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1. UVOD 

 
 
Poročilo o delu in finančno poročilo Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 2014 se 

nanaša na program dela, ki je bil sprejet na 5. seji sveta zavoda dne 18. 4. 2014 in potrjen s strani 
pristojnega ministra s sklepom številka 35602-5/2014 z dne 12. 6. 2014.  
 
Vse aktivnosti PŠJ so usmerjenje k doseganju glavnih ciljev, ki izvirajo iz petletnega Programa varstva 

in razvoja parka za obdobje 2013–2017, ki je bil potrjen v Državnem zboru RS konec januarja 2014. V 

sodelovanju s svetom zavoda in strokovnim svetom je poskrbljeno za dosledno izvajanje nalog, 
opredeljenih z zakonskimi in programskimi akti, ki so primarno namenjene spremljanju in analiziranju 

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

nadaljujejo aktivnosti v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, vzdrževanje parkovne infrastrukture ter 

izobraževanje in ozaveščanje širše javnosti. 
 

Za izvajanje programa in načrtovanih dejavnosti zavoda je odgovoren direktor zavoda, delo pa se 
izvaja z nalogami vezanimi na posamezne službe oz. nosilce posameznih nalog. 

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

direktorju zavoda. Za uspešno in smotrno izvrševanje nalog notranje organizacijske enote posamezni 

uslužbenci med seboj sodelujejo v vseh zadevah, ki so skupnega pomena. V ta namen se usposabljajo 
in izobražujejo, usklajujejo programe dela, izmenjujejo mnenja, izkušnje, podatke in vedenja, 

sodelujejo v delovnih skupinah pri pripravi in obravnavi gradiv ter sodelujejo pri promociji in 
posredovanju informacij o parku. Sestavni del letnega poročila o delu zavoda je tudi realizacija 

kadrovskega načrta. 

 
V letu 2013 je bil v PŠJ izveden nadzor poslovanja s strani pristojnih služb MKO in izvedba predlaganih 

ukrepov je obsegala tudi del programa za leto 2014. Predvideni ukrepi so se zaradi sprejema novega 
Zakona o ohranjanju narave, ki je vplival na spremembe aktov PŠJ, pričeli izvajati v drugi polovici leta. 

Tako je bil na svetu zavoda sprejet nov statut, ki je bil poslan na medresorsko usklajevanje in na 

potrditev na MOP. Po potrditvi statuta se bodo v letu 2015 pripravile še spremembe ostalih aktov PŠJ. 
 

2. OCENA USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI DOSEGANJA 
ZASTAVLJENIH NALOG 

 

Z opravljenim delom po zastavljenih ciljih v letu 2014 je PŠJ zadovoljen. Naloge so se opravljale v 

skladu z izhodišči, ki jih je v januarju 2014 zaradi zaostrenih pogojev pri porabi proračunskih sredstev 

za upravljavce zavarovanih območij predpisalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.  

V skladu z izvajanjem nalog po prioritetah, kot jih je predpisalo MKO, se je v sklopu glavne prioritete 
nemoteno izvajal naravovarstveni nadzor po parku in popis naravnih vrednot.  

Uspešno se nadaljuje projekt v okviru evropskih strukturnih skladov, ki zajema obnovo jamske 
infrastrukture v Tihi in Šumeči jami ter prenovo dela sprejemnega centra PŠJ v Matavunu. Dela v jami 

so bila končana, potekajo še priprave na razpis in izvedbo pristopnih kontrol. Prav tako se v skladu s 
planom uspešno izvajajo mednarodni in domači projekti: RoofOfRock, Škocjan-Risnjak, Living 

Landscape, Škocjanske Okapn'ca, Comenius - To Do It, ki se je v letu 2014 zaključil, in Priprava 

skupne nominacije za vpis Dinarskega krasa na seznam svetovne dediščine. 

Ukrepe, ki izhajajo iz nadzora poslovanja PŠJ smo, razen sprejetja aktov, v celoti izvedli v prvi polovici 
leta. Sredstva pridobljena z vstopninami in donacijami, z upravljanjem nepremičnin in s koncesijami 

smo opredelili kot nejavni vir financiranja javne službe, ter določili ključe in sodila za delitev stroškov 

med dejavnostmi za razporeditev odhodkov na javno službo in tržno dejavnost. Sprejeli smo nov 
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Pravilnik o javnem naročanju in uskladili vse naše aktivnosti s tem pravilnikom in veljavno zakonodajo. 
Izvedli smo vse predlagane ukrepe, ki so vezani na izvajanje zakona za uravnoteženje javnih financ. 

Vzpostavili smo nov način vodenja evidenc delovnega časa in prenehali z izplačevanjem dodatka za 

delo v deljenem delovnem času in nezgodno zavarovanje. Za vse zaposlene se je od leta 2008 
preverilo 20% omejitev  izplačila za manj ugodne delovne pogoje ter dodatke za nevarnost in  

posebne obremenitve in to uskladili z veljavno zakonodajo. Popravili smo razlike nastale zaradi 
neupravičeno zahtevanih sredstev. Po sprejetju novega Zakona o ohranjanju narave (ZON), smo  

pripravili nov statut, ki je bil polega poslovnika sveta zavoda obravnavan na oktobrski seji. Sprejetju 

statuta bodo sledili še ostali splošni in konkretni akti.  

Zaradi pozne odobritve prošnje za zaposlitev sezonskih delavcev, so bile pri organizaciji vodenja po 
Škocjanskih jamah na začetku sezone, v maju in juniju, določene težave, ki pa jih je zavod uspel rešiti, 

tako da je glavna turistična sezona do konca septembra nato potekala brez zapletov. 

 

2.1 OCENA DOSEGANJA KAZALNIKOV 

 

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

dela za leto 2014. Površine v jami, preraščene z lampenfloro se dejansko zmanjšujejo (izvajalo se je 
fizično in kemično odstranjevanje), prav tako so se zamenjala svetila in osvetljevanje, kar naj bi v 

prihodnje pripomoglo k dodatnemu zmanjšanju lampenflore v jami. Ohranja se prisotnost ptic iz ptičje 
direktive. Tujerodna invazivna vrsta ameriški pajesen je omejen, pomladanski poganjki so bili spet 

porezani. Odstranjenih je bilo tudi nekaj osebkov iste vrste na parkirišču pri sprejemnem centru. 
Ohranjajo se površine, na katerih se izvajajo ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti, popisanih je 

bilo novih 10 naravnih vrednot, vse so v ugodnem stanju. Kot načrtovano, je bil izdan Priročnik o 

suhozidni gradnji na Krasu. Obnovljenih je bilo okrog 90 m suhih zidov (predvidenih 40 m), in sicer na 
poljski poti iz Škocjana v Matavun, pri makadamskem parkirišču sprejemnega centra ter na poti proti 

Globočaku. Obisk izven sezone počasi narašča. Glede na fizikalno-kemijske meritve v jami ni 
ugotovljenih odstopanj v povezavi s številom obiskovalcev. V aktivnosti zavoda je vključenih od 30-

40% domačinov na vsako aktivnost. Očiščeni sta bili dve divji odlagališči. PŠJ se je udeležil čistilne 

akcije »Spust za čisto Reko« in jo tudi finančno podprl.  
Dosežena nista bila naslednja kazalnika vezana na netopirje in registracijo proizvodov z znamko PŠJ. 

Vezano na netopirje so bile opažene vse ciljne vrste netopirjev zimskega monitoringa (veliki 
podkovnjak, dolgonogi in dolgokrili netopir). Vendar sta bili števili velikih podkovnjakov in dolgokrilih 

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

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

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

monitoring izveden zgolj na lokacijah v Rudolfovi dvorani in Dvorani ponvic, ne pa v Hankejevem 
kanalu, od koder z gotovostjo ugotavljamo prisotnost kolonij iz preteklih opažanj (npr. leta 2012 okoli 

3.000 osebkov blizu Deževne jame – ustni vir: Samo Šturm). 

V prihodnje bomo izvedli analizo osvetlitve poti in poteka turističnega obiska ter nadaljevali z 
monitoringom. Vezano na registracijo proizvodov z znamko, se aktivnosti, zaradi zahtevnosti 
postopkov in pomankanjem časa, premaknejo v leto 2015. 
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V spodnji tabeli je prikazana realizacija aktivnosti po prioritetah, ki so imele podlago v izhodiščih MOP.   

 

Tabela 1: Realizacija aktivnosti po prioritetah 

1. PRIORITETA 2. PRIORITETA 3. PRIORITETA

Naloga

Varstvene 

upravljavske in 

nadzorne naloge 

PLAN

Varstvene 

upravljavske in 

nadzorne naloge 

REALIZACIJA
%       

realizacije

Naloge urejanja 

obiska in 

ozaveščanja 

javnosti PLAN

Naloge urejanja 

obiska in 

ozaveščanja 

javnosti 

REALIZACIJA

%         

realizacije

Razvojne 

naloge 

PLAN

Razvojne 

naloge 

REALIZACIJA %        

realizacije

Število ur 29.060 21.543 74,13 26.474 26.952 101,81 5.582 6.516 116,73

Delež ur  v % 48 39 43 49 9 12

Višina stroškov v EUR 663.053,14 686.603,14 103,55 736.003,08 679.235,39 92,29 206.367,81 186.525,27 90,38

Delež stroškov v % 41 44 46 44 13 12

Višina investicij v EUR 64.600,00 29.106,34 45,06 1.496.470,00 1.336.397,15 89,30 5.000,00 0,00 0,00

Investicije v % 4,1 2,1 95,6 97,9 0,3 0,0

 

 

Iz zgornje tabele je videti, da so varstvene upravljavske in nadzorne naloge obsegale 39% vseh ur, 
naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti okoli 49% in razvojne naloge 12%. Manjša odstopanja 

med prvima dvema prioritetama so predvsem zaradi mednarodnega pomena parka, pri čemer mora 

PŠJ izpolnjevati določila mednarodnih konvencij in programov ter pomanjkanja vodnikov zaradi 
povečanega obiska zavarovanega območja, zaradi česar je prišlo do prerazporeditev zaposlenih. Večja 

realizacija na razvojnih nalogah pa je odraz večjega angažiranja zaposlenih na projektih. 
 

 

Graf 1: Ure za izvajanje nalog po prioritetah 
 

 
 

Višina stroškov  v prvi prioriteti je nekoliko višja od planiranih predvsem na račun izvedbe študij, ki so 
bile evidentirane med stroške, planirane pa med investicije. 
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3. PREGLED REALIZACIJE PO ZASTAVLJENIH CILJIH IN NALOGAH 

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

habitatnih tipov 
3. Cilj: Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine 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 
 
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 2014 je podan po posameznih operativnih ciljih. 
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1. Cilj: Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta 

 

Prior. 

Cilj –  

podcilj –  

naloge in aktivnosti 

 

Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki 

koordinator 

  
1. Ohranjanje Škocjanskih 

jam in drugega 

podzemnega sveta 
46.267,57 41.293,31 

  
1.1 Zagotoviti znanstvene 

informacije in analize  
11.666,61 11.616,54 

I 

1.1.a Na podlagi ocene stanja 

podzemne favne za izbrane 

vrste vzpostaviti trajno 

spremljanje stanja  

763,69 
699,06 
Šturm 

V sodelovanju z IZRK smo za ugotavljanje fizikalno-kemijskih parametrov (temperatura, pH, specifična 

električna prevodnost, Cl-, NO3-, PO4 3-, SO4 2-, Ca2+/Ca2++Mg2+, TOC, NH4 +, KPK, BPK5, triazinski in 

organo-fosforni pesticidi, celokupni fenoli ter detergenti) opravili vzorčevanje reke Reke vzdolž njenega toka 

pred ponorom (mesti vzorčevanja: Reka/Cerkvenikov mlin, Reka/Malni) ter v Škocjanskih jamah (mesto 

vzorčevanja: Reka/Svetinova dvorana). Zaradi povišanega vodostaja reke Reke v Škocjanskih jamah nismo 

opravili vzorčenja v Martelovi dvorani. Vodni vzorci so bili odvzeti 30. 9., 18. 11. in 16. 12. 2014. V vzorcu 

reke Reke, vzorčenem septembra v Svetinovi dvorani ni bilo zaznanih fenolnih spojin ter triazinskih in organo-

fosfornih pesticidov. V vzorcu reke Reke iz Svetinove dvorane novembra je bila zaznana prisotnost neionskih 

tenzidnih detergentov. V vodotoku so bili nekoliko povišani parametri, ki nakazujejo prisotnost organskih snovi 

(KPK, BPK5, TOC). Koncentracije bakterioloških indikatorjev so bile povišane. 

V vzorcu reke Reke iz Svetinove dvorane decembra ni bilo zaznanih detergentov. Fizikalno-kemijsko stanje 

reke Reke na merilnih točkah je bilo relativno dobro. Triazinskih in organofosfornih pesticidov nismo zaznali. 

Ob visokih vodah je bila zaznana nizka koncentracija neionskih tenzidnih detergentov. V reki Reki so bili 

izolati, indikativni za E. coli, kar običajno nakazuje svežo fekalno kontaminacijo. Ekstremni hidrološki pogoji 

(nizek oziroma visok pretok) vpliva na kakovost reke Reke. To se najbolj vidi v povišanih vrednostih 

bakteriološki indikatorjev, npr. ob nizkem vodostaju julija 2012 in 2013, ter ob visokem, novembra 2014. Z 

vidika aerobilogije je bil v času vzorčenja (12. 11. 2014) pretok reke Reke zelo visok (~200 m3/s) kar je 

povzročilo nastajanje meglic, pršenja, intenzivno mešanja zraka ter nastajanje aerosolov. Veliko 

mikroorganizmov je bilo na ta način aerosoliziranih. Najvišja zabeležena koncentracija je bila 2418 CFU/m3 

kar znatno presega maksimalno priporočeno koncentracijo mikrobov (300 CFU/m3) za bivalne prostore.  

I 
1.1.c Spodbujati speleološke, 

biospeleološke, hidrogeološke 

in geološke raziskave 
10.902,92 

10.917,47 

Peric 

Zaradi neugodnih vremenskih oziroma hidroloških razmer raziskovanje jam skozi odtočne sifone ni bilo 

mogoče. Nadaljevanje raziskav v smeri proti Kačni jami se torej premakne v obdobje bolj stabilnih in ugodnih 

vremenskih, predvsem pa hidroloških razmer. Nadaljuje se sodelovanje z znanstveniki z Inštituta za 

raziskovanje krasa v Postojni in sodelovanje z drugimi znanstvenimi institucijami (Institut für Geo- und 

Umweltnaturwissenschaften, Freiburg) s področja biospeleologije, po novem tudi spremembe v rabi tal med 

preteklostjo in danes.  

  

1.2 Z ukrepi aktivnega 

varstva zagotavljati 

ohranjanje naravnih 

procesov v jamskem 

sistemu 

16.293,72 19.770,94  
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I 

1.2.b Vključiti rezultate 

spremljanja stanja fizikalnih in 

kemijskih parametrov v letne 

programe dela 

320,75 
293,61 

Peric 

Na podlagi rezultatov spremljanja stanja se je pripravil osnutek oblikovanja mirnih con v jami, ki je v fazi 

usklajevanja in bo sprejet v letu 2015. 

Na podlagi rezultatov iz točke 1.1.a je podan predlog, da se v času visokih voda izogiba bližini reke Reke 

oziroma skrajša kontaktni čas z aerosoli v Svetinovi dvorani, Dvorani ponvic in Rudolfovi dvorani). V Tihi jami 

že manjše število turistov vpliva na povišanje koncentracij bakterij v zraku. Priporočilo je, da se turisti v tem 

delu jame čim manj zadržujejo. Celotno poročilo je na voljo v arhivu zavoda. 

II 

1.2.c Oblikovati načrt vodenja 

obiskovalcev v jami v ključnih 

obdobjih prezimovanja in 

razmnoževanja netopirjev 

1.771,77 
1.621,83 

Šturm 

Izdelan je osnutek-predlog načrta conacije rabe jamskega sistema s posameznimi turističnimi in mirnimi 

conami za ohranjanje naravnih procesov v jamskem sistemu. V grobem je predlog, da se obstoječ turistični 

del jam (stanje 2014) obravnava kot »turistični del« vsi ostali predeli, kjer turizem še ni razvit pa ostanejo 

»mirne cone«. Podan je predlog mikro-conacij in predlagani so ustrezni režimi. Predlog čaka na usklajevanja 

ter dokončno potrditev vseh strokovnih služb. 

I 

1.2.d Izsledke raziskav 

aktivnosti iz operativnega cilja 

1.1 vključiti v načrt preudarne 

rabe jamskega sistema  

61,10 
55,93 

Peric 

Tako kot v preteklih letih se izsledki raziskav sproti vključujejo v načrt preudarne rabe jamskega sistema, pri 

čemer se velika pozornost posveča varstvenim ukrepom za čim večje ohranjanje naravnega jamskega okolja v 

naravnem stanju v sodelovanju z ZRSVN, raziskovalci iz Inštituta za raziskovanje krasa in Biotehniške 

fakultete. 

I 

1.2.e Zaradi zagotavljanja 

varnosti obiskovalcev 

spremljati stanje tektonskih 

premikov v jami (razpoke v 

stenah) 

488,76 
447,40 

Opara 

Stanje tektonskih razpok je bilo izvedeno le enkrat, saj ni bilo večjih temperaturnih ekstremov (predvsem led), 

ki bi lahko vplivali na njihovo stanje. Izmerjene vrednosti ne odstopajo od povprečja.  

I 

1.2.f Za ugotavljanje vpliva 

obiskovanja Škocjanskih jam 

na naravne procese spremljati 

stanje mikroklime v jami 

13.651,34 
17.352,18 

Debevec 

Meritve mikroklime v jami so bile zaradi vzdrževalnih del okrnjene, saj je prihajalo do izpada električnega toka 

in drugih motenj. V poletnem času so bile izvedene meritve klimatskih parametrov in analize aerosolov. 

Meritve klimatskih parametrov in aerosolnih karakteristik v Škocjanskih jamah so pokazale opazen vpliv 

zunanjega zraka na jamski zrak v poletnem obdobju, ko z zunanjim zrakom in obiskovalci pride v jamo veliko 

večjih delcev. Povprečna vrednost PM2.5 v poletnem obdobju, izmerjena z gravimetrično metodo, je bila 1.6 

µg/m3, z optično metodo pa 1.7 µg/m3. Temperatura na merilnih mestih Kalvarije in Šotora je bila v poletnem 

merilnem obdobju 13oC, CO2 v vrednosti 1040 – 1420 ppm, relativna vlažnost od 86 do 90%, pozitivni ioni od 

3000 do 40000 št/cm3, negativni ioni pa od 25000 do 35000 št/cm3, hitrost doze od 110 do 130 nSv/h. Izvajal 

se je monitoring radona in potomcev zaradi varstva zaposlenih pred sevanji. Prejete efektivne doze za 

zaposlene bodo znane konec marca 2015. V sklopu varstva pred sevanji je bilo izvedeno spremljanje časa 

zadrževanja v jami. Redno zaposleni naravovarstveni nadzorniki so v letu 2014 opravili 771 ur, povprečno  

94,5 ur na vodnika, honorarno zaposleni 2268 ur, povprečno 96,4 na vodnika, zaposleni na upravi pa 1226,5, 

povprečno 68 ur na zaposlenega. Izvedeno je bilo obvezno izobraževanje z izpitom iz varstva pred sevanji. 

Realizacija je nekoliko višja od planiranega zaradi dejstva, da je večje število honorarnih vodnikov moralo 

opraviti izobraževanje z izpitom iz varstva pred sevanji, kot je bilo planirano. 
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1.3 Z ukrepi renaturacije 

vzpostaviti prvotne 

ekološke značilnosti v 

degradiranih delih 

jamskega sistema 

18.307,24 
  

9.905,83 

I 

1.3.b Na jamskih sedimentih 

in skalnem reliefu vzdolž poti, 

urejene za obisk, sanirati in 

zmanjšati lampenfloro 

4.321,63 
3.089,09 

Zorman/Šturm 

Med projektom (več v točki 4.2) se zamenjujejo stare sijalke v turističnem delu jame. Nekatere točke sijalk se 

bo povsem opustilo. Več o tem v poročilih o poteku projekta. Izvedlo se je odstranjevanje lampenflore v 

Paradižu z aplikacijo 20% raztopine vodikovega peroksida na treh lokacijah na skupni površini okrog 25m2. 

Predhodno smo biološko pregledali površine ter odstranili prisotno jamsko favno. Površine so bile že 

predhodno precej »zelene« v veliki meri gre za več desetletno inkrustrirano lampenfloro v sigi. Nakupili smo 

osebno zaščitno opremo za štiri uslužbence PŠJ za delo z raztopino H2O2. Poteka spremljanje nastajanja 

lampenflore na lokacijah novih svetil. 

I 

1.3.c Odstraniti odvečen 

gradbeni material, dele 

opuščene infrastrukture in 

ostali odvečen material iz jame 

13.802,32 
6.648,97 

Opara 

Očiščena je bila jama v neposredni bližini makadamske ceste od Matavuna proti Dolnjim Ležečam. V njej je 

bilo okrog 20 m3 gospodinjskih odpadkov in kadavrov. Odpadki so bili odpeljani na komunalno deponijo v 

Sežani. Realizacija tega dela postavke je nekoliko nižja zaradi manjše količine odpadkov, kot je bilo prvotno 

predvideno.  

Poleg tega je bilo saniranih več manjših odlagališč gradbenih odpadkov (ob makadamski poti od Matavuna 

proti Divači ter ob poti od Betanje proti Malnom). Ob poljski poti pod Kozaro je bilo odlagališče gradbenih 

odpadkov sanirano le delno, saj se je med izvajanjem del pokazalo, da je nasip z odpadnim materialom precej 

večji od prvotno predvidenega in bi bilo sredstev, planiranih pod to postavko, občutno premalo za dokončanje. 

Zato je tudi tukaj prišlo do nižje realizacije. Vsi gradbeni odpadki so bili odpeljani na gradbeno deponijo v 

kamnolom Laže.  

I 
1.3.d V Tihi jami na vzorčni 

površini vzpostaviti prvotno 

stanje jamskih tal  
183,29 

167,78 

Opara 

V sklopu projekta ESRR se je saniral tisti del jame, kjer so potekala gradbena dela. Pred ostalimi 

restavratorskimi posegi je bilo v sodelovanju s predstavniki ZRSVN dogovorjeno, da se predhodno oblikuje in 

uskladi študija o sanacijskih posegih na najbolj degradiranih predelih v jami, predvsem v Tihi jami. Ta je šele v 

pripravi, zato aktivnost še ni v celoti izvedena.  
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Pregled realizacije Cilja 1 v 2014 
 

 

Doseganje kazalnikov 

 

Dolgoročni cilj Kazalnik Realizacija 

1. Ohranjanje 

Škocjanskih jam in 

drugega 

podzemnega sveta 

- ohranitev/povečanje populacije netopirjev 

po protokolu za spremljanje stanja 

netopirjev v podzemnih habitatih 

Slovenije* 

 

- velikost (površina v m2) saniranih 

površin, kjer se zmanjšuje lampenflora 

- Kazalnik ni bil dosežen. Opažene so bile vse ciljne 

vrste netopirjev zimskega monitoringa (veliki 

podkovnjak, dolgonogi in dolgokrili netopir). Vendar 

sta bili števili velikih podkovnjakov in dolgokrilih 

netopirjev precej manjši kot pri nadzoru stanja v 

zadnjih zimskih pregledih,  

števili dolgonogih in širokouhih netopirjev pa so 

primerljivi s predhodnim popisom. Vzroka za veliko 

zmanjšanje števila prvih dveh vrst sta lahko dva. 

Prvi zaradi vremenskih pogojev, tople jeseni in zime, 

kar je lahko povzročilo, da se del netopirjev ni 

preselil v Škocjanske jame. Drugi vzrok pa je lahko 

v jami potekajočih delih. Ni izključeno, da sta oba 

vzroka lahko prepletena. Res pa je, da je bil 

monitoring izveden zgolj na lokacijah v Rudolfovi 

dvorani in Dvorani ponvic, ne pa v Hankejevem 

kanalu, od koder z gotovotstjo ugotavljamo 

prisotnost kolonij iz preteklih opažanj (npr. leta 2012 

okoli 3.000 osebkov blizu Deževne jame – ustni vir: 

Samo Šturm) 

 

- Lampenflora se odstranjuje; zamenjalo se v celoti 

vrsta svetil (metalhalogen svetila so zamenjala LED 

svetila); v okvirno 85% so bile zamenjane lokacije 

svetil in osvetljevanja; na 3 lokacijah v Paradižu cca. 

25m2 s H2O2, ter fizično odstranjena ob menjavi 

svetil v Tihi jami pri 6 svetilih cc. 10m2; odstranjenih 

je bilo tudi deset reflektorjev v Tihi jami, kar prispeva 

k zmanjševanju površin, kjer se razrašča 

lampenflora. 

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

naročnik Republika Slovenija, MKO 

 

Realizacija stroškov  

Cilj
Skupaj odhodki 

PLAN         

Skupaj odhodki - 

REALIZACIJA         
% REALIZACIJE

Stroški dela - 

PLAN

Stroški dela - 

REALIZACIJA
% REALIZACIJE

Materialni stroški - 

PLAN

Materialni stroški - 

REALIZACIJA
% REALIZACIJE Investicije PLAN

Investicije - 

REALIZACIJA 
% realizacije

1. Ohranjanje 

Škocjanskih jam in 

drugega 

podzemnega sveta

46.267,57 41.293,31 0,89 18.267,57 15.966,63 0,87 28.000,00 25.326,68 0,90 0,00 0,00 0,00

 
 

Realizacija stroškov je odvisna od realizacije ur ter izvedbe določenih aktivnosti, zato so stroški 

nekoliko nižji od načrtovanih.  
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2. Cilj: Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter 
habitatnih tipov 

 

Prior. 

Cilj –  

podcilj –  

naloge in aktivnosti 

 

Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki /  

koordinator 

  

2. Ohranjanje ugodnega 

stanja naravnih vrednot, 

živalskih in rastlinskih vrst 

ter habitatnih tipov  

170.716,84 123.038,74  

  

2.1 Ohranjati 

geomorfološke in geološke 

naravne vrednote izven 

sistema Škocjanskih jam 

79.415,98 57.406,59  

I 

2.1.a Na zavarovanem in 

širšem območju parka izvajati 

reden naravovarstveni nadzor 

in pri tem sodelovati s 

prostovoljnimi 

naravovarstvenimi nadzorniki, 

inšpekcijskimi službami in 

nevladnimi organizacijami 

36.219,86 
31.919,27 

Zorman 

Na zavarovanem in vplivnem območju se je z namenom ohranjanja narave in naravnih vrednot izvajal reden 

naravovarstveni nadzor, in sicer v sodelovanju s prostovoljnimi naravovarstveniki, inšpekcijskimi službami in 

nevladnimi organizacijami. S slednjimi se sodeluje predvsem na področju preprečevanja umeščanja vetrnih 

elektrarn in novih avtocestnih odsekov na Kras ter pri spremljanju stanja voda. Širša javnost je vključena v 

naravovarstvene aktivnosti tudi skozi odbor za naravo v sklopu programa MAB, ki je bil ustanovljen v letu 

2014. 

Za zagotavljanje nadzora je imel zavod v spomladanskih mesecih težave pri zagotovitvi redne prisotnosti na 

terenu, predvsem med povečanim obiskom, in sicer z rednimi nadzorniki in honorarno zaposlenimi vodniki saj 

so nekateri zaposleni bili vključeni v vodenje in nadzor po jami namesto po območju parka in vplivnem 

območju, ker zavod ni dobil pravočasne odobritve za kadre. Del časa se je prerazporedil tudi na izobraževanje, 

okoljsko vzgojo in izpit za jamske vodnike, ki je pomemben faktor pri sistemu varstva narave. V nadzor so se 

vključevali tudi prostovoljni naravovarstveni nadzorniki. Odobritve za planirano pripravništvo v naravovarstveni 

nadzorni službi ni bilo. 

V okviru prekrškovnega postopka sta zaradi postavljene rampe in onemogočenem dostopu do Reke ter zaradi 

slabega vremena bila izdana le en plačilni nalog in ena odločba o prekršku ter 32 opozoril. Slednje se 

nanašajo večinoma na obnašanje v jamskem sistemu. Sodelovalo se je predvsem na preventivi z varnostno 

službo, medobčinsko inšpekcijo, policijo in pri pisanju mnenj za posege v prostor z ZRSVN OE Nova Gorica. 

I 

2.1.b Nadaljevati redno 

spremljanje stanja naravnih 

vrednot na območju parka in 

po potrebi izvesti nujne ukrepe 

 
18.603,60 

 

16.218,29 

Zorman 

V sodelovanju z ZRSVN OE Nova Gorica se je nadaljevalo redno spremljanje naravnih vrednot. Izpolnjevalo se 

je obrazce za popis naravnih vrednot v parku in vplivnem območju parka. Vse popisane in obiskane naravne 

vrednote so v ugodnem stanju. 

I 
2.1.c Nadgraditi GIS-sistem za 

spremljanje stanja 

 
946,98 

 

782,95 

Šturm/Peric 

Nadaljuje se vnašanje podatkov, pridobljenih s terenskim delom, v GIS-sistem. Na novo so bila vnesena 

območja s tujerodnimi vrstami v zavarovanem območju parka. 
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I 

2.1.d Odkupiti zemljišča na 

območjih naravnih vrednot 

(soteska Reke, udornice …) z 

namenom zagotavljanja 

aktivnega varstva – pripravi se 

dokument prioritetnih odkupov 

po zemljiščih 

22.152,74 
7.577,29 

Pečar 

Za odkup parcel v soteski Reke - varovalni gozd in karbonatne stene – Natura 2000 - je bil opravljen 

predhoden pogovor. V drugi polovici leta sta bili odkupljeni dve parceli na pobočjih soteske Reke pod Naklim. 

Odkup ostalih predvidenih parcel ni bil realiziran, ker ni bil sklenjen dokončen dogovor z lastniki zemljišč 

(nezainteresiranost s strani lastnikov). 

I 
2.1.e Spodbujati hidrološke, 

geomorfološke in geološke 

raziskave 
1.492,80 

908,78 

Peric 

V sodelovanju s predstavniki Inštituta za raziskovanje krasa je bilo dogovorjeno, da se bodo v letu 2015 

izvajale morfološke raziskave jam na Prevali in njihove povezave z udornicami.  

  

2.2 Ohranjati in z aktivnimi 

ukrepi zagotavljati dobro 

stanje površinskih in 

podzemnih voda 

24.230,87 10.072,82  

I 

2.2.a Sodelovati pri pripravi 

načrta in dokumentacije 

odvajanja, zbiranja in čiščenja 

odpadnih voda za naselja v 

parku (Matavun, Škocjan in 

Betanja) 

16.221,91 
6.968,50 

Pečar 

Zavod je župana občine Divača večkrat pozval k ureditvi problematike odvajanja, zbiranja in čiščenja odpadnih 

vod za tri naselja v parku.  

Za izvedbo čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod iz sprejemnega centra je bil izbran projektant, ki je 

izdelal idejno zasnovo. Ta je bila poslana vsem soglasodajalcem za pridobitev projektnih pogojev. Realizacija 

je nižja, ker se je v letu 2014 izvedla le izdelava idejnega načrta, sama izgradnja pa se je zaradi dolgotrajnosti 

postopkov premaknila v leto 2015 in 2016.  

I 
2.2.b Iz struge ter brežin Reke 

in Sušice odstraniti odpadke 6.176,09 
1.426,56 

Opara 

V okviru delovne akcije se je očistilo strugo Sušice in Reke v zavarovanem območju parka. Poleg čiščenja 

enostavnih odpadkov je bilo mišljeno še odstranjevanje kamnitih ostankov prvotnega mosta, kar pa se je ob 

natančnejšem pregledu stanja pokazalo za tehnično precej zahtevnejše in je zato odpadlo. 

I 

2.2.c Sodelovati pri odkrivanju 

in vzpostavitvi evidence 

potencialnih onesnaževalcev 

Reke in Sušice 

488,76 
447,40 

Peric 

V letu 2014 se je prekontroliralo seznam potencialnih onesnaževalcev Reke in Sušice, novih ni bilo 

zabeleženih. 

I 

2.2.d Sodelovati pri analizi 

prenikajoče vode v jami in 

rezultate vključiti v 

upravljavske aktivnosti 

1.344,10 
1.230,35 

Šturm 

Na vzorčnih točkah je bil pobran zimski, pomladni in jesenski vzorec (točke 3, 5, 8) – zaradi poplav v jami je 

uničilo vzorčni mesti 9 in 10 v Hankejevem kanalu, ki se ju bo ustrezno nadomestilo. Zaradi pomanjkanja časa 

se ni opravilo biološkega pregleda materiala iz vzorcev. 

  

2.3 Zagotavljati ugodno 

stanje rastlinskih in 

živalskih vrst ter njihovih 

habitatov, s poudarkom na 

vrstah Natura  

67.069,99 

  

55.559,34 
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I 
2.3.a Sodelovati pri 

spremljanju stanja redkih 

ogroženih vrst ter habitatov  
11.393,68 

11.140,14 

Debevec 

V letu 2014 je bilo zabeleženih 83 vrst in preštetih 2.483 osebkov dnevnih metuljev. Opaženih je bilo 9 vrst, ki 

lani niso bile zabeležene: veliki spreminjavček (Apatura iris), lisasti debeloglavec (Carterocephalus palemon), 

rumenooki kupido (Cupido argiades), rjasti gozdnik (Hipperarchia semele) in koprivovčer nosar (Libythea 

celtis). Skupno število osebkov je višje kot lani, na račun velikega števila lešnikarjev (Maniola jurtina) in 

malega okarja (Coenonympha pamphilus). Črtasti medvedek (Callimoprha quadripunctaria) je nočni metulj iz 

družine medvedov (Arctiidae), v Sloveniji je zavarovan in je kvalifikacijska vrsta Nature 2000. Na območju 

parka je bilo opaženih 5 osebkov.  

Na vzorčnem mestu pred ponorom Reke so bili v letu 2013 ujeti koščenci (Austropotamobius pallipes). Slabe 

vremenske razmere, so pogojevale vzorčenje potočnih rakov (Astacidae) šele oktobra. Pogoji niso bili najboljši 

saj je bil vodostaj reke visok in voda motna. Letos raki niso bili zabeleženi, so pa v sklopu vzorčenja bile 

najdene lupine školjke iz rodu Anodonta, v vrše pa so se ulovile ribe: klen (Squalius cephalus), navadni 

globoček (Gobio obtusirostris), babica (Barbatula barbatula) in linja (Tinca tinca). 

V sklopu programa MAB je bila izvedeni študija Flora suhih zidov ter Kožekrilci in plazilci suhih zidov. Obe sta 

bili predstavljeni oktobra na delavnici projekta Living Landscape za graditeljev suhih zidov, ki je bila 

organizirana v Kosoveljah.  

I 

2.3.b Zagotoviti vnovično 

kartiranje habitatnih tipov na 

območju parka in na podlagi 

primerjave s popisom iz leta 

2003 predlagati varstvene 

ukrepe za najbolj ogrožene 

habitatne tipe 

20.520,19 
18.250,53 

Šturm/Debevec 

Stanje habitatnih tipov se od leta 2004, ko je bilo izvedeno prvo kartiranje habitatov, ni bistveno spremenilo. 

Najbolj pogosti travniki, ki so za območje Natura 2000 tudi kvalifikacijski, so vzhodna submediteranska suha 

travišča (Scozonereralia villose). Površina teh travnikov se je zmanjšala le za 1% površine PŠJ. Je pa opazna 

večja sprememba v stanju ugodne ohranjenosti teh travnikov, kjer je od nekdanjih 70%, oz. 36 ha, sedaj v 

stanju ugodne ohranjenosti le še 50%, oz 23 ha. Razlogi so zaraščanje, paša in intenzivnejša raba. Opažene 

so bile tudi turjerodne vrste, ki se pojavljajo na bregovih Reke in prodiščih, žlezava nedotika (Impatiens 

glandulifera), topinambur (Helianthus tuberosis), tujerodne rozge (Solidago spp.). Določena so območja za 

monitoring v prihodnje, kar bo dober pokazatelj stanja ohranjenosti na celotnem območju parka. 

I 

2.3.c Zagotoviti košnjo 

travnikov, ki so v lasti 

upravljavca, in sicer po 

cvetenju travniških rastlin 

5.152,74 
3.871,98 

Zorman 

Zagotovljena je bila redna košnja travnikov, ki so v lasti upravljavca (okolica sprejemnega centra in drugih 

stavb v lasti PŠJ). Okrog stavb in info centra se je kosilo redno, na travnikih pa po cvetenju travniških rastlin, 

kar prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti v parku, ki je del omrežja Natura 2000. V okviru te naloge je, 

tako kot v preteklih letih, bila sklenjena pogodba z najugodnejšim zunanjim izvajalcem. 



