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1. UVOD 

 

Poročilo o delu in finančno poročilo Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (v nadaljnjem 

besedilu zavod) za leto 2017 se nanaša na program dela ki je bil sprejet na 13. seji sveta zavoda dne 

23. 1. 2017 in potrjen s strani pristojne ministrice s sklepom številka 35602-4/2017 z dne 13. 3. 2017.  

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

varstva in razvoja parka za obdobje 2013–2017 (v nadaljnjem besedilu PVR), ki je bil potrjen v 

Državnem zboru RS konec januarja 2014. V sodelovanju s svetom zavoda in strokovnim svetom je 

poskrbljeno za dosledno izvajanje nalog, opredeljenih z zakonskimi in programskimi akti, ki so 

primarno namenjene spremljanju in analiziranju stanja narave in izvajanju ukrepov varstva, nadzoru 

nad izvajanjem varstvenih režimov v zavarovanem in vplivnem območju, izvajanju mednarodnih 

konvencij in vodenju obiskovalcev. Poleg tega se nadaljujejo aktivnosti v sodelovanju z lokalnimi 

skupnostmi, vzdrževanje parkovne infrastrukture ter izobraževanje in ozaveščanje širše javnosti. 

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

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

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

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

uslužbenci med seboj sodelujejo v vseh zadevah, ki so skupnega pomena. V ta namen se usposabljajo 

in izobražujejo, usklajujejo programe dela, izmenjujejo mnenja, izkušnje, podatke in vedenja, 

sodelujejo v delovnih skupinah pri pripravi in obravnavi gradiv ter sodelujejo pri promociji in 

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

kadrovskega načrta. 
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2. OCENA IZVAJANJA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA 

 

Z opravljenim delom po zastavljenih ciljih v letu 2017 je zavod zadovoljen. Naloge so se opravljale v 

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

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

nemoteno izvajal naravovarstveni nadzor po parku in popis naravnih vrednot.  

Uspešno so se začele izvajati naloge določene znotraj projekta Za Kras (Zagotavljanje primerne rabe 

kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 

»Kras«). Poleg omenjenega projekta se je v okviru rednih dejavnosti nadaljevalo s spremljanjem 

stanja troglobiontskih in troglofilnih organizmov v jami. Organizirana je bila redna košnja travnikov v 

parku. Zaradi povečanega obiska, zlasti v poletnih mesecih, se je nadaljevalo poglobljeno sodelovanje 

s prostovoljnimi naravovarstvenimi nadzorniki. S projektom Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo 

Škocjanskih jam kot svetovne dediščine, katerega prijavitelj na razpis Javne agencije za raziskovalno 

dejavnost RS je Inštitut za raziskovanje krasa iz Postojne (IZRK), PŠJ pa sofinancer, so se začele 

izvajati aktivnosti za ugotavljanje dejanskega stanja krasa Škocjanskih jam in površja z različnih 

vidikov (neživa in živa narava), predvsem pa identificirati sedanji vpliv turizma in določiti 

najustreznejšo metodologijo in ukrepe za trajnostno rabo turistične jame. V sklopu nacionalnega 

monitoringa se je izvedlo zimski in poletni pregled stanja netopirjev v jami. V letu 2017 se je 

nadaljevala in zaključila ureditev spodnjega parkirišča za osebna vozila in motorje ter postajališče za 

minibuse in taksije z novim vstopnim stopniščem in pločnikom do sprejemnega centra. Nadaljevalo se 

je sodelovanje z nosilci turistične ponudbe na Krasu. Pripravljal se je novi PVR za obdobje 2018-2022.  
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2.1 OCENA DOSEGANJA KAZALNIKOV 

 

V skladu z izvajanjem ciljev so se postopoma dosegali v glavnem vsi kazalniki, ki so bili zastavljeni v 

programu dela za leto 2017.  

Populacija netopirjev je v skladu s kazalnikom. Ugotovljena je bila prisotnost dveh večjih zimskih 

hibernirajočih kolonij dolgokrilih netopirjev v Svetinovi dvorani/Dvorana ponvic (ocena 1.700 osebkov) 

ter v Veliki dvorani planinskega društva (ocena 5.500 osebkov). Ugotovljena je bila tudi prisotnost 

hibernirajočih osebkov velikih in malih podkovnjakov, kot tudi prisotnost kotitvene kolonije 

Dolgokrilega netopirja v Rudolfovi dvorani (ocena nad 3.500 osebkov). Stanje velikosti (obsega) 

habitata je povsem primerljivo s predhodnimi leti. Ukrepi omejevanja in zaviranja rasti LF na 

osvetljenih površinah (po protokolu za LF – 250 m2 betonskih površin in 100 m2 osvetljenih kapniških 

površin), so bili v celoti izvedeni med julijem in septembrom. 

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

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

spremenila. Trend sprememb se bo meril z aktivnostmi znotraj projekta Za Kras (PUN).  

Z odstranjevanjem ameriškega pajesena na posameznih točkah okoli sprejemnega centra so se 

zmanjšale površine preraščene s tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Izpolnjen je bil tudi kazalnik glede 

naravnih vrednot, pregledanih je bilo vseh 25 naravnih vrednot, od tega 8 tudi popisanih. 

Pogodbe o varstvu za vzpodbujanje primerne rabe kraških travišč bodo sklenjene v prvi polovici leta 

2018 v sklopu projekta Za Kras (PUN). 

V letu 2107 ni bil obnovljen noben kulturni spomenik, sta pa bila za celotno obdobje PVR 2013-2017 

že obnovljena dva, in sicer smerokaz pri Kaličih in ruševine mlina Ukno. V skladu s kazalnikom je bilo 

obnovljenih 130 metrov suhih zidov.  

Prvi kazalnik v sklopu petega cilja je bil izpolnjen, v aktivnosti zavoda je bilo tako ali drugače 

vključenih najmanj 30 % domačinov, medtem ko drugi ne v celoti, zaradi dodatnih nepredvidenih 

usklajevanj. Od treh proizvodov, kolikor si je zavod zadal za celotno obdobje PVR 2013-2017, je bil 

registriran en proizvod. 

Kazalniki v sklopu šestega cilja so bili v celoti doseženi. Očiščeno je bilo črno odlagališče pri Gornjih 

Vremah, predstavniki zavoda pa so se udeležili tudi na vsakoletni čistilni akciji »Spust za čisto Reko« 
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Tabela 1: Realizacija aktivnosti po prioritetah 
 

Naloga 1. Varstvene 
upravljavske in 

nadzorne naloge 

2. Naloge 
urejanja obiska 

in ozaveščanja 

javnosti 

3. Razvojne 
naloge 

Število ur - realizacija 2017 39.871 18.342 6.387 

Delež ur v % 61,72 28,39 9,89 

Število ur - PLAN 2017 40.412 21.711 6.893 

% realizacije 98,66 84,48 92,66 

Višina programskih stroškov in 

storitev v EUR - realizacija  

836.590 599.853 218.010 

Delež programskih stroškov in 
storitev v % 

50,6 36,3 13,2 

Višina programskih stroškov in 
storitev v EUR - PLAN 2017 

998.193 754.250 251.463 

% realizacije 84 80 87 

Višina investicij v EUR - realizacija  162.161 484.323 24.354 

Delež investicij v % 24,17 72,20 3,63 

Višina investicij v EUR -          PLAN 
2017 

190.467 487.168 22.456 

% realizacije 85 99 108 

 

Iz zgornje tabele je videti, da so varstvene upravljavske in nadzorne naloge obsegale 61,72% vseh ur, 

naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti okoli 28,39% in razvojne nalog 9,89% in so bile 

realizirane brez večjih odstopanj od plana. Do manjših odstopanj je prišlo pri realizaciji programskih 

stroškov in investicij predvsem zaradi poznega začetka izvajanja projektov. Prav tako je malo 

odstopanja med prvima dvema prioritetama 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 prihaja do prerazporeditev zaposlenih.  
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3. PREGLED REALIZACIJE PO ZASTAVLJENIH CILJIH IN NALOGAH 

 

Program dela izhaja iz dolgoročnih ciljev in nalog PVR. Ti so: 
 

1. cilj: Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta 
2. cilj: Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter 

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

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

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

območje) 
7. cilj: Učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje 
 

V okviru zgoraj navedenih dolgoročnih ciljev upravljanja (v preglednicah obarvani temno zeleno) se 

določajo operativni cilji (v preglednicah obarvani svetlo zeleno), v okviru teh pa naloge in aktivnosti (v 

preglednicah obarvane rumeno). Sledi njihov tabelarični pregled. Nosilec aktivnosti in nalog je 

upravljavec parka Javni zavod Park Škocjanske jame. 
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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 
73.778,49 68.573,00 

  
1.1 Zagotoviti znanstvene 

informacije in analize 10.672,02 10.278,65 

I 

1.1.a Na podlagi ocene stanja 

podzemne favne za izbrane 

vrste vzpostaviti trajno 

spremljanje stanja 

2.976,50 

 
2.580,92 

Šturm 

Opravljen je bil pregled pojavljanja troglofilnih in troglobiontskih vrst na vzorčnih lokacijah po Tihi jami. 

Zabeležilo se je pojavljanje skakačev Onychuridae, polžkov jamničarjev Zospeum speleum, velike jamske 

mokrice Titanetes album, male jamske mokrice, trakaste dvojnonoge Brachydesmus subterranus in jamske 

kobilice Troglophilus cavicola. V drugi polovici leta smo v okviru projekta ARRS »Raziskave ŠJ« z Inštitutom za 

raziskovanje krasa iz Postojne (IZRK) izvedli trikratno vzorčenje terestrične troglobiontske favne (pitfall traps) 

ter natančen pregled površin okoli vab na 16 lokacijah v izključno turističnem delu jame, z namenom naloge 

opredeliti vpliv turizma na jamski ekosistem. V Tihi jami je bila najdena nova troglobiontska vrsta za 

Škocjanske jame: Podzemeljski šesterookec (Stalita taenaria, Schiödte 1847) (Leg. S. Šturm, Det. P. Kozel). 

Vrsta je pajek iz družine Dysderidae, ki je bila prvič sploh opažena v Postojnski jami leta 1845. Skupno število 

terestričnih troglobiontskih (podzemnih) vrst v sistemu Škocjanskih jam je tako 14 (v zadnjih petih letih so 

bile najdene tri nove terestrične troglobiontske vrste za Škocjanske jame). 

I 
1.1.c Spodbujati speleološke, 

biospeleološke, hidrogeološke 

in geološke raziskave 
7.695,51 

 
7.697,73 

Peric/Šturm 

V maju je bil odobren projekt Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne 

dediščine (v nadaljevanju: Raziskave ŠJ) z namenom ugotavljanja vpliva turizma na jamo, aktivnosti so se 

začele izvajati v drugi polovici leta. Z IZRK je bil izveden monitoring točk lampenflore in pobrani vzorci za 

mikrobiološko sliko vzorčnih površin. Izdelalo se je testno jamsko meteorološko postajo, ki ima dodatno še 

»Modbus« izhod za eventualno priključitev na obstoječo SCADO. V Tihi jami se je strokovno ovrednotilo 

mesta, kjer se je meritve izvajalo v preteklosti s strani upravljavca. Sestavilo se je nabor lokacij, kjer bi bila 

postavitev novih meteoroloških postaj najbolj relevantna. 

V pomladanskih mesecih je zavod gostil raziskovalca Andya Murrya, ki raziskuje, preučuje in fotografira 

skakače in pršice po svetu. Tokrat ga je zanimala pestrost in zastopanost teh vrst v jamah na Krasu. 

Fotografiral je nekaj pršic, naknadne raziskave pa bodo pokazale ali so vrste že znane in opisane. 

Nadaljujejo se aktivnosti z IZRK v povezavi z ugotavljanjem vpliva turizma na jamski ekosistem. V zvezi s temi 

raziskavami je objavljen članek "Spacio-Temporal Distribution and Tourist Impact on Airborne Bacteria in a 

Cave (Škocjan Caves, Slovenia)", v reviji Diversity. 

Junija je bil izveden potop v sifonih na koncu jame, z namenom nadaljevanja raziskav in povezave 

Škocjanskih jam s Kačno jamo. Na akciji so sodelovali jamarji iz različnih držav Evrope. Raziskanih je bilo 

približno 250 m novih rovov. 

  

1.2 Z ukrepi aktivnega 

varstva zagotavljati 

ohranjanje naravnih 

procesov v jamskem 

42.337,38 39.828,09 
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sistemu 

I 

1.2.b Vključiti rezultate 

spremljanja stanja fizikalnih in 

kemijskih parametrov v letne 

programe dela 

1.533,44 

 
1.409,28 

Peric 

Pripravljen je bil dokument »Ugotavljanje nosilne zmogljivosti na podlagi spremljanja stanja jamskega okolja 

Škocjanskih jam«, s katerim se je seznanil in ga podpira strokovni svet Parka Škocjanske jame na svoji 36. 

redni seji marca 2017. V zvezi s tem se nadaljuje s sistematičnim spremljanjem različnih fizikalnih in kemijskih 

parametrov, kar se bo po potrebi vključilo v prihodnje programe dela (glej poglavje 1.1.c). 

I 

1.2.e Zaradi zagotavljanja 

varnosti obiskovalcev 

spremljati stanje tektonskih 

premikov v jami (razpoke v 

stenah) 

106,47 

 
0,00 

Opara 

V letu 2017 se meritve tektonskih premikov v jami niso izvajale.  

Na varovalne mreže v Veliki in Mali dolini je bilo postavljenih šest senzorjev, ki merijo moč in pogostost 

padajočega kamenja. Največja intenzivnost je zaznana na eni točki v Mali dolini. Intezivnost je prikazana na 

SCADI.  

I 

1.2.f Za ugotavljanje vpliva 

obiskovanja Škocjanskih jam 

na naravne procese spremljati 

stanje mikroklime v jami 

27.505,15 

 

26.311,30 

Opara 

Na lokaciji Šotor je bila vzpostavljena nova merilna postaja z on-line prenosom podatkov. V okviru projekta 

Raziskave ŠJ se je dvakrat sestala ekipa partnerjev v projektu (predstavniki PŠJ, IZRK in podjetja Meis d.o.o.) 

in dorečene so bile aktivnosti za začetek triletnega projekta ter s tem povezane aktivnosti za letos. Izdelan je 

bil podrobnejši popis obstoječe mreže monitoringa jamske mikroklime in okviren seznam manjkajoče opreme 

(glej tudi poglavje 1.1.c). 

Podatki o CO2 in temperaturi iz lokacije Šotor se zbirajo v SCADI. Na lokaciji Cerkvenikov most so štiri 

temperaturni senzorji na različnih višinah, ki merijo temperaturo in vlago.  

I 
1.2.g Zaradi zagotavljanja 
varnosti zaposlenih izvajati 
meritve radona 

13.192,34 

 
12.107,51 

Debevec 

V prvi polovici leta 2017 se je izvajalo kontinuirane in kvartalne meritve radona in potomcev ter spremljalo čas 

zadrževanja zaposlenih v jami z namenom izdelave ocene prejete efektivne doze sevanja. V aprilu je bila 

izdelana nova ocena tveganja iz varstva pred sevanji. Vsi zaposleni so prejeli obvestila o prejeti dozi v 

minulem letu. Izobraževanje iz varstva pred sevanji so opravili novo zaposleni študentje ter sezonski vodniki. 

V juliju 2017 so bile na lokaciji Šotor izvedene meritve ravnovesne koncentracije vezanih in nevezanih 

radonovih potomcev ter trdnih aerosolov PM2,5. Povprečna vrednost PM2,5 v času merjenja, izmerjena z 

gravimetrično metodo, je bila 3,6 μg/m3, z optično metodo pa 2,6 μg/m3. Ravnovesna koncentracija 

nevezanih potomcev radona je bila 12±1%. Izvedene so bile tudi meritve CO, ki pa so bile zelo nizke in sicer 

pod 0,2 ppm.  

V poletni mesecih je bilo na podlagi evidence časa zadrževanja v jami ugotovljeno, da je število ur zaradi 

povečanega obiska večje. Izvedena je bila vmesna ocena efektivne absorbirane doze. Za 13 oseb, ki so imele 

dozo višjo od 6 mSv, z vključno zgornjo mejo odstopanja, so sledile prilagoditve v vsebini dela, ki ni obsegalo 

zadrževanja v jami. Ukrep je bil izveden, da bi se izognili eventualnem preseganju 10 mSV, ki je avtorizirana 

meja za vodnike v Škocjanskih jamah. Od aprila do konca julija so bile koncentracije radona tudi dvakrat višje 

kot lani in sicer do 10 000 Bq/m3.  
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1.3 Z ukrepi renaturacije 

vzpostaviti prvotne 

ekološke značilnosti v 

degradiranih delih 

jamskega sistema 

20.769,09 18.466,26 

I 

1.3.b Na jamskih sedimentih 

in skalnem reliefu vzdolž poti, 

urejene za obisk, sanirati in 

zmanjšati lampenfloro 

19.664,10 

 
17.538,37 

Šturm / Zorman 

Izvajal se je reden monitoring vseh osvetljenih površin v jami. Potekal je detajlni monitoring nekaterih 

osvetljenih točk v jami (določeni kapniki, določeni predeli osvetljenih sten) s fotografskim in vizualnim 

opazovanjem (fotomonitoring, fotografije sige/površine pod 25x in 220x povečavo). Pripravil se je dokument: 

Predlagani ukrepi za omejevanje lampenflore v Škocjanskih jamah glede na ugotovitve monitoringa stanja 

osvetljenih kapniških površin v letu 2016 (Št. dopisa: 802-1/2017-1). V dokumentu je natančneje opredeljena 

trenutna (januar 2017) problematika obstoječega sistema osvetljevanja z LED reflektorji, predlagane so 

rešitve in podane ugotovitve glede osvetljevanja stropov in zelo oddaljenih površin. Izdelan je bil plan izvedbe 

aktivnosti zaviranja in omejevanja rasti lampenflore na osvetljenih kapniških površinah tekom turistične 

sezone (med junijem in oktobrom 2017; Št. dokumenta: 802-1/2017-9). Med julijem in septembrom se je po 

protokolu (dokument: 802-1/2016-2) izvedlo ukrepe za zaviranje in omejevanje rasti lampenflore na 

osvetljenih površinah v turističnem delu jame. Ukrep je zajemal osvetljene pohodne površine in osvetljene 

kapniške površine. V letu 2017 ni bilo opaziti nikakršnega nadaljnjega razraščanja lampenflore, kot posledica 

nove LED razsvetljave. V kolikor bi se opazilo pojavljanje lampenflore na jamskih stropovih ali drugih zelo 

oddaljenih površinah, kjer je nemogoče izvajati ukrepe zaviranja rasti po protokolu, se bo nemudoma 

predlagalo ukrep trajne ukinitve mesta osvetljevanja (primer LED004, dvorana Ponvic, 9.2015).  

I 

1.3.c Odstraniti odvečen 

gradbeni material, dele 

opuščene infrastrukture in 

ostali odvečen material iz 

jame 

401,82 

 
507,72 

Opara 

Ob turistični poti so naravovarstveni nadzorniki stalno odstranjevali smeti, ki jih odvržejo obiskovalci (sicer v 

majhnih količinah) ter še nekatere ostanke del in stare infrastrukture (stare žarnice, steklo, kabli, nosilci 

reflektorjev), ki so v jami še od preteklih del. 

I 
1.3.d V Tihi jami na vzorčni 

površini vzpostaviti prvotno 

stanje jamskih tal 
703,18 

 
420,18 

Opara 

Aktivnost se, zgolj priprav na kongres, kjer bo ta tema vključena, po letu 2015 ni izvajala.  
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Pregled realizacije Cilja 1  
 

Število ur na zaposlenega za izvedbo 1. cilja 
 

Zaposleni 

Število 

ur/število 

realizirani

h ur 

Zaposleni 

Število 

ur/število 

realiziranih 

ur 

Zaposleni 

Število 

ur/število 

realiziranih 

ur 

Zorman 40/32 Požar 40/40 Fajdiga 24/24 

Debevec 300/200  Čehovin 24/24 Hohnjec 24/24 

Peric  72/72 Lozej 152/152   

Šturm 410/410 Iulita 24/4   

Martinčič 8/8 Može 24/24   

Polh 8/8 Cerkvenik 110/80 
Skupaj število 

ur 

1.260/ 

1.102 

 

 

Kazalnik za 1. cilj 
 

Dolgoročni cilj Kazalniki 

1. Ohranjanje Škocjanskih 

jam in drugega 

podzemnega sveta 

- Ugotovljena je bila prisotnost dveh večjih zimskih 

hibernirajočih kolonij dolgokrilih netopirjev v Svetinovi 

dvorani/Dvorana ponvic (ocena 1.700 osebkov) ter v Veliki 

dvorani planinskega društva (ocena 5.500 osebkov); 

Ugotovljena je bila prisotnost hibernirajočih osebkov velikih in 

malih podkovnjakov; Ugotovljena je prisotnost kotitvene 

kolonije Dolgokrilega netopirja v Rudolfovi dvorani (ocena nad 

3.500 osebkov) 

- Ekološke značilnosti habitata netopirjev v parku so bile 

stabilne. Zaznati ni bilo večjih posebnosti. Stanje velikosti 

(obsega) habitata je povsem primerljivo s predhodnimi leti. 

 Dodatni kazalniki 

- V letu 2017 ni bilo vizualno opaziti nikakršne rasti »de novo« 

lampenflore (LF) na novo osvetljenih pohodnih in kapniških 

površinah (od leta 2014 dalje, z LED svetili). Ukrepi 

omejevanja in zaviranja rasti LF na osvetljenih površinah (po 

protokolu za LF – 250 m2 betonskih površin in 100 m2 

osvetljenih kapniških površin), so bili v celoti izvedeni med 

julijem in septembrom. 

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

naročnik Republika Slovenija, MOP 
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Realizacija stroškov (v EUR) 

 

Odhodek PLAN 2017 
REALIZACIJA 
2017 

% 
REALIZACIJE 

Plače – proračun – javna služba 13.615,14 12.986,87 95 

Plače – NVFJS  6.663,35 5.680,32 85 

Plače skupaj 20.278,49 18.667,19 92 

Stroški – NVFJS 25.500,00 26.727,26 105 

Stroški - NVFJS - sofinanciranje 

projektov  
28.000,00 22.223,55 79 

Materialni stroški skupaj 53.500,00 48.950,81 91 

Investicije – NJVFJS  0,00 955,00 0 

Investicije skupaj 0,00 955,00 0 

Odhodki skupaj 73.778,49 68.573,00 93 

 

Realizacija stroškov znaša 93 % in je v skladu s planom. 
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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 

418.553,75 302.993,06 

  

2.1 Ohranjati 

geomorfološke in 

geološke naravne 

vrednote izven sistema 

Škocjanskih jam 

287.939,64 260.020,23 

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 

59.288,23 

 
112.300,10 

Zorman 

V letu 2017 je bilo izdanih enajst plačilnih nalogov, ter izdanih deset obvestil o prekršku. Velika večina se 

nanaša na kršenje določil ZRPŠJ v smislu nedovoljenega kampiranja, vožnje z vozili po cestah, zaprtih za 

promet in parkiranja. Izrečenih je bilo najmanj 300 ustnih opominov, katerih evidenca se ne vodi, saj se 

večinoma izrekajo ob ogledovanju Škocjanskih jam brez legitimiranja prestopnikov. Največji delež se nanaša 

na fotografiranje v jami ter na dotikanje kapnikov, poskuse kampiranja oz. prenočevanja v parku, ki se jih 

omejuje z obveščanjem zadnjih obiskovalcev na parkirišču, nabiranje cvetlic, vznemirjanja živali s kričanjem ali 

odvezanimi psi, metanja kamenja v doline, nabiranja žuželk ali vožnjo s kolesi po lokalnih poteh. Ugotavlja se, 

da številčno dobra zasedba naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov zelo dobro učinkuje na obiskovalce 

in domačine ter da zaradi tega ni številčno veliko napisanih plačilnih nalogov. Bistvo je namreč v tem, da so 

nadzorniki prisotni na terenu in se stalno nadzira kršenje varstvenih režimov.  

Zaradi »začasne« spremembe režima prepovedi vožnje za kamione na relaciji Ilirska Bistrica – Podgrad se je 

izredno povečalo število kamionov z nosilnostjo nad 7,5 ton skozi park in po Vremski dolini. Zato je zavod 

ukrepal z opozorilom na problematiko na DRSC in skupaj z občino Divača dosegel omejitev tranzitnega 

prometa po teh cestah. V Ribnici je postavljena tabla za prepoved prometa za kamione nad 7,5 tone po 

Vremski dolini, kamioni pa preusmerjeni na Pivko in Postojno.  

Sodelovanje z medobčinsko inšpekcijo je redno in zelo plodno, saj ukrepajo ob vsaki informaciji, ki se nanaša 

predvsem na vplivno območje parka ali tranzicijsko območje v sklopu BOK. Sodelovanje z inšpekcijo za naravo 

je prisotno le pri hujših kršitvah in s posredovanjem ZRSVN OE Nova Gorica. S policijo je bil sklenjen dogovor, 

da se sodeluje na področju akcij za omejevanje vožnje z vozili v naravnem okolju in pri ostali problematiki v 

zvezi z varnostjo obiskovalcev in delavcev v parku (problematika vlomov v vozila na parkirišču ob sprejemnem 

centru, kampiranja, upiranja postopkom pri Malnih, transport kamionov skozi park ipd.). 

Poleg tega je NNS v sodelovanju z naravovarstvenimi nadzorniki zaznala še nekatere druge probleme in 

težave: »neurejeno« parkirišče cistern v Gornji Bitnji, kampiranje izven ožjega območja parka (pri cerkvici Sv. 

Mavricija v Naklem), kurjenje ognja izven ožjega območja parka ob Reki (vplivno območje Dleto), neurejena 
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paša živali (zaprti prehodi, odpadki na pašnikih), preleti helikopterjev čez park na ustrezni višini a ravno prek 

udornih dolin v osrčju parka, trganje travniškega cvetja in neustrezno parkiranje po vaseh v parku, kjer se je v 

skladu z zakonodajo ustrezno ukrepalo. V sodelovanju z Zavodom za gozdove so bile vse ceste, kjer je po 

ZRPŠJ in Zakonu o gozdovih vožnja za vozila prepovedana, ustrezno označene s prometnimi znaki. Z ZZG 

sodelujemo tudi pri opozarjanju gozdnih delavcev na red in čim manjše posege pri spravilu lesa, pri 

usmerjanju lastnikov zemljišč pri povzročeni škodi po divjadi ipd. 

NNS je reagirala tudi na prejete prijave posameznikov. Med njimi so bile prijava nasipanja materiala ob garaži 

v Matavunu, za kar je pristojna medobčinska inšpekcija oz. inšpekcija za kulturo, ki sta bili obveščeni o 

dogodkih že večkrat po telefonu. 

Nadaljevalo se je sodelovanje z nevladnimi organizacijami, predvsem s civilno iniciativo Brkini in CI za 

ohranitev Senožeških brd ter Jamarskim društvom Gregor Žiberna Divača in člani odbora za naravo BOK.  

Naravovarstveni nadzorniki so se dopolnilno izobraževali v jesenskem roku na temo operativnih postopkov pri 

prekrškovnem postopku in na temo gljiv v Gotenici.  

Vodja NNS PŠJ je v letu 2017 sodeloval tudi pri izobraževanju naravovarstvenikov in prostovoljcev v okviru 

MOP kot predavatelj in član komisije, na sestankih o novih uniformah ter pri nabavi električnih vozil za 

naravovarstvenike s strani MOP. Strošek na tej postavki je precej višji prav zaradi nabave dveh električnih 

vozil, ki nista bili v planu. Tvorno se je sodelovalo tudi pri predvidenih spremembah ZON na področju 

organizacije in pristojnosti NNS ter pri sprejemanju pravilnika o uniformah. 

Prostovoljni naravovarstveni nadzorniki redno obveščajo o svojih opažanjih na terenu. V letu 2017 je imelo s 

parkom pogodbo o prostovoljstvu 35 prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov. Prostovoljni nadzorniki so 

bili v letu 2017 zelo aktivni, tako pri svojem nadzoru, kot pri udeležbi na aktivnostih, ki jih je organiziral zavod. 

Njihova splošna ocena je, da se stanje v parku izboljšuje.   

V letu 2017 so prostovoljni naravovarstveni nadzorniki najpogosteje zaznali naslednje probleme: 

• Vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju (avtomobili, štirikolesniki, motorji) in kolesarji po pešpoteh 

ter vožnja kamionov skozi park. 

• Odlaganje odpadkov ob glavnih poteh, na pešpoteh v zavarovanem območju pa manjši odpadki (robčki, 

papirčki …). V sadovnjakih in gozdovih se pojavljajo ostanki embalaže škropiv in motornih olj, ob in v 

strugi Reke pa plastični ovoji za seno.  

• Kampiranje (tudi pri vaškem domu v Naklem in pri cerkvici Sv. Mavricija). 

• Parkiranje na mestih, ki za to niso dovoljena (travniki) in sledi vožnje po travnikih. 

• Nizki preleti letal. 

• Trganje cvetja. 

• Neurejena paša živali -  erozija prsti, izpusti gnojevke, zaprti prehodi (zavarovano območje, Padež). 

• Spuščeni psi. 

• Nabiranje gob in kraja jabolk na zasebnih zemljiščih. 

Ob obvestilih prostovoljcev je naravovarstvena služba vedno ustrezno reagirala. Prostovoljni naravovarstveni 

nadzorniki niso zaznali hujših kršitev varstvenih režimov v parku. 

Prostovoljnim naravovarstvenikom so, skladno s pogodbo o prostovoljstvu, pripravljenim poročilom za preteklo 

leto in podpisanimi programi za tekoče leto prejeli manjše daljnoglede.  

Za prostovoljne nadzornike, ki imajo željo delati tudi sezonsko delo v parku so bila organizirana predavanja za 

izpopolnjevanje znanja ter sestanki z vodniško službo za boljšo organizacijo in jasno delitev pristojnosti. 

V letu 2017 je bila pripravljena aplikacija za pametne telefone za naravovarstvene nadzornike, ki s pomočjo 

kartografskih podlag omogoča beleženje terenskih obhodov ter vnos opažanj, fotografskega gradiva, itd. ter 

prenos v bazo podatkov GIS.  

I 

2.1.b Nadaljevati redno 

spremljanje stanja naravnih 

vrednot na območju parka in 

po potrebi izvesti nujne 

ukrepe 

63.747,49 

 
67.692,06 

Zorman 
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S predstavniki ZRSVN OE Nova Gorica smo dokončevali popise geoloških in geomorfoloških naravnih vrednot 

popisanih 2016 v parku in bližnji okolici (prehodnem območju MAB) ter popisovali nove (npr. Markov spodmol 

na Sajevškem polju – vplivno območje parka). Zaradi pobude po združevanju nekaterih naravnih vrednot (npr. 

posamezne udornice v celotne nize) in zahtevnosti popisov (vris novih območij in vpis znanstvenih osnov ter 

dokazov), se je popisovanje nekoliko upočasnilo. 

Vse naravne vrednote so vsaj nekajkrat letno pregledane odvisno od lokacije in ocene ogroženosti. Samo 

nekaj naravnih vrednot, v glavnem jam, je takih, da je lokacija napačna in neznana ali pa so bile v preteklosti 

zaradi različnih razlogov zasute (informacije izhajajo iz Katastra jam).  

V okviru projekta Za Kras (ESRR) se je na območjih bodočih mirnih con izvajal naravovarstveni nadzor v 

trajanju minimalno dva dni na mesec. Za potrebe izvajanja projektnih aktivnosti se je kupilo opremo (mali 

fotoaparat, DSLR fotoaparat s teleobjektivom, GPS napravo, dva daljnogleda in daljnogled za nočno 

spremljanje stanja). 

I 
2.1.c Nadgraditi GIS-sistem 

za spremljanje stanja 7.328,41 

 
923,74 

Šturm/Peric 

Izvedeno je bilo krajše izobraževanje za uslužbence, ki pri svojem delu uporabljajo GIS - za prosto dostopen 

program QGIS. Kljub načrtovanemu nakupu dveh licenc programa ArcMap, to ni bilo izvedeno, ker se je raje 

uporabilo prosto dostopen in brezplačen GIS program. Sredstva so bila relocirana na druge postavke. 

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 

151.838,85 

 
78.334,00 

Pečar 

Za izvedbo projekta Za Kras (PUN) so bili izdelani trije cenilni zapisniki za odkup kmetijskih oziroma gozdnih 

zemljišč (dol Lisična, parcela nad prepadnimi stenami dola Lisična in breg pod Škocjanom, pred ponorom Reke 

v Škocjanske jame) in izdelano cenitveno poročilo za stavbno zemljišče ruševine gradu Školj. Pred koncem 

leta so bile ruševine gradu Školj tudi odkupljene, medtem ko je odkup ostalih parcel (Lisična) v teku in bo 

prišlo do realizacije v letu 2018.  

