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1. UVOD 

 
Poročilo o delu in finančno poročilo Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (v nadaljevanju 
PŠJ) za leto 2013 povzema njegove glavne naloge. Nadaljevale so se planirane aktivnosti iz leta 2012 

in aktivnosti v skladu s sprejetim Programom dela in finančnim načrtom prihodkov in odhodkov PŠJ za 
leto 2013 oz. novim petletnim Programom varstva in razvoja parka za obdobje 2013–2017 (v 

nadaljevanju: PVR). Zadnji je bil potrjen v Državnem zboru RS konec januarja 2014. 
 

Vse aktivnosti PŠJ so usmerjenje k doseganju glavnih ciljev, ki izvirajo iz PVR. 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. 

 

2. OCENA USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI DOSEGANJA 
ZASTAVLJENIH NALOG 

Z opravljenim delom in zastavljenih ciljih v letu 2013 je PŠJ zadovoljen. Naloge so se opravljale v 
skladu z izhodišči, ki jih je konec leta 2012 zaradi zaostrenih pogojev pri porabi proračunskih sredstev 

za upravljavce zavarovanih območij predpisalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. V teh izhodiščih so 
bile naloge javnih služb upravljanja z zavarovanimi območji razdeljena po prioritetah, čemur je PŠJ v 

celoti sledil. 

Zastavljeni plan je izpolnjen; izvajal se je nadzor po parku, izvajali so se ukrepi za zagotavljanje 

ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, PŠJ je sodeloval pri pripravi naravovarstvenih smernic, 
mnenj in soglasij. Izvedla so se nujna vzdrževalna dela in zaključila obnova podpornega zidu v 

Globočaku. Pripravljen in strokovno izveden je bil razpis za prenovo infrastrukture v Tihi in Šumeči 

jami ter Veliki dolini, na podlagi česar so bila izvedena obnovitvena dela na jamski infrastrukturi na 
spodnji poti v Rudolfovi dvorani ter na zgornji poti Šumeči jami. Konec leta 2013 so se pričela dela za 

obnovo dela sprejemnega centra PŠJ v Matavunu. 

Še največje težave so se pokazale zaradi zmanjšanja števila zaposlenih za določen čas v času 

turistične sezone kot posledica vladnih varčevalnih ukrepov. Zaradi teh omejitev je bil otežen nadzor 
po parku v času, ko je v parku največ obiskovalcev ter zmanjšana kakovost vodenja po jami (večje 

skupine na enega vodnika). Kljub temu so številni dogodki in aktivnosti v obnovljenem kulturnem 
spomeniku, hiši Pr Nanetovih privabili tako domačine, pripadnike lokalnih skupnosti, znanstvenike z 

različnih področij, kulturne ustvarjalce in ostalo zainteresirano javnost od doma in iz tujine. 

Predavalnice so gostile tako strokovna kot poljudna predavanja in srečanja ter tečaje in izobraževanja. 

V veliki meri so bili doseženi kazalniki, ki so bili zastavljeni v programu dela za leto 2013. V sklopu 
prvega cilja je bil dokončan načrt ureditve Škocjanskih jam, ki vsebuje tudi poglavje o načrtu vodenja 
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obiskovalcev, vendar bo ta natančneje narejen, ko bo dokončana obnova infrastrukture v Šumeči in 
Tihi jami. V sklopu drugega cilja se je nadaljevalo odstranjevanje tujerodne vrste ameriški pajesen, 

predvsem v bližini Betanje, točkovno pa tudi na drugih lokacijah. Lastniki zemljišč so spomladi porezali 

številne nove poganjke. V okviru tretjega cilja je bila predvidena obnova 50 m suhih zidov, obnovljenih 
je bilo dejansko 100 m. Znotraj četrtega cilja smo s projektom obnove turističnih poti v Šumeči in Tihi 

jami dosegli kazalnik obnove 635 m poti in 478 m ograj. Vzpostavljene so bile kolesarske poti, v zvezi 
s čemer je bil izdan tudi zemljevid kolesarskih poti, niso pa bile poti označene v naravi, ker je v 

zaključni fazi nov pravilnik o prometni signalizaciji, ki predvideva posodobljeno in turistom 

(kolesarjem) bolj prijazno označevanje kolesarskih poti v naravi. Ko bo sprejet, se ga bo upoštevalo 
pri označevanju kolesarskih poti PŠJ. V primerjavi s prejšnjimi leti je bil, tako kot je bilo načrtovano, 

povečan obisk izven glavne sezone, in sicer v spomladanskem in jesenskem času. V sklopu petega 
cilja je bil dosežen kazalnik najmanj 20 % domačinov, vključenih v skupne aktivnosti, predvsem na 

čistilni akciji in na Belajtngi. Izdelani so bili podrobni kriteriji in način uporabe znamke PŠJ, zaradi 
administrativnih težav in pomanjkanja časa, pa znamka ni bila še nikomur dodeljena. To namerava 

zavod storiti v letu 2014. En kazalnik za šesti cilj je bil dosežen z udeležbo na tradicionalnem »Spustu 

za čisto Reko«, ki ga organizira lokalni rafting klub. Pobiralo se je odpadke v in ob Reki med Ilirsko 
Bistrico in Gornjo Bitnjo na dolžini okroli deset kilometrov. Namesto črnega odlagališča so zaposleni v 

zavodu za dosego drugega kazalnika izvedli podobno akcijo na Reki med Bujami in ponorom v 
Škocjanske jame, prav tako na dolžini okoli desetih kilometrov. Poleg tega je bila izvedena tudi čistilna 

akcija pobiranja odpadkov ob glavni cesti med Divačo in Matavunom na dolžini okoli štiri kilometre. 

Nadaljevali so se projekti Climaparks, ki se je konec leta tudi uspešno zaključil, priprava skupne 

kandidature za vpis Dinarskega krasa na Seznam svetovne dediščine UNESCO, Comenius, Living 
Landscape, Škocjanska okapn'ca in IPA projekt RoofOfRock. Izvajale so se aktivnosti za uporabo 

znamke kakovosti. V zmanjšanem številu pa se izvajajo ustvarjalne delavnice, ki pomembno prispevajo 

k ozaveščenosti obiskovalcev in poznavanju regijskega parka. Na podlagi Odredbe o razdeljevanju 
dala sredstev zavoda namenjenim lokalnim prebivalcem je bil izpeljan razpis in razdeljena nepovratna 

sredstva namenjena pospeševanju varstva in razvoja parka. Z Občino Divača so bile aktivnosti obnove 
trga v Škocjanu prestavljene v leto 2015. 

Glede na zgoraj navedeno, PŠJ še posebej opozarja, da se zaradi izvajanja vladnih ukrepov, predvsem 
zmanjšanja števila delavcev za določen čas in vsakoletnega povečevanja števila obiskovalcev, ne 

dosega priporočenih standardov vodenja in nadzora obiskovalcev v parku. Mednarodni status območja 
še dodatno zahteva skrb za ohranjanje in varovanje območja kot naravne svetovne dediščine, 

podzemnega mokrišča in območja MAB. 

 

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 in ohranjanje kulturne krajine 
4. Cilj: Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja parka ter 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 
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V okviru zgoraj navedenih dolgoročnih ciljev upravljanja se določajo operativni cilji, v okviru 
operativnih ciljev pa naloge in aktivnosti. Nosilec aktivnosti in nalog je PŠJ. Pregled realizacije 

zastavljenih ciljev za leto 2013 je podan po posameznih operativnih ciljih. 

 

1. Cilj: Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta 

 
Operativni cilji: 
 
 

1.1 Zagotoviti znanstvene informacije in analize 

 
V sklopu projekta Climaparks je bila izvedena študija podzemne favne ter ocena stanja kot posledica 

klimatskih sprememb.  Klimatske razmere v kraškem podzemlju so relativno stabilne in se ne odzivajo 
bistveno na dnevne (cirkadiane) oziroma letne (cirkaanualne) klimatske spremembe na površju. 

Sezonske klimatske spremembe (padavine, temperature, zračni tokovi) lahko vplivajo na fenologijo in 

prostorsko periodiko pojavljanja nekaterih jamskih živali, vendar favnistična sestava ostaja stalna. 
 

Izvedene so bile študije »Analize Reke (fizikalno-kemijske ter bakteriološke analize) ter vpliv turizma 
(mikrobiološke analize) na jamski habitat« z Inštitutom za raziskovanje krasa (v nadaljevanju IZRK). 

Slednje analize so pokazale veliko vsebnost mikroorganizmov v zraku na vhodu v jamo in sicer ≥10 

001 CFU/100 cm2, pohodne površine pa imajo na površju od 1001 do 10 000 CFU/100cm2. 
Priporočeno je izvajanje nadaljnjih raziskav s ciljem holističnega upravljanja turizma v občutljivih 

jamskih ekosistemih. 
 

V sodelovanju s Sašom Zidarjem in ARSO-m je bila v okviru vzpostavitve padavinskega monitoringa na 
snežniškem pogorju postavljena prva padavinska postaja, ki znatno pripomore k boljšemu 

razumevanju hidroloških razmer v povirnem delu Reke ter varstvu pred poplavami v vplivnem območju 

PŠJ. 
 

V prvi polovici leta sta bili izdelani dve raziskovalni nalogi, in sicer strokovna naloga v okviru 
pripravništva – Potencialni onesnaževalci v vplivnem območju parka Škocjanske jame ter magistrsko 

delo – Hidrografske značilnosti povirnega dela Reke. Zaradi slabih vremenskih razmer ni bilo izvedene 

potapljaške raziskave v odtočnih sifonih Reke v smeri proti Kačni jami. Nadaljevalo se je sodelovanje z 
znanstveniki z Inštituta za raziskovanje krasa v Postojni in drugimi znanstvenimi institucijami. 

 
V sklopu projekta Monitoring svetovne dediščine je bilo septembra uspešno izvedeno petdnevno 

usposabljanje upravljavcev lokacij svetovne dediščine iz Romunije, Bolgarije, Srbije, Madžarske ter 

Bosne in Hercegovine. Kot rezultat delavnice so bili pripravljeni in v decembru prevedeni vprašalniki o 
stanju vrednot in identitete svetovne dediščine. Vprašalniki so bili pripravljeni za domačine, 

obiskovalce in strokovnjake. Analize le-teh bodo opravljene v letu 2014, v sklopu dejavnosti mreže 
lokacij, ki se je vzpostavila v tem projektu. Izdelana je bila tudi predstavitev projekta z napotki za 

izvajanje monitoringa, ki je skupaj z vprašalniki na voljo na zgoščenki. Publikacija o projektu je na 
voljo na spletni strani projekta http://mwh.park-skocjanske-jame. 

 

 
1.2 Z ukrepi aktivnega varstva zagotavljati ohranjanje naravnih procesov v 

jamskem sistemu 
 

Naravovarstveni nadzor v jamskem sistemu in dolinah se je redno izvajal. Izvedena so bila večkratna 

čiščenja ostankov prejšnjih generacij (žarnice, kabli, karbid). 
 

Izdelan je bil načrt ureditve jame, ki bo dobra osnova za usmeritve glede rabe jame v prihodnosti, 
tako z vidika obnove jamske infrastrukture kot vodenja. PŠJ sodeluje z MKO tudi pri pripravi načrtov 

ureditve ostalih turističnih jam v Sloveniji. Leta 2013 so bili izdelani osnutki načrtov ureditev za 
naslednjih jam: Divaška jama, Planinska jama, Križna jama, Županova jama in Kostanjeviška jama. 

 

http://mwh.park-skocjanske-jame/
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Pričeli so se pogovori o izdelovanju in oblikovanju načrta vodenja obiskovalcev v jami v ključnih 
obdobjih prezimovanja in razmnoževanja netopirjev. Za dokončanje načrta so potrebni še izsledki in 

smernice Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev ter Biotehniške fakultete. 

Obisk Škocjanskih jam poteka po urejenih poteh in ustaljenih urnikih, tako da ni  dodatnega motenja 
netopirjev v času prezimovanja ali razmnoževanja. Obisk Škocjanskih jam je bil novembra prilagojen 

zaradi vzdrževalnih del. Trasa ogleda je bila speljana po Veliki dolini, mimo Tominčeve jame do 
Schmidlove dvorane in naprej do Rudolfove jame ter do Cerkvenkovega mostu in navzgor do Dvorane 

ponvic. 

 
Izveden je bil monitoring netopirjev. Skupno je bilo opaženih 39 velikih podkovnjakov, kar je največje 

število preko poletja preštetih netopirjev te vrste v Škocjanskih jamah, krati pa je bilo ugotovljeno tudi 
najmanjše število dolgokrilih in navadnih/ostrouhih netopirjev v zadnjih letih. Vzrok za manjše število 

netopirjev je lahko povezan z dolgo zimo in mrzlo pomladjo, vendar bodo točen odgovor za vzrok 
stanja lahko podali le popisi v naslednjih sezonah. V Škocjanskih jamah so opažene vse tarčne vrste 

netopirjev zimskega monitoringa (veliki podkovnjak, dolgonogi in dolgokrili netopir). Kljub temu sta bili 

števili velikih podkovnjakov in dolgokrilih netopirjev precej manjši kot pri nadzoru stanja v zadnjih treh 
popisih, medtem ko pa sta bili števili dolgonogih in širokouhih netopirjev primerljivi predhodnim 

popisom. V popis ni bil vključen Hankejev kanal, kjer so bila v zadnjih letih tudi opažena mesta 
prezimovanja netopirjev, so pa zaradi težke dostopnosti in slabe razsvetljave težko vidna. 

 

Monitoring razpok na devetih točkah v stenah Velike doline in dveh razpok v Šumeči jami se je izvedel 
trikrat in ni pokazal odstopanj od povprečnih vrednosti. 

 
Izvajal se je monitoring parametrov jamske mikroklime, s spremljanjem koncentracij radona za ocene 

efektivne prejete doze uslužbencev, ki se pri delu zadržujejo v jami. Odstopanja od ustaljenih 
vrednosti niso bila opažena. Občasne meritve delcev v zraku so pokazale povišanje na merilnem 

mestu »Kalvarija zgoraj«. Uslužbenci, ki so prejeli nekoliko višje doze kot v minulih letih, so bili poslani 

na izredni zdravniški pregled. 
 

Analiza vpliva števila obiskovalcev na dvig temperature na štirih preučevanih lokacijah (Paradiž, 
Škavna, Kalvarija in Šotor) je pokazala, da v zimskih mesecih (od januarja do marca) skorajda ni 

vpliva na nobeni od preučevanih lokacij na dvig temperature v jami. Potencialno problematičen je 

mesec avgust, ko Škocjanske jame obišče največje število obiskovalcev, vendar se izkaže, da se 
najkasneje v šestih urah po zadnjem obisku temperatura v jami spusti na običajno raven. Ker je poleti 

temperatura v jami v povprečju za približno 0,3°C višja kot pozimi, je priporočljivo pri nadaljnjem 
preučevanju vpliva števila obiskovalcev na dvig temperature upoštevati tu vpliv zunanjega zraka in 

nekaterih drugih dejavnikov. Priporočljivo je izvajanje nadaljnjih kontinuiranih meritev, ki bodo 

pomagale k izboljšavi ocene vpliva obiskovalcev in stalnemu nadzoru sprememb v mikroklimi. Pri 
preučevanju vpliva je priporočljivo zajeti daljše obdobje. Pri nadaljnji uporabi osnutka modela jamske 

mikroklime je potrebno opredeliti mikrolokacije, na katerih se bo še dodatno upošteval vpliv zunanjega 
zraka, vetra, CO2 in aerosolov.  

 
 

1.3  Z ukrepi renaturacije vzpostaviti prvotne ekološke značilnosti v 

degradiranih delih jamskega sistema 
 

Leta 2013 se ta naloga ni izvajala v celoti, saj se bo izvajala v okviru obnove turističnih poti v Tihi in 
Šumeči jami ter v Veliki dolini v Škocjanskih jamah (projekt »Obnova turističnih poti in kontrole vstopa 

v Tihi in Šumeči jami ter I. faza prenove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu«). 

 
Zaradi starih poti, ki so vodile ob robu ponvic, je del ponvic poškodovan. Strokovni svet je obravnaval 

možne rešitve in se pridružil mnenju in izsledkom analiz IZRK, da se jih pusti naravnim procesom. Ti 
bodo, zaradi nasičene vode znižanje robov, počasi naravno izravnali in ponvice spet povrnili v naravno 

stanje. Vzpostavljeno je spremljanje stanja polnjenja ponvic z vodo skozi leto. 
 

Iz Tihe jame je bila odstranjena izrazita lampenflora, in sicer na mestih, ki to dopuščajo-na sipkih 

jamskih sedimentih. Odstranjena obrast iz ilovice je znašala 4m2 površine. Težave s preraščanjem z 
lampenfloro bodo do neke mere rešene z zamenjavo svetil v sklopu projekta »Obnova turističnih poti 
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in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faza prenove sprejemnega centra Parka Škocjanske 
jame v Matavunu« (LED luči namesto dosedanjih halogenskih in metalhalogenskih). Po zamenjavi 

svetil  in popravilu poti po jami bo, po predhodnem dogovoru z ustreznimi strokovnjaki (iz Zavoda RS 

za varstvo narave, v nadaljevanju ZRSVN ter IZRK), treba pripraviti sanacijski načrt oz. načrt 
renaturacije, ki bo vseboval tako učinkovito sanacijo lampenflore (da se prepreči njeno nadaljnje 

razraščanje), sanacijo jamskih tal ter sanacijo ostankov stare infrastrukture, ki ne bo več v uporabi in 
ne sodi v jamo (senčniki reflektorjev, podporni zidovi kapnikov, prekopane površine,…). Nekatere 

površine so bile že sanirane z odstranitvijo starih kablov in razdelilnih doz. 

 

2. Cilj: Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter 

habitatnih tipov 

 
Operativni cilji: 
 
 

2.1 Ohranjati geomorfološke in geološke naravne vrednote izven sistema 
Škocjanskih jam 

 
Na območju PŠJ je potekalo redno spremljanje stanja naravnih vrednot. Na splošno je stanje naravnih 

vrednot nespremenjeno, razen v Sokolaku, kjer je bila brez dovoljenja narejena vlaka, ki so jo 

obravnavale tudi pristojne inšpekcije. 
Domačin in jamar iz Matavuna je nad sistemom Škocjanskih jam odkril jamski vhod, ki je bil do vrha 

zapolnjen z odpadki. Vrhnja plast odpadkov je bila sicer odstranjena, jama pa je še vedno skoraj v 
celoti zapolnjena z njimi. Sredstva za čiščenje jame so bila predvidena v rebalansu finančnega načrta 

za leto 2013, vendar le-ta ni bil potrjen, zato je aktivnost predvidena v letu 2014. 
 

V sklopu programa participativnega monitoringa je mreža šol izvajala zbiranje podatkov o vremenu in 

vnašala na spletni portal BMNK. V sklopu projekta SiiT _ Key to Nature je bil izdelan spletni portal za 
določevanje rastlin v parku: http://ske.siit.eu/skocjanske_si. 

 
GIS sistem za spremljanje stanja se nadgrajuje s podatki iz terena. 
 

Odkupov zemljišč z namenom zagotavljanja aktivnega varstva naravnih vrednot ni bilo, ker ni bilo 
finančnih sredstev. 

 
Ob zaključku projekta Climaparks so se izvedle še paleoklimatske raziskave, vzpostavitev hidrološkega 

modela reke Reke ter analize jamske mikroklime. 

 
Padavinska postaja Škocjan aktivno deluje kot del meteorološke merilne mreže v Sloveniji. Padavinska 

postaja je redno vzdrževana, v skladu s protokolom se odvzema vzorce vode. Letno povprečje 
temperature na meteorološki padavinski postaji Škocjan znaša za leto 2013 11,2oC. Najvišja dnevno 

povprečna temperatura je bilo zabeleženo 5. 8. 2013, in sicer 27,4oC, najnižje dnevno povprečje pa je 
bilo izmerjeno 10. 2. 2013, in sicer -3,2oC. Dnevno povprečje količine padavin za leto 2013 znaša 8,5 

mm, z najvišjim mesečnim povprečjem 13,7 mm za mesec november in najnižjim mesečnim 

povprečjem za mesec junij 4,8 mm. Najvišja vrednost količine padavin je bila izmerjena 4. 11. 2013, in 
sicer 64,5 mm. 

 
 

2.2  Ohranjati in z aktivnimi ukrepi zagotavljati dobro stanje površinskih in 

podzemnih voda 
 

Pri pripravi načrta in dokumentacije odvajanja, zbiranja in čiščenja odpadnih voda za naselja v PŠJ 
(Matavun, Škocjan in Betanja) je bilo opravljeno več razgovorov z županom Občine Divača s sodelavci. 

V naslednjih letih ni predvidenih celovitih rešitev za to problematiko, predvsem zaradi pomanjkanja 
sredstev. 

 

http://ske.siit.eu/skocjanske_si
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V strugi Sušice se je izven čistilne akcije pobralo nekaj odpadkov. Redno se izvaja pobiranje odpadkov. 
Največ jih ob strugi Reke, predvsem v Malnih, ki so okoli tristo metrov oddaljeni od ponora Reke v 

Škocjanske jame in v Černigovi jami ter Veliki in Mali dolini. V izogib težavam v Malnih je strokovni 

svet predlagal postavitev zapornice na cesti, ki pelje proti Malnom. Postavitev zapornice je v planu za 
leto 2014.  

 
V okviru aktivnosti sodelovanja odkrivanja in vzpostavitve evidence potencialnih onesnaževalcev Reke 

in Sušice je bila izdelana strokovna naloga o potencialnih onesnaževalcih porečja reke Reke. 

 
Spomladi so bile ob koncih tedna zaznane konice onesnaženja vode. Snovi v vodi so bile temnejše 

barve in so se penile. Leta 2013 je bilo spomladi po okularni oceni in opazovanju pen stanje kakovosti 
vode zaradi veliko padavin dobro, kasneje pa je prešlo v slabše in doseglo najslabše stanje maja in 

junija. Na brzicah ali slapovih se voda peni. Naravovarstvena nadzorna služba dnevno beleži stanje 
pen na Reki v obliki tabelarnih pregledov. 

 

V sodelovanju z IZRK Postojna so bile izvedene kemijske analize vode z namenom ugotavljanja 
onesnaževanja na površju parka. V času izvajanja analiz, točkastih onesnaženj ni bilo opaziti. Vsled 

temu tudi niso bili potrebni posebni ukrepi za upravljavske aktivnosti. 
 

Preko leta so bile tri prijave onesnaženja Reke, od teh je bila utemeljena le prijava z izpustom iz 

cisterne v Gornji Bitnji. Posredovana je bila policiji in pristojni inšpekciji. 
 

Prek predavanj in izobraževanj je potekalo opozarjanje in ozaveščanje prebivalcev in ostale javnosti o 

potrebnem varstvu voda. Izveden je bil sestanek s predstavniki civilne iniciative iz Ilirske Bistrice, kjer 

so potekali pogovori o možnem sodelovanju in prizadevanjih za čistejšo Reko in pritoke. 

 
 

2.3  Zagotavljati ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih 

habitatov 
 

Na terenu je bil zagotovljen nadzor in sodelovanje z nevladnimi organizacijami in inšpekcijami. Nadzor 
je bil opravljen vsakodnevno v okviru možnosti službe. Opravljalo ga je od 2 do 15 uslužbencev in 

prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov. Nadzor je potekal predvsem na najbolj obiskanih delih 

parka, kot so: turistični deli jamskega sistema, soteska Reke pred ponorom in v Viru, okolica 
sprejemnega centra v Matavunu ter v ostalih dolinah. Glavna naloga je bila opozarjati obiskovalce o 

primernem vedenju v parku in jih usmerjati po poteh, ki so jim namenjene. Nadzor je vključeval tudi 
opravljanje rednega odstranjevanja odpadkov in vzdrževalnih del kot so čiščenje kanalov po pohodnih 

poteh, urejanje stez, odstranjevanje vej, listja, pometanje in pranje poti. V nadzor so bili vključeni vsi 

uslužbenci parka po razporedu čez sezono, in sicer tako, da je vedno dežuren tudi en uslužbenec iz 
uprave parka, kar se zaradi narave dela posameznih služb in različne usposobljenosti ter razporeditve 

delovnega časa, ni izkazalo kot najboljša rešitev. 
 