 14 

 

I 

2.3.d Sodelovati z lastniki in 

vzdrževalci zemljišč pri ukrepih 

vzdrževanja ugodnega stanja 

habitatov (spodbujanje in 

organizacija košnje, 

ozaveščanje lastnikov zemljišč 

o biodiverziteti, namestitev 

gnezdilnic ali netopirnic v 

skladu z dogovorom z lastniki 

zemljišč …) 

1.622,19 
652,85 

Zorman 

Sodelovalo se je z lastniki in vzdrževalci zemljišč pri ukrepih vzdrževanja ugodnega stanja habitatov 

(spodbujanje tradicionalne rabe, ozaveščanje lastnikov o biodiverziteti, spodbujanje gojenja starih sort sadja) 

Izvedena je bila spomladanska delavnica prikaza obrezovanja visokodebelnih sadovnjakov.  

S pomočjo domačinov, ki skrbijo za košnjo in pašo v parku, se ohranja pestrost travnatih površin. Za dan 

parka se je zato letos prvič namesto parkiranja po travnikih, parkiranje vozil izvedlo v industrijski coni Risnik 

od koder je bila organizirana avtobusna povezava do sprejemnega centra PŠJ.  

Nabavilo se je 22 novih gnezdilnic in 10 netopirnic, na OŠ v Vremskem Britofu pa smo izvedli izobraževanje in 

delavnico izdelave dvanajstih ptičjih krmilnic. 

I 

2.3.f Sodelovati pri odvzemih 

vzorcev in hrambi poginulih 

netopirjev za znanstvene 

analize 

122,19 
111,85 

Zorman/Šturm 

Junija so bili v jami najdeni in ustrezno shranjeni trije kadavri netopirjev (Šmidlova dvorana, Rudolfova 

dvorana). Sedem kadavrov je bilo najdenih v Matavunu in tudi ti so bili ustrezno shranjeni za nadaljnjo 

obravnavo na Slovenskem društvu za preučevanje in varstvo netopirjev.  

I 
2.3.h Izvesti aktivnosti za 

omejevanje ali odstranitev 

invazivnih tujerodnih rastlin 
2.938,34 

1.258,32 

Zorman/Šturm 

Pri pregledu kalov v ožjem območju PŠJ (Škocjan, Matavun) ni bilo zaznanih nobenih invazivnih tujerodnih 

vrst (zlate ribice, tigrasti komarji …). Na parcelah 897/1, 897/2, 904, v katastrski občini Dolnje Ležeče in 

905/1, 905/2, 901, v katastrski občini Naklo, je vrsta Ameriški pajesen uspešno omejena – pomladanski 

poganjki rastlin so v sodelovanju z domačini in lastniki spet porezani. Odstranilo se je tudi nekaj osebkov iste 

vrste ob parkirišču na sprejemnem centru parka. Uredilo se je ustrezne podjemne pogodbe z lastniki zemljišč. 

I 

2.3.k Postopna premena 

alohtonih drevesnih vrst v Mali 

in Veliki dolini ter soteski Reke 

z avtohtonimi drevesnim 

vrstami 

1.080,41 
1.781,29 

Zorman 

Borov sestoj, ki je bil nasajen pred približno 120 leti na poti proti razgledišču je v propadanju. Poteka 

postopna premena gozda v naravno gozdno združbo avtohtonih drevesnih vrst. Enako se dogaja tudi na 

območju Matavuna. Odstranjeno je bilo večje število obolelih borov, ki so bili oddani in podarjeni Krajinskemu 

parku Strunjan za utrjevanje brežin in druge dejavnosti. 

I 

2.3.l Oblikovati mirne cone 

okoli ugotovljenih gnezdišč vrst 

iz ptičje direktive in zagotoviti 

prepoved vznemirjanja 

prostoživečih ptic 

852,56 
629,16 

Šturm 

Po razgovorih z lastniki parcel v dolu Sokolak, je tudi letos potrjeno gnezdišče sokola selca. Potekajo 

intenzivni pogovori z lastniki parcel varovalnega gozda ter skalnih sten o načinu varovanja tega občutljivega 

območja. 

Pripravlja se dokument – akcijski plan PŠJ za ustrezne ukrepe varstva (odkupi parcel, pogodbeno varstvo …), 

ki vključujejo tudi oblikovanje mirnih con. Trenutno je v usklajevanju strokovnih služb in ZRSVN. (Delovni 
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naslov: Zagotavljanje varovanja in ohranjanja narave v Parku Škocjanske jame, Slovenija: Ukrepi varstva 

naravnih vrednot; 25 strani) 

I 

2.3.m Vključiti ugotovitve 

študije ptic iz ptičje direktive pri 

načrtovanju in razvijanju 

obiskovanja v parku 

610,96 
559,25 

Šturm 

Trenutno se ne razvija nobenih novih možnosti za obiskovanje sedaj še neturističnih delov parka. Podatki so 

del širše slike upravljanja s parkom, kjer pa neka splošna podlaga – Conacija (prostorska) parka v turistične 

namene ni izdelana. 

I 

2.3.n Pri načrtovanju novih 

poti in obnovi poti se odmakniti 

od habitatnih tipov melišč, 

skalnih pobočji in jamskih 

vhodov v parku 

91,64 
83,89 

Peric 

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

I 

2.3.o Zagotavljati ugodno 

stanje ptic, načrtovati aktivnosti 

za preprečitev nedovoljenega 

odvzema ptic iz narave 

4.714,71 
3.518,03 

Šturm 

Opravljen je bil monitoring ptic po predlogu iz elaborata »Monitoring ptic v PŠJ«, za nalogo je izbran DOPPS. 

Opravljeni so bili tereni. Večjih posebnosti glede na predhodno stanje nismo opazili.  

I 

2.3.p Sodelovati pri 

spremljanju stanja netopirjev v 

parku; populacijski trendi – 

vključiti ugotovitve v 

načrtovanje in razvijanje 

obiskovanja v parku 

3.887,33 
3.049,06 

Debevec 

Pri monitoringu netopirjev v Škocjanskih jamah je bilo opaženo, da ima širokouhi netopir (Barbastella 

barbastellus), poleg prezimovališča, na vhodu v Tominčevo jamo verjetno tudi parišče. Prvič je bila 

neposredno dokazana prisotnost obvodnega netopirja (Myotis daubentonii). Opažene so bile vse ciljne vrste 

netopirjev zimskega in poletnega monitoringa. V zimskem pregledu je bilo število velikih podkovnjakov 

(Rhinolophus ferrumequinum) pod 20 živali, število dolgokrilih netopirjev (Miniopterus schreibersii) je bilo 

4000 živali, kar je manj kot v predhodnih opazovanjih. Število dolgonogih (Myotis capacinii) in širokouhih 

netopirjev (Barbastella barbastellus) z do 8 živali, pa je primerljivo z minulimi opažanji. Morebitna vzroka sta 

lahko topla jesen 2013 in zima, zaradi katerih se del netopirjev v Škocjanske jame ni preselil, ali pa preko 

zime potekajoča dela v jami. 

I 

2.3.r Zagotavljati mir na 

kotiščih in prezimovališčih 

netopirjev v habitatnem tipu 

8310 (Jame, ki niso odprte za 

javnost) 

1.298,28 
908,78 

Zorman 

Naloga se izvaja v skladu z dogovorom s pristojnimi institucijami. V Škocjanskih jamah so netopirji zaradi 

obnovitvenih del sami izbrali mirnejše lokacije. Vse zaprte jame letos niso bile obiskane niti z namenom 

nadzora, saj so zaklenjene in elektronsko varovane. Preverjal se je le vhodni del in rešetke.  

I 

2.3.s Ohranjati ekološke 

značilnosti habitata človeške 

ribice, drobnovratnika, 

netopirjev in Škocjanskih jam 

kot HT 8310 

931,71 
852,86 

Šturm 

V ta namen je PŠJ prijavil obsežnejši naravovarstveni projekt na razpisu »Finančni mehanizem EGP 2009-

2014; Sklop B; Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve; Projekt: PROKARST - Ohranjanje mednarodno 

pomembnih vrst in habitatov na krasu – uporaba inovativnih pristopov« s partnerji Univerza v Ljubljani (Odde-

lek za biologijo), Univerza na Primorskem (Oddelek za biodiverziteto) in Društvom za jamsko biologijo, v sku-

pni vrednosti 736.410,00 €. Projekt na razpisu ni bil izbran. 
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I 

2.3.t Preveriti prisotnost in 

stanje ohranjenosti vrst: 

drobnovratnik, hribski urh, 

veliki pupek, travniški 

postavnež, hromi volnoritec 

7.561,98 
5.947,54 

Šturm 

Izvedel se pregled prisotnosti vrst Natura 2000, vezanih na stoječa vodna telesa. Izvedel se popis stanja kalov 

v parku in bližnji okolici, s posebnim poudarkom na vrstah Natura 2000 (npr. veliki pupek in hribski urh), 

značilnih za območje Natura 2000 Kras SI3000276. Stanje kalov se je analiziralo v dvanajstih kalih v parku. 

Terensko delo je potekalo v treh obdobjih (različnih letnih časih). Popisovalo se je stanje habitata in vegetacijo 

habitata, ocenjevalo se je hidromorfološke parametre (oblika, velikost in globina kala, naklon brežin – opisno, 

tip substrata itd.), rabo tal v 100-metrskem pasu okoli kala, izbrane fizikalno-kemijske parametre, prisotnost 

invazivnih tujerodnih vrst, popisovalo se je prisotnost dvoživk (vseh stadijev) in plazilcev, kot tudi vodne 

makrofite in vodne invertebrate. Problematičen je Kal na Kaličih (renaturiran leta 2012), ki je izsušen. Kal v 

Betanji je tudi problematičen kot potencialni habitat (dvoživk) pupka. Zabeležilo se je šest vrst dvoživk, od 

tega tri vrste pupkov: velikega pupka (Triturus carnifex), navadnega pupka (Lissotriton vulgaris) in 

planinskega pupka (Mesotriton alpestris), ter tri vrste brezrepih dvoživk: hribski urh (Bombina variegata), 

navadna krastača (Bufo bufo) in rosnica (Rana dalmatina). Najpogostejša sta veliki in navadi pupek ter rosnica 

(vsaka vrsta v sedmih kalih). Planinski pupek je bil opažen le v kalu Škavnica, navadna krastača pa v 

Matavunu. Prisotnosti rib sicer ni bila  zaznana v nobenem od kalov. 

I 
2.3.u Zagotavljati pogoje za 

čebelarjenje z avtohtono 

kranjsko sivko 
4.291,08 

2.943,80 

Opara 

Čebelarsko dejavnost so v letu 2014 zaznamovale vremenske razmere, ki so bile neugodne za pridelavo 

medu. Čebelje družine so sicer dobro preživele zimo, težave so bile zaradi dežja, ki je onemogočal, da bi 

čebele proizvajale več medu. Zaradi tega ni bilo mogoče točiti cvetličnega medu, med je bil točen v zgodnjem 

poletju, količina je bila majhna, okrog 30 kg. V letu 2014 je bilo nabavljene nekaj opreme za tekoče delo v 

čebelnjaku ter električno točilo. 
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Pregled realizacije Cilja 2 v 2014 
 

Doseganje kazalnikov 

 

Dolgoročni cilj Kazalnik Realizacija 

2. Ohranjanje ugodnega 

stanja naravnih 

vrednot, živalskih in 

rastlinskih vrst ter 

habitatnih tipov 

- število prisotnih (opaženih) živali in trend 

sprememb glede na cilj 

ohranitev/povečanje populacij ptic iz 

ptičje direktive  

 

Dodatni kazalniki 

- zmanjšanje površine, zaraščene s 

tujerodno rastlinsko vrsto ameriški 

pajesen 

 

- povečanje površine travnatih zemljišč, na 

katerih se izvajajo ukrepi za ohranjanje 

biotske raznovrstnosti (paša, košnja) 

 

- število popisanih naravnih vrednot (2.1.b) 

- ohranja se prisotnost ptic iz ptičje direktive. 

Trendi bodo lahko postavljeni v prihodnje. 

 

 

 

 

 

- kazalnik je dosežen; ameriški pajesen je 

omejen; poleg tega so bili pomladanski 

poganjki spet porezani. Odstranjenih je 

bilo tudi nekaj osebkov iste vrste na 

parkirišču pri sprejemnem centru.  

 

- kazalnik je dosežen oziroma gre za 

ohranjanje površin, na katerih se izvajajo 

ukrepi za ohranjanje biotske 

raznovrstnosti. 

 

- kazalnik je dosežen; popisanih je bilo 10 

naravnih vrednot, vse so v ugodnem 

stanju. 

 

Realizacija stroškov  

 

Cilj
Skupaj odhodki 

PLAN         

Skupaj odhodki - 

REALIZACIJA         
% REALIZACIJE

Stroški dela - 

PLAN

Stroški dela - 

REALIZACIJA
% REALIZACIJE

Materialni stroški - 

PLAN

Materialni stroški - 

REALIZACIJA
% REALIZACIJE Investicije PLAN

Investicije - 

REALIZACIJA 
% realizacije

2. Ohranjanje 

ugodnega stanja 

naravnih vrednot, 

živalskih in 

rastlinskih vrst ter 

habitatnih tipov 

170.716,84 123.038,74 0,72 80.816,84 68.620,14 0,85 18.300,00 41.131,12 2,25 71.600,00 13.287,48 0,19

 
 

Stroški drugega cilja so nižji predvsem na račun stroškov dela, ker predvidene zaposlitve po programu 
dela in finančnem načrtu za leto 2014 niso bile realizirane oziroma niso bile realizirane v planiranih 

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

 

Prior. 

Cilj –  

podcilj –  

naloge in aktivnosti 

 

Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki /  

koordinator 

  
3. Sodelovanje pri varstvu 

kulturne dediščine  76.049,90 79.440,31 

  

3.1 Spremljati stanje in 
pripraviti dodatne 
strokovne predloge za 
varstvo kulturne dediščine 

25.348,59 23.827,97 

III 
3.1.a Spremljati stanje 

kulturne dediščine  6.742,51 
5.722,70 

Kranjc 

V januarju je bilo letno poročilo meritev temperature in relativne vlage za 2013 v razstavni zgradbi etnološke 

zbirke, tj. J'kopinovem skednju, ki ponovno presega 50% vlage v zraku, skupaj z naborom predlogov rešitev 

problema ter letnim popisom stanja eksponatov, poslano v presojo konservatorki-restavratorki Pokrajinskega 

muzeja Koper. Kot najbolj sprejemljiva rešitev, je bil prepoznan predlog premestitve (zlasti občutljivejših) 

eksponatov v Jurjev skedenj, od koder bo sedanja zbirka prenesena na sprejemni center po tamkajšnji 

končani prenovi. Žal je glede na sprejeto odločitev o  občasni umestitvi mrliške vežice v Jurjev skedenj v drugi 

polovici leta, ta rešitev odpadla. V oktobru je bil v prostor poskusno umeščen razvlažilec Mitsubishi Electric 

MJ-E 16UX, ki je po meritvah za oktober, november in december v primerjavi z lanskim letom ob letošnjih 

temperaturah prispeval k znižanju relativne vlage za 10%, a ta še vedno ostaja nad 50%. Dogovorjeno je 

bilo, da se v letu 2015 nadaljuje s preizkušanjem z razvlažilcem in morebiti ventilatorjem ob izvajanju 

natančnejših meritev, ki so bile zaradi okvare senzorja na datalogger-ju med oktobrom in novembrom ter 

zaznane 10-15% nenatančnosti senzorja na razvlažilcu, v letošnjem preizkusnem obdobju nezanesljive.     

Med januarjem in marcem se je inventariziralo zgodovinsko zbirko dr. Franceta Habeta.  

Z namenom zagotavljanja zaščite kulturnega spomenika Stari nagrobniki na pokopališču (EŠD 9018) je bila s 

Komunalnim stanovanjskim podjetjem d.d. iz Sežane januarja sklenjena najemna pogodba za dobo 10. let.  

V marcu je bil za ZVKDS OE NG pripravljen uradni zaznamek o še neevidentirani arheološki lokaciji na 

območju škocjanskega gradišča z ledinskim imenom Dušca oziroma Tabor in z odgovorno konservatorko 

arheologinjo izveden ogled Kovačice o kateri je bil ZVKDS OE NG obveščen že minulo leto. Maja smo ZVKDS 

OE NG predali železno najdbo, ki jo je lastnih našel med kopanjem na svojem dvorišču na območju 

naselbinske dediščine Matavun – Vas (EŠD 4998). 

V septembru se je zavod zanimal glede možnosti vključitve v Skupnost muzejev Slovenije, a odgovora ni bilo. 

III 
3.1.b Organizirati in izvajati 

raziskovanje in dokumentiranje 

kulturne dediščine 
1.263,69 

699,06 

Kranjc 

V februarju smo arhitektu Juanu de Maschiu, ki pripravlja 3D vizualizacijo gradu Školj, pomagali pri 

dokumentiranju vrat in kipa sv. Antona, obeh domnevno prinesenih iz tega gradu. Maja je zavod prejel 

digitalen izvod diplomskega dela Jošta Hobiča »Mitična pokrajina in ljudsko izročilo severozahodnih Brkinov in 

Vremske doline« iz Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in v zameno je bila 

organizirana njegova predstavitev v sklopu Dneva parka Škocjanske jame, Jamskega praznika – »Belajtnge«. 

V drugi polovici leta je potekalo urejanje hemeroteke, izveden je bil intervju in s strani ZVKDS OE NG 

pridobljene dodatne informacije o predlaganih dodatnih lokacijah kulturne dediščine v Senožečah, ki naj se jih 

na pobudo KS Senožeče označi, ter pripravil pripadajoče opise (glej točko 6.2.b). Obenem so potekali 

dogovori o praksi študentov muzeologije Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL in natančneje 

so bile razdelane vsebine (Vremski premogovniki, Vodarna Draga), ki bodo predmet njihovega raziskovanja in 
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dokumentiranja v letu 2015 (glej točko 6.2.b). 

III 

3.1.c Pripraviti analizo 

možnosti za predstavitev druge 

kulturne dediščine v parku 

(mlin v Uknah, ledenica v 

Matavunu št. 4, stari nagrobniki 

s škocjanskega pokopališča in 

drugo) 

591,64 
83,89 

Kranjc 

Kljub ponovnemu razgovoru o pobudi za pripravo idejnega načrta za revitalizacijo mlina Ukno v okviru 
študijskih obveznosti pri dr. Ljubu Lahu na Fakulteti za arhitekturo UL v drugi polovici leta, se nihče od 

študentov ni odločil za ta izziv. Z željo se premakniti iz nulte točke in glede na razpoložljiva sredstva, je bila 

sprejeta uspešno izvedena odločitev, da se izdela 3D rekonstrukcijo mlina, ki je v ruševinah, za potrebe 
njegove nadaljnje interpretacije. Z vodjem naravovarstvene nadzorne službe in znotraj službe za raziskovanje 

in razvoj je bila sprejeta z vidika naravovarstva sprejemljiva usmeritev predstavitve lokacije, ki je bila na 
kolegiju potrjena in bo predmet za pripravo idejne rešitve v letu 2015.    

III 
3.1.e Popisati in ovrednotiti 

rudniške rove v soteski Sušice 

in Reke 
351,30 

321,57 

Zorman 

Aktivnost je bila začeta in popisani so bili vhodi v nekatere rove. Veliko rovov je nedostopnih – podrtih, zato 

zaradi varnosti niso bili raziskani in ovrednoteni. 

III 

3.1.f Zagotoviti predhodna 

arheološka raziskovanja pri 

zemeljskih posegih na območjih 

arheološke dediščine 

61,10 
55,93 

Pečar/Opara 

V sklopu redne čistilne akcije je bil popravljen del suhega zidu ob poljski poti iz Škocjana v Matavun. Ob tem 

je potekal arheološki nadzor na kraju samem. Pri obnovi suhega zidu ni bilo najdenih arheoloških najdb. 

V drugi polovici leta so bili opravljeni arheološki nadzori ob popravilih kamnitih zidov nad upravo parka, ob 

odstranjevanju gradbenih odpadkov ob poljski cesti od Betanje proti Malnom.  

III 
3.1.g Zagotoviti ustrezne 

strokovne predloge za izvajanje 

varstva kulturne dediščine 
5.733,15 

5.671,10 

Kranjc 

V marcu so bili opravljeni neformalni razgovori s tremi skupinami arhitektov glede nadgradnje reševanja 

problematike celostnega urejanja poselitvenega prostora na ožjem zavarovanem območju s ciljem zaustavitve 

razkrajanja videza celovite ureditve vasi kot območij kulturne dediščine. V juniju se je udeležence pozvalo k 

oddaji ponudb za pripravo 1. faze razvojnega dokumenta za pripravo strokovnih podlag, ki jih bo mogoče 

vključiti v enega izmed izvedbenih prostorskih aktov. Ob sodelovanju odgovorne konservatorke in 

predstavnice sveta zavoda je sledil izbor izvajalca s katerim je bila v začetku septembra sklenjena pogodba. 

Izvedena 1. faza razvojnega dokumenta vsebuje anketo o urejanju in ureditvi skupnih vaških površin in 

zunanjih elementov grajenih struktur med prebivalci parka z njeno analizo, študijo bistvenih elementov 

stavbne dediščine teh treh vasi in z njo skladnih rešitev za razvojne potrebe in posege, oceno stanja domačij 

in grobe usmeritve njihovega razvoja z vidika varstva stavbne in naselbinske dediščine. Delo je nastalo v 

tesnem sodelovanju z strokovnimi službami JZ PŠJ ter ZVKDS OE NG in bo v začetku leta 2015 poslano MK v 

pregled in potrditev.     

III 
3.1.h Koordinirati vpis kraške 

suhozidne gradnje v register 

žive kulturne dediščine 
244,38 

223,70 

Kranjc 

Na podlagi predpisanega prijavnega obrazca je bil pripravljen grob osnutek vpisa kraške suhozidne gradnje v 

register žive kulturne dediščine in poslan v skupno dodelavo odgovorni konservatorki ZVKDS OE NG. 

II 

3.1.i Izdati tematske 

publikacije za izvajanje 

ustreznega varstva kulturne 

dediščine 

10.360,82 
11.050,02 

Kranjc 
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Z ZVKDS OE NG se je v okviru projekta Living Landscape poskrbelo za jezikovni pregled, prevod, pomoč pri 

urejanju, oblikovanje in tisk Priročnika o kraški suhozidni gradnji. Izšel je v nakladi 800 slovenskih in 800  

italijanskih izvodov. V juniju je bilo v Promocijsko-kongresnem centru Pr Nanetovh (Matavun 8) organizirano 

javno srečanje v okviru katerega se je publikacijo predstavilo javnosti in razdelilo avtorjem in prisotnim. Prejeli 

so ga projektni partnerji in udeleženci projektnih aktivnosti na temo kraškega suhega zidu. Dostavljen je bil 

knjižnicam in strokovnim inštitucijam, ki se s tematiko kakorkoli ukvarjajo.      

V drugi polovici leta je bil v sklopu istega projekta izdan zbornik strokovnih spisov o kraškem suhem zidu »Zid 

na suho«, ki obsega 15 prispevkov s pogledi različnih strok in poklicev na kraški suhi zid. Poleg besedil, ki so 

jih prispevali zunanji sodelavci in projektni partnerji, so v publikaciji objavljena tudi besedila nastala v sklopu 

programa MAB. Namen zbornika je študijsko gradivo za izvajanje izobraževalnega programa kraškega suhega 

zidu v pripravi. Gre za dvojezično publikacijo natisnjeno v 270 izvodih, ki je obenem v pdf obliki dosegljiva na 

spletu na naslovu: http://issuu.com/psj_slovenia/docs/zbornik_spisov_o_kraskem_suhem_zidu. 

  
3.2 Izvajati ukrepe za 

ohranitev kulturne 

dediščine 
50.701,32 55.612,35  

III/II 

3.2.a Sanirati poškodovane in 

porušene suhe zidove, 

predvsem v naseljih in bližnji 

okolici, ohranjati znanje in 

vedenje o gradnji suhozidov 

12.690,38 
18.230,93 

Kranjc/Opara 

V sklopu letne delovne akcije obnove suhih zidov v parku je bil obnovljen zid ob učni poti med upravo parka in 

J'kopinovim skednjem. Poleg tega je bil obnovljen suhi zid za upravo parka, na pešpoti proti Globočaku in pri 

makadamskem parkirišču pri sprejemnem centru. 

V okviru projekta Living Landscape se je februarja izvedel teoretični del delavnice usposabljanja odraslih 

ljubiteljev za kraško suhozidno gradnjo na katero se je udeležence povabilo iz Radia Koper. Dva dni v aprilu je 

potekalo izvajanje teoretičnega in praktičnega dela delavnice Celostnega usvajanja suhega zidu, kot vrednote 

za vzgojiteljice in vrtčevske otroke na Opčinah in v Bazovici. V aprilu, juniju in oktobru se je izvedlo tri dele 

praktične delavnice usposabljanja za odrasle. V sklopu prve se je v Škocjanu popravil drugi zid na učni poti 

med upravo parka in J'kopinovim skednjem in se tako pridobivalo znanja obnove prostostoječega zidu, v 

okviru druge je bil predmet obnova podpornega zidu na učni poti v Nabrežini, pri tretji se je obnovilo dve 

porušeni hiški v Kosoveljah. V septembru je bil izveden drugi del delavnice spoznavanja osnov suhozidne 

gradnje za osnovnošolce v Trebčah. Pri navedenih projektnih aktivnostih je sodelovalo okoli 266 odraslih in 

otrok.  

V okviru delavnice suhozidne gradnje projekta Kamen-most je bil maja popravljen še del zidu v gozdičku na 

sprejemnem centru. 

III/II 
3.2.b Vzpostaviti in izvajati 

aktivnosti v okviru konzorcija za 

kraške suhozide 
7.827,64 

7.213,64 

Kranjc 

V juniju je PŠJ, v okviru projektne aktivnosti vzpostavitve izobraževalnega sistema Suhi zid projekta Living 

Landscape, uskladil končno verzijo dokumenta Izobraževalni program za suhi kraški zid, ki naj služi kot 

izhodišče za nadaljnje delo na tem področju.  

S pomočjo Igorja Lebana iz Centra za poklicno izobraževanje se je preučilo možnost priprave osnutka 

nacionalne poklicne kvalifikacije za kraškega suhega zidarja, za pripravo katerega pa se zavod na koncu ni 

odločil, zaradi teritorialne omejenosti pojava, problema pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije za 

ljudske nosilce kraških suhozidarskih znanj in rezultatov ankete, ki je bila izvedena med februarjem in 

marcem, ter je pokazala zelo skromno poznavanje, predvsem pa interes za tovrstna znanja med gradbinci, 

arhitekti, vaškimi, agrarnimi skupnostmi in občinami na čezmejnem Krasu. Iz tega je sledila odločitev, da se 

vzpostavitev izobraževalnega sistema štarta z mehkim popularizacijskim neformalnim pristopom.     

V februarju je bilo v Vrtcu Sežana izvedeno srečanje z zainteresiranimi kraškimi pedagoškimi delavci na temo 

izobraževanja in vzgoje kraških otrok, učencev in dijakov za ohranitev kraškega suhega zidu in avtohtonega 

http://issuu.com/psj_slovenia/docs/zbornik_spisov_o_kraskem_suhem_zidu
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grajenega prostora. Na srečanju se je udeležencem predstavilo osnutek programa za ozaveščanje in 

informiranje kraških vrtcev, osnovnih in srednjih šol na temo suhega kraškega zidu. Sledilo je predavanje 

zunanje sodelavke na projektu, dr. Beatriz Tomšič Čerkez, iz Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške 

fakultete Univerze v Ljubljani o pedagoških vidikih vrednotenja oblikovanja prostora s katerim je razširila 

tematiko suhih kraških zidov na celoten kraški avtohton grajen prostor. Žal se kraške osnovne šole z obeh 

strani meje vabilu niso odzvale. So se pa srečanja zato udeležile profesorica sežanske srednje šole in kraške 

vzgojiteljice skoraj v polni zasedbi. 

Med februarjem in oktobrom je bilo v okviru programa MAB izdelanih še troje strokovnih podlag s področja 

biologije, tj. pregled kožekrilcev, plazilcev in flore kraških suhih zidov.    

V februarju in marcu je zavod izvedel sestanke na temo pripravljenosti in možnih načinih sodelovanja v 

konzorciju, ki naj po zaključku projekta nadaljuje delo na področju suhih kraških zidov. Visokošolsko središče 

Sežana je pripravljeno pristopiti, medtem ko izpostave ZVKDS, ZVN in ZGS potrebujejo dovoljenje central za 

katero naj bi zaprosile na podlagi osnutka strukture in delovanja konzorcija, ki jim je bil dostavljen v 

decembru. Kljub temu so vsi trije v drugi polovici leta prispevali strokovne standarde za obnovo suhih kraških 

zidov iz vidika področij, ki jih sami pokrivajo. Te se je vključilo v prilogo konzorcijskih dokumentov. Junija in 

julija so bili izvedeni sestanki na temo pri vseh kraških županih, razen kozinskem. Za takojšnjo vključitev so 

bili v Mirnu, Komnu in Divači. Sežanska občina je imela zadržke, zaradi projekta Geopark Kras, ki naj bi 

pokrival iste teme. Tudi s tem namenom in ob dejstvu, da zavod projektne aktivnosti pelje pod okriljem 

biosfernega območja, se je v novembru z Občino Sežana sklical sestanek na temo BO ali geopark na Krasu 

(glej točko 7.2.i), ki je pokazal, da se vključenim inštitucijam po diktatu države obeta velik izziv skupnega 

upravljanja za katerega pa še ni jasno ali mu bodo sploh lahko kos. Jasno je postalo, da bo tako v primeru 

upravljanja skupnih območjih s strani BO in bodočega geoparka kot pri upravljanju konzorcija, veliko odvisno 

od osebnostne komponente vpletenih. V novembru je bil izveden sestanek na Zadružni kraški banki s ciljem 

pridobiti finančno podporo za izvajanje aktivnosti konzorcija po zaključku projekta. Istega meseca je sledila 

intenzivna priprava osnutkov konzorcijskih dokumentov, ki so bili dani v presojo širši zainteresirani javnosti 

vabljeni na novembrski sestanek snovanja vzpostavitve partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške 

suhozidne gradnje v sklopu katere je bil obenem pripravljen osnutek letnega programa dela konzorcija za 

2015. Konzorcijski dokumenti so se nato v decembru usklajevali na podlagi povratnih informacij udeležencev 

sestanka in pravnega mnenja Občine Sežana.    

III 3.2.c Urediti trg v Škocjanu 30.183,29 
30.167,78 

Opara 

V letu 2013 je občina Divača pridobila projektna sredstva za obnovo trga v Škocjanu. Po dogovoru med 

domačini in občino je zavod kril stroške izdelave projektne dokumentacije. V letu 2014 je bila projektna 

dokumentacija dopolnjena.  
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Pregled realizacije Cilja 3 v 2014 

 

Doseganje kazalnikov 

 

Dolgoročni cilj Kazalnik Realizacija 

3. Sodelovanje pri 

varstvu kulturne 

dediščine 

- število obnovljenih kulturnih spomenikov 

(velja za celotno obdobje izvajanja PVR 

PŠJ 2013-2017)  

 

Dodatni kazalniki 

 

- izdan priročnik o suhozidni gradnji na 

Krasu 

- 40 metrov obnovljenih suhih zidov  

 

 

- kazalnik ni dosežen, ker se aktivnost v letu 

2014 ni izvajala 

 

 

 

 

- kazalnik je dosežen. Priročnik o suhozidni 

gradnji na Krasu je izdan 

 

- kazalnik je dosežen. Obnovljenih je bilo 

okrog 90 m suhih zidov, in sicer na poljski 

poti iz Škocjana v Matavun, pri 

makadamskem parkirišču sprejemnega 

centra ter na poti proti Globočaku 

 

Realizacija stroškov  

 

Cilj
Skupaj odhodki 

PLAN         

Skupaj odhodki - 

REALIZACIJA         
% REALIZACIJE

Stroški dela - 

PLAN

Stroški dela - 

REALIZACIJA
% REALIZACIJE

Materialni stroški - 

PLAN

Materialni stroški - 

REALIZACIJA
% REALIZACIJE Investicije PLAN

Investicije - 

REALIZACIJA 
% realizacije

3. Sodelovanje pri 

varstvu kulturne 

dediščine ter 

ohranjanju kulturne 

krajine

76.049,90 79.440,31 1,04 19.611,90 18.105,76 0,92 51.438,00 61.334,55 1,19 5.000,00 0,00 0,00
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4. Cilj: Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja ter širjenje zavesti o parku 

 

Prior. 

Cilj –  

podcilj –  

naloge in aktivnosti 

 

Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki /  

koordinator 

  

4. Razvijanje okolju 

prijaznega obiskovanja 

parka in širjenje zavesti o 

parku – trajnostni razvoj 

turizma 

2.027.179,63 1.940.708,93 

  
4.1 Organizirati naravi 

prijazen obisk po 

Škocjanskih jamah 
302.727,01 361.613,51 

I/II 

4.1.a Organizirati ter izvajati 

strokovno in varno vodenje 

obiskovalcev po Škocjanskih 

jamah ter prodaja lokalnih 

proizvodov 

242.042,27 

288.755,90 

Martinčič/ 

Požar/ 

Koder 

Za uspešno izvedbo te naloge je nujno zagotoviti dovolj usposobljenih sezonskih vodnikov, na kar se opozarja 

že zadnjih nekaj let, tudi strokovni svet zavoda. PŠJ mora zagotavljati naravovarstveni nadzor in 

predstavljanje Škocjanskih jam kot svetovne dediščine, Ramsarske lokalitete in MAB območja na primeren in 

obiskovalcem prijazen ter poučen način. Zato je zavod, kot vsako pomlad v zadnjih nekaj letih, organiziral 

tečaj oziroma usposabljanje za sezonske sodelavce parka ter izpit za jamske vodnike. Izpit za jamske vodnike 

je bil organiziran prvič, izveden je bil na podlagi Pravilnika o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po 

odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk in v skladu z drugim odstavkom 42. člena Zakona o varstvu 

podzemnih jam. 

PŠJ je sezonske sodelavce izbral po zaključenem tečaju in jih zaposlil po predvidenem načrtu, ki se oblikuje 

tudi z naraščanjem števila obiskovalcev parka. V maju je bilo sprejetih sedem sodelavcev za določen čas, 

kasneje še šest, s strani ministrstva je bilo odobreno tudi število ur za študentsko delo. Zaradi kasnejše 

odobritve se je dinamika zaposlovanja sicer podaljšala, zato so stalno zaposleni v aprilu in maju opravljali več 

vodenja po jamah, po zbirkah in po parku ter opravljali nadzor ter tekoča vzdrževalna dela. Po potrebi se je 

nabavljalo za prodajo v trgovini s spominki, v prodajni program je bilo uvrščenih nekaj novih artiklov. 

Posodobitev prodajnega programa poteka postopoma in je vezana na ureditev primernih prodajnih prostorov. 

Poleg sezonskih vodnikov so za vodenje po jami in učni poti, delo v muzejskih zbirkah, prodaja spominkov, 

vzdrževalna dela in druga priložnostna dela zadolženi študentje.  

V letu 2014 se je za ogled jamskega sistema odločilo 109.677 obiskovalcev parka. Od tega se jih je za 

klasičen ogled jam (Skozi podzemni kanjon) odločilo 90.708, to je 82,70%, samo za ponorni del Škocjanskih 

jam (Ob Reki v podzemlje) pa 5.817, kar je 5,3% vseh obiskovalcev. Zanimali so se tudi za ogled celotnega 

sistema Škocjanskih jam, teh je bilo kar 12.211 oziroma 11.13%. Za ostalo ponudbo se je odločilo 0,87% 

obiskovalcev. V primerjavi z lanskim letom, ki je bilo glede obiska rekordno, je jame obiskalo 1.441 (1,29%) 

manj obiskovalcev.  
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Graf 2: Obiskovalci po državi prihoda 

 

Italija

Velika Britanija

Nemčija

Češka

Francija

ZDA

Izrael

Poljska

Nizozemska

Španija

Slovenija

 
 

Graf 3: Število obiskovalcev po državi prihoda 

 

 
Zgornji grafi prikazujejo, da je med obiskovalci po državah prihoda največ gostov iz Slovenije, zaznati je bilo 

padec števila domačih gostov (19.982 obiskovalcev), sledijo gostje iz Italije, Velike Britanije, Nemčije, Češke, 

Francije, Združenih držav Amerike, Izraela, Poljske, Nizozemske, nato še iz Španije, Japonske, Madžarske in 

Avstrije. Povečuje se obisk gostov iz bližnjih držav, še posebej iz Češke, Francije, Poljske in Madžarske, vedno 

več jih pride tudi iz držav Daljnega vzhoda. 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. Obiskovalce se dnevno po urah tudi preusmerja v manj obiskane dele jam, in se 
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tudi na ta način skuša razbremeniti dnevne viške. Veliko truda se usmeri v logistiko vodenja, saj PŠJ želi, da bi 

še naprej omogočal varno in kakovostno vodenje, ki je za lokacijo mednarodnega pomena izjemno 

pomembna. Od ostale ponudbe, ki je v parku namenjena obiskovalcem, si je največ obiskovalcev ogledalo 

muzejske zbirke, od aprila do oktobra kar 12.058 obiskovalcev (Etnološko zbirko v J'kopinovem skednju 

največ, manj obiskovalcev pa je obiskalo zbirke v Delezovi domačiji). Ogled zbirke v Jurjevem skednju je bil 

delno okrnjen zaradi prenove razstave. V arheološki zbirki naravoslovnega centra je bila v sodelovanjem s 

Pokrajinskega muzeja Koper postavljena nova vitrina z repliko bronastodobne vedrice iz Mušje jame. 