I 
2.1.e Spodbujati hidrološke, 

geomorfološke in geološke 

raziskave 
5.736,66 

 
 

770,33 

Peric 

V sklopu projekta Raziskave v ŠJ se je pregledalo, katere javno dostopne avtomatske merilne postaje ARSO so 

na ciljanem področju na porečju reke Reke in v skupno bazo vključilo vse zanimive meteorološke in hidro 

postaje. Izdelan je bi avtomatski on-line zajem podatkov iz internetnih strežnikov ARSO. Realizacija je bila 

izvedena v postavkah 1.1.c in 1.2.f (gre za sredstva iz projekta ARRS – Raziskave v ŠJ). 

Izveden je bil nov sledilni poskus na Reki med Škocjanskimi jamami in izviri Timave v sodelovanju z IZRK in 

Univerzo v Trstu, pri čemer je bil tokrat poudarek na količini in dinamiki pretakanja vode v podzemnem toku 

Reke, še posebej skozi globoke jame, kjer je mogoče slediti podzemni Reki (Jama 1 v Kanjaducah pri Sežani 

in Labodnica pri Trebčah v Italiji). Analiza rezultatov je še v teku, sledilo pa se je pojavilo v obeh jamah in v 

izvirih Timave, s čimer je bila tako prvič neposredno dokazana povezava med Škocjanskimi jamami in Jamo 1 

v Kanjaducah. 

Izvedlo se je več vzorčenj (IZRK Postojna) v soteski Reke pri nenadnem odkritju žveplenega izvira 

»smrdljivec« pri Malnih. Rezultati in poročilo s predlaganimi ukrepi bo predstavljeno v letu 2018. 

PŠJ je sodeloval pri vzorčenju vode in sedimentov v porečju Reke (tako na površju kot v jamah) kjer 

študentka pod mentorstvom raziskovalcev iz IZRK ZRC SAZU vzorči pojav mikroplastike. Magistrska naloga bo 

osvetlila tovrstno problematiko in njen vpliv na favno. 
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2.2 Ohranjati in z 

aktivnimi ukrepi 

zagotavljati dobro stanje 

površinskih in 

podzemnih voda 

4.094,79 3.708,36 

I 

2.2.a Sodelovati pri pripravi 

načrta in dokumentacije 

odvajanja, zbiranja in 

čiščenja odpadnih voda za 

naselja v parku (Matavun, 

Škocjan in Betanja) 

652,95 

 
682,79 

Pečar 

Z Občino Divača in projektantom smo sodelovali pri pripravi in usklajevanju izdelave PGD in PZI 

dokumentacije za zbiranje in odvajanje odpadnih komunalnih vod v naseljih Betanja, Škocjan in Matavun ter 

priključitev na obstoječo MČN v Matavunu. V projektne rešitve je zajeta ureditev celotne infrastrukture, 

predvsem v Matavunu (izvedba AB podpornega zidu, manjša zamaknitev ceste, izgradnja manjkajočega 

pločnika, kabliranje javne razsvetljave …). Projekt se bo izvajal v okviru projekta Za Kras (PUN) v naslednjih 

letih. 

I 
2.2.b Iz struge ter brežin 

Reke in Sušice odstraniti 

odpadke 
486,99 

 
477,62 

Opara 

V okviru čistilne akcije se je spomladi očistilo brežine in strugo Sušice. Zaradi bližine ceste se v Sušici pojavlja 

veliko odpadkov, ki jih ljudje odmetavajo skozi okna avtomobilov (plastenke, pločevinke). Ob mostu pa 

odmetavajo kože domačih in divjih živali. Očiščenih in odpeljanih je bilo okoli 1,5 m3 odpadkov.  

I 

2.2.c Sodelovati pri 

odkrivanju in vzpostavitvi 

evidence potencialnih 

onesnaževalcev Reke in 

Sušice 

1.483,80 

 
1.387,46 

Peric 

Nadaljevalo se je s spremljanjem potencialnih onesnaževalcev Reke. S Komunalo Ilirska Bistrica je bil sklenjen 

dogovor o skupnem nastopanju proti onesnaževalcem v porečju Reke. Vnovič je bila na MOP izpostavljena 

problematika v zvezi s sanacijo deponije nekdanje Tovarne organskih kislin iz Ilirski Bistrici v Globovniku. Ob 

koncu leta je zavod naročil študijo vpliva deponije Globovnik na Škocjanske jame, s čimer bi lahko prevzel 

pripravo projektne dokumentacije za sanacijo v sodelovanju z MOP. 

I 

2.2.d Sodelovati pri analizi 

prenikajoče vode v jami in 

rezultate vključiti v 

upravljavske aktivnosti 

1.471,05 

 
1.160,49 

Šturm 

Pripravljen je material za izvajanje meritev na petih vzorčnih točkah v jamskem sistemu. Točke v letu 2017 še 

niso bile vzpostavljene. Izvedlo se je vzorčenje kapnice z IZRK na poskusni lokaciji v dvorani ponvic z 

namenom analize biomase in ugotovitve prisotnosti mikroorganizmov. 

  

2.3 Zagotavljati ugodno 

stanje rastlinskih in 

živalskih vrst ter njihovih 

habitatov, s poudarkom 

na vrstah Natura 

126.519,32 39.264,48 

I 
2.3.a Sodelovati pri 

spremljanju stanja redkih 

ogroženih vrst ter habitatov 
23.389,90 

 
7.231,02 

Šturm/ Debevec 
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Izvedena je bila prva faza inventarizacije pajkov v ožjem zavarovanem območju. Vzorčna mesta so obsegala 

lokacije ob učni poti. Ugotovljena je bila za Slovenijo nova vrsta pajka Pelecopsis parallela iz družine 

Linyphiidae. 

V avgustu je bili izveden nočni popis žuželk v Matavunu in Škocjanu. Zaradi nadpovprečno toplega leta in 

sušnega obdobja je bila številčnost vrst metuljev podpovprečna v primerjavi s prejšnjimi leti. Opaženih je bilo 

86 vrst metuljev, v prejšnjih letih istega obdobja pa okrog 100 vrst pri nočnih popisih. Do sedaj je v vseh 

popisih v osrednjem zavarovanem območju parka bilo ugotovljenih 251 vrst metuljev in 34 vrst kobilic.  

Potekal je reden monitoring pojavljanja vrst v parku iz naslova redkih in ogroženih rastlinskih vrst. Redno se 

spremlja stanje habitatnih tipov iz naslova Natura 2000 v PŠJ. Zaznati ni bilo nikakršnih posebnosti. 

Aktivnosti v projektu Za Kras (PUN ESRR) so prenešene v postavko 2.1.b. 

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 

74,41 

 
280,12 

Šturm 

Aktivnost se v letu 2017 ni izvajala. 

I 

2.3.c Zagotoviti košnjo 

travnikov, ki so v lasti 

upravljavca, in sicer po 

cvetenju travniških rastlin 

5.267,88 

 
5.480,12 

Zorman 

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

turističnih točk v parku (trg v Matavunu, cerkev v Škocjanu) ter ob glavnih poteh (poti v Mahorčičevo jamo, 

Globočak in na razgledišče). Na travniku ob upravi je bila zaradi zagotavljanja biotske pestrosti in nemotenega 

razmnoževanja rastlin in živali košnja izvedena zelo pozno in vsekakor po cvetenju trav ter zaključenem 

razmnoževanju žuželk. V drugi polovici leta se je zaradi ugodnih rastnih pogojev in daljše vegetacijske dobe 

izvedlo še več košenj kot je bilo predvideno. 

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 …) 

49.911,93 

 

3.739,33 

Zorman 



 

18 

Sodelovalo se je pri ozaveščanju lastnikov zemljišč in otrok iz parka in okolice o biotski raznovrstnosti. Na 

delavnicah se je izdelalo in kasneje namestilo šestnajst novih krmilnic. Nameščene so bile na drevesa v parku 

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

Tudi v okviru te naloge, v sodelovanju z lastniki zemljišč, se uresničujejo ukrepi iz Programa razvoja 

podeželja. 

V okviru projekta Za Kras (ESRR) je bil izveden javni poziv za zbiranje prijav za sodelovanje pri aktivnosti 

vzpostavitve primernih habitatov suhih kraških travnikov. Pregledane so bile prijavljene površine in začelo se 

je s postopkom izbora primernih zemljišč, strošek bo nastal v letu 2018. 

Poleg krmilnic smo s pomočjo otrok spoznavali ptice in izdelovali gnezdilnice za zimsko krmljenje ptic. V parku 

smo zagotovili krmo za različne ptice za čas zimskega pomanjkanja, ki se jo razdeli ljudem v parku in vplivnem 

območju. Razdelilo se je tudi nekaj netopirnic, ki pomagajo pri ohranjanju populacije gozdnih netopirjev. 

I 

2.3.f Sodelovati pri 

odvzemih vzorcev in hrambi 

poginulih netopirjev za 

znanstvene analize 

751,13 

 
 

1.222,61 

Zorman/ 

Šturm 

V Schmidlovi dvorani in pri ponvicah se je štirikrat posredovalo in umaknilo na varno netopirje, ki so omagali 

in bili najdeni še živi na tleh dvorane. Poginule, kot najden biološki material, se ustrezno odstrani in shrani. 

I 

2.3.g Popisati območja 

invazivnih tujerodnih rastlin 

in pripraviti načrt za 

omejevanje ali odstranitev 

1.372,87 

 

 

1.435,61 

Zorman/ 

Šturm 

Popis in načrt sta se sproti dopolnjevala in usklajevala. 

I 
2.3.h Izvesti aktivnosti za 

omejevanje ali odstranitev 

invazivnih tujerodnih rastlin 
2.924,56 

 

 

1.422,47 

Zorman/ 

Šturm 

V manjši meri od planirane se je omejevalo in odstranjevalo tujerodne drevesne vrste pajesena (parkirišče in 

cesta proti Kaličem ter proti Betanji) ter ambrozijo, ki je bila prinešena z zemljo ali semeni ob rekonstrukciji 

parkirišča pri sprejemnem centru. 

I 

2.3.i Odstraniti invazivne 

tujerodne živalske vrste 

(npr. zlata ribica) iz kalov v 

Matavunu in Škocjanu 

2.303,63 

 
 

770,33 

Zorman/ 

Šturm 

Tujerodnih vrst v kalih v parku ni bilo zaznati, zato ukrep ni bil potreben. 

 

2.3.j Odkupiti varstveno 

pomembne travniške 

površine in območja kalov in 

na njih zagotoviti ustrezno 

rabo in vzdrževanje 

16.552,74 

 
1.770,69 

Opara 
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V okviru projekta Za Kras (ESRR) je bil na terenu opravljen ogled kalov, ki se ju bo obnovilo v sklopu projekta, 

ter začelo s pripravo smernic za obnovo. Idejni projekt za obnovo kalov na Kaličih in v Rodiku je bil izdelan in 

poslan na ARSO za pridobitev naravovarstvenih pogojev oz. soglasja.  

I 

2.3.k Postopna premena 

alohtonih drevesnih vrst v 

Mali in Veliki dolini ter 

soteski Reke z avtohtonimi 

drevesnim vrstami 

2.117,20 

 

122,55 

Zorman 

V letu 2017 smo izvajali te aktivnosti na območju Male doline kakor tudi v okolici sprejemnega centra 

Škocjanskih jam, kjer so bili zaradi nestabilnosti in obnovitvenih del odstranjeni določeni črni bori. Strošek je 

bil vključen v obnovitvena dela v Veliki dolini. 

I 

2.3.l Oblikovati mirne cone 

okoli ugotovljenih gnezdišč 

vrst iz ptičje direktive in 

zagotoviti prepoved 

vznemirjanja prostoživečih 

ptic 

736,66 

 

770,33 

Šturm 

Aktivnost zagotavljanja miru okoli gnezdišč na območjih potencialnih mirih con potekajo redno z opazovanjem 

in s prisotnostjo osebja na terenu. Ukrep trajne vzpostavitve mirnih con v parku poteka v sklopu projekta 
PUN. 

I 

2.3.m Vključiti ugotovitve 

študije ptic iz ptičje direktive 

pri načrtovanju in razvijanju 

obiskovanja v parku 

111,62 

 

420,18 

Šturm 

Glede na študije poteka ukrep trajne vzpostavitve mirnih con v parku v sklopu projekta PUN. 

I 

2.3.n Pri načrtovanju novih 

poti in obnovi poti se 

odmakniti od habitatnih 

tipov melišč, skalnih pobočji 

in jamskih vhodov v parku 

74,41 

 
280,12 

Peric 

V letu 2017 ni bilo večje potrebe po izvajanju te aktivnosti, zgolj prilagoditi vodenje nekaterim novim 

dejstvom, kot je na primer padanje kamenja iz sten in melišč ob turistični poti. 

I 

2.3.o Zagotavljati ugodno 

stanje ptic, načrtovati 

aktivnosti za preprečitev 

nedovoljenega odvzema ptic 

iz narave 

2.470,42 

 
4.828,23 

Šturm 

Z DOPPS se je marca 2017 izvedlo dogodek »gugalnica«, to je popis velike uharice na krasu. Dodatno se je 

spremljalo gnezdenje sokola selca ter izvajalo pasivne ukrepe za varovanje gnezdišča.  

V okviru istega projekta se je na terenu izvedel ogled daljnovodov v okolici parka, na katerih je predvidena 

izolacija za varstvo velike uharice. 

I 

2.3.p Sodelovati pri 

spremljanju stanja 

netopirjev v parku; 

populacijski trendi – vključiti 

ugotovitve v načrtovanje in 

razvijanje obiskovanja v 

parku 

6.697,22 

 
2.174,91 

Šturm 
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V sklopu spremljanja stanja ter nacionalnega monitoringa, se je izvedlo zimski in poletni pregled stanja 

netopirjev v jami. Ugotovljena je bila prisotnost dveh večjih zimskih hibernirajočih kolonij dolgokrilih netopirjev 

v Svetinovi dvorani in Dvorani ponvic ter Veliki dvorani planinskega društva. Ocena števila osebkov je več kot 

7.000 (poročilo 802-1/2017-3). Ugotovljena je bila prisotnost hibernirajočih osebkov velikih in malih 

podkovnjakov. Sodelovalo se je pri zimskem popisu netopirjev v Škocjanskih jamah. Izvedel se je monitoring 

netopirjev v Tominčevi jami, Czoernigovi jami, Brichti jami, Mušji jami, Skeletni jami, Luknji v Lazu, Škrlici, ter 

po določenih predelih Škocjanskega jamskega spleta. Med zanimivejša odkritja spada pojavljanje malih 

netopirjev v Tihi jami ter osebek uhatega netopirja najden v Šmidlovi dvorani. Poleti se je v neposredni bližini 

parka (vodarna Draga) odkrilo še 25. vrsto netopirja na širšem območju parka: Brandtov netopir (Myotis 

brandtii). Število vrst netopirjev v parku in neposredni okolici znaša tako kar 83% celotnega števila vrst na 

območju Slovenije. V letu 2017 je bil monitoring pretežno plačan iz proračuna RS, zato je tu strošek manjši. 

Predstavniki Centra za kartiranje favne in flora (CKFF) so nadaljevali z mreženjem in raziskavami ter štetjem 

netopirjev v jamah in njeni okolici, hkrati pa so potekali dogovori o možnostih vključevanja v bioportale in 

ostalih načinih sodelovanja. 

V okviru projekta Za Kras (ESRR) se je začela priprava dokumentacije za planirano vzpostavitev monitoringa 

netopirjev. 

I 

2.3.r Zagotavljati mir na 

kotiščih in prezimovališčih 

netopirjev v habitatnem tipu 

8310 (Jame, ki niso odprte 

za javnost) 

2.738,93 

 
1.295,55  

Zorman 

Z naravovarstvenim nadzorom v obdobju prezimovanja vrst in še izdatneje v obdobju prisotnosti kotitvenih 

kolonij (slednja je namreč zelo občutljiva na motnje) se je nadziralo predele Škocjanskih jam, kjer se 

ugotovljeno pojavljajo netopirji. Prav tako se je opravljal reden nadzor v jamah, ki niso odprte za javnost in s 

tem izvajalo kontrolo ter zagotavljalo mir netopirjem na kotiščih in prezimovališčih. Večje jame so fizično 

zaprte z vrati, kar onemogoča nenadzorovan obisk in dodatno zagotavlja mir. Monitoring netopirjev kaže, da 

so tudi v jamah v parku, ki niso odprte za javnost prisotne vrste, ki jame uporabljajo kot celoletni habitat 

(kotitveni habitat, paritveni habitat, hiberniranje osebkov). V zimskem času se v okviru zagotavljanja miru 

netopirjem na zimskih prezimovališčih v Dvorani ponvic v Škocjanskih jamah, (neposredno nad traso 

turističnega obiska) ni izvajal turistični obisk (ni bilo osvetljevanja, ni bilo hrupa) niti niso potekala gradbena 

ali vzdrževalna dela. 

I 

2.3.s Ohranjati ekološke 

značilnosti habitata človeške 

ribice, drobnovratnika, 

netopirjev in Škocjanskih 

jam kot HT 8310 

2.071,51 

 
1.120,47  

Šturm 

Po jamskem sistemu so bili na desetih točkah, kjer so ugotovljeno prisotni osebki in kolonije netopirjev, 

postavljeni senzorji HOBO, zvezni merilci temperature in svetlobe. Podatke za leto 2017 so bili shranjeni in 

bodo uporabljeni pri nadaljnjih analitikah. Redno se spremlja ekološko stanje habitatnega tipa netopirjev v 

turističnem delu Škocjanskih jam (motnje, svetlobne razmere), zaznati ni bilo nikakršnih posebnosti glede na 

predhodna leta. V časovnem razponu leta, kjer je zaradi varstvenih razlogov izrecno prepovedano izvajati 

kakršnakoli gradbena in infrastrukturna dela v jami na območjih, in kjer so ugotovljene zimske in poletne 

skupine netopirjev, ni bilo v letu 2017 nikakršnih posegov. Stanje osvetljevanja jame je bilo enako kot 

prejšnja leta. V zimskem času se je naknadno zatemnilo reflektor pri »krokodilu« ki leži neposredno pod 

lokacijo zimskih hibernirajočih kolonij dolgokrilega netopirja v Škocjanskih jamah. Pripravljeni so predlogi 

ukrepov nadaljnje zatemnitve nekaterih LED svetil na odseku med Svetinovo dvorano in Šmidlovo dvorano za 

čas med oktobrom in aprilom (hibernacija netopirjev). Med 1. 11 do 31. 3. velja prepoved vodenja turističnih 

ogledov po »zgornji poti« mimo ponvic. 

V okviru promocije močerila in njegovega habitata ter ozaveščanja javnosti o pomenu reševanja človeških 
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ribic, ki jih naplavi na površje, so se predstavniki zavoda udeležili dogodka vračanja močerila v izvir Bela pri 

Vipavi, kjer je sodeloval tudi predsednik republike g. Pahor. 

I 

2.3.t Preveriti prisotnost in 

stanje ohranjenosti vrst: 

drobnovratnik, hribski urh, 

veliki pupek, travniški 

postavnež, hromi volnoritec 

2.408,62 

 
2.261,58 

Šturm 

Izvedel se je pregled prisotnosti vrst, vezanih na stoječa vodna telesa v širšem območju parka. Poseben 

poudarek je na vrstah Natura 2000 (predvsem mali pupek, veliki pupek in hribski urh, ter nižjih stadijev teh 

vrst), značilnih za območje Natura 2000 Kras SI3000276. Ugotovljena je prisotnost velikega pupka (Triturus 

carnifex) v kalih v parku in hribskega urha (Bombina variegata) v kalu pri Školju ter v soteski Reke. Spremlja 

se ekološko stanje habitata vodnih teles (kalov) v parku in bližnji okolici, v letu 2017 ni bilo zaznati večjih 

posebnosti. Stanje je stabilno in povsem primerljivo s predhodnimi leti. Potrjena je bila prisotnost travniškega 

postavneža (Eupydryas aurinia), petelinčka (Zerynthia polyxena), črtastega medvedka (Euplagia 

quadripunnctaria) v parku. Morebitne prisotnosti drobnovratnika (Leptodirus hochenwartii) in hromega 

volnoritca (Eriogaster catax) na območju parka do sedaj še nismo potrdili. 

I 
2.3.u Zagotavljati pogoje za 

čebelarjenje z avtohtono 

kranjsko sivko 
4.543,67 

 
2.638,27  

Opara 

Trenutno se čebelari z osmimi čebeljimi družinami. Letošnjo čebelarsko sezono je podobno kot lansko leto 

zaznamoval skromen meden doprinos. 
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Pregled realizacije Cilja 2  
 

Število ur na zaposlenega za izvedbo 2. cilja 
 

Zaposleni 

Število 

ur/število 

realiziran

ih ur 

Zaposleni 

Število 

ur/število 

realizirani

h ur 

Zaposleni 

Število 

ur/število 

realizirani

h ur 

Pečar 96/68 Martinčič 68/58 Može 444/438 

Zorman 705/703 Polh 72/72 Hohnjec 444/444 

Debevec 
123/123 

 
Požar 398/406 Koder 60/44 

Šturm 658/658 Čehovin 428/428 Cerkvenik 921/774 

Peric 290/290 Lozej 416/416 
Naravovarstveni 

nadzornik V 
200/0 

Opara 150/135 Iulita 300/148 Sezonski vodniki 4464/4464 

Kokalj 300/150 Čeligoj 28/28   

Pečar F. 558/256 Fajdiga 416/416 
Skupaj število 

ur 

11.539/ 

10.519 

 

Kazalnik za 2. cilj 
 

Dolgoročni cilj Kazalniki 

2. Ohranjanje ugodnega stanja naravnih 

vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter 

habitatnih tipov drugod v parku 

- Sokol selec je uspešno gnezdil v Sokolaku. Velika 

uharica ni bila prisotna v parku. Jadranska smrdljiva 

kukavica je prisotna v parku. Travniški postavnež, 

petelinček, črtasti medvedek so bili opaženi v PŠJ, 

prav tako rogač, bukov kozliček, hribski urh in veliki 

pupek. Dolgonogi netopir, dolgokrili netopir, 

navadni netopir, veliki in mali podkovnjaki so 

prisotni v PŠJ. Habitatni tipi N2k so tako v 

primerljivem stanju glede na predhodno leto. 

- Trend sprememb se bo meril z aktivnostmi znotraj 

projekta Za Kras (PUN) 
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 Dodatni kazalniki 

- Z odstranjevanjem ameriškega pajesena na 

posameznih točkah okoli sprejemnega centra so se 

zmanjšale površine preraščene s tujerodnimi 

rastlinskimi vrstami 

- 25 je bilo pregledanih naravnih vrednot, od tega 8 

tudi popisanih (glej 2.1.b) 

- Pogodbe o varstvu za vzpodbujanje primerne rabe 

kraških travišč bodo sklenjene v prvi polovici leta 

2018 v sklopu projekta Za Kras (PUN) 

 
 

Realizacija stroškov (v EUR) 

 

Odhodek PLAN 2017 
REALIZACIJA 

2017 

% 

REALIZACIJE 

Plače – proračun – javna služba 55.186,04 56.723,23 103 

Plače – NVFJS  87.244,93 85.190,13 98 

Plače iz projektov RS 2.132,04 1.056,99 50 

Plače iz projektov EU 8.528,16 4.227,98 50 

Plače - tržna dejavnost 662,58 511,05 77 

Plače skupaj 153.753,75 147.709,38 96 

Materialni stroški – NVFJS 33.600,00 23.162,24 69 

Stroški - NVFJS - sofinanciranje 
projektov  

5.000,00 0,00 0 

Stroški iz projektov RS 9.680,00 0,00 0 

Stroški iz projektov EU 38.720,00 0,00 0 

Materialni stroški skupaj 87.000,00 23.162,24 27 

Investicije – proračun - javna 

služba 
0,00 55.650,71 0 

Investicije – NJVFJS  0,00 6.470,74 0 

Investicije iz projektov RS  35.560,00 14.000,00 39 

Investicije iz projektov EU 142.240,00 56.000,00 39 

Investicije skupaj 177.800,00 132.121,45 74 

Odhodki skupaj 418.553,75 302.993,06 72 

 

 

Stroški drugega cilja so realizirani v višini 72 %. Realizacija stroškov je v skladu s programom dela 
razen odhodkov namenjenih projektni dejavnosti, ki se je začela izvajati kasneje kot je bilo 

predvideno. 
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3. cilj: Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine  
 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

 
Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki/ 
koordinator 

  
3. Sodelovanje pri 

varstvu kulturne 

dediščine 
72.618,55 62.338,14 

  

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

53.884,35 51.420,92 

III 
3.1.a Spremljati stanje 

kulturne dediščine 18.834,29 

 
17.498,34 

Kranjc 

Direkcija RS za infrastrukturo načrtuje preplastitev državne ceste RT-490 odsek 1018 Matavun-Zavrhek v 

okviru katere se nadomesti v RKD vpisane obcestne kamne utrjene z robnimi kamni (EŠD 30485) s kovinsko 

ograjo. Zaradi dediščinske vrednosti in določb ZRPŠJ (3 odst. 9. člena), se je konec februarja na direkcijo 

poslalo poziv, da se te ob preplastitvi ohrani in v aprilu prejelo pisno namero o rušenju. Na predlog članov 

strokovnega sveta se je direkcijo opozorilo, da mora pred posegom na podlagi ZRPŠJ pridobiti soglasje MOP 

ter spoštovati 9. člen Zakona o cestah. V začetku junija so bile na sestanku s predstavniki direkcije, JZ PŠJ, 

Občine Divača in ZVKDS vse predlagane alternativne rešitve, ki bi zagotavljale določeno mero varnosti in 

hkrati ohranjale dediščinsko infrastrukturo, zavrnjene, zaradi višine brežine, ki mestoma dosega pet in več 

metrov. Dogovorjeno je bilo, da se kamni ohranijo, zagotavljanje varnosti z dodatnimi ograjami pa še preuči. 

Predstavniki direkcije so zavrnili možnost umestitve načrtovanega pločnika skozi Matavun pod cesto in s tem 

ohranitev integritete prostorske zasnove vasi. Cestišče skozi vas se s pločnikom vred širi za 1,5 m, kar 

predstavlja velik negativen poseg v prostor. V decembru je DRSI pričela s sestanki z lastniki zemljišč za 

potrebe širitve ceste skladno s prvotno rešitvijo. 

Julija se je z objavo poziva na spletnem portalu in FB ukrepalo zoper odnašanje kamenja iz zasebnih zidov v 

Škocjanu. V septembru se je domačinom nudilo pomoč v zvezi z razpadlim kipom sv. Antona v škocjanski 

cerkvici ter problematiko ogroženosti fresk v cerkvici sv. Helene na Gradišču. Oktobra se je z restavratorjem 

ZVKDS pregledalo stanje nagrobnega spomenika Franca Mahorčiča na škocjanskem pokopališču (EŠD 9128, 

9108, 1883). Decembra se je postavilo oder v škocjanski cerkvici za potrebe fiksiranja odpadajočega stropa.  

V avgustu so bili z direktorjem Pokrajinskega muzeja Koper sklenjeni dogovori o nadaljnjem izvajanju 

spremljanja stanja njihovih eksponatov in s tem povezanih ukrepov s strani njihove pristojne službe v parku. 

Oktobra je bila podaljšana posodbena pogodba za eksponate iz J'kopinovega skednja. Zaradi okvare merilca 

temperature in vlage v J'kopinovem skednju, je bil v prejšnjem letu onemogočen odvzem podatkov.  

Junija se je izdelalo seznam knjig s pomočjo programa GALIS. Vodenje evidenc premične dediščine in 

arhivskega gradiva je preneseno v leto 2018 skladno s programom pripravništev. V oktobru in novembru so 

stekli uvodni pogovori med PMK in JZ PŠJ glede evidentiranja arheoloških najdb iz Tominčeve jame v Civico 

Museo di Storia ed Arte di Trieste. 

III 

3.1.b Organizirati in 

izvajati raziskovanje in 

dokumentiranje kulturne 

dediščine 

767,88 

 
2.188,81 

Kranjc 

V sklopu mreže fakultet se je sodelovalo pri organizaciji in izvedbi raziskovanja in dokumentiranja kulturne 

dediščine kot je opredeljeno pod točko 4.6.c. V februarju se je prevzelo magistrsko nalogo krajinske arhitektke 
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Petre Grmek z naslovom »Predstavitve arheoloških krajin in arheoloških ostankov v krajini na primeru območja 

Vremske doline in okolice Škocjanskih jam«, katere javno predstavitev se je v sklopu predstavitve 

aplikativnega dela Mreže univerz PŠJ izvedlo oktobra. V aprilu se je dr. Trevorju Shawu nudilo pomoč pri 

preverjanju podatkov za potrebe priprave nove monografije o Škocjanskih jamah v italijanskem obdobju. V 

skladu s tem se je izvedlo več razgovorov z domačini. Raziskave potrebne za novo muzejsko postavitev v 

Jurjevem skednju v skladu z aktivnostjo 4.3.f so se izvedle v drugi polovici leta. 

Park je gostil A kanal, ki je snemal oddajo o starovercih, kjer je dr. Katja H. Virgolet predstavila arheološko 

bogastvo in pomen območja Škocjanskih jam v starejših mitologijah ter park kot izjemen duhovni prostor. 

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) 

23.040,07 

 

22.884,67 

Kranjc 

Aktivnost je bila v večini realizirana že minula leta in se v letu 2017 ni nadalje izvajala. 

III 

3.1.f Zagotoviti predhodna 

arheološka raziskovanja pri 

zemeljskih posegih na 

območjih arheološke 

dediščine 

334,85 

 

320,00 

Pečar/Opara 

Na treh domačijah so se izvajale predhodne arheološke raziskave (Škocjan 7, Matavun 10 in Matavun 3c). Na 

lokaciji Škocjan 7 jih je financiralo MK, na lokaciji Matavun 3c PŠJ, na lokaciji Matavun 10 pa lastnik sam.  

III 

3.1.g Zagotoviti ustrezne 

strokovne predloge za 

izvajanje varstva kulturne 

dediščine 

9.339,39 

 

7.755,37 

Kranjc 

Za potrebe načrtovanja četrte faze razvojnega dokumenta za dolgoročno razvojno prenovo vasi, se je v 

januarju organiziralo in izvedlo usklajevanje tretje faze razvojnega dokumenta med Občino Divača, ZVKDS OE 

NG in zavodom. Dosedanje študije se je marca predstavilo na strokovnem svetu. Maja so bile skladno z 

razvojnimi dokumenti nastavljene podlage za vedutno sečnjo na ožjem zavarovanem območju (seznami in 

lastniki parcel ter strokovna izhodišča), ki so bile predane v obdelavo vodji NNS. V drugi polovici leta se je v 

sodelovanju z ZVKDS in ZRSVN OE NG pristopilo k izvedbi četrte faze razvojnega dokumenta, tj. projekta za 

izvedbo informacijske infrastrukture v parku, vključno s pešpotjo iz divaške železniške postaje. Načrt sloni na 

analizi stanja informacijske infrastrukture in ugotovitvi, da trenutna informacijska infrastruktura ne tvori 

prepoznavne celote in z raznolikostjo razkraja videz ureditve širšega območja. Pripravljen je bil predlog 

tipologije tabel (z načrti, tehničnimi opisi in oceno investicije za posamezni element) in njihove umestitve v 

prostor (s predlogom fazne realizacije in oceno stroškov vseh predvidenih tabel) s ciljem, da je teh elementov 

manj in so smiselno umeščeni. Obenem so bile skladno z razgovorom na ZRSVN in ZVKDS OE NG podane 

usmeritve za nadgradnjo CGP, ki se jo uporabi ob realizaciji. 

II 

3.1.i Izdati tematske 

publikacije za izvajanje 

ustreznega varstva 

kulturne dediščine 

1.567,88 

 
773,73 

Kranjc 

Marca se je izdelalo, natisnilo in po gospodinjstvih v parku razposlalo informativno zloženko o idejni zasnovi 

ureditve javnih površin vasi za domačine, ki je bila izdelana v okviru tretje faze razvojnega dokumenta za 

dolgoročno razvojno prenovo vasi. Med novembrom in decembrom je kot rezultat delavnice v okviru aktivnosti 
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4.6.e nastajala zloženka namenjena spodbujanju varstva arheološke dediščine na biosfernem območju v 

sodelovanju z Odborom za varstvo kulturne dediščine BOK. Konec decembra je bila natisnjena in poslana 

vsem gospodinjstvom na BOK. 

  
3.2 Izvajati ukrepe za 

ohranitev kulturne 

dediščine 
18.734,19 10.917,22 

III 

3.2.a Sanirati poškodovane 

in porušene suhe zidove, 

predvsem v naseljih in 

bližnji okolici, ohranjati 

znanje in vedenje o gradnji 

suhozidov 

11.286,03 

 
4.955,45 

Kranjc/Opara 

V sklopu čistilne akcije so bili popravljeni nekateri odseki suhih zidov v parku. 

V okviru konzorcija za suhozidno gradnjo je bila pod strokovnim vodstvom oktobra izvedena dobro obiskana 

delavnica popravila podpornega zidu na Učni poti Škocjan. Udeležilo se jo je 20 ljudi, od tega tudi nekaj iz 

zamejstva in iz osrednje Slovenije. Ker je bila večina dela opravljena s strani prostovoljcev, ni bilo potrebno 

najemati zunanjih izvajalcev. 