V okviru prekrškovnega postopka so bile izdane globe za enajst prekrškov in izrečenih šestnajst ustnih 
opominov. O kršitvah, ki niso v pristojnosti nadzorne službe, so bile obveščene pristojne institucije oz. 

prijave pristojnim inšpektorjem. Kar nekaj posredovanj in sestankov je bilo izvedenih na račun prijave 

o kršenju javnega reda in miru med najemnikom gostilne v sprejemnem centru in bližnjimi sosedi. 
Inšpekciji je bilo posredovanih več prijav. Prijave so bile zaradi onesnaževanja Reke z izpustom iz 

cisterne, zaradi onesnaževanja Reke neznanega storilca, zaradi prireditve na zunanjem delu 
gostinskega obrata, ki ni bila prijavljena, zaradi vandalizma – močno poškodovanje službenega vozila, 

prijava zaradi kraje bakrene pločevine in korit na zgornji postaji dvigala ter kraje lesa na parcelah PŠJ. 

 
Sodelovanje z medobčinsko inšpekcijo je zgledno, ker je zelo odzivna in konstruktivna. Sodelovanje s 

prostovoljnimi naravovarstvenimi nadzorniki se lahko enači z nevladnimi organizacijami, ki jim 
pripadajo (lovci, ribiči, civilne iniciative, jamarji, gozdarji, turistična društva, ljubitelji ptic …) in poteka 

obojestransko. Informiranje naravovarstvenikov je potekalo dnevno v obliki opozarjanja na različne 
dogodke in pojave, tako v parku, kot tudi v vplivnem območju parka. Redno so se pri nadzoru 

menjavali vodniki - nadzorniki, tako da je bil nadzor zagotovljen skoraj vsakodnevno in čez vse leto. V 
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to obliko sodelovanja se zelo aktivno vključujejo tudi nekateri domačini. V sklopu izobraževanja za 
naravovarstvene nadzornike – vodnike po zavarovanem območju je PŠJ izvedel spomladansko 

izobraževanje. Pogreša se nacionalno izobraževanje in izpit za naravovarstvene nadzornike v okviru 

pristojnega ministrstva, ki ni bilo izvedeno že od leta 2006. Kar nekaj zaposlenih v PŠJ izpita ni 
opravilo, saj še ni imelo te možnosti, hkrati pa ga nujno potrebujejo za opravljanje rednih dejavnosti 

parka. 
 

Sodelovanje z nosilci kmetijskih dejavnosti se je izboljšalo, kar se kaže tudi s tem, da so skupaj z 

gozdarji določili površine za pašo. Pri tem niso bile upoštevane površine za varstvo naravnih vrednot in 
dediščine ter možni ukrepi (mirne cone, varovalni pasovi …) z vidika PŠJ. 

 
Pri monitoringu rakov v avgustu so bili ulovljeni trije samci koščenca, kar je veliko presenečenje, saj v 

spodnjem delu reke Reke v zadnjih dvajsetih letih, potočni raki niso bili opaženi. Pomen posameznih 
najdb bo podan lahko po večkratnem rednem vzorčenju. 

 

Izveden je bil monitoring metuljev. Zabeleženih je bilo 86 vrst in preštetih 2025 osebkov dnevnih 
metuljev. 79 vrst se je pojavilo na transektih, 7 vrst pa je bilo opaženih izven štetja na transektih. Te 

vrste so: pisani bisernih (Argynnis adippe), rumeni senožetnik (Colias alfacariensis), modri grašičar 
(Cyaniris semiargus), temni cekinček (Lycaeba tityrus), veliki lepotec (Nymphalis polychloros), srebrni 

mnogook (Plebejus argyrognomon) in dolgočrti debeloglavček (Thymelicus sylvestris). 
 
Zagotovilo se je  redno košnjo travnikov v času po cvetenju travniških rastlin, ki so v lasti upravljavca - 

okolica sprejemnega centra in drugih stavb v lasti PŠJ. 
 

Z nekaterimi lastniki zemljišč je potekalo sodelovanje pri ukrepih vzdrževanja ugodnega stanja 
habitatov z ozaveščanjem lastnikov zemljišč o biodiverziteti. Jeseni so bile nabavljene sadike starih 

sort jabolk, češpelj in hrušk ter razdeljene prebivalcem, ki imajo parcele v parku. Organizirana je bila 

tudi delavnica izdelave ptičjih krmilnic, gnezdilnice pa so bile nameščene v skladu z dogovorom z 
lastniki zemljišč. V zimskem času je bila razdeljena večja količina mešanice semen za ptice. Seme je 

bilo razdeljeno na območju celotnega biosfernega območja. Ptičjih krmilnic v parku in ožjem območju 
je veliko, zato tudi krmljenje in s tem pomoč pticam ugodno vpliva na njihovo preživetje. 

 

Z lovci je potekalo sodelovanje pri odstranitvi bolnih živali iz narave zaradi bolezni (ena srna in dva 
jazbeca) ali prometnih nesreč (ena košuta) in z Biotehniško Fakulteto pri pošiljanju poginulih 

netopirjev za znanstvene analize. 
 

Invazivne tujerodne rastline velikega pajesena (Ailanthus altissima) so bile v Betanji odstranjene, 

omejevalo se je tudi njihovo rast. 
Pri razgledišču nad Veliko dolino ter nad Lazom pri Matavunu so bile (zaradi postopne premene) 

odstranjena nekatera drevesa alohtonega in obolelega črnega bora. 
 

Naloga »Popis stanja kalov v PŠJ in okolici s posebnim poudarkom na Natura 2000 vrstah značilnih za 
Natura območje Kras SI 3000276« se je izvajala. Pozimi je bil popolnoma izpraznjen in očiščen kal v 

Matavunu, predvsem zaradi odstranjevanja vnešenih tujerodnih krapovcev v kal - zlatih ribic. 

 
Nadaljevala se je priprava dokumenta »Mirne cone PŠJ«; Natura 2000 varstvenega ukrepa za vrsti 

Velika uharica in Sokol selec. 
 

Na kotiščih in prezimovališčih netopirjev v habitatnem tipu 8310 (Jame, ki niso odprte za javnost) je 

bil zagotovljen mir. V teh jamah se niso odvijale nobene dejavnosti ne v poletnem ne v zimskem času. 
 

PŠJ z rednim nadzorom zagotavlja ohranjanje habitatov vrst. V jami so se začela gradbena dela, ki so 
potekala po smernicah ZRSVN in Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev ter 

neodvisnih strokovnjakov tako, da so se ohranjale ekološke značilnosti habitata človeške ribice, 
drobnovratnika, netopirjev in Škocjanskih jam. 
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Čebelarska dejavnost je potekala po planu, v čebelnjaku na Kovačici je 15 zdravih čebeljih družin. 

Zaradi neugodnih vremenskih razmer v spomladanskem času se med do konca junija ni točil. Skupno 

je bilo pridelanega 150 kg medu. Skupaj z veterinarsko službo je bilo opravljeno jesensko zdravljenje 
čebel. 

 
Problem parkiranja v času turističnih konic ter ob večjih dogodkih postaja vse večji, predvsem občasno 

parkiranje na travnikih. Strokovni svet je PŠJ predlagal rešitve v obliki dogovora za parkiranje 

avtobusov in drugih vozil izven parka bodisi na Matavunskem križišču, obrtni coni ali drugih lokacijah, 
kar je potrebno rešiti v okviru študije, dogovora o zakupu ali odkupu zemljišč. 

 

3. Cilj: Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine in ohranjanje kulturne krajine 

 
Operativni cilji: 
 
 

3.1  Spremljati stanje in v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasji 

prispevati k varstvu kulturne dediščine 
 

V sklopu rednega dela je bilo pripravljeno in Pokrajinskemu muzeju Koper (v nadaljevanju: PMK) 

oddano letno poročilo o nihanju temperatur in vlage v s slamo kritem J'kopinovem skednju ter 
pridobljena povratna informacija restavratorke. Potrjeno je namreč bilo, da so pogoji hranjenja 

predmetov v skednju neprimerni. Preko leta se je nadaljevalo s spremljanjem vlage in temperature v 
J'kopinovem skednju, obenem pa so bile v skladu z napotki PMK izvedene poizvedbe reševanju 

problema z eksponati v hišah kritih s slamo v Krajinskem parku Kolpa, Muzeju na prostem Pleterje in 
Muzeju na prostem Rogatec. Povsod se problema lotevajo z ogrevanjem (grelni top, kurjenje), v 

Rogatcu tudi z občasno rabo razvlažilcev, v Pleterjah še z zamenjavo slamnate kritine na 6-7 let. 

Oblikovan je bil predlog rešitve, ki bo skupaj z meritvami T in Rh ter letnim popisom stanja 
eksponatov v začetku 2014 poslan v presojo PMK. 

Decembra je bila slamnata streha na novo prekrita, restavrirana pa sta bila reto in rešeto. Vse 
poškodbe so nastale novembra zaradi močne burje. 

 

jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec.

T 2,4 1,8 5 10,8 14,9 19,2 24,4 23,9 18,4 13,1 8,3 4,7

Rh 74,2 72,1 72,2 71,8 71,9 65,3 51,6 48,9 63,5 79,9 72,2 68,6
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Inventarizirana in restavrirana je bila podarjena slamoreznica, evidentirano je bilo ostalo darovano 

orodje, ki naj služi za posodobitev razstave v Jurjevem skednju, vse iz Barke. S pomočjo kustodinje 
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zgodovinarke iz PMK so bile inventarizirane tudi stare razglednice Škocjanskih jam in okolice, ki so v 
lasti PŠJ. Evidentirana je bila ženitovanjska skrinja Nadje Lipold iz Škocjana, ki datira v leto 1817. 

Decembra se je pričela inventarizacija podarjenega gradiva za spominsko sobo dr. Franceta Habeta. 

 
V okviru vaj iz Etnološke dediščine je potekalo evidentiranje  obstoječe enote nepremične, premične in 

arhivske dediščine premogovništva na območju Vrem ter pričevanja še živečih rudarjev s študenti 3. 
letnika Dediščine Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, v dogovoru z občinsko 

svetnico in kustodinjo etnologinjo PMK. Dokumentacija bo služila za prijave na razpise za postavitev 

muzejske zbirke. Obenem so se vrata za črpanje evropskih in drugih razpisnih sredstev občini in 
lokalni skupnosti odprla z uspešno pobudo vpisa treh enot v Register nepremične dediščine Slovenija. 

Poleg območja nekdanjega rudnika v Famljah (EŠD 29890), sta bila v register vpisana še Vodarna 
Draga v Gornjih Vremah (EŠD 9524) in Tajhi – vodna zbiralnika pri Gornjih Ležečah (EŠD 9522, 

27893). 
 

V sklopu popisa stanja nepremične kulturne dediščine v parku je bil izveden popis stanja arheoloških 

spomenikov (17). Varnost kulturno-dediščinskih kvalitet popisanih objektov je bila ocenjena kot dobra 
(14) oziroma srednja (3). V skladu s tem so bili za Arheološko najdišče Tominčeva jama (EŠD 5011), 

Nekropolo za Griči (EŠD 5004), Prazgodovinsko grobišče pod Matavunom (EŠD 5003), Prazgodovinsko 
grobišče Ponikve (EŠD 5002) in Tabor nad Škofljami (EŠD 7314) predlagani ustrezni ukrepi (boljši in 

stalnejši nadzor vodnikov pri Tominčevi jami; vzdrževanje nekropole Za Griči s košnjo in čiščenjem 

grmovja; opazovanje morebitnega erodiranja kulturnih plasti v prihodnje na grobišču pod Matavunom; 
umaknitev gradbišča z obrobja grobišča Ponikve; vzdrževanje površin s košnjo in čiščenjem mej na 

Taboru nad Škofljami). 
 

Avgusta je bil izveden arheološki nadzor posega na območje spomenika Škocjan pri Divači – Vas (EŠD 
4996) in Škocjan pri Divači – Arheološko najdišče Gradišče (EŠD 5001) z namenom popravila suhega 

zidu. Pri delu ni prišlo do posega v kakršnokoli kulturno plast. Med odstranjevanjem kamnov pa je bil 

odkrit fragment prazgodovinske keramike. O tem je bila obveščena odgovorna konservatorka Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine, območna enota Nova Gorica (v nadaljevanju ZVKDS OE NG). 
 
Z namenom zagotavljanja zaščite kulturnega spomenika Stari nagrobniki na pokopališču (EŠD 9018) 

se je decembra pričela priprava dokumentacije za najem grobne parcele, na kateri se nahaja 

spomenik Franca Mahorčiča, prvega lastnika Matavuna 8. Dosedanja najemnica je ostarela potomka 
brez nasledstva, ki se najemu odpoveduje. Najemna pogodba bo sklenjena v letu 2014 glede na 

utemeljitve ZVKDS OE NG, za katere je PŠJ decembra poslal pisno vlogo. 
 

Junija je bila na delovno mesto pripravnice zaposlena diplomirana arheologinja. Pomagala je pri 

izvajanju rednih nalog s področja kulturne dediščine s poudarkom na arheološki nepremični dediščini 
in premični dediščini parka, se udeleževala strokovnih izobraževanj, med katerimi tudi seminarja MNZC 

namenjenega pripravi na strokovni izpit kustosa. Pripravnica je redno sodelovala pri interpretaciji 
naravne in kulturne dediščine PŠJ ter popularizaciji arheološke dediščine (ustvarjalne delavnice, 

snemanje oddaje za RTV Slovenija). Pomagala je tudi pri organizaciji Poletne muzejske noči, pripravila 
je zloženko in pomagala pri organizaciji za razstavo Odstrta krajina. Avgusta je za PMK evidentirala 

zasebno zbirko rudarskih predmetov v lasti Bojana Kovačiča iz Škofelj. Uvedena je bilo v delo s 

programom Galis, kjer je decembra začela z inventarizacijo zbirke dr. Franceta Habeta (poglavja 3.1, 
4.4, 4.6., 7.3). 

 
V sklopu aktivnosti raziskovanja in dokumentiranja kulturne dediščine so bili julija in novembra 

pripravljeni opisi dveh potencialnih in še neevidentiranih arheoloških lokacij. Prva se nahaja območju 

škocjanskega gradišča z ledinskim imenom Dušca oziroma Tabor in zajema približno velikost 
23,6x30m sestavljeno iz struktur, ki nakazujejo na ruševino objekta sestavljenega iz več prostorov 

oziroma stavb. Obenem je bila kot verjetna lokacija arheološkega najdišča prepoznano zemljišče z 
ledinskim imenom Kovačica, kjer so bile na južnem delu parcele odkrite arheološke najdbe ocenjene 

na prehod iz železne dobe v rimsko. O slednji je bila obveščena ZVKDS OE NG. 
 

Obnova kamnitega smerokaza na cesti Matavun—Dolnje Ležeče pri Malem dolu (Matavun – Kamniti 

kažipot /EŠD 9113) ni bila realizirana, ker ni bilo namenskih sredstev. 
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3.2  Izvajati ukrepe za ohranitev kulturne krajine 

 

V okviru delovne akcije je bilo obnovljenih okrog 100 m suhih zidov po parku. Pod arheološkim 
nadzorom je bil popravljen tudi porušen kamniti zid na južni strani parcele Škocjan 2. 

 
V okviru projekta Living Landscape so potekale aktivnosti po programu. Izdelal se je lik malega varuha 

kraškega zidu, ki naj otroke spodbudi k pozitivnemu odnosu in pozornosti do ohranjanja tega 

segmenta dediščine. Izvedenih je bilo več delavnic na temo suhih zidov za različne starostne skupine, 
in sicer učenja osnov gradnje kraškega suhega zidu za učence in celostnega doživljanja pokrajine s 

ciljem ustvarjanja kraškega suhega zidu kot vrednote za vrtčevske otroke in vzgojiteljice za izbrane 
šole oz. vrtce na slovenskem in italijanskem delu Krasa. Izvedeno je bilo tudi srečanje za kraške 

pedagoške delavce. Izdana je bila dvojezična motivacijska zloženka za vzdrževanje in ohranjanje 
suhega zidu na Krasu za udeležence delavnic gradnje za odrasle profesionalce in ljubitelje, ki bodo 

izvedene v naslednjem letu in katerih organizacija je že stekla v decembru. Poleg tega so potekale 

aktivnosti za vzpostavitev neformalnega izobraževalnega sistema za suhozidne gradnje na Krasu. V 
drugi polovici leta je bilo urejeno besedilo in fotografsko gradivo Priročnika za kraško suhozidno 

gradnjo. Oktobra je bila izvedena delavnica snovanja izobraževalnih programov za kraški suhi zid, na 
katero je bila vabljena širša strokovna javnost s predstavniki sorodnih projektov Revitas in 

RoofOfRock. 

Eden od glavnih cilje projekta RoofOfRock je, da se pri obnovi in gradnji avtohtone kraške arhitekture 
uporablja gradbeni kamen, ki je kvaliteten, avtohton, njegova nahajališča pa se nahajajo v neposredni 

bližini predvidene gradnje. Tak kamen bi se lahko v PŠJ uporabil pri obnovi poti v jami, renovaciji 
sprejemnega centra v Matavunu ter obnovi trga v Škocjanu. Junija je potekal na Geološkem zavodu 

Slovenije v okviru omenjenega projekta sestanek, na katerem je bilo dogovorjeno, da bodo 
predvidena obnovitvena dela v PŠJ prikazana kot primer dobre prakse uporabe avtohtonega kamenja 

pri obnovi kraške arhitekture. Strokovnjaki z Geološkega zavoda Slovenije so opravili terenski ogled 

izkopavanja kamenja v neposredni bližini PŠJ. Ugotovljeno je bilo, da gre pri kamenju, ki se trenutno 
izkopava ob železniški progi v neposredni bližini mosta v Divači, za srednje do tenko plastovit apnenec 

Sežanske formacije in da je kot tak zelo primeren za nadaljnjo uporabo pri obnovi kraške arhitekture v 
parku, saj se ravno tak kamen že nahaja v PŠJ, poleg tega pa je še izredno kvaliteten. S tem 

namenom je bilo od ARSO uspešno pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov oz. 

njihovo ponovno uporabo za obdobje 10 let. Lokalno kamenje, ki bo deponirano na platoju pri 
sprejemnem centru, bodo lahko domačini in PŠJ uporabili pri gradnji ali obnovi objektov. 

Projektna sredstva za ureditev trga v Škocjanu so bila z odobritvijo MKO prenešena v leto 2014 in 
2015, zato v letu 2013 ni bilo aktivnosti. 

 

4. Cilj: Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja ter širjenje zavesti o parku 

 
Operativni cilji: 
 
 

4.1  Organizirati naravi prijazen obisk po Škocjanskih jamah – trajnostni razvoj 
turizma 

Celo leto je potekalo informiranje in usmerjanje obiskovalcev ter skrb za njihovo vodenje in 
osveščanje o pomenu zavarovanega območja. Obiskovalci so park večinoma obiskali poleti, zaznati pa 

je bilo večji obisk spomladi in jeseni, kar je tudi cilj PŠJ. Leto 2013 je bilo rekordno glede na število 
obiskovalcev, ravno tako je bilo doseženo povečanje števila plačljivih dogodkov v Promocijsko 

kongresnem centru Pr Nanetovh. 

Park je leta 2013 obiskalo več obiskovalcev od načrtovanega števila. Največ zanimanja je bilo za ogled 

Škocjanskih jam. Za klasičen ogled (Skozi podzemni kanjon) se jih je odločilo 92.356, za ogled 
celotnega jamskega sistema (Skozi podzemni kanjon in Ob Reki v podzemlje) pa 11.538. Skupno je v 
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letu 2013 Škocjanske jame obiskalo 111.118 obiskovalcev, od tega 23.388 domačih in 87.730 tujih. 
Izven poletnih mesecev je park obiskalo že 37.958 obiskovalcev, kar znaša 34,16%. 

 

 

 

 

 
 
Iz zgornjih grafičnih prikazov je razvidno, da je med obiskovalci po državah prihoda največ gostov iz 

Slovenije, sledijo gostje iz Italije, Nemčije, Velike Britanije, Izraela in Češke. Povečuje se obisk gostov 
iz bližnjih držav, še posebej iz Češke, Poljske in Madžarske. Običajno se obiskovalci odločijo za vodene 

oglede Škocjanskih jam. Organizirane in najavljene skupine so razporejene po terminih s pomočjo 
rezervacijskega sistema. Veliko skrbi je namenjene za enakomernejše razporejanje obiskovalcev po 

urah ogledov čez cel dan, tako da se čim bolj ublažijo negativni učinke dnevnih viškov. 
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Zaradi manjšega števila sodelavcev je veliko napora usmerjenega tudi v logistiko vodenja, saj PŠJ ne 
želi, da se kakovost storitev zmanjša na račun kadrovske podhranjenosti. Kljub slabem gospodarskem 

stanju v Sloveniji je PŠJ uspel ohraniti visok odstotek domačih gostov in  uspel pridobiti obiskovalce iz 

bližnjih držav, ki so za PŠJ ključnega pomena. Povečal se je odstotek obiskovalcev iz držav Beneluksa 
in iz obetajočih trgov, na primer iz držav Daljnega vzhoda. Posebej velja omeniti Izrael, saj je leta 

2012 sistem Škocjanskih jam obiskalo 4.296 gostov iz te države, leta 2013 pa kar 7.253. 
 

Poleg tega se zagotavlja vodene oglede po učni poti Škocjan, oglede Velike doline, med poletno 

sezono in vse leto za najavljene obiskovalce pa še oglede treh muzejskih zbirk na različnih lokacijah. 
Slednje si je do konca oktobra ogledalo 8.968 obiskovalcev. Muzejske zbirke so v zimskem času 

zaprte, razen za predhodno najavljene skupine. Enako velja za del jamskega sistema Mahorčičevo in 
Mariničevo jamo (Ob Reki v Podzemlje), ki je bila zaradi velikih količin dežja in visokega vodostaja 

reke v letu 2013 odprta šele 9. aprila. V hladnejši polovici leta ni odprta za obiskovalce, predvsem 
zaradi zagotavljanja varnega obiska (poplavljena pot, neprehodnost zaradi plavja, pomrznjena pot, 

ipd.). V poletnem času poteka v tem delu jame samostojen ogled, ki je nadzorovan s strani 

naravovarstvenih nadzornikov – vodnikov. V pomladnem in jesenskem času pa se izvaja vodene 
oglede. Nezgod obiskovalcev ni bilo, ravno tako ni bilo škod, ki bi jih obiskovalci povzročili na naravnih 

vrednotah. 
 

Cerkev v Škocjanu je bila odprta za obisk za jamski praznik – Belajtngo, sicer pa je zaprta in služi zgolj 

za potrebe lokalnega prebivalstva. 
 

PŠJ je  sodeloval z okoliškimi ponudniki, ki so ustanovili Turistično združenje Divaški prag. Z 
združenjem PŠJ sodeluje in že oblikuje skupne aktivnosti. 

Javni prevoz, ki vozi med železniško postajo Divača in Škocjanskimi jamami, je brez dodatnih stroškov 
za PŠJ razširil ponudbo in začel povezovati tudi nekatere turistične ponudnike na območju občine 

Divača (Dujčeva domačija v Škofljah in Hotel Malovec v Divači). 

 
Izvedena je študija nosilne zmogljivosti turističnega dela Škocjanskih jam. Po prvih predpostavkah je 

ocenjen rang dnevnega števila obiskovalcev med 1400 do 1900, ob upoštevanju velikosti skupin 65 
oseb. Po evidencah obiska ob urah v letu 2013, spodnja dnevna meja ni bila presežena. Najbolj se je 

številu približal podatek 1002 obiskovalca 10. 8. 2013. V letu 2014 bodo izdelane upravljavske 

smernice za vrednotenje nosilne zmogljivosti površja parka ter Mahorčičeve in Mariničeve jame.  
 