Poleg organizacije ogleda Škocjanskih jam in ostale turistične ponudbe v parku, se zagotavlja dnevni nadzor v 

jamskem sistemu in v parku, organizira se vodenja po učni poti in muzejskih zbirkah, sodeluje se pri 

organizaciji dogodkov v Promocijsko – kongresnem centru Pr Nanetovh, organizaciji ali izvajanju predstavitev 

interesnim skupinam, študentom, lokalnim prebivalcem in ostalim zainteresiranim. 

Nezgod obiskovalcev nismo zaznali, ravno tako ni bilo škod, ki bi jih obiskovalci povzročili na naravnih 

vrednotah. Jame, sploh Mahorčičeva in Mariničeva ter muzejske zbirke, so v hladnejši polovici leta zaprte 

zaradi zagotavljanja varnega obiska (poplavljena pot, neprehodnost zaradi plavja, pomrznjena pot ipd.). 

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

potrebe lokalnega prebivalstva.  

Javni prevoz, ki vozi med železniško postajo Divača in Škocjanskimi jamami, povezuje tudi nekatere turistične 

ponudnike na območju občine Divača (Dujčeva domačija v Škofljah in Hotel Malovec v Divači). Opaža se, da 

se z javnim prevozom pripelje vedno več obiskovalcev. 

PŠJ se še naprej usmerja v organizacijo in izvajanje trajnostnega razvoja, tudi na področju turizma. V okviru 

programa MAB je bil tako ustanovljen Odbor za trajnostni turizem. Obisk jam je bil zaradi poteka del v jamah 

okrnjen do 15. 4. 2014, ogled pa ni bil mogoč tudi 8. in 9. 11. 2014 zaradi poplavljene turistične poti v Šumeči 

jami. 

II 
4.1.c Izvajati monitoring 

števila obiskovalcev v okviru 

nosilne zmogljivosti 
3.627,11 

2.404,78 

Debevec 

Fizikalna nosilna zmogljivost za Škocjanske jame je podana z oceno 4.453 obiskovalcev na dan, dejanska 

nosilna zmogljivost je, ob upoštevanju težavnosti poti, zaprtja jam zaradi poplav, dvigala, varstva netopirjev, 

ocenjena na 843 oseb na dan. Glede na podatke o obisku po urah, so bile te vrednosti presežene en dan v 

juliju in trinajst dni v avgustu. 

II 

4.1.d Izdelati projektno nalogo 

o novih načinih vodenja po 

jamah in oblikovati nove 

interpretacijske programe  

1.557,94 

1.426,09 

Martinčič/ 

Polh 

Obisk je bil zaradi del v jami in v Veliki dolini delno oviran, občasno je potekal po spremenjeni trasi, tako so 

bili posamezni odseki jamskega sistema za obiskovalce zaprti. V poletnem času je turistični del jamskega 

sistema v celoti odprt (z izjemo Dvorane ponvic, kjer dela še niso bila zaključena). Alternativni načini vodenja, 

ki so vezani na prerazporeditev obiska in desezonalizacijo so v pripravi in vsa se niso še začela izvajati. 

Posebna oziroma tematska vodenja po parku in jamah se organizira v času, ko je manj obiskovalcev oziroma 

le za predhodno najavljene skupine. Največ takšnih vodenj se je izvedlo za otroke, ki so si poleg Velike doline 

ogledali vstopni del v jame ob spremljavi interpretacije pravljice o literarnem junaku Brkonji Čeljustniku. 

II 
4.1.e Izvajati aktivnosti za 

enakomernejšo porazdelitev 

obiska čez leto 
4.760,54 

4.419,23 

Polh/ 

Martinčič 

Ogled jamskega sistema in parka je bil zaradi mile zime možen ves čas, omejitve so bile le zaradi poteka del v 

jamah. Po mesecih pa jih je bilo več v januarju, februarju, aprilu, oktobru in decembru, kar pripomore k boljši 

razporeditvi obiska preko celega leta, več pa je bilo obiskovalcev še avgusta, ko je že tako zaznati velik vpliv 

obiskovalcev na park. Razlog slednjega je predvsem daljše obdobje slabega vremena in večje število 

obiskovalcev v Sloveniji, saj je bila zaznana kar 4% rast obiska na državni ravni s strani tujih gostov, domačih 
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pa je bilo manj kot v letu 2013 (SURS, 2014). Krepi se ponudba v okolici, kar tudi pripomore k daljšemu času 

povprečnega bivanja turistov. Za potrebe desezonizacije je bila izvedena prodajna akcija v tiskanih medijih 

(Primorske novice – italijanska priloga, letaki, revija Vzajemna) v Sloveniji in Italiji, predvsem na območju 

Furlanije Julijske krajine, ravno tako so bile oblikovane akcije s popusti za ciljne skupine: upokojenci, družine, 

interesne skupine, kot so društva, klubi in krožki. 

I 
4.1.f Organizacija in izvajanje 

naravovarstvenega nadzora po 

celotnem jamskem sistemu 
50.739,16 

64.607,52 

Zorman/ 

Martinčič 

Organiziranje in izvajanje naravovarstvenega nadzora po celotnem jamskem sistemu poteka prednostno in v 

sklopu del in nalog vodniške in naravovarstvene službe hkrati. Redno, vsakodnevno je opravljen nadzor v 

ožjem zavarovanem območju, prednostno v jamskem sistemu, okoli udornih dolin (Mala in Velika dolina, 

Globočak), v vasi Škocjan in na informacijskem centru. V sklopu nadzora je bilo izveden tudi nadzor in 

kontrola organizacij in posameznikov, ki so pridobili dovoljenje pristojnega ministrstva za snemanje v jamah 

kot so ORF, japonske televizije, Boštjan Burger, madžarski park, nemška TV, Biwak TV, Arte TV, BBC Trinidad 

in Tobago, francoski (Le figaro) in belgijski novinarji… Poleti, v času viška obiskovalcev, se opravlja dodaten 

nadzor tudi po soteski Reke in ostalih udornicah. Honorarno zaposleni (vseh skupaj 13) so bili sprejeti na delo 

vodnika v zavarovanem območju, poleg vodenja po jamskem sistemu, po parku in muzejskih zbirkah, 

opravljajo tudi pomoč pri nadzoru ter obiskovalcem svetujejo. 

  
4.2 Posodobiti in urediti 

infrastrukturo za 

obiskovanje jame 
639.549,38 556.763,90  

II 
4.2.a Prenoviti osvetlitev v 

jami 244,38 
223,70 

Opara  

Naloga se je izvedla skupaj z obnovo poti v Tihi in Šumeči jami in je kot investicija zajeta v točki 4.2.b. 

II 

4.2.b Obnoviti najbolj 

dotrajane odseke poti v Šumeči 

jami (pohodne površine, 

ograje …)  

629.746,18 
547.725,06 

Opara 

V letu 2014 je bila dokončana večina del obnove turistične infrastrukture v Tihi in Šumeči jami v operaciji 

ESRR »Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faza prenove sprejemnega centra 

Parka Škocjanske jame v Matavunu«. Razlika med planom in realizacijo gre na račun prenosa sredstev v 

okviru 3. razpisa iz leta 2014 v leto 2015, ko bo celoten projekt zaključen. 

Večina gradbeno-obrtniških del je bila končana do konca leta. Zaključena je bila pot v Tihi in Šumeči jami – 

pot je bila armirano-betonsko ojačana in prevlečena z protizdrsno prevleko, popravljeni so bili obrobni zidovi. 

Na nekaterih delih, predvsem na mestih prekritih s sigo, se poti ni prekrivalo z omenjeno protizdrsno prevleko, 

ampak se ohranilo obstoječe stanje oziroma se je pot dvignilo na kovinsko konstrukcijo. Ograje so bile 

prenovljene v tradicionalnem stilu t.i. »škocjanske ograje« – na prepadnih mestih se je postavilo ograjo s 

petimi prečkami, drugod s tremi. Na določenih mestih je bila v dogovoru z ZRSVN pot nekoliko razširjena, kar 

omogoča zadrževanje večjega števila obiskovalcev v visoki sezoni. Skoraj na celotni trasi turistične poti v Tihi 

in Šumeči jami se je zamenjala močnostna električna instalacija, ki je bila predhodno položena ob poti v 

jamskih sedimentih ali obešena na vidnih konzolah. Po novem je skoraj vsa instalacija vkopana v pohodno pot 

in dostopna preko betonskih jaškov. Na novo ograjo se je postavilo pohodno razsvetljavo, ki služi za varnost 

obiskovalcev. Ob poti se je na stebričke postavilo še ambientalno razsvetljavo z LED reflektorji. Vsa svetila v 

jami so po novem povezana na t.i. »pametno razsvetljavo« (DALI), ki bo v celoti zaključena s tretjim razpisom 

v letu 2015, ko bo vzpostavljen sistem pristopnih kontrol. Glavni namen prenove električne instalacije je bil 

zmanjšati porabo električne energije, zaščititi lokacije zadrževanja netopirjev pred prekomerno osvetlitvijo in 

zmanjšati razrast lampenflore ob svetilih. Med drugim takšna postavite reflektorjev omogoča servisiranje 

direktno s poti, s čimer se je zmanjšalo uničevanje jamskih sedimentov izven glavne turistične poti.  
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Poleg omenjenih del je bila izdelana idejna zasnova za izvedbo projekta »Prenova turistične poti v Veliki dolini  

ter spodnje poti v Šumeči jami z nekdanjim Swidovim mostom«. 

II 

4.2.c Obnoviti posamezne 

odseke starih poti (Hankejev 

kanal, Novakov most), ki bodo 

namenjene raziskovanju in 

omejenemu ekskluzivnemu 

obiskovanju 

9.253,34 
8.535,51 

Peric 

Izveden je bil nakup opreme in materiala za obnovo starih poti v Hankejevem kanalu v historičnem slogu. 

Zaradi visokih vod, je bila pot v Hankejev kanal dvakrat poplavljena, kar je prineslo veliko plavja, predvsem pa 

ilovice na pot, ki jo je pred nadaljevanjem del obnove potrebno očistiti. 

II 

4.2.d V jami položiti optični 

kabel, ki bo omogočil nadzor in 

komunikacijo z informacijskim 

centrom ter zagotavljal varnost 

obiskovalcev 

305,48 
279,63 

Opara 

V letu 2014 je bil izdelana novelacija projekta, ki vključuje postavitev optičnega kabla, pristopnih kontrol, 

domofonov in videonadzora v Tihi in Šumeči jami. Projekt bo zaključen v letu 2015. 

  

4.3 Obnavljati, posodabljati 

ali graditi infrastrukturo, ki 

omogoča varno in doživeto 

obiskovanje parka 

929.824,15 872.329,27  

II 

4.3.a Celovito preurediti 

informacijski center z okolico 

(obnova nadstreškov, razširitev 

prodaje spominkov, tlakovanje 

in ureditev zunanjih površin z 

obodnim zidom, prenova 

gospodarsko-servisnega 

objekta, posodobitev e-točke) 

867.173,64 
813.703,16 

Pečar 

Dokončana je bila prva faza sprejemnega centra, dozidava A, s sredstvi ESRR in MGRT. Gre za drugi razpis 

operacije obnova poti v Tihi in Šumeči jami ter prva faza prenove sprejemnega centra. V letu 2014 se je 

nadaljevalo in dokončalo z gradnjo objekta. Namembnost objekta je v prvi fazi mreženje turističnih 

ponudnikov na območju občine Divača,  Krasa in prezentacije zavarovanih območij Slovenije. To naj bi se 

izvajali v t.i. informacijski točki v pritličju objekta. Kletni prostori so namenjeni postavitvi stalne zbirke 

Zgodovine raziskovanja Škocjanskih jam in multimedijski dvorani. Pri gradnji objekta je bil poleg mreženja 

turističnih ponudnikov velik poudarek na dostopnosti gibalno oviranih oseb. V zgornjem nadstropju je poleg 

pisarn, ki so namenjene komercialni službi, med drugim tudi prostor za kontrolo vstopa in videonadzorom v 

jami, ki bo pripomogel k bolj transparentni in pregledni organizaciji obiska v jami ter bolj ažurnemu 

odpravljanju napak pri osvetljavi v jami. Poleg tega bo po dokončanju projekta, v katerem je predvidena še v 

sklopu tretjega razpisa postavitev pristopnih kontrol in videonadzora, možno še bolj energetsko učinkovitejše 

upravljati z razsvetljavo v jami. V novembru je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.  

Oktobra se je začela prenova gospodarskega objekta, ki bo predvidoma končana maja 2015. Do konca leta je 

bil objekt sezidan do četrte gradbene faze. V novem gospodarskem objektu so prostori namenjeni za arhiv 

PŠJ, ki bo zadovoljeval vsem predpisom in standardom o hrambi arhivskega materiala, dva prostora bosta 

namenjena za koncesionarja gostinske dejavnosti, en prostor za obiskovalce alternativnega obiska v jami, ki je 

predviden v naslednjih letih, en prostor za ločeno zbiranje odpadkov, delavnica in prostor za Turistično društvo 

Škocjan. 
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II 

4.3.b Izdelati, postaviti in 

vzdrževati informativne in 

izobraževalne table ter oznake 

(informacijski center, jame, 

učna pot Škocjan …) 

1.263,69 
1.072,19 

Peric 

Izdelane so bile informativne table za obiskovalce v Mali dolini in pri Slapu pod Oknom ter dodatne tablice za 

usmerjanje obiskovalcev med naravoslovnim centrom v Škocjanu 3 proti sprejemnem centru. 

II 

4.3.c Urediti nevarne odseke 

pohodne površine na učni poti 

Škocjan in drugih sprehajalnih 

poteh v parku 

33.635,19 
25.876,15 

Opara 

Na trasi od dvigala proti naravnemu mostu je bilo zamenjanih 60 m ograje. Nova ograja je delana po vzoru t.i. 

»škocjanske ograje«. V sklopu čistilne akcije je bil urejen tudi del učne poti od Betanje proti Veliki dolini.  

Poleg tega je bila postavljena »škocjanska ograja« ob lokalni cesti Škocjan-Betanja v dolžini približno 70 m, od 

strojnice dvigala proti sprejemnem centru ter ob sprehajalni poti proti razgledišču. 

Pohodna pot pod Školjem ni bila obnovljena zaradi dejstva, da so planinci, s katerimi je bila aktivnost 

predvidena, morali po hudem žledu v letu 2014 prioritetno sanirati druge planinske poti in za sodelovanje s 

PŠJ niso imeli časa. 

II 
4.3.d Izdelati in postaviti klopi 

v parku 9.191,36 
8.857,97 

Opara 

V sprejemnem centru in po parku so zamenjane nekatere dotrajane klopi in mize. Nove klopi in mize imajo 

kamnit podstavek ter lesene deske za sedenje in površino mize.  

II 

4.3.f Posodobiti muzejske 

zbirke (dopolniti muzejske 

zbirke z novimi muzejskimi 

vizualijami ter njihova 

kakovostna tehnična 

predstavitev; opremiti prostore 

z manjkajočo osnovno opremo 

in sanacija vlage) 

17.298,01 
21.938,97 

Kranjc 

Do maja je v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Koper in tamkajšnjo kustodinjo za arheologijo svoje 

pripravniške obveznosti v PŠJ in PMK opravljala pripravnica, ki je strokovni izpit za imenovanje v kustodinjo na 

Ministrstvu za kulturo uspešno opravila v začetku junija. Njena strokovna naloga ima naslov Dopolnitev 

arheološke zbirke v Delezovi domačiji v parku Škocjanske jame in je bila realizirana v drugi polovici leta. Poleg 

tega je v okviru pripravništva pripravila izbor predmetov za spominsko sobo dr. Franceta Habeta in pomagala 

pri izvajanju rednega dela na področju kulturne dediščine. Obenem je bila v prvi polovici leta večkrat na 

usposabljanju v PMK.  

V drugi polovici leta smo etnološko zbirko v J'kopinovem skednju dopolnili s podarjeno slamoreznico iz Barke 

in se ukvarjali s problemom vlage kot je razloženo v točki 3.1.a.  

Za potrebe nove postavitve zgodovine odkrivanja jam na obnovljenem sprejemnem centru, so si predstavniki 

zavoda ogledali potencialne eksponate zasebnega zbiralca Srečka Rožeta, lastnika Vojaškega muzeja iz Lokve.     

II 

4.3.g Na poteh zagotoviti 

varnost obiskovalcev 

(varovalne mreže), da se pri 

tem ne okrnijo geomorfološke 

in geološke naravne vrednote 

305,48 
279,63 

Opara 

V Veliki in Mali dolini ter v Lazu so bile preplezane in očiščene stene ter varovalne mreže in tako zmanjšana 

nevarnost morebitnega padanja kamenja na turistične poti. Preučuje se dodatne ukrepe za zaščito 

obiskovalcev na še vedno izpostavljenih mestih, na katerih je bilo opaženo padanje kamenja z višje ležečih 

sten. Nekajkrat je PŠJ sam interventno očistil manjša trenutna žarišča padajočega kamenja. 
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II 
4.3.h Preučiti možnosti za 

ureditev parkirišč zunaj 

zavarovanega območja  
956,78 

601,20 

Zorman  

Zaradi povečanega prometa v posameznih dneh visoke sezone je bil na strokovnem svetu predstavljena 

študija preučitve možnosti ureditve parkirišč izven območja parka, kjer je več možnih variant (obrtna cona, 

matavunsko križišče), ki pa niso enostavne zaradi določenih težav (ponekod je veliko, tudi do petnajst 

lastnikov ene parcele; stečaj Primorja; prevoz obiskovalcev do info centra …). Strokovni svet je sprejel sklep, 

da se čimprej začne razmišljati in pripravljati na to možnost ter se hkrati primerno uredi obstoječe parkirišče 

in išče zunanje finančne vire. 

  
4.4 Promovirati park v širši 

ponudbi Krasa in Brkinov 58.500,72 

  

53.875,33 

 

III 
4.4.a Sodelovati z občino 

Divača pri skupni promociji 

ponudbe na območju občine 
4.568,61 

3.348,99 

Martinčič 

Za pridobitev certifikata »charter« usklajevanja še potekajo, bila pa je izvedena predstavitev deležnikom PŠJ, 

skupaj z osnutkom programa za pripravo pristopne dokumentacije. Predstavitev certifikata je potekala tudi na 

kongresu Europarc, ki se je na rednem letnem srečanju odvil jeseni na Irskem, vendar se srečanja PŠJ ni 

udeležil, prisoten pa je bil na predstavitvi novih prejemnikov certifikata (pet zavarovanih območij na območju 

delovanja Parkov Dinarskega loka) 23. 12. v Kozjanskem parku. Ravno tako je bil PŠJ seznanjen s pogoji 

pridobitve certifikata na kongresu Parkov Dinarskega loka, ki je potekal oktobra v Narodnem parku Brijoni. 

Skupni promocijski dogodek v občini Divača je po dogovoru z Razvojnim centrom Divača prestavljen v prvo 

polovico naslednjega leta, ko bo v Divači več pomembnih dogodkov (obnovljena muzejska zbirka, obnovljena 

info točka na železniški postaji). Zaznati je stalno povečevanje turistične ponudbe v občini Divača, predvsem 

na področju oddajanja sob. V organizacijo dogodkov so vključeni tudi člani odbora za trajnostni turizem. 

Skupaj s ponudniki iz Občine Divača je bil PŠJ prisoten na več sejmih in prestavitvah (glej 4.4.d.). Predstavniki 

zavoda in hotelir iz Divače so sodelovali pri trasiranju in vrisovanju kolesarskih poti na območju občine. 

III 
4.4.b Sodelovati z občino 

Divača pri vzpostavitvi TIC-a 2.557,94 
2.216,95 

Martinčič 

Okrepilo se je sodelovanje s ponudniki občine Divača, za sobodajalce je bila izvedena posebna promocijska 

akcija, PŠJ se je udeležil vseh predstavitev in srečanj, ki jih je organiziral Razvojni center Divača oziroma 

združenje ponudnikov občine Divača – Združenje Divaški prag. S ponudniki je bilo v PŠJ organizirano delovno 

srečanje (17. 4. 2014). Pripravljen je nabor turističnih paketov, ki spodbujajo podaljševanje obiska gostov na 

našem območju. V pakete je vključeno spoznavanje narave in kulturne dediščine naših krajev ter kulinarična 

ponudba. Pakete so sooblikovali člani odbora za trajnostni turizem. 

III 

4.4.c V sodelovanju z drugimi 

turističnimi destinacijami na 

Krasu oblikovati nove turistične 

pakete 

3.199,44 
2.013,30 

Martinčič 

V sodelovanju z drugimi destinacijami na Krasu se je oblikoval spletni portal www.visitkras.info (sodelujejo 

občine Komen, Sežana, Divača, Kozina-Hrpelje, Kostanjevica-Miren, Kobilarna Lipica in PŠJ), ki je namenjen 

skupni promociji, oblikovani so bili turistični paketi. Skupni programi se koordinirajo na rednih sestankih. 

Oblikovani so bili skupni panoji, skupne predstavitve na treh dogodkih, v turističnem vodniku in v časopisu. 

Predstavljene so bile posebnosti in značilnosti Krasa. Krepi se mreženje, torej povezovanje ponudnikov, saj je 

PŠJ pomemben akter trajnostnega razvoja turizma v regiji. 

III 
4.4.d Predstavljati park na 

turističnih sejmih, borzah, 

delavnicah in v medijih 
43.919,95 

43.112,83 

Martinčič/ 

Polh 

http://www.visitkras.info/
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Dobro je sodelovanje s krovno ustanovo, ki skrbi za promocijo slovenskega turizma - agencijo Spirit. PŠJ se je 

redno udeleževal dogodkov Spirita. PŠJ oskrbuje večje TIC-e s promocijskim in informativnim materialom. 

Najbolj pogosto se predstavlja skupaj z ostalimi ponudniki s Krasa in širše okolice, s predstavniki Unesco 

lokacij in s predstavniki drugih zavarovanih območij. Prisoten je bil na sejmu Alpe Adria TIP v Ljubljani, na 

predstavitvi Unesco lokacij v Mestnem muzeju v Ljubljani, udeležil se je predstavitve na Kulturnem bazarju, 

kjer se predstavi predvsem zaposlenim v šolstvu in kulturnih ustanovah, na turistični borzi SIW 2014, kjer se 

je predstavljal s ponudbo celega Krasa, poleg naštetega še na: dnevu Alpske konvencije, sejmu AGRA v Gornji 

Radgoni skupaj z ostalimi zavarovanimi območji, strateškem forumu na Bledu, Dnevih Kobilarne Lipica, Dnevih 

Parka vojaške zgodovine, Dnevih slovenskega turizma in sejmu Narava – zdravje (ravno tako z ostalimi parki). 

V tujini je bil prisoten na desetih sejmih (Nizozemska, Belgija, Češka, Nemčija, Avstrija, Italija, Poljska), na 

turistični delavnici, na srečanju parkov v parku Prealpi Giulie (Venzone, Rezija) ter na predstavitvi in posvetu o 

Unescovih lokacijah v Longarone v Italiji, kot edini povabljen predstavnik svetovne dediščine iz tujine.  

PŠJ je gostil tudi več slovenskih in tujih (nemške, japonske, francoske, madžarske …) snemalnih in 

fotografskih skupin, ki so pridobile dovoljenje pristojnega ministrstva (ponovno jih izdaja ARSO). Tuji novinarji 

s v PŠJ večinoma napoteni s strani Spirit-a. 

PŠJ je prisoten v medijih tudi z objavami v tiskanih medijih: Primorske novice (priloge), Primorski dnevnik, 

Otroška pobarvanka, vodič Summer guide, Slovenian Istria- In your pocket, Glasnik, Luxory Slovenia, Slovenia 

vabi, Šolski informator, National Geographic Junior, Eko dežela, Vzajemna, Poročni nasveti …, ter na spletnih 

portalih: www.slovenia.info, www.slovenia.holidays.si, www.lifeandtravel.com, www.visitkras.si, 

www.info.slovenija, www.info.evropa, www.mydestination.com, www.porocninasveti.si, www.geago.si, 

www.best-from-slovenia.si, www.hihostel.si in www.globetrotter.si. Prisoten je bil na radijskih postajah: Radio 

Koper, Radio Kum, Radio Potepuh, Radio 1 …, na televiziji RTV Slovenija – TV Koper, na panojih info4 tourists 

na Obali in na Gorenjskem, v kartici Zelena Gorenjska, letnem koledarju prireditev ter na večjih navigacijskih 

portalih. 

PŠJ je od največjega spletnega turističnega portala Trip Advisor prejel certifikat odličnosti, ki ga podeljujejo na 

podlagi dobrih kritik uporabnikov. 

II 

4.4.e Oblikovati in razvijati 

nove interpretacijske aktivnosti 

na podlagi kulturne dediščine in 

za doživeto spoznavanje 

površinskih delov parka ter jih 

vključevati v ponudbo parka 

4.010,40 

2.959,56 

Martinčič/ 

Fajdiga 

PŠJ je sodeloval pri največji slovenski promocijski akciji muzejev, galerij in drugih ustanov – Poletna muzejska 

noč 2014, ki je potekala 21. 6. 2014 na različnih lokacijah v Sloveniji. V PŠJ je bila izpostavljena tema iz 

etnologije, postavljena je bila razstava Pastirsko življenje nekoč, potekalo je brezplačno vodenje po muzejskih 

zbirkah ter po razstavi, dogodek so popestrile delavnice izdelovanja piščalk, pokalic, palic in predstavitev 

pastirskih iger. Dogodka se je udeležilo več kot 50 obiskovalcev, od tega aktivno približno 20.  

V okviru projekta Comenius je bilo maja izvedeno gostovanje zadnje skupine švedskih učiteljev v parku, 

predstavnici zavoda sta se udeležili zaključne konference na Švedskem, kjer je bilo predstavljeno Biosferno 

območje Kras in Mreža šol parka Škocjanske jame (glej 4.6.b). V septembru je bila s strani honorarke Sitke 

Tepeh pred J'kopinovim skednjem uspešno pripravljena in izvedena zeliščarska delavnica. 

III 

4.4.g Pripraviti analizo 

možnosti za zagotovitev 

prostorov za prodajo lokalnih 

proizvodov parka 

244,38 
223,70 

Martinčič 

Prodaja v trgovini poteka v nadomestnih prostorih, ponudba se dopolnjuje, predvideno je povečevanje 

ponudbe domačih pridelovalcev in izdelovalcev, vendar je pogoj za to primeren prostor. V času poletne 

sezone se zagotavlja možnost prodaje na stojnici. 

http://www.slovenia.info/
http://www.slovenia.holidays.si/
http://www.lifeandtravel.com/
http://www.visitkras.si/
http://www.porocninasveti.si/
http://www.geago.si/
http://www.hihostel.si/
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4.5 V obnovljenem 

kulturnem spomenika 

Matavun 8 zagotoviti 

možnosti za širitev 

izobraževalnih aktivnosti 

na področju varstva narave 

in kulture 

10.440,10 

  

9.591,31 

 

II 

4.5.a V obnovljenem 

kulturnem spomeniku Matavun 

8 organizirati strokovna 

srečanja in izobraževanja 

(konference, simpozije, 

delavnice, seminarje) v okviru 

mednarodnih konvencij, zvez in 

programov 

4.749,30 
2.725,13 

Martinčič 

Knjižnica Parka Škocjanske jame v Matavunu 8 se je v letu 1996, s prvim popisom obstoječe literature, že 

vključila v sistem Kosovelove knjižnice Sežana kot njen strokovni oddelek. V naši knjižnici se literatura 

popisuje v sistemu Galis, ki je cenovno in organizacijsko primernejši kot Cobbis. Žal zaradi pomanjkanja 

primernih kadrov dokončanje vzpostavitve knjižnice ni mogoče in je preneseno v prihodnja leta, ko bo 

dokončan celovit popis in zagotovljen kader. Kljub vsemu se za potrebe knjižnice nadaljuje s pridobivanjem 

knjig na podlagi donacij in občasnih nakupov. Tako je bila v letošnjem letu npr. kupljena knjiga o geologiji 

Krasa Bogdana Jurkovška. Za popisovanje knjižničnega gradiva smo uspeli zagotoviti in usposobiti študentko 

šele v decembru.  

V Promocijsko kongresnem centru Pr Nanetovh smo med drugim gostili švedske partnerje projekta Comenius 

(glej 4.4.e), delavnice in srečanja v okviru projektov Škocjan-Risnjak, Living Landscape in Roof of Rock (glej 

3.2.a, 3.2.b, …), zaključno prireditev raziskovalnega projekta Mreže šol parka Škocjanske jame v počastitev 

dneva žena (4.6.b) in junija izvedli javno srečanje ob izidu Priročnika kraške suhozidne gradnje (glej 3.1.i).  

V hiši Pr Nanetovh je bilo organizirano izobraževanje za vodnike, ki je potekalo ob petkih in sobotah, od 

februarja do konca aprila. Poleg tega je bilo organiziranih več delovnih srečanj in sestankov (domačini, 

turistični ponudniki, …). Julija smo skupini konservatork predstavili obnovitvena dela na Matavunu 8.   

Izvedene so bile tiskovne konference za projekte, ki se odvijajo v PŠJ, izvedena so bila strokovna srečanja in 

delovni sestanki z obstoječimi ali morebitnimi projektnimi partnerji. Izvedena je bila tiskovna konferenca in 

predstavitev projekta ob zaključku prenove Belajeve domačije, pri kateri je PŠJ sodeloval. Prostor je bil najet s 

strani turističnih agencij za obiskovalce parka, gostje so bili tudi iz predstavniki Evropske komisije, iz Češke 

(Zavod za varstvo narave in predstavnike čeških turističnih jam) in iz parka Prealpi Giulie iz Rezije. 

V okviru projekta RoofOfRock sta bila, poleg številnih manjših sestankov, v letu 2014 organizirana dva večja 

dogodka: Strokovni posvet o uporabi ploščastega apnenca na Krasu, ki so se ga udeležili slovenski 

predstavniki različnih strok (v maju) in mednarodna okrogla miza, ki so se je udeležili predstavniki občin, 

županij in ministrstev in štirih držav (v septembru). 

Novembra je bilo predavanje na temo zdrave prehrane. 

II 
4.5.b Organizirati in 

koordinirati kulturne dogodke 5.690,80 
6.866,18 

Martinčič 

V Promocijsko – kongresnem centru so potekala tudi kulturna srečanja, kot na primer srečanje z domačinkami 

v okviru praznovanja 8. marca in koncert ob izidu novega albuma klasičnega kitarista Uroša Bariča iz bližnjega 

Zavrhka. V razstavnem prostoru – Hrmu, so bile postavljene razstave Telesna higiena nekoč, Suhi zid na Kra-

su, Pastirsko življenje na Krasu in fotografska razstava Škocjanske jame in okolica. Zaradi povečanega obsega 

dela na področju vodenja obiskovalcev in opravljanju nadzora ni bilo doseženo zastavljeno število dogodkov. 
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4.6 Izobraževati in 

ozaveščati obiskovalce in 

širšo javnost o naravnih 

vrednotah ter kulturni 

dediščini parka in Krasa 

86.138,27 

  

86.535,61 

 

II 

4.6.a Ponatisniti stare in izdati 

nove tematske publikacije 

(zemljevide, prospekte, 

publikacije, drugo promocijsko 

gradivo) 

40.328,11 
43.605,21 

Martinčič 

Ponatisnjenih je bilo nekaj promocijskih materialov, ki so namenjeni obiskovalcem PŠJ (zgibanka parka z 

zemljevidom, splošen prospekt, promocijska mapa, letni in žepni koledar, minigrafija Škocjanske jame v štirih 

jezikih: italijanski, francoski, češki in madžarski jezik). Natisnjen je bil Program varstva in razvoja PŠJ 2013-

2017, predstavniki zavoda so sodelovali pri izdaji knjige o Gradišču in brošure Dišeči okusi Krasa. Ponatisnjene 

so bile vstopnice za obiskovalce Škocjanski jam.  

Izdelani so bili promocijski film parka, tablica za predstavitve, prenosni promocijski pult in predstavitvena 

stojala roll-up, kovčki za promocijske materiale ter propagandni material, izdelane so bile fotografije PŠJ, ki so 

namenjene razstavam. 

Izpostaviti velja aktivnosti po programu projekta Svetovna dediščina – kultura in narava z roko v roki, ki je 

delno financiran s strani SNKU. Izpeljana je bila pridobitev fotografij, opisov vseh treh lokacij ter lektura in 

prevodi v angleški jezik. Izdelana je bila predstavitvena brošura vseh treh Unescovih lokacij v slovenskem in 

angleškem jeziku, izdelana so bila štiri predstavitvena stojala roll-up-i, ki so namenjeni ozaveščanju širše 

javnosti in promociji lokacij. 

Nadaljevalo se je prevajanje člankov in poročil iz obdobja začetnih raziskav v Škocjanskih jamah iz 19. 

stoletja.  

II 

4.6.b Pripraviti in izvajati 

izobraževalne programe za 

učitelje, učence, dijake in 

študente (program 

naravoslovnih ekskurzij PŠJ), s 

posebnim poudarkom na mreži 

šol parka 

9.193,12 
9.956,30 

Debevec 

V začetku leta je v okviru dela Mreže šol parka Škocjanske jame potekala koordinacija raziskovalne naloge v 

počastitev dneva žena. Letošnja tema je bila telesna higiena in posledično skrb za zdravje na Biosfernem 

območju Kras nekoč.  

V maju je bila za najmlajše sodelujoče pri raziskovalnem projektu v počastitev dneva žena organizirana ura 

pravljic v jami na katero so bili povabljeni tudi otroci iz parka.  

Junija je bila izvedena strokovna ekskurzija za mentorice mreže šol v duhu mednarodnega leta družinskega 

kmetijstva. Na Univerzi v Novi Gorici so se udeleženci seznanili z metodami analize pesticidov, v Mlekarni 

Planika pa je bila predstavljena trajnostna pridelava mleka. Ob tej priložnosti je bila predstavljena evalvacija 

dela v minulem šolskem letu ter okvirni program dela za naslednje šolsko leto. Na podlagi dogovorov so v 

juniju že bile pripravljene in razposlane strokovne podlage za raziskovalni projekt ob dnevu žena v letu 2015 

in osnutek raziskovalnega projekta Raba naravnih virov in trajnostne/sonaravne prakse na BOK skozi čas.  

V oktobru je bilo izpeljano celodnevno gostovanje COŠ Šempolaj, ki je obsegalo ogled jame in večkratno 

izvedbo štirih delavnic (Travnik, Jamarska tehnika, Netopirji, Kraška vas). V izvedbo je bilo vključenih pet 

strokovnih sodelavcev. Zaključen je bil literarni natečaj z naslovom »Kmetija ob reki Reki nekoč in dane«. 

Osnovne šole ob reki so jeseni sodelovale v izobraževalnih dejavnosti projekta Škocjan – Risnjak. Decembra je 

bila za mentorice mreže šol organizirana delavnica na temo kakovostne komunikacije.  

Septembra je v sodelovanje z OŠ dr. Bogomirja Magajna in Jamarskim društvom Gregor Žiberna PŠJ prevzel 

organizacijo in izpeljavo jamarsko naravovarstvenega krožka, kjer se usposabljajo mladi varuhi krasa in 
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narave. 

II 

4.6.c Vzpostaviti mrežo 

fakultet parka in jim ponuditi 

možnosti za izvajanje 

izobraževalnih programov v 

parku 

1.799,72 

1.006,65 

Debevec/ 

Kranjc 

Potekalo je sodelovanje s predavanji in prakso študentov Fakultete za humanistične študije Univerze na 

Primorskem, z organizacijo strokovnih ekskurzij in mednarodne raziskovalne šole Biotehniške fakultete 

Univerze v Ljubljani, Oddelka za biologijo, s strokovno predstavitvijo dela Fakultete za varstvo okolja Univerze 

v Novi Gorici ter z visokošolskim središče VISS. Pripravljen je bil pregled sodelovanja z Univerzo v Ljubljani in 

okviren program dela za prihodnje vključevanje študentov v projektno delo. Izvedeni so bili razgovori z 

rektorji Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani in Univerze v Novi Gorici, pripravljena je bila ustanovna 

listina mreže fakultet. S svečanim podpisom rektorjev je park 9. 12. 2014 ustanovil mrežo univerz.  