Skupno je bilo v letu 2018 obnovljenih okrog 100 m suhih zidov.  

III 

3.2.b Vzpostaviti in izvajati 

aktivnosti v okviru 

konzorcija za kraške 

suhozide 

7.448,16 

 

5.961,77 

Kranjc 

V okviru konzorcija se je koordiniralo in izvedlo zbor članov, dopisno sejo in dva sestanka upravnega odbora, 

aktivno sodelovalo pri njegovem delu (oblikovanje strokovnih stališč, pravilnikov, priprava javne tribune …), 

koordiniralo pripravo letnega plana za 2018, pripravilo in razposlalo potrdila o sodelovanju na projektu »Suhi 

zid - lepota pokrajine in znanje prednikov za prihodnost« 26. osnovnošolskim učiteljicam in vzgojiteljicam, 

izdelalo transparente konzorcija za potrebe delavnic in predstavitev na stojnicah, sodelovalo pri organizaciji, 

koordinaciji in izvedbi predstavitve konzorcija na Festivalu KAMNA v Pliskovici, usklajevalo pobude organizacije 

in izvedb delavnic obnove suhih zidov in hišk v letu 2017 in za 2018, za konzorcij koordiniralo dejansko 

izvedbo delavnice v Gornjih Vremah in na Gradišču, urejalo portal in FB profile konzorcija, redno obveščalo 

člane o dogajanju potom e-liste ter koordiniralo realizacijo drugih pobud članov oziroma slednjim nudilo 

pomoč pri izvedbi aktivnosti.  

V okviru programa za ozaveščanje kraških srednješolcev na temo suhega zidu se je nabavilo z logotipom 

dotiskane nagradne majice in barve za potrebe izvedbe več delne delavnice izdelave unikatnih potiskov za 65 

udeležencev lanskega etnološkega natečaja za kraške vrtce in osnovne šole »Zgodbe kraškega suhega zidu in 

kamna«. V nadaljevanju se je poskrbelo za vsebinsko, tehnično organizacijo in izvedbo postavitve ter otvoritve 

pregledne razstave omenjenega natečaja v Kosovelovi knjižnici Sežana, ki je bila na ogled v novembru. 

Decembra se je sodelovalo pri snovanju Kamentona za otroke v letu 2018.  

V okviru strokovne skupine za pripravo serijske nominacije suhozidne gradnje za vpis na Unesco 

Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva se je med januarjem in marcem intenzivno 

sodelovalo pri pridobivanju in urejanju pisem podpore idr. zahtevanih dokumentov, končnem vsebinskem 

usklajevanju dosjeja z namenom čim vidnejše zastopanosti Slovenije ter izdelavi prevoda izbranega video 

posnetka. Serijska nominacija za uvrstitev »Suhozidne gradnje« (»The Art of Dry Stone: Knowledge and 

Techniques«) na Unescov seznam je bila konec marca oddana na Medvladni odbor za varovanje nesnovne 

kulturne dediščine Unesco.  
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Pregled realizacije Cilja 3  
 

Število ur na zaposlenega za izvedbo 3. cilja 
 

Zaposleni 

Število 

ur/število 

realizirani

h ur 

Zaposleni 

Število 

ur/števil

o 

realiziran

ih ur 

Zaposleni 

Število 

ur/število 

realizirani

h ur 

Pečar 20/0 Martinčič 10/10 Može 80/50 

Zorman 20/20 Polh 12/10 Hohnjec 80/80 

Debevec 40/40  Požar 80/72 
Naravovarstveni 

nadzornik V 
64/0 

Peric 12/12 Čehovin 80/80 Sezonski vodniki 760/760 

Kranjc 364/425 Lozej 24/24   

Opara 100/98 Iulita 72/34   

Smerdelj 100/88 Fajdiga 80/80 
Skupaj število 

ur 

1.998/ 

2.035 

 

Kazalnik za 3. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 

3. Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine - V letu 2107 ni bil obnovljen noben kulturni 

spomenik  

 Dodatni kazalniki 
- Obnovljenih je bilo 130 metrov suhih zidov 

 

Realizacija stroškov (v EUR) 

 

Odhodek PLAN 2017 
REALIZACIJA 

2017 

% 

REALIZACIJE 

Plače – proračun – javna služba 13.228,21 13.572,45 103 

Plače – NVFJS  14.712,34 16.084,23 109 

Plače skupaj 27.940,55 29.656,68 106 

Stroški – NVFJS 20.878,00 10.573,59 51 

Materialni stroški skupaj 20.878,00 10.573,59 51 

Investicije – NJVFJS  23.800,00 22.107,86 93 

Investicije skupaj 23.800,00 22.107,86 93 

Odhodki skupaj 72.618,55 62.338,14 86 

 

Realizacija znaša 86 % in je nekoliko nižja od planirane. 
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4. cilj: Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja parka in 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 

1.243.215,81 1.170.493,84 

  

4.1 Organizirati 

naravi prijazen 

obisk po 

Škocjanskih jamah 

440.331,20 437.255,48 

I/II 

4.1.a Organizirati ter 

izvajati strokovno in 

varno vodenje 

obiskovalcev po 

Škocjanskih jamah 

ter prodaja lokalnih 

proizvodov 

393.830,35 

 

 

 

393.549,03 

Martinčič/ 
Požar/ 
Koder 

Zavod stremi k temu, da se naloge tudi na tem področju opravlja čim bolj kakovostno in uspešno, kar je 

pogojeno z zadostnim številom usposobljenega kadra. V zvezi s tem vsakodnevno zagotavlja naravovarstveni 

nadzor po jami in predstavlja Škocjanske jame kot svetovno dediščino na naravi in obiskovalcem primeren 

način. Tudi v letu 2017 je zavod organiziral tečaj oziroma usposabljanje za jamske vodnike, ki ga je uspešno 

opravilo 21 tečajnikov, ter kratek tečaj za študente, ki opravljajo v parku ostala sezonska dela. Za kakovostno 

opravljanje dela je bilo zaradi narave sezonskega dela zaposlenih 18 sezonskih sodelavcev in 26 študentov. 

Povečalo se je število obiskov v aprilu in maju, in sicer z dodatnim ogledom ob 12.00 uri, ko je obiskovalcev 

običajno največ. Organiziralo se je dodatne obiske za najavljene skupine, tako da se je skrajšal čas čakanja in 

posledično številčnost obiskovalcev, ki ne pridejo na ogled jam v organizirani skupini. Organiziran je bil 

brezplačni avtobusni prevoz iz Divače in PŠJ. V letu 2018 je Škocjanske jame obiskalo 178.000 obiskovalcev, 

kar je rekordno število. Slovenskih gostov je bilo 22.936, tujih pa 155.064. 

Po državah prihoda je največ Italijanov, sledijo jim Nemci, na tretjem mestu so gostje iz Velike Britanije, 

sledijo jim gostje iz Češke Republike in Španije. Trend rasti obiska se nadaljuje tudi zaradi ugodnega 

geostrateškega položaja in zaradi dejstva, da sodi Slovenija med varne destinacije. V prenovljeni trgovini s 

spominki se še vedno dopolnjuje izbor prodajnih izdelkov, v času sezone poteka prodaja spominkov tudi na 

stojnici.  

II 

4.1.c Izvajati 

monitoring števila 

obiskovalcev v okviru 

nosilne zmogljivosti 

1.269,69 

 

1.890,74 

Debevec 

Na pešpoti mimo dola Lisične je bilo od 1. januarja do 16. junija 6.724 pohodnikov, z dnevnim povprečjem 40 

oseb. Največ, 281 pohodnikov, je bilo v nedeljo 30. aprila. Na pešpoti mimo Škocjana je bilo v omenjenem 

obdobju 8.133 pohodnikov, z dnevnim povprečjem 49. Največ pohodnikov je bilo 28. maja in sicer 175. 

V drugi polovici leta je mimo Lisične šlo 8.990 oseb, z dnevnim povprečjem 46, v smeri od razgledišča proti 

Betanji 6.203. Največ jih je bilo 20. avgusta in sicer 175. Po pešpoti mimo Škocjana se je podalo skupaj 



 

29 

11.537 oseb, v smeri iz vasi proti kalu v Matavunu 6.690. Dnevno povprečje je znašalo 50 oseb, največje 

število pohodnikov je bilo 183 na dan 20. 8. 2017. 

II 

4.1.e Izvajati 

aktivnosti za 

enakomernejšo 

porazdelitev obiska 

čez leto 

9.266,82 

 

 

8.084,21 

Polh/ 
Martinčič 

Aktivnosti za prerazporeditev obiska potekajo celo leto, v marcu so se zaključile promocijske akcije, ki so 

potekale v zimskih mesecih in so bile namenjene najavljenim skupinam, upokojencem in družinam. 

Oglaševanje je poteklo po planu, nagovarjalo se je predvsem domače obiskovalce in obiskovalce iz bližnjih 

pokrajin sosednjih držav. 

V sodelovanju z društvom profesionalnih vodnikov Slovenije je zavod organiziral predavanja in terenske 

ekskurzije na temo zavarovanih območij, pravil obnašanja, ponudbi kakovostnih izdelkov in storitev v duhu 

dobrega sodelovanja s slovenskimi turističnimi vodniki in promocije zelenih območij. 

I 

4.1.f Organizacija in 

izvajanje 

naravovarstvenega 

nadzora po celotnem 

jamskem sistemu 

35.964,34 

 

 

33.731,51 

Zorman/ 
Martinčič 

Organizirano je bilo izvajanje naravovarstvenega nadzora po celotnem jamskem sistemu. Nadzor se zagotavlja 

redno in vsakodnevno. Večina usposobljenih sodelavcev je opravila izpit za prostovoljne naravovarstvene 

nadzornike, kar pomeni dodano vrednost v smislu nadzora, podajanja informacij in vzgoje obiskovalcev oz. 

strokovnega upravljanja z svetovno naravno dediščino. Nadzor se v Tihi in Šumeči jami izvaja prek jamskih 

vodnikov, ko vodijo skupine v jamo, medtem, ko v Veliki in Mali dolini ter Mahorčičevi in Mariničevi jami prek 

nadzornikov ali vodnikov, ki so prisotni na določenih najbolj preglednih, obiskanih in občutljivih odsekih 

omenjenih naravnih vrednot. 

  

4.2 Posodobiti in 

urediti 

infrastrukturo za 

obiskovanje jame 

142.841,66 164.325,12 

II 

4.2.b Obnoviti 

najbolj dotrajane 

odseke poti v Šumeči 

jami (pohodne 

površine, ograje …) 

141.887,34 

 

160.871,32 

Opara 

V prejšnjem letu se je nadaljevalo z obnovitvenimi deli v Veliki dolini. Obnovljen je bil nadstrešek med 

Schmidlovo in Tominčevo jamo, na novo se je preplastilo del poti in dokončalo ograjo s petimi prečkami po 

trasi poti čez Rebrico in čez naravni most. Zaradi ugodnega vremena so se planirana in potrjena dela v večji 

meri izvedla v letu 2017. Do sedaj je bilo iz te postavke počrpanih okrog 200.000 € (od pogodbene vrednosti v 

vrednosti 264.000 €), zato se bodo dela nadaljevala še v tekočem letu.  

Nadstrešek in del poti pod Tommasinijevim mostom se v dogovoru s predstavniki strokovnega sveta ne bo 

izvedel. Dogovorjeno je bilo, da se ta del poti začasno zapre za obiskovalce. 

Poleg tega je bil izdelan tudi idejni projekt za obnovo poti čez Rebrico; čaka se na naravovarstene pogoje oz. 

soglasje za dokončno izvedbo projekta. Razpis bo objavljen v letu 2018.  

II 

4.2.c Obnoviti 

posamezne odseke 

starih poti (Hankejev 

kanal, Novakov 

most), ki bodo 

954,31 

 
3.453,80 

Peric 
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namenjene 

raziskovanju in 

omejenemu 

ekskluzivnemu 

obiskovanju 

Izveden je bil razpis za obnovo poti v Hankejevem kanalu do Martelove dvorane. Pričela so se izvajati 

pripravljalna dela z izbranim izvajalcem.  

  

4.3 Obnavljati, 

posodabljati ali 

graditi 

infrastrukturo, ki 

omogočaa varno 

in doživeto 

obiskovanje parka 

486.645,53 404.923,65 

II 

4.3.a Celovito 

preurediti 

informacijski center z 

okolico (nadomestna 

gradnja 

gospodarskega 

objekta, posodobitev 

e-točke) 

395.086,57 

 

335.684,52 

Pečar 

V maju 2017 je bila dokončana rekonstrukcija parkirišča A za osebna vozila in motorje, preurejen je bil vhodni 

plato do sprejemnega centra, urejen plato za tržnico ter na novo urejeno in asfaltirano postajališče za 

avtobuse. Na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja za parkirišče B ob sprejemnem centru v parku – I. 

faza, je bil izdelan nov oporni armirano-betonski (AB) zid z ograjo in petimi nišami za spravilo zabojnikov za 

komunalne odpadke ter tremi nišami, ki bodo služili kot boksi za pse.  

Izdelan je bil tudi nov požarni armirano-betonski zid in prestavljena plinska cisterna. Do konca leta je bila 

urejena meteorna kanalizacija z vgrajenim lovilcem olj in asfaltirana servisna cesta ob gospodarskem objektu. 

Nad novim zidom je bilo urejeno enovrstno parkirišče z betonskimi tlakovci ter nad njim urejeno nekoliko 

večje parkirišče za osebna vozila in avtodome v makadamski izvedbi.  

Ker v letu 2017 ni bil še sprejet Občinski prostorski načrt za Občino Divača, so se dela na parkirišču B 

premaknila v leto 2018. 

V pozni jeseni je Arboretum izvedel celovito hortikulturno ureditev in zasaditev končanega parkirišča A. 

II 

4.3.b Izdelati, 

postaviti in vzdrževati 

informativne in 

izobraževalne table 

ter oznake 

(informacijski center, 

jame, učna pot 

Škocjan …) 

1.904,09 

 

2.877,44 

Peric 

Ob rekonstrukciji parkirišča ob sprejemnem centru je bilo izdelanih nekaj obveščevalno-usmerjevalnih tabel za 

potrebe organizacije obiska. Poleg tega je bilo izdelanih še nekaj tabel z opozorili za sprehajalno pot mimo 

razgledišča proti Dolnjim Ležečam. 

V okviru projekta Za Kras (ESRR) se je ogledalo in preučilo lokacije za postavitev izobraževalnih tabel o 

pomenu mirnih con. 

II 

4.3.c Urediti nevarne 

odseke pohodne 

površine na učni poti 

Škocjan in drugih 

sprehajalnih poteh v 

24.879,68 

 

24.451,32 

Opara 
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parku 

Popravilo in utrdilo se je glavno turistično pot v Globočak. 

II 
4.3.d Izdelati in 

postaviti klopi v 

parku 
0,00 

 

300,00 

Opara 

Zaradi dodatnih potreb se je postavilo novo klop ob turistični poti od sprejemnega centra proti glavni cesti. 

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) 

36.591,03 

 

18.017,78 

Kranjc 

V začetku leta so na ogled eksponatov v J'kopinovem skednju prišli strokovni delavci Pokrajinskega muzeja 

Koper. V juliju je njihov restavrator izvedel podrobnejšo oceno stanja ter poskrbel za konserviranje 

posameznih eksponatov na licu mesta. Dogovorjeno je bilo, da se s preventivo v sodelovanju z muzejem 

sistematično nadaljuje, v letu 2018 tudi izvede konservatorski poseg na najbolj načetem eksponatu 

J'kopinovega skednja – plugu, in sicer v prostorih Pokrajinskega muzeja Koper. V drugi polovici leta se je iz 

arhiva Slovenskega etnografskega muzeja pridobilo fotografije, ki so del J'kopinove postavitve, in poskrbelo za 

njihov ponatis. Stare fotografije, natisnjene konec 90. let 20. stol., so bile v zelo slabem stanju.   

Julija se je v zvezi z aktivnostmi vezanimi na novo muzejsko postavitev v Jurjevem skednju v Goriškem 

muzeju in pri Janku Samsi preverilo možnost izdelave replike čeftina, kot obrednega predmeta vezanega na 

udejanjanje obreda čaranja letine (zelšč) zabeleženega v Škocjanu. Dogovorjeno je bilo, da slednjo izdelamo 

sami in jo pošljemo v potrditev. Oktobra je bila pridobljena ponudba za konserviranje vrat, ki naj bi po 

ljudskem izročilu bile prinešene iz gradu Školj. Poleti se je skladno z aktivnostjo 5.1.g pisalo elaborat, ki naj 

služi kot podlaga te nove postavitve. Zaradi zamika začetka izvajanja projekta Za Kras (PUN), se je priprava 

idejnega osnutka posodobitve zbirke v Škocjanu 3 prenesla v 2018. 

Kljub naročilu prenove zbirke na sprejemnem centru za slepe in slabovidne, je izvajalec z deli le pričel in jih bo 

dokončal v letu 2018. 

Pričelo se je z izdelavo replike originalne makete ponornega dela Reke v Škocjanske jame iz leta 1894, ki jo 

hrani tržaški muzej (Museo Civico di Storia Naturale). Kljub zgodnjemu naročilu, je bila v letu 2017 izdelana le 

prva faza. Maketa bo nadomestila obstoječo novodobno maketo v zbirki zgodovine raziskovanja Škocjanskih 

jam. V drugi polovici leta se je pričelo z izdelavo kopij arheoloških najdb iz Mušje jame in grobišča pod 

Brežcem, ki jih hrani še en tržaški muzej, in sicer Museo Civico di Storia ed Arte. Kopije so predvidene kot 

dopolnitev arheološke zbirke v Delezovi domačiji, Škocjan 3. 

II 

4.3.g Na poteh 

zagotoviti varnost 

obiskovalcev 

(varovalne mreže), 

da se pri tem ne 

okrnijo 

geomorfološke in 

geološke naravne 

vrednote 

28.066,97 

 

23.470,03 

Opara 
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Spomladi se je pregledalo in popravilo vse varovalne mreže v Veliki in Mali dolini. Na lokaciji pod 

Tommasinijevim mostom se je odstranilo manjšo kamnito lusko. Ob alpinističnem pregledu lokacije se je 

opazilo še eno nevarno žarišče nestabilne hribine. Izvedensko mnenje smo pridobili s strani geologa dr. 

Mihaela Ribičiča. V mesecu juniju se je kot posledica odloma skale na poti čez Rebrico deloma sanirala hribina 

nad potjo. 

Avgusta se je na poti čez Rebrico odlomil velik skalni blok (približno pol kubičnega metra), zato je bila pot dva 

tedna zaprta. Izvedena je bila sanacija; posledično se je izpostavil pomen padajočega kamenja, ki ni vezan le 

na zimsko obdobje. Zato je zavod, skupaj z ZRSVN, geologom in podjetjem Kaskader, opravil podrobnejši 

pregled pobočij, ki bo v pomoč pri celovitejšemu varovanju pred padajočim kamenjem.  

V zimskih mesecih je bilo več velikih skalnih odlomov in podrtih dreves v Veliki dolini. Ograja je bila uničena 

na dolžini okoli 50 metrov; škoda je bila prijavljena na zavarovalnico.  

II 

4.3.h Preučiti 

možnosti za ureditev 

parkirišč zunaj 

zavarovanega 

območja 

117,20 

 

122,55 

Zorman 

Na parkirišču v obrtni coni Risnik sta odkupljeni parceli usposobljeni za začasno parkirišče. Uporabljali sta se 

ob večjem obisku v turistični sezoni, ko je na parkirišču ob sprejemnem centru zmanjkalo parkirišč ter za 

razne večje dogodke, kot sta Pohod ob ponoru Reke ali Belajtnga. Iz parkirišča vozi avtobus pogodbenika iz 

najbližje okolice parka in sicer vsakih 10- 15 minut tako, da vodenje in obisk potekata nemoteno.  

  

4.4 Promovirati 

park v širši 

ponudbi Krasa in 

Brkinov 

63.449,59 54.335,49 

III 

4.4.a Sodelovati z 

občino Divača pri 

skupni promociji 

ponudbe na območju 

občine 

4.140,75 

 
4.470,62  

Martinčič 

Sodelovanje zavoda in Občine Divača je na turističnem področju stalnica. Več aktivnosti je potekalo s člani 

Odbora za varstvo kulturne dediščine, z Razvojnim centrom Divača pa je park sodeloval pri izvedbi Festivala 

Kraške gmajne in pri koordinaciji turizma za Kras. Aprila je Odbor za varstvo kulturne dediščine BOK skupaj z 

vaščani izvedel kulturni dogodek v okviru katerega sta o cerkvici sv. Helene na Gradišču spregovorila župnik 

Ivan Bajc in konservatorka umetnostna zgodovinarka ZVKDS OE NG Minka Osojnik, zapel je MePZ Divača. 

Konservatorka se je zavezala, da bo poskušala najti načine za nujna konservatorska dela na cerkvici, saj 

ostenje pod težo strehe poka in ogroža freske.  

Člani istega odbora so z Občino Divača nadalje sodelovali v okviru programa Železničarskega praznika, ki je 

potekal med 1. in 3. 6. v duhu 160-letnice izgradnje Južne železnice. 3. 6. je bil izveden pohod po Vremski 

dolini z ogledom železniške dediščine in v Famljah je bila na ogled postavljena razstava Vodni viri in Južna 

železnica. 

III 

4.4.c V sodelovanju 

z drugimi turističnimi 

destinacijami na 

Krasu oblikovati nove 

turistične pakete 

5.178,77 

 

7.027,51  

Martinčič 

Sodelovanje poteka z nosilci turistične ponudbe na Krasu in ostalimi z območij: Brkini, Istra, Kvarner, Furlanija 

Julijska krajina. S ponudniki (npr. Kobilarna Lipica, Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Območna 

obrtna zbornica Sežana, upravitelji ostalih turističnih jam) in ostalimi, se je uskladilo skupne nastope in 

predstavitve ter spletno stran www.visitkras.si. Na novo se je vzpostavilo sodelovanje z Javnim zavodom 

http://www.visitkras.si/
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Komenski Kras. 

Na ta način zavod pripomore k podaljševanju povprečne dobe bivanja turistov, s katero se povečuje 

povprečna potrošnja turista, vključuje se več lokalnih ponudnikov in tako gradi trajnostni razvoj teh krajev. 

III 

4.4.d Predstavljati 

park na turističnih 

sejmih, borzah, 

delavnicah in v 

medijih 

48.372,30 

 

 

38.732,69 

Martinčič/ 
Polh 

Zaradi povečanega obiska preko leta, je zavod zmanjšal stroške na promociji. 

Aktivnosti so se izvajale sicer preko celega leta, predstavniki parka so se udeležili desetih sejmov, borz in 

predstavitev v tujini ter na desetih dogodkih v Sloveniji. Park je prisoten v medijih ter na večjih spletnih 

portalih, predvsem zaradi usmerjenosti v ciljne skupine. Promocija se je izvajala tako preko predstavitev na 

delovnih srečanjih, konferencah, kot tudi z razstavo fotografij in drugega promocijskega gradiva, npr. razstava 

v Državnem zboru ali izdelava promocijske trganke – zemljevida. PŠJ je že četrto leto zaporedoma prejel 

certifikat odličnosti, ki ga na podlagi ocen uporabnikov podeljuje Tripadvisor. PŠJ je bil kot del destinacije Kras 

izbran za finalista destinacije EDEN in prejel znak Zeleni Park Slovenije (del Zelene sheme slovenskega 

turizma).  

Preko Zavoda Krasen Kras se je park z arheološko dediščino v oktobru predstavili na sejmu arheologije in 

turizma v Salernu v Italiji. Za potrebo predstavitve je bil izdelan plakat o škocjanski arheologiji. 

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 

5.757,76 

 

 

4.104,67 

Martinčič/ 
Fajdiga 

17. 6. se je v okviru vseslovenske akcije Skupnosti muzejev Slovenije Poletna muzejska noč organiziralo in 

izvedlo predstavitev monografije posvečene največjemu prazgodovinskemu depoju z ozemlja Slovenije, tj. 

Mušji jami. Predstavitev in v nadaljevanju vodenje po arheološki zbirki parka je izvedel dr. Peter Turk iz 

Narodnega muzeja Slovenije, eden od avtorjev monografije. Dogodka se je udeležilo okoli 30 obiskovalcev.    

V okviru Festivala Kraške gmajne so potekale interpretacijske aktivnosti od aprila do oktobra. Izvedenih je bilo 

več predavanj, pohodov in razstav. Pri izvedbi aktivnosti festivala je sodeloval tudi Odbor za varstvo kulturne 

dediščine s pogovornim popoldnevom namenjenem pogovoru z zbirateljem mlajše generacije iz vplivnega 

območja. V času sezone je bilo izvedenih več ustvarjalnih delavnic v sklopu muzejskih zbirk. 

Novembra in decembra so stekli pogovori za serijo kratkih filmov z namenom predstavitve širšega območja 

parka skozi oči domačinov, ki živijo in delujejo v duhu trajnostnega bivanja z delovnim naslovom Vitezi Reke. 

  

4.5 V obnovljenem 

kulturnem 

spomenika 

Matavun 8 

zagotoviti 

možnosti za širitev 

izobraževalnih 

aktivnosti na 

področju varstva 

narave in kulture 

11.234,95 10.441,69 
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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 

8.359,81 

 

7.102,54 

Martinčič 

Izvedenih je bilo več predavanj in srečanj, med drugim je v kulturnem spomeniku potekalo izobraževanje in 

usposabljanje za jamske vodnike, prostovoljne naravovarstvene nadzornike, mrežo šol parka, mrežo univerz 

parka, prostovoljce odborov BOK, domačine in drugo zainteresirano javnost. V septembru je potekal 

slavnostni podpis vključitve kraških občin v Zeleno shemo slovenskega turizma. 

II 
4.5.b Organizirati in 

koordinirati kulturne 

dogodke 
2.875,14 

 

3.339,15 

Martinčič 

Izvedenih je bilo več razstav in najemov prostorov. Pridobilo se je kar nekaj novega knjižnega gradiva. Med 

septembrom in decembrom je bil s pomočjo študentskega dela izveden popis knjig, ki so se nabrale od 

zadnjega sistematičnega popisa v letu 2012. 

  

4.6 Izobraževati in 

ozaveščati 

obiskovalce in 

širšo javnost o 

naravnih 

vrednotah ter 

kulturni dediščini 

parka in Krasa 

98.712,89 99.212,41 

II 

4.6.a Ponatisniti 

stare in izdati nove 

tematske publikacije 

(zemljevide, 

prospekte, 

publikacije, drugo 

promocijsko gradivo) 

59.642,55 

 

60.201,94 

Martinčič 

Ponatisnjen je bil manjkajoči promocijski material, vse potrebne brošure, DVDji in prospekti. V okviru 

mednarodne akcije Škocjan Caves Rock je bila izdana knjiga V neznano. Izdana je bila publikacija Netopirji v 

PŠJ, kot začetna v seriji strokovnih publikacij o PŠJ. V sklopu projekta MAB in LASi je bila izvedena prva faza 

priprave promocijskega gradiva za BOK. Nabavljen je bil promocijski material. Park je obiskalo več novinarjev 

in predstavnikov turističnih agencij iz celega sveta. 

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 

14.888,08 

 

14.949,69 

Debevec/Kranjc 



 

35 

Med januarjem in začetkom marca se je koordiniralo raziskovalno delo Mreže šol PŠJ v počastitev dneva žena, 

ki je bilo letos namenjeno problematiki oblačilne mode skozi čas v naših krajih. Sodelovalo je pet šol, najmlajši 

z likovnim, starejši pa z raziskovalnim delom. Maja je bila za najmlajše sodelujoče pri projektu izvedena ura 

pravljic v jami, junija pa izdelan osnutek raziskovalne naloge v letu 2018.  

V okviru projekta Globalni cilji za trajnostni razvoj so šole v prvi polovici leta izdelale predstavitvene plakate 

globalnih ciljev, si jih izmenjale in v drugi polovici leta na njihovi podlagi oblikovale plakate s predlaganimi 

ukrepi za doseganje teh ciljev na našem biosfernem območju. 

Februarja in maja sta bili na OŠ Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici izvedeni dve filmski delavnici z 

zainteresiranimi učenci Mreže šol PŠJ. Izdelani so bili štirje filmi, ki so v obliki kolaža z naslovom Utrip naših 

krajev skozi oči učencev reke Reke na ogled na našem YouTube kanalu. Zaključek projekta je bil izveden z 

javno projekcijo opravljenega dela in ogledom Muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divači. 

8. 6. se je izvedlo 8. kongres mladih raziskovalcev BOK. Na njem je sodelovalo 43 učencev petih šol mreže 

šol, od 3. do 9. razreda. Njihovo delo so pod drobnogled vzeli raziskovalci Jamskega laboratorija Tular, ki so 

učencem obenem predstavili svoje delo v zvezi z raziskovanjem in varstvom Proteusa.  

V juniju je bil za mentorice mreže šol, v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo izveden strokovni seminar na 

temo varovanja in smotrne rabe mokrišč na Brionih in v Škocjanskem zatoku. Izvedenih je bilo več delavnic za 

učence OŠ Podgora Kuteževo,  OŠ dr. Bogomirja Magajne iz Divače in OŠ Košana izvedene delavnice na temo 

netopirjev, travniških rastlin in škocjanske arheologije. V oktobru pa so mentorice na OŠ Podgora Kuteževo 

prisluhnile strokovnemu predavanju o pticah selivkah dr. Ala Vrezca.  

13. 12. sta bili v vrste Mreže šol PŠJ s slavnostnim podpisom listine o delovanju sprejeti Osnovna šola Košana 

in Osnovna šola Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje, ki se nahajata na vplivnem območju parka in biosfernega 

območja. 

II 

4.6.c Vzpostaviti 

mrežo fakultet parka 

in jim ponuditi 

možnosti za izvajanje 

izobraževalnih 

programov v parku 

6.451,19 

 

 

6.308,78 

Debevec/ 
Kranjc 

Študentki Univerze na Primorskem se je v januarju podalo soglasje za uporabo in obdelavo podatkov pri 

magistrski nalogi z naslovom »Kriteriji vključevanja gostinskih dejavnosti v znamko PŠJ«, ki jo je uspešno 

zagovarjala v februarju. PŠJ je sodeloval pri izvedbi projekta Po kreativni poti do znanja z naslovom »Z 

lipicancem po UNESCO BOK«. Zasnovanih je bilo šest konjeniških poti po biosfernem območju ter izdelane 

računalniške aplikacije za njih.  

Od marca do konca junija se je v sodelovanju s Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske 

tehnologije Univerze na Primorskem izvajal projekt Po kreativni poti do znanja z naslovom »Interaktivna 

nadgradnja učne poti Škocjan z navideznimi, lokacijsko pogojenimi in nadgrajenimi digitalnimi vsebinami«. 

Izvedenih je bilo več terenskih ogledov, izbor gradiv in tehničnih rešitev ter predstavitev študentskega dela.  

13. 4. je zavod v sklopu Slavnostne podelitve diplom diplomantom prejel Bartolovo plaketo prijateljem 

Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem »PRO AMICIS FACULTATIS« za aktivno 

sodelovanje pri razvoju fakultete in njenega dela ter podpori njenega študijskega in obštudijskega dela.  

V decembru se je na povabilo Občine Pivka odzvalo na pobudo študentov geografije Filozofske fakultete 

Univerze v Ljubljani glede snovanja kolesarskih poti v Brkinih.    

V sklopu programa Sklada RS za štipendiranje »Po kreativni poti do znanja« je bil izveden projekt INUDIG, 

kjer so študentje pripravili interaktivni predlog ogleda zanimivosti po učni poti kot aplikacijo za pametni 

telefon. Izvedeno je bilo spremljanje odzivov obiskovalcev naravoslovnega centra na preizkušanje modela 

eholokacije. 

Študentje Fakultete za humanistične študije UP so pripravili publikacijo Hrana in njena priprava na Biosfernem 

območju Kras in porečju Reke. 

V poletnih mesecih je bila izvedena Mednarodna raziskovalna šola iz eko-fiziologije za biologe.  
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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 …) 

969,69 

 

 

1.598,48 

Peric/ 
Kranjc 

10. 3. se je koordiniralo in izvedlo postavitev razstave ob koncu raziskovalnega dela Mreže šol parka v 

počastitev dneva žena v razstavnem prostoru Promocijsko kongresnega centra Pr' Nanetov'h. Slednjo se je za 

potrebe izvedbe ure pravljic aprila preneslo in postavilo v predavalnico upravne stavbe. V sodelovanju z 

Zavodom za gozdove Slovenije in Gozdarskim društvom Sežana je bila postavljena razstava Pogozdovanje 

krasa skozi čas, ki je hkrati obeležila teden gozdov in jamski praznik Belajtngo. Aprila je bila v Knjižnici v 

Divači na ogled fotografska razstava »Snežnik«. Razstava Vodni viri Južne železnice je gostovala v okviru 

Železničarskega praznika v Famljah (glej aktivnost 4.4.a). Od 30. 9. do 7. 10. je bila v okviru Festivala kraška 

gmajna v organizaciji Odbora za varstvo kulturne dediščine BOK v predavalnici Škocjana 2 na ogled razstava 

Soboslikarstvo na Bistriškem. Na pobudo članice Odbora za VKD, kustodinje PMK na gradu Prem, je trinajst 

članov/prostovoljcev Odbora za varstvo kulturne dediščine BOK pripravilo fotografsko-literarno razstavo z 

naslovom Pripoved mlinov v objemu reke Reke danes, ki je bila odprta 30. 9. na gradu Prem v okviru Dnevov 

evropske kulturne dediščine v sodelovanju s TIC Ilirska Bistrica in PMK. V decembru je bila postavljena na 

ogled v razstavnem prostoru Promocijsko kongresnega centra Pr' Nanetov'h. 