 
4.2  Posodobiti in urediti infrastrukturo za obiskovanje jame 

 

Ena glavnih aktivnosti v prvi polovici leta 2013 je bila priprava projektne dokumentacije in izdelava 
Investicijskega programa, ki je predstavljal osnovo za pridobitev in sklenitev pogodbe z Ministrstvom 

za gospodarski razvoj in tehnologije o sofinanciranju operacije »Obnova turističnih poti in kontrole 
vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faza prenove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v 

Matavunu«. Pogodba je bila podpisana meseca maja. V okviru zgoraj omenjenega projekta je bil 
izdelan in zaključen razpis za obnovo turistične infrastrukture v Tihi in Šumeči jami. Vzporedno s tem 

je bil izveden tudi javni razpis za odgovornega nadzornika pri izvedbi del. Dela v jami so se pričela 

izvajati v drugi polovici leta po planu z upoštevanjem vseh naravovarstvenih pogojev in ob 
sodelovanju ZRSVN, OE Nova Gorica. Z ZRSVN je bil opravljen ogled tudi spodnje poti v Šumeči jami. 

V prvi fazi je bilo obnovljeno: pot skozi Pruker, spodnja pot v Rudolfovi dvorani, stopnice na poti med 
Schmidlovo dvorano in Dvorano ponvic ter zgornja pot v Šumeči jami. V letu 2014 se izvaja obnova 

poti v Tihi jami. Nadzor nad deli v jami se opravlja dnevno. V dogovoru z ZRSVN so bili zaščiteni 

jamski biseri in mikro ponvice na najnižjem delu spodnje poti v Šumeči jami. Projekt je bil predstavljen 
v številnih medijih, oktobra pa tudi na znanstveno-strokovni konferenci »Čovjek i krš« v Bosni in 

Hercegovini. 
 

V letu 2013 so potekala redna vzdrževanja infrastrukture v jami, in sicer: 
- odstranjevanje naplavin ob poplavah v Mahorčičevi jami, 

- postavitev varovalnih mrež na vhodu v Mahorčičevo jamo, 

- zamenjava dotrajane električne instalacije v Hankejevem kanalu v dolžini 150 m, 
- popravljena vrtljiva vrata v Rebrici, 
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- postavitev informativnih tabel v Mali dolini (Radonetzov vodnjak), v Mahorčičevi jami in pod 
slapom, 

- popravilo ograj v Veliki dolini, 

- sanacija poti od dvigala proti Tommasinijevemu mostu zaradi udara strele, 
- čiščenje brežine od dvigala do vhoda v tunel pod slapom, 

- iz jame je bila iznesena ena tona starih ograj s pomočjo PGD Zagorje, 
- redno menjavanje žarnic in reflektorjev v jami. 

 

 
4.3  Obnavljati, posodabljati ali graditi infrastrukturo, ki omogoča varno in 

doživeto obiskovanje parka 
 

Izveden je bil javni razpis za I. fazo obnove sprejemnega centra v Matavunu v okviru projekta ESRR. 
Dela so se pričela oktobra 2013 in so potekala po planu. 

 

PŠJ je pripravil pisno in slikovno gradivo za zemljevid kolesarskih poti v okolici parka. Na terenu zaradi 
zadržkov glede oblikovanja in postavitve usmerjevalnih tabel, poti še ne bodo označene. 

 
Potekala so redna vzdrževalna dela na parkovni infrastrukturi: 

- Obnova dela poti okrog Mahorčičeve jame in proti razvalinam gradu Školj. Od zavarovalnice 

Adriatic-Slovenica smo prejeli donacijo v višini 15.000 €. Sredstva so se porabila za nakup 
macesnovih brun za ter za nakup materiala za izdelavo t. i. škocjanske ograje. Na naravnem 

mostu je bilo zamenjane 70 m dotrajane ograje. 
- Popravila dotrajanih obstoječih ograj po celotnem območju parka. 

- Popravila poškodovanih stopnic v Globočaku in Veliki dolini. 
- Popravilo ograje pri mostu v Škofljah. 

- Postavitev mize in klopi v parku. Občina Divača nam odstopila nekaj obdelanih kamnov, ki 

ostajajo ob rušitvi železniških objektov. 
- Obnova pešpoti od Mahorčičeve jame mimo Malnov do Školja. 

- Obnova priveza za konje pri sprejemnem centru. 
- Popravilo poškodovane slamnate strehe na J'Kopinovem skednju. 

- Čiščenje ceste od Matavunskega križišča proti Divači. Zbranih je bilo okrog 10 m3 odpadkov. 

- Zamenjava nekaterih tablic zaradi vandalizma in odstranitev podrtih dreves zaradi burje na 
Učni poti Škocjan. 

 
Poleg rednih vzdrževalnih del so bila izvedena tudi naslednja večja dela na parkovni infrastrukturi: 

- Dokončanje podpornega zidu s sanitarijami v Globočaku. 

- Zamenjava strešne kritine upravne stavbe, Škocjan 2. 
- Zamenjava ukradenih žlebov na dveh objektih parka. 

- Beljenje upravne stavbe Škocjan 2 in opravljen oplesk ganka na tej stavbi. 
- Beljenje informacijske točke in preseljena je bila trgovina s spominki. 

- Izdelava in postavitev novih nadstreškov za objekta Škocjan 2 in Škocjan 3. Rekonstruiran je 
bil tudi kamniti zid na dvorišču upravne stavbe Škocjan 2. 

- Postavitev novih informativnih tabel po parku. 

- Zaradi vandalizma je bila popravljena optična povezava od upravne stavbe do objekta 
Matavun 8. 

- Izdelava in montaža senzorjev za spremljanje parametrov v jami. 
- Temeljito praznjenje in čiščenje 4-prekatna greznice v sprejemnem centru. 

- Zamenjava vseh ključavnic in uvedba sistemskega ključa. 

- Posek izruvanih in bolnih borovcev proti razgledišču in v okolici Matavuna 8 (po odkazilu 
revirnega gozdarja). 

- Podiranje stare trafo postaje v Matavunu in postavitev nove (Elektro Primorska). PŠJ je 
financiral zid ob postaji. Urejena je bila tudi ozelenitev v neposredni okolici. S tem se je 

izboljšala veduta, saj so elektroenergetski kabli proti Danam vkopani in ne več viseči. 
 

Potekalo je več razgovorov s Telekomom za postavitev optičnega kabla. Začela so se tudi pripravljalna 

dela, Telekom je že zaprosil za naravovarstveno soglasje ZRSVN OE NG. 
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Izveden je bil javni razpis za izbor izvajalca del za zamenjavo strešne kritine in kleparskih del na strehi 
sprejemnega centra. Dela niso bila izvedena, ker ni bil potrjen rebalans finančnega plana za 2013. 

V arheološki zbirki naravoslovnega centra v Škocjanu 3 je bila v sodelovanjem s PMK postavljena nova 

vitrina z repliko bronastodobne vedrice iz Mušje jame. 

 
Z željo po posodobitvi muzejske postavitve arheološke zbirke še v delu in situ »rimske hiše«, je bil 

februarja izveden sestanek s PKM. V iskanju možnosti za finančno izvedbo dela, je bila aprila s strani 
vodstva PŠJ sprejeta odločitev o zaposlitvi pripravnika arheologa, ki naj za pisno nalogo zahtevano za 

pristop k strokovnem izpitu za kustosa, osnuje želeno posodobitev zbirke. PŠJ je začel pripravljati 

strokovno nalogo na temo prenove dela arheološke zbirke. V tem okviru si je izposodil (PMK) 
dokumentacijo z izkopavanj v Škocjanu leta 2004, študiral časovno opredelitev drobnih najdb z 

izkopavanj, jih fotografiral in se sestal s kustosinjo Notranjskega muzeja Postojna, pridobil je delovne 
fotografije z izkopavanj leta 2004 in se sestal s skupino Stik glede možne rekonstrukcije hiše in situ v 

arheološki zbirki. 
 

 

4.4  Promovirati park v širšem kontekstu ponudbe Krasa 
 

PŠJ je aktivno udeležen pri promociji parka, saj je eden glavnih nosilnih stebrov trajnostnega razvoja 
turizma in soustvarjalec turističnega utripa celotnega območja. 

Leta 2013 se je PŠJ predstavljal na različnih promocijskih dogodkih, delavnicah, turističnih borzah in 

sejmih v Sloveniji in tujini. Na nekaterih dogodkih je predstavljal tudi z ostalimi zavarovanimi območji. 
Najpomembnejši dogodki, na katerih je PŠJ sodeloval v letu 2013 so bili: TIP v Ljubljani, SIW, Dnevi 

kras in Brkinov, AGRA v Gornji Radgoni, Eurobasket v Kopru, Soča Outdoor Festival v Tolminu, Dnevi 
odprtih vrat Parka vojaške zgodovine v Pivki, Dnevi Kobilarne Lipica, Narava zdravje,Kulturni bazar, 

Konferenca ob dnevu Zemlje, Zeleni teden v Berlinu, Vakantie salon v Bruslju, sejem FREE München, 
Freizeit v Celovcu in TGG Rimini ter drugih. 

 

PŠJ se je predstavljal tudi na domačih in mednarodnih konferencah, strokovnih posvetih (UNESCO, 
MAB, Ramsarska konvencija, Mreža zavarovanih območij v Alpah, ISCA, Europarc, Parki dinarskega 

loka…) (glej poglavje 7.2.) 
 

V okviru Koordinacije za turizem Kras in Brkini je bil PŠJ skupaj z Razvojnim centrom Divača nosilec 

promocijskega dogodka Po Reki z Brkinov na Kras, katerega glavni namen je bil predstaviti ponudbo in 
turistične ponudnike tega območja. Ob svetovnem dnevu mokrišč je bila v PŠJ izvedena tudi tiskovna 

konferenca. V okviru koordinacije je bila izvedena tudi jesenska predstavitev na tržnici v Ljubljani, 
odmeven je bil skupni nastop na Barkovljanki (Barcolana) v Trstu. 

 

Dobro je sodelovanje s krovno ustanovo, ki skrbi za promocijo slovenskega turizma - agencijo Spirit. 
PŠJ se je redno udeleževal dogodkov Spirita. 

 
Zaradi skromnih sredstev se je PŠJ leta 2013 odločil za razpršen način pojavljanja v medijih, okrepil je 

prisotnost na spletnih straneh, prisotnost v navigacijskih, različnih objavah v avtokarti, vodnikih ter 
posebnim izdajam, radio postajah. Objave so bile v slovenskih in tujih medijih. PŠJ je sodeloval tudi 

pri vsebinskih člankih v časopisu Snežnik, ki pretežno izhaja v krajih, ki so del vplivnega območja. 

Skupno je bilo okrog 20 promocijskih objav. 
 

Ponatisnjenih je bilo nekaj predstavitvenih materialov, kot so promocijske mape, prospekt kolesarske 
poti, ki je nastal v sodelovanju z Veliko jamo v Briščikih. Izdelan je bil tudi zemljevid in izdana 

trojezična zgibanka kolesarskih poti z naslovom S kolesom ob ponoru Reke. Ponatisnjenih je bilo nekaj 

prospektov, kot sta splošna zgibanka parka in krovni prospekt parka. Ponatisniti je bilo treba vstopnice 
za obiskovalce, tradicionalni koledar, izdana je bila prenovljena različica minigrafije PŠJ, in sicer v 

slovenskem, angleškem, poljskem in nemškem jeziku. Natisnjen je bil tudi žepni koledarček. 
 

PŠJ je gostil tudi več slovenskih in tujih (nemške, japonska, francoska, madžarska,…) snemalnih in 
fotografskih skupin, ki so pridobile dovoljenje pristojnega ministrstva. 
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V okviru letnega načrta je bil junija izveden dogodek ob Poletni muzejski noči, povezan z etnološko 

zbirko orodja v J'kopinovem skednju. Pred J'kopinovim skednjem je bila izvedena delavnica ročne 

košnje in grabljenja, predstavljeno je bilo video gradivo ročne žetve s srpi in popravljanja suhih zidov 
v parku, ki je bilo pospremljeno z nagovori in brkinskim ljudskim petjem Hrušiških fantov. Dogodka se 

je udeležilo približno 25 obiskovalcev. Od julija do septembra so bile v sklopu muzejske ponudbe s 
strani honorarno zaposlenega vodnika in pripravnice arheologinje izvedene tri arheološke delavnice 

(Prazgodovinske oblike, Archaeo Borsae, Posodice), biološka delavnica (Kdo živi v kalu?) in štiri 

delavnice kraških pastirskih iger s spremljajočo razstavo v Jurjevem skednju, kjer je na pomoč 
priskočila njena soustvarjalka Jelena Uršič. 

 
V sklopu širjenja zavesti o parku je PŠJ izdal nov plošček s 373 fotografijami, ki predstavljajo naravno 

bogastvo parka, ponatisnjene so bile razglednice in posodobljena ponudba prodajnih artiklov v trgovini 
s spominki. Posodobitev prodajnega programa poteka postopoma in je vezana na ureditev primernih 

prodajnih prostorov. 

 
Skupaj z Muzejem slovenskih filmskih igralcev iz Divače, Kobilarno Lipica in Parkom vojaške zgodovine 

se izvajajo aktivnosti za še boljše sodelovanje in skupne pakete. PŠJ se aktivno vključuje v 
informacijskih centrih po Sloveniji, predvsem v novo odprtem v Ilirski Bistrici. PŠJ oskrbuje večje TIC-e 

s promocijskim in informativnim materialom. 

 
V sklopu projekta Comenius bila v sodelovanju z občino Divača in Osnovno šolo dr. Bogomirja 

Magajne pripravljena komunikacijska strategija za spodbujanje izobraževanja za trajnostni razvoj. 
Sodelovanje je potekalo s švedskimi učiteljicami iz OŠ Vinninga-Filsbäckenheten iz občine Lidköping, ki 

so obiskale PŠJ v okviru To Do It projekta Comenius Regio, predstavile so se na OŠ Kuteževo in 
obiskale tamkajšnjo zeliščarsko kmetijo. Za mentorice mreže šol in deležnike BOK so bila izvedena 

predavanja o trajnosti v prehrani, katerim bodo sledile delavnice. 

 
Septembra je PŠJ skupaj z Občino Divača ponovno gostil skupino švedskih učiteljev, s katerimi je bila 

med drugim izvedena delavnica snovanja desetih zapovedi trajnostnega razvoja za učence. Oktobra je 
v Kuteževem potekal Festival zdrave hrane kot prvi rezultat slednjega projekta v organizaciji OŠ 

Podgora Kuteževo in OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica. V istem okviru je novembra dr. Vilijem 

Ščuka mentoricam spregovoril o geštaltu in učenju, decembra pa dr. Dušan Plut o trajnostnem in 
sonaravnem razvoju. (glej tudi poglavje 7.2) 

 
Analiza možnosti za zagotovitev prostorov za prodajo lokalnih proizvodov parka ni bila izvedena; 

ureditev prostorov je sestavni del druge faze prenove sprejemnega centra, za katero pa ni 

zagotovljenih finančnih sredstev. 
 

 
4.5  Z obnovo kulturnega spomenika Matavun 8 zagotoviti možnosti za širitev 

izobraževalnih aktivnosti na področju varstva narave in kulture 
 

Objekt je bil dobro zaseden. V njem so potekale številni dogodki, bodisi v organizaciji PŠJ bodisi 

najemnikov objekta. Praksa PŠJ postaja, da večino svojih dogodkov, obiskov, izobraževanj, delavnic, 
ipd. organizira v tem objektu. 

 
Med pomembnejše gostitve so spadali obiski predstavnike Fakultete za turizem iz Portoroža in 

švicarskih študentov, uslužbencev rudnika Wieliczka, delovna srečanja skupine iz Koordinacije za 

turizem Krasa in Brkinov, Turističnega združenja Divaški prag, ipd. 
 

Med 11. 3. in 20. 5. je objekt služil kot baza za študente Dediščine, katerih aktivnost je opisana v 
poglavju 3. 1. V objektu je potekal tudi del mednarodnega srečanja filozofov. 

 
Prostor se oddaja za različne prireditve. Čez celo sezono je povprečno petkrat mesečno prostor najet 

za goste turistične agencije. 
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Za knjižnico je bilo pridobljenih več publikacij. Za arhiv sta bila pridobljena filma Jadrana Sterleta. 
Razni predmeti, drugo tiskano in pisano gradivo dr. Franceta Habeta pa za spominsko sobo. 

Pridobljena je bila literatura iz arhiva sedeža Nacionalnega urada za UNESCO. 

 
 

4.6  Izobraževati in ozaveščati obiskovalce in širšo javnost o naravnih 
vrednotah in kulturni dediščini parka in Krasa 

 

Stoletnica  prvega celovitega načrta Škocjanskih jam je bila obeležena s projektom, ki sta ga 
sofinancirala SNKU v vrednosti 3.000,00 € in PŠJ v vrednosti 2.546,51 €. V okviru projekta je bil 

pripravljen prevod in izdaja dela Friedricha Müllerja Škocjanski jamski svet iz leta 1890; izdana 
publikacija Stoletna pričevanja o Škocjanskih jamah; izdelana in postavljena replika stare table v Mali 

dolini; natisnjen faksimile načrta Škocjanskih jam iz leta 1913 ter pripravljena razstava Stoletna 
pričevanja o Škocjanskih jamah. 

 

Izvedenih je bilo več predstavitev in predavanj tako za obiskovalce v parku kot izven njega iz Slovenije 
in tujine. Pomoč pri izvajanju diplomskih nalog in raziskav je bila dana več študentom. Poleg tega je 

bilo izvedenih več delavnic, na primer “gugalnica” t.i. dogodek pri popisu velike uharice za Natura 
2000 območje Kras z DOPPS in delavnica ob “noči netopirjev” v PŠJ za vse zainteresirane slušatelje. 

 

Februarja je bil izdelal program izobraževanja in osnutek pravilnika o izobraževanju in delu sezonskih 
delavcev parka. Program je obsegal naravoslovne in kulturno-dediščinske vsebine, poleg tega pa še 

naravovarstveno in kulturno-varstveno zakonodajo ter varnostne in zdravstvene osnove. 
Izobraževanje je potekalo po predvidenem dvomesečnem programu, uspešno ga je opravilo 14 novih 

kandidatov. Izobraževanja se je skupaj udeležilo 35 sodelavcev parka – vodniki-naravovarstveniki, 
študentje in domačini. Pri izvedbi izobraževanja je bil poudarek na novih vsebinah in veščinah ter na 

poglabljanju znanja, kjer so sodelovale službe PŠJ in zunanji izvajalci. Organizirano je bilo tudi 

dopolnilno izobraževanje za naravovarstvene nadzornike. 
 

V okviru dela mreže šol so aktivnosti potekale po programu, deloma pa v okviru projekta Climaparks. 
Mreža šol je praznovala 10 obletnico delovanja.  Ta dogodek je bil obeležen s katalogom dejavnosti 

mreže šol ter obiskom COŠ Trebče in Naravoslovno didaktičnega centra v Bazovici ter Muzeja filmskih 

igralcev v Divači. Praznovanja obletnice so se udeležile vse šole mreže, tudi šole z italijanskim učnim 
jezikom Istituto Comprensivo Rilke Devin-Nabrežina. Ob tej priložnosti je bil izdan manjši foto-album o 

dogodkih v okviru MŠ v minulih desetih letih. 
 

Pripravljena je bila raziskovalna naloga v počastitev dneva žena na temo ljudskega zdravilstva na 

širšem območju parka (Biosferno območje Kras, v nadaljevanju BOK). Svoje izsledke so učenci 
posameznih šol strnili v zbornike, slovarje, video posnetke, plakate in herbarije in predstavitev. 

 
Za mentorice je bila izvedena strokovna ekskurzija, namenjena seznanitvi s pedagoškimi dejavnostmi 

projekta WETMAN in KSEVT-a, v okviru katere je bil predstavljen program dela mreže šol za šolsko 
leto 2013/2014. V okviru projekta SiiT je bila za mentorice izvedena delavnica rabe interaktivnega 

ključa za določanje vrst lišajev kot pomembnih pokazateljev onesnaženosti ozračja, ki jo je vodila dr. 

Jana Laganis iz Laboratorija za raziskave v okolju Univerze v Novi Gorici. 
 

Izveden je bil 4. kongres mladih raziskovalcev BOK, na katerem je s sedmimi prispevki sodelovalo 21 
učencev. Gost dogodka je bil dr. Mitja Brilly iz Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v 

Ljubljani, ki je podal oceno dela učencev ter spregovoril o odvisnosti človeka in njegove kvalitete 

življenja od vode. Kongres je zaokrožila glasbena inštalacija Andreja Fona na temo vode ter 
predstavitev treh nagrajenih del letošnjega literarnega natečaja PŠJ. 

 
Poleg navedenih aktivnosti so učenci mreže šol pripravili slikovne predloge za znak BOK (glej poglavje 

6.2). 
 

V sklopu projekta Climaparks je bila na OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici predstavitev zbiranja 

podatkov o vremenu in njihovem vnašanju na portal Biodiverziteta med naravo in kulturo. Delo 
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učencev je ovrednotila meteorologinja Tanja Cegnar, ki je obenem spregovorila o napovedovanju 
vremena. 

 

Z namenom vzpostavitve mreže fakultet, je bilo v prvi polovici leta omogočena študijska praksa 
Fakultete za humanistične študije, Univerze na Primorskem, v drugi polovici leta je v PŠJ potekala 

mednarodna raziskovalna šola Oddelka za biologijo, BF, Univerze v Ljubljani. Decembra je PŠJ gostil 
dvodnevno delavnico članov mladinske sekcije Društva za popisovanje in preučevanje ptic. V okviru 

prizadevanj za vzpostavitev mreže fakultet so bile izvedene tudi predstavitve dveh diplomskih in 

magistrske naloge za zaposlene: Žiga Gorišek, Moderna ovčjereja na območju Ilirske Bistrice, Marija 
Škrinjar, Škocjan – predlog interpretacije arheološke dediščine, Tina Počkar, Hidrografske značilnosti 

povirnega dela Reke. V novembru smo z isto univerzo sodelovali s ciljem uskladitve za PŠJ aktualne 
vsebine študentske raziskovalne naloge. 

 
V okviru aktivnosti, namenjene organiziranju tematskih predavanj, strokovnih ekskurzij in delavnic za 

lokalno prebivalstvo in ostalo zainteresirano javnost, je bilo izvedenih več dogodkov: delavnica 

recikliranja starega papirja in oblek, delavnica kvačkanja iz plastičnih vrečk in predavanje o ljudskem 
pripovedništvu Anje Štefan, ki je bilo obenem tudi uvodno predavanje v predstavitev škocjanskega 

duhovnega ljudskega izročila Jasne Majde Peršolja namenjeno sezonskim vodnikom in redno 
zaposlenim naravovarstvenikom s ciljem vključitve lokalnega duhovnega izročila v interpretacijo krajev 

PŠJ. S strani Anje Štefan je bila dana pobuda o pripovedovalskem festivalu slovenskih naravnih 

parkov. 
 

PŠJ je v svojih prostorih gostil več tematskih razstav, in sicer: razstava prvošolcev OŠ Dragotina 
Ketteja iz Ilirske Bistrice z naslovom Prva zdravilna cvetoča znanilka pomladi, razstava slik vrtčevskih 

otrok iz Sežane z naslovom Zajčki v jami, fotografska razstava Belajtnga 2007-2013 ter razstava 
Pastirsko življenje na Krasu, ki so jo postavili absolvent biologije Borut Kokalj in profesorica likovne 

umetnosti ter inženir oblikovanja Jelena Uršič kot kuliso delavnic učenja igranja kraških pastirskih iger, 

ki so se na tem mestu in pred skednjem zvrstile v avgustu in septembru. Poleg tega z dr. Dimitrijem 
Mlekužem iz FF UL in dr. Mašo Sakara Sučević iz PMK začrtana vsebina razstave laserskih posnetkov 

površja parka in arheoloških najdišč z metodo LiDAR, t.i. Odstrta krajina. Razstava je gostovala tudi v 
Kosovelovi knjižnici Sežana 

 

Razstava PŠJ Suhi zid na Krasu pa je gostovala na OŠ Divača in na OŠ Sežana. 
 