Konec leta sta bila oddana projektna predloga Univerze na Primorskem »Lišaji v Biosfernem območju Kras« 

ter Univerze v Novi Gorici »Lišaji Parka Škocjanske jame«. S Fakulteto za znanosti v okolju, Univerze v Novi 

Gorici, je bil pripravljen tudi projekt za redno študentsko delo v obdobju treh let »Pojavnost novih 

ekosistemov na območju Parka Škocjanske jame«. 

II 

4.6.d Občasno postavljati 

tematske razstave (umetniška 

dela lokalnih ustvarjalcev; 

gostujoče razstave na temo 

naravnih vrednot in kulturne 

dediščine; razstave na temo 

zgodovine Škocjana, Matavuna, 

Betanje, vplivnega območja, 

svetovne dediščine; razstave 

del mreže šol …) 

1.737,19 

1.764,11 

Peric/ 

Kranjc 

Maja in junija je razstava Suhi zid na Krasu gostovala v prostorih Slovenskega kulturnega društva Vigred v 

Šempolaju (Italija), v oktobru pa je bila na ogled na 19. kraškem oktoberfeštu v Praproti (Italija). Marca je 

bila v Hrami Promocijsko kongresnega centra Pr Nanetovh v sklopu zaključne predstavitve raziskovalnega dela 

Mreže šol parka Škocjanske jame v počastitev dneva žena postavljena razstava predmetov in sredstev za 

umivanje ter likovnih stvaritev, ki so jih pripravili učenci sodelujočih šol na podlagi svojih etnoloških raziskav s 

starosti prilagojenimi pristopi (terensko delo, likovno raziskovanje …).  

V sodelovanju z ZRSVN OE Piran je bila v Jurjevem skednju postavljena razstava Nevidne vezi - Morski datlji? 

Ne hvala!, ki je v PŠJ gostovala do septembra. Od julija do oktobra je v Hramu Promocijsko kongresnega 

centra gostovala razstava Pastirsko življenje na Krasu Mladinskega hostla Pliskovica in Razvojnega društva 

Pliska. V decembru je bila tam odprta fotografska razstava Boruta Lozeja Škocjanske jame in okolica.   

II 

4.6.e Organizirati tematska 

predavanja, strokovne 

ekskurzije in delavnice za 

lokalno prebivalstvo in drugo 

zainteresirano javnost (varstvo 

narave, ohranjanje kulturne 

dediščine, ohranjanje kulturne 

krajine …) 

3.966,29 

3.336,01 

Zorman/ 

Peric 

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

predstavnike parka Risnjak, mednarodno komisijo za kitolov, udeležence konference COST, študente 

Unescovih šol pod vodstvom prof. Mitje Brillyja) kot zunaj parka (predavanja o varstvu narave v mestnem 

muzeju Ljubljana, interpretaciji narave na tretjem seminarju nadzornikov EU na Brijonih, predavanje o PŠJ na 

Univerzi v Pisi). 

Izvedena je bila ekskurzija za otroke iz parka in okolice v Tržaški zaliv. Otroci so si ogledali naravni rezervat 

ob izlivu Soče, izvire Timave in grad Miramare. Jeseni je bila izvedena še ekskurzija za lokalno prebivalstvo v 
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Nacionalni park Risnjak. Poleg naravnega rezervata Golubinjak, Lokvarske špilje in Bajerskega jezera, so se 

udeleženci sprehodili po učni poti Leska v nacionalnem parku Risnjak, kjer jih je vodstvo parka tudi sprejelo in 

predstavilo park in aktivnosti, ki jih izvajajo.  

V okviru Dneva parka Škocjanske jame, Jamskega praznika – »Belajtnge« sta bili za obiskovalce izvedeni 

predavanji »Istrska pramenka – ovca Istre in Krasa« kmetijske svetovalke Ide Štolfa iz Kmetijske svetovalne 

službe Sežana ter »Mitična pokrajina in ljudsko izročilo severozahodnih Brkinov in Vremske doline« arheologa 

Jošta Hobiča iz Civilne iniciative Brkini. PŠJ je jeseni organiziral delavnico izdelave ptičje krmilnice za lokalo 

prebivalstvo in razdelil seme z hranjenje ptic pozimi.  

II 
4.6.f Organizirati izobraževanja 

za sezonske vodnike v parku 25.472,34 
25.224,05 

Zorman 

Organizirano je bilo pomladansko izobraževanje za sezonske vodnike v parku, ki se ga je udeležilo 72 

zainteresiranih. Hkrati je potekalo tudi redno izobraževanje za zaposlene naravovarstvenike ter prostovoljne 

naravovarstvenike z novimi in zanimivimi vsebinami na področju jamske razsvetljave ter ogroženih in 

zavarovanih sov. Zaradi zadostitve pravnem aktom, ki urejajo vodenje po turističnih jamah, je v skladu z 

drugim odstavkom 42. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06) in 

Pravilnikom o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk 

(Uradni list RS, št. 77/08) je PŠJ organiziral interni izpit za preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike, za 

vodenje po odprtih jamah za vodnike po jamah, ki imajo staž pet let ali več. V prvem roku je izpit opravilo 23 

od 26 kandidatov. 

II 

4.6.h V sodelovanju z drugimi 

zavarovanimi območji v 

Sloveniji vzpostaviti 

informacijsko mrežo za 

ozaveščanje obiskovalcev 

3.641,50 

1.643,28 

Zorman/ 

Martinčič 

Krepilo se je povezovanje z drugimi slovenskimi zavarovanimi območji (Sečoveljske soline, Krajinski park 

Strunjan, TNP) , PŠJ se je predstavil na prireditvi Dan alpske konvencije v Mojstrani. S Krajinskim parkom 

Sečoveljske soline je zavod sodeloval pri snemanju okolice Škocjanskih jam s kvadrokopterjem medtem, ko so 

Krajinskemu parku Strunjan bili podarjeni posušeni borovi hlodi, stekli sta tudi izmenjava in oblikovanje 

materialov za izobraževanje šolskih skupin. Z Naravnim rezervatom Škocjanski zatok, Krajinskim parkom 

Strunjan in TNP je zavod sodeloval prek informiranja in reševanja zagat pri prekrškovnem postopku. PŠJ se je 

še udeležil srečanja v Kozjanskem parku ter skupaj z nekaterimi drugimi parki uspešno izvedel promocijo in 

informiral obiskovalce večjih slovenskih sejmov: AGRA, Narava – zdravje. V okviru spoznavanja parkov, se je 

PŠJ udeležil ekskurzije v TNP. 

 



 35 

Pregled realizacije Cilja 4 v 2014 

 

Doseganje kazalnikov 

 

Dolgoročni cilj Kazalnik Realizacija 

4. Razvijanje okolju 

prijaznega 

obiskovanja parka in 

širjenje zavesti o 

parku 

- število obiskovalcev in trend sprememb 

glede na predpostavljeno optimalno 

število in časovno ter prostorsko 

razporejenost obiskovalcev ob 

upoštevanju nosilne zmogljivosti  

- Aktivnosti za dosego kazalnika se ves čas 

izvajajo. Obisk izven sezone počasi 

narašča. Glede na fizikalno-kemijske 

meritve v jami ni ugotovljenih odstopanj v 

povezavi s številom obiskovalcev.  

 

Realizacija stroškov 

 

Cilj
Skupaj odhodki 

PLAN         

Skupaj odhodki - 

REALIZACIJA         
% REALIZACIJE

Stroški dela - 

PLAN

Stroški dela - 

REALIZACIJA
% REALIZACIJE

Materialni stroški - 

PLAN

Materialni stroški - 

REALIZACIJA
% REALIZACIJE Investicije PLAN

Investicije - 

REALIZACIJA 
% realizacije

4. Razvijanje okolju 

prijaznega 

obiskovanja ter 

širjenje zavesti o 

parku – trajnostni 

razvoj turizma

2.027.179,63 1.940.708,93 0,96 360.489,63 407.694,25 1,13 200.220,00 233.493,49 1,17 1.466.470,00 1.299.521,19 0,89

 
 

Realizacija stroškov tega cilja je skladna s finančnim planom, saj so se izvedle planirane aktivnosti 

vezane na pripravo sezone, pa tudi črpanje sredstev za izvajanje investicij v okviru strukturnih skladov 

poteka v skladu s pogodbo sklenjeno z MGRT. 
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5. Cilj:  Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v 
parku 

 

Prior. 

Cilj –  

podcilj –  

naloge in aktivnosti 

 

Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki /  

koordinator 

  

5. Krepitev vključevanja 

lokalnega prebivalstva pri 

razvoju dejavnosti in 

aktivnosti v parku 

79.840,87 72.095,93  

  

5.1 S sodelovanjem in 

aktivnim vključevanjem 

lokalnih prebivalcev v 

upravljanje parka krepiti 

njihovo podporo 

ohranjanju zavarovanega 

območja 

79.840,87 72.095,93  

III 

5.1.a Organizirati in izvesti 

redne sestanke z lokalnim 

prebivalstvom za obravnavo 

aktualnih tem v parku 

(upravljavske naloge, letni 

programi dela, sezonsko 

delo …) 

748,42 
685,08 

Opara 

V dogovoru z lokalnim prebivalstvom so bili organizirani in izvedeni redni sestanki. 

III 

5.1.b Pisno obveščati vsa 

gospodinjstva na območju 

parka o pomembnih dogodkih v 

parku 

810,96 
559,25 

organizator dogodka 

Na dogodke, delavnice, srečanja so bili najmanj petkrat vabljeni domačini, ki so se vabilom različno odzvali 

(sestanek za Belajtngo, delavnica obrezovanja sadnega drevja, srečanje na temo turizma, ogled prenovitvenih 

del na informacijskem centru ter v Škocjanskih jamah, vabilo na skupno čistilno akcijo, na delavnico gradnje 

suhih zidov …). 

II 
5.1.c Urejati in oblikovati 

glasilo za domačine 91,64 
97,87 

Peric 

Potekajo priprave za vzpostavitev intranetne mreže. Še vedno se čaka na postavitev optičnega kabla med 

Divačo in Matavunom, ki bo omogočil vzpostavitev takšne mreže. Do konca leta 2014 optični kabel še ni bil 

položen. 

I 
5.1.d Organizirati in izvesti 

skupne čistilne akcije 13.969,23 
12.461,88 

Zorman/Opara 

Tudi v letu 2014 je bila organizirana tradicionalna čistilna in delovna akcija. Očistilo se je dve toni odpadkov, 

obrezovalo se je drevje, popravljalo suhe zidove, popravljalo stopnice na učni poti, pometalo ceste po vasi. Pri 

akciji je sodelovalo več kot 75 domačinov, zaposlenih in prostovoljcev.  

Očistilo se je bregove jezera in reke v Veliki in Mali dolini ter Svetinovi dvorani. Poleg tega se je znosilo iz 

doline stare ograje (približno 200 kg železa), ki so jih med obnavljanjem poti odložili ob pot, odneslo padle 

cevi za transport materiala v jamo v jarku pod dvigalom ter opralo in očistilo Krausov vodnjak pred Tominčevo 

jamo. Iz dolin se je pobralo 25 vreč raznih smeti.  

Obrezalo se je murve na vrtu Kongresno-promocijskega centra Matavun 8, odpeljali veje na deponijo za 

sekance. Obrezalo se je vrtnice in trte pri M8, upravi in Škocjanu 3. Pometlo in oplelo se je pot od table 

Matavun (pri vhodu za Mahorčičevo jamo) do Jankotovih ter stezo med Škocjanom in Matavunom.  

Odpadke se je pobiralo po Sušici, strugi in bregovih (po bregu bolj na začetku, pod mostom, kjer jih je bilo 
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več) od mostu ki prečka Sušico in dolvodno do Reke. V primerjavi s prejšnjimi leti je bilo v strugi manj 

odpadkov, predvsem večjih kosovnih. Večinoma so bile plastične vrečke, plastenke, stare konzerve in 

pločevinke ter kakšen manjši kos železa. Nabrane so bile štiri vreče smeti. Kot se je pričakovalo, so bili pod 

mostom tudi kadavri (ovca in divji prašič). Pobralo se je tudi smeti ob cesti od Matavuna do mostu, ki prečka 

Sušico. Skupno je bilo smeti za dve vreči, povečini plastenke, pločevinke in papir.  

Počistilo se je celotno traso pešpoti po soteski. Na poti se je kot najbolj problematičen izkazal predel okrog 

Malnov, kjer je bila izdatna količina smeti (ostanki plastičnega čolna, pečica ...). Drugi del poti, ki je slabše 

dostopen, je bil zasmeten predvsem z odpadki, ki jih s poplavami prinaša reka. Našli so se večji kosi železa, ki 

so zaradi prevelike količine in teže zaenkrat ostali v soteski (približno na polovici poti med Školjem in 

Škofljami). Tako je bilo zbranih kar precej vrečk z raznoraznimi odpadki, ki pa se jih je odložilo na treh lažje 

dostopnih mestih (Malni, Školj, Škofeljski most).  

Pobiralo se je smeti ob cesti (Matavun, glavna cesta, krožišče pri avtocesti ter do križišča pri Divači). Odkrita 

so bila tri večja divja odlagališča (lokacija 1: odcep za avtocesto; lokacija 2: kolovoz – makadam ob Risniku, 

lokacija 3: kolovoz – makadam pri poslovni stavbi kamnoseštva). Nabralo se je kar 20 velikih vreč smeti, 

največ je bilo plastenk in pločevink. 

Očistilo se je tudi skoraj popolnoma zatrpano jamo z odpadki v bližini Doljnih Ležeč. 

Potreba po čistilni akciji ostaja, tako da bo njena organizacija in izvedba potrebna tudi v prihodnje.  

Deloma je bil saniran zasip pri starem premogovniku pod Kozaru pri Matavunu, očiščen je bil navožen 

gradbeni material ob cesti pri Kaličih in pri Betanji. Za ta dela se je pridobilo tudi naravovarstveno soglasju, ob 

čiščenju so sodelovali tudi arheologi. 

III 

5.1.e Sofinanciranje aktivnosti 

za pospeševanje varstva in 

razvoja na podlagi Odredbe o 

razdeljevanju sredstev 

  

20.366,57 

26.722,53 

Požar 

V juniju je bilo pripravljeno besedilo javnega razpisa za razdelitev nepovratnih sredstev prebivalcem v parku v 

letu 2014 in poslano na Uradni list v objavo. Avgusta je komisija pregledala prispele prijave, konec avgusta je 

prejela dopolnitve vlog, pri čemer je pet prijaviteljev priložilo šele kulturovarstvene pogoje in ne 

kulturovarstveno soglasje. S slednjimi so bile pogodbe sklenjene šele po pridobitvi le tega. Po ogledu 

opravljenih del je komisija v decembru odobrila izplačilo po pogodbi vsem dvajsetim prijaviteljem, katerih 

vloge so bile popolne. Istočasno pa je ugotovila, da štirje prijavitelji del niso izvedli skladno s 

kulturovarstvenimi soglasji, zato je sklenila, da zavod slednjim pošlje opozorilni dopis, v katerem jih s tem 

seznani in opozori, da v bodoče za dela, ki ne bodo izvedena skladno s kulturovarstvenim soglasjem, ne bo 

več izplačeval sofinancerskih sredstev. Realizacija je višja zaradi plačila dajatev vezanih na izplačilo 

nepovratnih sredstev, ki niso bile vključene v finančni plan. 

II 
5.1.f Vključevati lokalno 

prebivalstvo v strokovno 

vodenje obiskovalcev po parku 
1.527,39 

1.258,32 

Zorman 

V izobraževanje za sezonske vodnike so vključeni tudi domačini, ki v glavni sezoni pomagajo pri vodenju in 

ozaveščanju obiskovalcev po parku in jamah. V vodenje se vključuje lokalno prebivalstvo, ki ima interes in 

opravi izobraževalni tečaj. 

III 

5.1.g Sodelovati z lokalnim 

prebivalstvom pri izvedbi 

raziskovalnih nalog s področja 

ljudske kulture in načina 

življenja, izobraževanja in 

interpretacije muzejskih zbirk 

2.077,25 
1.901,45 

Kranjc/Ivančič 
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Aktivnost raziskovanja in dokumentiranja posameznih segmentov življenja na območju parka za potrebe 

postavitve stalne zbirke v Jurjevem skednju se zaradi nerazpoložljivosti kadra v letošnjem letu ni realizirala. 

III 

5.1.h V sodelovanju z lokalnimi 

prebivalci oblikovati predlog 

celostne ureditve vasi na 

območju parka, na podlagi 

varstvenih usmeritev s 

področja kulturne dediščine 

3.244,38 
3.223,70 

Kranjc 

Kot navedeno pod točko 3.1.g je bila v začetku septembra sklenjena pogodba s pripravljavcem 1. faze 

razvojnega dokumenta za potrebe reševanja problematike celostnega urejanja poselitvenega prostora na 

ožjem zavarovanem območju s ciljem zaustavitve razkrajanja videza celovite ureditve vasi kot območij 

kulturne dediščine. V decembru je isti izvajalec skladno s pogodbo izvedel še delavnico z domačini in 

strokovnjaki. Delavnica je obsegala prikaz bistvenih elementov stavbne dediščine naselij Betanja, Matavun in 

Škocjan, ovrednotenje nekaterih obstoječih posegov na območjih tukajšnjih naselbinskih spomenikov in 

dediščine, predstavitev primera dobre prakse iz Škocjana in simulacije obnove objekta v Škocjanu, razlago 

pomena arheologije za to območje ter razpravo. Dobro sprejete delavnice, ki sta se jo udeležili tudi odgovorni 

konservatorki Eda Belingar in Patricija Bratina iz ZVKDS OE NG, se je udeležilo 15 domačinov. 

I 

5.1.i Spodbujati tradicionalno 

rabo tal (gojenje starih sadnih 

vrst, rejo drobnice, košnjo 

suhih kraških travnikov, obnovo 

in ohranjanje delanih vrtač …)  

1.397,12 
1.360,41 

Zorman 

V Kozjanskem parku in drevesnici Bilje so bile rezervirane sadike za jesensko sadnjo odpornih sort sadja na 

območju parka in njegovem vplivnem območju. Nakup in razdeljevanje je bilo izvedeno v pozni jeseni, ko so 

bili primerni pogoji za sajenje. Košnja suhih travnikov poteka v okviru SKOP in jo večinoma izvaja le še nekaj 

domačinov, ki ohranjajo košne in pašne površine, saj v zadnjih letih zaraščanje v parku ne napreduje več, celo 

obratno, očiščenih je bilo kar nekaj parcel. V PŠJ so prišli inšpektorji za gozdarstvo in kmetijstvo zaradi prijave 

občanov, kontrole in ogleda nekaterih domnevnih nepravilnosti pri gospodarjenju lokalnega kmeta. 

III 

5.1.j Svetovati in sodelovati pri 

obnovi domačij oziroma 

posameznih elementov v 

skladu s kulturovarstvenimi 

pogoji in soglasji 

183,29 
167,78 

Kranjc 

Kot vsako leto smo domačinom pomagali pri pridobivanju kulturovarstvenih pogojev in kulturovarstvenega 

soglasja za potrebe prijave na razpis za nepovratna sredstva. Nihče pa se žal na zavod ni obrnil v zvezi z 
izvedbo. 

III 

5.1.k Sodelovati in 

sofinancirati tradicionalne in 

druge aktivnosti TD Škocjan 

(Pohod ob ponoru Reke, 

Škocjanski festival …), s 

katerimi se predstavlja 

zavarovano območje in 

podpirajo cilji ohranjanja 

narave  

3.660,82 
3.562,58 

Martinčič 

PŠJ je podprl planirane skupne dogodke (prireditev za 8. marec, delovna akcija, izvedba tradicionalnega 

pohoda Ob ponoru Reke, domačini so po svojih močeh pomagali pri izvedbi jamskega praznika – Belajtnge). V 

poletnem času se je odvil Škocjanfest (v sodelovanju z Javnim skladom za kulturne dejavnosti Sežana), ki s 

prireditvami popestri poletno dogajanje v Škocjanu.  

Domačinom, ki imajo urejeno odbojkarsko igrišče ob Reki v Malnih, je PŠJ sofinanciral nakup mrež ter s tem 

dosegel lepšo podobo območja ter boljše sodelovanje pri varstvu narave in informiranju obiskovalcev. 
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III 

5.1.l S pomočjo lokalnega 

prebivalstva organizirati in 

izvesti dan parka, jamski 

praznik - Belajtngo 

12.426,58 
9.302,93 

Šturm/Fajdiga 

PŠJ je s pomočjo Turističnega društva Škocjan 25. 5. 2014 izvedel 8. dan parka Škocjanske jame, Jamski 

praznik - »Belajtnga«. Prireditev je bila uspešna, celodnevno dogajanje v jami in na površju je privabilo več 

kot tisoč obiskovalcev v park in okolico. 

Novost letošnjega praznika je bilo povabilo, da se okoličani na praznik odpravijo peš, ter možnost parkiranja 

izven ožjega zavarovanega območja z organiziranim avtobusnim prevozom. Na prazniku je sodelovalo dvanajst 

komercialnih ponudnikov, stojnici z degustacijami jedi s Krasa in vplivnega območja, stojnica OŠ dr. Bogomirja 

Magajne Divača in stojnice organizatorjev. Člani Civilne iniciative Brkini so poskrbeli za otroške delavnice in 

igre, Pihalna godba Divača pa za praznično vzdušje. Prvič letos sta vsebino praznika nadgradili še predavanji 

za obiskovalce v duhu Unescovega programa MAB, katerih cilj je bil predstaviti razvojno možnost in bogastvo 

kulturne dediščine Biosfernega območja Kras ter pomen njenega varovanja (glej 4.6.e). Bila je tudi stojnica s 

predstavitvijo projektov, ki jih izvaja PŠJ ter gledališko predstavo TKŠD Urbanščica. 

V drugi polovici leta so bili za potrebe igrane zgodovine v okviru Belajtnge, kot zgodovinske prireditve, izdelani 

repliki kape škocjanskih jamskih vodnikov iz prve polovice 20. stol. in kupljena klobuka »ajdovo zrno«, kakršne 

so nosili škocjanski jamski raziskovalci zagotovo že konec 19. stol. Prav tako smo nabavili še dodatne 

historične karbidovke, vse z željo po igrani zgodovini v okviru praznika v naslednjem letu. 

III 
5.1.m Oblikovati pogoje za 

trženje proizvodov in storitev 

pod registrirano znamko parka  
11.618,47 

3.495,32 

Kranjc/Martinčič/Zorman 

Aktivnost se zaradi polne zasedenosti kadrov odgovornih zanjo, v letošnjem letu ni izvajala in se prenese na 

naslednje leto. 

III 

5.1.n Spodbujati rabo znamke 

parka v parku in na širšem 

območju ter omogočati prodajo 

proizvodov 

7.718,75 
7.296,83 

Martinčič 

V prvi polovici leta je zavod glede na kadrovsko razpoložljivost v okviru Službe za raziskovanje in razvoj svoje 

napore usmeril v razvoj, pripravo in oblikovanje tabel, ki naj na terenu označujejo kulturne in naravne 

znamenitosti na katere naj se veže ponudba v okviru znamke parka. V drugi polovici leta je bilo z lokalnimi 

skupnostmi in ZVKDS OE NG usklajenih, jezikovno pregledanih, dokončno urejenih, oblikovanih in izdelanih 23 

označevalnih tabel in tri pregledne table še neoznačenih naravnih in kulturnih znamenitosti in muzejskih zbirk 

v BOK. Ker se table s QR kodo povezujejo na daljše opise na portalu PŠJ, je bilo na željo Krajevne skupnosti 

potrebno dopolniti zapis o Senožečah. Nabavljena je bila tudi pripadajoča oprema za montažo. Obenem smo s 

ciljem predstavitve narave in kulturne dediščine tudi najmlajšim odjemalcem storitev z znamko, izvedbeno 

dodelali igro Škocjanki potepuh, ki je namenjena raziskovanju ožjega zavarovanega območja ter seznanjanja z 

ustreznim odnosom do narave in dediščine. Igrico sta že leta 2008 osnovali takrat honorarni zaposleni Sabina 

Pugelj in Marjeta Malešič. 
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Pregled realizacije Cilja 5 v 2014 

 

Doseganje kazalnikov  

 

Dolgoročni cilj Kazalnik Realizacija 

5. Krepitev vključevanja 

lokalnega 

prebivalstva v 

dogajanje v parku 

- najmanj 30 % domačinov, vključenih v 

aktivnosti zavoda  

 

- število proizvodov z znamko PŠJ  

 

- kazalnik je dosežen. V aktivnosti zavoda je 

vključenih od 30-40% domačinov na vsako 

aktivnost  

- aktivnosti za dosego kazalnika potekajo. 

Registracija proizvodov z znamko se 

premakne v leto 2105. 

 

Realizacija stroškov  

 

Cilj
Skupaj odhodki 

PLAN         

Skupaj odhodki - 

REALIZACIJA         
% REALIZACIJE

Stroški dela - 

PLAN

Stroški dela - 

REALIZACIJA
% REALIZACIJE

Materialni stroški - 

PLAN

Materialni stroški - 

REALIZACIJA
% REALIZACIJE Investicije PLAN

Investicije - 

REALIZACIJA 
% realizacije

5. Krepitev 

vključevanja 

lokalnega 

prebivalstva pri 

razvoju dejavnosti in 

aktivnosti v parku

79.840,87 72.095,93 0,90 25.840,87 23.446,61 0,91 54.000,00 48.649,32 0,90 0,00 0,00 0,00

 
 

Realizacija stroškov dela je nekoliko nižja ker s strani MKO nismo prejeli ustreznega soglasja za 

zaposlitev pripravnikov, materialni stroški so tudi nižji od planiranih zaradi določenih aktivnosti, ki so 
bile prenesene v leto 2015. 
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6. Cilj:  Krepitev vloge upravljavca parka na širšem območju parka (vplivno in prehodno 
območje) 

 

Prior. 

Cilj –  

podcilj –  

naloge in aktivnosti 

 

Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki /  

koordinator 

  

6. Krepitev vloge 

upravljavca parka na 

širšem območju parka 

(vplivno in prehodno 

območje) 

42.234,28 

  

42.675,73 

 

  

6.1 Izvajati aktivnosti za 

ohranjanje naravnih 

vrednot in kulturne 

dediščine 

19.731,56 

  

19.049,69 

 

I 
6.1.a Sodelovati pri 

organizaciji in izvedbi čistilnih 

akcij 
1.931,52 

2.273,85 

Peric 

PŠJ je sodeloval pri izvedbi čistilne akcije za čisto Reko, ki ga vsako leto organizira rafting klub »Mrzla uada« 

iz Ilirske Bistrice.  

Sanirani sta bili dve divji odlagališči in sicer pri vasi Ribnica in pri vasi Smrje pod Turnom, v obeh primerih pa 

je šlo za veliko število avtomobilskih in kamionskih pnevmatik. Pri sanaciji so priskočili na pomoč gasilci 

Prostovoljnega gasilskega društva Ilirska Bistrica. 

I 
6.1.b Sodelovati pri 

vzpostavitvi regijskega parka 

Kras in Geoparka Kras 
687,33 

601,20 

Zorman/Peric 

PŠJ z mnenji in predlogi še naprej sodeluje pri vzpostavitvi Geoparka Kras. 

II 

6.1.c Za lokalne prebivalce 

širšega območja parka 

organizirati in izvajati tematska 

predavanja in ekskurzije 

(varstvo narave, kulturna 

dediščina, ekološko 

kmetovanje …) 

1.916,43 
1.279,88 

Peric 

V knjižnici Makse Samsa je bil v okviru projekta Škocjan-Risnjak organiziran posvet na temo problematike in 

varovanja vodnih virov na širšem območju parkov Škocjanske jame in Risnjak. Posveta se je udeležilo okoli 50 

ljudi, ki so se z zanimanjem vključili v plodno debato. V drugi polovici leta so bila organizirana še tri 

predavanja v knjižnici Makse Samse, in sicer na temo raziskovanja Brezna treh src na snežniškem pogorju, 

skrivnostnega podzemnega toka Reke in podzemnega živalstva snežniškega pogorja. Predavanj se je vsakih 

udeležilo veliko število ljudi, s čimer so bili zadovoljni tako osebje v knjižnici, kot zavod in seveda obiskovalci, 

zato je bil sklenjen dogovor, da se niz predavanj nadaljuje tudi v letu 2015. 

Predstavniki PŠJ so se udeležili akcije čiščenja geoloških profilov v okolici Sežane v organizaciji ZRSVN in GZS 

ter fakultete.  

I 

6.1.d Občasno, po potrebi, 

spremljati in analizirati osnovne 

fizikalno-kemijske parametre 

najpomembnejših vodnih virov 

v porečju Reke  

1.988,76 
2.958,70 

Peric 

Izveden je bil teren s spremljanjem in analiziranjem osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov 

najpomembnejših vodnih virov v porečju Reke. Rezultati ne kažejo bistvenih odstopanj od povprečnih 

vrednosti. 

Postavljen je bil nov dežemer v Veliki Padežnici, s čimer je bil nadgrajen padavinski monitoring na Snežniku, ki 

je zelo dobrodošel pri predvidevanju poplavnega vala na površinskem toku Reke do Škocjanskih jam. Podatki 
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se zbirajo v sodelovanju s civilno zaščito v Ilirski Bistrici, od njih pa imajo koristi tako ljudje, ki živijo tik ob 

Reki, civilna zaščita in PŠJ, ki lahko vnaprej predvidi večje poplave v jami. 

I 

6.1.e Sodelovati pri reševanju 

problematike zbiranja in 

čiščenja komunalnih odpadnih 

voda na vplivnem območju 

336,03 
307,59 

Pečar 

V letu 2014 ni bilo aktivnosti pri reševanju navedene problematike.  

I 

6.1.f Pridobivati podatke 

državnih monitoringov (biotska 

raznovrstnost, gozdovi, vode, 

prostor …) 

305,48 
279,63 

Peric 

V sodelovanju z Zavodom o gozdovih je bil sklenjen dogovor o pridobitvi podatkov o uničujočem žledu, ki je v 

letu 2014 prizadel tudi gozdove v vplivnem območju parka. S spletnih strani ARSO so bili naloženi podatki o 

pretoku Reke za zadnjih nekaj let. 

I 

6.1.g Sodelovati pri pripravi 

razvojnih in prostorskih 

dokumentov občin na širšem 

območju parka na podlagi 

naravovarstvenih smernic 

1.710,68 
1.565,90 

Zorman 

V letu 2014 PŠJ ni sodeloval pri pripravi razvojnih dokumentov občin, saj so občinski prostorski načrti 

trenutno že v zaključnih fazah obravnav oziroma pred sprejetjem. 

I 

6.1.h Sodelovati pri 

spremembi pravilnika o 

obratovanju akumulacij Klivnik 

in Mola 

122,19 
111,85 

Peric 

PŠJ sodeluje pri spremembah pravilnika o obratovanju akumulaciji Klivnik in Mola. 

I 

6.1.i Skrbeti za izvajanje 

dogovora s prostovoljnim 

gasilskim društvom Ilirska 

Bistrica in MO – Uprava za 

zaščito in reševanje, enota 

Postojna, o ukrepanju pri izlitju 

nevarnih snovi v reko Reko 

10.366,57 
9.335,55 

Peric 

V sklopu izvajanja dogovora o zagotavljanju intervencijske pripravljenosti v primeru onesnaženja Reke z 

naftnimi derivati in nevarnimi snovmi, ki so ga sklenili Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 

reševanje, Prostovoljno gasilsko društvo Ilirska Bistrica in Javni Zavod Park Škocjanske jame, se nadaljuje 

sodelovanje, pri čemer je bil v letu 2014 izveden nakup dodatne opreme za ukrepanje v primeru izlitja 

nevarnih snovi v Reko. Nabavljen je bil specialno namenski napihljiv reševalni čoln, manjši napihljiv čoln, 

izvenkrmni motor, električni motor, prikolica za prevoz čolna in pripadajoča oprema (8 rešilnih jopičev, 6 

vesel, 2 reševalna obroča, 2 reševalni vrvi in 2 mornarska kavlja). 

I 

6.1.j Sodelovati pri določitvi 

zaledja vode v okolici 

Vremskega polja, ki se ob 

sušah steka v Škocjanske 

jame, da bi ga lahko učinkovito 

varovali ter predvideti ukrepe 

za varovanje 

366,57 
335,55 

Peric 

Zaključena je študija o značilnosti kraških izvirov ob Reki na Vremskem polju in v soteski Reke. Večina 

merjenih parametrov (razmerje CA/Mg,vsebnost kloridov, o-fosfatov in sulfatov) nakazuje ob najnižjih 

vodostajih (ko Reka ponika pri Gornjih Vremah) razlike na mestih vzorčenja Reke pri Gornjih Vremah in vode 

v Malnih, ki ponika v Škocjanske jame. Ker je bila opravljena le ena analiza, ni mogoče zanesljivo določiti, ali 

gre za isto vodo ali pa morda vodo dotokov. To bi lahko ugotovili le s podrobnejšimi raziskavami ali sledilnim 

poskusom. 
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6.2 Izvajati aktivnosti 

podpornih in razvojnih 

dejavnosti 

22.502,72 

  

23.626,04 

 

II 

6.2.a Prenoviti usmerjevalne 

obcestne table ob glavnih 

cestah in jih uskladiti z drugimi 

tablami za označevanje 

naravnih spomenikov po 

Sloveniji 

15.488,76 
16.962,05 

Peric 

Narejen je bil elaborat druge faze postavitve obcestnih tabel v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji, 

tokrat v okolici Škocjanskih jam. Izdelane so bile table, ki pa bodo postavljene v letu 2015. Gre za 

nadaljevanje z urejanjem turistične signalizacije in vodenja prometnega cilja Škocjanske jame na državnih in 

občinskih cestah v okolici zavarovanega območja. Za ta namen želi PŠJ urediti obveščanje in usmerjanje z 

obvestilnimi, predkrižiščnimi in kažipotnimi tablami na ključnih križiščih v okolici Škocjanskih jam, kot so t.i. 

Matavunsko križišče, križišče pod informacijskim centrom parka (IC) ter križišča v Matavunu, Famljah in pri 

Škofljah. Osnovni namen tabel je obvestiti udeležence v prometu o smeri in oddaljenosti Škocjanskih jam od 

mesta lokacije postavljene table. 

PŠJ želi dve že obstoječi »kažipotni tabli« PZ III-87 dopolniti z vodenjem tako, da se doda rjavo polje 

»Škocjanske jame« in simbol »Unesco«. 

Na dveh lokacijah želi PŠJ postaviti tudi talne označbe in sicer puščice ter napis »jama, caves«. 

Postavitev vseh zgoraj omenjenih tabel, ki so bile narejene v letu 2014, je predvidena v letu 2015. 

II 
6.2.b Izdelati in postaviti nove 

informacijsko-izobraževalne 

točke na izbranih lokacijah 
1.099,72 

1.686,65 

Peric 

Kot navedeno v točki 5.1.n smo v letu 2014 izvedli aktivnost razvoja in izdelave tabel v okviru sistema znamke 

parka. 

III 
6.2.c Spodbujati promocijo 

lokalnih proizvodov z znamko 

parka 
849,32 

838,88 

Martinčič 

Začelo se je z seznanjanjem lokalnih proizvajalcev o blagovni znamki, s katerimi bodo lahko pristopili k rabi 

znamke parka. 

III 

6.2.d Sodelovati z nosilci 

turističnih dejavnosti pri 

povezovanju in skupnem 

nastopanju 

4.331,77 
3.467,36 

Martinčič/Polh 

PŠJ promovira ponudnike iz ožjega zavarovanega, tranzicijskega in vplivnega območja. Pohvalno je, da se je v 

zadnjih letih povečala ponudba: dodatne nastanitve na območju Občine Divača, nova turistična kmetija, nova 

ponudnica na Belajevi domačiji. V PŠJ je bil odprt nov apartma, tako da se je število ponudnikov prenočišč v 

občini Divača povzpelo že na 13 (v letu 2010 jih je bilo 8). Še naprej se podpira sodelovanje s Parkom vojaške 

zgodovine Pivka. 

Služba za raziskovanje in razvoj je v februarju na podlagi sestanka z občinsko svetnico Občine Divača Mirjam 

Frankovič Franetič pripravila osnutek projektne ideje za prezentacijo vremskih premogovnikov kot pomembne 

kulturne dediščine Vremske doline in njeno ponovno vključitev v življenje ljudi in gospodarski razvoj območja. 