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 …) 

6.258,25 

 

 

5.934,42 

Zorman/ 
Peric/Kranjc 

Organizirano je bilo tematsko predavanje s strani strokovnjaka IZRK ZRC SAZU o lampenflori v jamah s 

poudarkom na pojavljanju, posledicah in ukrepih. 

4. in 25. 11. se je izvedlo delavnico o principih varstva arheološke dediščine s ciljem spodbujanja dialoga in 

konkretnih akcij zainteresiranega prebivalstva z naslovom (Arheološka) dediščina kot dokument okolja. Več 

kot 20 udeležencev iz celotnega biosfernega območja je prisluhnilo predavanjem arheologinje in muzeologinje 

ddr. Verene Vidrih Peko in se pogovarjalo o tem kaj je (arheološka) dediščina, zakaj se nas tiče in kakšni so 

izzivi in nevarnosti njenega vključevanja v turistično ponudbo. Vsi udeleženci so pripravili in predstavili 

domače naloge o bližnjem arheološkem najdišču ter predlogih za njegovo vključitev v sodobno življenje. Na 

podlagi končnih ugotovitev, je bilo oblikovano sporočilo za javnost, ki je bilo v obliki zloženke razposlano vsem 

gospodinjstvom območja (povezava z aktivnostjo 3.1.i).   
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II 

4.6.f Organizirati 

izobraževanja za 

sezonske vodnike v 

parku 

5.015,89 

 
4.980,29 

Zorman 

Organiziran je bil tečaj in dva roka za izpit jamskega vodnika, tako za sodelavce parka kot za zunanje. Tečaja 

in usposabljanja se je udeležilo trideset novih kandidatov. Izpit je v obeh rokih opravilo 21 kandidatov (novi 

kandidati in/ali stari jamski vodniki z več kot petletnim stažem ali kandidati s predhodno opravljenim 

izobraževanjem).  

II 

4.6.g Organizirati 

dopolnilna 

izobraževanja za 

prostovoljne 

naravovarstvene 

nadzornike 

4.669,14 

 

4.874,87 

Zorman 

Za prostovoljne naravovarstvene nadzornike je bilo organizirano dopolnilno izobraževanje »Komunikacija s 

strankami in obvladovanje konfliktov«, v skrajšani obliki kot so jo imeli tudi naravovarstveni nadzorniki. 

Organiziran je bil ogled Muzeja krasa v Postojni pod vodstvom kustosa. Poleg tega so bila organizirana 

predavanja na temo ekstremnih vremenskih situacij, žuželčjega vida ter ekologije šakala. Aprila in novembra 

je bil izveden tudi popis šakala. Slišan je bil enkrat aprila na eni lokaciji in enkrat novembra, prav tako na eni 

lokaciji.  

Septembra je bila za prostovoljne naravovarstvene nadzornike organizirana strokovno ekskurzija (dopolnilno 

izobraževanje) na Solčavsko.  

II 

4.6.h V sodelovanju 

z drugimi 

zavarovanimi 

območji v Sloveniji 

vzpostaviti 

informacijsko mrežo 

za ozaveščanje 

obiskovalcev 

818,10 

 

 

363,93 

Zorman/ 
Martinčič 

Zavod je sodeloval z drugimi zavarovanimi območji na sejmu Naturo v Gornji Radgoni in na obeležitvi tedna 

evropskih parkov, ki je potekal v Ljubljani 24. 5. 2017. Udeležili smo se skupne predstavitve na sejmu Narava 

– Zdravje.  
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Pregled realizacije Cilja 4  

 

Število ur na zaposlenega za izvedbo 4. cilja 
 

Zaposleni 

Število 

ur/število 

realizirani

h ur 

Zaposleni 

Število 

ur/število 

realizirani

h ur 

Zaposleni 

Število 

ur/število 

realiziranih 

ur 

Pečar 1.440/1380 Polh 1264/1236 Cerkvenik 300/160 

Zorman 388/388 Požar 1058/1048 Hohnjec 1196/1227 

Debevec 582/510 Čehovin 1180/1180 Kokalj 32/10 

Šturm 260/260 Lozej 1040/1098 Pečar F. 40/30 

Peric 320/320 Iulita 1122/448 Narav. nadzornik V 920/0 

Kranjc 434/355 Fajdiga 1180/1168 Sezonski vodniki 10.316/10.116 

Opara 550/553 Može 1196/1053 Čeligoj 12/12 

Smerdelj 550/523 Koder 1472/1448   

Martinčič 1180/1163 Ivančič 250/250 Skupaj število ur 
28.282/ 

25.944 

 

 

Kazalnik za 4. cilj 
 

Dolgoročni cilj Kazalniki 

4. Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja 

parka in širjenje zavesti o parku 

- pri 178.000 obiskovalcev ni bilo zaznati 

sprememb jamskega okolja  

 Dodatni kazalniki 

- z aktivnostmi desezonalizacije se je povečalo 

število obiskovalcev izven glavne turistične 

sezone 
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Realizacija stroškov (v EUR) 

 

Odhodek PLAN 2017 
REALIZACIJA 

2017 

% 

REALIZACIJE 

Plače – proračun – javna služba 169.209,79 168.399,94 100 

Plače – NVFJS  200.761,41 190.452,00 95 

Plače iz projektov RS 215,00 104,14 48 

Plače iz projektov EU 859,97 416,54 48 

Plače - tržna dejavnost 16.255,18 16.818,07 103 

Plače skupaj 387.301,35 376.190,69 97 

Stroški – programi 5.800,00 5.800,00 100 

Stroški – sofinanciranje programov 
- NVFJS 

3.400,00 3.403,70 100 

Stroški stroški – NVFJS 335.600,00 280.649,64 84 

Stroški iz projektov RS 750,00 0,00 0 

Stroški iz projektov EU 3.000,00 0,00 0 

Stroški - tržna dejavnost 45.564,46 57.432,42 126 

Materialni stroški skupaj 394.114,46 347.285,76 88 

Investicije – NJVFJS  461.800,00 447.017,39 97 

Investicije skupaj 461.800,00 447.017,39 97 

Odhodki skupaj 1.243.215,81 1.170.493,84 94 

 

 

Realizacija stroškov tega cilja znaša 94 % in je skladna s finančnim planom, saj so se planirane aktivnosti v 

večini izvedle. 
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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 

101.879,91 110.098,76 

  

5.1 S sodelovanjem in 

aktivnim vključevanjem 

lokalnih prebivalcev v 

upravljanje parka 

krepiti njihovo podporo 

ohranjanju 

zavarovanega območja 

101.879,91 110.098,76 

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 …) 

251,13 

 

262,61 

Ščuka 

Organiziranih in izvedenih je bilo nekaj sestankov z lokalnim prebivalstvom, predvsem v zvezi s tekočo 

problematiko in skupnimi aktivnostmi. 

III 

5.1.b Pisno obveščati vsa 

gospodinjstva na območju 

parka o pomembnih 

dogodkih v parku 

0,00 

 

70,03 

organizator dogodka 

Po ustaljeni praksi se je nadaljevalo obveščanje gospodinjstev o pomembnejših dogodkih v parku. 

II 
5.1.c Urejati in oblikovati 

glasilo za domačine 1.284,62 

 

245,10 

Peric 

Izdan je bil bilten ob 20. obletnici parka in 30. obletnici Unesca, določen je bil uredniški odbor za glasilo, ki naj 

bi izhajalo enkrat letno. Izdaja druge številke se je premaknila v leto 2018. 

I 
5.1.d Organizirati in izvesti 

skupne čistilne akcije 23.526,62 

 

26.409,08 

Opara 

Aprila je bila organizirana tradicionalna delovna akcija med zaposlenimi v parku, domačini in prostovoljnimi 

nadzorniki. Delovne akcije se je udeležilo 40 udeležencev. Glavne aktivnosti so bile popravilo suhih zidov, 

urejanje vasi, urejanje trase za pohod ob ponoru Reke ter pobiranje odpadkov ob strugi Reke ter glavnih 

poteh in stezah. V avgustu so stekle intenzivne priprave za promocijsko čistilno akcijo Škocjan Caves Rock, ki 

je bila izvedena v septembru. 

Poleti so naravovarstveniki PŠJ skupaj s prostovoljci iz različnih držav (Francija, Belgija, Nemčija, Portugalska) 
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izvedli enodnevno čistilno delovno akcijo v parku kjer se je čistilo smeti, obrezovalo drevje ob zaraščenih 

poteh, zidalo suhe zidove in odstranjevalo tujerodne vrste. 

III 

5.1.e Sofinanciranje 

aktivnosti za pospeševanje 

varstva in razvoja na 

podlagi Odredbe o 

razdeljevanju sredstev 

40.803,63 

 

55.826,55 

Požar 

Aprila je bil v Uradnem listu RS, št. 17/2017 objavljen javni razpis za razdelitev nepovratnih sredstev 

prebivalcem v parku. Predmet razpisa so bili obnova kulturne dediščine, nakup peči na lesno biomaso, kjer gre 

za zamenjavo kotlov na fosilna goriva, izvedba poslovnega projekta z namenom pospeševanja usklajenega 

razvoja parka in predhodne arheološke raziskave. Komisija je oglede opravljenih del izvedla v oktobru in 

decembru in potrdila izplačilo vsem podpisnikom pogodb. 

Naknadno so se po odredbi razdelila sredstva za podjetniške ideje in obnovo tehničnega kulturnega 

spomenika po razpisu. 

V letu 2017 so bile podpisane dve pogodbi o sofinanciranju izvedbe poslovnega projekta z namenom 

pospeševanja usklajenega razvoja parka. 

II 

5.1.f Vključevati lokalno 

prebivalstvo v strokovno 

vodenje obiskovalcev po 

parku 

467,88 

 

70,03 

Zorman 

V vodenje so vključeni jamski vodniki in prostovoljni naravovarstveniki med katerimi so tudi domačini iz parka 

in vplivnega območja, ki v glavni sezoni pomagajo pri vodenju in ozaveščanju obiskovalcev po parku in v 

jamah. 

III 

5.1.g Sodelovati z lokalnim 

prebivalstvom pri izvedbi 

raziskovalnih nalog s 

področja ljudske kulture in 

načina življenja, 

izobraževanja in 

interpretacije muzejskih 

zbirk 

4.018,16 

 

2.223,44 

Kranjc/Ivančič 

Skladno z idejno zasnovo ureditve Jurjevega skednja se je v avgustu pisalo elaborat in izvajalo sprotne 

dodatne intervjuje s pripravo transkriptov o posameznih segmentih življenja na območju parka. Obdelalo se je 

poglavja kmetijstva, gozdarstva, lova, ribolova, račjega lova, nabiralništva, prodaje gozdnih in travniških 

proizvodov kot vir dodatnega zaslužka, napovedovanje vremena, vremenska magija in čaranje letine ali 

pomladansko obredje. Za naslednja leta ostajajo še poglavja o zdravilstvu, odnosu do vode, zemljine, 

obrtništvo, prosti čas, druga svetovna vojna in praznjenje vasi po njej. V septembru se je na podlagi 

obstoječih terenskih zapiskov in literature ter dodatnih razgovorov z domačini na pobudo Bogdana Kladnika 

pripravilo seznam delavcev in vodičev v jami od začetkov do ustanovitve JZ PŠJ. 

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 

1.318,10 

 

1.116,87 

Kranjc 
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Marca se je izvedla javna predstavitev končne idejne zasnove ureditve odprtih površin v Betanji, Škocjanu in 

Matavunu, ki se je izdelala v okviru aktivnosti 3.1.g v letu 2016 na podlagi dveh delavnic in drugih usklajevanj 

z domačini in ostalimi lastniki, predstavniki pristojne enote ZVKDS, Občine Divača in strokovnih služb zavoda. 

Odgovorna projektantka iz LUZ d. d. je udeležencem predstavila celotno vsebino dokumenta, tj. načrt celovite 

ureditve prometa, podrobnejše ureditve enajstih lokacij in smernice za oblikovanje urbane opreme. V 

decembru je odgovorna projektantka LUZ d. d. domačinom predstavila PZI za informacijsko infrastrukturo na 

ožjem zavarovanem območju, ki je bil izdelan v okviru aktivnosti 3.1.g v drugi polovici leta, ter nadaljnjih 

korakih v zvezi z realizacijo. V zvezi s predstavitvijo je bila pripravljena zabeležka z zavezujočimi sklepi. 

Obenem je bila za vsa gospodinjstva izdelana pregledna zloženka o potekajočih delih, ki bo razposlana v prvih 

dneh januarja 2018. 

I 

5.1.i Spodbujati 

tradicionalno rabo tal 

(gojenje starih sadnih vrst, 

rejo drobnice, košnjo suhih 

kraških travnikov, obnovo 

in ohranjanje delanih 

vrtač …) 

1.602,72 

 

3.011,00 

Zorman 

Vzpodbujalo se je tradicionalno košnjo travnikov po cvetenju trav z lastnim zgledom pri upravi. Jeseni se je v 

sodelovanju s Kozjanskim parkom in drevesnico Bilje nabavilo večjo količino sadik odpornega sadnega drevja 

(jabolka, hruške, češnje, slive …) od predvidenega. Sadike se je razdelilo domačinom na območju parka 

oziroma njegovem vplivnem območju (Vremski Britof, Škoflje, Gornje Vreme). 

III 

5.1.j Svetovati in 

sodelovati pri obnovi 

domačij oziroma 

posameznih elementov v 

skladu s kulturovarstvenimi 

pogoji in soglasji 

767,88 

 
210,09 

Kranjc 

Januarja je bil vsem gospodinjstvom na ožjem zavarovanem območju parka na pobudo odgovorne 

konservatorke arheologinje Patricije Bratina poslan poziv za najavo gradbenih posegov v obdobju 2017-2019 

na območju nepremične kulturne dediščine, kjer se ob posegih skladno z zakonodajo zahteva predhodne 

arheološke raziskave, saj bo MK razpisalo sredstva v ta namen. Prejelo se je dve najavi s pooblastili in skladno 

z dogovorom z goriško enoto ZVKDS podalo skupno vlogo za pridobitev kulturo-varstvenih pogojev. Konec 

februarja se je ob objavi razpisa MK ugotovilo, da zavod ni upravičen prijavitelj. Načrtovana uvedba 

strokovnega svetovanja za manjše posege na območju parka ni bila realizirana. Oktobra se je nudilo pomoč 

Škofeljcem pri pripravi vloge za KVP za potrebe zamenjave kritine na škofeljski cerkvi.   

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 

3.437,57 

 

3.876,82 

Martinčič 

Zavod je sodeloval z lokalnim društvom na podlagi programa prireditev in sicer pri tradicionalnem pohodu ob 

ponoru Reke in festivalu Škocjanfest. 
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III 

5.1.l S pomočjo lokalnega 

prebivalstva organizirati in 

izvesti dan parka, jamski 

praznik - Belajtnga 

8.422,98 

 

9.319,95 

Hohnjec/ Zorman 

Organizacija letošnjega Dneva parka Škocjanske jame, Jamskega praznika – »Belajtnge« je potekala od marca 

do realizacije 28. 5. 2017. 

Obiskovalci, ki jih je bilo lani približno 1.400, so si lahko po sprehodu skozi jamo, kjer je bil izveden prikaz 

tehnik raziskovanja nekoč in danes, ogledali pestro ponudbo ponudnikov izdelkov in pridelkov iz BOK. 

Dogajanje pa so še dodatno popestrile razne delavnice, razstave, nastop pihalnega orkestra Divača z gosti in 

plesnega društva Srebrna iz Senožeč, predstava Rejcev lipicancev ter ljudskih godcev in zabavljačev Brštulin 

Bande. Društvo kmetic Sežanske regije je ponovno prikazalo kmečke običaje, učenci OŠ dr. Bogomirja 

Magajne iz Divače pa so predstavili gradnjo suhega zidu, projekt Kuhnapato in časovni trak Divače z okolico 

Moj domači kraj. Potekala je predstavitev jamarskega društva Gregor Žiberna iz Divače in Divaške jame, 

sodelovali so tudi predstavniki društva Vezi in VDC  Koper, enota Divača najmlajši so lahko prisluhnili pravljici 

ob ognjišču, za ljubitelje kartanja pa je bila organizirana prava 'briškuljada'. Pri izvedbi je sodelovalo 47 

delavcev in sodelavcev parka in 8 članov TD Škocjan.  

III 

5.1.m Oblikovati pogoje za 

trženje proizvodov in 

storitev pod registrirano 

znamko parka 

13.125,42 

 

 

 
7.083,82 

Kranjc/ 

Martinčič/ 

Zorman 

Julija je minilo deset let od registracije štirih individualnih znamk JZ PŠJ. Njihova registracija ostane veljavna 

do 1. 1. 2018. Ena od znamk, ki je bila registrirana tudi z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja med 

ponudniki na biosfernem območju, se je lani na podlagi internega pravilnika, odločbe strokovne komisije in 

pogodbe podelila v rabo tretji osebi. Marca je bilo na podlagi sestanka na Uradu za intelektualno lastnino 

odločeno, da se ta znamka na novo registrira kot kolektivna, namesto ostalih treh individualnih znamk, pa se 

na novo registrirata dve, tj. kapljice in besedna zveza Škocjanske jame. Sledila je prevetritev, priprava in 

uskladitev dveh novih seznamov blaga in storitev, enega za potrebe registracije kolektivnih in enega za 

individualni znamki. Interni pravilnik iz leta 2012 se je prevetril in preoblikoval v Pravilnik o pogojih 

podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke PŠJ. Pri premišljevanju o navodilih uporabe CGP bodoče 

kolektivne znamke PŠJ za različne izdelčne in storitvene splete, se je pojavila potreba po dodatnem napisu ob 

obstoječem znaku s tem pa tudi vprašanje avtorskih pravic oblikovalca znaka. Zaradi časovnih zamud, se je 

julija vnaprej podalo vlogo za registracijo individualnih znamk. Do konca leta je bila uspešno izvedena 

registracija imena Škocjanske jame, medtem ko za kapljice postopek še ni bil zaključen. Ob tem je bilo v drugi 

polovici leta lastniku moralnih avtorskih pravic znaka PŠJ podano naročilo za oblikovanje novega znaka za 

potrebe kolektivne znamke ter redesign obstoječega CGP PŠJ skladno s sodobnimi tiskarskimi in oblikovalskimi 

standardi.  

Januarja je bil pripravljen ter v prvi pregled in dopolnitve večini članom komisije dan osnutek kriterijev za 

nastanitvene storitve. Julija je steklo usklajevanje kriterijev za nastanitvene storitve s pripombami dr. Janeza 

Bogataja, ki so bile podane na način, da postavljajo pod vprašaj konservatorska in muzeološka izhodišča 

kriterijev. Pomanjkanje časa za študiranje strokovne rešitve nastale situacije je krivo, da omenjeni kriteriji do 

konca leta niso bili usklajeni. 

III 
5.1.n Spodbujati rabo 

znamke parka v parku in 
 

2.853,19 

 

373,38 
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na širšem območju ter 

omogočati prodajo 

proizvodov 

Martinčič 

V novo urejeni prodajalni spominkov na sprejemnem centru parka se je pričelo s prodajo prvega proizvoda 

pod znamko parka – med. 

Za podporo deležnikom pri pripravi vlog za podelitev znamke je bil zadolžen pripravnik, ki v prvi polovici leta k 

izvajanju te naloge ni pristopil, pozneje pa je prevzel delo kot projektni sodelavec. Zaradi pomanjkanja kadra 

nadalje ni bila izvedena načrtovana organizirana predstavitev znamke potencialnim deležnikom in izdelava 

posebne podstrani za znamko na portalu JZ PŠJ. 

 

Pregled realizacije Cilja 5 v prvem polletju leta 2017 

 

Število ur na zaposlenega za izvedbo 5. cilja 

 

Zaposleni 

Število 

ur/število 

realizirani

h ur 

Zaposleni 

Število 

ur/število 

realiziranih 

ur 

Zaposleni 

Število 

ur/število 

realizirani

h ur 

Zorman 80/96 Opara 20/28 Može 32/32 

Hrib D. 8/8 Smerdelj 20/19 Hohnjec  32/101 

Tominc 8/8 Martinčič 184/142 Koder 32/18 

Hrib A. 8/8 Polh 80/46 Cerkvenik 20/120 

Ivančič 16/16 Požar 96/96 Narav. nadzornik V 8/0 

Šturm 8/8 Čehovin 32/32 Sezonski vodniki 146/146 

Peric 68/68 Lozej 8/8   

Kranjc 560/316 Iulita 32/8   

Debevec 28/8 Fajdiga 34/34 Skupaj število ur 
1.560/ 

1.366 

 
 

Kazalnik za 5. cilj 
 

Dolgoročni cilj Kazalniki 

5. Krepitev vključevanja lokalnega 

prebivalstva v dogajanje v parku 

- v aktivnosti zavoda je bilo tako ali drugače 

vključenih najmanj 30 % domačinov, 

- registriran je bil en proizvod z znamko PŠJ (od 

treh, ki si ga je zavod zadal za celotno obdobje 

PVR PŠJ 2013-2017) 
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Realizacija stroškov (v EUR) 

 

Odhodek PLAN 2017 
REALIZACIJA 

2017 

% 

REALIZACIJE 

Plače – proračun – javna služba 15.985,09 12.765,65 80 

Plače – NVFJS  8.341,45 8.625,35 103 

Plače - tržna dejavnost 353,37 209,07 59 

Plače skupaj 24.679,91 21.600,07 88 

Materialni stroški – NVFJS 77.200,00 86.943,69 113 

Materialni stroški skupaj 77.200,00 86.943,69 113 

Investicije – NJVFJS  0,00 1.555,00 0 

Investicije skupaj 0,00 1.555,00 0 

Odhodki skupaj 101.879,91 110.098,76 108 

 

Realizacija stroškov znaša 108 % in je odraz dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo.  
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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) 

23.360,57 25.915,92 

  

6.1 Izvajati aktivnosti za 

ohranjanje naravnih 

vrednot in kulturne 

dediščine 

18.033,16 22.934,27 

I 
6.1.a Sodelovati pri 

organizaciji in izvedbi čistilnih 

akcij 
5.768,41 

 

2.213,64 

Peric 

Zavod je tako kot v prejšnjih letih finančno in fizično podprl čistilno akcijo za čisto Reko, ki ga vsako leto 

organizira rafting klub »Mrzla uada« iz Ilirske Bistrice. Proti koncu leta je bilo očiščeno eno divje odlagališče 

pri Gornjih Vremah. 

Prav tako je sodeloval pri organizaciji obnove brvi čez Reko pod Suhorjem, vendar je projekt obnove s strani 

Občine Pivka zaradi pridobivanja ustreznih dokumentov nekoliko zadržan. V novembru se je na sestanku s 

predstavniki vaške skupnosti in Občine Pivka odprla še pobuda ureditve vaškega doma, ki ji je vodstvo zavoda 

zaenkrat bolj naklonjeno, s tem pa se zadrži realizacija obnove brvi, zaradi česar je tudi realizacija manjša od 

planirane. JZ PŠJ je na suhorsko brv opozoril ZVKDS OE NG v smislu morebitnega vpisa v Register nepremične 

kulturne dediščine Slovenije. 

V soboto, 23. 9., je bila s strani Parka Škocjanske jame in okoljskega gibanja Guardians of Universe 

organizirana večja mednarodna čistilna akcija, ki je združila številne »outdoor« športnike in druge ljubitelje 

narave iz osmih držav. Poleg Slovencev so se akcije udeležili še predstavniki Srbije, Hrvaške, Češke, Slovaške, 

Madžarske, Italije in Brazilije, skupno okoli 180 ljudi. Med drugimi so akcijo s prisotnostjo podprli planinci, 

smučarji, rafterji, kanjonisti, potapljači, parkovci, polarni raziskovalci, kanuisti, kajakaši, jamarji, šolarji, dijaki 

in domačini. Namen je bil očistiti smeti iz Škocjanskih jam, predvsem plastenke, ki jih je Reka v preteklih letih 

odnašala globoko v jamo in pred sifonom odlagala na jamske sedimente, poleg tega pa še številne lokacije v 

parku in okolici, s posebnim poudarkom na strugi površinskega toka Reke. Tako se je čistilo še v Mali dolini, 

soteski Reke, v Sušici – levi pritok Reke pred njenim ponorom pod Škocjanom, v udornici Risnik pri Divači, ki 

leži neposredno nad podzemnim tokom Reke, v Divaški jami, Mejamah pri Danah, pod Vremščico ter strugo 

Reke med Dolnjo Bitnjo in Bujami. Akcijo je budno spremljala ekipa Televizije Koper, ki je o tem pripravila 

krajšo reportažo. Prav to je bil eden ključnih delov akcije, namreč opozoriti širšo javnost o problematiki 

onesnaževanja narave, predvsem voda. Ob sprejemnem centru parka je bilo na koncu zbranih več kot dvesto 

vreč najrazličnejših odpadkov, ki bodo sortirani našli mesto na za to predvidenih odlagališčih.  

I 
6.1.b Sodelovati pri 

vzpostavitvi regijskega parka 

Kras in Geoparka Kras 
318,10 

 

332,64 

Zorman/Peric 

V 2017 ni bilo aktivnosti na temo regijskega parka Kras ali Geoparka, kjer bi PŠJ sodeloval.  
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Je pa zato zavod sodeloval pri vpisu bukovih gozdov v Unescov seznam naravne dediščine kot serijsko 

nominacijo skupaj z drugimi državami. Del vplivnega območja namreč pokriva ravno del naravnega rezervata 

Ždrocle ki je vpisan v ta seznam kot ohranjen del evropskih starodavnih bukovih gozdov. Med zasedanjem 41. 

Odbora za svetovno dediščino (World Heritage Committee UNESCO) v Krakovu na Poljskem, je bilo v 7. julija 

2017 na UNESCO Seznam svetovne dediščine, in sicer v sklopu transnacionalne razširitvene nominacije, 

uvrščenih 63 novih območij starodavnih in prvinskih bukovih gozdov v desetih državah. V Sloveniji sta kot 

območji posebne univerzalne vrednosti priznani pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle. 

Za Slovenijo je to drugi vpis na UNESCO Seznam svetovne naravne dediščine. V Seznam svetovne dediščine s 

področja narave, do sedaj kot edini vpis Slovenije, so bile pred tridesetimi leti vpisane Škocjanske jame. Temu 

naravnemu spomeniku se tako pridružujejo tudi prvinski bukovi gozdovi. Leta 2007 je UNESCO vpisalo 

gozdove v Ukrajini in Slovaški, leta 2011 je to serijo razširilo še z območji v Nemčiji. S sedanjim vpisom se je 

serija dopolnila še z območji v Albaniji, Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Hrvaški, Italiji, Romuniji, Sloveniji, Slovaški, 

Španiji in Ukrajini. 

II 

6.1.c Za lokalne prebivalce 

širšega območja parka 

organizirati in izvajati 

tematska predavanja in 

ekskurzije (varstvo narave, 

kulturna dediščina, ekološko 

kmetovanje …) 

3.932,26 

 

2.999,92 

Peric 

V prvi polovici leta so z namenom ozaveščanja širše javnosti na vplivnem območju parka bila organizirana 

naslednja predavanja: Marko Simič – Bogumil Brinšek, prvi slovenski jamski fotograf, Miha Krofel – Volkovi iz 

slovenskih gozdov, in Janez Tarman – Po sledeh šakala. V drugi polovici leta pa so sledila še naslednja 

predavanja: Marijan Govedič – O potočnih rakih v porečju reke Reke, Miha Krofel – Raziskovanje risa v 

snežniških gozdovih, Tomaž Miheli – Kje letajo jastrebi? in Eva Šabec – Zgodba krajinskega parka Pivška 

presihajoča jezera. Vsa predavanja so dobro obiskana (od trideset do petdeset ljudi), zato je smiselno s tem 

nadaljevati. 

Veliko predavateljev je prišlo brezplačno, zato je realizacija nižja od predvidene. 

I 

6.1.d Občasno, po potrebi, 

spremljati in analizirati 

osnovne fizikalno-kemijske 

parametre najpomembnejših 

vodnih virov v porečju Reke 

4.704,12 

 

6.704,51 

Peric 

Zaradi zastarele opreme in kemikalij v prvi polovici leta ni bil izveden monitoring. V drugi polovici leta so bile 

izvedene meritve nekaterih osnovnih fizikalnih parametrov, ki pa niso pokazale odstopanj od večletnih 

predhodnih meritev. Nabavljen je bil nov set za osnovne analize vode, ki je bil nekoliko dražji od planiranega. 

I 

6.1.e Sodelovati pri 

reševanju problematike 

zbiranja in čiščenja 

komunalnih odpadnih voda 

na vplivnem območju 

937,57 

 

8.630,27 

Pečar 

Začela se je izdelava študije vpliva izcednih voda deponije Globovnik na stanje v Škocjanskih jamah. 

I 

6.1.f Pridobivati podatke 

državnih monitoringov 

(biotska raznovrstnost, 

gozdovi, vode, prostor …) 

983,08 

 

862,78 

vsak za svoja področja 
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Na tej nalogi ni bilo izvedenih aktivnosti. 

I 

6.1.g Sodelovati pri pripravi 

razvojnih in prostorskih 

dokumentov občin na širšem 

območju parka na podlagi 

naravovarstvenih smernic 

1.104,99 

 

945,40 

Pečar/Zorman 

S strokovnimi službami na Občini Divača se je zavod redno pogovarjal in informiral o posameznih nalogah pri 

pripravi in sprejemu Občinskega prostorskega načrta za Občino Divača. Po pridobitvi pozitivnega mnenja na 

okoljsko poročilo bo OPN predvidoma sprejet v mesecu februarju 2018. Sprejeti OPN je pravna podlaga za 

izdajo gradbenega dovoljenja za izvedbo Parkirišča B. 

Predstavniki parka so se udeležili predstavitve ponovnega predloga umeščanja vetrnih elektrarn v vplivno 

območje parka ter na podlagi znanih raziskav in podatkov o bogastvu flore in favne ter migracijskih poti (tudi 

Natura 2000 vrst) in drugih dejstev (referendum proti vetrnicam) odločno ugovarjal ekonomsko 

neopravičljivemu in za naravo škodljivemu poseganju v naravo. 

I 

6.1.h Sodelovati pri 

spremembi pravilnika o 

obratovanju akumulacij 

Klivnik in Mola 

217,65 

 

175,07 

Peric 

Na tej nalogi ni bilo izvedenih aktivnosti, ker se komisija kljub večkratnim pozivom predstavnikov zavoda, ni 

sestala. Spremenjen pravilnik tako še vedno ni uradno sprejet, se pa praznjenje akumulacij ves ta čas (okoli 

pet let) izvaja po novem predlogu pravilnika, torej z zmanjšanim izpustom v sušni sezoni (okoli 600 l/s 

namesto prejšnjih okoli 900 l/s). 

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 

66,97 

 

70,03 

Peric 

Razen preverjanja, če je vsa oprema, ki je bila v preteklosti nabavljena, še v optimalnem stanju, na tej nalogi 

ni bilo izvedenih aktivnosti. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva iz Ilirske Bistrice so zatrdili, da je vse v 

najlepšem redu, da se redno usposabljajo in da so pivnike za odstranjevanje madežev na Reki enkrat uporabili 

ob iztoku nevarnih snovi, vendar v manjših količinah, ob Tovarni Lesonit. 

  
6.2 Izvajati aktivnosti 

podpornih in razvojnih 

dejavnosti 
5.327,41 2.981,64 

II 

6.2.b Izdelati in postaviti 

nove informacijsko-

izobraževalne točke na 

izbranih lokacijah 

2.105,90 

 

630,27 

Peric 

V maju se je pregledovalo vire in literaturo za potrebe priprave označevalnih tabel na širšem območju parka v 

dogovoru z Občino Divača. Žal le-te ni na razpolago, zato bo potrebna izvedba terenskega dela za pripravo 

vsebin. Zaradi pomanjkanja časa, se tabel za Laže in Dolenjo vas kasneje ni oblikovalo in izdelalo. 
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III 
6.2.c Spodbujati promocijo 

lokalnih proizvodov z znamko 

parka 
758,03 

 

676,73 

Martinčič 

Promocija proizvodov se izvaja na predstavitvah, sejmih in srečanjih tako doma kot v tujini. 

III 

6.2.d Sodelovati z nosilci 

turističnih dejavnosti pri 

povezovanju in skupnem 

nastopanju 

2.329,54 

 

1.604,62 

Martinčič/Polh 

Zavod aktivno sodeluje s Parkom vojaške zgodovine, s KP Pivška presihajoča jezera in z ostalimi ponudniki iz 

območja. Enemu od domačinov in ostalim razstavljavcem se je nudilo pomoč pri promociji razstav v galeriji v 

Betanji (oblikovanje in tiskanje plakatov, objava na FB profilu …). 