Izdelane so bile nove izobraževalne table za obiskovalce Škocjanskih jam, ki so postavljene pod 
naravnim mostom in v Mahorčičevi jami. 

 
V sodelovanju s predstavniki Direkcije za ceste so se izdelali elaborati za posamezne table novega 

celovitega obcestnega označevanja Škocjanskih jam v širšem območju PŠJ v skladu s Pravilnikom o 
prometni signalizaciji. 

 
PŠJ je v okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna pod okriljem Turistične zveze Slovenije, 

Zavoda za gozdove Slovenije, GIZ za pohodništvo in kolesarjenje ter Ministrstva za gospodarski razvoj 
in tehnologijo RS sodeloval na tekmovanju s področja turizma, urejanja in varstva okolja za najboljšo 

tematsko pot v letu 2012 ter dosegel 2. mesto. Na posvetu o učnih poteh maja 2013 v Brestanici se je 

PŠJ predstavil slovenski in tuji javnosti. 
 

V okviru projekta Climaparks CB005 sta bila izdelana dva dokumenta – krajši, namenjen širši 
nestrokovni javnosti, in daljši z obsežnejšimi podatki študij, ki so jih tekom projekta izvedli partnerji. 

Izdelane so bile interaktivne vsebine postavljene na ICOM-Informacijskih terminali. Ti služijo kot 

skupna info točka projekta. Njihov namen je predstavitev projekta, osveščanje javnosti, dostop 
obiskovalcem do informacij o projektu, informacij o problematiki podnebnih sprememb, informacij o 

zavarovanem območju parka. 
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5. Cilj:  Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v 
parku 

 

Operativni cilj: 
 
 

5.1  S sodelovanjem in aktivnim vključevanjem lokalnih prebivalcev v 

upravljanje parka krepiti njihovo podporo ohranjanju zavarovanega 

območja 
 

Aprila so zaposleni v PŠJ in domačini organizirali delovno (čistilno) akcijo. Akcije se je udeležilo 58 
ljudi. Skupno je bilo zbranih 8 m3 odpadkov (predvsem kosovni in plastika). Urejena je bila zahtevna 

pot pod Škocjanom proti Malnom v dolžini okrog 80 m, ki je del trase tradicionalnega pohoda v izvedbi 
Turističnega društva Škocjan. Popravljenih je bilo še okrog 100 m suhih zidov. 

 

V okviru aktivnosti oblikovanja predloga celostne ureditve vasi na območju parka na podlagi 
kulturovarstvenih usmeritev je bilo s članico sveta Barbaro Žižič dogovorjeno, da se z načrtovano 

predstavitvijo strokovnih izhodišč MK in ZVKDS o vzdrževanju stavbnega fonda v parku domačinom 
počaka ter najprej pripravi  interno večletno razvojno vizijo ter pripravi smernice. Na podlagi tega bo 

izdelan OPPN, ki ga kot urbanistični načrt pripravi zunanji izvajalec, sprejela pa ga bo občina. Njegova 

izdelava se bo vključila v PVR.  Na ta način bo urejeno in olajšano delo na vsakoletnih razpisih za 
nepovratna sredstva namenjena pospeševanju varstva in razvoja parka, ki sedaj potekajo na podlagi 

strokovnih smernic ZVKDS OE NG podanih v Katalogu arhitekturnih detajlov. Te so po mnenju 
domačinov za Matavun prestroge. Izhajajo namreč iz stališča, da naj PŠJ sofinancira izključno 

nadstandardne posege na območju dediščine. Na podlagi slednjih je bil objavljen javni razpis za 
razdelitev nepovratnih sredstev prebivalcem v parku. Pri pripravi nabora del za sofinanciranje je bila 

izpostavljena možnost vključitve ekoloških sanacij, ki pa jih bo v sklopu zgoraj navedenih aktivnosti 

potrebno še preučiti. PŠJ je sredstva za sofinanciranje za ustrezno izvedena dela v višini 1.333,33 € 
nakazal 21 upravičenim prijaviteljem, ki so skupno prejeli 28.000 €. 

 
V okviru priprave dokumentacije za oddajo prijave na razpis in tudi izven tega (glej poglavje 3.1) je 

PŠJ domačinom, ki so se obrnili po pomoč, svetoval glede obnove v skladu s kulturovarstvenimi pogoji 

in soglasji. Poleg tega je PŠJ, skupaj s konservatorji, sodeloval pri pripravi ocen in vsebin za 
razglasitve obstoječih objektov premogovnika v Famljah za spomenik lokalnega pomena oz. prijavo na 

projekt. 
 

PŠJ redno spodbuja aktivnosti, ki so tradicionalno prisotne v tem prostoru in so skladne z njegovim 

poslanstvom. Tudi v letu 2013 so bile organizirane prireditve, kot so tradicionalni pohod ob ponoru 
Reke, Škocjanski festival in Dan parka Škocjanske jame, Jamski praznik – »Belajtnga«, ki je bil maja 

že sedmič zapored izveden v sodelovanju s TD Škocjan. Približno 1.000 obiskovalcev se je brezplačno 
sprehodilo skozi Mahorčičevo in Mariničevo jamo in obiskalo 14 stojničarjev. Z izjemo češenj in 

sladoleda so bili vsi iz območja BOK (zeliščarska kmetija, sadjarska kmetija, mlin, dve kmetiji z 
različnimi kmetijskimi pridelki in izdelki, sirarji, TD Škocjan, Društvo Vezi, VIVISS, Društvo kmetic 

sežanske regije, kulinarika vplivnega območja, PŠJ). Izvedena je bila delavnica izdelovanja netopirjev 

za otroke. Poleg tega je bilo izvedeno srečanje z domačinkami ob 8. marcu, vsa gospodinjstva pa so 
prejela tudi balkonsko cvetje. 

 
Komisija za znamko kakovosti je uskladila kriterije in prijavni obrazec za podelitev pravice do uporabe 

znamke za sadje in zelenjavo. Začeta je bila priprava kontrolnega lista in točkovanja za napredni in 

inovativni nivo pridobivanja znamke za ta sklop. Zaradi pomanjkanja kadra ta aktivnost do konca leta 
ni bila zaključena. Izdelana je bila promocijska zloženka, ki razlaga pomen znamke kupcem, ki se bodo 

odločili za blago ali storitve označene z njo. 
 

Izdelana je bila dvojezična interaktivna karta BOK, ki vključuje lokacijsko, slikovno in opisno 
predstavitev 15 naravnih znamenitosti, izletniške točke, 36 kulturnih znamenitosti, 12 muzejev in 

zbirk, 20 kmetij in domačij, 4 gostilne, kamp in postajališče za avtodome, obrtnico, 7 društev, 14 

tematskih poti na BOK. Vključeni so bili tisti ponudniki, ki so pokazali zanimanje za sodelovanje s PŠJ. 
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Karta je bila v sklopu projekta Climaparks testno že naložena na informacijski terminal (touch screen). 
Po končani obnovi Informacijskega centra bo nameščena tudi na tamkajšnji informacijski terminal. Za 

potrebe označbe nekaterih lokacij vključenih na karto na terenu, so bile že lani oblikovno postavljene 

tablice, za katere se je v prvi polovici leta izdelalo dvojezične opise za kulturne znamenitosti in QR 
kode, ki so objavljene na portalu PŠJ. Deležnikom so bile razposlane tiskane različice kart s spremnim 

dopisom, v katerih so bili ponovno pozvani k ureditvi dostopov do posameznih naravnih in kulturnih 
znamenitosti. 

V okviru projekta Škocjanska o'kapnca – jama in poti njenih raziskovalcev je bilo izvedenih nekaj 

terenskih snemanj filmskega gradiva. Zaradi vremenskih pogojev in posledično nemogočega 
raziskovanja povezav z drugimi jamami se je projekt podaljšal do aprila 2015. 

 
PŠJ je z nasveti in s sadikami starih sadnih sort pomagal pri obnovi sadovnjakov v parku, kjer so 
lastniki zasadili avtohtone vrste jabolk, sliv in hrušk. Košnjo suhih kraških travnikov večina kmetov 

izvaja po cvetenju trav. 
 

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

območje) 

 

Operativna cilja: 
 
 

6.1  Izvajati aktivnosti za ohranjanje naravnih vrednot in kulturne dediščine 
 

PŠJ je sodeloval in finančno podprl akcijo »Spust za čisto Reko«, ki ga že tradicionalno vsako leto 
junija organizira bistriški rafting kub »Mrzla uada«. Pred tem se je pregledalo in očistilo strugo Reke 

med Bujami in ponorom Reke pod Škocjanom v dolžini okoli 10 km. 
 

PŠJ je aktivno sodeloval na delavnicah, ki so bile organizirane v okviru projekta Kras-Carso. 

Predstavnik parka pa se je udeležil 12 evropske konference mreže Geoparkov v Italiji. Bodoči geopark 
Kras bi bil dober primer upravljanja Matičnega krasa kot prepoznavna svetovna destinacija. Bodoči 

geopark Kras naj bi nadomestil predvideni kraški regijski park. PŠJ prisoten na odborih za izbor 
usmeritev in prednostnih projektov za naslednje finančno obdobje v okviru Razvojnega regionalnega 

centra Koper. 

 
Za zainteresirano javnost je bilo izvedeno tematsko predavanje v Ilirski Bistrici z naslovom Skrivnostni 

podzemni tok Reke. 
 

Na sestanku z županom Ilirske Bistrice so bili postavljeni temelji za skupno promocijo BOK ter 

dogovorjeni naslednji ukrepi v zvezi s sanacijo odlagališča Globovnik in strelišča na glinaste golobe na 
Črnih njivah: župan opravi razgovor z ministrom za kmetijstvo in okolje mag. Židanom, PŠJ priskrbi 

strokovne podlage o problematiki vpliva svinca na okolje, še posebej na vodo. Oba ukrepa sta bila 
izvedena. 

 
PŠJ sodeluje v skupini, ki pripravlja spremembo pravilnika o obratovanju akumulacij Klivnik in Mola, 

kot tudi s prostovoljnim gasilskim društvom iz Ilirske Bistrice pri izvajanju dogovora o ukrepanju pri 

izlitju nevarnih snovi v Reko. Predstavniki PGD Ilirska Bistrica so predstavili vajo ukrepanja ob izlitju 
nevarnih snovi v Reko. 

 
PŠJ sodeluje tudi z ribiškimi čuvaji, domačini in inšpekcijo, s katerimi poteka medsebojno obveščanje v 

primeru vidnega onesnaženja Reke. Inšpekciji so bili v letu 2013 posredovane tri prijave za 

onesnaževanju Reke (glej poglavje 2.3). 
 

V teku so aktivnosti za označevanje naravnih in kulturnih znamenitosti, muzejev in zbirk v BOK. KS 
Pregarje je PŠJ pomagal pri pripravi vloge za pridobitev filmskega gradiva iz državnega filmskega 

arhiva. 
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Prisotnost na širšem območju parka se je krepila, predvsem je PŠJ v sodelovanju z ZRSVN poglobil 

sodelovanje na področju in izdajanja mnenj za posege v okviru soglasij in smernic ZRSVN oziroma 

ARSO (npr. pri umeščanju avtoceste med Postojno in Ilirsko Bistrico, skednjev, rekonstrukcij cest, 
gospodarskih poslopij …)  in pregledu naravnih vrednot. 

 
V sodelovanju z Biotehniško fakulteto je PŠJ izpeljal izobraževanje in terensko delo s študenti, ki bodo 

pripravili strokovne podlage za učno pot na območju med Ilirsko Bistrico in Šembijami z izhodiščem na 

Črnih njivah. 
 

Nabavljen je bil material za izdelavo padavinske postaje na Gomancah (glej poglavje 1.1). 
 

Leta 2013 ni bilo aktivnosti spremljanja in analize osnovnih fizikalno kemijskih parametrov 
najpomembnejših vodnih virov v porečju Reke, prav tako ne aktivnosti za rešitev problema zbiranja in 

čiščenja komunalnih odpadnih voda na vplivnem območju. 

 
Nadaljevala se je izdelava študije določitve zaledja vode v okolici Vremskega polja, ki se ob suši steka 

v Škocjanske jame, da bi ga lahko učinkovito varovali. Študija bo izdelana leta 2014. 
 

 

6.2  Izvajati aktivnosti podpornih in razvojnih dejavnosti 
 

V okviru nadaljevanja aktivnosti iz leta 2012-sodelovanja s pristojnim muzejem pri popisu zasebnih 
zbirk in njihove promocije na informacijskem centru, so bile v tiskano in interaktivno različico karte 

BOK, ki bo dostopna preko informacijskega terminala, skupaj z zainteresiranimi deležniki biosfernega 
območja, sporazumno vključene vse znane zasebne zbirke na vplivnem in prehodnem območju. 

Objavljene so tudi na portalu PŠJ. Za deležnike je bila izvedena dvodnevna ekskurzija v Biosferno 

območje Wienerwald, kjer so se lahko podrobneje seznanili z njegovim delovanjem, obenem pa so bili 
seznanjeni tudi z delovanjem treh slovenskih biosfernih območij (glej poglavje 7.2). 

 
Potekale aktivnosti s ciljem podelitve rabe znamke parka deležnikom na biosfernem območju (glej 

poglavje 5.1). 

 
S ciljem boljše razumljivosti in prepoznavnosti posameznih designacij, s katerimi upravlja PŠJ, so 

učenci mreže šol PŠJ za prebivalce BOK, posebno prehodnega območja izdelali slikovni znak BOK. V 
nadaljevanju je bil s pomočjo deležnikov in strokovnega sveta zavoda, z željo po lažjem poistovetenju 

prebivalcev, oblikovan predlog nadgradnje imena v Biosferno območje Kras in porečje Reke. Izdelana 

je bila tudi dvojezična razlagalna razglednica, ki se bo delila prebivalcem območja in mednarodni 
strokovni javnosti. 

 
Občini Ilirska Bistrica je PŠJ poklonili fotografije nekaterih lokacij naravnih vrednot in kulturne 

dediščine na vplivnem območju, ki so sestavni del Interaktivne karte BOK, za uporabo pri izdelavi 
turistično informacijskih tabel v okviru znamke Zeleni kras. Obenem je bilo z Občino dogovorjeno, da 

se na teh 13 tabel umesti znak PŠJ z dvojezičnim pripisom, da se obiskovalec nahaja na vplivnem 

območju PŠJ in Unesco MAB lokaciji BOK. 
 

Pogovori o vzpostavitvi informacijske točke na vplivnem območju potekajo z občino Ilirska Bistrica. 
Predvidoma bo skupna in naj bi bila locirana na gradu Prem. 

 

Izveden je bil sestanek z vodstvom Varstveno delovnega centra Koper v zvezi z možnostmi 
vzajemnega sodelovanja in vključevanja. 

 
Izdelane so bile nove štiri table za označevanje in usmerjanje do Škocjanskih jam, usklajene s 

Pravilnikom o prometni signalizaciji. Postavljene bodo na  Kozini, v Lipici, Krvavem potoku in Ribnici. 
 

PŠJ je pomagal pri organizaciji sežanskega dogodka v sklopu vseslovenskega pravljičarskega festivala 

Pravljice danes, na katerem je kot ena izmed pripovedovalk nastopila domačinka Vilma Žnidarčič iz 
Betanje. 
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Izvedeni so bili individualni obiski pri nosilcih turistične ponudbe, na podlagi katerih so bile izvedene 

skupne promocijske akcije (oglasi, predstavitve na sejmih). 

 

7. Učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje 

 
Posebne naloge: 
 
 

7.1  Sodelovanje pri urejanju prostora z upoštevanjem varstvenih ciljev parka 

 
 

Občina Divača je pridobila sredstva za prenovo trga v Škocjanu. Na prošnjo občine Divača so bila 
sredstva za realizacijo prenesena v leto 2015. 

 

Med občino Divača, Direktoratom za kulturno dediščino in PŠJ je potekalo usklajevanje o umestitvi 
mrliške vežice v Škocjanu v OPN občine Divača.  Usklajevanja še niso zaključena. 

 
 

7.2  Mednarodno sodelovanje 

 
V letu 2013 so se nadaljevale skupne aktivnosti, ki jih PŠJ redno izvaja v sodelovanju s Svobodno 

deželo Bavarsko, npr. izmenjava študentov, obisk vodarjev iz Bavarske v PŠJ… V sodelovanju z Veliko 
jamo v Briških je bila vzpostavljena kolesarska pot med obema jamama in natisnjena zgibanka z 

opisom in zemljevidom, ki je že v fazi ponatisa (glej poglavje 4.4.). 
 

V sodelovanju z upravljavci turističnih jam znotraj mednarodnega združenja turističnih jam ISCA so 

potekale le aktivnosti z Veliko jamo v Briščikih v okviru dogovorjenih popustov in na področju 
povezovanja s kolesarskimi potmi. 

 
Novembra je PŠJ izvedel strokovno ekskurzijo oz. izobraževanje za zaposlene, kjer so spoznali 

organizacijo in upravljanje z zavarovanimi območji (s poudarkom na jamah in krasu, obnovi jamske 

infrastrukture in načini vodenja) na Češkem ter upravljanje z zavarovanimi območji na Poljskem (s 
poudarkom na upravljanju podzemne svetovne dediščine v Wieliczki in zavarovanim območjem v njeni 

okolici). 
 

PŠJ aktivno sodeluje z organizacijo Europarc, v okviru katere je bil povabljen na študijsko turo v 

Francijo, na ogled primerov dobre prakse parkov, ki so vključeni v program European Charter for 
Sustainable Tourism. Oktobra je bil PŠJ prisoten na mednarodni konferenci ob 40. obletnici obstoja 

organizacije, ki je bila organizirana v madžarskem Debrecenu. 
 

V sklopu sodelovanja z Mrežo zavarovanih območij v Alpah je bil pripravljen statut nove zveze parkov 
v Alpah in podpisana deklaracija o članstvu na ustanovni skupščini v Franciji. 

 

Januarja so bile pripravljene in posredovane informacije in pobude s področja znamke PŠJ 
koordinatorju delovne skupine za blagovno znamko EuroMAB. Po septembrskem usklajevanju je bilo 

novembra izdelano končno poročilo o dvoletnem delu skupine, ki je bilo oddano Sekretariatu 
EuroMAB-a. 

 

PŠJ je sodeloval na kongresu EuroMAB v Kanadi. Izvedel je izobraževalni program mreže šol s 
posebno obeležitvijo 10. obletnice delovanja, ekskurzijo za deležnike BOK, Juijske Alpe in Kozjansko in 

Obsotelje v Wienerwald, sodeloval na kongresu Italijanskega speleološkega društva, izvedel 
predavanja o trajnostnem razvoju in delavnice za mentorice, kjer je v sklopu treh srečanj bil 

predstavljen trajnostni razvoj z vidika priprave, pridobivanja hrane, socialnega in zdravstvenega vidika. 
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V okviru Savske komisije se je PŠJ predstavil na mednarodni konferenci »Sava River-A transport 
corridor and Tourist destination« v Beogradu. 

 

V sklopu sodelovanja znotraj delovne skupine Dinaric Arc, je predstavnik PŠJ obiskal in se seznanil z 
delovanjem nacionalnih parkov Shar na Kosovem ter Mavrovo, Galičica in Pelister v Makedoniji. 

Predstavnika PŠJ sta se udeležila Mednarodne konfernce dinarskih parkov, ki je potekala v črnogorski 
Budvi. Na konferenci je bil s strani predstavnikov vseh sodelujočih držav podpisan Big win 2. 

 

Oktobra in decembra je potekalo izpolnjevanje o upravljanju BOK v sklopu evalvacije Madridskega 
akcijskega načrta kot podlago za snovanje nove osemletne strategije BO za obdobje 2014-2021. 

 
PŠJ se je udeležil srečanj delovne skupine »UNESCO Svetovna dediščina« pri Alpski konvenciji – v 

Bolzanu, Veroni in Gorici. Povabljen je bil na izvedbo 4-urenga predavanja o Škocjanskih jamah kot 
lokaciji Svetovne dediščine študentom magistrskega študija »World Natural Heritage Management” na 

ustanovi Step-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio v Trentu v Italiji. Poleg tega so 

predstavniki PŠJ na dogodku v okviru Alpske konvencije v Gorici predstavili PŠJ in projekt Dinarski 
kras. 

 
Predstavniki PŠJ so se udeležili mednarodnega speleološkega kongresa v Brnu na Češkem in  

mednarodne konference Interpret Europe 2013 na Švedskem. 

 
Konec leta 2013 so se pričele priprave na Periodično poročilo za UNESCO, ki ga je potrebno izdelati do 

julija 2014. 
 

Poročilo MAB  je bilo v celoti realizirano in oddano na Slovensko nacionalno komisijo za Unesco. 
 

Marca in septembra sta bila v sklopu projekta To Do It Comenius Regio gostovanji treh učiteljev OŠ 

Vinninga-Filsbäckenheten iz občine Lidköping. Predstavnica PŠJ je konec aprila s predstavnicami OŠ 
Divača in Občine Divača obiskala švedske partnerje. Med marcem in aprilom je bilo v PŠJ izvedeno 

izobraževanje za trajnost v prehrani, oktobra so na njegovi podlagi v OŠ Kuteževo skupaj z OŠ Antona 
Žnideršiča izvedli Festival zdrave hrane, novembra je sledilo izobraževanje o geštaltu in učenju, 

decembra pa o trajnostnem in sonaravnem razvoju opisano v poglavju 4.6. 

 

 
7.3  Splošne naloge in aktivnosti 

 

Redno so se pisala mesečna poročila, izdelano je bilo polletno poročilo in plan 2014. Knjiženje 
poslovnih dogodkov je potekalo ažurno, obenem tudi spremljanje realizacije finančnega plana za leto 

2013. Izvajali so se redni ožji in občasni razširjeni kolegiji z vodji služb in vsemi uslužbenci PŠJ. 
 

Redno so se pripravljala vsebinska in finančna poročila za projekte, aprila je bilo na Ministrstvo za 

gospodarski razvoj in tehnologijo oddano udi redno letno poročilo o doseganju ciljev za operacijo 
»Vlaganja v turistično infrastrukturo parka«. 

 
V okviru projekta RoofOfRock so aktivnosti potekale po začrtanem planu in so podrobneje opisane v 

spodnji tabeli ter v poglavju 3.2. Zaradi nedoseganja predvidene porabe sredstev v prvem letu 
izvajanja projekta, so bili projektni partnerji novembra obveščeni, da je Skupni tehnični sekretariat IPA 

Adriatic CBC programa odvzel 5,08 % sredstev na ravni celotnega projekta (115.743,43 €), kar je bilo 

enakovredno porazdeljeno med vse  projektne partnerje. PŠJ-ju se je proračun znižal za 6.412,36 €. 
 

Portal PŠJ je bil na slovenski in angleški podstrani nadgrajen z zavihkom BOK, ažuriran je bil zavihek o 
mednarodnih projektih, ki potekajo v parku, na njem je bilo objavljenih 38 novic. 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. Preko EuroMAB-a je 
bil v juniju profil PŠJ vključen v mrežo objavljanja novic mednarodnega FB profila organizacije 

UNESCO. Izvajalo se je moderiranje FB profilov PŠJ ter portala Biodiverziteta med naravo in kulturo, 
na katerega je bila kot vnašalec podatkov o vremenu dodana Celodnevna osnovna šola Trebče. V 
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maju in juniju je bilo poskrbljeno za prenos domene portala Promocijsko kongresnega centra Pr 
Nanetovh na skupnega vzdrževalca. V skladu s spremenjenim Zakonom o elektronskih komunikacijah 

(Ur. l. RS št. 109/2012) je bila zagotovljena objava obvestil o piškotkih na vseh portalih PŠJ. Ustvarjen 

je bil tudi profil PŠJ na Twitterju, kjer ima PŠJ trenutno 275 objav in 15 naročnikov. 
Na portalu PŠJ je bila dodana spletna aplikacija Virtualni ogled Škocjanskih jam. Potekalo je tekoče 

ažuriranje vsebin spletnih strani. 
 

