna 

leta

ocena   leto 

2014 2015 2015

naslednja 

leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5

državni proračun 162.919,43 33.000,00 82.500,00 33.559,50 13.859,93

občinski proračun 0,00

lastna sredstva 189.316,91 28.600,00 32.000,00 49.270,00 79.446,91

ostali viri: 969.409,90 187.000,00 467.500,00 190.170,50 124.739,40

SKUPAJ EUR: 1.321.646,24 248.600,00 582.000,00 273.000,00 218.046,24 0,00

              Realizacija Plan realizacija

2. Prenova sprejemnega 

centra z gospodarskim 

objektom

celotna 

vrednost 

investicije              

predhodna 

leta

ocena   leto 

2014 2015 2015

naslednja 

leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5

državni proračun 186.440,50 4.500,00 93.940,50 40.000,00 48.000,00

občinski proračun 0,00

lastna sredstva 937.605,03 46.604,01 232.000,00 349.000,00 310.001,02

ostali viri: 557.829,50 25.500,00 532.329,50

SKUPAJ EUR: 1.681.875,03 76.604,01 858.270,00 389.000,00 358.001,02 0,00
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              Realizacija Plan realizacija

3. Računalniška , tele-

komunikacijska  in druga 

oprema

celotna 

vrednost 

investicije              

predhodna 

leta

ocena   leto 

2014 2015 2015

naslednja 

leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5

državni proračun 362,20 250,00 112,20

občinski proračun 0,00

lastna sredstva 38.881,27 8.770,25 8.000,00 9.125,00 12.986,02

ostali viri: 6.048,35 469,63 4.625,00 953,72

SKUPAJ EUR: 45.291,82 9.239,88 8.000,00 14.000,00 14.051,94 0,00

              Realizacija Plan realizacija

4. Programska oprema

celotna 

vrednost 

investicije              

predhodna 

leta

ocena   leto 

2014 2015 2015

naslednja 

leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5

državni proračun 838,60 838,60

občinski proračun 0,00

lastna sredstva 10.433,71 448,40 4.548,00 5.437,31

ostali viri: 33.872,16 2.880,00 8.772,00 22.220,16

SKUPAJ EUR: 45.144,47 3.328,40 0,00 13.320,00 28.496,07 0,00

5. Oprema 

celotna 

vrednost 

investicije              

predhodna 

leta

ocena   leto 

2014 2015 2015

naslednja 

leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5

državni proračun 0,00

Občinski proračun 0,00

lastna sredstva 38.941,82 24.168,21 7.000,00 7.773,61

ostali viri: 0,00

SKUPAJ EUR: 38.941,82 24.168,21 0,00 7.000,00 7.773,61 0,00

              Realizacija Plan realizacija

6. Merilni instrumenti

celotna 

vrednost 

investicije              

predhodna 

leta

ocena   leto 

2014 2015 2015

naslednja 

leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5

državni proračun 0,00

občinski proračun 0,00

lastna sredstva 6.560,65 3.000,00 3.560,65

ostali viri: 22.800,00 22.800,00 0,00

SKUPAJ EUR: 29.360,65 22.800,00 0,00 3.000,00 3.560,65 0,00
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              Realizacija Plan realizacija