III 

6.2.f Sodelovati s pristojnim 

muzejem pri popisu zasebnih 

zbirk in njihova promocija na 

informacijskem centru parka 

133,94 

 

70,03 

Kranjc 

Na sprejemnem centru se je promoviralo muzejske zbirke na BOK in tamkajšnje dogodke. 

 

 

Pregled realizacije Cilja 6  

 

Število ur na zaposlenega za izvedbo 6. cilja 
 

Zaposleni 

Število 

ur/število 

realizirani

h ur 

Zaposleni 

Število 

ur/število 

realiziranih 

ur 

Zaposleni 

Število 

ur/število 

realizirani

h ur 

Pečar 104/74 Požar 8/8 Šturm 60/60 

Zorman 36/31 Lozej 16/16   

Peric 166/166 Koder 24/16   

Kranjc 88/11 Cerkvenik 70/26   

Martinčič 66/66 Debevec 90/40   

Polh 70/70 Sezonski vodniki 114/114 Skupaj število ur 912/696 
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Kazalnik za 6. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 

6. Preprečevanje negativnih vplivov na širšem 

območju parka (vplivno in prehodno 

območje parka) 

- očiščeno je bilo črno odlagališče pri Gornjih 

Vremah 

 Dodatni kazalniki 

- predstavniki zavoda so se udeležili na 

vsakoletni čistilni akciji »Spust za čisto Reko«  

 
 

Realizacija stroškov (v EUR) 

 

Odhodek PLAN 2017 
REALIZACIJA 

2017 

% 

REALIZACIJE 

Plače – proračun – javna služba 8.512,48 7.026,97 83 

Plače – NVFJS  5.233,07 4.035,41 77 

Plače - tržna dejavnost 265,02 185,84 70 

Plače skupaj 14.010,57 11.248,22 80 

Materialni stroški – NVFJS 6.350,00 9.390,00 148 

Materialni stroški skupaj 6.350,00 9.390,00 148 

Investicije – NJVFJS  3.000,00 5.277,70 176 

Investicije skupaj 3.000,00 5.277,70 176 

Odhodki skupaj 23.360,57 25.915,92 111 

 

 

Realizacija stroškov tega cilja znaša 111 % in je realizirana v skladu s planom.  
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7. cilj: 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 

770.590,31 584.878,64 

  
7.1 Urejanje prostora z 

upoštevanjem 

varstvenih ciljev parka 
1.138,48 980,41 

III 

7.1.a Z občino Divača 

sodelovati pri pripravi 

projektne dokumentacije 

za ureditev infrastrukture 

v naseljih v parku 

(zbiranje in čiščenje 

odpadnih voda, ogrevanje, 

širokopasovno omrežje, 

javna razsvetljava …) 

837,12 

 

980,41 

Pečar/Opara 

Z Občino Divača in projektantom smo sodelovali pri pripravi in izdelavi PGD in PZI dokumentacije za:  

-   izvedbo zbiranja in izgradnjo male biološke čistilne napravo (MBČN) v Betanji kapacitete 50 PE in  

-   zbiranje in odvajanje odpadnih komunalnih vod v Škocjanu in Matavunu ter priključitev na novo zgrajeno  

    ČN v Matavunu. Investicija se bo izvajala v naslednjih letih v okviru programa PUN – Za Kras. 

III 

7.1.b Z občino Divača in 

MK sodelovati pri rešitvi 

problematike postavitve 

mrliške vežice za naselja v 

parku 

301,36 

 

0,00 

Pečar/Opara 

Na tej postavki ni bilo nobenih aktivnosti. 

  

7.2 Izvajanje določil 

svetovnih mednarodnih 

konvencij in 

programov (Konvencija 

o svetovni dediščini, 

Ramsarska konvencija 

o mokriščih, UNESCO 

program MAB …) 

15.123,21 12.675,53 

  

A  

Konvencija o svetovni 

dediščini,  

Ramsarska konvencija 

o mokriščih 

  

I 
7.2.a Izvajati splošne 

obveznosti (poročanje, 

monitoring …) 
1.828,64 

 

1.435,61 

Debevec 
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Oddani sta bili dve poročili o izvajanju programa MAB na SNKU. Na prošnjo Urada za UNESCO je bilo 

pripravljeno kratko poročilo delovanju mreže šol in izvajanju dejavnosti v zvezi z globalnimi cilji trajnostnega 

razvoja.  

I 
7.2.b Vzpostaviti 

kakovosten sistem 

upravljavske učinkovitosti 
821,30 

 

542,73 

Debevec 

Potekala so popravila v sistemu on-line zapisovanja časa zadrževanja v jami za zaposlene. 

II 

7.2.c Vzpostaviti program 

izobraževanja za turistične 

vodnike in deležnike na 

lokacijah svetovne 

dediščine in mednarodno 

pomembnih mokriščih 

786,89 

 

822,85 

Debevec 

Vsebine UNESCO, Ramsar in MAB so bile vključene v redno izobraževanje vodnikov. V septembru je bilo 

izvedeno izobraževanje za Klub profesionalnih vodnikov Slovenije, ki je obsegalo predstavitev mednarodnih 

designacij PŠJ, varstva narave in lokalnih ponudnikov v BOK. Izobraževanje se je zaključilo novembra s 

predstavitvijo seminarskih nalog in podelitvijo potrdil udeležencem. 

II 

7.2.d Spodbujati 

integracijo ekosistemskega 

pristopa na vseh ravneh 

načrtovanja in upravljanja 

lokacij svetovne dediščine 

in mednarodno 

pomembnih mokrišč 

1.269,69 

 

0,00 

Debevec 

Izobraževanje za ekosistemske storitve v organizaciji IUCN ni bilo razpisano. 

II 

7.2.g Vključevati CEPA v 

izobraževalni in 

participatorni program in 

aktivnosti 

93,01 

 

1.050,45 

Debevec 

Zavod je sodeloval pri akciji Postani Donavski umetnik, ki jo organizira MOP in GWP. 

Dejavnosti CEPA so se izvajale v okviru programa Mreže šol PŠJ, dejavnost je navedena pod točko 4.6.b. Ob 

svetovnem dnevu mokrišč je bilo šolam posredovano gradivo v zvezi s temo WWD »Mokrišča preprečujejo 

naravna tveganja«. Za OŠ dr. Bogomirja Magajne je bilo izvedeno predavanje na to temo ter predstavitev 

mokrišča Songor v Gani. Za šole iz vplivnega območja je bilo izvedeno predavanje na temo rakov v reki Reki, 

ki je bilo izvedeno v sodelovanju s Centrom za kartografijo favne in flore na OŠ Antona Žnidaršiča v Ilirski 

Bistrici. 

Park je postal član mreže izobraževalnih centrov za mokrišča Wetland Link International in je tudi objavil 

prispevek v njihovem glasilu: WLI Bulletin, October 2017, https://wli.wwt.org.uk/2017/10/news/six-monthly-

updates/wli-bulletin-october-2016/  

II 

7.2.i Vzpostaviti ciljane 

izobraževalne programe v 

sodelovanju z mrežo 

ramsarskih lokacij iz tujine 

69,76 

 

140,06 

Debevec 

Izveden je bil strokovni seminar za mentorice mreže šol v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo na Brionih in 

v Škocjanskem zatoku, dejavnost je navedena pod točko 4.6.b.  

https://wli.wwt.org.uk/2017/10/news/six-monthly-updates/wli-bulletin-october-2016/
https://wli.wwt.org.uk/2017/10/news/six-monthly-updates/wli-bulletin-october-2016/
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  B Program MAB  

III 

7.2.l Razviti in izvajati 

program participacije 

javnosti, z vključitvijo 

javnega in zasebnega 

sektorja 

10.253,91 

 

8.683,84 

Debevec 

V okviru Odbora za varstvo kulturne dediščine (OVKD) se je nudilo strokovno pomoč pri vrednotenju in 

popularizaciji umetnostno zgodovinske in mlinarske dediščine ter popularizaciji železničarske dediščine (glej 

aktivnost 4.4.a). Januarja se je članici odbora nudilo napotke in gradivo za obnovo kala na Suhorju. Februarja 

se je članom iz Vremske doline pomagalo s pripravo osnutka vloge KVP za prekritje strehe Vodarne Draga ter 

posredovalo študentski popis inventarja le-te iz leta 2015. Od julija do septembra se je vsebinsko in tehnično 

koordiniralo nastanek razstave Pripoved mlinov v objemu reke Reke danes in njene otvoritve v okviru Dnevov 

evropske kulturne dediščine na gradu Prem. Avgusta se je nudilo podporo predstavnici VS Suhorje pri 

pobudah za vzpostavitev sodelovanja z okoliškimi občinami. Oktobra se je usklajevalo program dela odbora za 

leto 2018.  

Na povabilo UNESCO pisarne iz Benetk se je predstavnica BOK udeležila MAB Youth Foruma, ki je potekal 

septembra v Italiji. V namene te predstavitve je bil izdelan tudi film s predstavitvijo varovanja reke Reke. 

Odbor za varstvo narave BOK je, zaradi zasedenosti terminov v knjižnici v Ilirski Bistrici, razstavo o orhidejah 

premaknil na drugo leto. V okviru Festivala kraške gmajne pa je bila izvedena predstavitev orhidej, metuljev 

ter netopirjev in modela eholokacije za širšo javnost. V sodelovanju s člani Odbora za varstvo narave BOK je 

bil posnet film o varstvu in raziskovanju netopirjev v PŠJ.  

17. 11. je bila izvedena delavnica z mentoricami mreže šol, člani odborov in ambasadorji BOK namenjena 

oblikovanju komunikacijske strategije območja.  

  
7.3 Mednarodno 

sodelovanje 18.591,63 16.420,92 

III 
7.3.a Izvajanje skupnih 

aktivnosti z Bavarsko 1.335,75 

 

560,24 

Peric 

Potekali so razgovori v zvezi z izmenjavo študentov Univerze na Primorskem in NP Berchtesgaden, ki je bila v 

avgustu tudi realizirana. Obisk predstavnikov PŠJ v Biosfernem rezervatu in Nacionalnem parku 

Berchtesgaden ni bil izveden. 

III 

7.3.b V sodelovanju z 

Jamo v Briščkih in 

Univerzo v Trstu izvajati 

aktivnosti v skladu s 

protokolom o sodelovanju 

133,94 

 

140,06 

Peric 

Izveden je bil skupni sledilni poskus na Reki, pri katerem sodeluje tudi IZRK iz Postojne (glej 2.1.e). 

II 

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 

267,88 

 

280,12 

Peric 
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V okviru kongresa EuroMAB 2017 v Franciji sta se predstavnici parka sestali s predstavnico pobratenega parka 

in biosfernega območja Mamutske jame (ZDA). Predstavljeno ji je bilo delo zavoda in predano gradivo z željo 

po definiranju morebitnih skupnih akcij (glej aktivnosti 7.4.i in 7.3.d). 

II 

7.3.d V sodelovanju z 

drugimi lokalitetami 

mednarodnega pomena 

znotraj organizacije 

UNESCO izvajati aktivnosti 

za skupno predstavitev 

(skupne publikacije, 

tematske razstave …) 

1.339,39 

 

2.472,89 

Debevec 

Maja je zavod gostil upravljalce in deležnike BO Nockberge iz Avstrije.  

Predstavnik MAB nacionalnega odbora Brazilije je na zasedanju Mednarodnega svetovalnega odbora MAB 

podal predlog po oblikovanju delovne skupine biosfernih območjih z jamami, ki bi jo koordinirali v sodelovanju 

z BOK. 

Na kongresu EuroMAB 2017 v Franciji je bila sprejeta dekleracija biosfernih območij z rekami. Potekali so 

dogovori o sodelovanju z BO Tepiora, Italija, na področju arheologije, narave in turizma, z BO Camargue, 

Francija na temo reševanja konfliktov v zvezi z upravljanem voda. Z UNESCO Centrom za mediteranska BO so 

potekali razgovori o sodelovanju mreže univerz. Z BO Entlebuch, Švica, BO Galloway and Southern Ayrshire, 

Škotska, je bil izražen interes o vzajemni pomoči na temo čarterjev in znamke. S predstavniki BO Pilis, 

Madžarska in BO Basin de la Dordogne so potekali razgovori o sodelovanju med biosfernimi območji. BOK je 

tudi vključen v koordinacijski odbor delovne skupine za komunikacijo v BO. 

Oktobra se je zavod, skupaj z Uradom za UNESCO, udeležil srečanja mreže evropskih območij, vpisanih na 

Seznam svetovne dediščine v Lübecku v Nemčiji. Tudi Slovenija ima namen, da (po vzoru drugih evropskih 

držav) ustanovi neformalno združenje območij svetovne dediščine z namenom boljšega povezovanja teh 

območij, boljše prepoznavnosti, izmenjave izkušenj in možnosti prijave na finančna sredstva.  

Pripravljena so bila vsa gradiva o Biosfernem območju Kras, za publikacijo, ki jo je septembra izdala 

Mediteranska mreža biosfernih območij in je izšla v Španiji v španskem, francoskem in portugalskem jeziku. 

Prav tako so bili izvedene priprave za tisk te publikacije tudi v Sloveniiji. Na pobudo Švedskega nacionalnega 

odbora MAB smo se udeležili spletnega foruma glede pomena BO za uresničevanje globalnih ciljev za 

trajnostni razvoj. 

II 

7.3.e V sodelovanju z 

upravljavci zavarovanih 

območji znotraj Alpske 

mreže izvajati skupne 

aktivnosti 

3.069,69 

 

1.124,02 

Peric 

Znotraj te aktivnosti je potekala korespondenca o tekočih zadevah. Predstavniki zavoda so se udeležili redne 

letne konference v Admontu in srečanja naravovarstvenikov alpske mreže, t.i. memoriala Danilo Re. 

II 

7.3.f V sodelovanju z 

upravljavci znotraj mreže 

zavarovanih območij 

Europarc izvajati skupne 

aktivnosti 

4.104,99 

 

2.745,86 

Zorman 

Zavod se je udeležil srečanja predstavnikov Europarca in članov iz Slovenije, kjer je bila predstavljena 

vzhodno in srednje evropska sekcija članic Europarca, ki je pred kratkim nastala in kamor smo vabljeni tudi 

upravljavci zavarovanih območij iz Slovenije. 
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Zavod se je udeležil tudi letne konference EUROPARC v Montanas Magicas na Portugalskem.  

II 

7.3.g V sodelovanju z 

upravljavci turističnih jam 

znotraj mednarodne 

speleološke zveze ISCA 

izvajati skupne aktivnosti 

2.535,75 

 

2.645,24 

Zorman 

V tem letu poleg nekaj korenspondence s tajnico organizacije in podelitve certifikata odgovornega upravljalca 

turistične podzemne jame, ni bilo drugih aktivnosti. 

I 

7.3.h Vodenje in 

koordinacija priprave 

serijske nominacije 

Klasičnega krasa za vpis 

na seznam svetovne 

dediščine 

5.055,55 

 

4.997,21 

Cerkvenik 

V prvi polovici leta je bila zbrana večina strokovnih gradiv za nominacijski dosje ter osnovana struktura za 

Načrt upravljanja, v drugi polovici leta pa se je pričela priprava načrta upravljanja.  

II 

7.3.i Z namenom 

izmenjave izkušenj in 

izboljšanja upravljanja 

navezati stike z drugimi 

upravljavci zavarovanih 

območij ali institucijami, ki 

niso navedeni zgoraj 

748,68 

 

1.455,29 

Peric 

Januarja je bila izvedena predstavitev izobraževalnih programov in mreže PŠJ predstavnici WWF Srbija, ki nas 

je v aprilu skupaj z Nacionalnim parkom Tara povabila k soorganizaciji strokovnega seminarja v Perućcu 

(Srbija) med 24. 4. in 26. 4. z naslovom »Izobraževalni programi – v naravi, o naravi, za naravo in ljudi« v 

okviru projekta »Zavarovana območja za naravo in ljudi«. Ob bok seminarju se je obiskalo upravo in 

informacijski center NP Tara, ki se nahaja v samem mestu Bajina Bašta. Strokovni vodji NP Tara in 

sodelavcem se je predstavilo naše delovanje v okviru mednarodnih konvencij ter varstva in raziskovanja jam 

in površja. Izrazilo se je pripravljenost za sodelovanje. Maja se je v PŠJ gostilo deležnike in uslužbence uprave 

avstrijskega Biosfernega območja Nockberge. V juniju so se v okviru Festivala alpsko cvetje predstavniki parka 

udeležili posveta o trajnostnem turizmu v zavarovanih območjih. Srečali so se s predstavniki NP Kornati in NP 

Una. V septembru je PŠJ gostil Gunterja Koha iz Odbora UNESCO Avstrija. V novembru so PŠJ obiskali 

zaposleni iz NP Paklenica.  

  
7.4 Splošne naloge in 

aktivnosti 735.736,99 554.801,78 

I, II, 

III 

7.4.a Izvajati upravno-

administrativne in 

organizacijske naloge 

(načrtovanje, poročanje, 

vodenje nepremičnin, 

organiziranje, strokovne 

predstavitve, 

koordiniranje) 

157.138,69 

 

147.280,36 

direktor in zaposleni 

Januarja se je pripravilo letno poročilo in organiziran je bil sestanek na temo novega pravilnika javnega 

naročanja. Februarja se je pričelo s pripravo in vsebinskem usklajevanjem novega PVR 2018-2022. Osnutek je 
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bil napisan v marcu, kasneje je šel v usklajevanje na ZRSVN, ZVKDS in lokalnim skupnostim, tik pred koncem 

leta pa še na medresorsko usklajevanje. Oktobra je bil pripravljen osnutek letnega plana za 2018, ki je bil 

konec leta tudi sprejet na seji sveta. 

Sprejeti so bili novi interni pravni akti: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovnem času v 

javnem zavodu Park Škocjanske jame, Slovenija, Pravilnik o uporabi uniforme, službene obleke in osebne 

varovalne opreme v javnem zavodu Park Škocjanske jame, Slovenija, Pravilnik o uporabi službenih mobilnih 

telefonov in storitvah mobilne telefonije v javnem zavodu Park Škocjanske jame, Slovenija in Pravilnik o 

javnem naročanju v javnem zavodu Park Škocjanske jame, Slovenija. O slednjem je bilo izvedena predstavitev 

za vse zaposlene. Svet zavoda je sprejel spremembe in uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o notranji 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. 

Možnosti zaposlitve v javnem zavodu so bile predstavljene iskalcem zaposlitve na štirih različnih zaposlitvenih 

sejmih, in sicer v Postojni v organizaciji Zavoda RS za zaposlovanje, v Portorožu v organizaciji Fakultete za 

turizem UP, v Ilirski Bistrici v organizaciji Zavoda Nefiks, v Ljubljani na Kariernem sejmu v organizaciji Styria 

digital marketplaces, d.o.o. Na vseh sejmih se je izvedlo razgovore s potencialnimi kandidati. 

Strokovni svet je izvedel 36. sejo strokovnega sveta, kjer je obravnaval več strokovnih vprašanj in dodal svoje 

predloge in usmeritve. 

Svet zavoda je izvedel pet sej, od tega tri redne in dve dopisni. 

Izvedlo se je postopek oddaje javnega naročila male vrednosti tiskarskih storitev in z izbranimi ponudniki 

sklenilo okvirni sporazum. 

I 

7.4.b Izvesti 

reorganizacijo zavoda za 

odpravo ugotovljene 

pomanjkljivosti in 

zagotoviti izvajanje novih 

aktivnosti 

7.603,64 

 

7.651,47 

direktor 

Sprejete so bile tiste spremembe sistemizacije, ki so bile potrebne za zagotovitev opravljanja nalog in ciljev 

zavoda, predlog spremembe celotne sistemizacije je v usklajevanju na resornem ministrstvu. 

  
7.4.c Pripravljati in voditi 

domače in mednarodne 

projekte 
0,00 

 

 

912,19 

Vodje 

projektov 

 Live on the karst 1.038,03 

 

1.264,88 

Peric 

Aprila je bila organizirano terensko delo za dijake gimnazije iz Sežane. Na primeru udornice Lisična so dijaki 

pripravili prispevek na temo morfologije udornice, prsti ter rastlinstva za eno-tedensko strokovno ekskurzijo v 

Francijo.  

Ekskurzije v Mende v Francijo se je udeležila tudi predstavnica parka, ki je nudila strokovno pomoč pri 

razumevanju kraških pojavov in procesov ter primerjavo med kraškimi območji v Sloveniji in Franciji.  

 Po praktični poti do znanja 502,27 

 

350,15 

Debevec 

Spomladi sta bila izvedena dva projekta v sodelovanju z Univerzo na Primorskem, dejavnost je opisana pod 

točko 4.6.c. 
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 ESRR_PUN – Za Kras 168.735,02 

 

27.502,22 

Kokalj/Pečar F. 

Z večjo zamudo se je septembra pričelo z izvajanjem štiriletnega kohezijskega projekta Za Kras (ESRR), zato 

je poraba na tem projektu v letu 2017 bistveno manjša. Izveden je bil odskočni sestanek in več delovnih 

sestankov s projektnimi partnerji. Decembra je sledila novinarska konferenca. Ustvarjena sta bila profila na 

socialnih omrežjih (Facebook in Instagram), preko katerih se objavljajo novice. V glasilih občin na ozemlju 

katerih poteka izvajanje projektnih aktivnosti so bili objavljeni PR članki. Izdelan je bil koledar na temo 

habitatov in vrst, ki jih naslavlja projekt. Za potrebe izvajanja projekta je bila kupljena oprema (mobilna 

telefona in prenosnika). Decembra je bil oddan prvi zahtevek. 

 Kras’nKrš  Peternelj/Škerjanc 

V mesecu maju je bil zavod obveščen, da je bil projekt Kras’n Krš med skoraj 100 prijavljenimi projekti eden 

od šestih odobrenih projektov na Programu Interreg Slovenija-Hrvaška. V maju so potekala še neposredna 

pogajanja z organom upravljanja, pripravilo se je še nekatere pojasnitve. Na željo projektnih partnerjev se je 

začetek izvajanja projekta prestavil iz 1. 5. na 1. 9. 2017. S 1. septembrom 2017 se je pričelo z izvajanjem 

projekta KRASn'KRŠ. V naslednjih mesecih se je v okviru projekta zvrstilo nekaj sestankov in delavnic, med 

katerimi velja izpostaviti odskočni sestanek vseh projektnih partnerjev ob začetku izvajanja projekta v PŠJ 

(september) ter prvi sestanek projektnega sveta v Rijeki in Brodu na Kupi (december). V mesecu decembru je 

bila v PŠJ organizirana novinarska konferenca-čajanka, kjer se je predstavilo vse aktivne projekte. O pričetku 

izvajanja projekta je bil objavljen PR članek v glasilu občine Divača, prav tako pa se o vseh 

aktivnostih/dogodkih na projektu redno piše objave tudi na socialnem omrežju Facebook. Za potrebe dela na 

projektu je bila kupljena računalniška oprema. 

 LASi 4.281,96 0,00 

Zaradi administrativne neustreznosti je bil projekt zavrnjen.  

 MobiTour 21.114,87 

 

8.525,15 

Rozman 

Z oktobrom se je pričelo izvajanje 30 mesečnega projekta MobiTour, ki je financiran v okviru Programa 

čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija – Slovenija 2014-2020. Izveden je bil odskočni sestanek oz. prvi 

sestanek upravnega odbora ter novinarska konferenca. Zaključeni so bili dosežki R1.WP1 Poslovnik upravnega 

odbora, R2.WP1 Zapisnik prvega srečanja UO (KoM), R4.WP1 Evalvacijski načrt projekta. Ustvarjena sta bila 

profila na socialnih omrežjih (Facebook, Twitter), v glasilih občin Hrpelje-Kozina, Divača in Sežana so bili 

objavljeni PR članki. Pričelo se je z izvajanjem WP3 aktivnosti. 

Zaradi kasnejšega začetka je poraba sredstev manjša. 

 
Priprava prijav na nove 

projekte 18.900,48 

 

20.262,97 

Peric 

Marca se je zavod vključil v projektno prijavo na razpis LAS Zavoda Krasen Kras namenjenega obnovi in 

popularizaciji gradišča Debela griža (»Izvedba pripravljalnih dejavnosti in otvoritev muzeja na prostem 

Arheološki park Debela griža«). Naloga zavoda, ki nima svojega finančnega vložka, je koordinacija priprava 
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strokovnih predavanj na temo suhega zidu do marca 2018. 

Marca se je park v okviru Koordinacije za turizem Krasa in Brkinov vključil v projektno pripravo dveh turističnih 

projektov na razpis LAS. Vodilni partner obeh je Zavod ŠTIP, Sežana. V maju je prišlo obvestilo, da je bil 

projekt Krasnost Krasa in Brkinov odobren. V okviru projekta bodo izvedene aktivnosti za obogatitev nekaterih 

prireditev destinacije, med drugim Festivala Kraška Gmajna.  

Zavod se je vključil tudi v pripravo projekta Satureja Kras na razpis LAS. Projekt je bil odobren. V okviru 

projekta bo zavod sodeloval pri treh aktivnostih s področja oživljanja kraške krajine s pomočjo priprave 

turističnih produktov na temo zelišč in mitskega izročila.  

Inštitut EuracResearch iz Bocna (Bolzano) nas je povabil k pripravi projekta na razpis Programa Interreg 

Alpine Space z naslovom ChinAlps, ki išče rešitve za trajnostno obiskovanje UNESCO destinacij v Alpskem 

prostoru s strani kitajskih gostov. Projekt je bil oddan na prvi stopnji v mesecu maju. 

Skupaj z ostalima dvema Biosfernima območjema v Sloveniji je zavod pristopil k pripravi projekta na razpis 

LAS Sodelovanje. Projektna tema je popularizacija Biosfernih območij v Sloveniji. Izvedeni so bili sestanki 

nosilcev projekta, pripravljen osnutek projekta. Rok za oddajo projekta je 31. 7. 2017.  

V mesecu novembru se je začelo pripravljati projekt LIFE na temo raka Primorskega koščaka. V mesecu 

decembru se je začelo s pripravo prijave projekta WetlandMonitor, Interreg Central Europe, kjer je vodilni 

partner Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde iz Nemčije. 

V mesecu septembru je bila oddana prijava na Interreg Slovenija Hrvaška za projekt GreenBayParks, kjer smo 

vodilni partner.  

Za nekatere od zgoraj omenjenih projektov se je pri pripravi pomagalo z zunanjimi izvajalci. 

 
SNKU – Mladi za svetovno 

dediščino 5.000,00 

 

7.069,61 

Cerkvenik  

V okviru projekta je bil s stani upravljavcev lokacij svetovne dediščine v Sloveniji izveden tridnevni tabor, ki se 

ga je udeležilo 13 dijakov iz lokalnih srednjih šol (Sežana, Idrija, Želimlje). Dijaki so se vsak dan seznanili z 

eno od lokacij svetovne dediščine in v času trajanja tabora pričeli s pripravo izdelkov, s katerimi so 

interpretirali njihovo dojemanje svetovne dediščine. Jeseni so zaključili z izdelavo naslednjih izdelkov: brošura 

o svetovni dediščini v Sloveniji in taboru, letak s poezijo, strip, kratki film, naglavna rutka ter maskota 

UNESCO Man.  

I, II, 

III 

7.4.d Pripravljati mnenja, 

pogodbe, obvestila in 

informacije 
12.394,18 

 

13.652,99 

direktor 

Glede na tekoče potrebe in poslovanje zavoda so se pripravljala mnenja in dokumenti v zvezi s tem. Komisiji 

za preprečevanje korupcije se je poročalo o izvajanju načrta integritete, Ministrstvu za javno upravo se je 

poročalo o oddanih javnih naročilih in t.i. evidenčnih naročilih, Ministrstvu za finance se je poročalo o 

dodelitvah de minimis pomoči.  

Med februarjem in marcem se je na zahtevo MOP-a pripravilo poročilo o financiranju kulturne dediščine v 

parku.  

Ažurno se je odgovarjalo na zaprosila državnih organov za informacije, poleg sodelovanja z resornim 

ministrstvom je zavod med drugim sodeloval z MJU in MF. 

V sodelovanju z ZRSVN OE Nova Gorica je zavod sodeloval pri oblikovanju mnenj za večje posege v parku in 

njegovem vplivnem območju, ki bi lahko imeli vpliv na Škocjanske jame. 
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I 

7.4.e Sodelovati pri 

upravljanju in zajemanju 

podatkov pri samodejni 

meteorološki postaji parka 

6.462,54 

 

6.775,37 

Debevec 

Redno se je izvajalo vzdrževalna dela z odvzemom vzorcev vode na meteorološki in padavinski postaji 

Škocjan. V prvi polovici leta je bil najhladnejši dan 7. januar, s povprečno dnevno temperaturo -7,2oC, 

najtoplejši pa 24. junij, s povprečno dnevno temperaturo 26,2 oC. Najbolj vetroven dan je bil 18. januar, ko je 

povprečna dnevna hitrost vetra dosegla 30,1 m/s. Največ padavin 57,4 mm je padlo 31. januarja. V drugi 

polovici leta je bilo najhladneje na dan 19. decembra, s povprečno dnevno temperaturo -2,6oC, najtoplejši pa 

je bil 5. avgust, s povprečno dnevno temperaturo 28,6 oC. Najvišja hitrost vetra je bila zabeležena 15. 

novembra in sicer 30,2 m/s. Največ padavin 64,5 mm je padlo 15. septembra.  

Meritve gama sevanja na površju v letu 2017 niso opisale izrednih povišanj sevanja. Hitrosti doze sevanja so 

se gibale v povprečju okrog 100 nSv/h in le v dvakrat je bil opažen porast pod 175 nSv/h.  

II 
7.4.f Skrbeti za odnose z 

javnostmi 13.566,56 

 

6.890,29 

direktor 

Aktivnosti s področja odnosov z javnostmi so se izvajale v skladu s programom dela. Ažurno se je odgovarjalo 

na novinarska vprašanja, obveščalo medije o dejavnostih zavoda ter spremljalo relevantne medijske objave s 

pomočjo platforme Kliping Map. 

Na portalu parka je bilo objavljenih 45 člankov in obvestil od tega štiri članki v celoti na portalu Promocijsko 

kongresnega centra Pr' Nanetov'h. Posamezni članki so bili objavljeni tudi v Glasniku Občine Divača, na 

portalu Občine Ilirska Bistrica in v Primorsko-notranjskih novicah. V marcu se je na portalu objavilo vse tri 

študije in gradivo v okviru priprave razvojnega dokumenta za dolgoročno razvojno prenovo vasi (glej aktivnost 

3.1.g). Konec leta se je intenzivno delalo na ažuriranju podatkov, pridobivanju soglasij in razgovorih na temo 

izdelave nadgradnje interaktivne karte širšega območja parka in njegove ponudbe (naravne, kulturne 

znamenitosti, muzejske zbirke, poti, ponudniki, …) za objavo na portalu PŠJ. 

Izvajalo se je moderiranje FB profilov PŠJ in portala Biodiverziteta med naravo in kulturo. Na YouTube kanalu 

je sedaj skupno trinajst enot video gradiva. Na ISSUU profilu parka je trenutno naloženih deset enot 

publikacij. V skladu z aktivnostjo 3.2.b se je urejalo FB profil in portal Partnerstva kraške suhozidne gradnje, 

na katerega se je naložilo poročilo dela za 2016 in plan za 2017 ter 22 novic in vabil. Na YouTube kanal 

Partnerstva se je naložilo eno enoto. V oktobru in novembru se je poskrbelo za plačila gostovanj in domen 

portalov BMNK, Matavuna 8 in Monitoring lokacij svetovne dediščine UNESCO. 

Sodelovalo se je pri pripravi tematske številke revije Proteus posvečene Parku Škocjanske jame. V ta namen 

se je med februarjem in junijem pripravilo in usklajevalo posamezne prispevke. 

S skupino soavtorjev iz tujine je bil pripravljen članek s poročilom o EuroMAB 2017 v Franciji, ki je bil junija 

objavljen v publikaciji Eco.mont – Journal on Protected Mountain Areas Research and Management, ki jo 

izdaja Avstrijska akademija znanosti in Inštitut za raziskovanje gora. Na portalu WLI je bil objavljen članek o 

delu Mreže šol PŠJ. Napisan je bil članek za naslednjo številko Zjmnskega cajtnga. 

Objavljen je bil članek v posebni tematski publikaciji Geological Society of London: Debevec V., Peric B., 

Šturm S., Zorman T., Jovanovič P. 2017. Škocjan Caves, Slovenia: an integrative approach to the managing of 

a World Heritage Site. V: Parise M., Gabrovšek F., Kaufamnn G., Ravbar N. (eds) Advances in Karst Research 

Theory, Fieldwork and Applications, Geological Society, London, Special Publications, 466, 

https://doi.org/10.1144/SP466.14  

Gostilo se je fotografe National Geographica, Lonely Planeta, Dansko in Češko TV hišo, posamezne fotografe, 

predstavnike UNESCO Katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah z gosti, profesorje in študente 

biologije, študente fakultete za gradbeništvo in geodezijo, gozdarstva, turizma … Gostili smo vse predstavnike 

https://doi.org/10.1144/SP466.14
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ZRSVN v Sloveniji na kolegiju direktorja, študente in profesorje arheologije iz Nemčije, tekmovalce na 

mednarodnem tekmovanju za Eko projekt Evrope in zaposlene v arboretumu Volčji potok. 