Ob dnevu parkov je bila prvič izdana skupna brošura parkov. 

 
PŠJ je v prvi polovici leta sprejel nekaj pomembnih gostov, med drugimi direktorico 

organizacijeUNESCO, Irino Bokovo, albansko delegacijo predstavnikov različnih ministrstev, javnih 
ustanov in lokalnega prebivalstva ter bolgarsko delegacijo predstavnikov ministrstev in nevladnih 

organizacij. V maju in juniju je PŠJ gostil predstavnike svetovne dediščine rudnika soli iz Wieliczke ter 
kolege iz Agencije za varstvo narave in krajine in upravljalce parka Moravski kras iz Češke kot tudi 

profesorje in študente univerze v Olomoucu. 

 
V okviru aktivnosti povečevanja usposobljenosti in učinkovitosti posameznih služb so se uslužbenci 

udeležili naslednjih izobraževanj: petdnevna delavnica posvetovalnih teles IUCN in ICOMOS v Glandu v 
Švici, predavanje mag. Tanje Cegnar v okviru projekta Climaparks Vreme in zdravje, predavanje o 

postopanju v primeru naravnih nesreč, srečanje Sekcije AV Slovenskega muzejskega društva, srečanje 

naravovarstvenikov Danilo Re, izobraževanje dr. Verene Perko v Goriškem muzeju o sodobni 
muzeologiji, Kongres svetovne dediščine v Hallstattu, srečanju uporabnikov programa Galis v Ljubljani, 

strokovni posvet Dan bronaste dobe v Ljubljani, seminarju za pripravo na strokovni izpit 
kustos/kustodinja v Celju, predavanje Nega in vzdrževanje muzejskih predmetov v EMS v Ljubljani, 

udeležitev na seminarju novosti iz področja požarnega varstva in psihologije dela. V PŠJ smo izvedli 
seminar za zaposlene na temo evakuacije ob izrednih dogodkih. PŠJ je sodeloval pri izdelavi 

Regionalnega razvojnega programa na odborih za podeželje, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in 

varstvo narave, pri delovnih skupinah Ohranjanje in promocija kulturne dediščine v sklopu projekta 
Kras – Carso, na posvetu o vodah in klimatskih spremembah pri Društvu za Združene narode za 

Slovenijo, sestanku Gospodarskega interesnega združenja Turistične jame Slovenije, posvetu IUCN na 
ARSO v Ljubljani ter predstavitvi izsledkov delavnice študentov FHŠ o rudniku v Vremah, konferenci 

EuroMAB v Brockvillu v Kanadi, delavnici 

 
Monitoring of Unesco World Heritage Sites v Matavunu, predstavitvenem srečanju AV sekcije 

Slovenskega muzejskega srečanja. 
 

PŠJ je posodobil in nadgradil rezervacijski sistem za rezervacije in prodajo vstopnic ter se udeležil 

izobraževanja za posodobljen program. 
 

Predstavnica PŠJ je bila novembra 2012 imenovana kot članica komisije za preverjanje usposobljenosti 
za samostojno jamarsko delovanje (dopis MKO št. 35602-12/2010) za vsebinski sklop varstvo jam in 

načela jamam prijaznega obiskovanja in raziskovanja. Oba člana komisije sta pripravila literaturo za 
pripravo na izpit in izpitna vprašanja. Maja in septembra so potekali izpiti Jamarske zveze Slovenije. 

Vsi kandidati so izpit za ta vsebinski sklop uspešno opravili. 

 
Redno je potekalo tehnično vzdrževanje opreme, materiala in objektov PŠJ. Podrobno so aktivnosti 

opisane v poglavju 4.6 
 

Redno so potekale aktivnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, kot na primer zdravniški 

pregledi, pregled zaščitne opreme, usposabljanje prve pomoči ter vaja evakuacije. Nabavljena je bila 
tudi oprema zaščitnih sredstev za zaposlene, in sicer čevlji, delovna obleka ter jamarska oprema. 

 
Pripravljen je bil osnutek nove sistemizacije delovnih mest. 
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PROJEKTI PŠJ V LETU 2013 

 
Naslov projekta: CLIMAPARKS CB005 – Klimatske spremembe in upravljanje zavarovanih 

območij 

EU program: Program čezmejnega sodelovanja OP Slovenija-Italija 2007-2013 / INTERREG 

Cilji projekta: Splošni cilji: Zbirati, analizirati in primerjati podatke o vplivu podnebnih sprememb 

na biodiverziteto zavarovanih območij, preučiti gibanje obiskovalcev in ustrezno 

prilagoditi upravljanje parka, izvesti pilotne projekte s katerimi postanejo primeri 
dobre prakse, preko mreženja informacijskih točk in centrov bodo v okviru projekta 

zbrane lokalne podatke, izkušnje in strategije prenesli na regijski nivo, preko 
izobraževalnih dejavnosti in komunikacijske strategije pa bodo zavarovana območja 

projekt in njegovo vsebino sporočale ciljnim skupinam. 

Opis aktivnosti: Glavne aktivnosti projekta vezane na PŠJ so bile znotraj sklopa »Monitoringi«,  
sklopa »Trajnostno upravljanje-parki kot primeri dobre prakse«, »Trajnostno 

obiskovanje-mreža info-centrov parkov« ter »Informiranje in obveščanje«. 

Glavni rezultati: Glavni rezultati projekta ki so vezani na PŠJ so: sklop MONITORINGI/ 1. izveden 

je bil dveletni monitoring ptic PŠJ s poudarkom na Natura 2000 vrstah ptičje 

direktive, 2. izvedena je bila ocena stanja flore glacialnih habitatov in termofilnih vrst 
ter zavarovanih rastlinskih vrst, ki se pojavljajo znotraj PŠJ, 3. izvedel se monitoring 

podzemne favne v prenikli vodi (favna epikraške cone), 4. izvedel se je monitoring 
podzemne favne (kopenske) v turističnem delu Škocjanskih jam; 5. izdelan je bil 

osnutek modela jamske mikroklime in 6. osnutek modela vodozbirnega območja 

parka, 7. izdelana je bila digitalizacija tlorisne karte Škocjanskih jam, 8. nabavili smo 
2 dlančnika (terensko zbiranje podatkov) in priredili program za spremljanje stanja 

naravnih vrednot, zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst, Natura 2000 vrst in 
naravovarstveni nadzor. Skop TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE/ 1. izvedena sta bila 

dva študijska obiska ogleda primerov dobrih praks upravljanja zavarovanih območji v 
EU (NP Lake district UK, NP Peneda geres), 2. izvedena je bila študija meritev 

porabe električne energije v parku s predlaganimi optimizacijami. Sklop 

TRAJNOSTNO OBISKOVANJE/ 1. izvedene so bile meritve polutantov v zraku na 
parkiriščih PŠJ, 2. narejene so paleo klimatske raziskave v Škocjanskih jamah, 3. 

izvedena so bila strokovna predavanja za ciljne skupine, 4. nameščena sta bila 2 
pohodna števca obiskovalcev parka (spremljanje pretoka obiskovalcev v osrčju 

parka), 5. vzpostavljena je info-točka projekta z ustreznimi vsebinami (Informacijski 

terminali-predstavitev projekta, osveščanje javnosti, dostop obiskovalcem do 
informacij o projektu, informacij o problematiki podnebnih sprememb, informacij o 

zavarovanem območju parka), 6. izveden je geodetski načrt parkirišč PŠJ, 7. 
izdelana sta 2 predloga ureditve parkirišč PŠJ. 

INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE/ 1. narejena je bila projektna spletna podstran 

PŠJ (novice, dogodki, poročila študij), 2. Izvedeni sta bili 2 mednarodni 
predstavitveni konferenci projekta, 3. izdali smo brošuro projekta v 3 jezikih, 4. 

izdan je strokovni zbornik projekta z predstavitvami monitoringov vseh partnerjev.  
V zadnjem letu trajanja projekta so izdelane dolgoročne in primerljive zbirke 

podatkov monitoringa in analiz v vseh sodelujočih parkih; oblikovani so scenariji 
klimatskih vplivov na biodiverziteto v prihodnje.   

Vrednost projekta: 3.239.513,00 EUR; delež PŠJ 309.000,00 eur (5% strošek PŠJ, 15.340,00 EUR) 

Trajanje: 1. 5. 2010 – 31. 10. 2013 

Partnerji: Triglavski narodni park, KPSS, PŠJ, KPS, Park Furlanski Dolomiti, Park Juljisko 

predgorje, Park Delte Pada (Benečija in Emilija Romanija), Park Vena del gesso. 

Status projekta: 31.12. 2013 se je projekt Climaparks CB005 OP SLO-ITA 2007-2013 formalno 
zaključil (vsi upravičeni stroški projekta so bili realizirani do tega dne. Vse preostale 

administrativne aktivnosti projekta bodo dokončane v prvi polovici leta 2014  
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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: Jadranski čezmejni program IPA 2007-2013 / IPA Adriatic 

Cilji projekta: Demonstrirati in promovirati pravilno izbiro in trajnostno rabo gradbenega 

kamna vzdolž kraške jadranske obale  

Opis aktivnosti: - analizirati uporabo gradbenega kamna skozi čas in prepoznati primere 
dobrih in slabih praks, 

- določiti glavne naravne značilnosti apnenca, ki se uporablja kot 

gradbeni kamen, 
- geološka analiza območij projektnih partnerjev, 

- analizirati obstoječo zakonodajo in standarde  ter pripraviti priporočila 
glede skupne zakonodaje  

Glavni rezultati: 

 

- spletna in mobilna GIS aplikacija s povezavo podatkov o uporabi 

gradbenega kamna v arhitekturne namene, izrabo naravnih virov ter 
izkoriščanju le tega na trajnosten način, 

- 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 €, delež PŠJ 119.799,64 €  

od tega IPA sofinancira 85%, država (MGRT) 10% PŠJ pa 5% (= 5.959,98 €) 

Trajanje: 36 mesecev (okt 2012 – sept 2015) 

Partnerji: 

 

Geološki zavod Slovenije (Slo) (vodilni); 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: V skladu s časovnico sta bila v letu 2013 izvedena dva koordinacijska sestanka 
(Zadar, Dubrovnik), objavljenih je bilo večje število člankov o izvajanju projekta 

(PŠJ je objavil 10 novic/člankov) ter vzpostavljena Facebook ter internetna 

stran projekta (www.roofofrock.eu). Projekt je bil predstavljen na več 
mednarodnih konferencah, PŠJ ga je predstavil na konferenci Parkov 

Dinarskega loka (Budva, Črna Gora). 
Pripravljen je bil podroben seznam veljavne zakonodaje za Slovenijo, Hrvaško, 

BiH in Italijo na področju naravne in kulturne dediščine, arhitekture, 

prostorskega planiranja ter rudarstva. V skladu s planom je bil pripravljen 
seznam literature o uporabi kamna in njegovem pridobivanju skozi zgodovino, 

pripravljeni so bili kriteriji za izbor detajlno proučevanih objektov in sam izbor 
25 objektov, pridobljeni digitalni podatki o obstoječi naravni in kulturni 

dediščini, popisani poznani kamnolomi in odkopi ploščastega apnenca, več 
ogledov terena in geološke raziskave območja. PŠJ je v septembru gostil tudi 

dvodnevni koordinacijski sestanek geologov in GIS ekspertov. 

PŠJ je v tem obdobju oddal  šest (6) vmesnih poročila na ravni partnerja ter  
dve (2) poročili o napredku na ravni projekta. V sklopu projekta sta bila 

kupljena prenosni računalnik in  mobilni telefon.   

 

http://www.roofofrock.eu/
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Naslov projekta: LIVING LANDSCAPE, Živa krajina Krasa: raziskovalni in izobraževalni 

projekt na področju prepoznavanja in valorizacije čezmejne dediščine 
in okolja 

EU program: 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 osveščanje 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 2013 bo PŠJ 

pripravil vsebino priročnika o gradnji suhozida na Krasu, posamezne elaborate 
in postopke za vzpostavitev izobraževalnega sistema o suhem zidu na Krasu ter 

osnoval in izvedel dve popularizacijski delavnici na temo suhozida za osnovno 
šolo in vrtec.   

Glavni rezultati: 

 

S sodelovanjem univerze, ustanov za varstvo dediščine, lokalnih in regionalnih 

skupnosti in našega parka bodo v okviru projekta z raziskovalnimi, 
izobraževalnimi in pilotnimi dejavnostmi ustvarjena in predstavljena gradiva za 

spoznavanje in valorizacijo svetovno znanega, a neizkoriščenega potenciala 

kraške krajine, in obenem gradiva, ki bodo podlaga za odločanje na področju 
ohranjanja in razvoja Krasa (aktualna vprašanja o parkovni ureditvi, vpis v 

UNESCO). 

Vrednost projekta: *Skupno: 390.000 EUR / Delež PŠJ: 26.200 EUR (od tega 1.310 EUR krije PŠJ / 

22.270 EUR krije EU, 2.620 EUR krije RS)  

Trajanje: 30 mesecev (01.10.2012 - 31.03.2015)  

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 

etnoantropološke dediščine za FJK); Provincia di Trieste (Provinca Trst); 

Comune di Duino Aurisina-Občina Devin Nabrežina 

Status projekta: V skladu s časovnico so bili izvedeni štiri koordinacijski sestanki, izdelanih pet 

strokovnih elaboratov, osnovan lik mladega varuha kraškega suhega zidu, 
potisk magnetov in torb, prvi del delavnice učenja osnov suhozidne gradnje za 

osnovnošolske otroke, prvi del delavnice usvajanja suhega zidu kot vrednote za 

vrtčevske otroke, delavnica snovanja vsebin izobraževalnega programa 
suhozidnih gradenj za širšo strokovno javnost, izdana dvojezična zloženka za 

udeležence delavnic učenja gradnje za odrasle, urejen in lektoriran tekst 
priročnika suhozidne gradnje na Krasu. PŠJ se je redno udeleževal sestankov 

projektnega odbora ter pripravil in oddal drugo, trtje in četrto vmesno poročilo 

(glej poglavje 3.2). 
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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. Prioritete so predstavitev 
življenja jamskega okolja z namenom ohranitve in varovanja ter predstavitev 

raziskovanja jam skozi zgodovino. Hkrati pa z izgradnjo primernega odnosa do 
dediščine zagotavljamo primerno rabo v povezavi s turizmom. Pri tem 

zadostimo tudi potrebam posebnih skupin in pripomoremo pri prepoznavnosti 

območja. Predstavitev bo predstavljala obogatitev turistične ponudbe in  bo 
vplivala na boljšo izkoriščenost naravne in kulturno zgodovinske dediščine. 

Opis aktivnosti: Izvedba projekta bo obsegala aktivnosti: 

1.  Izdelava scenarija 
2.  Nabava snemalne opreme oz. rekvizitov 

3.  Snemanje filma in fotografij, ki bo večinoma potekalo na terenu in v 
specifičnih pogojih.  

4.  Povezovanje in sodelovanje vseh akterjev pri scenariju, snemanju,… 

5.  Odkup posnetega gradiva o jamskih delavcih, ki ga je leta 2010 v 
sodelovanju s parkom in jamarskimi društvi s Krasa posnela filmska hiša 

Fantastificio iz Trsta.  
6.  Montaža gradiva, ki bo potekalo v sodelovanju s produkcijsko hišo in 

izdelava DVD 

7.  Premiera filma na festivalu znanstvenega in raziskovalnega filma 
JAMNARKULT v Parku Škocjanske jame, Slovenija. Projekcije filma na info. 

točkah v PŠJ in na raznih festivalih 

Glavni rezultati: 
 

Rezultati bodo promocijsko izobraževanje za zagotavljanje primerne rabe 
naravne in kulturne dediščine v povezavi s šolami in mladino. Dvig 

ozaveščenosti domačinov in ostale javnosti o pomenu, naporih, potrebi po 
varovanju, o novih produktih, trajni rabi virov in promociji območje ter dvig 

razpoznavnosti. Rezultat bo tudi povečanje izobraževalno promocijskega 

gradiva – dva nova DVD različnih dolžin (20 in 40 min) in posledično povečanje 
števila obiskovalcev v zavarovanem in širšem območju. 

Partnerji Jamarsko društvo Gregor Žiberna Divača 

Trajanje: 34 mesecev (01.09.2012 - 1.09.2014 – 24.4.2015)  

Vrednost projekta: 45.418,40 EUR; delež PŠJ 2.354,14 €, projektna sredstva 13.341,86 €  

Status projekta: Konec aprila je bilo oddano poročilo prve faze projekta in oddan zahtevek za 

izplačilo prve akontaciji. V letu 2013 se je za projekt snemalo jamske živali 

(drobnovratnik, močeril) na več lokacijah (Dimnice, Tular). Posnelo se je tudi 
zimske razmere v parku, Reko in dela pri obnovi Novakovega mostu. Posnetih 

je bilo 20 novih kvalitetnih fotografij. 
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Naslov projekta: Priprava skupne nominacije za vpisa Dinarskega krasa na Seznam 

svetovne dediščine 

Cilji projekta: Vpis Dinarskega krasa na Seznam svetovne dediščine UNESCO 

Opis aktivnosti: Koordinacija projektnih partnerjev in priprava gradiva  

Glavni rezultati: 

 

Uvrstitev na Poskusni seznam (pri Sloveniji pomeni to preimenovanje 

sedanjega vpisana »Klasični kras« v »Dinarski kras«), uvrstitev na Seznam 
svetovne dediščine 

Vrednost projekta:  

Trajanje: 2011 – 2015 (okvirno)  

Partnerji: Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Italija, Hrvaška, Srbija, Slovenija 

Status projekta: Glavna naloga v okviru priprave skupne kandidature za vpis Dinarskega krasa 

na Seznam svetovne dediščine je bila priprava osnutka Poskusnega seznama. 
Delovna skupina je pripravila osnutek skupnega teksta ter nacionalnega dela.  

Skupni tekst je bil usklajen s Črno Goro, Italijo in Srbijo; ni pa bilo odziva 

(komentarjev, dopolnitev, pripomb) Bosne in Hercegovine in Hrvaške.  
Slovenija je gostila in organizirala dva sestanka delovnih skupin držav partneric 

(aprila in oktobra) ter poseben sestanek držav partneric za pripravo dokumenta 
o sodelovanju (Letter of Intent). Sestanki so bili v največji meri namenjeni 

Poskusnemu seznamu in dokumentu o sodelovanju. Po sklepu oktobrskega 
sestanka držav partneric, se je Hrvaška zavezala, da bo pripravila drugi osnutek 

dokumenta o sodelovanju do konca novembra 2013 ter svoj predlog skupnega 

teksta za Poskusni seznam (vključujoč vest tekst, ki so ga Črna Gora, Italija, 
Slovenija in Srbija že uskladile) do konca decembra 2013. Do konca decembra 

2013 ni bil poslan noben od teh dveh dokumentov.  
 

Na državni ravni ter s slovenskim veleposlaništvom v Parizu redno poteka 

izmenjava informacij s področja projekta, prav tako tudi s Centrom za svetovno 
dediščino v Parizu. Izvedenih je bilo več internih sestankov na državni ravni 

(resorna ministrstva, delovna skupina, odbor za spremljanje priprave 
nominacije.  
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Naslov projekta: Razvoj metodologije in orodij za interdisciplinarni pristop pri 

izobraževanju in pridobivanju veščin za trajnostni razvoj ter uporabo 
v vsakdanjem življenju »To Do It« 

Vir sredstev: CMEPIUS Program vseživljenjskega učenja COMENIUS – Regio partnerstva 

Cilji projekta:  Projekt bo razvil model povezovalne mreže institucij in posameznikov, ki bo 
omogočala nove načine razvoja veščin in sposobnosti za uvajanje principov 

trajnostnega razvoja: 

Okrepiti veščine in znanje učencev o trajnostnem razvoju v različnih disciplinah 
v povezavi z vsakdanjim življenjem. 

Krepiti povezave med naravo, kulturo in družbo ter občutek zmožnosti za 
vplivanje na lastno življenje in prihodnost. 

Pridobivanje znanja in izkušenj ter dvig zavesti o odgovornem ravnanju. 

Omogočiti povezovanje in izmenjavo izkušenj strokovnih institucij obeh držav, 
ki s svojim delovanjem vplivajo na delovanje Biosfernih območij projektnih 

partnerjev. 

Opis aktivnosti: Vzpostavljeno bo sodelovanje med partnerji in redne spletne povezave med 

šolami ter parkom in muzejem Lake Vänern. Za mrežo šol bo pripravljen 

program izobraževanja za trajnostni razvoj in odgovorno ravnanje. V ta proces 
bo vključena tudi občina Divača, s primernim akcijskim načrtom. Po 

izobraževanjih v parku, bo sledilo delo v šolah in doma, z zaključno akcijo 
odgovornega nakupa hrane. Projekt bo predstavljen v medijih in v drugih 

Biosfernih območjih, saj bodo k sodelovanju vključeni številni deležniki BOK. 

Glavni rezultati: 
 

Vzpostavljeno partnerstvo med regijama in deležniki v posameznih Biosfernih 
območjih. 

Ogledi primerov dobre parkse v obeh državah- 
Vzpostavitev mreže med šolami, ki so vključene v projekt. 

Vključitev lokalne skupnosti v izobraževanje za trajnostni razvoj, 

Izobraževanje učencev in urjenje učiteljev na temo trajnostnega razvoja, s 
poudarkom na vzgoji za odgovornosti. 

Izvajanje dejavnosti za pametni nakup in rabo hrane. 
Aktivno vključevanje občine Divača v proces izobraževanja 

Dogodki za ozaveščanje javnosti, zaključna konferenca, poročilo o delu, 

predstavitve projekta na lokalnem, nacionalnem in regionalnem nivoju. 

Vrednost projekta: 30.050,00 EUR za slovenske partnerje 

Trajanje: Junij 2012 – junij 2014 

Partnerji: Švedska: Občina Lidköping, Muzej Lake Vänern, Osnovna šola Vinninga, 
Lidköpingskommun 

Slovenija: Občina Divača, kot nosilec projetka slovenskih partnerjev; Park 

Škocjanske jame, Slovenija;  Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne, Divača 

Status projekta: Organizirani in izvedeni sta bili dve strokovni ekskurziji za delegaciji iz Švedske 

po BOK, vključno s praktičnim prikazom delovanja mreže šol. Slovenska 

delegacija se je udeležila strokovnega izobraževanja na Švedskem.  
V sklopu treh delavnic in dveh predavanj je bilo izvedeno strokovno 

izobraževanje za mentorice mreže šol in širšo javnost na temo trajnostnega 
razvoja. 
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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) 

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 4  in 
delno cilj 6 PVR PSJ) 

Strateški cilj: » Dvig ravni zadovoljstva turistov v Parku Škocjanske jame«  

Opis aktivnosti: Obnova jamske infrastrukture v Tihi in Šumeči jami v Škocjanskih jamah; 
Postavitev nadzornih točk – t.i. pristopna kontrola – vhoda in izhoda turistov 

v/iz jame pred vhodom v jamo; Dograditev obstoječega objekta z nadzornim 
centrom za spremljanje vstopa in izstopa v jamo in  video nadzora turistov v 

jami;  

Glavni rezultati: 
 

Prenovljena turistična infrastruktura v Tihi in Šumeči jami, vzpostavljena 
kontrola vhoda in izhoda iz jame ter dograjen sprejemni center  

Vrednost projekta: 1.650.000 € 

Trajanje: 2013-2015 

Partnerji: / 

Status projekta:  Ena glavnih aktivnosti v prvi polovici leta 2013 je bila priprava projektne 

dokumentacije in izdelava Investicijskega programa, ki je predstavljal osnovo 

za pridobitev in sklenitev pogodbe z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologije o sofinanciranju operacije »Obnova turističnih poti in kontrole 

vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faza prenove sprejemnega centra Parka 
Škocjanske jame v Matavunu«. Pogodba je bila podpisana meseca maja. V 

okviru zgoraj omenjenega projekta je bil izdelan in zaključen razpis za obnovo 
turistične infrastrukture v Tihi in Šumeči jami. Vzporedno s tem je bil izveden 

tudi javni razpis za odgovornega nadzornika pri izvedbi del.  