7. Zamenjava klopi, 

ureditev muzejske zbirke, 

zamenjava nadstreškov

celotna 

vrednost 

investicije              

predhodna 

leta

ocena   leto 

2014 2015 2015

naslednja 

leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5

državni proračun 0,00

občinski proračun 0,00

lastna sredstva 83.165,51 27.800,00 20.200,00 17.000,00 18.165,51

ostali viri: 0,00

SKUPAJ EUR: 83.165,51 27.800,00 20.200,00 17.000,00 18.165,51 0,00

              Realizacija Plan realizacija

8. Ograje, učne poti, 

Hankejev kanal

celotna 

vrednost 

investicije              

predhodna 

leta

ocena   leto 

2014 2015 2015

naslednja 

leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5

državni proračun 0,00

občinski proračun 0,00

lastna sredstva 92.064,75 19.500,00 21.000,00 29.000,00 22.564,75

ostali viri: 0,00

SKUPAJ EUR: 92.064,75 19.500,00 21.000,00 29.000,00 22.564,75 0,00

              Realizacija Plan realizacija

9. Informativne 

usmerjevalne table

celotna 

vrednost 

investicije              

predhodna 

leta

ocena   leto 

2014 2015 2015

naslednja 

leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5

državni proračun 0,00

občinski proračun 0,00

lastna sredstva 44.051,21 9.850,00 15.000,00 12.000,00 7.201,21

ostali viri: 0,00

SKUPAJ EUR: 44.051,21 9.850,00 15.000,00 12.000,00 7.201,21 0,00

              Realizacija Plan realizacija

10. Zemljišča

celotna 

vrednost 

investicije              

predhodna 

leta

ocena   leto 

2014 2015 2015

naslednja 

leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5

državni proračun 8.000,00 8.000,00 0,00

občinski proračun 0,00

lastna sredstva 22.000,00 22.000,00

ostali viri: 0,00

SKUPAJ EUR: 30.000,00 0,00 22.000,00 8.000,00 0,00 0,00
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V letu 2015 nismo imeli finančnih terjatev, naložb in posojil ter zadolževanja, zato nismo predložili 

izkazov stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil in računa finančnih terjatev in naložb. 

 
PŠJ ima zagotovljeno ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti javne službe, tržne dejavnosti in 

drugih dejavnosti, ki jih izvaja (projekti, programi ...). Z vzpostavljenim sistemom stroškovnega 
računovodstva z opredelitvijo stroškov po stroškovnih mestih se zagotavlja ločeno računovodsko 

spremljanje prihodkov in odhodkov. 
  

              Realizacija Plan realizacija

VSE                                  

INVESTICIJE  SKUPAJ

celotna 

vrednost 

investicije              

predhodna 

leta

ocena   leto 

2014 2015 2015

naslednja 

leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5

državni proračun 358.560,73 37.500,00 176.440,50 81.809,50 62.810,73 0,00

Občinski proračun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lastna sredstva 1.463.020,86 165.740,87 350.200,00 479.943,00 467.136,99 0,00

ostali viri: 1.589.959,91 238.649,63 999.829,50 203.567,50 147.913,28 0,00

SKUPAJ EUR: 3.411.541,50 441.890,50 1.526.470,00 765.320,00 677.861,00 0,00
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5. POROČANJE O IZVAJANJU AKTIVNOSTI ZA LETO 2015 

 
Sodelavci zavoda so o svojem delu redno poročali direktorju. Večjih sprememb med planom in 

realizacijo v letu 2015 ni bilo. O izvajanju programa se je redno mesečno poročalo. Marca 2015 je bilo 
na seji sveta zavoda sprejeto poročilo o delovanju zavoda v letu 2014. 
 
 

6. ZAKLJUČEK 

 
Delo je v letu 2015 je potekalo kot je bilo planirano in ni prihajalo do večjih odstopanj.  
 

Naloge so se opravljale v skladu z izhodišči in prioritetami, ki jih je predpisalo Ministrstvo za okolje in 

prostor (MOP). V sklopu glavne prioritete se je nemoteno izvajal naravovarstveni nadzor po parku in 
popis naravnih vrednot. Izredno dobri so rezultati na projektu oživitve in razširitve vključevanja 

prostovoljnih naravovarstvenikov (varuhov narave). 
 

Uspešno se je zaključil projekt v okviru evropskih strukturnih skladov, ki zajema obnovo jamske 
infrastrukture v Tihi in Šumeči jami ter prenovo dela sprejemnega centra PŠJ v Matavunu. Prav tako 

so se v skladu s planom uspešno zaključili projekti RoofOfRock, Priprava skupne nominacije za vpis 

Dinarskega krasa na seznam svetovne dediščine, Škocjan-Risnjak, Living Landscape in Škocjanska 
Okapn'ca. 

 
Nadaljevala se je priprava notranjih aktov in drugih dokumentov, ki so bili predvideni v programu dela 

za leto 2015, prav tako je bil potrjen Statut PŠJ na svetu zavoda.  

 
Zaposlitev sezonskih delavcev je bila realizirana v skladu s programom dela. Z vidika obiskovalcev je 

bila sezona 2015 rekordna, saj je jame obiskalo nekaj več kot 130.000 ljudi z vsega sveta. 
 

V skladu z izvajanjem ciljev so bili doseženi v glavnem vsi kazalniki, ki so bili zastavljeni v programu 
dela za leto 2015. 

 

V letu 2015 smo ustvarili 2.200.125,80 € prihodkov. Zaradi povišanega prihodka nejavnega vira 
javnega financiranja, kot posledica rekordnega obiska, je bil jeseni sprejet rebalans.  

 
 

 

 
Pripravili:       Direktor: 
Strokovne službe JZ PŠJ      Stojan Ščuka 