I, II, 

III 

7.4.g Izvajati finančno-

računovodske naloge 41.855,81 

 

40.827,30 

Hrib D. 

V sklopu priprave novega PVR je bil izdelan tudi finančni načrt. V februarju je bilo narejeno finančno poročilo 

za leto 2016. Poleg polletnega finančnega poročila za leto 2017 so bila izdelana tudi vmesna poročila za 

potrebe MOP in druge uporabnike. Vodenje poslovnih knjig se je izvajalo v skladu s sprejetim proračunom RS, 

izhodišči MOP, veljavno zakonodajo, ki ureja javne finance, sistemom plač v javnem sektorju in drugimi 

predpisi, ki urejajo poslovanje posrednih proračunskih uporabnikov.  

Z vzpostavitvijo nove poslovne programske opreme v letu 2015 z imenom ODOO (niz programov z enotno 

obliko in sposobnostjo za izmenjavo podatkov v integrirani aplikaciji, ki omogoča ustvarjanje, zbiranje, 

shranjevanje, upravljanje in interpretacijo za številne poslovne dejavnosti organizacije kot je nabava, prodaja, 

marketing, kadrovanje ...) se nekatere knjigovodske listine pripravljajo neposredno, vendar so nujno potrebni 

še določeni popravki in dopolnitve, da bo možen avtomatski prenos ter izpis potrebnih evidenc. 

Zaradi nenehnih sprememb zakonodaje in dopolnitev računovodskih programov je bilo potrebno stalno 

izobraževanje zaposlenih v splošni službi in računovodstvu. 

II 
7.4.h Vzdrževati poslovne 

prostore, material in 

opremo 
199.489,39 

 

197.004,98 

Opara 

Potekalo je redno tehnično vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme: 
- vzdrževanje avtoparka, 

- redno mesečno vzdrževanje poševnega dvigala, 

- redno vzdrževanje osebnega dvigala v Matavunu 8 in v sprejemnem centru, dozidavi A, 

- redno mesečno vzdrževanje računalniške opreme, 

- vzdrževanje jamske infrastrukture (osvetlitev, ograje, pohodne poti), 

- vzdrževanje učnih poti, 

- vzdrževanje vseh objektov v lasti PŠJ, 

- dopolnitev video varovanja parkirišč in sprejemnega centra ter 

- vzdrževanje čistilne naprave. 

Oddano je bilo javno naročilo za ureditev poti skozi Hankejev kanal. 

II 

7.4.i Povečevati 

usposobljenost in 

učinkovitost posameznih 

služb (interna 

izobraževanja, udeležba 

na seminarjih, udeležba na 

mednarodnih kongresih, 

samoizobraževanje) 

35.512,31 

 

35.300,21 

direktor 

Predstavniki zavoda so sodelovali pri izvedbi 25. mednarodne krasoslovne šole »Klasični kras«. 

Predstavnica parka se je udeležila konference »Man and Karst« v Zadru, s prispevkom o novih tehnologijah za 

monitoring v Škocjanskih jamah. 

Marca so se zainteresirani zaposleni udeležili predstavitve rezultatov vrednotenja geodiverzitete ožjega 

zavarovanega območja PŠJ predstavnikov iz Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki 

je bila izvedena na upravi parka. Študija je bila s študenti pripravljena v minulem letu, metoda in rezultati dela 

pa objavljeni v reviji Geoheritage. Istega meseca so se zainteresirani zaposleni in prostovoljni nadzorniki 
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udeležili seminarja o komunikaciji v konfliktnih situacijah.  

Januarja se je predstavnica parka udeležila delovnega posveta Mednarodnega svetovalnega odbora za 

biosferna območja UNESCO programa MAB v Parizu. 

Aprila sta se predstavnici parka udeležili kongresa EuroMAB 2017 z naslovom »Building a sustainable future 

together«, ki je potekal v Sarlat-la Canedi, v BO Basin de la Dordogne v Franciji. Udeležili sta se delavnic 

Mreženje BO z rekami in razvodji – ustvarjanje MAB mreže kontinentalnih sladkovodnih ekosistemov, EuroMAB 

partnerstva v Mediteranu, Biosferna območja in ekonomski sektor, BO in urbana središča, BO in dobrobit ljudi.  

Maja se je predstavnica parka udeležila posveta Gradišča zahodne Slovenije v organizaciji Parka vojaške 

zgodovine, Narodnega muzeja Slovenije in Zavoda Krasen Kras. Julija se je predstavnica parka udeležila tečaja 

o delu z Excel programom.  

Zaposleni v Službi za finančno-računovodske in splošne zadeve so se izobraževali z računovodskega področja 

ter s področja javnega naročanja in preprečevanja korupcije. 

Predstavniki parka so se udeležili na usklajevalnih delavnic za pripravo Strategije trajnostne rasti slovenskega 

turizma ter sodelovali na ostalih delavnicah v organizaciji Slovenske turistične organizacije.  

V septembru je bil predstavnik PŠJ na izobraževanju z naslovom »High Level Training Course on World 

Heritage« v Pekingu, na katerem je bilo veliko govora o uporabi satelitskih posnetkov pri upravljanju in 

spremljanju stanja lokalitet svetovne dediščine. 

Ob koncu leta je bila izvedena strokovna ekskurzija za zaposlene na Madžarsko, spomladi pa na Brdo pri 

Kranju. Za sezonske vodnike je bila organizirana strokovna ekskurzija v Trst. 

I, II, 

III 

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 

22.066,97 

 

23.595,41 

Lozej 

V skladu s Pravilnikom o uporabi uniforme, službene obleke in osebne varovalne opreme se je nabavilo 

potrebno službeno obleko za zaposlene in študente, in sicer se je nabavilo pohodno obutev, jopice iz flisa in 

kratke majice. V spomladanskem času se je v okviru izobraževanja jamskih vodnikov za redno zaposlene in 

študente izvedlo usposabljanje za varno delo in ukrepe za izvajanje zaščite in reševanja obiskovalcev parka in 

zaposlenih ob pojavu izrednih dogodkov in nezgod v parku. Domačine se je tudi v letu 2017 vključilo v 

reševalno ekipo za reševanje poškodovancev iz jame. Zato jih je zavod opremil z zaščitno obutvijo. Jeseni se 

je za zaposlene nabavilo manjkajočo zaščitno opremo, zimsko obutev ter zimske službene majice. Nabavljeno 

je bilo tudi nekaj jamarske opreme.  
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Pregled realizacije Cilja 7  

 

Število ur na zaposlenega za izvedbo 7. cilja 

 

Zaposleni 

Število 

ur/število 

realiziranih 

ur 

Zaposleni 

Število 

ur/število 

realizirani

h ur 

Zaposleni 

Število 

ur/število 

realizirani

h ur 

Ščuka 1.790/1.664 Smerdelj 1.098/1.059 Cerkvenik 387/680 

Pečar 68/98 Martinčič 276/254 Peternelj 916/733 

Zorman 459/459 Polh 294/294 Sezonski vodniki 2.880/2.280 

Hrib D. 1.780/1.719 Požar 104/115 Kokalj 568/432 

Tominc 1.840/1.743 Lozej 104/104 Kovačič 1.820/883 

Hrib A. 1.840/1.733 Iulita 242/134 
Naravovarstveni 

nadzornik V 
88/0 

Ivančič 1.510/1.298 Kranjc 346/732 Pečar F. 308/290 

Debevec 613/487 Fajdiga 50/50 Pripravnik-Kokalj 1.840/1.176 

Šturm 380/352 Koder 172/158 Hohnjec 32/32 

Peric 848/879 Čehovin 32/32 Čeligoj 400/347 

Rozman 224 Kalčič 220/204 Škerjanc 544 

Opara 948/823 Može 32/33 Skupaj število ur 
23.465/ 

22.938 
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Realizacija stroškov (v EUR) 

 

Odhodek PLAN 2017 
REALIZACIJA 

2017 

% 

REALIZACIJE 

Plače – proračun – javna služba 177.190,24 181.451,88 102 

Plače – NVFJS  155.063,00 144.721,41 93 

Plače - NJVFJS - sofinanciranje 

projektov 
2.556,60 2.111,54 83 

Plače iz projektov RS 6.070,03 1.879,68 31 

Plače iz projektov EU 41.340,16 19.484,11 47 

Plače - tržna dejavnost 1.899,39 1.835,12 97 

Plače skupaj 384.119,42 351.483,74 92 

Materialni stroški – programi 2.200,00 2.200,00 100 

Materialni stroški – sofinanciranje 

programov - NVFJS 
4.900,00 2.852,06 58 

Materialni stroški – NVFJS 206.800,00 158.933,15 77 

Materialni stroški - NVFJS - 

sofinanciranje projektov  
5.612,00 1.849,44 33 

Stroški iz projektov RS 26.718,00 3.843,64 14 

Stroški iz projektov EU 106.549,90 1.912,80 2 

Materialni stroški skupaj 352.779,90 171.591,09 49 

Investicije – NJVFJS  7.000,00 42.297,24 604 

Investicije - NJVFJS - sofinanciranje 
projektov 

0,00 562,67 0 

Investicije iz projektov RS  7.498,20 3.151,08 42 

Investicije iz projektov EU 19.192,80 15.792,82 82 

Investicije skupaj 33.691,00 61.803,81 183 

Odhodki skupaj 770.590,32 584.878,64 76 

 
Realizacija znaša 76 %. Aktivnosti so potekale v skladu s predvideno dinamiko razen projektne dejavnosti, 

ki se je začela izvajati kasneje, zato je tudi realizacija iz tega naslova nekoliko nižja od planirane.  

 

Pregled realizacije stroškov vseh ciljev leta 2017 (v EUR) 

 

Odhodek PLAN 2017 
REALIZACIJA 
2017 

% 
REALIZACIJE 

Plače – proračun – javna služba 452.927,00 452.927,00 100 

Plače – NVFJS  478.019,55 454.788,86 95 

Plače - NJVFJS - sofinanciranje 
projektov 

2.556,60 2.111,54 83 

Plače iz projektov RS 8.417,07 3.040,81 36 

Plače iz projektov EU 50.728,29 24.128,63 48 
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Plače - tržna dejavnost 19.435,54 19.559,14 101 

Plače skupaj 1.012.084,05 956.555,98 95 

Stroški – programi 8.000,00 8.000,00 100 

Stroški – sofinanciranje programov 

- NVFJS 
8.300,00 6.255,76 75 

Stroški – NVFJS 705.928,00 596.379,57 84 

Stroški - NVFJS - sofinanciranje 

projektov  
38.612,00 24.072,99 62 

Stroški iz projektov RS 37.148,00 3.843,64 10 

Stroški iz projektov EU 148.269,88 1.912,80 1 

Stroški - tržna dejavnost 45.564,46 57.432,42 126 

Materialni stroški skupaj 991.822,34 697.897,18 70 

Investicije – proračun - javna 

služba 
495.600,00 55.650,71 11 

Investicije – NJVFJS  0,00 525.680,93 0 

Investicije - NJVFJS - sofinanciranje 

projektov 
0,00 562,67 0 

Investicije iz projektov RS  43.058,20 17.151,08 40 

Investicije iz projektov EU 161.432,80 71.792,82 44 

Investicije skupaj 700.091,00 670.838,21 96 

Odhodki skupaj 2.703.997,39 2.325.291,37 86 

Splošni stroški NJVFJS 196971,68 227.569,91 116 

Splošni stroški tržna dejavnost 3028,32 3.498,75 116 

Splošni stroški skupaj 200.000,00 231.068,66 116 

Odhodki skupaj s splošnimi 

stroški 
2.903.997,39 2.556.360,03 88 

 

Realizacija planiranih stroškov po ciljih znaša 88 % in je bila v skladu s planom. Razlika je le v odhodkih 

vezanih na projektno dejavnost, ki se je začela izvajati kasneje kot je bilo planirano.
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3.1 PROJEKTI PŠJ V LETU 2017 

 

3.1.1. PROJEKTI V TEKU 

 

Naslov projekta: Priprava nominacije za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne 

dediščine 

Vir sredstev: PŠJ 

Cilji projekta: Vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine 

Opis aktivnosti v 

letu 2017: 

Koordinacija projektnih partnerjev in priprava gradiv 

Glavni rezultati: Primerjalna analiza, zbrano strokovno gradivo, postavljene smernice za 

upravljanje predlaganih lokacij 

Vrednost projekta: / 

Stroški v 2017: V prvem polletju se je projekt financiral izključno s sredstvi nejavnega vira 

financiranja PŠJ.  

Trajanje: 2015–2017 (okvirno) 

Število ur: 1.848 

Partnerji: MOP, MK, Urad za UNESCO, lokalne skupnosti in upravljavci na predlaganih 

območjih, delovna skupina in odbor za spremljanje priprave nominacije  

Status projekta: Projekt se izvaja 

Sklop, v katerega 

spada projekt glede 

na vsebino: 

7.3.h Vodenje in koordinacija priprave nominacije Klasičnega krasa za vpis na 

Seznam svetovne dediščine 

 

 

Naslov projekta: SNKU – Mladi za svetovno dediščino 

Vir sredstev: SNKU, PŠJ 

Cilji projekta: V okviru projekta je bil s strani upravljavcev lokacij svetovne dediščine v 

Sloveniji izveden tridnevni tabor, ki se ga je udeležilo 13 dijakov iz lokalnih 

srednjih šol (Sežana, Idrija, Želimlje). Dijaki so se vsak dan seznanili z eno od 

lokacij svetovne dediščine in v času trajanja tabora pripravili več inovativnih 

izdelkov, s katerimi so interpretirali njihovo dojemanje svetovne dediščine. 

Glavni rezultati: Zgibanka, strip, letak s poezijo in kratki o svetovni dediščini v Sloveniji, 

naglavne rutke, maskota UNESCO Man.  

Vrednost projekta: SNKU: 3.500,00 EUR, PŠJ: 1.766,47 EUR, CUDHG: 65,00 EUR 
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Trajanje: Februar-november 2017 

Partnerji: PŠJ (vodilni partner), Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, 

Krajinski park Ljubljansko barje, Gimnazija Solskega centra Srečaka Kosovela 

Sežana, Gimnazija Jurija Vege Idrija, Zavod Svetega Frančiška Saleškega - 

Gimnazija Želimlje 

Status projekta: Projekt je zaključen.  

Sklop, v katerega 

spada projekt glede 

na vsebino: 

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 …) 

7.2.c Vzpostaviti program izobraževanja za turistične vodnike in deležnike na 

lokacijah svetovne dediščine in mednarodno pomembnih mokriščih 

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 

 
 
Naslov projekta: Za Kras – Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za 

ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 

»Kras« 
Vir sredstev: ESRR (80%) in MOP (20%) 
Cilji projekta: Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja štirih Natura 2000 

kvalifikacijskih habitatnih tipov in 28 kvalifikacijskih vrst znotraj Natura 2000. 

Projekt se bo izvajal na celotnem območju Nature 2000 Kras. Glavni cilji 

projekta so izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih vrst in HT z vzpostavitvijo 

mirnih con in območij strožjega varstva na območjih kraških ostenij, izboljšanje 

stanja ohranjenosti velike uharice z vzpostavitvijo individualnega varstva 

gnezdišč in izolacijo srednjenapetostnih daljnovodov, izboljšanje stanja 

ohranjenosti vrst hribskega urha in velikega pupka z ureditvijo podcestnih 

koridorjev za njihov varen prehod ter z obnovo in vzdrževanjem kalov, 

izboljšanje stanja ohranjenosti drobnovratnika z ukrepi zaščite pred 

pronicanjem odpadnih komunalnih vod ter s čiščenjem in zapiranjem 

podzemnih jam, izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih vrst in HT z 

vzpodbujanjem primerne rabe kraških travišč ter z različnimi aktivnostmi 

zagotoviti sodobno zasnovano interpretacijo ter izobraževati in ozaveščati širšo 

javnost o pomenu ohranjanja izbranih vrst in HT na območju Nature 2000 

Kras. 

Opis aktivnosti: - odkup zemljišč z namenom vzpostavitve mirnih con   

- vzpostavitev dolgoročnega monitoringa netopirjev 

- izolacija izbranih srednjenapetostnih daljnovodov  

- vzpostavitev individualnega nadzora gnezdišč velike uharice 

- telemetrija velike uharice 

- obnova in vzdrževanje kalov 

- ureditev podcestnih koridorjev 

- izgradnja kanalizacijskega sistema in priključitev na čistilno napravo 
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- vzpostavitev pogodbenega varstva z izbranimi kmeti (na 180 ha 

površin) 

- izdelava izobraževalnega filma 

- posodobitev biološke zbirke  

- izobraževalne in promocijske aktivnosti 
Glavni rezultati: - izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in HT z vzpostavitvijo mirnih con in 

območij strožjega varstva na območjih kraških ostenij 

- izboljšanje stanja ohranjenosti velike uharice z vzpostavitvijo 

individualnega varstva gnezdišč in izolacije srednjenapetostnih 

daljnovodov 

- izboljšanje stanja ohranjenosti hribskega urha in velikega pupka z 

ureditvijo podcestnih koridorjev za njihov varen prehod ter z obnovo in 

vzdrževanjem kalov 

- izboljšanje stanja ohranjenosti drobnovratnika z ukrepi zaščite pred 

pronicanjem odpadnih komunalnih vod ter s čiščenjem in zapiranjem 

izbranih podzemnih jam 

- izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih vrst in HT z vzpodbujanjem 

primerne rabe kraških travišč 

- prenova biološke zbirke 

- ozaveščanje širše javnosti o pomenu ohranjenosti vrst in HT na 

območju Nature 2000 Kras 

Vrednost projekta: celotna vrednost projekta 3.189.527,95 € 

od tega za PŠJ okvirno 1.241.949,93 € (20% MOP sredstev = 

248.389,99€ in 80% ESRR sredstev = 993.559,94€ 

Trajanje: 48 mesecev (september 2017 – avgust 2021) 

Število ur: 1168 

Partnerji: Občina Divača, DOPPS, Elektro Primorska, ZRSVN, KGZ NG 

Status projekta: Projekt se izvaja. 

Sklop, v katerega 

spada projekt glede 

na vsebino: 

2.1.b Nadaljevati redno spremljanje stanja naravnih vrednot na območju parka 

in po potrebi izvesti nujne ukrepe 

2.1.d Odkupiti zemljišča na območjih naravnih vrednot (soteska Reke, 

udornice …) z namenom zagotavljanja aktivnega varstva 

2.3.j Odkupiti varstveno pomembe travniške površine in območja kalov in na 

njih zagotoviti ustrezno rabo in vzdrževanje 

2.3.o Zagotavljati ugodno stanje ptic, načrtovati aktivnosti za preprečitev 

nedovoljenega odvzema ptic iz narave 

2.3.p Sodelovati pri spremljanju stanja netopirjev v parku; populacijski trendi 

– vključiti ugotovitve v načrtovanje in razvijanje obiskovanja v parku 

4.3.b Izdelati, postaviti in vzdrževati informativne in izobraževalne table ter 

oznake (informacijski center, jame, učna pot Škocjan …) 

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 
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Naslov projekta: MobiTour – Trajnostna mobilnost turističnih destinacij na obali in v 

zaledju čezmejnega območja 

Vir sredstev: PŠJ (15%) in EU (85%) 

Cilji projekta: Splošni cilj projekta je celovito načrtovanje modelov trajnostne mobilnosti za 

spodbujanje uporabe alternativnih prevoznih sredstev in zmanjševanje 

onesnaževanja ob zagotavljanju dostopnosti med obalnim območjem in 

zaledjem. 

Specifična cilja sta: 

- izboljšati ukrepe na področju urbane trajnostne mobilnosti in razviti 

čezmejne skupne rešitve na tem področju, 

- razviti poskusne sisteme trajnostne mobilnosti in povečati storitve za 

pametno mobilnost. 

Opis aktivnosti v 

letu 2017: 

Upravljanje, administrativno vodenje in obračunavanje projekta:  

- začetek izvajanja projekta, usklajevanje prijavnice s skupnim sekretariatom 

Interreg IT-SLO in druge izvedene aktivnosti za podpis pogodbe, 

- priprava podrobnega načrta izvedbe aktivnosti in doseganja rezultatov 

projekta, 

- koordinacija projektnih partnerjev in vzpostavitev komunikacijskih kanalov 

znotraj in izven partnerstva,  

- vzpostavitev upravnega odbora projektom (UO) in zaključeni dosežki 

R1.WP1 Poslovnik upravnega odbora, R2.WP1 Zapisnik prvega srečanja UO 

(KoM), R4.WP1 Evalvacijski načrt projekta, 

- pridobivanje ponudb in nabava računalniške opreme in pisarniškega 

materiala. 

Komunikacija: 

- prisotnost na družbenih omrežjih, 

- izvedba promocijskega dogodka in novinarske konference s pripravo 

R4.WP2 Poročila o promocijskem dogodku in R5.WP2 Tiskovnega sporočila 

za tiskovno konferenco, 

- priprava in objava R7.WP2 promocijskih člankov v tiskanih medijih v 

občinskih glasilih, 

- pridobivanje ponudb in izvedba naročil za zunanje storitve za pogostitve na 

dogodkih. 

Priprava, preverjanje in izvedba načrtov trajnostne mobilnosti: 

- analiza izhodiščnega stanja v PŠJ za dosežka R1.WP3.1 in R3.WP3.1, 

- poizvedovanje in pridobivanje informativnih ponudb za R4.WP3.1 in 

R2.WP4 električna vozila in polnilnice. 

Vrednost projekta: 1.078.578,38 €, od tega za PŠJ 318.150,00 € (15% lastnih sredstev = 

47.722,50 € in  85 % EU sredstev = 270.427,50 €) 

Trajanje: 30 mesecev, 1.10.2017 – 31.3.2020 

Število ur: 428 
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Partnerji: JZ PŠJ (vodilni), Občina Piran (SI), Kobilarna Lipica (SI), Comune di Lignano 

Sabbiadoro (IT), Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (IT), Comune di 

Caorle (IT) 

Status projekta: V izvajanju. 

Sklop, v katerega 

spada projekt glede 

na vsebino: 

4.3.a Celovito preurediti informacijski center z okolico 

7.4.b Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte  

 

 

Naslov projekta: KRASn'KRŠ – Vzpostavitev in trženje trajnostne turistične čezmejne 

destinacije KRASn'KRŠ 

Vir sredstev: PŠJ (15%) in EU (85%) 

Cilji projekta: Glavni cilj projekta je ohranjanje naravne in kulturne dediščine kraške pokrajine 

in izhaja iz treh skupnih izzivov: * ohranitev in valorizacija bogate naravne in 

kulturne dediščine, kar bo doseženo z novo destinacijo, v kateri bodo 

promovirani štirje značilni tipi kraške pokrajine in njihove dediščine (nizki, 

kontaktni, visoki in obalni kras); * prilagoditev turistične ponudbe potrebam 

sodobnih obiskovalcev; * povezovanje majhne in razdrobljene turistične 

ponudbe za usmerjanje obiskovalcev tudi k ogledu zaledja 

Aktivnosti v letu 

2017: 

- administracija na projektu 

- koordiniranje projekta 

- udeležba na delavnicah, sestankih in terenih v okviru projekta 

- prisotnost na socialnem omrežju Facebook 

- objava PR članka v glasilu občine Divača 

- izvedba in udeležba na novinarski konferenci v PŠJ 

- pridobivanje ponudb in nabava računalniške ter pisarniške opreme 

Vrednost projekta: 1.526.392,25 €, od tega za PŠJ 140.670,00 € (15 % lastnih sredstev = 

21.100,50 € in 85 % EU sredstev = 119.569,50 €) 

Trajanje: 30 mesecev (1. 9.2017 – 29. 2. 2020) 

Število ur: 544 

Partnerji: ZRC SAZU, GIAM (vodilni partner) (SI), Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. 

Sežana (SI), Javni zavod Park Škocjanske jame (SI), Zavod Tovarna 

Trajnostnega turizma, Ljubljana (SI), Prirodoslovni muzej Rijeka (HR), Općina 

Punat (HR), Muze d.o.o. (HR) 

Status projekta: Projekt se izvaja 

Sklop, v katerega 

spada projekt glede 

na vsebino: 

4.3.b Izdelati, postaviti in vzdrževati informativne in izobraževalne table ter 

oznake 

4.3.f Oblikovati, postavljati in posodobiti muzejske zbirke 
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4.4.c V sodelovanju z drugimi turističnimi destinacijami na Krasu oblikovati nove 

turistične pakete 

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

 
 

3.1.2. PRIJAVLJENI PROJEKTI, KI ČAKAJO NA ODOBRITEV 

 

Naslov projekta: Krasnost Krasa in Brkinov LAS 

Vir sredstev: PŠJ (15%) RS (85%) 

Povzetek projekta: Na podlagi skupnih aktivnosti z občinami in drugimi deležniki na območju se želi 

pripraviti skupna strategija turizma za območje Krasa in Brkinov, dvigniti raven 

obstoječe turistične ponudbe, oplemenititi in nadgraditi obstoječe prireditve z 

dediščinskimi programi, pripraviti nove tematske turistične pakete, okrepiti 

promocijo in marketing destinacije, dvigniti kakovost gostinskih storitev in še 

močneje povezati turistične subjekte destinacije. 

Vrednost projekta: 62.441,56 EUR, od tega PŠJ 7.608,33 EUR 

Trajanje: 19 mesecev (začetek predviden v prvi polovici 2018) 

 

Partnerji: Zavod ŠTIP, Občina Sežana, Občina Hrpelje – Kozina, Občina Divača, Javni 

zavod komenski Kras, Kobilarna Lipica, Javni zavod Park Škocjanske jame, 

Slovenija, Območna obrtna zbornica Sežana, Razvojni center Divača 

Cilji projekta: - Strategija razvoja turizma Krasa in Brkinov 

- Doživetja destinacije povezana v večdnevne butične pakete 

- Razvita nekajurna doživetja za modularno sestavljanje ponudbe po meri 

gosta 

- Dediščinski programi temeleči na valorizaciji naravne in kulturne 

dediščine prostora in lokalnih pridelkov, izdelkov in storitev 

- Okrepljena promocija in marketing destinacije 

Status projekta: Oddana je bila prijava na razpis LAS Krasa in Brkinov. Projekt čaka na odobritev. 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

 

 

Naslov projekta: GREEN BAY PARKS – Zelene rešitve za trajnostni razvoj zavarovanih in 

Natura 2000 območji severnega Jadrana 

Vir sredstev: PŠJ (15%) in EU (85%) 

Povzetek projekta: Glavni neposredni učinki projekta bodo povezani z zagotavljanjem sistemske 

zajezitve antropogenih dejavnikov ogrožanja vrst in habitatnih tipov NATURA 

2000, kar bo doseženo s pomočjo izvedenih praktičnih demonstracijskih ukrepov 

v naravi ter izboljšanjem praktičnih znanj in sposobnosti za izvajanje ukrepov 

ohranjanja biotske raznovrstnosti in spoznavanja pomena ekosistemskih 

storitev. Od navedenega bodo imeli korist zlasti upravljavci NATURA 2000 

območij, lokalno prebivalstvo, izvajalci kmetijske dejavnosti ter MSP, ki delujejo 

na tem območju ter obiskovalci. 

Vrednost projekta: 1.476.183,55€ (PŠJ 291.050,00€) 
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Trajanje: 30 mesecev 

Cilji projekta: - Zmanjšanje antropogenih vplivov 

- Krepitev zmogljivosti za varovanje narave 

- Skupno varovanje vrst in habitatov NATURA 2000 

Partnerji: 

 

JZ Krajinski park Strunjan (SI), Občina Izola (SI), Občina Ankaran (SI), Grad 

Rovinj – Rovigno (HR), OpćinaVrsar – Orsera (HR), OpćinaKanfanar (HR), Javna 

ustanova »Natura Histrica« (HR) 

Status projekta: Oddana je bila prijava na razpis Interreg. Projekt čaka na odobritev. 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

 

 

Naslov projekta: LIFE - Celostni načrt zagotavljanja ugodnega stanja in kvalitete 

habitata vodnih vrst, s poudarkom na primorskem koščaku ter 

močerilu, in podzemeljskih habitatnih tipih v porečju vodotokov 

Glinščica, Reka in Rječina, ki se odraža v čezmejnih kraških 

vodonosnikih. 

Vir sredstev: PŠJ (30%) RS (70%) 

Povzetek projekta: Geografsko območje Rječina (HR), Reka (SLO), Glinščica in Osapska reka (obe 

SLO/ITA) je genetsko zelo raznoliko čezmejno območje raka primorskega 

koščaka. Gre za vodna telesa, ki prehajajo državne meje s tem pa meje 

prehajajo tudi onesnažila. Ob reki Reki je že evidentiranih večje število različnih 

potencialnih onesnaževalcev. S projektom se bo s celovitimi ukrepi zagotovilo 

ugodno stanje in kvalitete habitata vodnih vrst, s poudarkom na primorskem 

koščaku in močerilu. 

Vrednost projekta: Še ni ovrednotena 

Trajanje: 4 leta (začetek predviden v 2019, do 2023) 

Partnerji: SI: PŠJ, CKFF, Občina Ilirska Bistrica, HR: Univerza v Zagrebu, IT: upravljalec ali 

ustanovitelj parka Dolina Glinščice  

Cilji projekta: - Identifikacija onesnaževalcev in izvedba ukrepov za izboljšanje 

kakovosti vodotokov za življenje vodnih vrst, s poudarkom na 

primorskem koščaku in močerilu. 

- Celostno raziskati razširjenosti primorskega koščaka in močerila v 

projektnem območju (npr. zakaj je primorski koščak v pritokih reke 

Reke prisoten v glavnem toku reke Reke pa ne (več), Osapski reki, itd.). 

Status projekta: Pripravljen je osnutek projekta. Prijava projekta je v postopku priprave. 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 
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4. KADROVSKI NAČRT 

 

Podlagi za pripravo kadrovskega načrta sta Usmeritve za pripravo letnih programov dela in finančnih 

načrtov ter letnih vsebinskih in finančnih poročil za upravljavce zavarovanih območij in Uredba o načinu 

priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega 

izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15)  

 

Preglednica 1: Kadrovski načrt 

 

 
  

Zaposleni, ki jih 

financira MOP

I. – IV. TR V. TR VI. TR VII. TR VIII. TR IX. TR Skupaj

Št. zaposlenih na dan 

30. 9. 2016

0 7 13 1 21

1. Št. zaposlenih na 

dan 31. 12. 2017 (a+b)

0 7 0 13 1 0 21

a) Št. zaposlenih za 

določen čas

1 1

b) Št. zaposlenih za 

nedoločen čas

7 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. 2016

8 12 1 1 22

2. Število zaposlenih, 

ki so financirani iz 

drugih virov, navedite 

vir: tržna dejavnost, 

projektno delo itd. na 

dan 31.12.2017

0 1 0 7,5 0 1 9,5

Št. zaposlenih za 

nedoločen čas - tržna 

dejavnost

1 1

Št. zaposlenih za 

nedoločen čas - nejavni 

vir financiranja

2 1 3

Št. zaposlenih za 

določen čas - projektno 

delo

4,5 4,5

Št. zaposlenih za 

določen čas - 

pripravniško delo

1 1

Število premestitev: 

nadomeščanje-

porodniški dopust

0

3. Skupaj število 

zaposlenih na dan  

31. 12. 2017 (1+2)

0 8 0 20,5 1 1 30,5
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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 

(2017)

Dovoljeno ali 

ocenjeno število 

zaposlenih na 

dan 1. januarja 

naslednjega leta 

(2018)

1. Državni proračun 21 21

2. Proračun občin

3. ZZZS in ZPIZ
4. Sredstva EU, vključno s 

sredstvi sofinanciranja iz 

državnega proračuna 4,5

5. Sredstva od prodaje blaga in 

storitev na trgu 1 1

6. Druga javna sredstva za 

opravljanje javne službe (npr. 

takse, pristojbine, 

koncesnine, RTV - prispevek)

7. Nejavna sredstva za 

opravljanje javne službe 5 4
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) 27 30,5
Skupno število zaposlenih pod 

točkami 1, 2, 3 in 6 21 21
Skupno število zaposlenih pod 

točkami 4, 5, 7, 8 in 9 6 9,5
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Preglednica 3: Kadrovski načrt – število zaposlenih po obdobjih po virih financiranja 

 

 
 

V kadrovski načrt je vključenih 21 redno zaposlenih javnih uslužbencev, financiranih s sredstvi proračuna 

RS in štirje zaposleni za nedoločen čas, od katerih je eden financiran s sredstvi tržne dejavnosti, trije pa s 

sredstvi pridobljenimi iz nejavnega vira financiranja. 17 vodnikov v zavarovanem območju je bilo zaposleno 

za določen čas zaradi opravljanja sezonskega dela in so bili financirani iz sredstev nejavnega vira 

financiranja. Pri opravljanju naravovarstvenega nadzora se vsako leto potrebuje določeno število 

usposobljenih naravovarstvenih nadzornikov. Tudi v letu 2017 je bil poudarek na njihovem izobraževanju in 

praktičnem usposabljanju.          