Dela v jami so se izvajala po planu z upoštevanjem vseh naravovarstvenih 
pogojev in ob sodelovanju ZRSVN OE Nova Gorica.  

Nadzor nad deli v jami se opravlja dnevno.  
V dogovoru z ZRSVN so bili zaščiteni jamski biseri in mikro ponvice na 

najnižjem delu spodnje poti v Šumeči jami.  

Izveden je bil javni razpis za I. fazo obnovo sprejemnega centra v Matavunu.. 
Dela so se pričela oktobra 2013 in so potekala po planu.  

Projekt je bil predstavljen v številnih medijih, oktobra pa tudi na znanstveno-
strokovni konferenci »Čovjek i krš« v Bosni in Hercegovini.  
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Naslov projekta: SKUPNI SISTEM VREDNOTENJA TRAJNOSTNOSTI UPRAVLJANJA Z 
VODNIMI VIRI PARKOV ŠKOCJANSKE JAME IN RISNJAK; akronim 

Škocjan – Risnjak  

EU program: 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 in vsakomur dostopno in razumljivo vrednotenje 

učinkovitosti in trajnostnega upravljanja z vodnimi viri,  

seznaniti najširšo javnost z možnostjo in prednostmi spremljanja in nadzora 
kakovosti upravljanja z vodami pri načrtovanju rabe prostora, 

približati javnosti način vrednotenja okoljskega, ekonomskega in socialnega 
kapitala vodnih virov, 

z uporabnim orodjem olajšati upravnim inštitucijam 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: vzpostaviti informacijski sistem za sodelovanje javnosti pri vrednotenju 
učinkovitosti upravljanja z vodami 

izvesti dodatne raziskave in analizo obstoječih podatkov za opredelitev 
potenciala in ogroženosti vodnih virov na območju zaledja parkov Škocjanske 

jame in Risnjak 

preučiti prenosljivost primera dobre prakse vrednotenja trajnostnega 
upravljanja z vodnimi viri (predvidoma po metodologiji »Lemano« z mejnega 

območja med Francijo in Švico) 
izdelati prilagojeno metodologijo vrednotenja 

izvesti vrednotenje trajnostnega upravljanja z vodnimi viri parkov Škocjanske 
jame in Risnjak in seznaniti širšo javnost z rezultati vrednotenja  

usposobiti predstavnike ciljnih skupin za uporabo tega orodja 

zagotoviti možnost prenosa in proste uporabe tega orodja za druga območja. 
Izdelati načrt prednostnih ukrepov z vključitvijo v obstoječe akcijske načrte (NP 

Risnjak, Park Škocjanske jame) 
organizirati strokovna predavanja z ekskurzijami za študente in širšo javnost z 

obeh strani meje, 

izdati tematsko zgibanko in publikacijo z rezultati vrednotenja učinkovitosti 
upravljanja z vodami 

Glavni rezultati: 

 

Skupno komunikacijsko orodje za vrednotenje trajnostnega upravljanja z 

vodnimi viri 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 z vodnimi 
viri 

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 €, zahtevani znesek sredstev IPA: 230.763,27 €; 

Stroški PŠJ: 54.500 €; Leto 2013 – PŠJ: Skupni stroški: 39.520 €; znesek IPA: 
33.592 €, znesek Republika Slovenija: 3.952 €, znesek PŠJ: 1.976 € 

Trajanje: 17.12.2013-17.3.2015 

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 bil odobren v sredini decembra 2013; pogodba z organom 
upravljanja bo podpisana v začetku leta 2014. 
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Naslov projekta: Monitoring svetovne dediščine UNESCO 

Vir sredstev: Program participacije Centra za svetovno dediščino UNESCO 

Cilji projekta: Olajšanje procesa periodičnega poročanja,  
Prispevek k upravljavskim načrtom lokacij svetovne dediščine,  

Vse lokacije, vključene v projekt, bodo imele vzpostavljen in delujoč sistem 
monitoringa, 

Upravljavci bodo izšolani za izvajanje primernega monitoringa in pripravljeni za 

izobraževanje lokalnih skupnosti in zaposlenih na drugih lokacijah.  
Okrepitev mreže lokacij svetovne dediščine na subregionalnem nivoju.  

Opis aktivnosti: Preizkus izvajanja monitoringa in zbiranje podatkov: 

Na vsaki lokaciji se je izvajalo delo, ki bo temeljilo na periodičnem poročilu in 
predhodno določenih nalogah v zvezi z monitoringom.  

Evalvacija dela na posameznih lokacijah:  
Lokacije so na delavnici predstavile delo, težave in rešitve. V skupinah bomo 

ovrednotili metodologijo, da bi zagotovili sodelujočim preverjanje postopkov in 
implementacije monitoringa.  

Priprava komunikacijskega pristopa: 

Predstavljen je poseben program za usposabljanje privatnih lastnikov na 
lokacijah svetovne dediščine in tudi mentorjev, ki so izvajali pomagali pri 

implementaciji monitoringa. Prav tako so predstavljeni strategija za 
komunikacijo z lokalnimi skupnostmi in principi participatornega monitoringa.  

Predstavitev in seznanjanje javnosti s projektnimi rezultati: 

Vse lokacije so izvajale dejavnosti predstavljanja shem monitoringa in 
rezultatov projekta na nacionalnem nivoju. Vsebina zgoščenke in poročila so 

dostopni na spletu.  

Glavni rezultati: 

 

Spletna stran s kratko predstavitvijo lokacij. 

Podatkovna baza z možno rabo za poročanje različnim konvencijam in izvedbo 

preglednih študij, kar je podano v knjižnici na spletni strani. 
Izvedba ocene stanja vrednot in identitete svetovne dediščine in zbiranje 

podatkov. 
Zgoščenka vsebujoč koristne informacije za druge lokacije.  

Vključevanje procesa periodičnega poročila v projekt.  

Zaposleno osebje na lokacijah svetovne dediščine bo usposobljeno za izvajanje 
učinkovitega monitoringa lokacije s preprostimi shemami monitoringa, ki bodo 

izdelane individualno na vsaki lokaciji.  

Vrednost projekta: 22.600,00 EUR  

Trajanje: 12 mesecev 

Partnerji: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO; Pannonhalma Benedictine 

Monastery, Madžarska; National Institute of Heritage, Romunija; Institute fot 
the Protection of Cultural Monuments of Serbia, Srbija; Republic Institute for 

Protection of Cultural, Historical and Natural Heritage of Republika Srpska, 
Bosnia in Hercegovina; Institute for the Protection of Monuments at the Federal 

Ministry of Culture and Sports, Sarajevo; Bosna in Hercegovina; Ministry of 

environment and water, Bolgaria; Krajinski park, Ljubljansko barje, Slovenija; 
Park Škocjanske jame, Slovenija kot vodilni partner. 

Status projekta: Projekt se je zaključil decembra 2013. 
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Naslov projekta: AdriatiCaves - Trajnostno upravljanje in promocija turizma na 
lokacijah naravne in arheološke dediščine jam na območju Adriatika  

Vir sredstev: IPA Adriatic program 

Cilji projekta: Dvig vrednosti potenciala jam, ki presega poletno turistično destinacije in 
omogoča obisk preko celega leta, 

Ocena turističnih produktov v povezavi s kulturno in naravno dediščino  obale 
in zaledja kar bo pogojevalo nastanek skupne promocijske strategije 

partnerjev.  

Okrepiti okolju prijazen turizem skozi monitoringe in trajnostne upravljavske 
strategije, 

Promocija čezmejnih povezava med institucijami in deležniki, podpora javno 
privatnim partnerstvom in razvoj skupne akcije za okrepitev trajnostnih 

turističnih poti.  

Opis aktivnosti: V Parku Škocjanske jame se bodo izvajala nadgradnje monitoringov, 
vzpostavljen bo sistem spletnih rezervacij vstopnic, aktivno bomo v promocijo 

vključevali deležnike in omogočili povezavo med njimi z zelenim transportom, 
sodelovali bomo pri izdaji knjige o jamah ob Jadranskem morju. Ustanovili 

bomo mednarodno šolo za turistične jamske vodnike ter posredovali evropske 

direktive iz varstva pred sevanji ostalim upravljalcem v regiji. Park bo vzpostavil 
dodatno infrastrukturo v informacijskem centru. 

Glavni rezultati: 

 

Analiza lokalnih in regionalnih turističnih potreb, ovrednotenje jamskega 

turističnega potenciala, 
Oblikovanje sistema jam (AdriatiCaves) preko spleta, skupne promocija, 

oblikovanja turističnih paketov in skupnega rezervacijskega sistema za vodene 
obiske,  

Priprava monitoringov in trajnostnih upravljavskih strategij jam in vzpostavitev 
podlag za prihodnje zakonsko urejanje varstva jam, 

Razviti raznovrstno ponudbo jamskega turizma na trajnostni način, vključujoč 

jame in druge znamenitosti, oblikovanje turističnih paketov, skupnega 
spletnega portal,  promocijskega materiala, sistema rezervacij, oglaševalske 

akcije, publikacija “Caves of the Adriatic”; 
Ustanovitev novih centrov za obiskovalce, rekonstrukcija ali vzpostavitev novih 

pešpoti, sodelovanja med ponudniki proizvodov in storitev, 

Deliti, izmenjevati, širiti izkušnje in specifična znanja v okviru ciljanih 
seminarjev za jamske vodnike, upravljavce, zagotavljati možnosti za strateška 

partnerstva in ustvarjanje novih možnosti za zaposlitve v jamskem turizmu.  

Vrednost projekta: 5.855.000,00 za projekt in 510.000,00 EUR za PŠJ 

Trajanje: 30 mesecev 

Partnerji: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, kot vodilni partner;  sodelujejo še  

raziskovalne institucije in  upravljalci turističnih jam in sicer iz  Italije 3, Hrvaške 
3, Bosne in Hercegovine 1, Srbije 3, Grčije 1, Albanije 2, Črne gore 3, Park 

Škocjanske jame, Slovenija, kot pridruženi partnerji tudi Mednarodna zveza 
turističnih jam – ISCA in WWF. 

Status projekta: V prvi fazi je bil projekt potrjen, v drugi pa ni bil odobren. Ponovna kandidatura 

ni bila načrtovana. 
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4. KADROVSKA ZASEDBA 

 
Tabela 1: Realizacija kadrovskega načrta za leto 2013 

 
Zaposleni, ki jih financira 

MKO 

I. – IV. 

TR 

V. 

TR VI. TR VII. TR VIII. TR IX. TR Skupaj 
Št. zaposlenih na dan 30. 9. 

2013 1 6 1 12 1 1 22 
1. Št. zaposlenih na dan 31. 12. 

2013 (a+b) 1 6 1 12 1 1 22 
a) Št. zaposlenih za določen čas 

          1 1 
b) Št. zaposlenih za nedoločen 

čas 1 6 1 12 1   21 
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. 

2013   6   8   1 15 
2. Število zaposlenih, ki so 

financirani iz drugih virov, 

navedite vir: tržna dejavnost, 

projektno delo itd. na dan 

31.12.2013 0 1 0 4 0 1 6 
Št. zaposlenih za nedoločen čas 

- tržna dejavnost   1         1 
Št. zaposlenih za določen čas - 

tržna dejavnost              0 
Št. zaposlenih za določen čas - 

projektno delo       2   1 3 
Št. zaposlenih za določen čas - 

pripravniško delo       1     1 
Št. zaposlenih za določen čas - 

nadomeščanje       1     1 
3. Skupaj število zaposlenih na 

dan 31.12.2013 (1+2) 1 7 1 16 1 2 28 

 
Kadrovska zasedba je nižja kot v letu 2012 in je v skladu s planom za leto 2013. Zaradi znižanja 

števila zaposlenih honorarnih vodnikov je prihajalo do težav pri vodenju v primerih večjega števila 
obiskovalcev Škocjanskih jam in parka (prazniki, vikendi…) in opravljanju naravovarstvenega nadzora 

v parku. 
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Tabela 2: Realizacija stroškov dela za leto 2013 
 
                                                                                                                   

Vsebina postavk

          

SKUPAJ 

PLAN      

2013

         

SKUPAJ    

realizacija          

2013

               

%         

realizacije  

PLAN 

sredstva MKO-

redna 

dejavnost 

2013

realizacija 

sredstva MKO-

redna 

dejavnost  

2013

PLAN drugi 

viri sredstev 

2013

realizacija 

drugi viri 

sredstev 2013

PLAN      

skupaj 

sredstva    

2013

skupaj 

sredstva 

realizacija 

2013

PLAN - 

dejavnost na 

trgu          

2013

realizacija 

dejavnost na 

trgu        

2013

         

delež 

MKO v 

%

1 2 3=2/1 4 5 6 7 8=4+6 9=5+7 10=1-8 11 12

a) plače in dodatki 636.629,76 653.252,28 103 414.649,67 434.124,11 83.083,14 51.256,37 497.732,81 485.380,48 138.896,95 167.871,80 65,13

od tega dodatki za delo 

v posebnih pogojih 26.600,00 35.612,02 134 16.500,00 19.326,53 100,00 601,36 16.600,00 19.927,89 10.000,00 15.684,13 62,03

b) regres za letni dopust
14.530,80 22.232,21 153 7.542,80 15.692,80 1.176,00 1.903,00 8.718,80 17.595,80 5.812,00 4.636,41 51,91

c) povračila in 

nadomestila 60.669,74 60.619,90 100 39.679,44 33.790,02 6.084,86 5.502,18 45.764,30 39.292,20 14.905,44 21.327,70 65,40

d) sredstva za delovno 

uspešnost 20.000,00 23.635,31 118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 23.635,31 0,00

e) sredstva za nadurno 

delo 10.000,00 13.361,12 134 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 13.361,12 0,00

f) drugi izdatki (odpr., 

jub.n., solid.p.. itd.) 2.667,54 18.536,33 695 433,13 2.904,41 0,00 115,90 433,13 3.020,31 2.234,41 15.516,02 0,00

SKUPAJ 1. 

(a+b+c+d+e+f) 744.497,84 791.637,15 106 462.305,04 486.511,34 90.344,00 58.777,45 552.649,04 545.288,79 191.848,80 246.348,36 62,10

g) Skupaj bruto plače 

(a+d+e) 666.629,76 690.248,71 104 414.649,67 434.124,11 83.083,14 51.256,37 497.732,81 485.380,48 168.896,95 204.868,23 62,20

h) Skupaj drugi osebni 

prejemki (b+c+f) 77.868,08 101.388,44 130 47.655,37 52.387,23 7.260,86 7.521,08 54.916,23 59.908,31 22.951,85 41.480,13 61,20

i) Skupaj prispevki, 

davek, premije 

pokojninskega 

zavarovanja (j+k) 115.157,57 117.555,22 102 83.898,96 69.343,15 15.266,12 9.505,41 99.165,08 78.848,56 15.992,49 38.706,66 72,86

SKUPAJ 2. (g+h+i) 859.655,41 909.192,37 106 546.204,00 555.854,49 105.610,12 68.282,86 651.814,12 624.137,35 207.841,29 285.055,02 63,54

j) prispevki
103.426,97 111.533,92 108 75.426,48 65.091,95 14.306,00 8.991,15 89.732,48 74.083,10 13.694,49 37.450,82 72,93

k) premije 

pokojninskega 

zavarovanja 11.730,60 6.021,30 51 8.472,48 4.251,20 960,12 514,26 9.432,60 4.765,46 2.298,00 1.255,84 72,23

struktura virov 

financiranja stroškov 

dela v % 100,00 100,00 63,54 12,29 7,51 75,82 24,18 31,35 63,54  
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Stroški dela za leto 2013 so v skladu s planiranimi za leto 2013. Skladno z določili ZUJFa je zavod 
planiral znižane stroške dela na račun znižanja števila zaposlenih za določen čas v sezoni 2013. 

Posledice tega ukrepa so vidne v pomanjkanju vodnikov, kvaliteti vodenja obiskovalcev in 

naravovarstvenega nadzora, predvsem pokritosti terena. Manjkajoče zaposlene je zavod po potrebi 
nadomeščal s prerazporejanjem redno zaposlenih delavcev. Poudariti je treba tudi, da je bilo poleg 

rednega dela v teku 5 mednarodnih projektov, program vpisa Dinarskega krasa na seznam UNESCO, 
izvaja se program MAB, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za gospodarski 

razvoj in tehnologijo pa se izvaja projekt vlaganja v obnovo turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in 

Šumeči jami. 
Nekaj večjih odstopanj je nastalo zaradi sprememb zakonodaje - izplačila odpravnin zaposlenim za 

določen čas, obračun ¾ nesorazmerij plač zaposlenim, poračun regresa za letni dopust, premije 
pokojninskega zavarovanja, enemu zaposlenemu pa je bila izplačana odpravnina zaradi odpovedi 

delovnega razmerja iz poslovnega razloga.  
V skladu z navodilom MKO izplačilo ¾ nesorazmerij plač javnim uslužbencem v letu 2013 ni bilo 

izvedeno, je bil pa izveden obračun in vknjižba v poslovnih knjigah. Za 22 javnih uslužbencev, ki so 

financirani iz proračuna RS znašajo potrebna sredstva za izplačilo ¾ nesorazmerij plač 15.221,13 EUR. 
PŠJ je za plače v letu 2013 po pogodbi z MKO po denarnem toku prejel 546.204,00 EUR, dejansko po 

stroških pa 540.633,36 EUR, razlika za pokritje ¾ nesorazmerij plač bo pokrita v letu 2014. Skupaj 
stroški plač, financiranih s strani MKO za leto 2013 znašajo 555.854,49 EUR. 

 

 
Tabela 2: Sistemiziranost delovnih mest (DM) 

 

Naziv DM   

Število 
sistemiziranih 
DM po 
veljavnem 
pravilniku 

Število 
zasedenih 
DM na dan 
31. 12. 2012 

Število 
zasedenih 
DM na dan 
31. 12. 2013 

Predvideno 
število 
zasedenih 
DM na dan 
31. 12. 2014 

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 5 5 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 2 0 0 

Naravovarstveni svetovalec - 
projektno DM 

  

2 2 2 2 

Naravovarstveni sodelavec III - 
projektno DM 

  

2 1 1 2 
Naravovarstveni sodelavec III 
– pripravniško  DM 

  
3 1 1 1 

Naravovarstveni nadzornik V - 
pripravniško DM 

  

2 0 0 0 

Skupaj 
  

45 29 27 28 
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Organizacijska shema zaposlenih je določena po sistemizaciji delovnih mest zavoda in je 
nespremenjena.  

 

Nadaljuje se s pripravo nove sistemizacije delovnih mest. Nova sistemizacija je nujna za nadaljnje 
nemoteno poslovanje zavoda.  

 
Za čas poletne sezone 2013 je bilo za določen čas  zaposlenih 10 vodnikov/nadzornikov v 

zavarovanem območju ter 9 študentov. 

 
Zasedena so bila 3 projektna delovna mesta, 1 pripravnik je opravljal pripravništvo na področju 

arheologije. 
 

V letu 2013 je bilo prekinjeno delovno razmerje enemu javnemu uslužbencu iz poslovnega razloga. 
Zaposleni je bil financiran iz proračuna RS.  
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5. FINANČNO POROČILO  

 
 

Finančno poročilo zavoda leto 2013 je bil pripravljen na osnovi: 
- podatkov o višini sredstev državnega proračuna, ki so bila v letu 2013 predvidena za 

financiranje dejavnosti javne službe ohranjanja narave, kot nam je bil posredovan s strani 
resornega Ministrstva za kmetijstvo in okolje, 

- podatkov o višini sredstev državnega proračuna, ki so bila v letu 2013 predvidena za 

financiranje dejavnosti programov javne službe s strani drugih ministrstev, 
- podatkov o višini sredstev Ministrstva za izobraževanje znanost, kulturo in šport za 

sofinanciranje programa vpisa Dinarskega krasa na seznam UNESCO, 
- vrednosti finančnih sredstev pridobljenih iz nejavnega vira financiranja javne službe in s 

prodajo blaga in storitev na trgu, 

- sredstev, ki so bile v letu 2013 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 2012 namensko porabljena po sprejetem programu, 
- Usmeritev za pripravo letnih programov dela in finančnih načrtov ter letnih vsebinskih in 

finančnih poročil za upravljavce zavarovanih območij (MKO, dopis št.35602-13/2013), 

- Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS  23/1999 s spr.), 
- Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS št. 56/2002 s spr.),  

- Zakona o javnih financah (ZJF), (Ur.l. RS št. 79/1999 s spr.) in 
- Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS št. 40/2012 s spr.). 

 

Poraba prejetih sredstev je opredeljena za vsakega od zgoraj navedenih sklopov. Zavod v svojih 
knjigovodskih evidencah ločeno izkazuje prihodke in odhodke za dejavnost javnih služb (za vsako 

dejavnost javnih služb ločeno) in za lastno dejavnost. Izkazani prihodki in odhodki so hkrati ločeni tudi 
po stroškovnih mestih. 

 

Finančno poročilo izkazuje: 
- podatke o sprejetem finančnem načrtu tekočega leta, 

- podatke o realizaciji sprejetega finančnega načrta v letu 2013 in 
- indeks realizacije plana iz leta 2013. 

 

5.1  PRIHODKI 

 

Prihodki in prejeta sredstva PŠJ v letu znašajo skupaj 2.328.526,86 EUR, od tega znaša vrednost 
ustvarjenih prihodkov 1.965.556,08 EUR ter prejetih sredstev za investicije 362.970,78 EUR. 

 

5.1.1 Prihodki MKO in drugih javnih virov 

 

Prihodki MKO in drugih javnih virov znašajo skupaj 594.919,72 EUR. 
 

 
 Prihodki proračuna RS – redna dejavnost - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje  

 

Na PP 244210 - Park Škocjanske jame je bilo za opravljanje redne dejavnosti javne službe 
ohranjanja narave za leto 2013 zagotovljenih 546.204,00 EUR, kar je bilo po denarnem toku tudi 

realizirano. Dejanska realizacija stroškov plač pa je bila nekoliko nižja in znaša 540.633,36 EUR. V 

letu 2013 se je izvedel obračun ¾ nesorazmerij plač zaposlenim v višini 15.221,13 EUR, tako da 
znaša skupaj znesek stroškov za plače 555.854,49 EUR. Sredstva so v celoti namenjena za kritje 

stroškov plač 22 redno zaposlenih javnih uslužbencev.  
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 Prihodki proračuna RS –  projekti - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in 

Ministrstvo za kulturo 
 

Program vpisa Dinarskega krasa na seznam UNESCO je potekalo v skladu s planom. S strani 

Ministrstva za kmetijstvo in okolje je bilo realiziranih 15.000,00 EUR (PP 244310 – Zavarovana 
območja narave), s strani Ministrstva za kulturo pa 10.000,00 EUR (PP 131149 – UNESCO – 

Znak evropske dediščine). 
 

 Prihodki proračuna RS - programi – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport preko programa Nacionalne komisije za UNESCO je 
delno financiralo aktivnosti v okviru Programa MAB. Prihodki iz tega naslova so bili realizirani v višini 

10.000,00 EUR (PP 569510 - Program UNESCO).  
V okviru obeležitve 100 letnice prvega zemljevida Škocjanskih jam je znašalo sofinanciranje Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport 3.000,00 EUR (PP 569510 – Program UNESCO). 
 

 Prihodki Občine Divača 

 

Občina Divača je sofinancirala izvedbo jamskega praznika »Belajtnga« v višini 1.065,23 EUR. 
 