Obenem je sodelovala pri pripravi vsebine zloženke za marčevsko okroglo mizo vremske krajevne skupnosti 

na temo prihodnosti objekta nekdanje rudniške strojnice v Famljah, ki se jo je predstavnica zavoda tudi 

udeležila, za naslednjo okroglo mizo krajanov pa občinski svetnici pripravila in posredovala predloge vsebin za 

nadaljnje postopanje s ciljem prezentacije dediščine vremskih premogovnikov, ki naj jih krajani predebatirajo. 

Aprila je PŠJ s pomočjo kustodinje etnologinje Goriškega muzeja Inge Brezigar skupaj s TKŠD Urbanščica 

organiziral strokovno ekskurzijo ogleda ekomuzejev na Goriškem s ciljem iskanja dolgoročno najbolj smiselnih 

rešitev za realizacijo januarja pripravljene projektne ideje. Rezultat ekskurzije je bil tudi nabor idej za vsebine 

in potek dela na temo dediščine v Vremski dolini v bodoče, pri čemer so udeleženci izpostavili vlogo PŠJ kot 

strokovnega svetovalca, podpornika, vodjo, usmerjevalca in povezovalca. Junija je PŠJ TKŠD Urbanščica 

pomagal pri organizaciji in izvedbi gostovanja sorodnega knapovskega Etnološkega društva Srečno iz Liboj, ki 
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so se želeli seznaniti z Rudnikom črnega premoga Vremski Britof. PŠJ je sodeloval še pri snovanju replike 

napisne table za pročelje nekdanjega poslopja strojnice in pripravi načrta rudniških objektov ter občinsko 

svetnico opozoril na problem nastajajočih črnih gradenj na območju fameljskega jaška. V septembru so se 

predstavniki PŠJ s predstavnicami TKŠD Urbanščica in zainteresiranimi člani Odbora za varstvo kulturne 

dediščine Biosfernega območja Kras udeležili posveta o varovanju dediščine industrializacije v Sloveniji na 

Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Tam so se vzpostavili stiki z dr. Jožetom Hudalesom, profesorjem 

etnološke muzeologije iz Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v 

Ljubljani s katerim smo se dogovorili za študentsko prakso na temo v letu 2015 (glej točko 3.1.b) in pridobili 

3D posnetek mostu in vodnega stolpa na divaški železniški postaji pred rušitvijo, ki ga je izdelalo podjetje 

Magelan d. o. o. iz Kranja. V oktobru so se natančneje razdelale vsebine za študentsko prakso in uskladile s 

profesorjem Hudalesom, v novembru pa se je pripravil osnutek vloge za pridobitev KVP za popravilo strehe 

Šhta. 

III 
6.2.e Sodelovati pri 

vzpostavitvi informacijske točke 

na vplivnem območju 
122,19 

111,85 

Peric 

Nadaljevala so se prizadevanja za vzpostavitev informacijske točke v Ilirski Bistrici. Navezalo se je stik s 

čebelarskim društvom iz Ilirske Bistrice, ki so zainteresirani, da se v njihovih prostorih v centru Ilirske Bistrice 

vzpostavi informacijska točka parka. Pogovori in usklajevanja se bodo nadaljevala v letu 2015. 

III 

6.2.f Sodelovati s pristojnim 

muzejem pri popisu zasebnih 

zbirk in njihova promocija na 

informacijskem centru parka 

610,96 
559,25 

Kranjc 

V minulem letu je bil na vplivnem območju parka, v obnovljeni Vencinovi hiši, v mestnem jedru Ilirske Bistrice, 

ki ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena, odprt Čebelarski dom z muzejem. Ogled muzeja bo 

mogoč po dogovoru. Na novo je bila za javnost odprta etnološka zbirka na Zgonarjevi domačiji na Stari Sušici. 

S strani članov Odbora za varstvo kulturne dediščine Biosfernega območja Kras (vanj sta se včlanili tudi 

predstavnici Pokrajinskega muzeja Koper), smo bili opozorjeni še na bistriški zbirki Vojka Čeligoja in Teja 

Brožiča. V naslednjem letu se bo na temo možne promocije muzeja pri nas v parku navezalo stike z lastniki. 
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Pregled realizacije Cilja 6 v 2014 

 

Doseganje kazalnikov 

 

Dolgoročni cilj Kazalnik Realizacija 

6. Preprečevanje 

negativnih vplivov na 

širšem območju 

parka (vplivno in 

prehodno območje 

parka) 

- trend upadanja števila črnih odlagališč 
(organizacija in izvedba sanacije vsaj 

enega črnega odlagališča na vplivnem 

območju parka)  

 

Dodatni kazalniki 

 

- udeležba na vsakoletni čistilni akciji 

»Spust za čisto Reko« in njena izvedba  

- kazalnik je dosežen. Očiščeni sta bili dve 

divji odlagališči. 

 

 

 

 

 

- kazalnik je dosežen. PŠJ se je udeležil 

čistilne akcije »Spust za čisto Reko« in jo 

tudi finančno podprl 

 

Realizacija stroškov  

 

Cilj
Skupaj odhodki 

PLAN         

Skupaj odhodki - 

REALIZACIJA         
% REALIZACIJE

Stroški dela - 

PLAN

Stroški dela - 

REALIZACIJA
% REALIZACIJE

Materialni stroški - 

PLAN

Materialni stroški - 

REALIZACIJA
% REALIZACIJE Investicije PLAN

Investicije - 

REALIZACIJA 
% realizacije

6. Krepitev vloge 

upravljavca parka na 

širšem območju 

parka (vplivno in 

prehodno območje)

42.234,28 42.675,73 1,01 14.434,28 12.457,32 0,86 12.800,00 11.953,21 0,93 15.000,00 18.265,20 1,22

 
 

Realizacija tega cilja je bila v skladu s planiranim terminskim planom in v okviru planiranih odhodkov. 
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7. Učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje 

 

Prior. 

Cilj –  

podcilj –  

naloge in aktivnosti 

 

Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki /  

koordinator 

  
7. Učinkovito delovanje 

upravljavca in mednarodno 

sodelovanje 
532.664,86 436.429,69  

  
7.1 Urejanje prostora z 

upoštevanjem varstvenih 

ciljev parka  

1.496,84 

  

1.370,17 

 

I 

7.1.a Z občino Divača 

sodelovati pri pripravi projektne 

dokumentacije za ureditev 

infrastrukture v naseljih v parku 

(zbiranje in čiščenje odpadnih 

voda, ogrevanje, širokopasovno 

omrežje, javna razsvetljava …) 

763,69 
699,06 

Pečar/Opara 

Predvidena napeljava širokopasovnega omrežja je bila zaradi žleda najprej prestavljena v drugo polovico leta, 

kasneje pa v prvo polovico leta 2015. 

III 

7.1.c Z občino Divača in MK 

sodelovati pri rešitvi 

problematike postavitve mrliške 

vežice za naselja v parku 

733,15 
671,10 

Pečar/Opara 

Opravljenih je bilo več sestankov s predstavniki Ministrstva za kulturo, Občino Divača in prebivalci parka za 

umestitev mrliške vežice v Škocjanu oziroma rešitev tega problema.  

  

7.2 Izvajanje določil 

svetovnih mednarodnih 

konvencij in programov 

(Konvencija o svetovni 

dediščini, Ramsarska 

konvencija o mokriščih, 

UNESCO program MAB …)  

13.997,48 16.724,67  

  

A  

Konvencija o svetovni 

dediščini,  

Ramsarska konvencija o 

mokriščih 

0,00 

0,00 

Debevec/ 

Peric  

V letu 2014 je bilo pripravljeno in oddano periodično poročilo programa MAB, ki ga vsako biosferno območje 

oddaja za obdobje desetih let. Te priprave so obsegale predstavitev dela občinam Hrpelje-Kozina, Miren-

Kostanjevica, Komen, Sežana in Divača. Izvedeni so bili sestanki z lokalnimi skupnostmi, kot tudi predstavitev 

dela Slovenskemu nacionalnemu odboru MAB in Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO s poročili o delu ter 

preučitvijo možnosti sodelovanja v programu Geopark Kras. 

I 
7.2.a Izvajati splošne 

obveznosti (poročanje, 

monitoring …) 
580,41 

547,03 

Cerkvenik 

V prvi polovici leta 2014 je bilo pripravljeno periodično poročilo za UNESCO, ki je bilo na UNESCO poslano s 

strani pristojnega ministrstva v dogovorjenem roku.  

I 
7.2.b Vzpostaviti kakovosten 

sistem upravljavske 

učinkovitosti 
366,57 

2.171,15 

Debevec 

Poleg študije o nosilni zmogljivosti je bil pripravljen tudi sistem monitoringa svetovne dediščine. Z novim 
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sistemom spremljanja obiskovalcev v 2015, bo mogoče sistematično urediti evidence obiska in prometa. IUCN 

je podala oceno o stanju ohranjenosti svetovne dediščine, ki je zelo dobro, kar pomeni, da je upravljanje 

kakovostno. Na podlagi strokovnih smernic IUCN se bo v prihodnje oblikovalo sistematično spremljanje na 

nivoju upravljavca. 

II 

7.2.c Vzpostaviti program 

izobraževanja za turistične 

vodnike in deležnike na 

lokacijah svetovne dediščine in 

mednarodno pomembnih 

mokriščih 

977,53 
894,80 

Debevec 

Izobraževanje za turistične vodnike je potekalo v organizaciji PŠJ v prvi polovici leta. Program izobraževanja se 

bo tudi v prihodnje izvajal v sklopu rednega dela v parku. 

II 

7.2.d Spodbujati integracijo 

ekosistemskega pristopa na 

vseh ravneh načrtovanja in 

upravljanja lokacij svetovne 

dediščine in mednarodno 

pomembnih mokrišč 

927,67 
651,64 

Debevec 

Na spletni strani projekta Monitoring svetovne dediščine so uvedene posodobitve, ki omogočajo, da bo 

knjižnica na tej strani vsebovala tudi literaturo iz drugih biosfernih območij. Na povabilo IUCN in Nemške 

akademije za varstvo narave smo se septembra udeležili strokovne delavnice na temo »Svetovna dediščina in 

ekosistemske storitve« v Nemčiji. 

I 

7.2.e Vključiti oceno in 

program zmanjševanja in 

odpravljanja naravnih in drugih 

tveganj v redno delo 

61,10 
55,93 

Debevec 

Osnutek ocene tveganj in predloga za zmanjševanje in odpravljanje tveganj bo podan v 2015. 

I 
7.2.f Izdelati conacijo ožjega 

zavarovanega območja v 

skladu z merili IUCN 
122,19 

111,85 

Debevec 

V sklopu študije o nosilni zmogljivosti je bil podan predlog opredelitve ožjega zavarovanega območja z vidika 

obremenjenosti s turizmom. Izdelan je predlog opredelitve mirnih con s posebnim režimom naravovarstvenega 

nadzora. 

II 
7.2.g Vključevati CEPA v 

izobraževalni in participatorni 

program in aktivnosti 
122,19 

111,85 

Debevec 

Načela CEPA se izvajajo v programu mreže šol, glej nalogo 4.6.b. 

I 
7.2.h Ažururati podatke za 

mednarodne sezname (WHL, 

RIS) 
0,00 

0,00 

Cerkvenik 

Pripravljena je posodobitev podatkov za Ramsar, t.i. Ramsar Information Sheet. Pred njegovo oddajo se čaka 

še potrditev s strani slovenske kontaktne točke.  

II 

7.2.i Vzpostaviti ciljane 

izobraževalne programe v 

sodelovanju z mrežo 

ramsarskih lokacij iz tujine 

122,19 
111,85 

Debevec 

V sodelovanju s sekretariatom Ramsar so potekale priprave na svetovni dan mokrišč 2015. Skupno 

Sodelovanje je bilo vzpostavljeno z rezervatom Doberdobska jezera v Italiji. 

I  B Program MAB 4.868,33 
5.260,13 

Debevec 

III/II 
7.2.j Razviti in izvajati 

komunikacijsko strategijo BOK 4.993,96 
6.025,49 

Debevec 

Zaradi organizacijskih težav, predstavitev hidrološkega modela za širšo javnosti, ob svetovnem dnevu mokrišč 
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2014 ni bila izvedena. V februarju se je na računalnike za goste parka in okoliške turistične infrastrukture 

namestilo interaktivno karto Biosfernega območja Kras. Pripravljena je bila študija o procesu participacije v 

Biosfernem območju Kras in osnutka komunikacijske strategije Biosfernega območja Kras, ki se bo oblikovala v 

2015 v sodelovanju z deležniki in mrežo univerz. 

I 
7.2.k Razviti in izvajati 

raziskovalno strategijo 244,38 
223,70 

Debevec 

Pripravljen je bil osnutek raziskovalne strategije Biosfernega območja Kras, ki se bo oblikovala v 2015 v 

sodelovanju z deležniki in mrežo univerz. 

III 

7.2.l Razviti in izvajati program 

participacije javnosti, z 

vključitvijo javnega in 

zasebnega sektorja 

610,96 
559,25 

Kranjc 

V letošnjem letu je bil izdelan sistem participacije javnosti. V skladu z njim so bili med avgustom in oktobrom 

na novo formalno ustanovljeni trije odbori (za varstvo kulturne dediščine, za turizem in za podjetnike). S 

preimenovanjem v Odbor za varstvo narave, se je dodatno formaliziralo in okrepilo delo sicer že obstoječih 

prostovoljnih naravovarstvenikov. Mreža deležnikov se je preimenovala v Odbor za proizvajalce in ponudnike, 

ki bo formalno vzpostavljen v naslednjem letu. V začetku decembra je bila formalno vzpostavljena Mreža 

univerz, ob tej priložnosti je bilo imenovanih 18 novih ambasadorjev BOK, premierno je bil predstavljen  

predstavitveni film BOK. Nadaljevalo se je delo Mreže šol. V prvi polovici leta je skupina za kulturno dediščino 

delovala v okviru aktivnosti povezanih z vremskimi premogovniki (glej 6.2.d) in vzpostavljanja konzorcija za 

suhi kraški zid (glej 3.2.b), skupina Mreže deležnikov pa v okviru aktivnosti Dneva parka Škocjanske jame (glej 

5.1.l), razvijanja tabel za še neoznačene lokacije naravne in kulturne dediščine objavljene na interaktivni in 

tiskani karti BOK (glej 5.1.n) in znamke (5.1.m). Odbor za varstvo kulturne dediščine, ki šteje 17 ustanovnih 

članov, je poleg ustanovnega sestanka v drugi polovici leta izvedel še tri, v okviru katerih se je dogovarjal in 

razčiščeval aktivnosti na temo Južne železnice, arheologije in Vremskih premogovnikov v letu 2015. V oktobru 

je bil v okviru odbora izveden terenski ogled vodnih zbiralnikov in Vodarne Draga. Razvojnemu centru Divača, 

katerega direktorica je tudi članica Odbora za varstvo kulturne dediščine, se je dostavilo interaktivno karto 

BOK za potrebe nalaganja na portal Občine Divača. V okviru Odbora za podjetništvo sta se izvedli dve srečanji 

v divaški enoti VDC-ja s ciljem izvedbe skupne aktivnosti v letu 2015 na temo ljudske pripovedke o nastanku 

Škocjanskih jam. Odbor za varstvo narave je svoje delo usmeril v ozaveščanje javnosti in pripravo glasila na 

temo reke z namenom vzpostavitve obeleževanja Dneva Reke v prihodnje. Pripravljeni so načrti za 

participatorni monitoring in izobraževanje.  

Za vse člane odborov je bil v oktobru organiziran ogled razstave Voda, energija, onesnaževanje v Novi Gorici. 

Izvedeno je bilo več sestankov koordinacijskega odbora znotraj PŠJ. Obenem so bili izvedeni sestanki pri štirih 

županih kraških občin s predstavitvijo BOK in ponudbo pri/vključitve ter razgovor o možnem povezovanju z 

čezmejnim Naravnim rezervatom devinskih sten in Doberdobska jezera. V novembru je bil na Občini Sežana 

izveden sestanek s predstavniki slovenskih biosfernih območij, Geoparka Idrija, ZVKDS in ZVN OE NG ter 

Nacionalnega urada za UNESCO, s ciljem presoje smiselnosti širitve že obstoječega BO z okrepitvijo delovne 

sile do sedaj vključene v pobudo Geoparka, napram novi vzpostavitvi Geoparka. S strani Urada za UNESCO je 

bila med drugim na sestanku podana odločitev o prepovedi širitve (tranzicijskega) območja Biosfernega 

območja Kras na celoten čezmejni Kras in podpora Geoparku Kras, ki naj bi sicer pokrival matični kras, a 

zaenkrat idejni osnutek njegovega območja vključuje celotno območje Občine Divača, pri čemer se prekriva z 

Biosfernim območjem Kras. 

  
7.3 Mednarodno 

sodelovanje 47.998,60 38.489,18  

III 
7.3.a Izvajanje skupnih 

aktivnosti z Bavarsko 733,15 
671,10 

Peric 

V sodelovanju z deželo Bavarsko se je nadaljevalo sodelovanje kot v preteklih letih. Študentom Univerze na 

Primorskem je bilo omogočeno izvajanje študijske prakse v Nacionalnem parku Berchtesgaden v začetku 
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avgusta. Recipročno je zavod sodeloval pri organizaciji strokovne ekskurzije predstavnikov parka iz Nemčije v 

krajinskem parku Kolpa v septembru. 

III 

7.3.b V sodelovanju z Jamo v 

Briščkih in Univerzo v Trstu 

izvajati aktivnosti v skladu s 

protokolom o sodelovanju  

702,60 
643,14 

Peric 

Nadaljevalo se je sodelovanje z italijanskimi partnerji znotraj te naloge. Ponatisnjena je bila zgibanka 

kolesarske poti med obema jamama. Stekli so začetni pogovori o drugem kongresu »Scientific Research in 

Show Caves«, ki pa je zaradi obilice drugih aktivnosti v letu 2015 preložen na leto 2016. 

I 

7.3.c V sodelovanju z 

Narodnim parkom Mamutske 

jame, Univerzo v Kentuckyju, 

IZRK ZRC SAZU in Postojnsko 

jamo organizirati izvajanje 

aktivnosti v skladu s 

protokolom 

458,22 
279,63 

Peric 

V letu 2014 ni bilo aktivnosti, vezanih na protokol o sodelovanju med navedenimi institucijami, znotraj te 

naloge. 

II 

7.3.d V sodelovanju z drugimi 

lokalitetami mednarodnega 

pomena znotraj organizacije 

UNESCO izvajati aktivnosti za 

skupno predstavitev (skupne 

publikacije, tematske 

razstave …) 

977,53 
894,80 

Debevec 

V prvi polovici leta so potekale dejavnosti za pripravo projekta Svetovna dediščina – kultura in narava z roko v 

roki z drugimi Unesco lokacijami v Sloveniji (glej točko 4.6.a). Vse tri lokacije so se 8. 2. 2014 skupaj 

predstavile v Mestnem muzeju Ljubljana, kjer je bil obisk večji od pričakovanega, saj si ga je na dan odprtih 

vrat muzejev ogledalo več kot 3.000 obiskovalcev. Jeseni se je PŠJ udeležil strokovnega posveta na temo 

svetovne dediščine UNESCO v krajnskem parku Ljubljansko barje ter predstavil publikacijo in predstavitvene 

panoje, ki so nastali v okviru projekta. 

I 

7.3.e V sodelovanju z 

upravljavci zavarovanih območji 

znotraj Alpske mreže izvajati 

skupne aktivnosti 

2.702,60 
2.819,65 

Peric 

Nadaljujejo se aktivnosti v mreži alpskih parkov Alparc, izvedeno je bilo plačilo letne članarine. V okviru 

delovanja v Alpski mreži se je PŠJ udeležil tradicionalnega memoriala Danilo Re, ki je bil v letu 2014 v Italiji. 

II 

7.3.f V sodelovanju z 

upravljavci znotraj mreže 

zavarovanih območij Europarc 

izvajati skupne aktivnosti 

1.397,12 
1.412,42 

Zorman 

PŠJ je sodeloval tudi pri aktivnostih evropske mreže parkov Europarc na tretjem mednarodnem seminarju 

nadzornikov. V okviru te naloge je izvedeno plačilo letne članarine letni konference v drugi polovici leta se 

nismo udeležili. 

II 

7.3.g V sodelovanju z 

upravljavci turističnih jam 

znotraj mednarodne 

speleološke zveze ISCA izvajati 

skupne aktivnosti 

3.366,57 
3.715,55 

Zorman 

V okviru sodelovanja turističnih jam v mednarodnem združenju turističnih jam ISCA je PŠJ dobil certifikat, ki 

potrjuje in zagotavlja ustrezno upravljanje in varstvo jam ter njih primerno predstavljanje obiskovalcem. 

Zaposleni in sodelavci parka so si v okviru ISCA združenja ogledali eno lepših in dobro upravljanih jam v Italiji, 

jamo Frassasi. 
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I 

7.3.i Vodenje in koordinacija 

priprave serijske nominacije 

Dinarskega krasa za vpis na 

seznam svetovne dediščine  

34.000,00 
25.263,09 

Cerkvenik 

Časovnica projekta se je nekoliko odmaknila od načrtovane, saj je še vedno precejšnja neodzivnost ostalih 

držav. Hrvaška je, glede na dogovor zadnjega sestanka držav partneric (oktober 2013), zamujala s pripravo 

osnutka skupnega dela Poskusnega seznama. Zato se je Slovenija odločila, da resorni minister pozove Hrvaško 

k oddaji omenjenega dokumenta. Poleg tega je pozval Bosno in Hercegovino k aktivnejšem pristopu k 

projektu. Hrvaška je aprila vendarle poslala predlog dokumenta, na katerega so člani delovne skupine iz 

Slovenije pripravili komentarje in pripombe. Dogovor zadnjega sestanka držav partneric je tudi bil, da bo 

naslednji sestanek držav dva meseca po prejetju hrvaškega dokumenta. Slovenija je večkrat pozvala Hrvaško, 

da sporoči glede sestanka, vendar ni bilo odziva. Slovenija je nato predlagala, da organizira sestanek držav 

partneric, vendar se države niso odzvale oz. strinjale z datumom. Novembra je nato Center za svetovno 

dediščino iz Pariza poslal vsem veleposlanikom pismo, v katerih poziva k aktivnemu delu na projektu. Slovenija 

bo počakala na naslednji korak Centra za svetovno dediščino.  

Koordinatorka projekta je bila izbrana, da se v mesecu maju 2014 udeleži izobraževanja za mlade 

strokovnjake, zaposlene v sektorju varstva narave in regionalnega razvoja, v okviru projekta 

NatuRegio_Balkans, Akademije Alfred Toepfer. V okviru tega izobraževanja je pripravila tudi projekt "Izhodišča 

in smernice za upravljanje možnih predlaganih lokacij Klasičnega krasa (kot dela Dinarskega krasa) za vpis na 

Seznam svetovne dediščine«, katerega glavni rezultat je istoimenski dokument. Projekt je vključeval tudi 

izvedbo delavnice in strokovne ekskurzije, katerih namen je bil predstaviti proces priprave nominacije, 

predlagana območja in možno strukturo upravljanja.  

II 

7.3.j Z namenom izmenjave 

izkušenj in izboljšanja 

upravljanja navezati stike z 

drugimi upravljavci zavarovanih 

območij ali institucijami, ki niso 

navedeni zgoraj 

3.660,82 
2.789,80 

Peric 

PŠJ je sodeloval v sklopu mednarodnega združenja nadzornikov IRF na tretjem evropskem kongresu na 

Brionih. PŠJ je gostili tudi prof. dr. Aladina iz Aralskega jezera, ki sodeluje z BF Univerze v Ljubljani. V okviru 

sodelovanja parkov Dinaridov, so se predstavniki zavoda udeležili redne letne konference, ki je tokrat potekala 

na Brijonih. Podpisan je bil sporazum o ustanovitvi mreže zavarovanih območij na primeru Alpske mreže. 

  
7.4 Splošne naloge in 

aktivnosti 
469.171,94 

  

379.845,68 

 

I 

7.4.a Izvajati upravno-

administrativne in 

organizacijske naloge 

(načrtovanje, poročanje, 

vodenje nepremičnin, 

organiziranje, strokovne 

predstavitve, koordiniranje) 

103.556,72 
76.111,58 

Ščuka in zaposleni 

PŠJ je izvajal redne upravno-administrativne in organizacijske naloge (načrtovanje, poročanje, vodenje 

nepremičnin, organiziranje, strokovne predstavitve, koordiniranje). V okviru kadrovskih zadev so bili izvedeni  

razpisi za delovna mesta, za katera je bilo pridobljeno soglasje MKO, zaposlovanje ter spremljanje in izvajanje 

zakonsko določenih aktivnosti. V skladu z navodili MKO se pripravljajo notranji akti PŠJ. Delo v splošni službi 

že več let kadrovsko ni v celoti pokrito, zato nekaterih nalog ni več mogoče izvajati. Za pomoč pri izvedbi 

zastavljenih nalog v letu 2014 nismo prejeli soglasja za zaposlitev pripravnika - pravnika. Po uvedbi ukrepov 

na podlagi izvedenega nadzora v letu 2013 se je zaradi ukinjenih in zmanjšanih dodatkov znižal strošek plač. 

Po dogovoru z MKO PŠJ sodeluje pri popisu stanja jamske infrastrukture in pripravi načrtov ureditev drugih 

turističnih jam Slovenije (razen za Postojnsko jamo). V letu 2014 so bili opravljeni terenski ogledi jam Divjih 

babe, Pekla, Dimnic, Hude luknje, Snežne jame in Svete jame, opravlja se pisarniško delo za pripravo načrtov.  
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Redno so se pisala mesečna poročila dela. Usklajeval se je letni plan. Izdelalo se je polletno poročilo in 

osnutek programa dela in finančnega načrta za 2015. Izvajali so se kolegiji in mentorstvo pripravnici Sabini 

Pugelj. V januarju je kolektiv PŠJ pripravil in izvedel predstavitev dela novim članom sveta zavoda in 

izpolnjena je bila anketa za potrebe priprave novega petletnega akcijskega načrta za biosferna območja. V 

juniju se je preučilo in posredovalo dopolnitve RRP.     

Zaradi dotrajanosti nekaterih osebnih računalnikov se je izvedel nakup novih, nabavljen je bil nov snemalnik 

za seje sveta, zamenjani so bili dotrajani mobilni telefoni ter vzpostavljena samodejna registracija delovnega 

časa. Izvedena je bila zamenjava dotrajanega tiskalnika v tajništvu. 

Opravljena je bila ena dvotedenska ter ena enotedenska praksa dijaka. 

V decembru je bilo poslovnim partnerjem poslano obvestilo o prehodu na e-račune. Redno so potekala 

delovna srečanja med zaposlenimi za učinkovitejšo opravljanje delovnih nalog. 

Realizacija je manjša od planirane, ker so se zmanjšali dodatki za plače in ker zavod ni mogel realizirati 

planiranih zaposlitev dveh pripravnikov. 

I 

7.4.b Izvesti reorganizacijo 

zavoda za odpravo ugotovljene 

pomanjkljivosti in zagotoviti 

izvajanje novih aktivnosti 

610,96 
559,25 

Ščuka 

Po sprejetju novega statuta  na svetu zavoda se je pristopilo k izdelali nove sistematizacije del in nalog v 

zavodu. V novem dokumentu bo manjše število oddelkov in vzpostavljena bo hierarhija, ki omogoča večjo 

preglednost zadolžitev in nalog. Nova sistemizacija bo nastavljena razvojno in bo vsebovala delovna mesta, ki 

bodo nujna v za delovanje in razvoj zavoda, z njo bodo tudi odpravljene morebitne napake in pomanjkljivosti v 

sedanji sistemizaciji. Nova sistemizacija bo vključena v postopek sprejemanja po dokončni potrditvi novega 

statuta. 

  
7.4.c Pripravljati in voditi 

domače in mednarodne 

projekte 
11.745,62 

  

10.751,61 

Koordinatorji projektov 

II Living Landscape 0,00 Kranjc 

V letu 2014 se je v okviru rednih dejavnosti izvajala koordinacija projektnih aktivnosti projekta Living 

Landscape. Januarja je PŠJ kot koordinator delovnega sklopa 3 organiziral in izvedel koordinacijski sestanek 

projektnih partnerjev vključenih v aktivnosti tega delovnega sklopa in partnerje pozival k izvajanju aktivnosti. 

Po potrebi je drugim projektnim partnerjem posredoval gradivo in informacije za izvedbo njihovih projektnih 

aktivnosti. V marcu in novembru so se predstavniki PŠJ udeležili dveh sestankov projektnega odbora. 

Pripravljena so bila tri, oddani dve vmesni poročili, urejene so bile revizijske sledi. V novembru je bila 

pripravljena in oddana vloga za večje spremembe.   

II Škocjanska okapnica; aktivnosti 29.786,40 
4.014,64 

Zorman/Lozej 

V okviru projekta so bile aktivnosti zaradi ostalih nujnih nalog ter neugodnih vremenskih in hidroloških pogojev 

prekinjene in so se nadaljevale s snemanjem kadrov, vezano na projektno vsebino konec leta. Ker je bil 

projekt iz opravičljivih razlogov podaljšan so vse predvidene aktivnosti prenesene v prvo polovico naslednjega 

leta, ko bodo aktivnosti pospešeno potekale. 

I Škocjan-Risnjak 39.490,00 
26.366,83 

Peric 

V okviru čezmejnega programa Slovenija-Hrvaška so se začele izvajati aktivnosti znotraj projekta Škocjan-

Risnjak. Več o tem v poglavju o projektih. Zaradi zamude pri podpisu pogodbe s SVRK se del sredstev 

premakne v leto 2015. 

II RoofOfRock 46.918,43 
44.741,43 

Peternelj 
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V okviru projekta RoofOfRock je bila pripravljena primerjalna analiza obstoječe zakonodaje in standardov v 

vseh sodelujočih državah (Comparison analysis of the existing legislation and standards), ki je podlaga za 

pripravo poenotenih smernic in priporočil o uporabi ploščastega apnenca. PŠJ je maja organiziral strokovni 

posvet o uporabi ploščastega apnenca na Krasu, septembra pa mednarodno okroglo mizo na temo 

zakonodajnega okvirja. Koordinatorka projekta je sodelovala pri snemanju dokumentarno-promocijskega filma, 

ki je bil v javnosti prvič predstavljen julija, ter pri aktivnostih v vseh delovnih sklopih (promocija projekta, 

geologija, kulturna dediščina, naravna dediščina, GIS- in IT-tehnologija ter ozaveščanje širše javnosti). V letu 

2014 se je koordinatorka projekta udeležila 10 koordinacijskih sestankov (vse 4 države), 1 promocijskega 

dogodka (BiH), ter oddala 6 vmesnih in 2 polletni poročili. 

I 
7.4.d Pripravljati mnenja, 

pogodbe, obvestila in 

informacije 
2.016,15 

1.593,87 

Ščuka 

Služba za raziskovanje in razvoj je v marcu pripravila poziv Ministrstvu za kulturo RS o ponovni vključitvi 

občine Divača v pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzejev Pokrajinskemu muzeju Koper. 

Slednjemu je namreč bilo s 1. 1. 2013 odvzeto pooblastilo za opravljanje javne službe muzejev na dotedanjem 

območju južno od železniške proge in s tem ožje zavarovano območje parka ter pravna podlaga za 

sodelovanje med inštitucijama.     

I 

7.4.e Sodelovati pri upravljanju 

in zajemanju podatkov pri 

samodejni meteorološki postaji 

parka 

4.765,45 
4.362,16 

Debevec 

Izvajala so se redna dela z odvzemanjem vzorcev vode na meteorološki in padavinski postaji Škocjan. 

Letno povprečje temperature na meteorološki padavinski postaji Škocjan za leto 2014 znaša 12oC. Najvišje 

dnevno povprečje temperature je bilo zabeleženo 11. 6. 2014 in sicer 23,5 oC, najnižje dnevno povprečje pa je 

bilo izmerjeno 31. 12. 2014 in sicer -5,5 oC. 

Povprečna hitrost je vetra je v letu 2014 izmerjena v vrednosti 1,7 m/s, povprečje najvišjih dnevnih meritev je 

bilo 8,1 m/s, z najvišjo vrednostjo 33,2 m/s, dne 28. 12. 2014. 

Letno povprečje količine padavin za leto 2014 znaša 4,9 mm, z najvišjim mesečnim povprečjem 9,5 mm za 

mesec julij in najnižjim mesečnim povprečjem za mesec marec 1,3 mm. Najvišja vrednost količine padavin je 

bila izmerjena 14. 10. 2014 in sicer 75 mm. 

II 
7.4.f Skrbeti za odnose z 

javnostmi 8.521,07 
4.187,64 

Ščuka 

Na portalu PŠJ je bilo letu 2014 objavljenih 51 člankov od tega šest v celoti na portalu Promocijsko 

kongresnega centra Pr Nanetovh. Ti članki so bili po večini objavljeni tudi v občinskih glasilih širšega območja 

parka (Glasnik Občine Divača; Bistriški odmevi; Snežnik). Nekateri so bili objavljeni tudi na zamejskem portalu 

Slomedia in v Sežanskem obzorniku. Izvajalo se je moderiranje FB profilov PŠJ ter portala Biodiverziteta med 

naravo in kulturo. Poravnan je bil strošek podaljšanja domen.  

I 
7.4.g Izvajati finančno-

računovodske naloge 42.430,87 
42.083,67 

Hrib D. 

V finančno-računovodski službi se je pripravil letni finančni načrt za leto 2014 in načrt za leto 2015, finančno 

poročilo za leto 2013, vmesna poročila za potrebe MKO in drugih uporabnikov. Vodenje poslovnih knjig se  

izvaja v skladu s sprejetim proračunom RS, izhodišči MKO, veljavno zakonodajo, ki ureja javne finance, sistem 

plač v javnem sektorju in drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje posrednih proračunskih uporabnikov. 

II 
7.4.h Vzdrževati poslovne 

prostore, material in opremo 144.066,21 
129.255,34 

Opara 

Potekalo je redno tehnično vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme:  

- vzdrževanje avtoparka, 

- redno mesečno vzdrževanje poševnega dvigala, 

- redno dvomesečno vzdrževanje dvigala v Matavunu 8, 

- redno mesečno vzdrževanje računalniške opreme, 
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- vzdrževanje jamske infrastrukture (osvetlitev, ograje, pohodne poti), 

- vzdrževanje učnih poti, 

- vzdrževanje vseh objektov v lasti PŠJ. 

II 

7.4.i Povečevati 

usposobljenost in učinkovitost 

posameznih služb (interna 

izobraževanja, udeležba na 

seminarjih, udeležba na 

mednarodnih kongresih, 

samoizobraževanje) 

14.805,84 
15.266,25 

Ščuka 

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

naslednjih izobraževanj: seminar Motiviranje delavcev in učinkovito obvladovanje konfliktov, tečaj za uporabo 

defibrilatorja, Mednarodni kolokvij z okroglo mizo Muzeji na prostem – pot k ekomuzejem, izziv za Deželo 

kozolcev, okrogla miza Učeča se družba v skrbi za naravo, Strokovni posvet o uporabi ploščastega apnenca na 

Krasu v okviru projekta Roof of Rock in seminar Predstavitev programa Ustvarjalna Evropa. 

Poleg tega so študijsko obiskali Mestni muzej Ljubljana, ZVKDS OE Piran, Pomorski muzej Piran in 

Konservatorski oddelek v Arheološkem muzeju Istre v Puli. Udeležili so se delavnice za Googlovo aplikacijo Ad 

words v Ljubljani in Eko konference ob Dnevu Zemlje, letne mednarodne konference Interpret Europe na 

Hrvaškem; predstavitev - Enchancing Tourist experience in World Heritage Site Škocjan Caves, Slovenia ter  

letne mednarodne konference naravovarstvenih nadzornikov, ki je potekala na Brijonih na Hrvaškem ter 

mednarodne konference Kamen pripoveduje v Portorožu s predstavitvijo Aplikativna etnologija in celovit 

pristop k ohranjanju kraškega suhega zidu; udeležili so se 22. mednarodnega kongresa podzemne biologije 

ICSB v Mehiki – predstavitev »Management and Conservation in Show Caves (Škocjan Caves, Slovenia)«; 

Park je bil udeležen izobraževanja na seminarju Interpretacija etnološke dediščine. 

Naravovarstveniki in strokovne službe so se udeležili seminarja na ARSO kjer je bil predstavljen nov Zakon o 

ohranjanju narave. 

I 

7.4.j Nabava opreme za 

varnost zaposlenih in delovnih 

oblačil (uniform za zaposlene) 

ter izvajanje aktivnosti v zvezi z 

varnostjo, zdravjem pri delu in 

požarnim varstvom 

20.458,22 
20.551,41 

Lozej 

V spomladanskih mesecih je bilo izvedeno usposabljanje sezonskih vodnikov iz področja varnosti in zdravja pri 

delu, ter varstva pred požari. Usposabljanje je obsegalo teoretični in praktični del.  