Vir financiranja

Število 

zaposlenih na 

dan 1.januarja 

tekočega leta 

(2017)

Število 

zaposlenih na 

dan 1. aprila 

tekočega leta 

(2017)

Število 

zaposlenih na 

dan 1. julija 

tekočega leta 

(2017)

Število 

zaposlenih na 

dan 1.oktobra 

tekočega leta 

(2017)

Število 

zaposlenih na 

dan 1.januarja 

naslednjega 

leta (2018)

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 3 4,5
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 5 9 22 20 4

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) 27 31 44 45 30,5
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 6 10 23 24 9,5
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Preglednica 4: Stroški dela (v EUR) 

 

 
 

Stroški dela so realizirani v višini 94,51 %, kar je v skladu s predvideno dinamiko. Večje odstopanje od 

plana je le pri projektni dejavnosti, ki se je začela izvajati kasneje kot je bilo predvideno.  

 

Preglednica 5: Sistemiziranost delovnih mest (DM) 

 

Načrtovani stroški dela

SKUPAJ plan 

2017

SKUPAJ 

realizacija      

2017 % REALIZACIJE

PLAN - sredstva 

MOP-redna dej. 

2017

Realizacija 

sredstva MOP       

2017   

PLAN - 

nejavni vir 

financiranja 

2017

Realizacija 

nejavni vir 

financiranja        

2017

PLAN - 

drugi viri 

sredstev 

2017

Realizacija 

drugi viri 

sredstev         

2017

PLAN -     

skupaj 

sredstva 

2017

Realizacija  

skupaj 

sredstva    

2017

PLAN -  

dejavnost 

na trgu 

2017

Realizacija - 

dejavnost 

na trgu       

2017

PLAN -     

delež MOP 

v %

realizacija -

delež 

MOP v %

1 A X 2 B 3 C 4 Č 5=2+3+4 D=B+C+Č 6=1-5 E=A-D X X

a) plače in dodatki 732.947,47 722.040,73 98,51 319.336,93 326.372,22 384.210,28 361.262,41 15.305,13 20.334,05 718.852,34 707.968,68 14.095,13 14.072,05 43,57 44,53

od tega dodatki za delo v 

posebnih pogojih 34.500,00 38.019,99 110,20 12.000,00 12.273,73 22.000,00 25.676,97 500,00 25,12 34.500,00 37.975,82 0,00 44,17 34,78 35,58

b) regres za letni dopust
25.991,39 28.308,20 108,91 13.797,84 15.551,68 10.880,82 11.060,11 522,00 905,68 25.200,66 27.517,47 790,73 790,73 53,09 59,83

c) povračila in nadomestila
69.593,16 67.417,70 96,87 36.606,02 32.506,24 28.938,52 30.626,72 1.881,90 2.263,92 67.426,44 65.396,88 2.166,72 2.020,82 52,60 46,71

d) sredstva za delovno usp. iz 

naslova p.o.d. 6.000,00 9.042,96 150,72 0,00 0,00 6.000,00 8.842,25 0,00 0,00 6.000,00 8.842,25 0,00 200,71 0,00 0,00

e) sredstva za nadurno delo
5.687,93 847,20 14,89 0,00 0,00 5.687,93 647,28 0,00 199,92 5.687,93 847,20 0,00 0,00 0,00 0,00

f) drugi izdatki (odpr., jub.n., 

solid.p... itd.) 4.981,16 5.178,83 103,97 433,13 433,13 4.548,03 4.745,70 0,00 0,00 4.981,16 5.178,83 0,00 0,00 0,00 8,70

SKUPAJ 1. (a+b+c+d+e+f)
845.201,11 832.803,89 98,53 370.173,92 374.863,27 440.265,58 417.184,47 17.709,03 23.703,57 828.148,53 815.751,31 17.052,58 17.052,58 43,80 44,35

g) Skupaj bruto plače (a+d+e)

787.096,50 731.930,89 92,99 319.336,93 326.372,22 395.898,21 370.751,94 57.766,23 20.533,97 773.001,37 717.658,13 14.095,13 14.272,76 40,57 41,47

h) Skupaj drugi osebni prejemki 

(b+c+f) 100.565,71 100.904,73 100,34 50.836,99 48.491,05 44.367,37 46.432,53 2.403,90 3.169,60 97.608,26 98.093,18 2.957,45 2.811,55 50,55 48,22

i) Skupaj prispevki, davek, premije 

pokojninskega zavarovanja (j+k)

124.421,84 123.720,36 99,44 82.753,08 78.063,73 36.749,42 39.715,93 2.536,38 3.465,87 122.038,88 121.245,53 2.382,96 2.474,83 66,51 62,74

SKUPAJ 2. (g+h+i) 1.012.084,05 956.555,98 94,51 452.927,00 452.927,00 477.015,00 456.900,40 20.245,41 27.169,44 992.648,51 936.996,84 19.435,54 19.559,14 44,75 44,75

j) prispevki
234.002,55 156.963,96 67,08 80.422,44 75.219,99 35.360,23 38.266,46 2.464,11 3.355,28 231.733,23 154.666,07 2.269,32 2.297,89 34,37 32,14

k) premije pokojninskega 

zavarovanja

8.198,95 6.042,20 73,69 2.330,64 2.843,74 1.389,19 1.449,47 72,27 110,59 8.085,31 5.865,26 113,64 176,94 28,43 34,68

struktura virov financiranja 

stroškov dela v %
100,00 100,00 94,51 46,71 44,75 49,20 45,14 2,09 2,84 98,08 92,58 2,00 1,93 46,71 44,75

                                              

Naziv DM

Število 

sistemiziranih DM 

po veljavnem 

pravilniku

Število  

zasedenih DM  

na dan            

31. 12. 2016

Število 

zasedenih DM 

na dan           

31. 12. 2017

Predvideno število 

zasedenih DM   

na dan             

31. 12. 2018

Direktor 1 1 1 1

Višji naravovarstveni svetovalec 5 5 5 5

Naravovarstveni svetovalec 4 4 4 5,5

Naravovarstveni nadzornik I 1 1 1 1

Naravovarstveni nadzornik II 1 1 4 4

Naravovarstveni nadzornik III 2 2 2 3

Naravovarstveni nadzornik V 5 5 3 3

Naravovarstveni sodelavec III 1 1 0 1

Poslovni sekretar VII/1 1 1 1 1

Finančnik VI 1 1 1 1

Hišnik - ekonom IV 1 1 1 1

Samostojni strokovni sodelavec V 1 1 1 1

Tehnični delavec  V 1 1 1 1

Vodnik v zavarovanem območju V - 

DM za določen čas 2 0 0 2

Naravovarstveni svetovalec - 

projektno DM 1 1 3,5 5

Naravovarstveni sodelavec III - 

projektno DM 1 1 1 1

Naravovarstveni sodelavec III - 

pripravniško DM 1 1 2

Naravovarstveni nadzornik V - 

pripravniško DM 0 0 0 0

Skupaj 30 27 30,5 38,5
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Za izvajanje programa in načrtovanih dejavnosti zavoda je odgovoren direktor zavoda, delo pa se izvaja z 

nalogami, vezanimi na posamezne službe. 

 

Naloga Izvajalec Število ur 

Vodenje, organiziranje in usklajevanje dela 

zavoda, predstavljanje parka doma in v 

tujini 

direktor 1.664 

 
 

Organizacijska shema zaposlenih je določena po sistemizaciji delovnih mest zavoda. 

 

Službe v okviru veljavne sistemizacije so: 

- služba za prostorsko načrtovanje, 

- naravovarstvena nadzorna služba, 

- služba za raziskovanje in razvoj, 

- služba za organizacijo obiska in trženje dejavnosti parka, 

- služba za finančno-računovodske in splošne zadeve, 

- služba za tehnično vzdrževanje in upravljanje z nepremičninami. 

 

Glede na širitev dejavnosti parka zavod že izvaja spremembe pri organizaciji dela na osnovi nove 

sistemizacije delovnih mest, ki je v usklajevanju na resornem ministrstvu. Za nemoteno delo zavoda bi 

morala biti nova sistemizacija delovnih mest čim prej sprejeta in potrjena. 
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4.1 Zaposlenost 

 

Poleg javnih uslužbencev, ki so zaposleni za nedoločen čas, je bila v skladu s programom dela zavoda 

za leto 2017 za določen čas zaposlenih 17 vodnikov v zavarovanem območju, dva pripravnika (eden je 

bil zaposlen do vključno avgusta, drugi je bil zaposlen od vključno decembra) in 6 projektnih 

sodelavcev (eden je bil zaposlen do vključno maja, pet projektnih sodelavcev je bilo zaposlenih v 

zadnjem četrtletju leta).  

 

4.2 Naravovarstvena nadzorna služba 

 

Naravovarstvena nadzorna služba je organizirana na podlagi 155. in 156 člena  Zakona o varstvu 

narave (Uradni list RS št. 46/14 ZON – C), ki določata, da neposredni nadzor v naravi z vsemi 

določenimi pooblastili izvajajo naravovarstveni nadzorniki določenega upravljalca zavarovanega 

območja, med katere se šteje tudi zavod po 167. členu tega zakona. Hkrati pa je tudi v 27. členu 

ZRPŠJ (Uradni list RS št. 57/1996 ZRPŠJ) določeno, da izvajanje prepovedi po tem zakonu neposredno 

nadzoruje nadzorna služba organizirana v javnem zavodu katerega dejavnosti nadzora so določene 

tudi v 17. členu. 

 

Poklicni naravovarstveni nadzorniki 

 

V parku je nadzorna služba organizirana tako, da so zaposleni v parku poklicni nadzorniki, ki imajo 

tudi vsa pooblastila in so prisotni na območju parka in vplivnem območju. Naravovarstveni nadzornik 

je oblečen v uniformo, ki je opremljena z vsemi predpisanimi označbami. Poleg tega je vsak nadzornik 

dolžan izkazati svojo istovetnost s službeno legitimacijo.  

Trenutno je v parku devet pooblaščenih uradnih oseb - naravovarstvenih nadzornikov. 

Kot je razvidno iz spodnje tabele večina naravovarstvenih nadzornikov, ki so vključeni v službo za 

organizacijo obiska in trženje dejavnosti parka, opravlja tudi druga dela, ki niso neposredno vezana na 

naravovarstveni nadzor.  

 

Preglednica 6: delež delovnega časa namenjenega naravovarstvenem nadzoru za prvo polletje 2017 

 

Delovno mesto: Delež časa namenjen 

neposrednemu 

nadzoru 

Delež časa namenjen 

drugim nalogam 

povezanim z 

nadzorom 

VODJA ODDELKA VIŠJI 

NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC 

(NARAVOVARSTVENO NADZORNA 

SLUŽBA) 

40 % 60 % 

NARAVOVARSTVENI NADZORNIK 1 70 % 30 % 

NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III 

(SLUŽBA ZA ORGANIZACIJO OBISKA IN 

TRŽENJE DEJAVNOSTI PARKA) 

DVE DELOVNI MESTI 

55 % 5 % 
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NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V 

(SLUŽBA ZA ORGANIZACIJO OBISKA IN 

TRŽENJE DEJAVNOSTI PARKA) 

PET DELOVNIH MEST 

55 % 5 % 

VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU V 

(SLUŽBA ZA ORGANIZACIJO OBISKA IN 

TRŽENJE DEJAVNOSTI PARKA) 

18 DELOVNIH MEST – honorarni sodelavci 

73 % 2 % 

 

 

Prostovoljni naravovarstveni nadzorniki 

 

Pogodbo za prostovoljne naravovarstvene nadzornike je podpisalo 35 »starih« prostovoljnih 

naravovarstvenih nadzornikov, ki so izvedli tudi zamenjavo starih izkaznic z novimi. Prostovoljni 

naravovarstveni nadzorniki redno obveščajo o svojih opažanjih na terenu. V začetku leta je 35 

prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov oddalo poročilo o svojem delu, skladno s pogodbo o 

prostovoljstvu in programom dela, ki so jo podpisali jeseni 2016. Pogodbe so podpisane za nedoločen 

čas, programe dela pa oblikujemo vsako leto posebej.  

V začetku leta 2016 se je na MOP, Gotenici in v TNP po dolgih letih začelo izvajati izobraževanje za 

naravovarstvene nadzornike, ki se je zaključilo z opravljanjem izpita. Kandidati, ki so uspešno opravili 

izpit, so z zavodom podpisali pogodbo o prostovoljstvu, zato je v letu 2017, več prostovoljcev kot leto 

prej.  

 

Poleg poklicnih in prostovoljnih naravovarstvenikov na območju parka delujejo tudi varuhi narave, ki 

so ravno tako navdušeni ambasadorji varstva narave, saj so vanj vključeni neobvezno in prostovoljno. 

Sestavljajo jih v glavnem mladi, ki delujejo v mreži šol parka in jamarskem krožku na OŠ Divača, kot 

tudi starejši varuhi iz parka ali njene okolice, ki pomagajo popisovati posebnosti, promovirati varstvo 

narave in vrednot ter reševati naravo pred grožnjami zaradi neznanja in arogance drugih. 

 

4.3 Druge oblike dela 

 

Za pomoč pri kakovostnem izvajanju aktivnosti zavoda in predstavitvi zavarovanega območja so bili  

zaposleni študentje za potrebe vodniške službe, prodaje spominkov in vzdrževanja. Poleg 

študentskega dela je delo opravljal tudi en upokojenec. Študentsko delo in delo upokojencev se 

financira iz sredstev nejavnega vira financiranja in tržne dejavnosti.  

 

Zaposlitve so ključne za zagotovitev ustreznih sredstev za nemoteno delovanje zavoda in realizacijo 

letnega programa z izvedbo prednostnih nalog. 
 

 

4.4 Izobraževanje 

 

V začetku leta je bilo organizirano izobraževanje in usposabljanje za honorarne vodnike in študente, v 

katerega so bili vključeni tudi redno zaposleni. Organiziran je bil tečaj in izpit za jamskega vodnika, 

tako za sodelavce parka kot za zunanje.  

Tečaja in usposabljanja se je udeležilo trideset novih kandidatov. Izpit je v obeh rokih opravilo 21 

kandidatov (novi kandidati in/ali stari jamski vodniki z več kot petletnim stažem ali kandidati s 

predhodno opravljenim izobraževanjem). 
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5. FINANČNO POROČILO 

 

Finančno poročilo zavoda za leto 2017 je bilo pripravljeno na podlagi: 

- podatkov o sredstvih, prejetih iz državnega proračuna v letu 2017 za financiranje dejavnosti 

javne službe ohranjanja narave; 

- podatkov o višini sredstev državnega proračuna prejetih v letu 2017 za financiranje dejavnosti 

programov javne službe s strani drugih ministrstev; 

- podatkov o višini prejetih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za 

sofinanciranje programa MAB; 

- podatkov o  finančnih sredstvih, pridobljenih z opravljanjem lastne dejavnosti; 

- podatkov o pridobljenih sredstev v letu 2017 v okviru projektov oziroma programov,  

- Navodil o pripravi finančnih načrtov in poročil 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. 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 za 

razporejanje posrednih stroškov (elektrika, komunala, telefon, pisarniški material, varovanje, 

zavarovanje …) določili ustrezna sodila. 

 

V skladu s pogodbo o financiranju javne službe ohranjanja narave, sklenjeno z MOP, je PŠJ za 

izvajanje javne službe prejel 452.927,00 EUR namenskih proračunskih sredstev za plače zaposlenih. 

Sredstva nejavnega vira financiranja, projektne in tržne dejavnosti so realizirane v skladu s predvideno 

dinamiko.  

 

5.1 SODILA 

5.1.1 Razmejitev dejavnosti  

 

Dejavnost PŠJ je razdeljena na javno službo (ki vključuje tudi nejavne vire javne službe) in tržno 

dejavnost. 

Dejavnost javne službe zajema: 

 izvajanje naravovarstvenega nadzora, spremljanje stanja in monitoringa na področju osnovne 

dejavnosti, vzpostavljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture, sodelovanje in priprava na 

razne razpise in prijave na projekte, predavanja, razstave, predstavitve in razne delavnice, 

vezane na osnovno dejavnost in se financirajo iz javnega vira, 

 vodenje obiskovalcev po parku, jamah in muzejskih zbirkah, dajanje nepremičnin v najem, 
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prirejanje dogodkov, ki so vezani na osnovno dejavnost, predavanja in predstavitve 

zavarovanega območja, ki se financirajo iz nejavnega vira financiranja, 

 

tržna dejavnost pa: 

 prodajo trgovskega blaga, knjig, publikacij in brošur, ki se izvaja v trgovini v Sprejemnem 

centru PŠJ. 

 

5.1.2 Določitev ključev 

 

Za delitev posrednih stroškov po dejavnostih smo uporabili dva ključa: 

- površino poslovnih prostorov kjer lahko povežemo strošek s poslovnim prostorom in  

- stroške dela, kjer je posredni strošek povezan s stroški dela (strošek plač tržne dejavnosti je v celoti 

strošek delavca, ki dela v trgovini plus sorazmerni delež delavcev v skupnih službah v razmerju do 

vseh zaposlenih).  

Ključ za razporejanje posrednih materialnih stroškov smo določili na podlagi dejanske zasedenosti 

poslovnih prostorov in ključa razdelitve izvajanja del za posamezno delovno mesto v primerjavi z 

vsemi stroški plač.  

 

Preglednica 7: Delitev posrednih stroškov po ključih 

 

Vrsta 

dejavnosti Posredni stroški

Posredni 

stroški  v EUR

Ključ za delitev 

posrednih stroškov

Sodilo za delitev 

posrednih 

stroškov

Stroški energije, varovanja, zavarovanja, 

plačilnega prometa, stroški intelektualnih, 

komunalnih storitev, najemnine in drugo 157.798,46

Površina ki se 

uporablja za tržno 

dejavnost v razmerju 

do celotne površine 

1,27%tržna 

dejavnost; 98,73% 

javna služba 

Stroški strokovne literature, pisarniškega 

materiala, telefona, pošte, nagrade                

dijakom in študentom, stroški reprezentance, 

prispevek za zaposlovanje  invalidov in 

drugo

73.270,20

Delež stroškov dela - 

2,28 % (stroški dela 

zaposlenih v 

splošnih službah in 

ostalih zaposlenih za 

izvajanje tržne 

dejavnosti v 

primerjavi s stroški 

plač za vse 

zaposlene)

2,04 tržna 

dejavnost; 97,96% 

javna služba 

Skupaj vsi posredni stroški 231.068,66

Javna služba (spremljanje stanja, 

naravovarstveni nadzor, raziskovanje in 

razvoj, izobraževanje, vodenje…) 227.569,91

Tržna dejavnost (prodaja lokalnih 

proizvodov, spominkov…) 3.498,75
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5.2 PRIHODKI 

 

Vrednost ustvarjenih prihodkov v letu 2017 znaša 2.735.883,87 EUR. 

 

5.2.1 Prihodki MOP – redna dejavnost 452.927,00 EUR 

 

452.927,00 EUR je prihodek iz proračuna RS – Ministrstvo za okolje in prostor in je tekoči transfer, ki 

je namenjen izključno za plače 21 zaposlenih javnih uslužbencev – proračunska postavka 153240 – 

Park Škocjanske jame. Prihodki so realizirani v skladu s planom. 

 

5.2.2 Prihodki drugih javnih virov 8.000,00 EUR 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je prek programa Nacionalne komisije za UNESCO delno 

financiralo aktivnosti v okviru programa MAB v BOK – proračunska postavka 569510 – Programi 

UNESCO v višini 8.000,00 EUR. Program je realiziran v celoti. 

5.2.3 Prihodki od projektov 34.165,88 EUR 

V letu 2017 smo ustvarili skladu z izvajanjem projektne dejavnosti naslednje prihodke: 

- projekt SNKU - Mladi za svetovno dediščino 3.500,00 EUR, 

- projekt INUDIG 1.240,00 EUR, 

- projekt Za Kras 16.922,21 EUR, 

- projekt MobiTour 5.547,27 EUR in 

-     KRASn'KRŠ 6.956,40 EUR. 

Projekt SNKU – Mladi za svetovno dediščino je bil realiziran v celoti, ostali projekti pa so zaradi 

poznega začetka izvajanja realizirani le delno. 

5.2.4Lastni prihodki 2.240.790,99 EUR 

5.2.4.1 Prihodki iz nejavnega vira financiranja 2.157.350,06 EUR 

 

Prihodki iz nejavnega vira financiranja se nanašajo na: 

- prihodke od vstopnin: 2.116.484,68 (vstopnine za ogled jame,…); 

- najemnine: 34.572,85 EUR (najemnina gostinskega objekta); 

- druge prihodke: 6.292,53 EUR (kotizacije za delavnice, predavanja, odškodnine…). 

Prihodki so višji za cca 2 % in se v večini nanašajo na povišanje prihodkov od vstopnin zaradi večjega 

števila obiskovalcev kot je bilo planirano. 

5.2.4.2 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 83.440,93 EUR 

 

Prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu so znašajo 83.440,93 EUR. Nanašajo se na 

prihodke od prodaje blaga v trgovini s spominki. Realizacija prihodkov je presežena za 28% in je 

rezultat dobrega dela zaposlenih in seveda višjega števila obiskovalcev PŠJ. 
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5.3 Stroški 2.256.530,46 EUR 

 

Vsi stroški zavoda znašajo 2.256.530,46 EUR. Za materialne stroške je bilo namenjeno 909.994,22 

EUR, za plače 956.555,98 EUR in za amortizacijo 389.980,26 EUR. 

 

5.3.1 Stroški MOP – redna dejavnost 452.927,00 EUR 

 

Namenska sredstva MOP v višini 452.927,00 EUR v pretežni meri pokrivajo stroške plač 21 

zaposlenim javnim uslužbencem.  

5.3.2 Stroški drugih javnih virov 8.000,00 EUR 

 

V okviru programa MAB je bilo 8.000,00 EUR proračunskih sredstev namenjeno za programske 

stroške. Program je bil izveden v celoti.  

 

5.3.3 Stroški izvedbe projektov redne dejavnosti 36.886,86 EUR 

 

V letu 2017 se je nadaljujejo aktivnosti na pripravi kandidatur za nove projekte ter projektu Priprava 

nominacije za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine. Stroški, ki so nastali v zvezi z 

izvajanjem projektov se nanašajo na: 

- projekt SNKU - Mladi za svetovno dediščino 5.254,45 EUR, od tega 3.500,00 EUR iz proračuna 

RS in 1.754,45 EUR sofinanciranje PŠJ iz sredstev NJVFJS, 

- projekt Za Kras 16.922,21 EUR, od tega 3.384,45 sredstev iz proračuna RS in 13.537,76 EUR 

sredstev EU, 

- projekt MobiTour 6.526,20 EUR, od tega 5.547,27 EUR iz sredstev EU in 978,93 EUR 

sofinanciranje PŠJ iz sredstev NJVFJS, 

-          KRASn'KRŠ 8.184,00 EUR, od tega 6.956,40 EUR iz sredstev EU in 1.227,60 EUR 

sofinanciranje PŠJ iz sredstev NJVFJS. 

 

5.3.4 Stroški lastne dejavnosti 1.758.716,60 EUR 

 

 Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim 476.459,54 EUR  

 

Stroški plač v okviru lastne dejavnosti, ki se financirajo iz NJVFJS znašajo 456.900,40 EUR in 

vključujejo: 

- sofinanciranje plač 21 javnim uslužbencem v višini 156.436,20 EUR,  

- plače honorarnim vodnikom in pripravnikoma 298.352,66 EUR ter  

- sofinanciranje projektnih plač v višini 2.111,54 EUR. 

 

Strošek plač zaposlenega v tržni dejavnost znaša 19.559,14 EUR in se iz tega vira tudi financira.  

 

Stroški plač so v skladu s predvideno dinamiko v programu dela in finančnem načrtu za leto 2017 

razen projektnih plač, ki so nižje zaradi kasnejšega začetka izvajanja projektov.  

 

 

 



 

84 

 Materialni stroški in storitve 883.276,80 EUR 

 

Materialni stroški in storitve, ki se neposredno pripišejo posamezni aktivnosti po nastanku dogodka v 

okviru lastne dejavnosti, financirani s sredstvi NJVFJS znašajo skupaj 594.775,72 EUR, financirani iz 

tržne dejavnosti pa 57.432,42 EUR. Realizacija v višini 70% od skupaj predvidenih v letu 2017 je v 

skladu s predvideno dinamiko razen nizke realizacije stroškov na račun projektne dejavnosti, ki se je 

začela izvajati kasneje kot je bilo predvideno. 

 

Stroški v okviru lastne dejavnosti, financirani iz NJVFJS so bili namenjeni: 

- 6.255,76 EUR za sofinanciranje programov, 

- 24.072,99 EUR za sofinanciranje projektov, 

- 596.379,57 EUR za stroške redne dejavnosti, ki se neposredno pripišejo posamezni aktivnosti po 

nastanku dogodka. 

Stroški financirani iz tržne dejavnosti v višini 57.432,42 EUR so nekoliko višji od planiranih zaradi 

večjega števila obiskovalcev in s tem večje prodaje ter posledično tudi stroškov (nabavna vrednost 

prodanega blaga, študentsko delo…). 

 

Posredni stroški znašajo 231.068,66 EUR. Teh stroškov ne moremo pripisati posameznemu 

stroškovnemu mestu, zato so bili na dejavnosti razdeljeni po ključu, izračunanemu na podlagi uporabe 

prostorov PŠJ po m2 po dejavnostih, kjer lahko povežemo strošek s poslovnimi prostori in % stroškov 

dela, kjer je strošek povezan s stroški dela. 

Posredni stroški, ki se nanašajo na nejavni vir znašajo 227.569,91 EUR, na tržno dejavnost pa 

3.498,75 EUR. 

 

Preglednica 8: Posredni stroški 

 

 

 Amortizacija 398.980,26 EUR 

 

Za obračun amortizacije se uporablja način enakomernega časovnega amortiziranja. Strošek 

amortizacije vezan na javni in NJVFJS znaša 396.433,54 EUR, za tržno dejavnost pa 2.546,72 EUR. 

V strošek amortizacije NJVFJS je vključen strošek nabave drobnega inventarja, ki se odpiše ob nabavi 

v višini 18.971,62 EUR.  

 

realizacija 

EUR

indeks 

realizacije

4602 stroški energije 38.700,00 31.623,83 0,82 401,62 401,62

4605 stroški strokovne literature 4.000,00 7.636,17 1,91 155,78 155,78

4606 stroški pisarniškega materiala 10.000,00 9.229,81 0,92 188,29 188,29

4610 stroški telefona, pošte 15.000,00 17.023,76 1,13 347,28 347,28

46102 stroški varovanja 9.000,00 10.102,44 1,12 128,30 128,30

4612 stroški zavarovanja in plačilnega prometa 45.800,00 68.051,34 1,49 864,25 864,25

4613 stroški intelektualnih storitev 10.000,00 11.102,58 1,11 141,00 141,00

4614 stroški komunalnih in prevoznih storitev 27.000,00 25.556,43 0,95 324,57 324,57

4615 povračila stroškov v zvezi z delom 12.000,00 17.404,54 1,45 355,05 355,05

4616 stroški dela preko štu.s., nagrade dijakom 1.000,00 3.912,91 3,91 79,82 79,82

4617 stroški reprezentance 10.000,00 5.701,07 0,57 116,30 116,30

4619 najemnine 7.000,00 8.295,52 1,19 105,35 105,35

465 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 1.800,00 3.066,32 1,70 38,94 38,94

46502 prispevek za zaposlovanje invalidov 6.700,00 6.761,64 1,01 137,94 137,94

469 prevrednotovalni odhodki 2.000,00 5.600,30 2,80 114,25 114,25

skupaj 200.000,00 231.068,66 1,16 2.004,04 1.494,71 3.498,75

skupaj       

EURkonto opis

plan                        

EUR

sodilo: 

delež m2, 

1,27 %

sodilo: 

delež 

stroškov 

dela, 2,04 %
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5.4 Investicije 670.838,21 EUR 

 

V letu 2017 smo prejeli namenska sredstva za investicije v višini 144.594,61 EUR, od tega:  

- 55.650,71 EUR - MOP - proračunska sredstva za nakup službenih vozil, 

- 17.151,08 EUR - proračunska sredstva RS za sofinanciranje projektov, 

- 71.792,82 EUR - sredstva EU za sofinanciranje projektov. 

 

Iz sredstev NJVFJS je bilo za investicije namenjeno 526.243,60 EUR, od tega: 

- 525.680,93 EUR za investicije vezane na opravljanje redne dejavnosti in 

- 562,67 EUR za sofinanciranje projektov. 

 

Vir in namenskost investicij je podrobno obrazložena v preglednici št. 22 - investicije. 

 

 

5.5 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

 

Prihodki PŠJ znašajo skupaj 2.735.883,87 EUR, stroški pa 2.256.530,46 EUR. Presežek prihodkov 

nad odhodki pred obdavčitvijo znaša 479.353,41 EUR, po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb v 

višini 87.869,89 EUR znaša presežek prihodkov nad odhodki 391.483,52 EUR.  