5.1.2  Prihodki nejavnega vira financiranja javne službe in tržne dejavnosti 

 

Prihodki nejavnega vira financiranja javne službe in tržne dejavnosti znašajo 1.271.694,34 EUR in se 

delijo na: 
 

- prihodke od vstopnin: 1.164.298,45 EUR, 
- prihodke od najemnin: 39.337,41 EUR, 

- prihodke od sofinanciranj, donacij..: 8.000,00 EUR, 
- prihodki od storitev – drugih: 460,00 EUR, 

- prihodki od prodaje blaga: 46.391,73 EUR, 

- prihodki od obresti: 540,02 EUR, 
- prejete kazni in odškodnine: 11.793,27 EUR, 

- drugi izredni prihodki: 873,46 EUR. 
 

Prihodki od prodaje vstopnin so v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 višji za 9,3%, prodaja 

spominkov pa se je zvišala za 1,3%. 
 

5.1.3  Prihodki in prejeta sredstva od projektov 

Za opravljanje projektne dejavnosti smo v letu 2013 prejeli 461.912,80 EUR namenskih sredstev. 

 
Potekale so aktivnosti na projektu RoofOfRock, Comenius, Living landscape, Škocjanska okapnica – 

jama in poti njenih raziskovalcev ter izvajanje investicij v okviru strukturnih skladov. 31.12.2013 se je 

uspešno zaključil projekt Climaparks. Realizacija iz naslova projektne dejavnosti je v letu 2013 znašala 
461.912,80 EUR, od tega je bilo 362.970,78 EUR namenjenih za investicije.  

 
Sofinanciranje projektov po virih za leto 2013: 

- 400.167,43 EUR iz EU,  

- 61.078,97 EUR RS in  
- 666,40 EUR iz drugih virov. 

 

5.2   STROŠKI 

 

V letu 2013 znaša realizacija stroškov skupaj 1.655.103,67 EUR. 



 

 42 

 
Graf 4: Stroški dela, materialni stroški ter investicije  

 

 

 

5.2.1  Stroški za izvajanje dejavnosti javne službe –  569.919,72 EUR 

 
Razdelitev odhodkov po posameznih postavkah je naslednja: 

 

- stroški plač in drugi izdatki zaposlenim – redna dejavnost - 555.854,49 EUR, 
- programi redne dejavnosti 14.065,23 EUR. 

 
 Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim v javni službi 

 

Potrebna sredstva za plače 22-im uslužbencem zaposlenim v javni službi za leto 2013 znašajo 

668.328,52 EUR. V letu 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, s pogodbo o financiranju 
dejavnosti javne službe ohranjanja narave, zagotovilo sredstva v višini 555.854,49 EUR, manjkajoča 

sredstva v višini 112.474,03 EUR so bila zagotovljena iz prihodkov lastne dejavnosti.  
 

Tabela 3: Izobrazbena struktura zaposlenih na dan 31.12.2013 
 

Izobrazba Zaposleni 

financirani iz MKO 

Zaposleni financirani 

iz drugih virov 

Skupaj število 

zaposlenih 

doktorat 1 1 2 

visokošolska in magisterij 13 4 17 

višja 1 0 1 

srednja  6 1 7 

poklicna  1 0 1 

Skupaj 22 6 28 

 
 

 Stroški materiala in storitev 

 

Sredstva proračuna so v celoti namenjena kritju stroškov plač, zato so materialni stroški javne službe 
ohranjanja narave v celoti pokriti iz sredstev lastne dejavnosti.  
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 Stroški financiranja 

 

Stroški financiranja so v celoti pokriti iz sredstev lastne dejavnosti. PŠJ ima odobren dolgoročni 

revolving kredit pri poslovni banki, vendar ga v letu 2013 ni koristil in konec leta ni bil zadolžen.  
 

 Stroški programov redne dejavnosti 

 
Za izvedbo programa MAB smo v letu porabili 10.000,00 EUR namenskih sredstev Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport, sofinanciranje PŠJ je znašalo 3.032,78 EUR. 

Strošek obeležitve 100 letnice prvega zemljevida Škocjanskih jam v višini 3.000,00 EUR  je pokrilo 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Sofinanciranje PŠJ je znašalo 2.541,51 EUR.  

Prejeta sredstva Občine Divača v višini 1.065,23 EUR smo namenili za izvedbo jamskega praznika 
»Belajtnga«. Sofinanciranje PŠJ je znašalo 1.465,53 EUR. 

 

5.2.2  Stroški projektov –  123.942,02 EUR 

 

486.912,80 EUR, ki smo jih prejeli za sofinanciranje projektne dejavnosti, so bili namensko porabljeni 
kot izhaja iz poročila. Od tega je bilo 123.942,02 EUR stroškov ter 362.970,78 EUR investicij. 

 
PŠJ je za sofinanciranje projektov Climaparks, Living Landscape, Roof of rock, Monitoring svetovne 

dediščine, Comenius in Škocjanska okapnca namenil lastna sredstva v skupni višini 10.101,03 EUR za 

materialne stroške, 2.749,68 EUR za plače in 3.018,53 EUR za investicije.  
 

Stroški izvajanja projekta Dinarski kras so znašali 29.473,32 EUR. Del stroškov v višini 15.000,00 EUR 
je pokrilo od Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in 10.000,00 EUR Ministrstvo za kulturo. Razliko v 

višini 4.473,32 EUR je sofinanciral PŠJ. 
 

5.2.3  Stroški za izvajanje lastne dejavnosti 961.241,93 EUR  

 
Stroški za izvajanje lastne dejavnosti v letu 2013 v višini 961.241,93 EUR se delijo na: 

 
a) stroške materiala in storitev v višini 538.631,65 EUR, od tega za sofinanciranje projektov v 

višini 14.088,38 EUR ter programov 7.039,82 EUR. 
 

                    

KONTO 

                                                    

VRSTA STROŠKA 

                              

PLAN                

2013 

              

REALIZACI

JA      2013 

Indeks       

realizacija 

2013/       

plan 2013 

460 STROŠKI MATERIALA 118.500 86.851 0,73 

4600 Stroški materiala za vzdrževanje 23.000 11.128 0,48 

46001 službena oprema 10.000 1.929 0,19 

46002 stroški materiala za oglaševanje 45.000 26.826 0,60 

4600/4601 pomožni material, krma za živali 3.000 3.769 1,26 

4602 el.energija,kuriva, pogonska goriva 41.000 35.588 0,87 

4605 

strokovna literatura, časopisi, 

revije, knjige 6.500 2.543 0,39 

4606 stroški pisarniškega materiala 4.500 3.260 0,72 

4609 

mat.za prvo pomoč, laboratorijski 

mat., vstopnice, učni listi 8.500 1.807 0,21 
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461 STROŠKI STORITEV 513.500 349.103 0,68 

46100 stroški storitev vodenja 21.000 25.593 1,22 

46101 

stroški v zvezi z oglaševanjem in 

promocijo PŠJ 36.000 23.703 0,66 

46102 

stroški varovanja zgradb in 

prostorov 15.000 5.963 0,40 

46103/6 

pošta, telefon, fax, rtv naročnine, 

fotografske storitve 18.000 14.459 0,80 

46107 

stroški monitoringa, merjenje 

radona,.. 30.000 17.568 0,59 

46108 stroški tiskarskih in zal. storitev 2.000 1.332 0,67 

4611 stroški vzdrževanja 120.500 86.704 0,72 

46117 stroški prodaje vstopnic 22.000 16.209 0,74 

46119 stroški najemnin 7.000 4.166 0,60 

46120 stroški zavarovanja 42.000 32.226 0,77 

46125 

stroški plačilnega in bančnega 

prometa 12.000 12.084 1,01 

46130 stroški izobraževanja zaposlenih 5.000 9.343 1,87 

46131/2 

stroški svetovalnih, odvetniških, 

notarskih storitev 12.000 12.346 1,03 

46133 

stroški zdravstvenih in drugih 

storitev v zvezi z varstvom pri delu 6.000 4.192 0,70 

46134 stroški prevajalskih storitev 1.000 3.212 3,21 

46135 

stroški delavnic, seminarjev, 

simpozijev,... 10.000 759 0,08 

46136 stroški sejnin 1.000 1.260 1,26 

46138 

drugi stroški delavnic, 

izobraževanja, sodelovanja… 4.000 6.052 1,51 

46139 stroški študij, raziskav, poročil, … 15.000 6.672 0,44 

4614 komunalni stroški, voda 13.500 14.717 1,09 

46150 stroški prevoznih storitev 8.000 5.587 0,70 

4615 

Povračila stroškov v zvezi z delom 

(dnevnice, kilometrine…) 23.500 15.026 0,64 

46167 

stroški dela preko študentskega 

servisa 25.000 20.775 0,83 

46168 avtorski honorarji 34.000 0 0,00 

46169 stroški pogodbenega dela 5.000 651 0,13 

4617 stroški reprezentance 15.000 6.961 0,46 

4619 stroški drugih storitev 10.000 1.542 0,15 

          

465 DRUGI STROŠKI 48.159 40.270 0,84 

46500 prispevek za stavbno zemljišče 2.000 1.130 0,57 

46520 takse in pristojbine 1.000 0 0,00 

46531 

subvencije - Odredba o 

razdeljevanju sredstev  28.000 27.804 0,99 
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46550 nagrade dijakom in štud. na praksi 459 844 1,84 

4658 

drugi stroški iz prejšnjih 

obračunskih obdobij 1.000 1.181 1,18 

46590 članarine v mednarodnih org. 2.200 2.930 1,33 

46591 

sofinanciranje Škocjanskega 

festivala  2.500 2.500 1,00 

46592/3 

donacije in dotacije, druga 

sofinanciranja 11.000 3.881 0,35 

          

466 STROŠKI PRODANIH ZALOG 31.000 27.420 0,88 

466 stroški prodanih zalog, odpisi… 31.000 27.420 0,88 

          

467 ODHODKI FINANCIRANJA 15.000 0 0,00 

4670 

odhodki od obresti (zamudne, 

bančne,...) 15.000 0 0,00 

          

468 IZREDNI ODHODKI 1.000 0 0,00 

468 drugi izredni odhodki,odškodnine… 1.000 0 0,00 

          

469 

PREVREDNOTOVALNI     

POSLOVNI ODHODKI 5.000 13.860 2,77 

469 prevrednotovalni poslovni odhodki 5.000 13.860 2,77 

          

  
SOFINANCIRANJE PROJEKTOV 

IN PROGRAMOV 41.734 21.128 0,51 

          

  

SKUPNA VREDNOST     

MATERIALNIH  STROŠKOV 773.893 538.632 0,70 

 

Materialni stroški, ki so potrebni za izvajanje javne službe ohranjanja narave so v celoti pokriti iz 
sredstev pridobljenih z lastno dejavnostjo. Velik del materialnih stroškov odpade na stroške 

investicijskega in rednega vzdrževanja objektov in infrastrukture, ki jo ima PŠJ v upravljanju. V letu 

2013 so stroški materiala in storitev nižji kot smo jih predvideli v finančnem planu za leto 2013.  
 

V skladu z zapisnikom inventurne komisije za leto 2013 je bilo odpisano za 13.860,48EUR osnovnih 
sredstev, predvsem na račun celovite prenove Informacijskega centra. 

 

b) stroške plač in druge izdatke zaposlenim skupaj z dajatvami 285.055,02 EUR, od tega 
2.749,68 EUR za sofinanciranje projektnih plač, 

 
V letu 2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, s pogodbo o financiranju dejavnosti javne službe 

ohranjanja narave, delno zagotovilo sredstva za izplačilo plač 22 redno zaposlenim uslužbencem 
zavoda ter del plače zaposleni uslužbenki na programu Dinarski kras. Za opravljanje dejavnosti v zvezi 

lastno dejavnostjo ter z odobrenimi projekti pa je bil pokrit tudi strošek ostalih plač zaposlenih.  

 
Ker so morali zaposleni poleg rednih delovnih nalog občasno opravljati tudi dodatna dela, vezana na 

projektno, tržno, ali dejavnost javne službe, jim je bil občasno izplačan dodatek za povečan obseg 
dela ter po potrebi nadure.  

Glede na veljavno zakonodajo in razmere, ki trenutno vladajo na trgu, bo za zagotavljanje 

nemotenega dela in širitve dejavnosti zavoda, potrebno več naporov vložiti v pripravo kandidatur na 
projekte doma in v tujini ter racionalizacijo dela. 
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c) amortizacijo v višini 137.555,26 EUR  

 
V skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev je bila za obračun amortizacije za leto 2013, ki znaša 137.555,26 EUR. Uporabljena 

je bila metoda enakomernega časovnega amortiziranja.  
 

5.3   Investicije 

 
Investicije v letu 2013 znašajo skupaj 433.335,31 EUR. Investicije s sredstvi pridobljenimi z 

opravljanjem lastne dejavnosti so realizirane v višini 70.364,53 EUR, od tega 3.018,53 EUR za 
sofinanciranje projektov. 

V okviru projektne dejavnosti pa je bilo s sredstvi pridobljenimi iz projektov izvedeno za 362.970,78 
EUR  investicij. 

 
 
Tabela 4: Investicije v letu 2013 (v EUR) 

 

                 Realizacija     Plan    

1. Obnova turističnih 
poti in kontrole 
vstopa v Tihi in 
Šumeči jami 

celotna 

vrednost 

investicije             

predhodna 

leta plan 2013 
realizacija 

2013 t+1 t+2 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 2 3 4 5 

državni proračun 365.396,68   87.626,25 41.149,43 301.284,20 22.963,05   

občinski proračun 0,00           

lastna sredstva 21.980,00 19.850,00   2.130,00       

ostali viri: 416.471,88   496.548,75 233.180,13 53.167,80 130.123,95   

SKUPAJ EUR: 803.848,56 19.850,00 584.175,00 276.459,56 354.452,00 153.087,00 0,00 
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                  Realizacija     Plan   

2. Prenova 
sprejemnega centra 

celotna 

vrednost 

investicije               

predhodna 

leta plan 2013 
realizacija 

2013 t+1 t+2 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 2 3 4 5 

državni proračun 75.795,46   16.488,45 8.540,86 56.658,00 10.596,60   

občinski proračun 0,00           

lastna sredstva 352.241,81 46.604,01   5.637,80   300.000,00   

ostali viri: 429.507,60   93.434,55 48.398,20 321.062,00 60.047,40   

SKUPAJ EUR: 857.544,87 46.604,01 109.923,00 62.576,86 377.720,00 370.644,00 0,00 

        

        

                  Realizacija     Plan   

3. Računalniška 
oprema 

celotna 

vrednost 

investicije               

predhodna 

leta plan 2013 
realizacija 

2013 t+1 t+2 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 2 3 4 5 

državni proračun 0,00             

občinski proračun 0,00           

lastna sredstva 12.950,43 6.770,25 2.000,00 6.180,18       

ostali viri: 469,63 469,63           

SKUPAJ EUR: 13.420,06 7.239,88 2.000,00 6.180,18 0,00 0,00 0,00 

        

        

                  Realizacija     Plan   

4. Programska 
oprema 

celotna 

vrednost 

investicije               

predhodna 

leta plan 2013 
realizacija 

2013 t+1 t+2 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 2 3 4 5 

državni proračun 0,00             

občinski proračun 0,00           

lastna sredstva 4.086,40 448,40 500,00 3.638,00       

ostali viri: 33.318,96 2.880,00   30.438,96       

SKUPAJ EUR: 37.405,36 3.328,40 500,00 34.076,96 0,00 0,00 0,00 
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                  Realizacija     Plan   

5. Oprema in drugo 
investicijsko 
vzdrževanje 

celotna 

vrednost 

investicije               

predhodna 

leta plan 2013 
realizacija 

2013 t+1 t+2 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 2 3 4 5 

državni proračun 0,00             

Občinski proračun 0,00           

lastna sredstva 50.911,18 24.168,21 15.000,00 26.742,97       

ostali viri: 0,00             

SKUPAJ EUR: 50.911,18 24.168,21 15.000,00 26.742,97 0,00 0,00 0,00 

        

        

                  Realizacija     Plan   

6. Merilni 
instrumenti 

celotna 

vrednost 

investicije               

predhodna 

leta plan 2013 
realizacija 

2013 t+1 t+2 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 2 3 4 5 

državni proračun 0,00             

občinski proračun 0,00           

lastna sredstva 1.717,21   3.000,00 1.717,21       

ostali viri: 11.981,73 7.700,00 15.100,00 4.281,73       

SKUPAJ EUR: 13.698,94 7.700,00 18.100,00 5.998,94 0,00 0,00 0,00 

        

        

                  Realizacija     Plan   

7. Ograje 

celotna 

vrednost 

investicije               

predhodna 

leta plan 2013 
realizacija 

2013 t+1 t+2 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 2 3 4 5 

državni proračun 0,00             

občinski proračun 0,00           

lastna sredstva 14.475,00     14.475,00       

ostali viri: 0,00             

SKUPAJ EUR: 14.475,00 0,00 0,00 14.475,00 0,00 0,00 0,00 
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                  Realizacija     Plan   

8. Table 

celotna 

vrednost 

investicije               

predhodna 

leta plan 2013 
realizacija 

2013 t+1 t+2 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 2 3 4 5 

državni proračun 0,00             

občinski proračun 0,00           

lastna sredstva 4.768,81     4.768,81       

ostali viri: 0,00             

SKUPAJ EUR: 4.768,81 0,00 0,00 4.768,81 0,00 0,00 0,00 

        

        

                  Realizacija     Plan   

9. Druga osnovna 
sredstva (vitrina, 
domofon, …..) 

celotna 

vrednost 

investicije               

predhodna 

leta plan 2013 
realizacija 

2013 t+1 t+2 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 2 3 4 5 

državni proračun 0,00             

občinski proračun 0,00           

lastna sredstva 2.056,03     2.056,03       

ostali viri: 0,00             

SKUPAJ EUR: 2.056,03 0,00 0,00 2.056,03 0,00 0,00 0,00 

        

        

                  Realizacija     Plan   

VSE                                  
INVESTICIJE               

SKUPAJ 

celotna 

vrednost 

investicije               

predhodna 

leta plan 2013 
realizacija 

2013 t+1 t+2 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 2 3 4 5 

državni proračun 441.192,14 0,00 104.114,70 49.690,29 357.942,20 33.559,65 0,00 

Občinski proračun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

lastna sredstva 465.186,87 97.840,87 20.500,00 67.346,00 0,00 300.000,00 0,00 

ostali viri: 891.749,80 11.049,63 605.083,30 316.299,02 374.229,80 190.171,35 0,00 

SKUPAJ EUR: 1.798.128,81 108.890,50 729.698,00 433.335,31 732.172,00 523.731,00 0,00 
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5.4  Odhodki po virih financiranja    

 

Odhodki PŠJ so v skladu s programom za leto 2013 in z rebalansom finančnega načrta za leto 2013, ki 

ga je potrdil svet zavoda, ni pa bil potrjen na Vladi RS. Predvsem pa je treba poudariti, da je bila 
turistična sezona uspešnejša od načrtovane, zato smo na nekaterih področjih naredili celo več, kot 

smo si v programu zastavili.  
Park Škocjanske jame 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. 

 

 
Tabela 5: Odhodki po virih financiranja (v EUR) 

 

2013

SREDSTVA 

DRŽAVNEGA 

PRO RAČUNA  

(MKO -redna 

dejavnost)

SREDSTVA 

DRŽAVNEGA 

PRO RAČUNA  

(MKO -

programi)

SREDSTVA IZ 

DRUGIH 

JAVNIH 

VIRO V

SREDSTVA 

O BČINSKEGA 

PRO RAČUNA

SREDSTVA 

PRIDO BLJENA 

IZ PRO JEKTO V 

SREDSTVA 

PRO DAJE 

BLAGA IN 

STO RITEV NA 

TRGU SKUPAJ

PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM SKUPAJ S 

PRISPEVKI IN DAVKI 555.854,49 15.000,00 10.000,00 43.282,86 285.055,02 909.192,37

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 13.000,00 1.065,23 55.659,16 538.631,20 608.355,59

IZDATKI FINANCIRANJA 0,45 0,45

INVESTICIJSKI IZDATKI 331.268,62 31.702,16 70.364,53 433.335,31

SKUPAJ 555.854,49 15.000,00 354.268,62 1.065,23 130.644,18 894.051,20 1.950.883,72

V
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Graf 5: Odhodki po virih financiranja 
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Tabela 6: Struktura sredstev PŠJ v letu 2013 (v EUR) 
 

zap. 

št. Vsebina postavk

plan 2013                     

sredstva MKO

realizacija 

2013                    

sredstva 

MKO-redna 

dejavnost

indeks 

realizacija/ 

plan 2013

plan 2013 

sredstva 

pridobljena iz 

projek tov

realizacija 

2013 sredstva 

pridobljena iz 

projek tov

indeks 

realizacija/

plan 2013

plan 2013 iz 

drugih javnih 

virov

realizacija 2013 

iz drugih javnih 

virov

indeks 

realizacija

/plan 2013

plan 2013 

lastna 

sredstva

realizacija 

2013 lastna 

sredstva

indeks 

realizacija

/plan 2013

skupaj  plan 

2013

skupaj 

realizacija 2013

indeks 

realizacija/

plan 2013

A. Prihodki 561.204,00 570.854,49 102 909.370,85 461.912,80 51 27.000,00 24.065,23 89 1.000.000,00 1.271.694,34 127 2.497.574,85 2.328.526,86 93

I. Prihodki 2014 561.204,00 570.854,49 102 909.370,85 461.912,80 51 27.000,00 24.065,23 89 1.000.000,00 1.271.694,34 127 2.497.574,85 2.328.526,86 93

1. Prihodki MKO za tekočo porabo 546.204,00 555.854,49 102 546.204,00 555.854,49 102

2. Prihodki MKO za investicije 0,00 0,00

3. Prihodki od tržne dejavnosti 1.000.000,00 1.271.694,34 127 1.000.000,00 1.271.694,34 127

4. Prihodki drugih ministrstev 694.098,00 331.268,62 48 25.000,00 23.000,00 92 719.098,00 354.268,62 49

5.

Prihodki iz zavoda za 

zaposlovanje 0,00 0,00

6.