Vsi sezonsko zaposleni vodniki in študentje so bili pred zaposlitvijo napoteni na zdravniški pregled, nekateri 

nadzorniki-vodniki in strokovni sodelavci parka pa na obdobni zdravniški pregled. V začetku julija je bil 

opravljen letni pregled sredstev za gašenje požarov, ki so na voljo v parku. V okviru nabave osebnih zaščitnih 

sredstev se je določenim zaposlenim, sezonsko zaposlenim in študentom nabavilo obutev in rokavice. Za redno 

zaposlene so bile pri podjetju UNI&FORMA naročene nove uniforme, v skladu s Pravilnikom o službenem 

znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih nadzornikov (Uradni list RS, št. 37/03). Izdelan je bil tudi logo 

naravovarstvene nadzorne službe. 

Nekateri zaposleni so bili cepljeni proti klopnemu meningoencefalitisu, in sicer v skladu s predvideno periodiko.  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20031727
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Pregled realizacije Cilja 7 v prvem polletju leta 2014 

 

Realizacija stroškov 

 

Cilj
Skupaj odhodki 

PLAN         

Skupaj odhodki - 

REALIZACIJA         
% REALIZACIJE

Stroški dela - 

PLAN

Stroški dela - 

REALIZACIJA
% REALIZACIJE

Materialni stroški - 

PLAN

Materialni stroški - 

REALIZACIJA
% REALIZACIJE Investicije PLAN

Investicije - 

REALIZACIJA 
% realizacije

7. Učinkovito 

delovanje 

upravljavca in 

mednarodno 

sodelovanje

532.664,86 436.429,69 0,82 260.031,03 222.028,34 0,85 264.633,83 179.971,73 0,68 8.000,00 34.429,62 4,30

 
 
 

Pregled realizacije stroškov vseh ciljev v letu 2014 po virih 

 

 

Skupaj odhodki 

PLAN         

Skupaj odhodki - 

REALIZACIJA         
% REALIZACIJE

Odhodki 2.974.953,95 2.735.682,66 0,92

Odhodki + splošni str. 196540,11 195327,04 0,99

Skupaj vsi cilji Skupaj 3.171.494,06 2.931.009,70 0,92  
 

 

Stroški dela - 

PLAN

Stroški dela - 

REALIZACIJA
% REALIZACIJE

Materialni stroški - 

PLAN

Materialni stroški - 

REALIZACIJA
% REALIZACIJE Investicije PLAN

Investicije - 

REALIZACIJA 
% realizacije

779.492,12 768.319,07 0,99 629.391,83 601.860,10 0,96 1.566.070,00 1.365.503,49 0,87

196540,11 195327,04 0,99

779.492,12 768.319,07 0,99 825.931,94 797.187,14 0,97 1.566.070,00 1.365.503,49 0,87  
 
Poleg zgoraj prikazanih odhodkov po ciljih v višini 2.931.009,70 EUR imamo še strošek amortizacije v 

višini 160.115,20 EUR ter davek od dohodkov pravnih oseb v višini 17.415,64 EUR. Realizacija 

odhodkov skupaj z amortizacijo in davkom od dohodkov pravnih oseb znaša 3.108.540,54 EUR.  
 

Črpanje sredstev iz proračuna za plače zaposlenih je potekalo v skladu z dinamiko, potrjeno s strani 
MKO. Manjkajoča sredstva za plače javnih uslužbencev so bila pokrita iz nejavnega vira financiranja.  

 
Materialni stroški in investicije so se v večini realizirali v drugi polovici leta, v skladu z dinamiko 

prihodkov, pridobljenih iz nejavnega vira financiranja. 

 
Poraba projektnih sredstev je potekala po planu, realizacija povračil stroškov iz tega naslova pa pri 

nekaterih projektih zelo kasni, zato moramo likvidnost pokrivati iz sredstev nejavnega vira 
financiranja.  
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PROJEKTI PŠJ V LETU 2014 

 
Poleg spodaj omenjenih projektov, ki so v izvajanju je bil oddan projektni predlog razpisu Finančni 

mehanizem EGP 2009-2014. Uvrščen je bil v sklop B; Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve; 

Projekt: PROKARST - Ohranjanje mednarodno pomembnih vrst in habitatov na krasu – 
uporaba inovativnih pristopov. Skupna vrednost prijavljenega projekta znaša 736.410 EUR, od tega je 

delež PŠJ 231.000 eur; lastna udeležba znaša 5%. Predvidoma bodo rezultati razpisa znani 
septembra. Sodi v prioriteto I prednostnih nalog, kot jih je predvidelo MKO. Partnerji v projektu so 

Univerza v Ljubljani – Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza na Primorskem - 

Znanstveno raziskovalno središče in Društvo za jamsko biologijo. 
 

Konec septembra smo oddali prijavo projektnega predloga na razpis Horizon 2020 na delovni program 
3. stebra »Europe in a  changing world – Inclusive, innovative and reflective societies« na poziv 

H2020-REFLECTIVE-7-2014, temo REFLECTIVE-7-2014. Naslov projekta je INNERVISION – 
Interior and other no-GNSS covered 3D Vision for Cultural Heritage. Skupna vrednost 

prijavljenega projekta znaša 3.728.627,00 €, od tega je delež PŠJ 212.500 €. Lastne soudeležbe ni, saj 

je projekt 100 % financiran s strani Evropske komisije. Predvidoma bodo rezultati razpisa znani v 
zečetku marca 2015. Projekt sodi v prioriteto II prednostnih nalog, kot jih je predvidel MOP. Vodilni 

partner na projektu je Politecnico di Milano (Ita), preostali partnerji poleg PŠJ pa so še: Centre 
national de la Recherche scientifique (Fra), Fondazione Bruno Kessler (Ita), Geoimaging Limited 

(Ciper), SAL Engineering (Ita), Riegl Research Forschungsgesellschaft (Avt), Florence Engineering 

(Ita), Universiteit Leiden (Nizoz), Foundation for Research and Technology Hellas (Grčija) in 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazion (Ita). 

 
V spodnjih tabelah je pregled izvajanja projektov, ki jih je vodil ali pa bil v njih vključen kot partner 

Javni zavod Park Škocjanske jame: 
 

Tabela 2: Projekt RoofOfRock 

 

Naslov projekta: RoofOfRock – APNENEC KOT SKUPNI IMENOVALEC NARAVNE IN 

KULTURNE DEDIŠČINE VZDOLŽ ZAKRASELEGA DELA JADRANSKE 

OBALE (RoofOfRock - LIMESTONE AS THE COMMON DENOMINATOR 

OF NATURAL AND CULTURAL HERITAGE ALONG THE KARSTIFIED 

PART OF THE ADRIATIC COAST) 

Vir sredstev: Adriatic IPA, Cross-border cooperation 2007–2013 

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

kamna vzdolž kraške jadranske obale. 

Izvedene aktivnosti 

v letu 2014: 

- Vodenje, koordinacija in upravljanje projekta, 

- Začetek priprave analize o uporabi gradbenega kamna skozi čas ter 

prepoznavanje primerov dobrih in slabih praks, 

- Priprava in objava Primerjalne analize veljavne zakonodaje v vseh štirih 

sodelujočih državah (Slovenija, Italija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina) – 

Comparison Analysis of the existing legislation and standards  

- organizacija Strokovnega posveta o uporabi ploščastega apnenca na 

Krasu in Mednarodne okrogle mize na temo zakonodajnega okvirja 

- izdaja in objava promocijskega filma RoofOfRock ter izdaja publikacije 

Platy limestone: 10 case studies in the Classical Karst 

Glavni rezultati: 

 

- strokovni posvet o uporabi ploščastega apnenca na Krasu 

- mednarodna okrogla miza na temo zakonodajnega okvirja 

- dokument: Comparison Analysis of the existing legislation and standards 

- ozaveščanje širše javnosti o pravilni rabi kamna v gradbene namene, 

- izboljšanje znanja o značilnostih in razporeditvi primernih gradbenih 
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kamnov ob jadranski obali 

- promocijski film RoofOfRock, publikacija Platy limestone: 10 case 

studies in the Classical Karst 

- višja ozaveščenost o pomenu ohranjanja kulturne dediščine. 

Vrednost projekta: 2.162.389,89 EUR, delež PŠJ 119.799,64 EUR 

od tega sofinanciranje IPA (85 %): 101.829,69 EUR, PP 918910; sofinanciranje 

države (10 %): 11.979,97 EUR, PP 919010; sofinanciranje PŠJ (5 %): 

5.989,98 EUR 

Stroški v letu 2014 

(v EUR): 

Skupaj 44.741,38 EUR;  IPA 38.030,22 EUR, RS 4.474,14 EUR in PŠJ 
2.237,07 EUR 

ZAPOSLENI 24.784,79 

ZUNANJI IZVAJALCI 8.741,32 

OPREMA 0,00 

POTOVANJ in 

NASTANITVE 1.667,64 

SREČANJA in DOGODKI 8.869,01 

MATERIALNI STROŠKI 678,67 

SKUPAJ 44.741,43 
 

  
Trajanje: 36 mesecev (okt. 2012–sept. 2015) 

Partnerji: 

 

Geološki zavod Slovenije (Slo) (vodilni partner); Univerza na Primorskem – 

Znanstveno raziskovalno središče (Slo); Univerza v Trstu (It); Občina Dolina 

(It); Agencija za razvoj Splitsko-dalmatinske županije (RERA) (Hr); Razvojna 

agencija Zadarske županije ZADRA (Hr); Razvojna agencija Dubrovačko-

neretvanske županije (DUNEA) (Hr); Razvojna agencija Županije 

Zapadnohercegovačke (HERAG); Razvoja agencija IDA (Hr); Park Škocjanske 

jame (Slo) 

Status projekta: Projekt se izvaja. 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

2.1.e Spodbujati hidrološke, geomorfološke in geološke raziskave 

3.1.a Spremljati stanje kulturne dediščine 

3.1.b Organizirati in izvajati raziskovanje in dokumentiranje kulturne dediščine 

3.1.g Zagotoviti ustrezne strokovne predloge za izvajanje varstva kulturne 

dediščine 

4.5.a V obnovljenem kulturnem spomeniku Matavun 8 organizirati strokovna 

srečanja in izobraževanja (konference, simpozije, delavnice, seminarje) 

4.6.e Organizirati tematska predavanja, strokovne ekskurzije in delavnice za 

lokalno prebivalstvo in drugo zainteresirano javnost (varstvo narave, ohranjanje 

kulturne dediščine, ohranjanje kulturne krajine …) 

6.1.f Pridobivati podatke državnih monitoringov (biotska raznovrstnost, gozdovi, 

vode, prostor …) 

7.4.a Izvajati upravno-administrativne in organizacijske naloge (načrtovanje, 

poročanje, vodenje nepremičnin, organiziranje, strokovne predstavitve, 

koordiniranje) 

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

7.3.f Skrbeti za odnose z javnostmi 

7.4.i Povečevati usposobljenost in učinkovitost posameznih služb (interna 

izobraževanja, udeležba na seminarjih, udeležba na mednarodnih kongresih, 

samoizobraževanje) 
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Tabela 3: Projekt LIVING LANDSCAPE 

 

Naslov projekta: LIVING LANDSCAPE, Živa krajina Krasa: raziskovalni in izobraževalni 

projekt na področju prepoznavanja in valorizacije čezmejne dediščine 

in okolja 

Vir sredstev: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013/INTERREG  

Cilji projekta: Splošni cilji so varovanje, poznavanje in dostopnost kulturne dediščine ter 

spodbujanje kulturnih izmenjav. Operativni cilji so: 1) valorizacija in varstvo na 

podlagi interdisciplinarnih raziskav, 2) primerjava zakonodajnih in drugih 

ureditev na obeh straneh meje z usklajevanjem varstvenih in razvojnih potreb, 

3) izboljšanje oblik obveščanja. Ključni cilj je ozaveščanje prebivalstva, lokalnih 

skupnosti in njihovih upraviteljev.  

Izvedene aktivnosti 

v 2014: 

- koordinacija in administracija projektnih aktivnosti 

- delovanje v okviru projektnega odbora  

- koordinacija DS3 

- organizacija izobraževalnih delavnic za otroke in odrasle 

- vzpostavljanje izobraževalnega sistema kraškega suhega zidu 

- sodelovanje na projektnih aktivnostih priprave potujoče razstave in  

            info-točke Vrata na Kras 

- prevajanje in lektoriranje besedil Priročnika kraške suho zidne gradnje 

      ter zbornika o kraškem suhem zidu 

- oblikovanje in tisk Priročnika kraške suho zidne gradnje 

-     postavitev za tisk in tisk Zbornika o kraškem suhem zidu 

- organizacija javnega srečanja ob izidu Priročnika kraške suho  

       zidne gradnje 

Glavni rezultati v 

2014: 

 

- oddaja vmesnih poročil 

- udeležba na srečanjih projektnega odbora 

- izvedba koordinacijskega sestanka projektnih partnerjev sodelujočih v 

okviru DS3 

- izvedba dveh sklopov drugega dela delavnice Celostnega doživljanja 

pokrajine s ciljem usvajanja kraškega suhega zidu kot vrednote za 

vzgojiteljice in vrtčevske otroke v Opčinah in Bazovici,  

- izvedba delavnice Teoreticum usposabljanja odraslih za kraško suho 

zidno gradnjo v promocijsko kongresnem centru Pr Nanetovh v 

Matavunu 

- izvedba treh sklopov delavnice Practicum usposabljanja odraslih za 

kraško suho zidno gradnjo v Škocjanu, Nabrežini in Kosoveljah 

- pridobivanje pripomb na osnutek izobraževalnega programa za suhi 

kraški zid in priprava končne verzije 

- preučitev možnosti in smiselnosti priprave osnutka nacionalne poklicne 

kvalifikacije za kraškega suhega zidarja 

- izvedba ankete o potrebah in povpraševanju po kraškem suho zidnem 

znanju med kraškimi gradbinci, arhitekti, vaškimi, agrarnimi skupnostmi 

in občinami 

- izvedba srečanja z zainteresiranimi kraškimi pedagoškimi delavci na 

temo izobraževanja in vzgoje kraških otrok, učencev in dijakov za 

ohranitev kraškega suhega zidu in avtohtonega grajenega prostora 

(predstavitev osnutka programa za ozaveščanje in informiranje kraških 

vrtcev, osnovnih in srednjih šol na temo suhega kraškega zidu in 

predavanje dr. Beatriz Tomšič Čerkez o pedagoških vidikih vrednotenja 
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oblikovanja prostora) 

- izvedba sestankov o pripravljenosti in možnostih za sodelovanje v 

konzorciju, ki naj po zaključku projekta nadaljuje delo na področju suhih 

kraških zidov na Visokošolskem središču Sežana, ZVKDS OE NG, ZVN OE 

NG, ZGS OE Sežana, Občini Miren-Kostanjevica, Občini Sežana, Občini 

Komen, Zadružni kraški banki, Rogosu 

- posredovanje gradiva in informacij za potrebe potujoče razstave in info-

točke Vrata na Kras ter usklajevanje gostovanja razstave v PŠJ 

- prevod in lektura besedila Priročnika kraške suhozidne gradnje in 

zbornika o kraškem suhem zidu 

- izid Priročnika kraške suhozidne gradnje in Zbornika o kraškem suhem 

zidu 

- izvedba javnega srečanja ob izidu Priročnika kraške suhozidne gradnje 

- priprava in usklajevanje osnutkov konzorcijskih dokumentov ter izvedba 

srečanja na temo njihove uskladitve in priprave programa dela za 2015 

Vrednost projekta: 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) 

Stroški v 2014 (v 

EUR): 

19.206,71 EUR; delež EU 16.325,70 EUR, RS 1.920,67 EUR in PŠJ 960,34 EUR 

ZAPOSLENI 0,00 

ZUNANJI IZVAJALCI 12.456,28 

OPREMA 0,00 

SREČANJA 0,00 

MATERIAL in  

STORITVE 6.750,43 

SKUPAJ 19.206,71 
 

Trajanje: 30 mesecev (1. 10. 2012–30. 4. 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 

etnoaltropološke dediščine za FJK); Provincia di Trieste (Provinca Trst); Comune 

di Duino Aurisina (Občina Devin Nabrežina) 

Status projekta: Projekt se izvaja. 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

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

dediščine 

3.1.i Izdati tematske publikacije za izvajanje ustreznega varstva kulturne 

dediščine 

3.2.a Sanirati poškodovane in porušene suhe zidove, predvsem v naseljih in 

bližnji okolici, ohranjati znanje in vedenje gradnje suhozidov 

3.2.b Vzpostaviti in izvajati aktivnosti v okviru konzorcija za kraške suhozide  

7.3.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

 
Tabela 4: Projekt ŠKOCJANSKA OKAPN'CA 

 

Naslov projekta: ŠKOCJANSKA OKAPN'CA – Jama in poti njenih raziskovalcev 

Vir sredstev: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja LEADER (85 %), PŠJ (15 %) 

Cilji projekta: Cilji projekta so predstavljanje naravne in kulturne dediščine parka, ki je 

povezana s primerno rabo in odnosom do dediščine. Prednostne naloge so 

predstavitev življenja v jamskem okolju z namenom ohranitve in varovanja ter 

predstavitev raziskovanja jam skozi zgodovino. Z oblikovanjem primernega 
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odnosa do dediščine zagotavljamo primerno rabo v povezavi s turizmom. Pri 

tem zadovoljimo tudi potrebe posebnih skupin in pripomoremo k prepoznavnosti 

območja. Predstavitev bo obogatitev turistične ponudbe ter bo vplivala na boljšo 

izkoriščenost naravne in kulturnozgodovinske dediščine. 

Izvedene aktivnosti 

v 2014: 

- posnetih 25 visokokvalitetnih fotografij 

- posneto veliko igranih prizorov starih in novih raziskovalcev ŠJ tako v 

jami kot tudi na površju 

Glavni rezultati: 

 

Rezultati bodo promocijsko izobraževanje za zagotavljanje primerne rabe 

naravne in kulturne dediščine v povezavi s šolami in mladino. Dvig 

ozaveščenosti domačinov in preostale javnosti o pomenu, naporih, potrebi po 

varovanju, o novih produktih, trajni rabi virov in promociji območja ter 

povečanje prepoznavnosti. Rezultat bo tudi razširjen fond izobraževalno-

promocijskega gradiva – dva nova DVD-ja različnih dolžin (20 in 40 minut), in 

posledično povečanje števila obiskovalcev na zavarovanem in širšem območju. 

Partnerji: Jamarsko društvo Gregor Žiberna Divača 

Vrednost projekta: 45.418,40 EUR; delež PŠJ 2.354,14 EUR, projektna sredstva 13.341,86 EUR 
Stroški v letu 2014 

(v EUR): 

Skupaj stroški 4.264,64 EUR, od tega projektna sredstva 3.624,94 EUR, 
sredstva PŠJ 639,70 EUR. 

Trajanje: 32 mesecev (1. 9. 2012–24. 4. 2015) 
Status projekta: Projekt se izvaja. 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

4.6.a Ponatisniti stare in izdati nove tematske publikacije (zemljevide, prospek-

te, publikacije, drugo promocijsko gradivo) 

 

Tabela 5: Projekt Dinarski kras 

 

Naslov projekta: Priprava skupne nominacije za vpis Dinarskega krasa na seznam 

svetovne dediščine 

Vir sredstev: MKO, MK, PŠJ 

Cilji projekta: Vpis Dinarskega krasa na Unescov seznam svetovne dediščine  

Opis aktivnosti v 

letu 2014: 

Koordinacija projektnih partnerjev in priprava gradiv 

Glavni rezultati: 

 

Uvrstitev na poskusni seznam (v Sloveniji pomeni to preimenovanje sedanjega 

vpisa »Klasični kras« v »Dinarski kras«), uvrstitev na seznam svetovne 

dediščine 

Vrednost projekta: / 

Stroški v letu 2014: MKO: 14.000,00 EUR, MK: 5.000,00 EUR, PŠJ: 6.263,09 EUR (24.350,99 EUR 

za plače, 912,10 EUR za materialne stroške).  

Trajanje: 2011–2015 (okvirno)  

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

Status projekta: Projekt se izvaja. 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

7.3.i Vodenje in koordinacija priprave serijske nominacije Dinarskega krasa za 

vpis na seznam svetovne dediščine 

 

Tabela 6: Projekt »To Do It 

 

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« 
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Vir sredstev: CMEPIUS Program vseživljenjskega učenja COMENIUS – Regio partnerstva 

Cilji projekta: V projektu je bil razvit model povezovalne mreže institucij in posameznikov, ki 

bo omogočala nove načine razvoja veščin in sposobnosti za uvajanje načel 

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, 

- pridobivati znanja in izkušnje 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 je kakovostno sodelovanje med partnerji in redne spletne 

povezave med šolami ter parkom in muzejem Lake Vänern. Za mentorice mreže 

šol je bil izveden program izobraževanja za trajnostni razvoj in odgovorno 

ravnanje, učenci si izvedli vrsto dejavnosti v zvezi s trajnostno pridelavo in 

pripravo hrane. Občina Divača je bila z dejavnostmi redno seznanjana. Projekt 

se je zaključil s strokovno konferenco na Švedskem. Zaključna dejavnost, ki bo 

potekala v organizaciji OŠ dr. Bogomirja Magajne, Divača in Občine Divača, bo v 

začetku septembra. Projekt bo jeseni predstavljen v medijih in na strokovnih 

srečanjih pedagoških delavcev. 

Glavni rezultati: 

 

- Vzpostavljeno partnerstvo med regijama in deležniki v posameznih 

biosfernih območjih; 

- ogledi primerov dobre prakse 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 odgovornost; 

- 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 lokalni, nacionalni in regionalni ravni. 

Vrednost projekta: 30.050,00 EUR za slovenske partnerje 

Stroški v letu 2014 

(v EUR): 
Strošek PŠJ   

ZAPOSLENI   

ZUNANJI IZVAJALCI 0,00 

POTOVANJA 287,80 

MATERIALNI STROŠKI 69,20 

SKUPAJ 357,00 
 

Trajanje: Junij 2012–junij 2014 

Partnerji: Švedska: občina Lidköping, muzej Lake Vänern, osnovna šola Vinninga, 

Lidköpingskommun 

Slovenija: občina Divača kot nosilec projekta slovenskih partnerjev; Park 

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

Status projekta: Projekt se izvaja 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

4.6.b Pripraviti in izvajati izobraževalne programe za učitelje, učence, dijake in 

študente (program naravoslovnih ekskurzij PŠJ), s posebnim poudarkom na 

mreži šol parka 

4.6.e Organizirati tematska predavanja, strokovne ekskurzije in delavnice za 
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lokalno prebivalstvo in dugo zainteresirano javnost (varstvo narave, ohranjanje 

kulturne dediščine, ohranjanje kulturne krajine…) 

6.1.c Za lokalne prebivalce širšega območja parka organizirati in izvajati temat-

ska predavanja in ekskurzije (varstvo narave, kulturna dediščina, ekološko kme-

tovanje …) 

 
Tabela 7: Vlaganja v obnovo turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. 

faza obnove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu 

 

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 v 

letu 2014: 

Obnova jamske infrastrukture v Tihi in Šumeči jami v Škocjanskih jamah; 

postavitev nadzornih točk – tako imenovana pristopna kontrola – vhoda in 

izhoda turistov v jamo in iz nje pred vhodom v jamo; dograditev sedanjega 

objekta z nadzornim centrom za spremljanje vstopa v jamo in izstopa iz nje ter 

videonadzora turistov v jami. 

Glavni rezultati: 

 

Prenovljena turistična infrastruktura v Tihi in Šumeči jami, vzpostavljena 

kontrola vhoda v jamo in izhoda iz nje ter dograjen sprejemni center. 

Vrednost projekta: 1.650.000 EUR 

Stroški v letu 2014 

(v EUR): 

Prenova poti v jamah: 510.162,22 EUR (EU 433.637,89 EUR, RS 

76.524,33 EUR), prenova sprejemnega centra: 577.646,48 EUR (EU 

490.999,51 EUR, RS 86.646,97 EUR) (po proračunskih postavkah 683710 in 

695910) 

Trajanje: 2013–2015 

Partnerji: / 

Status projekta: Projekt se izvaja. 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

4.2.b Obnoviti najbolj dotrajane odseke poti v Šumeči jami (pohodne površine, 

ograje …) 

4.3.a Celovito preurediti informacijski center z okolico (obnova nadstreškov, 

razširitev prodaje spominkov, tlakovanje in ureditev zunanjih površin z obodnim 

zidom, prenova gospodarsko-servisnega objekta, posodobitev e-točke) 

 

Tabela 8: Projekt Škocjan Risnjak 

 

Naslov projekta: SKUPNI SISTEM VREDNOTENJA TRAJNOSTNOSTI UPRAVLJANJA Z 

VODNIMI VIRI PARKOV ŠKOCJANSKE JAME IN RISNJAK; akronim 

Škocjan – Risnjak  

Program EU: Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013 
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Cilji projekta: - Doseči učinkovito in usklajeno sodelovanje javnosti na obeh straneh 

meje za vzdržnost naporov pri ohranjanju vodnih virov, 

- doseči primerljivo, pregledno ter vsakomur dostopno in razumljivo 

vrednotenje učinkovitosti in trajnostnega upravljanja vodnih virov,  

- seznaniti najširšo javnost z možnostjo in prednostmi spremljanja in 

nadzora kakovosti upravljanja voda pri načrtovanju rabe prostora, 

- približati javnosti način vrednotenja okoljskega, ekonomskega in 

socialnega kapitala vodnih virov, 

- z uporabnim orodjem olajšati upravnim ustanovam odločanje in 

izbiranje politično sprejemljivih ukrepov, 

- izboljšati okoljsko ozaveščenost o pomenu vodnih virov na čezmejnem 

območju in krepitev zavedanja o potrebi po čezmejni vzpostavitvi 

vodovarstvenih pasov, 

- omogočiti pospešitev razvoja rabe obmejnega prostora z zmanjšanim 

tveganjem za vodne vire. 

Opis aktivnosti v 

letu 2014: 

- Vzpostavljala in urejala se je spletna podstran, namenjena informiranju 

javnosti o tematikah projekta, 

- Potekale so priprave za izvajanje dodatnih raziskav in analizo sedanjih 

podatkov za opredelitev potenciala in ogroženosti vodnih virov na 

območju zaledja parkov Škocjanske jame in Risnjak, 

- Preučevala se je prenosljivost primera dobre prakse vrednotenja 

trajnostnega upravljanja vodnih virov (predvidoma po metodologiji 

»Lemano« z mejnega območja med Francijo in Švico), 

- Izdelovala se je prilagojena metodologija vrednotenja, 

- Izvajalo se je vrednotenje trajnostnega upravljanja vodnih virov v 

parkih Škocjanske jame in Risnjak ter seznanjalo širšo javnost z 

rezultati vrednotenja, 

- Organizirani sta bili dve strokovni ekskurziji za študente. Park 

Škocjanske jame in Narodni park Risnjak (NPR) sta v okviru 

čezmejnega projekta Škocjan-Risnjak 26. in 27. maja organizirala 

dvodnevno strokovno ekskurzijo za slovenske in hrvaške študente. 

Študenti Geotehniške fakultete iz Varaždina in Oddelka za geologijo 

Naravoslovnotehniške fakultete iz Ljubljane so dva dni spoznavali 

zavarovana območja obeh parkov, še posebej teme, povezane s 

trajnostnim upravljanjem vodnih virov v porečju reke Reke ter zaledju 

izvira Kolpe. Oktobra je bila izvedena še ena ekskurzija, tokrat za 

študente geografije Fakultete za humanistične študije Univerze na 

Primorskem. Študentje so prvi dan spoznavali Park Škocjanske jame, 

pri čemer so si ogledali Škocjanske jame in obiskali vplivno območje 

parka, drugi dan pa je bil namenjen obisku Nacinalnega parka Risnjak. 

- Park Škocjanske jame je v sodelovanju s Knjižnico Makse Samsa v 

Ilirski Bistrici v četrtek, 5. junija, v okviru čezmejnega projekta 

Škocjan-Risnjak v prostorih knjižnice organiziral strokovno delavnico na 

temo »Upravljanje z vodnimi viri na območju parkov Škocjanske jame 

in Risnjak«. Na delavnici so strokovnjaki, predstavniki parkov ter 

lokalno prebivalstvo in deležniki razpravljali o pomenu in možnostih 

trajnostnega upravljanja z vodnimi viri čezmejnega kraškega 

vodonosnika na širšem območju Snežnika in Gorskega Kotarja. 

Predstavljena sta bila tudi oba parka, ki zajemata pomemben del tega 

območja. PŠJ je sodeloval tudi na strokovni delavnici, ki jo je 15. julija 
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organiziral Nacionalni park Risnjak. Namen delavnice, na kateri so 

sodelovali strokovnjaki, predstavniki parkov ter lokalno prebivalstvo in 

deležniki, je bil izmenjati izkušnje, kontakte, predloge in poglede na 

možne rešitve problemov, ki se pogosto pojavljajo na področju 

upravljanja in zaščite vodnih virov. 

- PŠJ je organiziral in izvedel delavnice "Spoznavamo in analiziramo 

kakovost vode izpod Snežnika" za učence osnovnih šol z Bistriškega. 

Učenke, učenci in učiteljice 3 osnovnih šol so na terenu in v učilnicah 

spoznavali in analizirali kakovost vode iz štirih lokalnih vodotokov in 

izvirov. 

- V okviru informiranja in obveščanja javnosti je PŠJ izdal dvojezično 

zloženko z osnovnimi informacijami o projektu. Marca je bila izvedena 

tiskovna konferenca. 

- Začelo se je s pripravo krajšega tematskega filma z naslovom Vodni 

krog, ki ga bo v sklopu projekta pripravil znani snemalec Ciril Mlinar - 

Cic. 

- PŠJ je koordiniral izvajanje celotnega projekta v vlogi vodilnega 

partnerja (5. sestankov partnerjev, administracija, koordinacija). 

Glavni rezultati: 

 

- Skupno komunikacijsko orodje za vrednotenje trajnostnega upravljanja 

vodnih virov in pomoč pri sprejemanju odločitev o ukrepih; 

- usposobljene osebe – uporabniki orodja; 

- seznanjene ciljne skupine oziroma njihovi predstavniki, 

- vključenost prednostnih ukrepov v akcijske načrte, 

- skupna publikacija o rezultatih vrednotenja trajnostnega upravljanja 

vodnih virov, 

- število udeležencev na predavanjih in ekskurzijah na čezmejnem 

območju (Ilirska Bistrica, Čabar), 

- število udeležencev novinarskih konferenc na območju izvajanja 

projekta. 

Vrednost projekta : Stroški projekta: 271.486,20 EUR; zahtevani znesek sredstev IPA: 

230.763,27 EUR; stroški PŠJ: 54.500 EUR. 

Stroški v letu 2014 

(v EUR): 

Skupni stroški: 26.366,83 EUR; znesek IPA: 22.411,81 EUR; znesek 

Republika Slovenija: 2.636,68 EUR; znesek PŠJ: 1.318,34 EUR. 

Trajanje: 1. 1. 2013–17. 6. 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 se je začel izvajati v začetku leta 2014. 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

1.1.c Spodbujati speleološke, biospeleološke, hidrogeološke in geološke 

raziskave 

2.1.e Spodbujati hidrološke, geomorfološke in geološke raziskave 

4.6.a Ponatisniti stare in izdati nove tematske publikacije (zemljevide, 

prospekte, publikacije, drugo promocijsko gradivo) 

4.6.b Pripraviti in izvajati izobraževalne programe za učitelje, učence, dijake in 

študente (program naravoslovnih ekskurzij PŠJ), s posebnim poudarkom na 

mreži šol parka 

4.6.e Organizirati tematska predavanja, strokovne ekskurzije in delavnice za 

lokalno prebivalstvo in drugo zainteresirano javnost (varstvo narave, ohranjanje 

kulturne dediščine, ohranjanje kulturne krajine…) 

6.1.c Za lokalne prebivalce širšega območja parka organizirati in izvajati 
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tematska predavanja in ekskurzije (varstvo narave, kulturna dediščina, 

ekološko kmetovanje …) 

6.1.d Občasno, po potrebi, spremljati in analizirati osnovne fizikalno-kemijske 

parametre najpomembnejših vodnih virov v porečju Reke 

6.1.f Pridobivati podatke državnih monitoringov (biotska raznovrstnost, 

gozdovi, vode, prostor …) 

6.1.g Sodelovati pri pripravi razvojnih in prostorskih dokumentov občin na 

širšem območju parka na podlagi naravovarstvenih smernic 

7.4.a Izvajati upravno-administrativne in organizacijske naloge (načrtovanje, 

poročanje, vodenje nepremičnin, organiziranje, strokovne predstavitve, 

koordiniranje) 

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

7.3.f Skrbeti za odnose z javnostmi 

7.4.i Povečevati usposobljenost in učinkovitost posameznih služb (interna 

izobraževanja, udeležba na seminarjih, udeležba na mednarodnih kongresih, 

samoizobraževanje) 
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4. KADROVSKA ZASEDBA 

 
Podlaga za pripravo kadrovskega načrta so Usmeritve za pripravo letnih programov dela in finančnih 

načrtov ter letnih vsebinskih in finančnih poročil za upravljavce zavarovanih območij in Zavod RS za 

varstvo narave št. 35602-13/2013 z dne 22. 10. 2013 ter Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov 

posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 

(Ur. l. RS, št. 12/2014). 

 

Preglednica 1: Realizacija kadrovskega načrta po virih financiranja za leto 2014  
Zaposleni, ki jih 

financira MOP

I. – IV. TR V. TR VI. TR VII. TR VIII. TR IX. TR Skupaj

Št. zaposlenih na dan 

30. 9. 2013

0 7 1 12 1 1 22

1. Št. zaposlenih na 

dan 31. 12. 2014 (a+b)

0 6 1 13 1 0 21

a) Št. zaposlenih za 

določen čas

1 1

b) Št. zaposlenih za 

nedoločen čas

6 1 12 1 20

Št. zaposlenih s krajšim 

delovnim časom

0

Število napredovanj v 

plačne razrede

0

Število premestitev 0

Število upokojitev 0

Število nadomestnih 

zaposlitev zaradi 

upokojitev

0

Število odpovedi pogodb 

o zaposlitvi

0

Število zaposlenih, ki 

so financirani iz 

drugih virov, navedite 

vir: tržna dejavnost, 

projektno delo itd. 

I. – IV. TR V. TR VI. TR VII. TR VIII. TR IX. TR Skupaj

Št. zaposlenih na dan 

30. 9. 2013

6 8 1 15

2. Število zaposlenih, 

ki so financirani iz 

drugih virov, navedite 

vir: tržna dejavnost, 

projektno delo itd. na 

dan 31.12.2014

0 1 0 1 0 1 3

Št. zaposlenih za 

nedoločen čas - tržna 

dejavnost

1 1

Št. zaposlenih za 

določen čas - tržna 

dejavnost 

0

Št. zaposlenih za 

določen čas - projektno 

delo

1 1 2

Št. zaposlenih za 

določen čas - 

pripravniško delo

0

Število premestitev: 

nadomeščanje-

porodniški dopust

0

3. Skupaj število 

zaposlenih na dan 31. 