 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki je bil predmet rebalansa plana PŠJ za leto 2017 v višini 

200.000,00 EUR je bil porabljen za investicije. Predlagamo, da se tudi presežek prihodkov nad odhodki 

iz leta 2017 nameni za izvedbo investicij v letu 2018 oziroma naslednjih letih ter se ga razporedi med 

dolgoročne vire na konto 9800 (obveznosti za sredstva v upravljanju). 
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Preglednica 9: Bilanca stanja (v EUR) 

 

 

indeks

 realizacija 

leto 2016

plan leto  

2017

realizacija 

2017

    realizacija 

2017/ plan2017

SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU 7.197.212 8.044.543 7.490.541 93

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 463.600 398.967 463.412 116

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 243.873 260.547 281.466 108

02 NEPREMIČNINE 8.421.767 9.173.638 8.900.772 97

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 1.860.345 2.001.937 2.061.032 103

04 DRUGA OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA 1.820.081 2.206.857 1.740.551 79

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETNIH 

OSNOVNIH SREDSTEV 1.404.018 1.472.435 1.271.697 86

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 0 0

07 DOLOGRAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 0 0 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 0 0 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 0 0 0 0

B) KRATKOČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 958.041 355.500 1.335.221 376

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 

VREDNOSTNICE 8.181 1.000 8.419 842

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH 799.541 270.000 1.074.272 398

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 24.814 7.000 18.765 268

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 4.061 500 470 94

14 TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 42.726 43.000 42.968 100

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 39.399 30.000 73.467 245

18 NEPLAČANI ODHODKI 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 39.319 4.000 116.860 2.922

3 C) ZALOGE 54.751 0 48.641 0

I. AKTIVA SKUPAJ 8.210.004 8.400.043 8.874.403 106

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE 0 0 0 0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 255.924 510.180 380.057 74

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 

VARŠČINE 11.218 30.800 11.093 36

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 54.409 60.000 62.493 104

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 178.995 329.380 206.583 63

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 11.015 55.000 97.303 177

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 287 10.000 2.585 26

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 25.000 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 7.954.080 7.889.863 8.494.345 108

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 7.763.198 7.511.145 8.102.861 108

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 190.882 378.718 391.484 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 0 0

I. PASIVA SKUPAJ 8.210.004 8.400.043 8.874.403 106

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 0 0

ČLENITEV 

SKUPIN 

KONTOV NAZIV SKUPINE  KONTOV

ZNESEK
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Preglednica 10: Izkaz prihodkov in odhodkov (v EUR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZNESEK index

realizacija   2016 plan  2017 realizacija 2017

realizacija   

2017/            

plan 2017

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 2.300.562 2.909.033 2.733.788 94

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 2.235.131 2.844.033 2.650.356 93

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 65.431 65.000 83.433 128

762 B) FINANČNI PRIHODKI 0 0 0 0

763 C) DRUGI  PRIHODKI 6.886 0 1.973 0

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 1.265 0 123 0

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 1.265 0 123 0

DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI 0 0 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI 2.308.713 2.909.033 2.735.884 94

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 718.745 1.191.822 775.560 65

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 34.922 36.500 48.570 133

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 114.783 104.500 131.125 125

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 569.040 1.050.822 595.865 57

F) STROŠKI DELA 866.375 1.012.084 956.556 95

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 663.750 787.096 731.931 93

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 108.005 124.422 119.140 96

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 94.620 100.566 105.485 105

462 G) AMORTIZACIJA 415.366 275.409 389.980 142

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 0 0

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 81.706 50.000 128.818 258

467 K) FINANČNI ODHODKI 2 0 6 0

468 L) DRUGI ODHODKI 10 0 10 0

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687) 8.008 1.000 5.600 560

N) CELOTNI ODHODKI 2.090.212 2.530.315 2.256.530 89

O) PRESEŽEK  PRIHODKOV 218.501 378.718 479.353 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 0 0

del 80 DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 27.619 0 87.870 0

del 80

Presežek prihodkov obračuskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 190.882 378.718 391.484 0

del 80

Presežek odhodkov obračuskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 0 0 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 0 0 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 

obračunskem obdobju (celo število) 35 38 37 97

število mesecev poslovanja 12 12 12 100

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV
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Preglednica 11: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (v EUR) 

 

 
 

 

Zavod 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.  

 prihodki in odhodki 

za izvajanje javne 

službe 2017

prihodki in odhodki 

od prodaje blaga in 

storitev na trgu 2017

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 2.650.356 83.433

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 2.650.356 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 0 83.433

762 B) FINANČNI PRIHODKI 123 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 1.965 8

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI 2.652.443 83.441

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 714.629 60.931

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 48.570

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 130.774 351

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 583.855 12.010

F) STROŠKI DELA 936.997 19.559

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 717.658 14.273

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 116.842 2.298

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 102.497 2.988

462 G) AMORTIZACIJA 387.434 2.547

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 128.818 0

467 K) FINANČNI ODHODKI 6 0

468 L) IZREDNI ODHODKI 10 0

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687) 5.600 0

N) CELOTNI ODHODKI 2.173.494 83.037

O) PRESEŽEK  PRIHODKOV 478.950 404

P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0

del 80 I) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 87.870 0

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 391.080 404

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 0 0

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV

ZNESEK
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Preglednica 12: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (v EUR) 

 

 

indeks

 realizacija leto 

2016 plan leto 2017 realizacija 2017

realizacija 2077 /      

plan 2017 

I. SKUPAJ PRIHODKI 2.329.050 2.444.372 2.782.145 114

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 2.263.619 2.379.372 2.698.712 113

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 488.182 759.372 520.078 68

a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna 488.182 526.616 520.078 99

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 488.182 526.616 464.427 88

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 0 0 55.651 0

b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0 0 0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 0 0 0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 0 0 0 0

c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 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

d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 0 0 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 0 0 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 0 0 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 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

741 f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 0 232.756 0 0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 1.775.437 1.620.000 2.178.635 134

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 1.767.494 1.620.000 2.178.512 134

7102 Prejete obresti 0 0 0 0

del 7100 

+del 7101

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in 

javnih f inančnih institucij ter drugih podjetij in f inančnih institucij 0 0 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 6.678 0 0

72 Kapitalski prihodki 1.265 0 123 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 0 0

731 Prejete donacije iz tujih virov 0 0 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 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

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  NA TRGU 65.431 65.000 83.433 128

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 65.431 65.000 83.433 128

del 7102 Prejete obresti 0 0 0 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja 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

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki  ne izhajajo  izvajanja javne službe 0 0 0 0

0 0 0

 II. SKUPAJ ODHODKI 2.139.118 2.444.372 2.378.569 97

1. ODHODKI  ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 2.078.976 2.379.372 2.308.583 97

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 737.995 828.348 808.164 98

del 4000 Plače in dodatki 640.809 718.852 701.761 98

del 4001 Regres za letni dopust 24.730 25.201 27.517 109

del 4002 Povračila in nadomestila 61.891 67.626 64.871 96

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.566 6.000 8.842 0

del 4004 Sredstva za nadurno delo 976 5.688 268 5

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4.023 4.981 4.905 98

B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost 107.078 122.039 120.071 98

del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 57.565 64.999 63.308 97

del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 46.162 52.073 50.718 97

del 4012 Prispevki za zaposlovanje 927 441 1.007 228

del 4013 Prispevki za porodniško varstvo 651 734 715 97

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja 1.773 3.792 4.323 114

C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 768.997 969.040 768.811 79

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 249.588 444.040 168.951 38

del 4021 Posebni material in storitve 50.914 30.000 39.711 132

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 63.745 80.000 59.706 75

del 4023 Prevozni stroški in storitve 24.471 40.000 34.107 85

del 4024 Izdatki za službena potovanja 21.175 30.000 24.256 81

del 4025 Tekoče vzdrževanje 141.975 155.000 154.407 100

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.757 10.000 16.067 161

del 4027 Kazni in odškodnine 0 0 0

 del 4029 Drugi operativni odhodki 207.372 180.000 271.608 151

403 d) Plačila domačih obresti 2 0 6 0

404 E) Plačila tujih obresti 0 0 0 0

410 F) Subvencije 0 0 0 0

411 G) Transferi posameznikom in gospodinjstvo 0 0 0 0

412 H) Transferi neprofitnim organizacija in ustanovam 0 0 0 0

412 I) Drugi tekoči domači transferji 0 0 0 0

J) Investicijski odhodki 464.904 459.945 611.531 133

4200 Nakup zgradb in prostorov 90.067 0 427.783 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 0 0

4202 Nakup opreme 130.091 45.000 130.349 290

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 0

4204 Novogradnja, rekonstrukcije 0 0 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 34.623 263.000 48.635 0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 199.890 145.500 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 10.233 6.445 4.765 0

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski 

inženiring 0 0 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STRITEV NA TRGU 60.142 65.000 69.986 108

del 400

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu 16.767 17.166 16.997 99

del 401

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porab blaga in 

storitev na trgu 2.308 2.269 2.454 108

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 41.067 45.565 50.535 111

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 189.932 0 403.576 0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 0 0

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV
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Preglednica 13: Načrt prejemkov (v EUR) 

 

 

VRSTA PREJEMKA KO NTO  realizacija plan realizacija

evid. 2016 2017 2017

I.

PREJEMKI ZA IZVAJANJE 

JAVNE SLUŽBE (A+B) 74 2.263.619 2.379.372 2.698.712 113 119

A

PRIHODKI IZ SREDSTEV 

JAVNIH FINANC (1.+2.+3.) 74 488.182 759.372 520.078 68 107

1.

SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA 74 488.182 526.616 520.078 99 107

1.1.

SREDSTVA ZA TEKOČO 

PORABO 7400 488.182 526.616 464.427 88 95

1.2. SREDSTVA ZA INVESTICIJE 7400 0 0 55.651 0 0

2

DRUGI PREJEMKI IZ 

PRORAČUNA 74 0 0 0 0 0

2.1.

SREDSTVA ZA TEKOČO 

PORABO (min.za za izobr., 

znanost, kulturo in šport, ..) 740002 0 0

2.2.

SREDSTVA ZA INVESTICIJE 

(OBČINA) 74 0 0 0 0 0

2.3.

DRUGI PREJEMKI IZ 

PRORAČUNA (OBČINA) 7401 0 0 0 0 0

3

PREJETA SREDSTVA IZ 

DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 

SREDSTEV PRORAČUNA EU* 74 0 232.756 0 0

B

DRUGI PREJEMKI ZA 

IZVAJANJE DEJAVNOSTI 

JAVNE SLUŽBE 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 71,72,73 1.775.437 1.620.000 2.178.635 134 123

1.

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV IZ 

NASLOVA JAVNE SLUŽBE 7130 1.767.494 1.620.000 2.178.512 134 123

2. PREJETE OBRESTI 7102 0 0 0 0 0

3.

PREJETE DIVIDENDE IN 

DRUGI DELEŽI V DOBIČKU 

PODJETIJ IN FINANČNIH 

INSTITUCIJ 72 0 0 0 0 0

5.

DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 730 0 0 0 0 0

6. DONACIJE IZ TUJINE 731 0 0 0 0 0

7. DRUGI PRIHODKI 7141 7.943 0 123 0 0

II.

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU 71 65.431 65.000 83.433 128 128

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU (1.+2.+3.+4.+5.) 71 65.431 65.000 83.433 128 128

1.

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU ** 7130 65.431 65.000 83.433 128 128

2. PREJETE OBRESTI 7102 0 0 0 0 0

3.

PREJEMKI OD NAJEMNIN, 

ZAKUPNIN IN DRUGI 

PRIHODKI OD PREMOŽENJA 7103 0 0 0 0 0

4.

PREJETE DIVIDENDE IN 

DRUGI DELEŽI V DOBIČKU 

PODJETIJ IN FINANČNIH 

INSTITUCIJ 7100 0 0 0 0 0

6.

DRUGI TEKOČI PREJEMKI, KI 

NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA 

JAVNE SLUŽBE 7141 0 0 0 0 0

I.+II. SKUPAJ  PREJEMKI 2.329.050 2.444.372 2.782.145 114 119

indeks                    

realizacija 2017  /          

plan.. 2017

indeks                

realizacija 2017 /  

realizacija .2016
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Preglednica 14: Načrt izdatkov (v EUR) 

 

 
 

 VRSTA IZDATKA KO NTO realizacija plan realizacija indeks indeks 

evid. 2016 2017 2017
realizacija2017

/        plan 2017

realizacija 

2017/        

realizacija 

2016

I.

IZDATKI ZA IZVAJANJE 

JAVNE SLUŽBE 

(1.+2.+3.+4.+5.) 2.078.976 2.379.372 2.308.583 97 111

1.

PLAČE IN DRUGI 

IZDATKI ZAPOSLENIM 400 737.995 828.348 808.164 98 110

1.1. PLAČE IN DODATKI 4000 640.809 718.852 701.761 98 110

1.2.

REGRES ZA LETNI 

DOPUST 4001 24.730 25.201 27.517 109 111

1.3.

POVRAČILA IN 

NADOMESTILA 4002 61.891 67.626 64.871 96 105

1.4.

SREDSTVA ZA DELOVNO 

USPEŠNOST 4003 5.566 6.000 8.842 0 0

1.5.

SREDSTVA ZA 

NADURNO DELO 4004 976 5688 268 0 0

1.6.

DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM - 

JUBILEJNE NAGRADE, 

ODPRAVNINE 4009 4.023 4.981 4.905 98 122

2.

PRISPEVKI IN DAVKI NA 

PLAČE 401+4028 107.078 122.039 120.071 98 112

2.1.

PRISPEVKI 

DELODAJALCEV ZA 

SOCIALNO VARNOST 401 105.305 118.247 115.748 98 110

2.2. PREMIJE KDPZ 4015 1.773 3.792 4.323 114 244

3.

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 402 768.997 969.040 768.811 79 100

3.1.

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 

MATERIAL IN STORITVE 4020 249.588 444.040 168.951 38 68

3.2.

POSEBNI MATERIAL IN 

STORITVE 4021 50.914 30.000 39.711 132 78

3.3.

ENERGIJA, VODA, 

KOMUNALNE STORITVE 

IN KOMUNIKACIJE 4022 63.745 80.000 59.706 75 94

3.4.

PREVOZNI STROŠKI IN 

STORITVE 4023 24.471 40.000 34.107 85 139

3.5.

IZDATKI ZA SLUŽBENA 

POTOVANJA 4024 21.175 30.000 24.256 81 115

3.6. TEKOČE VZDRŽEVANJE 4025 141.975 155.000 154.407 100 109

3.7.

NAJEMNINE IN 

ZAKUPNINE 4026 9.757 10.000 16.067 161 0

3.8. KAZNI IN ODŠKODNINE 4027 0 0 0 0 0

3.9.

DRUGI OPERATIVNI 

IZDATKI 4029 207.372 180.000 271.608 151 131

4.

IZDATKI  

FINANCIRANJA 403 2 0 6 0 0

5. INVESTICIJSKI IZDATKI 420 464.904 459.945 611.531 133 132

II.

IZDATKI  IZ NASLOVA 

PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU 

(1.+2.+3.+4.+5.) 60.142 65.000 69.986 108 116

1.

PLAČE IN DRUGI 

IZDATKI ZAPOSLENIM 400 16.767 17.166 16.997 99 101

2.

PRISPEVKI IN DAVKI NA 

PLAČE 401 2.308 2.269 2.454 108 106

3.

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 402 41.067 45.565 50.535 111 123

3.1.

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 

MATERIAL IN STORITVE 4020 41.067 45.565 50.535 111 123

3.2.

POSEBNI MATERIAL IN 

STORITVE 4021 0 0 0 0 0

3.3.

ENERGIJA, VODA, 

KOMUNALNE STORITVE 

IN KOMUNIKACIJE 4022 0 0 0 0 0

3.4.

PREVOZNI STROŠKI IN 

STORITVE 4023 0 0 0 0 0

3.5.

IZDATKI ZA SLUŽBENA 

POTOVANJA 4024 0 0 0 0 0

3.6. TEKOČE VZDRŽEVANJE 4025 0 0 0 0 0

3.7.

NAJEMNINE IN 

ZAKUPNINE 4026 0 0 0 0 0

3.8. KAZNI IN ODŠKODNINE 4027 0 0 0 0 0

3.9.

DRUGI OPERATIVNI 

IZDATKI 4029 0 0 0 0 0

4.

IZDATKI  

FINANCIRANJA 403 0 0 0 0 0

I.+II. SKUPAJ IZDATKI 2.139.118 2.444.372 2.378.569 97 111
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Preglednica 15: Izkaz stanja in gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (v EUR) 

 

 
 

Preglednica 16: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (v EUR) 

 

 

NAZIV
Nabavna 

vrednosti 

(1.1.)

Popravek 

vrednosti 

(1.1.)

Plan - 

povečanje 

nabavne 

vrednosti 

Povečanje 

nabavne 

vrednosti 

2017

indeks 

plan/2017 

realizacija

2017

Povečanje 

popravka 

vrednosti

Zmanjšanje 

nabavne 

vrednosti

Zmanjšanje 

popravka 

vrednosti

Amortizacija 

realizacija 

2017 

Neodpisana 

vrednost 

Prevrednote

vanje zarad 

okrepitve

Prevrednote

vanje zaradi 

oslabitve

I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva 10.507.840 3.310.629 700.091 670.838 95,82 9.101 0 2.602 371.008 7.490.541 0 0

A. Dolgoročni odloženi stroški 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 267.042 189.052 0 0 0,00 8.015 0 0 26.688 43.287 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 196.558 54.822 6.445 3.895 60,43 0 0 0 14.971 130.660 0 0

D. Zemljišča 592.366 0 345.500 64.681 18,72 0 0 0 0 657.047 0 0

E. Zgradbe 7.829.400 1.860.345 263.000 448.637 170,58 0 0 2.602 229.600 6.190.694 0 0

F. Oprema 1.618.723 1.205.720 85.146 153.626 180,43 1.086 0 0 99.638 465.905 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 3.751 690 0 0 0,00 0 0 112 2.949 0 0

II. Neopredmetena sredstva in opredmetena 

sredstva v lasti 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročni odloženi stroški 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 0 0 0 0 0 0 0

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena 

sredstva v finančnem najemu 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročni odloženi stroški 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 0 0 0 0 0 0 0

ZNESEK

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL

Znesek 

odpisnih 

naložb in 

danih 

posojil

I. Dolgoročne finančne naložba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Naložbe v delnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v delnice v f inančne institucije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v delnice vtujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Naložbe v deleže 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v deleže v f inančne institucije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki 

imajo obliko d.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki 

imajo obliko d.o.o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naložbe v deleže v tujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Naložbe v plemenite kovine, drage 

kamne, umetniška dela in podobno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druge dolgoročne kapitalske 

naložbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Namensko premoženje, preneseno 

javnim skladom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v last drugim 

pravnim osebam javnega praa, ki imajo 

prmoženje v lasti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 

doma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v 

tujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Dolgoročna dana posojila in depoziti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.Dolgoročno dana posojila. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročno dana posojila janim skladom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila javnim 

podjetjem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Dolgoročno dana posojila f inančnim 

institucijam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Dolgoročno dana posojila privatnim 

podjetjem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem 

države 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila državnemu 

proračunu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročno dana posojila z 

odkupom vrednostnih papirjev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Domačih vrednostnih papirje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Tujih vrednostnih papirjev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Dolgoročno dani depoziti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim 

bankam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Drugi dologorčno dani depoziti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druga dolgoročno dana posojila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Skupaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Knjigovodsk

a vrednost 

naložb in 

danih posojil

Znesek 

naložb in 

danih posojil 

(1.1.)

Znesek 

popravkov  

naložb in 

danih posojil

Znesek 

povečanja   

naložb in 

danih posojil

Znesek 

povečanja 

popravkov  

naložb in 

danih posojil

Znesek 

zmanjšanja   

naložb in 

danih posojil

Znesek 

zmanjšanja  

popravkov  

naložb in 

danih posojil

Znesek 

naložb in 

danih posojil 

(31.12.)

Znesek  

popravkov 

naložb in 

danih posojil 

(31.12.)
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Preglednica 17: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (v EUR) 

 

 
 

  

plan leto 2017

 predvidena 

realizacija leto 

2016

1 2 3 4

750 VI. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0

7500

Prejeta vračila danih posojil od posamenikov in 

zasebnikov 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od f inančnih institucij 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil -iz tujine 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil -državnemu proračunu 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 0

440 V. DANA POSOJILA 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 0 0

4402

Dana posojilajavnim podjetejm in družbam, ki so v 

lasti države ali občin 0 0

4403 Dana posojilafinančnim institucijam 0 0

4404 Dana posojilaprivatnim podjetjem 0 0

4405 Dana posojila občinam 0 0

4406 Dana posojila v tujino 0 0

4407 Dana posojila držanemu proračunu 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0

VI/2 DANA MINUS PREJTA POSOJILA POSOJILA 0 0

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV KONTA

ZNESEK
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Preglednica 18: Izkaz računa financiranja (v EUR) 

 

 
 

V skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu Uradni list, št 55/15, v nadaljevanju ZFisP se je v 77. členu 

zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 UL RS št. 80/16 določil  

način izračunavanja presežkov institucionalnih enot sektorja države tako, da se institucionalne enote 

sektorja države minimalno obremenjene, hkrati  pa se tako izračunani presežek maksimalno približa 

pravilom metodologije (Evropskega sistema računov) ESA . V povezavi z izračunavanjem višine 

presežka je treba pojasniti, da bo v praksi prihajalo do razlik po izračunu presežka skladno s 77. 

členom ZIPRS01718 in ugotovitvi presežka po računovodskih pravilih. Obvezo ravnanje glede porabe 

presežka po 5. členu ZFisP je določeno le za presežek izračunan po 77. členu ZIPRS1718. To pomeni, 

da se v primeru, če je presežek ugotovljen po računovodskih pravilih večji od presežka, izračunanega 

po 77. členu ZIPRS1718, razlika lahko porabi na način kot je določeno v drugih predpisih ali aktih o 

ustanovitvi institucionalnih enot sektorja države. 

Presežek, izračunan po 77. členu ZIPRS1718, se za javne zavode in agencije izračuna tako, da se 

presežek po denarnem toku zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so 

namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih 

razmejitev, ter neporabljena sredstva za investicije. Tako izračunani presežek mora javni zavod 

evidentirati na ločenem kontu 985800. 

 

plan 2017 realizacija 2017

indeks  

realizacije

1 2 4 5 6

50 VII. ZADOLŽEVANJE 0 0 0

500 Domače zadolževanje 0 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih f inančnih institucijah 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0 0 0

501 Zadolževanje v tujini 0 0 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 0 0 0

550 Odplačila domačega dolga 0 0 0

5501 Odplačila dolga domačim bankam 0 0 0

5502 Odplačila dolga drugim finančnim institucijam 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga državnemu proračunu 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga  drugim javnim skladom 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga  drugim domačim kreditodajalcem 0 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 0 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 0 0 0

IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA 0 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 0 403.576 0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 0 0 0

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV KONTA

ZNESEK
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Izračun fiskalnega presežka po fiskalnem pravilu za leto 2017: 

 Zap. 
Štev. Bilančna postavka Znesek EUR 

1 Presežek po denarnem toku  R4>R7 EVK  +403.576 

2 Vse obveznosti (R2) iz Bilance stanja -292.188 

3 Obveznosti  za investicijska vlaganja (R9) iz Bilance stanja -612.320 

 5 Vse obveznosti (R2+R9) -904.508 

6 Presežek odhodkov nad prihodki po fiskalnem  pravilu  -500.932 

 

Iz zgornjega izračuna je  razvidno, da ima PŠJ negativni znesek, torej presežek odhodkov nad prihodki 

po načelu denarnega toka. Negativnega presežka po denarnem toku se ne evidentira. 

 

 

Preglednica 19: Prihodki po dinamiki 

 

 
 

 

Preglednica 20: Odhodki po dinamiki 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

1

Sredstva 

državnega 

proračuna 

(MOP)

42.726 €          46.500 €    47.922 €    45.078 €    51.853 €    64.971 €    49.523 €    46.434 €    48.355 €        9.564 €      55.651 €        508.578 €    

2

Sredstva iz 

drugih javnih 

virov

6.547 €      6.193 €      20.535 €        33.275 €      

3

Sredstva 

Občinskega 

proračuna

- €              

4

Sredstva 

povrnjena iz 

projektov 

(EU) 

97.834 €        97.834 €      

5

Drugi 

prihodki za 

izvajanje 

dejavnosti 

javne službe-

nejavni vir 

financiranja

66.471 €          20.929 €    60.967 €    114.012 €  197.730 €  224.464 €  298.808 €  509.669 €  358.865 €      174.364 €  72.521 €    58.550 €        2.157.350 € 

6

Sredstva 

prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu

1.096 €            1.207 €      2.151 €      5.354 €      7.047 €      7.038 €      13.821 €    23.502 €    12.839 €        6.172 €      1.792 €      1.422 €          83.441 €      

110.293 €        68.636 €    111.040 €  164.444 €  256.630 €  296.473 €  368.699 €  579.605 €  420.059 €      190.100 €  80.506 €    233.992 €      2.880.478 € 

DINAMIKA 

PRIHODKOV 2017

SKUPAJ

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

1

Plače in 

drugi izdatki 

zaposlenim

60.493 €          65.106 €    66.285 €    63.340 €    69.419 €    104.154 €  87.091 €    87.995 €    89.012 €        89.955 €    85.897 €    87.807 €        956.556 €    

2

Izdatki za 

blago in 

storitve (tudi 

iz projektov)

53.120 €          60.704 €    51.336 €    48.001 €    76.683 €    84.631 €    63.725 €    89.309 €    87.594 €        86.059 €    105.588 €  122.210 €      928.960 €    

3
Izdatki za 

investicije
49.067 €          50.842 €    16.460 €    48.415 €    102.843 €  36.125 €    20.275 €    5.649 €      22.300 €        54.245 €    70.179 €    194.437 €      670.838 €    

4
Izdatki 

financiranja
6 €             6 €              

162.680 €        176.652 €  134.082 €  159.756 €  248.946 €  224.916 €  171.091 €  182.953 €  198.906 €      230.259 €  261.664 €  404.455 €      2.556.360 € SKUPAJ

DINAMIKA 

ODHODKOV 2017
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Preglednica 21: Izdatki po virih (v EUR) 

 

 
 

SREDSTVA 

DRŽAVNEGA 

PRO RAČUNA  

(MO P-redna 

dejavnost)

SREDSTVA IZ 

DRUGIH 

JAVNIH 

VIRO V

SREDSTVA 

O BČINSKEGA 

PRO RAČUNA

SREDSTVA 

PRIDO BLJENA 

IZ PRO JEKTO V 

SREDSTVA IZ 

NEJAVNEGA 

VIRA 

FINANCIRANJA

SREDSTVA 

PRO DAJE 

BLAGA IN 

STO RITEV NA 

TRGU

SKUPAJ 

REALIZACIJA 

1.1.-30.6.2017

SKUPAJ PLAN 

2017

indeks 

realizacije    

1.1.-30.6.2017/   

plan 2017

PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM SKUPAJ S 

PRISPEVKI IN DAVKI 452.927,00 27.169,44 456.900,40 19.559,14 956.555,98 1.012.084,05 94,51

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 8.000,00 5.756,44 854.272,56 60.931,17 928.960,17 1.191.822,30 77,94

IZDATKI FINANCIRANJA 5,67 5,67 0,00 0,00

INVESTICIJSKI IZDATKI 55.650,71 88.943,90 526.243,60 670.838,21 700091 95,82

SKUPAJ 508.577,71 8.000,00 0,00 121.869,78 1.837.422,23 80.490,31 2.556.360,03 2.903.997,35 88,03

V

R

S

T

A

 

I

Z

D

A

T

K

A

VIRI FINANCIRANJA
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Preglednica 22: Investicije (v EUR) 

 

 
 

Plan
Realizacija 

2017

Realizacija 

2017
Plan

1. Obnova 

turističnih poti in 

kontrole vstopa v 

Tihi in Šumeči jami

celotna 

vrednost 

investicije            

predhodna leta 2015
ocena   leto 

2016
2017 2017 % realizacije naslednja leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 ,2,3,4,7 1 2 3 4 5 6 7

državni proračun 143.083,83 109.524,33 33.559,50

občinski proračun 0 0

lastna sredstva 87.400,00 30.930,00 45.270,00 11.200,00 72.200,00 162.359,21 224,87 100.000,00

ostali viri: 810.808,39 620.637,89 190.170,50

SKUPAJ EUR: 1.041.292,22 761.092,22 269.000,00 11.200,00 72.200,00 162.359,21 224,87 100.000,00

Plan
Realizacija 

2017

Realizacija 

2017
Plan

2. Ureditev parkirišč 

ob sprejemnem 

centru, nakup in 

ureditev zemljišč v 

Poslovni coni Risnik 

celotna 

vrednost 

investicije            

predhodna leta 2015
ocena   leto 

2016
2017 2017 % realizacije naslednja leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 ,2,3,4,7 1 2 3 4 5 6 7

državni proračun 0

občinski proračun 0

lastna sredstva 733.000,00 203.000,00 303.800,00 258.343,10 85,04 300.000,00

ostali viri: 0

SKUPAJ EUR: 733.000,00 0,00 0,00 203.000,00 303.800,00 258.343,10 85,04 300.000,00

Plan
Realizacija 

2017

Realizacija 

2017
Plan

3. Prenova 

sprejemnega centra 

z gospodarskim 

objektom, čistilna 

naprava, toplotne 

črpalke

celotna 

vrednost 

investicije              

predhodna leta 2015
ocena   leto 

2016
2017 2017 % realizacije naslednja leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 ,2,3,4,7 1 2 3 4 5 6 7

državni proračun 105.187,83 65.187,83 40.000,00

občinski proračun 0

lastna sredstva 353.057,77 221.057,77 27.000,00 67.000,00 28.000,00 45.132,32 161,19 10.000,00

ostali viri: 539.397,71 48.398,20 490.999,51

SKUPAJ EUR: 997.643,31 334.643,80 557.999,51 67.000,00 28.000,00 45.132,32 161,19 10.000,00

Plan
Realizacija 

2017

Realizacija 

2017
Plan

4. Računalniška , 

telekomunikacijska, 

programska ter 

druga oprema 

celotna 

vrednost 

investicije              

predhodna leta 2015
ocena   leto 

2016
2017 2017 % realizacije naslednja leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 ,2,3,4,7 1 2 3 4 5 6 7

državni proračun 4.460,00 14.460,00 58.801,79 406,65 20.000,00

občinski proračun 0

lastna sredstva 64.306,21 21.633,21 19.673,00 6.000,00 7.000,00 9.372,55 133,89 100.000,00

ostali viri: 34.586,00 3.349,00 13.397,00 31.319,00 15.792,82 50,43 50.000,00

SKUPAJ EUR: 103.352,21 24.982,21 33.070,00 6.000,00 52.779,00 83.967,16 159,09 170.000,00

              Realizacija

              Realizacija

              Realizacija

              Realizacija
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Plan
Realizacija 

2017

Realizacija 

2017
Plan

5. Sanacija mlina 

Ukno, sanacija 

gradu Školj, 

izdelava muzejskih 

eksponatov, 

prenova muzejskih 

zbirk

celotna 

vrednost 

investicije              

predhodna leta 2015
ocena   leto 

2016
2017 2017 % realizacije naslednja leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 ,2,3,4,7 1 2 3 4 5 6 7

državni proračun 0 100.000,00

Občinski proračun 0

lastna sredstva 25.000,00 25.000,00 45.000,00 38.210,36 84,91 200.000,00

ostali viri: 0 300.000,00

SKUPAJ EUR: 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 45.000,00 38.210,36 84,91 600.000,00

Plan
Realizacija 

2017

Realizacija 

2017
Plan

6. Merilni 

instrumenti in 

programi za 

spremljanje stanja

celotna 

vrednost 

investicije              

predhodna leta 2015
ocena   leto 

2016
2017 2017 % realizacije naslednja leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 ,2,3,4,7 1 2 3 4 5 6 7

državni proračun 0

občinski proračun 0

lastna sredstva 7.895,55 1.750,55 2.000,00 4.145,00 7.471,23 180,25 50000

ostali viri: 22.800,00 22.800,00

SKUPAJ EUR: 30.695,55 24.550,55 0,00 2.000,00 4.145,00 7.471,23 180,25 50.000,00

Plan
Realizacija 

2017

Realizacija 

2017
Plan

7. Mreže, ograje, 

učne poti, Hankejev 

kanal, table

celotna 

vrednost 

investicije              

predhodna leta 2015
ocena   leto 

2016
2017 2017 % realizacije naslednja leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 ,2,3,4,7 1 2 3 4 5 6 7

državni proračun 1.324,00 10.000,00

občinski proračun 0

lastna sredstva 132.898,60 41.898,60 71.000,00 12.000,00 8.000,00 267,83 3,35 200.000,00

ostali viri: 5.296,00 50.000,00

SKUPAJ EUR: 139.518,60 41.898,60 71.000,00 12.000,00 8.000,00 267,83 3,35 260.000,00

Plan
Realizacija 

2017

Realizacija 

2017
Plan

8. Odkup zemljišč, 

obnova kalov, 

obnova biološke 

zbirke

celotna 

vrednost 

investicije              

predhodna leta 2015
ocena   leto 

2016
2017 2017 % realizacije naslednja leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 ,2,3,4,7 1 2 3 4 5 6 7

državni proračun 92.100,00 30.993,00 14.000,00 45,17 60.000,00

občinski proračun 0

lastna sredstva 0 5.087,00 200.000,00

ostali viri: 366.400,00 155.174,00 56.000,00 36,09 138.000,00

SKUPAJ EUR: 458.500,00 0,00 0,00 0,00 186.167,00 75.087,00 81,26 398.000,00

Plan
Realizacija 

2017

Realizacija 

2017
Plan

VSE                                  

INVESTICIJE      

SKUPAJ

celotna 

vrednost 

investicije              

predhodna leta 2015
ocena   leto 

2016
2017 2017 % realizacije naslednja leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 ,2,3,4,7 1 2 3 4 5 6 7

državni proračun 346.155,66 174.712,16 73.559,50 0,00 45.453,00 72.801,79 160,17 190.000,00

občinski proračun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lastna sredstva 1.403.558,13 317.270,13 162.943,00 326.200,00 468.145,00 526.243,60 112,41 1.160.000,00

ostali viri: 1.779.288,10 695.185,09 694.567,01 0,00 186.493,00 71.792,82 38,50 538.000,00

SKUPAJ EUR: 3.529.001,89 1.187.167,38 931.069,51 326.200,00 700.091,00 670.838,21 95,82 1.888.000,00

              Realizacija

              Realizacija

              Realizacija

              Realizacija

              Realizacija
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6. POROČANJE O IZVAJANJU AKTIVNOSTI ZA LETO 2017  

 

Sodelavci zavoda so o svojem delu redno poročali direktorju. Večjih sprememb med planom in 

realizacijo v letu 2017 ni bilo. Rezultat poslovanja je pričakovan. Dne 28. 3. 2017 je bilo na 14. seji 

sveta zavoda potrjeno poročilo o delu in finančno poročilo PŠJ za leto 2016, dne 4. 4. 2017 pa s strani 

pristojne ministrice izdan sklep o soglasju k Poročilu o delu javnega zavoda PŠJ za leto 2016 (številka 

35602-4/2017). 

 

7. ZAKLJUČEK 

 
Delo je v letu 2017 pretežno potekalo kot je bilo planirano in ni prihajalo do večjih odstopanj. Naloge 

so se opravljale v skladu z izhodišči in prioritetami, ki jih je predpisal MOP. V sklopu glavne prioritete 

se je nemoteno izvajal naravovarstveni nadzor po parku in popis naravnih vrednot.  

 

Predlagamo, da se na podlagi rebalansa plana za leto 2017 dosežen presežek prihodkov nad odhodki 

v višini  391.483,52 € prenese v leto 2018 za sanacijo deponije Globovnik v Ilirski Bistrici. 

 

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

prihodki iz tega naslova so bili realizirani. 

 

V skladu z izvajanjem ciljev so se dosegli tudi kazalniki, ki so bili zastavljeni v programu dela za leto 

2017. 

 

V letu 2017 je zavod ustvaril 2.735.883,87 € prihodkov ter prejel 144.594,61 EUR za investicije, to je 

skupaj 87,75% vseh načrtovanih sredstev za leto 2017. Glavnina prihodka je iz naslova prodaje 

vstopnic ter projektne dejavnosti, kjer je bila realizacija nižja od planirane zaradi poznega začetka 

izvajanja projektov. Rezultat poslovanja leta 2017 je v skladu s sprejetim rebalansom programa dela 

in finančnega načrta PŠJ za leto 2017 in znaša 391.483,52 EUR.  

 

 

 

 

Pripravili:       Direktor: 
Strokovne službe zavoda     Stojan Ščuka 

 