Drugi prihodki iz izvajanja javne 

službe 0,00 0,00 0

7. Prihodki iz projektov 15.000,00 15.000,00 215.272,85 130.644,18 61 230.272,85 145.644,18 63

8. Prihodki od občin 2.000,00 1.065,23 53 2.000,00 1.065,23

II. Presežek prejšnjih let 0,00 0,00

B. Odhodki 561.204,00 570.854,49 102 909.370,85 461.912,80 51 27.000,00 24.065,23 89 1.000.000,00 894.051,20 89 2.497.574,85 1.950.883,72 78

0,00 0,00

I. Za tekoče poslovanje 561.204,00 570.854,49 102 200.172,85 98.942,02 49 27.000,00 24.065,23 89 979.500,00 823.686,67 84 1.767.876,85 1.517.548,41 86

0,00 0,00

1. Materialni stroški 0,00 0,00 118.562,85 55.659,16 47 18.000,00 14.065,23 78 773.893,12 538.631,65 70 910.455,97 608.356,04 67

a) za tekoče poslovanje 732.159,37 517.503,45 71 732.159,37 517.503,45 71

b) za program 18.000,00 14.065,23 20.400,00 7.039,82 35 38.400,00 21.105,05 55

c) za ostale stroške 0,00 0,00

d) za projekte 118.562,85 55.659,16 47 21.333,75 14.088,38 139.896,60 69.747,54 50

2. Plače in drugi izdatki za zaposlene 561.204,00 570.854,49 102 81.610,00 43.282,86 53 9.000,00 10.000,00 111 205.606,88 285.055,02 139 857.420,88 909.192,37 106

a) bruto plača 414.649,67 434.124,11 105 64.168,99 0 168.896,95 202.118,55 120 647.715,61 636.242,66 98

b) prispevki 75.426,48 65.091,95 86 10.559,37 0 13.694,49 37.450,82 273 99.680,34 102.542,77 103

c) drugi prejemki 39.679,44 33.790,02 85 4.745,52 0 14.905,44 21.327,70 59.330,40 55.117,72 93

d) regres 7.542,80 15.692,80 208 1.176,00 0 5.812,00 4.636,41 80 14.530,80 20.329,21 140

e) KDPZ 8.472,48 4.251,20 50 960,12 0 2.298,00 1.255,84 11.730,60 5.507,04 47

f) jubilenje nagrade, odpravnine… 433,13 2.904,41 671 15.516,02 433,13 18.420,43

g) sofinanciranje projektnih plač 15.000,00 15.000,00 100 43.282,86 9.000,00 10.000,00 2.749,68 71.032,54

II. Investicije 709.198,00 362.970,78 51 0,00 0,00 20.500,00 70.364,53 343 729.698,00 433.335,31 59

1 investicije - redna dejavnost 20.500,00 67.346,00 20.500,00 67.346,00 329

2 invsticije -  projek ti 15.100,00 31.702,16 3.018,53 15.100,00 34.720,69 230

3 investicije - struk turni sk ladi 0 694.098,00 331.268,62 0 0 0 694.098,00 331.268,62 48  
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5.5  RAČUNOVODSKI IZKAZI (v EUR) 

 

Tabela 7 : Bilanca stanja na dan 31.12.2013 (v EUR) 

 

  realizacija 

leto 2012 plan 2013

realizacija 

2013

indeks 

realizacija 

2013/2012

inedeks 

realizacija 

2013/ 

plan2013

SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU 5.853.301 6.503.444 5.948.806 102 91

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 294.326 294.550 328.403 112 111

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 125.068 149.001 149.264 119 100

02 NEPREMIČNINE 6.312.253 6.847.638 6.688.221 106 98

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 1.122.547 1.198.998 1.303.253 0 109

04 DRUGA OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA 1.531.719 1.783.108 1.557.240 102 87

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETNIH 

OSNOVNIH SREDSTEV 1.037.382 1.073.853 1.172.541 113 109

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 0

07 DOLOGRAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 0 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 0 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 0 0 0

B) KRATKOČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 267.844 165.300 800.240 299 484

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 

VREDNOSTNICE 1.035 0 2.155 208 #DEL/0!

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH 111.632 0 372.368 334 #DEL/0!

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 8.898 20.000 25.780 290 129

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 4.757 300 945 20 315

14 TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 52.000 50.000 192.837 371 386

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 20.042 25.000 87.948 439 352

18 NEPLAČANI ODHODKI 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 69.480 70.000 118.207 170 2

3 C) ZALOGE 51.446 30.000 45.902 89 153

I. AKTIVA SKUPAJ 6.172.591 6.698.744 6.794.948 110 101

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE 0 0 0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 182.815 433.753 380.803 208 88

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 

VARŠČINE 12.973 2.000 13.093 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 56.561 59.000 94.297 167 160

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 76.366 6.753 181.864 238 2.693

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 18.250 10.000 72.431 397 724

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 0 0 8.716 #DEL/0!

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 300.000 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 0 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 18.665 56.000 10.402 56 19

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI 5.989.776 6.264.991 6.414.145 107 102

90 SPLOŠNI SKLAD 0 0 0

91 REZERVNI SKLAD 0 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 0 0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 

PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREMETENA STREDSTVA 

IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 0 0 0

9411

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 

PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 0 0 0

9413 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 0 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 0

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA 5.883.561 6.264.991 6.154.781 105 98

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 106.215 0 259.364

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 0

I. PASIVA SKUPAJ 6.172.591 6.698.744 6.794.948 110 101

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 0

na dan 31.12.2013                                        

ČLENITEV 

SKUPIN 

KONTOV NAZIV SKUPINE  KONTOV

ZNESEK

                                   BILANCA STANJA  
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Tabela 8 : Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  (v EUR) 

 

ZNESEK

  realizacija 2012 plan 2013 realizacija 2013

indeks 

realizacija 

2013/2012

inedeks 

realizacija 

2013/ 

plan2013

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 1.863.989 1.788.377 1.952.350 105 109

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 1.818.209 1.749.377 1.905.958 105 109

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 45.780 39.000 46.392 101 119

762 B) FINANČNI PRIHODKI 1.075 0 540 50 0

763 C) DRUGI  PRIHODKI 3.354 0 12.667 378 0

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 0 0 0

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 0 0 0

DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI 0 0 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI 1.868.418 1.788.377 1.965.557 105 110

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 469.038 892.456 553.926 118 62

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 25.021 30.000 27.420 110 91

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 89.972 352.456 93.265 104 26

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 354.045 510.000 433.241 122 85

F) STROŠKI DELA 884.877 857.421 909.192 103 106

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 669.713 731.046 690.249 103 94

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 121.287 99.680 113.281 93 114

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 93.877 26.695 105.662 113 396

462 G) AMORTIZACIJA 338.885 20.500 137.555 41 671

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 0 0 0

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 39.232 18.000 40.570 103 225

467 K) FINANČNI ODHODKI 5.866 0 1 0 0

468 L) DRUGI ODHODKI 0 0 0 0 0

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687) 3.323 0 13.860 417 0

N) CELOTNI ODHODKI 1.741.221 1.788.377 1.655.104 95 93

O) PRESEŽEK  PRIHODKOV 127.197 0 310.453 244 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 0 0

del 80 DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 20.982 0 51.089 243 0

del 80

Presežek prihodkov obračuskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 106.215 0 259.364 244 0

del 80

Presežek odhodkov obračuskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 0 0 0 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 

pokritju odhodkov obračunskega obdobja 0 0 0 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih 

ur v obračunskem obdobju (celo število) 34 31 33 97 106

število mesecev poslovanja 12 12 12 100 100

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV

                               IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV  DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od 1.1. do 31.12.2013

 
 

 

 
Presežek prihodkov nad odhodki po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2013 v višini 

51.088,56 EUR (17%) znaša 259.363,85 EUR. Na eni strani PŠJ s presežkom prihodkov nad odhodki 
znižuje zadolženost, po drugi strani pa z investiranjem, predvsem pa z investicijskim vzdrževanjem v 

zavarovanem območju, ohranja in povečuje vrednost državnega premoženja, ki ga ima v upravljanju. 

Presežek prihodkov nad odhodki je vključen v program dela in finančni načrt za leto 2014 za 
investicijske namene. 
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Tabela 9: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti         
(v EUR) 

 

                                VRSTAH DEJAVNOSTI

 prihodki in odhodki 

za izvajanje javne 

službe 

 prihodki in odhodki 

od prodaje blaga in 

storitev na trgu

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 692.797 1.259.553

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 692.797 1.213.161

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 0 46.392

762 B) FINANČNI PRIHODKI 0 540

763 C) IZREDNI PRIHODKI 0 12.667

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI 692.797 1.272.760

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 65.910 488.016

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 27.420

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 5.982 87.283

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 59.928 373.313

F) STROŠKI DELA 626.887 282.305

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 488.130 202.119

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 74.154 39.127

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 64.603 41.059

462 G) AMORTIZACIJA 0 137.555

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 0 40.570

467 K) FINANČNI ODHODKI 0

468 L) IZREDNI ODHODKI 0

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687) 0 13.860

N) CELOTNI ODHODKI 692.797 962.307

O) PRESEŽEK  PRIHODKOV 0 310.453

P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0

del 80 I) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 0 51.089

del 80

Presežek prihodkov obračuskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 0 259.364

del 80

Presežek odhodkov obračuskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 0 0

       IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV  DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 

od 1.1. do 31.12.2013  

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV

ZNESEK
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Tabela 10: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov  (v EUR) 
 

 realizacija leto 

2012 plan leto 2013

realizacija leto 

2013

indeks 

realizacija 

2013/2012

inedeks 

realizacija 

2013/ 

plan2013

1 2 4 5 5 6 7

50 VII. ZADOLŽEVANJE 290.000 0 0 0 0

500 Domače zadolževanje 290.000 0 0 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 290.000 0 0 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih f inančnih institucijah 0 0 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 0 0 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti 0 0 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 0 0 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 0 0 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0 0 0 0 0

501 Zadolževanje v tujini 0 0 0 0 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 386.000 0 0 0 0

550 Odplačila domačega dolga 386.000 0 0 0 0

5501 Odplačila dolga domačim bankam 386.000 0 0 0 0

5502 Odplačila dolga drugim finančnim institucijam 0 0 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga državnemu proračunu 0 0 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti 0 0 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja 0 0 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga  drugim javnim skladom 0 0 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga  drugim domačim kreditodajalcem 0 0 0 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 0 0 0 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 0 0 0 0 0

IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA 96.000 0 0 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 128.294 0 389.151 303 0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 0 0 0 0 0

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV KONTA

 IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2013

ZNESEK
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Tabela 11: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  
(v EUR) 

 

                                                         od 1.1. do 31.12.2013

 realizacija   leto 

2012 plan 2013 realizacija 2013

indeks 

realizacija 

2013/2012

inedeks 

realizacija 

2013/ 

plan2013

I. SKUPAJ PRIHODKI 1.941.266 2.382.302 2.101.900 108 88

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 765.652 1.282.302 837.266 109 65

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 660.847 1.282.302 789.824 120 62

a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna 660.847 690.319 616.391 93 89

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 660.847 586.204 586.246 89 100

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 104.115 30.145 0 29

b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0 2.000 2.614 0 131

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 0 2.000 2.614 0 131

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 0 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 0 0 0 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 0 0 0 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 589.983 170.819 0 29

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 104.805 0 47.442 45 0

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 104.805 0 47.442 45 0

7102 Prejete obresti 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 iz naslova izvajanja javne službe 0 0 0 0

72 Kapitalski prihodki 0 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 1.175.614 1.100.000 1.264.634 108 115

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.133.602 1.066.000 1.215.607 107 114

del 7102 Prejete obresti 1.069 0 513 48 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja 0 30.000 35.847 0 119

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 34.175 0 0 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki  ne izhajajo  izvajanja javne službe 6.768 4.000 12.667 187 317

0 0 0 0 0

 II. SKUPAJ ODHODKI 1.716.972 2.682.302 1.712.749 100 64

1. ODHODKI  ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 957.247 1.356.986 996.276 104 73

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 578.620 491.872 539.535 93 110

del 4000 Plače in dodatki 515.490 414.650 480.713 93 116

del 4001 Regres za letni dopust 7.896 7.543 18.172 230 241

del 4002 Povračila in nadomestila 53.540 69.679 39.315 73 56

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.694 0 523 31 0

del 4004 Sredstva za nadurno delo 0 0 379 0 0

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 0 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 0 433 0 0

B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost 94.310 99.426 77.452 82 78

del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 46.284 54.652 39.580 86 72

del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 38.005 43.785 31.815 84 73

del 4012 Prispevki za zaposlovanje 314 371 269 86 73

del 4013 Prispevki za porodniško varstvo 523 618 448 86 72

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja 9.184 0 5.340 58 0

C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 43.753 18.000 63.290 145 352

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 21.362 9.000 20.581 96 229

del 4021 Posebni material in storitve 7.297 2.000 11.347 156 567

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 402 0 556 138 0

del 4023 Prevozni stroški in storitve 140 1.000 136 97 14

del 4024 Izdatki za službena potovanja 7.695 5.000 11.541 150 231

del 4025 Tekoče vzdrževanje 260 0 471 181 0

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 378 0 0 0 0

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 6.219 1.000 18.658 300 1.866

403 d) Plačila domačih obresti 5.121 18.000 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 235.443 729.688 315.999 134 43

4200 Nakup zgradb in prostorov 163.011 559.971 258.164 158 46

4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 0 0 0

4202 Nakup opreme 40.904 169.717 27.578 67 16

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 0 0 0

4204 Novogradnja, rekonstrukcije 0 0 0 0 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 0 0 0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 0 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 31.528 0 30.257 96 0

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski 

inženiring 0 0 0 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 0 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STRITEV NA TRGU 759.725 1.325.316 716.473 94 54

del 400

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu 187.541 262.963 212.939 114 81

del 401

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porab blaga in 

storitev na trgu 26.887 24.254 36.359 135 150

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 545.297 1.038.099 467.175 86 45

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 224.294 389.151 174 0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 300.000 0 0

           IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  PO NAČELU DENARNEGA TOKA                                                                             

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV

ZNESEK indeks rasti
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Tabela 12: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  
(v EUR) 

 

NAZIV

Nabavna 

vrednosti 

(1.1.)

Popravek 

vrednosti 

(1.1.)

Povečanje 

nabavne 

vrednosti 

Povečanje 

popravka 

vrednosti

Zmanjšanje 

nabavne 

vrednosti

Zmanjšanje 

popravka 

vrednosti Amortizacija

Neodpisana 

vrednsot 

(31.12.)

Prevrednot

evanje 

zarad 

okrepitve

Prevrednote

vanje zaradi 

oslabitve

I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva 7.989.699 2.136.398 433.335 13.861 0 0 323.969 5.948.806 0 0

A. Dolgoročni odloženi stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 148057 92388 34.077 0 0 0 14.646 75.100 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 146268 32680 0 0 0 0 9.550 104.038 0 0

D. Zemljišča 383582 0 0 0 0 0 0 383.582 0 0

E. Zgradbe 5928671 1122547 382.766 11.287 0 0 176.217 5.001.386 0 0

F. Oprema 1380569 888465 16.492 2.574 0 0 123.433 382.589 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 2552 318 0 0 0 0 123 2.111 0 0

II. Neopredmetena sredstva in opredmetena 

sredstva v lasti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročni odloženi stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena 

sredstva v finančnem najemu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročni odloženi stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

realizacija 2013

ZNESEK
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Tabela 13: Načrt izdatkov za leto 2013 (v EUR) 
 

IZDATKI REDNE DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA ZA LETO 2013 (denarni tok)

 VRSTA IZDATKA KO NTO realizacija plan realizacija indeks indeks 

evid.  leto 2012  leto 2013  leto 2013
realizacija13

/        plan 13

realizacija13

/        

realizacija12

I.

IZDATKI ZA IZVAJANJE 

JAVNE SLUŽBE 

(1.+2.+3.+4.+5.) 1.020.921 1.338.986 996.276 74 98

1.

PLAČE IN DRUGI 

IZDATKI ZAPOSLENIM 400 535.851 491.872 539.535 110 101

1.1. PLAČE IN DODATKI 4000 466.050 414.650 480.713 116 103

1.2.

REGRES ZA LETNI 

DOPUST 4001 7.238 7.543 18.172 241 251

1.3.

POVRAČILA IN 

NADOMESTILA 4002 62.563 69.679 39.315 56 63

1.4.

SREDSTVA ZA DELOVNO 

USPEŠNOST 4003 0 0 523 0 0

1.5.

SREDSTVA ZA 

NADURNO DELO 4004 0 0 379 0 0

1.6.

DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM - 

JUBILEJNE NAGRADE, 

ODPRAVNINE 4009 0 0 433 0

2.

PRISPEVKI IN DAVKI NA 

PLAČE 401+4028 87.647 99.426 77.452 78 88

2.1.

PRISPEVKI 

DELODAJALCEV ZA 

SOCIALNO VARNOST 401 78.519 90.242 72.112 80 92

2.2. PREMIJE KDPZ 4015 9.128 9.184 5.340 58 59

3.

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 402 54.400 18.000 63.290 352 116

3.1.

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 

MATERIAL IN STORITVE 4020 20.000 9.000 20.581 229 103

3.2.

POSEBNI MATERIAL IN 

STORITVE 4021 4.400 2.000 11.347 567 258

3.3.

ENERGIJA, VODA, 

KOMUNALNE STORITVE 

IN KOMUNIKACIJE 4022 1.000 0 556 0 56

3.4.

PREVOZNI STROŠKI IN 

STORITVE 4023 3.000 1.000 136 14 5

3.5.

IZDATKI ZA SLUŽBENA 

POTOVANJA 4024 16.000 5.000 11.541 231 72

3.6. TEKOČE VZDRŽEVANJE 4025 240 0 471 196

3.7.

NAJEMNINE IN 

ZAKUPNINE 4026 400 0 0 0

3.8. KAZNI IN ODŠKODNINE 4027 0 0 0 0 0

3.9.

DRUGI OPERATIVNI 

IZDATKI 4029 9.360 1.000 18.658 1.866 199

4.

IZDATKI  

FINANCIRANJA 403 0 0 0 0 0

5. INVESTICIJSKI IZDATKI 420 343.023 729.688 315.999 43 92

II.

IZDATKI  IZ NASLOVA 

PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU 

(1.+2.+3.+4.+5.) 982.143 1.343.316 716.473 53 73

1.

PLAČE IN DRUGI 

IZDATKI ZAPOSLENIM 400 317.130 262.963 212.939 81 67

2.

PRISPEVKI IN DAVKI NA 

PLAČE 401 38.480 24.254 36.359 150 94

3.

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 402 616.533 1.038.099 467.175 45 76

3.1.

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 

MATERIAL IN STORITVE 4020 183.533 300.000 140.248 47 76

3.2.

POSEBNI MATERIAL IN 

STORITVE 4021 15.000 50.000 13.189 26 88

3.3.

ENERGIJA, VODA, 

KOMUNALNE STORITVE 

IN KOMUNIKACIJE 4022 68.000 70.000 54.448 78 80

3.4.

PREVOZNI STROŠKI IN 

STORITVE 4023 22.000 50.000 29.810 60 136

3.5.

IZDATKI ZA SLUŽBENA 

POTOVANJA 4024 20.000 50.000 19.306 39 97

3.6. TEKOČE VZDRŽEVANJE 4025 173.000 200.000 108.523 54 63

3.7.

NAJEMNINE IN 

ZAKUPNINE 4026 10.000 20.000 5.377 27 54

3.8. KAZNI IN ODŠKODNINE 4027 0 0 0 0 0

3.9.

DRUGI OPERATIVNI 

IZDATKI 4029 125.000 298.099 96.273 32 77

4.

IZDATKI  

FINANCIRANJA 403 10.000 18.000 0 0 0

I.+II. SKUPAJ IZDATKI 2.003.064 2.682.302 1.712.749 64 86  
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Tabela 14: Načrt prejemkov za leto 2013 (v EUR) 
 

 PREJEMKI REDNE DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA ZA LETO 2013 (denarni tok)

VRSTA PREJEMKA KO NTO  realizacija plan realizacija indeks indeks 

evid. 2012 2013 2013
realizacija13/        

plan 13

realizacija13/        

realizacija12

I.

PREJEMKI ZA IZVAJANJE 

JAVNE SLUŽBE (A+B) 74 671.247 1.282.302 837.266 65,29 124,73

A

PRIHODKI IZ SREDSTEV 

JAVNIH FINANC (1.+2.+3.) 74 671.247 1.282.302 789.824 61,59 117,67

1.

SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA 74 632.847 665.319 591.349 88,88 93,44

1.1.

SREDSTVA ZA TEKOČO 

PORABO (MKO) 7400 632.847 561.204 561.204 100,00 88,68

1.2. SREDSTVA ZA INVESTICIJE 7400 0 104.115 30.145 0,00 0,00

2

DRUGI PREJEMKI IZ 

PRORAČUNA RS IN OBČIN 74 38.400 27.000 27.656 102,43 72,02

2.1.

SREDSTVA ZA TEKOČO 

PORABO (min.za za izobr., 

znanost in šport, Ministrstvo za 

kulturo…….) 740002 30.000 25.000 25.042 100,17 83,47

2.2.

SREDSTVA ZA INVESTICIJE 

(OBČINA) 74 0,00 0,00

2.3.

DRUGI PREJEMKI IZ 

PRORAČUNA (OBČINA) 7401 1.925 2.000 2.614 130,70 135,81

3

PREJETA SREDSTVA IZ 

DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 

SREDSTEV PRORAČUNA EU* 74 0 589.983 170.819 28,95 0,00

B

DRUGI PREJEMKI ZA 

IZVAJANJE DEJAVNOSTI 

JAVNE SLUŽBE 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 71,72,73 0 0 47.442 0,00 0,00

1.

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV IZ 

NASLOVA JAVNE SLUŽBE 7130 0 0 47.442 0,00 0,00

2. PREJETE OBRESTI 7102 0 0 0 0,00 0,00

3.

PREJETE DIVIDENDE IN 

DRUGI DELEŽI V DOBIČKU 

PODJETIJ IN FINANČNIH 

INSTITUCIJ 72 0 0 0 0,00 0,00

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 1.025.166 1.100.000 1.264.634 114,97 123,36

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU (1.+2.+3.+4.+5.) 71 1.025.166 1.100.000 1.264.634 114,97 123,36

1.

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU ** 7130 961.166 1.066.000 1.215.607 114,03 126,47

2. PREJETE OBRESTI 7102 0 0 513 0,00 0,00

3.

PREJEMKI OD NAJEMNIN, 

ZAKUPNIN IN DRUGI 

PRIHODKI OD PREMOŽENJA 7103 64.000 30.000 35.847 119,49 56,01

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 4.000 12.667 0,00 0,00

I.+II. SKUPAJ  PREJEMKI 1.696.413 2.382.302 2.101.900 88,23 123,90  
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Izjavljamo, da v letu 2013 nismo imeli finančnih terjatev, naložb in posojil ter finančnih terjatev in 

naložb, zato nismo predložili: 

- izkaza stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil za leto 2013 in 
- izkaza računa finančnih terjatev in naložb za leto 2013.  

 
 

6. ZAKLJUČEK 

 
 

Kljub težavam zaradi izvajanja vladnih ukrepov se je zavod maksimalno angažiral, da je izvajal 
aktivnosti v skladu s sprejetim planom za 2013. Kljub krizi, ki vlada na trgu, te v poslovanju parka ni 

bilo čutiti saj je park obiskalo večje število obiskovalcev kot lani in so doseženi lastni prihodki v okviru 

načrtovanih. Prav tako je v skladu s planom realizacija programa in prihodkov iz proračuna za 
opravljanje javne službe. Zmanjšan obseg delovne sile za določen čas v času turistične sezone je bil 

dopolnjen s prerazporeditvijo redno zaposlenih delavcev, kljub temu pa je planiran nadzor in vodenje 
po parku, jamah, muzejih ter Mali in Veliki dolini nemogoče kvalitetno in strokovno izvajati. Na to je 

opozoril tudi strokovni svet na svojem rednem letnem sestanku. Strokovni svet javnega zavoda PŠJ je 
zato priporočil, da se mora zagotavljati kvalitetno vodenje in stalen naravovarstveni nadzor po 

zavarovanem območju. Strokovni svet zaradi uspešnosti kolektiva, dobrih poslovnih rezultatov in 

lastnega zagotovljenega vira financiranja zaposlenih za določen čas in predvsem zaradi zagotavljanja 
visokih standardov varstva svetovne dediščine in varnosti obiskovalcev priporoča, da zavod zagotovi 

ustrezno število le teh. Le tako bo tudi zadoščeno vsem strokovnim kriterijem in standardom za 
uspešno in trajnostno upravljanje z naravno svetovno dediščino, Ramsarsko lokaliteto, MAB 

območjem, območjem Natura 2000, Europark in ISCA lokacijo ter delom območja, ki pripada Alpski 

mreži … 
 

V mesecu novembru je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izvedlo nadzor poslovanja PŠJ. Na podlagi 
poročila tega nadzora je bilo že v letu 2013 izvedenih vrsto predvidenih ukrepov predvsem vezanih na 

javna naročila ter na plače, prispevke in druge osebne prejemke. Ostali predvideni ukrepi se bodo 

izvedli v letu 2014. 
 

Poleg tega je pomembno še naprej skrbeti za dobro sodelovanje z lokalnim prebivalstvom in lokalno 
skupnostjo, kot tudi zagotoviti izvajanje potrjenih projektov. Skozi izvajanje projektov se namreč 

izvaja tudi pomembna podpora nekaterim prioritetnim nalogam javne službe in na ta način zavod 
lahko zagotovi kvalitetnejše doseganje zastavljenih ciljev.  

 

 
 

 
 

 

 
 

Pripravili:       V.d. direktorja JZ PŠJ: 
Strokovne službe JZ PŠJ      Stojan Ščuka  

        