12. 2014 (1+2)

0 7 1 14 1 1 24
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 Preglednica 2: Kadrovski načrt – število zaposlenih po virih financiranja 

 

Vir financiranja 

Dovoljeno ali ocenjeno 

število zaposlenih na dan 

1. januarja tekočega leta 

(2014) 

Dovoljeno ali ocenjeno 

število zaposlenih na dan 

1. januarja naslednjega 

leta (2015) 

1. Državni proračun 21 21 

2. Proračun občin     

3. ZZZS in ZPIZ    

4. Sredstva EU, vključno s 

sredstvi sofinanciranja iz drža-

vnega proračuna 2 2 

5. Sredstva od prodaje blaga 

in storitev na trgu 1 1 

6. Druga javna sredstva za 

opravljanje javne službe (npr. 

takse, pristojbine, koncesnine, 

RTV-prispevek)     

7. Nejavna sredstva za oprav-

ljanje javne službe  1  

8. Sredstva za financiranje 

javnih del     

9. Namenska sredstva, iz kate-

rih se v celoti zagotavlja finan-

ciranje stroškov dela zaposle-

nih, in sicer mladih raziskoval-

cev, zdravnikov, pripravnikov 

in specializantov, zdravstvenih 

delavcev pripravnikov in zdrav-

stvenih sodelavcev pripravni-

kov ter zaposlenih na razisko-

valnih projektih   

Skupno število vseh zapos-

lenih (od 1. do 9. točke) 25 24 

Skupno število zaposlenih 

pod točkami 1, 2, 3 in 6 21 21 

Skupno število zaposlenih 

pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9 4 3 
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Preglednica 3: Kadrovski načrt – število zaposlenih po obdobjih po virih financiranja 

 

Vir financiranja

Število 

zaposlenih na 

dan 1.januarja 

tekočega leta 

(2014)

Število 

zaposlenih na 

dan 1. aprila 

tekočega leta 

(2014)

Število 

zaposlenih na 

dan 1. julija 

tekočega leta 

(2014)

Število 

zaposlenih na 

dan 1.oktobra 

tekočega leta 

(2014)

Število 

zaposlenih na 

dan 1.januarja 

naslednjega 

leta (2015)

1. Državni proračun 21 21 21 21 21

2. Proračun občin

3. ZZZS in ZPIZ

4. Sredstva EU, vključno s 

sredstvi sofinanciranja iz 

državnega proračuna 2 2 2 2 2
5. Sredstva od prodaje blaga in 

storitev na trgu 1 1 1 1 1
6. Druga javna sredstva za 

opravljanje javne službe (npr. 

takse, pristojbine, 

koncesnine, RTV - prispevek)

7. Nejavna sredstva za 

opravljanje javne službe 1 1 15 12 0

8. Sredstva za financiranje 

javnih del
9. Namenska sredstva, iz 

katerih se v celoti zagotavlja 

financiranje stroškov dela 

zaposlenih, in sicer mladih 

raziskovalcev, zdravnikov 

pripravnikov in specializantov, 

zdravstvenih delavcev 

pripravnikov in zdravstvenih 

sodelavcev pripravnikov ter 

zaposlenih na raziskovalnih 

projektih
Skupno število vseh 

zaposlenih (od 1. do 9. točke) 25 25 39 36 24
Skupno število zaposlenih pod 

točkami 1, 2, 3 in 6 21 21 21 21 21
Skupno število zaposlenih pod 

točkami 4, 5, 7, 8 in 9 4 4 18 15 3  
 

V skupno število zaposlenih na dan 31.12.2014 sta poleg 21 zaposlenih v javni službi vključeni dve 

projektni zaposlitvi, financirani iz mednarodnih projektov ter 1 zaposlitev, financirana iz tržne 

dejavnosti. 

 

Pri opravljanju naravovarstvenega nadzora vsako leto potrebujemo določeno število usposobljenih 

naravovarstvenih nadzornikov. V letu 2014 je bil poudarek na njihovem izobraževanju in praktičnem 

usposabljanju. Na MKO je bila v tej zvezi poslana vloga za izdajo soglasja k zaposlitvi pripravnika za 

delo v naravovarstveni nadzorni službi. Prav tako se je v zadnjih letih v računovodstvu in na 

kadrovskem področju občutno povečal obseg dela, v teku je pregled in usklajevanje vseh notranjih 

aktov ter priprava novih.  

Poslana vloga za pridobitev soglasja za zaposlitev obeh pripravnikov s strani MKO ni bila odobrena.  
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Preglednica 4: Načrt stroškov dela (v EUR) 

Načrtovani             

stroški dela

PLAN      

SKUPAJ  FN 

2014

REALIZACIJA 

SKUPAJ FN 

2014

% 

REALI 

ZACIJE

PLAN  

sredstva MKO 

redna.dej. 

2014

REALIZACIJA  

sredstva MKO 

redna.dej. 

2014

% 

REALI 

ZACIJE

PLAN 

nejavni vir 

financiranja

REALIZACIJA 

nejavni vir 

financiranja

% 

REALI 

ZACIJE

PLAN    

drugi viri 

sredstev 

2014

REALIZACIJA 

drugi viri 

sredstev 2014

% 

REALI 

ZACIJE

PLAN   

skupaj   

sredstva 

2014

REALIZACIJA 

skupaj   

sredstva 

2014

% 

REALI 

ZACIJE

PLAN 

dejavnost         

na trgu 2014

REALIZACIJA 

dejavnost         

na trgu 2014

% 

REALI 

ZACIJE

PLAN 

delež   

MKO v %

REALI 

ZACIJA 

delež 

MKO v %

1 = 13+16 2 = 14+17 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 4+7+10 14 = 5+8+11 15 16=1-13 17 = 2-14 18 19 20

a) plače in 

dodatki 600.144,04 596.926,02 99,46 211.934,56 243.927,78 115,10 343.351,18 307.598,94 89,59 32.226,62 32.288,85 100,19 587.512,36 583.815,57 99,37 12.631,68 13.110,45 1,04 35,31 40,86

od tega dodatki 

za delo v 

posebnih pogojih 46.634,48 32.544,10 69,79 29.945,28 11.817,86 39,46 14.589,20 20.340,30 139,42 1.200,00 296,24 24,69 45.734,48 32.454,40 70,96 900,00 89,70 0,10 64,21 36,31

b) regres za letni 

dopust 12.190,73 12.311,22 100,99 7.058,40 7.458,40 105,67 3.955,93 3.693,72 93,37 692,00 674,70 97,50 11.706,33 11.826,82 101,03 484,40 484,40 1,00 57,90 60,58

c) povračila in 

nadomestila 64.803,68 55.652,69 85,88 41.407,08 24.030,44 58,03 16.789,16 26.311,28 156,72 3.705,00 3.326,17 89,78 61.901,24 53.667,89 86,70 2.902,44 1.984,80 0,68 63,90 43,18

d) sredstva za 

delovno 

uspešnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) sredstva za 

nadurno delo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f) drugi izdatki 

(odpr., jub.n., 

solid.p... itd.) 3.549,07 4.049,42 114,10 577,52 577,52 100,00 2.971,55 3.471,90 116,84 0,00 0,00 0,00 3.549,07 4.049,42 114,10 0,00 0,00 0,00 16,27 14,26

SKUPAJ 1. 

(a+b+c+d+e+f)
680.687,52 668.939,35 98,27 260.977,56 275.994,14 105,75 367.067,82 341.075,84 92,92 36.623,62 36.289,72 99,09 664.669,00 653.359,70 98,30 16.018,52 15.579,65 0,97 38,34 41,26

g) Skupaj bruto 

plače (a+d+e) 600.144,04 596.926,02 99,46 211.934,56 243.927,78 115,10 343.351,18 307.598,94 89,59 32.226,62 32.288,85 100,19 587.512,36 583.815,57 99,37 12.631,68 13.110,45 1,04 35,31 40,86

h) Skupaj drugi 

osebni prejemki 

(b+c+f) 80.543,48 72.013,33 89,41 49.043,00 32.066,36 65,38 23.716,64 33.476,90 141,15 4.397,00 4.000,87 90,99 77.156,64 69.544,13 90,13 3.386,84 2.469,20 0,73 60,89 44,53

i) Skupaj 

prispevki, davek, 

premije 

pokojninskega 

zavarovanja (j+k) 98.804,60 99.379,72 100,58 73.753,44 43.515,73 59,00 16.580,00 47.384,62 285,79 6.341,88 6.255,83 98,64 96.675,32 97.156,18 100,50 2.129,28 2.223,54 1,04 74,65 43,79

SKUPAJ 2. 

(g+h+i) 779.492,12 768.319,07 98,57 334.731,00 319.509,87 95,45 383.647,82 388.460,46 101,25 42.965,50 42.545,55 99,02 761.344,32 750.515,88 98,58 18.147,80 17.803,19 0,98 42,94 41,59

j) prispevki
96.468,16 96.263,40 99,79 72.166,56 42.104,63 58,34 16.054,72 45.956,23 286,25 6.213,24 6.083,49 97,91 94.434,52 94.144,35 99,69 2.033,64 2.119,05 1,04 74,81 43,74

k) premije 

pokojninskega 

zavarovanja 2.336,44 3.116,32 133,38 1.586,88 1.411,10 88,92 525,28 1.428,39 271,93 128,64 172,34 133,97 2.240,80 3.011,83 134,41 95,64 104,49 1,09 67,92 45,28

struktura virov 

financiranja 

stroškov dela v % 100,00 100,00 42,94 41,59 49,22 50,56 5,51 5,54 97,67 97,68 2,33 2,32  
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Preglednica 5: Sistemiziranost delovnih mest DM)    

Naziv DM Število 

sistemiziranih 

DM po 

veljavnem 

pravilniku

Število 

zasedenih DM 

na dan 31. 12. 

2013

Predvideno 

število 

zasedenih DM 

na dan 31. 12. 

2014

Število 

zasedenih DM 

na dan 31. 12. 

2014

Število 

zasedenih DM 

na dan 31. 12. 

2015

Direktor 1 1 1 1 1

Višji naravovarstveni 

svetovalec 5 5 5 5 5

Naravovarstveni 

svetovalec 3 3 3 3 3

Naravovarstveni 

nadzornik II 1 1 1 1 1

Naravovarstveni 

nadzornik III 2 2 2 2 2

Naravovarstveni 

nadzornik V 5 6 4 4 5

Naravovarstveni 

sodelavec III 1 1 1 1 1

Poslovni sekretar VII/1 1 1 1 1 1

Finančnik VI 1 1 1 1 1

Hišnik - ekonom 1 1 1 1 1

Strokovni sodelavec V 1 1 1 1 1

Vzdrževalec V 1 1 1 1 1

Vodnik v zavarovanem 

območju V - DM za 

določen čas 13 0 0 0 0

Naravovarstveni 

svetovalec - projektno 

DM 2 2 2 0 2

Naravovarstveni 

sodelavec III - projektno 

DM 2 1 2

Naravovarstveni 

sodelavec III - 

pripravniško DM 3 1 2 2 1

Naravovarstveni 

nadzornik V - 

pripravniško DM 2 0 0 0 0

Skupaj 45 28 26 24 28  
 

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

izvaja z nalogami, vezanimi na posamezne službe. 

 

Organizacijska shema zaposlenih je določena po sistemizaciji delovnih mest zavoda. V okvir veljavne 

sistemizacije spadajo služba za prostorsko načrtovanje, naravovarstvena nadzorna služba, služba za 

raziskovanje in razvoj, služba za organizacijo obiska in trženje dejavnosti parka, služba za finančno-

računovodske in splošne zadeve ter služba za tehnično vzdrževanje in upravljanje z nepremičninami. 

 

Glede na širitev dejavnosti parka zavod že izvaja spremembe pri organizaciji dela, zato je v pripravi 

nova sistemizacija delovnih mest. Reorganizacija in sistemizacija se pripravlja tudi zaradi 

preobremenjenosti nekaterih služb.  
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SLUŽBA ZA 
FINANČNO-

RAČUNOVODSKE IN 
SPLOŠNE ZADEVE – 

VIŠJI 
NARAVOVARSTVENI 

SVETOVALEC  

ETNOLOG – 
NARAVOVARSTVENI 

SVETOVALEC 

VZDRŽEVALEC     
V. 

PROJEKTNE 
 ZAPOSLITVE – 

4x 

VODJA SLUŽBE ZA  
ORGANIZACIJO 

OBISKA IN TRŽENJE 
DEJAVNOSTI PARKA  

–
NARAVOVARSTVENI 

NADZORNIK II. 
 

 

FINANČNIK 
VI. 

 

HIŠNIK-
EKONOM IV. 

 

VODJA SLUŽBE  
ZA PROSTORSKO 
NAČRTOVANJE – 

VIŠJI 
NARAVOVARSTVE

NI SVETOVALEC  

 

POSLOVNI 
SEKRETAR 

VII/1 

 

      SVET ZAVODA 

PRIPRAVNIŠKE 
 ZAPOSLITVE – 

5x  

 

VODJA 
NARAVOVARSTVENE 
NADZORNE SLUŽBE – 

VIŠJI 
NARAVOVARSTVENI 

SVETOVALEC  

VODJA SLUŽBE ZA 
RAZISKOVANJE IN 

RAZVOJ – VIŠJI  
NARAVOVARSTVENI 

SVETOVALEC  

PROSTOVOLJNI 
NARAVOVARSTVENIKI 

 

STROKOVNI SVET 

ZAVODA 

 

         DIREKTOR 

GEOGRAF –  
NARAVOVARSTVENI 

SVETOVALEC 

NARAVOVARSTVENI 
NADZORNIK III. 

 

NARAVOVARSTVENI 
NADZORNIK V. 

 

NARAVOVARSTVENI 
NADZORNIK V. 

NARAVOVARSTVENI 
NADZORNIK V. 

 

NARAVOVARSTVENI 
NADZORNIK V. 

 

NARAVOVARSTVENI 
NADZORNIK V. 

 

BIOLOG EKOLOG – 
NARAVOVARSTVENI 

 SVETOVALEC 

 

13 VODNIKOV V 
ZAVAROVANEM 

OBMOČJU V. 

 

 

SAMOSTOJNI 
STROKOVNI DELAVEC 

V. 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE  

NARAVOVARSTVENI 
SODELAVEC III. 

 

 

VODJA SLUŽBE ZA TEHNIČNO 
VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE  

Z NEPREMIČNINAMI – VIŠJI 
NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC 

NARAVOVARSTVENI 
NADZORNIK III. 
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4.1 Zaposlenost 

 

Zaradi povečanega obsega del med poletno sezono je bilo v prvem polletju za določen čas zaposlenih 

deset honorarnih vodnikov/nadzornikov na zavarovanem območju za obdobje petih mesecev. Trije 

honorarni vodniki in podaljšanje zaposlitve desetim honorarnim vodnikom za en mesec je bilo izvedeno 

v mesecu juliju 2014, takoj po prejetju soglasja s strani MKO. Soglasja za zaposlitev dveh pripravnikov 

s strani MKO nismo prejeli.  

 

Število zaposlenih se je v prvem polletju leta 2014 v primerjavi z letom 2013 znižalo za enega 

zaposlenega v javni službi zaradi odpovedi iz poslovnega razloga. 

 

Število projektnih zaposlitev je v primerjavi z letom 2013 nižje za enega zaposlenega zaradi izteka 

projekta.  

 

PŠJ mora zagotavljati stalen naravovarstveni nadzor in kakovostno vodenje po zavarovanem območju. 

Obisk Škocjanskih jam in parka je bil v skladu s planom in zaposlitve so bile izvedene v skladu s 

prejetimi soglasji MKO ter pokrite iz prihodkov nejavnega vira financiranja. Še vedno je evidentno 

pomanjkanje kadrov pri naravovarstvenem nadzoru na kar nas opozarja strokovni svet zavoda. 

 

 

4.2 Druge oblike dela 

 

Za pomoč pri kakovostnem izvajanju aktivnosti zavoda in predstavitvi zavarovanega območja so v 

skladu s planom zaposleni študentje. Študentsko delo se financira iz sredstev nejavnega vira 

financiranja.  

 

Zaposlitve so ključne za zagotovitev ustreznih sredstev za nemoteno delovanje zavoda in torej 

realizacijo letnega programa z izvedbo prednostnih nalog. 

 

 

4.3 Izobraževanje 

 

V začetku leta je bilo organizirano izobraževanje in usposabljanje za honorarne vodnike in študente ter 

jamske vodnike z daljšim delovnim stažem. Park Škocjanske jame je bil v letu 201 s sklepom MKO št. 

35602/27/2013/5 imenovan kot pooblaščena organizacija za izvajanje usposabljanja in preverjanja 

usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk. S 

tem v zvezi je PŠJ v letu 2014 izvedel prvo izobraževanje in opravljanje izpita za jamskega vodnika. 

Zavod zaposlenim omogoča dodatno izpopolnjevanje in izobraževanje na seminarjih in delavnicah ter 

skrbi, da zaposleni pridobijo čim več znanja na podobnih oziroma sorodnih področjih dela doma in v 

tujini. 

 

Za uspešno in smotrno izvajanje nalog notranje organizacijske enote in posamezni delavci med seboj 

sodelujejo v vseh zadevah, ki so skupnega pomena. V ta namen se ustrezno usposabljajo in tudi 

dodatno izobražujejo, usklajujejo programe dela, si izmenjujejo mnenja, izkušnje in znanja, sodelujejo 

v delovnih skupinah pri pripravi in obravnavi gradiv ter sodelujejo pri promociji in predstavitvah dela 

parka. 
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5. FINANČNO POROČILO  

 

Finančni načrt zavoda za leto 2014 je bil pripravljen na podlagi: 

- podatkov o višini sredstev državnega proračuna, ki so v letu 2014 predvidena za financiranje 

dejavnosti javne službe ohranjanja narave in programa vpisa Dinarskega krasa na Unesco 

seznam. Posredovalo nam jih je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje; 

- podatkov o višini sredstev državnega proračuna, ki so v letu 2014 predvidena za financiranje 

dejavnosti programov javne službe s strani drugih ministrstev; 

- podatkov o višini ocene sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za 

sofinanciranje programa vpisa Dinarskega krasa na Unescov seznam in programa MAB; 

- ocene vrednosti finančnih sredstev, ki jih bo mogoče v letu 2014 pridobiti z opravljanjem 

lastne dejavnosti; 

- ocene sredstev, ki naj bi bila v letu 2014 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 2014 namensko porabljena po sprejetem programu; 

- Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 

(Ur. l. RS, št. 91/2000 s spremembami); 

- Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/1999 s spremembami); 

- Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 s spremembami); 

- Zakona o javnih financah, (Ur. l. RS, št. 79/1999 s spremembami) in 

- Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012 s spremembami). 

 

Poraba prejetih sredstev je opredeljena za vsakega od zgoraj navedenih sklopov. Zavod v svojih 

knjigovodskih evidencah ločeno izkazuje prihodke in stroške za dejavnost javnih služb (za vsako 

dejavnost javnih služb) ter za dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu.  

 

Podlaga za ločeno ugotavljanje prihodkov in odhodkov je neposredna vsebinska povezanost sredstev 

in virov sredstev z opravljanjem posamezne dejavnosti. Glede na vsebinsko povezanost se posamezna 

dejavnost vodi na ustreznem stroškovnem mestu. V skladu z navedenim se ločeno za posamezno 

vrsto dejavnosti ugotavljajo prihodki in stroški oziroma odhodki. Programski stroški se pripisujejo 

neposredno k nalogam po sklopih, splošni stroški oziroma odhodki se razporejajo na podlagi ključev. 

Podlaga za določitev ključev so ure zaposlenih. 

 

Prihodki se razporejajo na posamezne dejavnosti oziroma stroškovna mesta takoj ob nastanku 

poslovnega dogodka na podlagi knjigovodskih listin. Podlaga za razporejanje stroškov oziroma 

odhodkov so aktivnosti oziroma njihova povezanost s transakcijami po posameznih dejavnostih. 

Nekaterih stroškov oziroma odhodkov ni mogoče neposredno razporediti po posameznih dejavnostih 

oziroma stroškovnih mestih, zato smo na podlagi ocene stroškov za leto 2014 kot sodilo za 

razporejanje skupnih stroškov (elektrika, komunala, telefon, pisarniški material, varovanje, 

zavarovanje …) upoštevali predvidene ure zaposlenih. 

 

V skladu z navodili MKO je zavod iz proračunskih sredstev za plače zaposlenih prejel bistveno manj 

finančnih sredstev kot v letu 2013. Razliko je pokril s sredstvi, pridobljenimi iz nejavnega vira 

financiranja ter presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2013. Za izvedbo vse večjega obsega delovnih 

nalog ter posledično prihodkov je bilo zaposleno 13 sezonskih delavcev. Zavod je predvsem skrbel za 

boljše izvajanje varstvenih dejavnosti, sodelovanje z domačini in občino Divača, lokalnimi skupnostmi 
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na vplivnem območju in v širši kraški regiji. Poleg redne dejavnosti in navedenih prioritet v letu 2014 

je dohodek iz dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu ter nejavnega vira financiranja okrnjen 

zaradi del v jami, zaradi katerih je bil v začetku leta obisk omejen na posamezne dele jame. Kljub 

temu je realizacija finančnega načrta dobra. 
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Preglednica  6: Struktura sredstev PŠJ (v EUR) 

 

zap. 

št. Vsebina postavk

plan           

2014                     

sredstva MKO

realiz. 2014                    

sredstva 

MKO

indeks 

real.2014/ 

plan 2014

plan 2014 

sredstva 

pridobljena iz 

projek tov

real.2014 

sredstva iz 

projek tov

indeks 

real.2014/ 

plan 2014

plan              

2014               

drugi javni       

viri

real. 2014 drugi 

javni viri

indeks 

real.2014/ 

plan 2014

plan 2014 

lastna 

sredstva

real.2014 

lastna 

sredstva

indeks 

real.2014/ 

plan 2014

skupaj  plan 

2014

skupaj 

realizacija 2014

indeks 

real.2014/ 

plan 2014

A. Prihodki in prejeta sredstva 348.731,00 333.509,87 96 1.295.899,18 1.177.308,20 91 17.500,00 17.377,60 99 1.509.363,85 1.579.056,98 105 3.171.494,03 3.107.252,65 98

I. Prihodki 2014 348.731,00 333.509,87 96 119.629,18 78.296,76 65 17.500,00 17.377,60 99 1.250.000,00 1.319.693,13 106 1.735.860,18 1.748.877,36 101

1. Prihodki MKO za tekočo porabo 334.731,00 319.509,87 95 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 334.731,00 319.509,87 95

2. Prihodki MKO za investicije 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0

3. Prihodki od tržne dejavnosti 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 50.000,00 47.039,15 94 50.000,00 47.039,15 94

4. Prihodki drugih ministrstev 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 16.500,00 16.500,00 100 0,00 0,00 16.500,00 16.500,00 100

5.

Prihodki iz zavoda za 

zaposlovanje 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

6.

Drugi prihodki iz izvajanja javne 

službe 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 1.200.000,00 1.272.653,98 106 1.200.000,00 1.272.653,98 0

7. Prihodki iz projektov 14.000,00 14.000,00 100 119.329,18 78.008,96 65 0,00 0,00 0 0,00 0,00 133.329,18 92.008,96 69

8. Prihodki od občin 0,00 0,00 0 300,00 287,80 0 1.000,00 877,60 88 1.300,00 1.165,40 90

II. Presežek prejšnjih let 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 259.363,85 259.363,85 0 259.363,85 259.363,85 100

III. Prejeta sredstva za investicije 0,00 0,00 1.176.270,00 1.099.011,44 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.176.270,00 1.099.011,44 93

B. Odhodki 348.731,00 333.509,87 96 1.295.899,18 1.177.308,20 91 17.500,00 17.377,60 99 1.509.363,85 1.580.344,87 105 3.171.494,03 3.108.540,54 98

I. Za tekoče poslovanje 348.731,00 333.509,87 96 119.629,18 78.296,76 65 17.500,00 17.377,60 99 1.119.563,85 1.296.437,18 116 1.605.424,03 1.725.621,41 107

1. Stroški materiala, storitev in drugih stroškov 0,00 0,00 0 95.663,68 54.751,21 57 12.500,00 12.377,60 99 717.768,23 890.173,53 124 825.931,91 957.302,34 116

a) za tekoče poslovanje 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 699.738,60 886.299,47 127 699.738,60 886.299,47 127

b) za program 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 12.500,00 12.377,60 0 0,00 0,00 12.500,00 12.377,60 99

c) za ostale stroške 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0

d) za projekte 0,00 0,00 0 95.663,68 54.751,21 57 0,00 0,00 0 18.029,63 3.874,06 113.693,31 58.625,27 52

2. Plače in drugi izdatki za zaposlene 348.731,00 333.509,87 96 23.965,50 23.545,55 98 5.000,00 5.000,00 100 401.795,62 406.263,65 101 779.492,12 768.319,07 99

a) bruto plača 212.232,64 243.927,78 115 18.115,52 17.944,18 99 0,00 0,00 0 348.787,36 309.463,83 89 579.135,52 571.335,79 99

b) prispevki 71.868,48 42.104,63 59 2.990,52 2.889,04 97 0,00 0,00 0 18.088,36 51.269,73 283 92.947,36 96.263,40 104

c) drugi prejemki 41.407,08 24.030,44 58 2.423,64 2.299,67 95 0,00 0,00 0 19.691,60 29.322,58 149 63.522,32 55.652,69 88

d) regres 7.058,40 7.458,40 106 346,00 328,70 95 0,00 0,00 0 4.440,33 4.524,12 102 11.844,73 12.311,22 104

e) KDPZ 1.586,88 1.411,10 89 64,32 83,96 131 0,00 0,00 0 620,92 1.621,26 261 2.272,12 3.116,32 137

f) jubilenje nagrade, odpravnine… 577,52 577,52 100 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 2.971,55 3.471,90 117 3.549,07 4.049,42 114

g) sofinanciranje projektnih plač 14.000,00 14.000,00 100 25,50 0,00 0 5.000,00 5.000,00 100 7.195,50 6.590,23 92 26.221,00 25.590,23 0

II. Davek od dohodkov pravnih oseb 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 17.415,64 0,00 17.415,64 0

III. Investicije 0,00 0,00 0 1.176.270,00 1.099.011,44 93 0,00 0,00 0 389.800,00 266.492,05 68 1.566.070,00 1.365.503,49 87

1 investicije iz redne dejavnosti 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 389.800,00 265.506,15 0 389.800,00 265.506,15 68

2 invsticije iz projek tov 0,00 0,00 0 0,00 11.202,74 0 0,00 0,00 0 0,00 985,90 0,00 12.188,64 0

3 investicije iz struk t. sk ladov 0,00 0,00 0 1.176.270,00 1.087.808,70 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1.176.270,00 1.087.808,70 0
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5.1  PRIHODKI IN PREJETA SREDSTVA ZA INVESTICIJE 

 

Vrednost ustvarjenih prihodkov celotne dejavnosti zavoda v letu 2014 znaša 1.748.877,36 EUR, 

prejeta sredstva za investicije pa 1.099.011,44 EUR. 

 

5.1.1 Prihodki MKO 334.731,00 EUR 

 

Razdelitev prihodkov po posameznih postavkah: 

- prihodki iz proračuna RS – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – redna dejavnost: 

319.509,87 EUR – proračunska postavka 244210 – Park Škocjanske jame; 

- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je poravnalo terjatev Parka Škocjanske jame za izplačilo tretje 

četrtine nesorazmerij plač v višini 15.221,13 EUR (denarni tok), 

 

Prihodki iz proračuna RS – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za program Dinarski kras – proračunska 

postavka 244310 – Zavarovana območja narave v višini 14.000,00 EUR so vključeni med prihodke 

projektne dejavnosti. 

 

5.1.2  Prihodki od projektov 97.296,77 EUR ter prejeta sredstva 1.099.011,44 EUR 

 

Nadaljevale so se aktivnosti na projektih Dinarski kras, Living landscape, Škocjanska okapnica – jama 

in poti njenih raziskovalcev, RoofOfRock ter Comenius. Izvajati se je začel projekt Škocjan-Risnjak. 

Nadaljevale so se aktivnosti na projektu strukturnih skladov. Realizacija prihodkov iz naslova projektne 

dejavnosti znaša 97.296,77 EUR ter 1.099.011,44 EUR namenskih sredstev za investicije. 

 

5.1.3 Prihodki drugih javnih virov 12.377,60 EUR 

 

Od MIZKS smo prejeli 1.500,00 EUR za projekt svetovna dediščina in program MAB v višini 

10.000,00 EUR , od Občine Divača smo prejeli 877,60 EUR za sofinanciranje stroškov izvedbe 

jamskega praznika. Od Ministrstva za kulturo smo prejeli 4.000,00 EUR za program Dinarski kras, ki pa 

so vključeni med prihodki projektne dejavnosti. 

 

5.1.4  Lastni prihodki 1.319.693,13 EUR 

5.1.4.1 Prihodki iz nejavnega vira financiranja  

 

Prihodki v višini 1.272.653,98 EUR. Nanašajo se na: 

- prihodke od vstopnin: 1.223.397,27 EUR (vstopnine za ogled jame, muzejev …); 

- najemnine: 39.262,97 EUR (najemnina gostinskega objekta, poslovnih prostorov v M8 …); 

- kotizacije, odškodnine in druge prihodke: 9.993,74 EUR (kotizacije za delavnice, predavanja,  

odškodnine zavarovalnic …). 
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5.1.4.2 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu  

 

Prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu znašajo 47.039,15 EUR. Nanašajo se na 

prihodke od prodaje blaga v trgovini s spominki. 

 

5.2  ODHODKI 

 

Odhodki zavoda v letu 2014 v znašajo 3.108.540,54 EUR, od tega 1.365.503,49 EUR za 

investicije, 1.725.621,41 EUR za stroške in 17.415,64 EUR za davek od dohodkov pravnih oseb.  

 

5.2.1  Odhodki MKO 334.731,00 EUR  

 

Namenska sredstva MKO v višini 319.509,87 EUR pokrivajo del stroškov za plače 21 zaposlenim 

javnim uslužbencem, v višini 15.221,13 EUR pa je poravnalo terjatev Parka Škocjanske jame za 

izplačilo tretje četrtine nesorazmerij plač v višini 15.221,13 EUR (PŠJ je znesek knjižil v stroške v 

letu 2013). Razliko za pokritje teh plač v višini 250.819,82 EUR je PŠJ pokril iz sredstev nejavnega vira 

financiranja. 

 

Projekt vodenja in priprave serijske nominacije vpisa Dinarskega krasa na seznam svetovne dediščine 

je MKO financiral v višini 14.000,00 EUR. Ta sredstva so vključena v odhodke projektne dejavnosti. 

 

5.2.2  Odhodki drugih javnih virov 12.377,60 EUR 

 

V okviru programa MAB je bilo 10.000,00 EUR namenjeno za programske stroške, 1.500,00 EUR 

pa za projekt kulturne dediščine. 

 

Občina Divača je sofinancirala izvedbo jamskega praznika Belajtnga v višini 877,60 EUR.  

 

V letu 2014 je vpis Dinarskega krasa na seznam svetovne dediščine sofinanciralo tudi Ministrstvo za 

kulturo v višini 5.000,00 EUR. Ta sredstva so vključena v odhodke za izvedbo projektov PŠJ. 

 

5.2.3  Odhodki za izvedbo projektov iz sredstev pridobljenih s projektno dejavnostjo 

1.196.308,20 EUR 

 

Nadaljevale so se aktivnosti na projektih Dinarski kras, Living landscape, Škocjanska okapnca – jama 

in poti njenih raziskovalcev, RoofOfRock ter Comenius. Izvajati se je začel projekt  Škocjan-Risnjak. 

Program strukturnih skladov - izvedba prenove poti in ograj v jami ter ureditev informacijskega centra, 

je potekal v skladu s programom dela. 

Realizacija odhodkov projektne dejavnosti znaša skupaj s sredstvi PŠJ 1.207.758,40 EUR, od tega 

107.761,06 EUR za stroške ter 1.099.997,34 EUR za investicije (sofinanciranje PŠJ znaša 11.450,19 

EUR iz sredstev nejavnega vira financiranja). 

 

S sredstvi pridobljenimi iz projektov so bili realizirani: 

 

 Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim 42.545,55 EUR 
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Iz naslova prihodkov projektne dejavnosti je bilo plačano 42.545,55 EUR za plače. Na projektih sta 

bili v letu 2014 zaposleni dve projektni delavki. 

 

 Materialni stroški in storitve  54.751,21 EUR 

 

Materialni stroški in storitve, financirani s sredstvi pridobljenimi iz projektov znašajo 54.751,21 EUR.  

 

 Investicije 1.099.011,44 EUR 

 

Investicije financirane s projektnimi sredstvi za leto 2014 znašajo 1.099.011,44 EUR.  

 

5.2.4  Odhodki tržne dejavnosti 45.808,04 EUR 

 

Odhodki tržne dejavnosti za leto 2014 se nanašajo na: 

 

 Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim 

 

Strošek plače 1 javnega uslužbenca, zaposlenega v tržni dejavnosti znaša 17.803,19 EUR. 

 

 Materialni stroški in storitve ter amortizacija 

 

V okviru tržne dejavnosti so v letu 2014 realizirani: 

- stroški prodanih zalog v višini 24.923,99 EUR, 

- materialni stroški in storitve 3.043,56 EUR. 

Zaloga blaga v trgovini s spominki se vodi po prodajnih cenah. Ker je bila trgovina s spominki večkrat 

preseljena zaradi investicij v okviru posodobitve informacijskega centra, so bili prodaja in s tem 

povezani stroški v letu 2014 nekoliko nižji od planiranih.  

 

 amortizacija 37,30 EUR 

 
Amortizacija vezana na tržno dejavnost znaša 37,30 EUR.  

 

5.2.5  Odhodki nejavnega vira financiranja 1.239.129,13 EUR 

 
 Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim 388.460,46 EUR 

 

Stroški plač, izplačanih iz sredstev nejavnega vira financiranja znašajo 388.460,46 EUR in zajemajo 

sofinanciranje plač 21 javnim uslužbencem, plače honorarnim vodnikom in sofinanciranje projektnih 

plač. Razlika za pokritje plač javnim uslužbencem znaša v 250.819,82 EUR, sofinanciranje plač 

zaposlenim na projektih znaša 6.590,23 EUR. 

Izplačilo tretje četrtine nesorazmerij v plačah zaposlenim je bilo izvedeno konec februarja 2014. 

Strošek tega izplačila z delom obresti je predmet poročila za leto 2013 in je v letu 2014 prikazan le po 

denarnem toku. 

V skladu z zahtevami iz poročila MKO o opravljenem nadzoru št. 100/48/2013/15 z dne 29.11.2013, 
smo v letu 2014, v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-S), izdali desetim 

javnim uslužbencem dogovor  o vračilu preveč izplačanih plač in dodatkov za manj ugodne delovne 
pogoje ter dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve.   
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 Materialni stroški in storitve 702.090,78 EUR 

 

Materialni stroški in storitve v okviru lastne dejavnosti znašajo 702.090,78 EUR, od tega je 506.763,74 

EUR neposredno pripisano posamezni aktivnosti po nastanku dogodka, 195.327,04 EUR pa je 

namenjeno splošnim stroškom. 3.874,06 EUR je namenjenih za sofinanciranje projektov. 

 

 amortizacija 160.077,90 EUR 

 

Obračun amortizacije je narejen po metodi enakomerne časovne amortizacije. Strošek amortizacije za 

leto 2014 v breme nejavnega vira financiranja znaša 160.077,90 EUR. Od skupaj obračunane 

amortizacije je 161.324,90 EUR knjiženo v breme kapitala.  

 

 

 

Preglednica 7: Splošni stroški (v EUR) 
 

konto opis plan 2014

realizacija 

2014

indeks 

realizacija

/plan

4602 stroški energije (el.en.,goriva, kuriva..) 38.000,00 30.894,14 0,81

4605 stroški strokovne literature 4.500,00 6.445,93 1,43

4606 stroški pisarniškega materiala 8.195,08 6.750,67 0,82

4610 stroški telef.,pošte.. 15.600,00 13.404,34 0,86

46102 stroški varovanja 6.000,00 6.022,56 1,00

4612 stroški zavarovanja in plačilnega prometa 44.685,00 41.818,29 0,94

4613 stroški intelektualnih storitev 21.200,00 16.885,01 0,80

4614 stroški komunalnih in prevoznih storitev 21.000,00 20.327,39 0,97

4615 povračila stroškov v zvezi z delom 16.160,00 13.446,90 0,83

4616 stroški dela preko štud.s,nagrade dijakom.. 5.000,00 2.663,68 0,53

4617 stroški reprezentance 7.000,00 3.394,59 0,48

46119 najemnine 4.200,00 7.389,25 1,76

465 nadom.za up.st.zemlj. 2.000,00 1.152,70 0,58

467 obresti 2.000,00 0,00 0,00

469 prevrednotovalni poslovni odhodki 1.000,00 18.102,67 18,10

46502 prisopevek za zaposlovanje invalidov 6.628,92 0,00

Skupaj 196.540,08 195.327,04 0,99  
 

 Investicije 266.492,05 EUR 

 

Investicije v nakup nematerialnega premoženja, opreme in investicijskega vzdrževanja objektov iz 

sredstev nejavnega vira financiranja znašajo 266.492,05 EUR. Od tega je 985,90 EUR namenjeno za 

sofinanciranje projektnih investicij. 
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Vsi odhodki v letu 2014 skupaj znašajo 3.108.540,54 EUR, od tega je bilo namenjeno za plače 

768.319,07 EUR, materialne stroške 797.187,14 EUR, amortizacijo 160.115,20 EUR, davek od 

dohodkov pravnih oseb 17.415,64 EUR ter investicije 1.365.503,49 EUR. 

 

Preglednica 8: Delitev odhodkov 
 

  Skupaj proračun RS 
- redna dej. 

projekti - 
RS 

projekti -  EU 
projekti - 

drugo 
nejavni vir 

financiranja 
 tržna deja-

vnost 

  3.108.540,54 319.509,87 203.580,39 1.001.405,18 3.700,24 1.534.536,83 45.808,04 

Plače 768.319,07 319.509,87 21.478,48 21.067,07 0,00 388.460,46 17.803,19 

Materialni stroš-
ki, amortizacija, 

DDPO 
974.717,98 

  
18.088,21 48.540,31 500,30 879.584,32 28.004,85 

Investicije 1.365.503,49   164.013,70 931.797,80 3.199,94 266.492,05 0,00 

 

 

Graf 4: Skupaj odhodki po virih 

 

 
 

 

Kot je razvidno iz preglednice 8 so najvišji odhodki iz naslova nejavnega vira financiranja in znašajo 

49,37%, zaradi izvedbe projektov v okviru strukturnih skladov so na drugem mestu odhodki projektov 

v višini 38,88% (32,21% iz projektov financiranih iz EU, 6,55% iz projektov RS in 0,12% iz drugih 

virov), 10,28% iz proračuna RS za redno dejavnost javne službe ter 1,47% iz tržne dejavnosti. 

 

5.3  PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

 

Prihodki zavoda v letu 2014 znašajo 1.748.877,36 EUR, stroški 1.725.621,41 EUR in davek od 

dohodkov pravnih oseb 17.415,64 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 5.840,32 EUR. 
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Preglednica 9: Bilanca stanja (v EUR) 

 

  realizacija 

leto 2012

realizacija   

leto 2013

plan leto 

2014

realizacija 

2014

indeks 

real.2014/ 

plan 2014

inedeks 

plan2014/ 

plan2013

SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU 5.853.301 5.948.806 7.179.203 6.982.541 97 121

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 294.326 328.403 368.002 347.921 95 112

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 125.068 149.264 173.814 176.091 101 116

02 NEPREMIČNINE 6.312.253 6.688.221 7.622.138 7.951.515 104 114

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 1.122.547 1.303.253 1.483.253 1.481.448 100 114

04 DRUGA OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA 1.531.719 1.557.240 1.989.644 1.629.603 82 128

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETNIH 

OSNOVNIH SREDSTEV 1.037.382 1.172.541 1.143.514 1.288.959 113 98

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 0 0 0

07 DOLOGRAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 0 0 0 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 0 0 0 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 0 0 0 0 0

B) KRATKOČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 267.844 800.240 622.775 727.643 117 78

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 

VREDNOSTNICE 1.035 2.155 5.775 2.267 39 268

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH 111.632 372.368 50.000 463.165 926 13

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 8.898 25.780 30.000 12.803 43 116

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 4.757 945 1.000 826 83 106

14 TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 52.000 192.837 350.000 42.726 12 182

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 0 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0 0 0 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 20.042 87.948 90.000 94.456 105 102

18 NEPLAČANI ODHODKI 0 0 0 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 69.480 118.207 96.000 111.400 116 1

3 C) ZALOGE 51.446 45.902 45.000 48.619 108 98

I. AKTIVA SKUPAJ 6.172.591 6.794.948 7.846.978 7.758.803 99 115

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE 0 0 0 0 0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 182.815 380.803 460.890 401.183 87 121

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 

VARŠČINE 12.973 13.093 10.800 11.270 104 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 56.561 94.297 62.000 46.643 75 66

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 76.366 181.864 299.090 327.530 110 164

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 18.250 72.431 54.000 8.798 16 75

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 0 8.716 10.000 6.942 69 115

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 0 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 0 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 0 0 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 18.665 10.402 25.000 0 240

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI 5.989.776 6.414.145 7.386.088 7.357.620 100 115

90 SPLOŠNI SKLAD 0 0 0 0

91 REZERVNI SKLAD 0 0 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 0 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 0

9411

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 

PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 0 0 0 0

9413 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 0 0 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 0 0

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA 5.883.561 6.154.781 7.386.088 7.092.416 96 120

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 0 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 106.215 259.364 0 265.204 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 0 0

I. PASIVA SKUPAJ 6.172.591 6.794.948 7.846.978 7.758.803 99 115

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 0 0

ČLENITEV 

SKUPIN 

KONTOV NAZIV SKUPINE  KONTOV

ZNESEK

 
 



 

 81 

 

Preglednica 10: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (v EUR) 

 

ZNESEK                    indeks     

  realizacija 2012 relizacija 2013 plan  2014

realizacija plana 

2014

        

realizacija 

2014/ plan 

2014

plan 2014/ 

realizacija 

2013

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 1.863.989 1.952.350 1.735.860 1.738.897 100 89

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 1.818.209 1.905.958 1.685.860 1.691.858 100 88

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 45.780 46.392 50.000 47.039 94 108

762 B) FINANČNI PRIHODKI 1.075 540 0 181 0 0

763 C) DRUGI  PRIHODKI 3.354 12.667 0 9.692 0 0

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 0 107 0 0

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 0 107 0 0

DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI 0 0 0 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI 1.868.418 1.965.557 1.735.860 1.748.877 101 88

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 469.038 553.926 768.429 689.383 90 139

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 25.021 27.420 27.000 24.924 92 98

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 89.972 93.265 90.000 102.919 114 96

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 354.045 433.241 651.429 561.540 86 150

F) STROŠKI DELA 884.877 909.192 779.492 768.319 99 86

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 669.713 690.249 600.144 596.926 99 87

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 121.287 113.281 96.468 96.263 100 85

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 93.877 105.662 82.880 75.130 91 78

462 G) AMORTIZACIJA 338.885 137.555 130.436 160.115 123 95

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 0 0 0 0

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 39.232 40.570 54.503 89.635 164 134

467 K) FINANČNI ODHODKI 5.866 1 2.000 0 0 0

468 L) DRUGI ODHODKI 0 0 0 66 0 0

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687) 3.323 13.860 1.000 18.103 1810 7

N) CELOTNI ODHODKI 1.741.221 1.655.104 1.735.860 1.725.621 99 105

O) PRESEŽEK  PRIHODKOV 127.197 310.453 0 23.256 0 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 0 0 0 0

del 80 DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 20.982 51.089 0 17.416 0 0

del 80

Presežek prihodkov obračuskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 106.215 259.364 0 5.840 0 0

del 80

Presežek odhodkov obračuskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 0 0 0 0 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 

pokritju odhodkov obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih 

ur v obračunskem obdobju (celo število) 34 33 33 31 94 1

število mesecev poslovanja 12 12 12 12 100 1

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV

 

 

 

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2014 z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb 

znaša 5.840,32 EUR.  
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Preglednica 11: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (v EUR) 

 

 PLAN 2014 - 

prihodki in odhodki 

za izvajanje javne 

službe 

PLAN 2014 - prihodki 

in odhodki od prodaje 

blaga in storitev na 

trgu

REALIZACIJA 2014 - 

prihodki in odhodki 

za izvajanje javne 

službe 

REALIZACIJA 2014 -  

prihodki in odhodki 

od prodaje blaga in 

storitev na trgu

indeks 

realizacija/plan- 

prihodki in 

odhodki javne 

službe

indeks 

realizacija/plan -  

prih. in odh. od 

prodaje blaga in 

storitev na trgu

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 1.685.860 50.000 1.691.858 47.039 100 94

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 1.685.860 1.691.858 100 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 0 50.000 0 47.039 0 94

762 B) FINANČNI PRIHODKI 0 0 181 0 0 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 0 0 9.692 0 0 0

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 107 0 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI 1.685.860 50.000 1.701.838 47.039 101 94

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 736.577 31.852 661.415 27.968 90 88

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 27.000 0 24.924 0 92

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 86.748 3.252 102.777 142 118 4

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 649.829 1.600 558.638 2.902 86 181

F) STROŠKI DELA 761.344 18.148 750.516 17.803 99 98

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 587.512 12.632 583.816 13.110 99 104

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 94.434 2.034 93.689 2.574 99 127

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 79.398 3.482 73.011 2.119 92 61

462 G) AMORTIZACIJA 130.436 160.078 37 123 0

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 0 0 0 0

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 54.503 0 89.635 0 164 0

467 K) FINANČNI ODHODKI 2.000 0 0 0

468 L) DRUGI ODHODKI 0 66 0 0

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI 1.000 0 18.103 0 1.810 0

N) CELOTNI ODHODKI 1.685.860 50.000 1.679.813 45.808 100 92

O) PRESEŽEK  PRIHODKOV 0 0 22.025 1.231 0 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 0 0 0 0

del 80 I) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 0 0 16.494 922 0 0

del 80

Presežek prihodkov obračuskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 0 0 5.531 309 0 0

del 80

Presežek odhodkov obračuskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 0 0 0 0 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 0 0 0 0 0 0

ZNESEK

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV

ZNESEK ZNESEK
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Preglednica 12: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (v EUR) 

realizacija leto 

2013 plan leto 2014 realizacija 2014

realizacija 

2014/ plan 

2014 2014/ 2013

I. SKUPAJ PRIHODKI 2.101.900 3.131.733 2.933.541 94 149

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 837.266 3.081.733 2.886.325 94 368

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 789.824 1.841.776 1.554.313 84 233

a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna 616.391 541.671 576.064 106 88

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 586.246 365.231 354.717 97 62

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 30.145 176.440 221.347 125 585

b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 2.614 2.365 1.804 76 90

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 2.614 2.365 1.804 76 90

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

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

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 170.819 1.297.740 976.445 75 760

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 47.442 1.239.957 1.332.012 107 2.614

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 47.442 1.239.957 1.281.879 103 2.614

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 50.026 0 0

72 Kapitalski prihodki 0 0 107 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

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 0 0 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  NA TRGU 1.264.634 50.000 47.216 94 4

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.215.607 50.000 47.034 94 0

del 7102 Prejete obresti 513 0 182 0 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja 35.847 0 0 0 0

del 7100 

+del 7101

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in 

javnih f inančnih institucij ter drugih podjetij in f inančnih institucij 0 0 0 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki  ne izhajajo  izvajanja javne službe 12.667 0 0 0

0 0 0 0 0

 II. SKUPAJ ODHODKI 1.712.749 3.131.733 2.726.220 87 183

1. ODHODKI  ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 996.276 3.081.733 2.686.961 87 309

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 539.535 715.294 695.831 97 133

del 4000 Plače in dodatki 480.713 622.563 614.278 99 130

del 4001 Regres za letni dopust 18.172 11.706 11.481 98 64

del 4002 Povračila in nadomestila 39.315 61.901 53.671 87 157

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 523 0 1.361 0 0

del 4004 Sredstva za nadurno delo 379 0 365 0 0

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 0 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 433 19.124 14.675 77 0

B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost 77.452 96.675 102.912 106 125

del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 39.580 38.478 50.173 130 97

del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 31.815 55.018 44.295 81 173

del 4012 Prispevki za zaposlovanje 269 352 666 189 131

del 4013 Prispevki za porodniško varstvo 448 587 4.698 801 131

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja 5.340 2.241 3.080 137 42

C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 63.290 633.000 649.576 103 1.000

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.581 178.000 187.205 105 865

del 4021 Posebni material in storitve 11.347 25.000 22.042 88 220

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 556 60.000 56.371 94 10.791

del 4023 Prevozni stroški in storitve 136 30.000 18.196 61 22.059

del 4024 Izdatki za službena potovanja 11.541 30.000 15.093 50 260

del 4025 Tekoče vzdrževanje 471 120.000 149.408 125 25.478

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 0 10.000 9.837 98 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 18.658 180.000 191.424 106 965

403 d) Plačila domačih obresti 2.000 0 0 0

404 E) Plačila tujih obresti 0 0 0 0 0

410 F) Subvencije 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 315.999 1.634.764 1.238.642 76 517

4200 Nakup zgradb in prostorov 258.164 1.017.622 1.124.930 111 394

4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 0 0 0

4202 Nakup opreme 27.578 592.553 53.152 9 2.149

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 639 0 0 0

4204 Novogradnja, rekonstrukcije 0 0 0 0 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 58.116 0 0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 22.000 0 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 30.257 1.950 2.444 125 6

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 716.473 50.000 39.259 79 7

del 400

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu 212.939 16.114 16.024 99 8

del 401

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porab blaga in 

storitev na trgu 36.359 2.034 2.331 115 6

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 467.175 31.852 20.904 66 7

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 389.151 0 207.321 0 0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV

indeks
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Preglednica 13: Izkaz stanja in gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (v EUR) 
NAZIV

Nabavna 

vrednosti 

(1.1.)

Popravek 

vrednosti 

(1.1.)

Plan - 

povečanje 

nabavne 

vrednosti 

Realizacija-

povečanje 

nabavne 

vrednosti 

2014

INDEKS 

realizacije 

povečanja 

NV -

realizacija 

2014/    

plan 2014 

Povečanje 

popravka 

vrednosti

Zmanjšanje 

nabavne 

vrednosti

Zmanjšanje 

popravka 

vrednosti

Amortizacija  

31.12..2014

Neodpisana 

vrednost - 

plan 

31.12.2014

Neodpisana 

vrednost  

31.12.2014

Prevrednot

evanje 

zarad 

okrepitve

Prevrednote

vanje zaradi 

oslabitve

I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva 8.413.714 2.464.908 1.566.070 1.365.503 87 0 17.626 0 314.142 7.179.203 6.982.541 0 0

A. Dolgoročni odloženi stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 182.134 107.034 39.600 1.354 3 0 0 0 17.276 99.700 59.178 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 146.268 42.230 0 18.164 0 0 0 0 9.550 94.488 112.652 0 0

D. Zemljišča 383.582 22.000 7.437 34 0 0 0 0 405.582 391.019 0 0

E. Zgradbe 6.304.639 1.303.253 911.917 1.269.571 139 0 13.715 0 178.195 5.733.303 6.079.047 0 0

F. Oprema 1.393.900 1.011.950 592.553 68.977 12 0 3.911 0 108.998 846.078 338.018 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 3.191 441 0 0 0 0 0 0 123 52 2.627 0 0

II. Neopredmetena sredstva in opredmetena 

sredstva v lasti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročni odloženi stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 0 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 0 0

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena 

sredstva v finančnem najemu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročni odloženi stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 0 0 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 0 0

ZNESEK

 
 

 

 

Preglednica 14: Izkaz računa financiranja (v EUR) 

 realizacija leto 2013

plan                 

leto 2014

 realizacija j 

2014

indeks 

realiz.2014/  

plan2014

indeks 

2014/2013

1 2 4 5 6

50 VII. ZADOLŽEVANJE 0 0 0 0 0

500 Domače zadolževanje 0 0 0 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0 0 0 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih f inančnih institucijah 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0 0 0 0 0

501 Zadolževanje v tujini 0 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 0 0 0 0 0

550 Odplačila domačega dolga 0 0 0 0 0

5501 Odplačila dolga domačim bankam 0 0 0 0 0

5502 Odplačila dolga drugim finančnim institucijam 0 0

del 5503 Odplačila dolga državnemu proračunu 0 0

del 5503 Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti 0 0

del 5503 Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja 0 0

del 5503 Odplačila dolga  drugim javnim skladom 0 0

del 5503 Odplačila dolga  drugim domačim kreditodajalcem 0 0 0 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 0 0 0 0 0

IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 389.151 0 207.321 0 53

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV KONTA

ZNESEK
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Preglednica 15: Prejemki (v EUR) 

VRSTA PREJEMKA KO NTO plan realizacija plan realizacija

evid. 2013 2013 2014 2014

I.

PREJEMKI ZA IZVAJANJE 

JAVNE SLUŽBE (A+B) 74 1.282.302 837.266 3.081.733 2.886.325 93,66 368,07

A

PRIHODKI IZ SREDSTEV 

JAVNIH FINANC (1.+2.+3.) 74 1.282.302 789.824 1.841.776 1.554.313 84,39 233,19

1.

SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA 74 665.319 591.349 525.171 576.064 109,69 88,81

1.1.

SREDSTVA ZA TEKOČO 

PORABO 7400 561.204 561.204 348.731 354.717 101,72 62,14

1.2. SREDSTVA ZA INVESTICIJE 7400 104.115 30.145 176.440 221.347 125,45 0,00

2

DRUGI PREJEMKI IZ 

PRORAČUNA 74 27.000 27.656 18.865 1.804 9,56 68,21

2.1.

SREDSTVA ZA TEKOČO 

PORABO (min.za za izobr., 

znanost, kulturo in šport…….) 740002 25.000 25.042 16.500 0 0,00 65,89

2.2.

SREDSTVA ZA INVESTICIJE 

(OBČINA) 74 0 0 0 0 0,00 0,00

2.3.

DRUGI PREJEMKI IZ 

PRORAČUNA (OBČINA) 7401 2.000 2.614 2.365 1.804 76,28 90,47

3

PREJETA SREDSTVA IZ 

DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 

SREDSTEV PRORAČUNA EU* 74 589.983 170.819 1.297.740 976.445 75,24 759,72

B

DRUGI PREJEMKI ZA 

IZVAJANJE DEJAVNOSTI 

JAVNE SLUŽBE 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 71,72,73 0 47.442 1.239.957 1.332.012 107,42 0,00

1.

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV IZ 

NASLOVA JAVNE SLUŽBE 7130 0 47.442 1.239.957 1.281.879 103,38 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 0,00 0,00

5.

DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 730 0 0 0 0 0,00 0,00

6. DONACIJE IZ TUJINE 731 0 0 0 0 0,00 0,00

7. DRUGI PRIHODKI 7141 0 0 0 50.133 0,00 0,00

II.

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU 71 1.100.000 1.264.634 50.000 47.216 94,43 3,95

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU (1.+2.+3.+4.+5.) 71 1.100.000 1.264.634 50.000 47.216 94,43 3,95

1.

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU ** 7130 1.066.000 1.215.607 50.000 47.034 94,07 4,11

2. PREJETE OBRESTI 7102 0 513 0 182 0,00 0,00

3.

PREJEMKI OD NAJEMNIN, 

ZAKUPNIN IN DRUGI 

PRIHODKI OD PREMOŽENJA 7103 30.000 35.847 0 0 0,00 0,00

4.

PREJETE DIVIDENDE IN 

DRUGI DELEŽI V DOBIČKU 

PODJETIJ IN FINANČNIH 

INSTITUCIJ 7100 0 0 0 0 0,00 0,00

6.

DRUGI TEKOČI PREJEMKI, KI 

NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA 

JAVNE SLUŽBE 7141 4.000 12.667 0 0 0,00 0,00

I.+II. SKUPAJ  PREJEMKI 2.382.302 2.101.900 3.131.733 2.933.541 93,67 149,00

indeks         

realizacija 2014/            

plan 2014

indeks                

plan 2014 /  

realiz.2013
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Preglednica 16: Izdatki (v EUR) 
 VRSTA IZDATKA KO NTO plan  realizacija plan realizacija indeks indeks 

evid.  leto 2013  leto 2013  leto 2014 leto 2014

realizacija 

2014/        

plan 14

plan 14/        

real. 13

I.

IZDATKI ZA IZVAJANJE 

JAVNE SLUŽBE 

(1.+2.+3.+4.+5.) 1.338.986 996.276 3.081.733 2.686.961 87 309

1.

PLAČE IN DRUGI 

IZDATKI ZAPOSLENIM 400 491.872 539.535 715.294 695.831 97 133

1.1. PLAČE IN DODATKI 4000 414.650 480.713 622.563 614.278 99 130

1.2.

REGRES ZA LETNI 

DOPUST 4001 7.543 18.172 11.706 11.481 98 64

1.3.

POVRAČILA IN 

NADOMESTILA 4002 69.679 39.315 61.901 53.671 87 157

1.4.

SREDSTVA ZA DELOVNO 

USPEŠNOST 4003 0 523 0 1.361 0 0

1.5.

SREDSTVA ZA 

NADURNO DELO 4004 0 379 0 365 0 0

1.6.

DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM - 

JUBILEJNE NAGRADE, 

ODPRAVNINE 4009 0 433 19.124 14.675 77 4.417

2.

PRISPEVKI IN DAVKI NA 

PLAČE 401+4028 99.426 77.452 96.675 102.912 106 125

2.1.

PRISPEVKI 

DELODAJALCEV ZA 

SOCIALNO VARNOST 401 90.242 72.112 94.434 99.832 106 131

2.2. PREMIJE KDPZ 4015 9.184 5.340 2.241 3.080 137 42

3.

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 402 18.000 63.290 633.000 649.576 103 1.000

3.1.

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 

MATERIAL IN STORITVE 4020 9.000 20.581 178.000 187.205 105 865

3.2.

POSEBNI MATERIAL IN 

STORITVE 4021 2.000 11.347 25.000 22.042 88 220

3.3.

ENERGIJA, VODA, 

KOMUNALNE STORITVE 

IN KOMUNIKACIJE 4022 0 556 60.000 56.371 94 10.791

3.4.

PREVOZNI STROŠKI IN 

STORITVE 4023 1.000 136 30.000 18.196 61 22.059

3.5.

IZDATKI ZA SLUŽBENA 

POTOVANJA 4024 5.000 11.541 30.000 15.093 50 260

3.6. TEKOČE VZDRŽEVANJE 4025 0 471 120.000 149.408 125 25.478

3.7.

NAJEMNINE IN 

ZAKUPNINE 4026 0 0 10.000 9.837 98

3.8. KAZNI IN ODŠKODNINE 4027 0 0 0 0 0

3.9.

DRUGI OPERATIVNI 

IZDATKI 4029 1.000 18.658 180.000 191.424 106 965

4.

IZDATKI  

FINANCIRANJA 403 0 2.000 0 0

5. INVESTICIJSKI IZDATKI 420 729.688 315.999 1.634.764 1.238.642 76 517

II.

IZDATKI  IZ NASLOVA 

PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU 

(1.+2.+3.+4.+5.) 1.343.316 716.473 50.000 39.259 79 7

1.

PLAČE IN DRUGI 

IZDATKI ZAPOSLENIM 400 262.963 212.939 16.114 16.024 99 8

2.

PRISPEVKI IN DAVKI NA 

PLAČE 401 24.254 36.359 2.034 2.331 115 6

3.

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 402 1.038.099 467.175 31.852 20.904 66 7

3.1.

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 

MATERIAL IN STORITVE 4020 300.000 140.248 31.852 20.904 66 23

3.2.

POSEBNI MATERIAL IN 

STORITVE 4021 50.000 13.189 0 0 0 0

3.3.

ENERGIJA, VODA, 

KOMUNALNE STORITVE 

IN KOMUNIKACIJE 4022 70.000 54.448 0 0 0

3.4.

PREVOZNI STROŠKI IN 

STORITVE 4023 50.000 29.810 0 0 0

3.5.

IZDATKI ZA SLUŽBENA 

POTOVANJA 4024 50.000 19.306 0 0 0

3.6. TEKOČE VZDRŽEVANJE 4025 200.000 108.523 0 0 0

3.7.

NAJEMNINE IN 

ZAKUPNINE 4026 20.000 5.377 0 0 0

3.8. KAZNI IN ODŠKODNINE 4027 0 0 0 0 0

3.9.

DRUGI OPERATIVNI 

IZDATKI 4029 298.099 96.274 0 0 0

4.

IZDATKI  

FINANCIRANJA 403 18.000 0 0 0 0

I.+II. SKUPAJ IZDATKI 2.682.302 1.712.749 3.131.733 2.726.220 87 183  
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Preglednica 17: Prejemki po dinamiki za obdobje 1.1.-31.12.2014 (v EUR) 

 

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

1

Sredstva 

državnega 

proračuna 

(MKO)

42.726 €    48.134 €    61.740 €    50.998 €    46.605 €    25.462 €    4.126 €      45.065 €    23.874 €    348.731 €        

2

Sredstva iz 

drugih javnih 

virov

18.717 €    146 €         67.780 €    40.044 €    30.459 €    11.265 €    5.906 €      15.577 €    19.222 €    18.217 €    227.333 €        

3

Sredstva 

Občinskega 

proračuna

426 €         213 €         702 €         464 €         1.805 €            

4

Sredstva 

povrnjena iz 

projektov 

(EU) 

109.963 €  106.229 €  193.720 €  172.599 €  155.380 €  21.172 €    87.750 €    57.909 €    71.722 €    976.445 €        

5

Drugi 

prihodki za 

izvajanje 

dejavnosti 

javne službe

17.886 €    8.577 €      18.192 €    72.352 €    109.965 €  137.705 €  249.860 €  304.955 €  234.933 €  102.282 €  44.291 €    31.601 €    1.332.599 €     

6

Sredstva 

prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu

304 €         375 €         826 €         2.716 €      4.612 €      7.180 €      8.810 €      9.461 €      8.072 €      2.814 €      873 €         585 €         46.628 €          

190.022 €  57.445 €    254.768 €  359.830 €  364.241 €  181.612 €  424.082 €  335.588 €  288.070 €  232.297 €  122.997 €  122.589 €  2.933.541 €     

DINAMIKA 

PRIHODKOV 2014

SKUPAJ  
 

 

Preglednica 18: Izdatki po dinamiki za obdobje 1.1.-31.12.2014 (v EUR) 

 

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

1

Plače in 

drugi izdatki 

zaposlenim

67.093 €    56.782 €    67.400 €    57.400 €    57.400 €    77.388 €    78.458 €    72.350 €    72.892 €    71.994 €    69.025 €    68.917 €    

817.098 €    

2

Izdatki za 

blago in 

storitve (tudi 

iz projektov)

24.852 €    29.000 €    31.000 €    35.000 €    38.000 €    46.383 €    68.590 €    58.997 €    85.829 €    64.651 €    58.107 €    130.070 €  

670.480 €    

3
Izdatki za 

investicije
159.541 €  200.000 €  400.000 €  40.000 €    91.000 €    47.441 €    18.824 €    16.643 €    57.015 €    78.550 €    129.627 €  

1.238.642 € 

4
Izdatki 

financiranja
- €              

251.486 €  285.782 €  498.400 €  132.400 €  186.400 €  171.212 €  165.873 €  147.990 €  158.721 €  193.660 €  205.682 €  328.614 €  2.726.220 € 

DINAMIKA 

ODHODKOV 2014

SKUPAJ  

 

 

Preglednica 19: Odhodki po virih (v EUR) 

 

Obdobje 1.1. - 31.12.2014

SREDSTVA 

DRŽAVNEGA 

PRO RAČUNA  

(MKO -redna 

dejavnost)

SREDSTVA 

DRŽAVNEGA 

PRO RAČUNA  

(MKO -projekti)

SREDSTVA IZ 

DRUGIH 

JAVNIH VIRO V 

(programi in 

projekti)

SREDSTVA 

O BČINSKEGA 

PRO RAČUNA

SREDSTVA 

PRIDO BLJENA 

IZ PRO JEKTO V 

SREDSTVA IZ 

NEJAVNEGA 

VIRA 

FINANCIRANJA

SREDSTVA 

PRO DAJE 

BLAGA IN 

STO RITEV NA 

TRGU SKUPAJ

PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM SKUPAJ S 

PRISPEVKI IN DAVKI 334.731,00 14.000,00 5.000,00 23.545,55 373.239,33 17.803,19 768.319,07

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 11.500,00 877,60 54.751,21 862.168,68 28.004,85 957.302,34

IZDATKI FINANCIRANJA 0,00

INVESTICIJSKI IZDATKI 1.099.011,44 266.492,05 1.365.503,49

SKUPAJ 334.731,00 14.000,00 16.500,00 877,60 1.177.308,20 1.501.900,06 45.808,04 3.091.124,90

VIRI FINANCIRANJA
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Preglednica 20: Investicije v letu 2014 (v EUR) 
 

                  Realizacija     Plan    

1. Obnova turističnih 
poti in kontrole vstopa 
v Tihi in Šumeči jami 

celotna vrednost 

investicije             

predhodna 

leta 

leto           

2013 

plan               

2014 

realizacija    

2014 2015 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3   4 5 

državni proračun 200.173,76   41.149,43 82.500,00 76.524,33     

občinski proračun 0,00     
 

      

lastna sredstva 56.310,00 19.850,00 2.130,00 32.000,00 2.330,00     

ostali viri: 1.134.318,02   233.180,13 467.500,00 433.637,89     

SKUPAJ EUR: 1.390.801,78 19.850,00 276.459,56 582.000,00 512.492,22 0,00 0,00 

        

                  Realizacija     Plan   

2. Prenova sprejemne-
ga centra z gospodar-
skim objektom 

celotna vrednost 

investicije               

predhodna 

leta 

 leto               

2013 

plan              

2014 

realizacija    

2014 2015 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3   4 5 

državni proračun 189.128,33   8.540,86 93.940,50 86.646,97     

občinski proračun 0,00     
 

      

lastna sredstva 453.057,77 46.604,01 5.637,80 232.000,00 168.815,96     

ostali viri: 1.071.727,21   48.398,20 532.329,50 490.999,51     

SKUPAJ EUR: 1.713.913,31 46.604,01 62.576,86 858.270,00 746.462,44 0,00 0,00 

        

                  Realizacija     Plan   

3. Računalniška , tele-
komunikacijska  in 
druga oprema 

celotna vrednost 

investicije               

predhodna 

leta 

leto               

2013 

plan             

2014 

realizacija    

2014 2015 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3   4 5 

državni proračun 0,00             

občinski proračun 0,00   
 

    
 

  

lastna sredstva 28.650,77 6.770,25 8.236,21 8.000,00 5.644,31     

ostali viri: 469,63 469,63           

SKUPAJ EUR: 29.120,40 7.239,88 8.236,21 8.000,00 5.644,31 0,00 0,00 

                          Realizacija     Plan   

4. Programska oprema, 
filmi,... 

celotna vrednost 

investicije               

predhodna 

leta 

 leto               

2013 

plan                  

2014 

realizacija    

2014 2015 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3   4 5 

državni proračun 842,40       842,40     

občinski proračun 0,00   
 

    
 

  

lastna sredstva 12.402,30 448,40 3.638,00   8.315,90     

ostali viri: 43.679,30 2.880,00 30.438,96   10.360,34     

SKUPAJ EUR: 56.924,00 3.328,40 34.076,96 0,00 19.518,64 0,00 0,00 
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                          Realizacija     Plan   

5. Oprema za investi-
cijsko vzdrževanje 

celotna vrednost 

investicije               

predhodna 

leta 

 leto        

2013 

plan              

2014 

realizacija    

2014 2015 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3   4 5 

državni proračun 0,00             

Občinski proračun 0,00   
 

    
 

  

lastna sredstva 66.647,85 24.168,21 26.742,97   15.736,67     

ostali viri: 0,00             

SKUPAJ EUR: 66.647,85 24.168,21 26.742,97 0,00 15.736,67 0,00 0,00 

                          Realizacija     Plan   

6. Merilni instrumenti 
celotna vrednost 

investicije               

predhodna 

leta 

 leto                

2013 

plan               

2014 

realizacija    

2014 2015 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3   4 5 

državni proračun 0,00             

občinski proračun 0,00   
 

    
 

  

lastna sredstva 3.467,76   1.717,21   1.750,55     

ostali viri: 11.981,73 7.700,00 4.281,73         

SKUPAJ EUR: 15.449,49 7.700,00 5.998,94 0,00 1.750,55 0,00 0,00 

                          Realizacija     Plan   

7. Zamenjava klopi, 
ureditev muzejske 
zbirke, zamenjava nad-
streškov 

celotna vrednost 

investicije               

predhodna 

leta 

leto               

2013 

plan            

2014 

realizacija    

2014 2015 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3   4 5 

državni proračun 0,00             

občinski proračun 0,00   
 

    
 

  

lastna sredstva 37.747,93     20.200,00 17.547,93     

ostali viri: 0,00             

SKUPAJ EUR: 37.747,93 0,00 0,00 20.200,00 17.547,93 0,00 0,00 

 
                         Realizacija     Plan   

8. Ograje, učne poti, 
Hankejev kanal 

celotna vrednost 

investicije               

predhodna 

leta 

leto              

2013 

plan                  

2014 

realizacija    

2014 2015 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3   4 5 

državni proračun 0,00             

občinski proračun 0,00   
 

    
 

  

lastna sredstva 57.873,60   14.475,00 21.000,00 22.398,60     

ostali viri: 0,00             

SKUPAJ EUR: 57.873,60 0,00 14.475,00 21.000,00 22.398,60 0,00 0,00 
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                         Realizacija     Plan   

9. Informativne usmer-
jevalne table 

celotna vrednost 

investicije               

predhodna 

leta 

 leto          

2013 

plan             

2014 

realizacija    

2014 2015 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3   4 5 

državni proračun 0,00             

občinski proračun 0,00   
 

    
 

  

lastna sredstva 36.283,46   4.768,81 15.000,00 16.514,65     

ostali viri: 0,00             

SKUPAJ EUR: 36.283,46 0,00 4.768,81 15.000,00 16.514,65 0,00 0,00 

 
                         Realizacija     Plan   

10. Študije 
celotna vrednost 

investicije               

predhodna 

leta 

leto              

2013 

plan             

2014 

realizacija    

2014 2015 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3   4 5 

državni proračun 0,00             

občinski proračun 0,00   
 

    
 

  

lastna sredstva 39.600,00     39.600,00 0,00     

ostali viri: 0,00             

SKUPAJ EUR: 39.600,00 0,00 0,00 39.600,00 0,00 0,00 0,00 

 
                         Realizacija     Plan   

11. Zemljišča 
celotna vrednost 

investicije               

predhodna 

leta 

 leto               

2013 

plan            

2014 

realizacija    

2014 2015 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3   4 5 

državni proračun 0,00             

občinski proračun 0,00   
 

    
 

  

lastna sredstva 29.437,48     22.000,00 7.437,48     

ostali viri: 0,00             

SKUPAJ EUR: 29.437,48 0,00 0,00 22.000,00 7.437,48 0,00 0,00 

 
       

                          Realizacija     Plan   

VSE                                  
INVESTICIJE               

SKUPAJ 
celotna vrednost 

investicije               

predhodna 

leta 

 leto             

2013 

plan            

2014 

realizacija    

2014 2015 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3   4 5 

državni proračun 390.144,49 0,00 49.690,29 176.440,50 164.013,70 0,00 0,00 

občinski proračun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

lastna sredstva 821.478,92 97.840,87 67.346,00 389.800,00 266.492,05 0,00 0,00 

ostali viri: 2.262.175,89 11.049,63 316.299,02 999.829,50 934.997,74 0,00 0,00 

SKUPAJ EUR: 3.473.799,30 108.890,50 433.335,31 1.566.070,00 1.365.503,49 0,00 0,00 
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V letu 2014 nismo imeli finančnih terjatev, naložb in posojil ter zadolževanja, zato nismo predložili 
predračunskih izkazov stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil in računa finančnih 

terjatev in naložb.  
 

PŠJ ima zagotovljeno ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti javne službe, tržne dejavnosti in 

drugih dejavnosti, ki jih izvaja (projekti, programi ...). Z vzpostavljenim sistemom stroškovnega 
računovodstva z opredelitvijo stroškov po stroškovnih mestih se zagotavlja ločeno računovodsko 

spremljanje prihodkov in odhodkov. 
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6. ZAKLJUČEK 

 

 
Izvajanje programa dela je v letošnjem letu močno zaznamovalo izredno pozno sprejetje plana dela, 

saj smo izhodišča za pripravo programa prejeli šele konec januarja tega leta. Posledično je bil plan 
dela sprejet na svetu zavoda šele meseca aprila, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pa je plan potrdilo 

s sklepom 12. junija. Vzporedno s tem so zamujali tudi sklepi za zaposlitev honorarnih delavcev in 

študentov za vodenje in nadzor. Posledica tega je bilo zamujanje večjih aktivnosti in izredno težke 
razmere za delavce pri vodenju in nadzoru, saj je prihajalo do hudih obremenitev redno zaposlenih. 

Kljub temu pa je bil dosedanji obisk na nivoju lanskega in začetek glavne sezone smo pričakali v polni 
zasedbi.  

 

Zaradi kasnitev pri sprejemanju plana dela so bile določene aktivnosti prenesene v drugo polovico 
leta. Glede na sedanje stanje predvidevamo, da bo plan v letošnjem letu v celoti izveden brez večjih 

zapletov. 
 

V letu 2014 smo ustvarili 1.748.877,36 € prihodkov, kar predstavlja 101% realizacije letnega plana. 
Do večjih odstopanj ni prišlo, razen pri izvajanju projekta strukturnih skladov, kjer je bilo del aktivnosti 

preneseno v leto 2015. Glavnina prihodka je iz naslova prodaje vstopnic. Tudi na tržnem delu je 

rezultat poslovanja nekaj nižji od planiranega, kar pa je odraz padca kupne moči. Kot rezultat dobrega 
poslovanja je dosežen presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.840,32 EUR.  

 

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 ponovno 

opozoril tudi strokovni svet na svojem rednem letnem sestanku. 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 si zavod zagotovi ustrezno število vodnikov in nadzornikov. 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. 
 
Na podlagi nadzora Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki je bilo opravljeno v lanskem letu smo v 

letošnjem letu nadaljevali s predvidenimi ukrepi. Izostali so le ukrepi vezani na akte zavoda. Le to je 
bilo prestavljeno. Razlog temu je, da je bil Zakon o ohranjanju narave (ZON) sprejet 30.6.2014 in le ta 

je posegel na področje statuta zavoda, ki je temeljni akt zavoda, nanj pa so vezani bolj ali manj vsi 

ostali akti. Statut zavoda je bil s strani sveta zavoda sprejet in je v  medresorskem usklajevanju. Sama 
sistematizacija se bo popravila po potrditvi s strani MOP. 

 
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:       Direktor JZ PŠJ: 
Strokovne službe JZ PŠJ      Stojan Ščuka  

        


