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1. UVOD
Letno poročilo o delu in finančno poročilo Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (v
nadaljnjem besedilu zavod) za leto 2018 se nanaša na program dela, ki je bil sprejet na 1. seji sveta
zavoda dne 19. 1. 2018 in potrjen s strani pristojne ministrice s sklepom številka 35602-4/2018 z dne
7. 2. 2018.
Vse aktivnosti zavoda so usmerjenje k doseganju glavnih ciljev, ki so izvirale iz petletnega Programa
varstva in razvoja parka. 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 2018 je zavod zadovoljen. Naloge so se opravljale v
skladu z izhodišči, ki jih je predpisalo Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu MOP).
Plan se je skoraj v celoti izvedel, kot je bilo planirano, razen pri izvajanju projektov in sanaciji
Globovnika, kjer je bilo izvajanje aktivnosti zaradi administrativnih razlogov na drugih ravneh
zamaknjeno. Večina teh aktivnosti se bo zato začela ali v celoti izvedla v letu 2019.
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.
PŠJ je v letu 2018 posebno pozornost namenil izvajanju nalog določenih v PUN 2000 (Operativni
program Natura 2000 za obdobje 2014-2020), v največji meri preko projekta Za Kras (ESRR PUN), s
polnim naslovom Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje
izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Za Kras«). V sklopu tega
projekta, ki je del operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–
2020 in je sofinanciran iz ESRR so se izvajali ukrepi, ki so podrobneje navedeni in opisani pod
posameznimi aktivnostmi ter v tabeli pod poglavjem projekti v točki 3.1. S projektom Krasoslovne
raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine, se nadaljuje z
izvajanjem meritve sistema (meteorologija in hidrologija) z namenom identifikacije sedanjega vpliva
turizma na jamsko okolje ter določitve najustreznejše metodologije in ukrepov za trajnostno rabo
turistične jame. Nadaljuje se tudi izvajanje drugih projektov.
Poleg tega se je v okviru rednih dejavnosti nadaljevalo s spremljanjem stanja troglobiontskih in
troglofilnih organizmov v jami. Organizirana je bila redna košnja travnikov v parku. S tem
ukrepom zavod sodeluje pri izvajanju ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti na ekološko
pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih v zavarovanem območju. Zaradi povečanega
obiska, zlasti v poletnih mesecih, se je nadaljevalo poglobljeno sodelovanje s prostovoljnimi
naravovarstvenimi nadzorniki in varuhi narave. Izvajale so se aktivnosti v zvezi s sanacijo
odlagališča nekdanje Tovarne organskih kislin v Globovniku pri Ilirski Bistrici. V ta namen je
bila dokončana Študija o vplivu odlagališča Globovnik na Škocjanske jame. V sklopu nacionalnega
monitoringa se je izvedel zimski pregled stanja netopirjev v jami. V jamskem sistemu se je
pričelo z obnovo stare turistične poti v Hankejevem kanalu, ki bo služila doživetemu načinu
obiskovanja jam. Nadaljevalo se je sodelovanje z nosilci turistične ponudbe na Krasu, v sklopu
skupnega projekta LAS-ov pa tudi poglobljeno sodelovanje in vključevanje deležnikov na
Biosfernem območju Kras.
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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 2018. Razlogi za tiste, ki se niso, so navedeni in argumentirani spodaj.
Populacija netopirjev je v skladu s kazalnikom. V celoti je bila zagotovljena ohranitev dobrega
ekološkega stanja habitatov netopirjev v parku na 3,5 ha površine, prav tako je bil izveden ukrep
zagotavljanja najmanj 1.130 m2 tretiranih površin, kjer se zavira rast lampenflore v letu 2018.
Potrdilo se je prisotnost 11 kvalifikacijskih vrst Nature 2000 iz habitatne direktive in 7 iz ptičje
direktive, ki so bile doslej ugotovljeno prisotne v zavarovanem območju parka, poleg tega se je
zagotavljalo ugodno stanje na 54 naravnih vrednotah.
V sklopu tretjega cilja je bilo obnovljenih okoli 80 m suhih zidov (od načrtovanih 150 m), preostalo
zaradi odpovedi delavnic (slabe vremenske razmere, težave pri usklajevanju) v sklopu konzorcija za
suhozidno gradnjo ni bilo izvedeno. Kazalnik najmanj 100 m2 urejenih javnih površin na območju
naselbinske dediščine ni bil realiziran, ker so bila sredstva namenjena za to aktivnost naknadno
preusmerjena v dokončanje dopolnjene celostne grafične podobe, ki med drugim predvideva tudi
označevanje in usmerjanje na območjih naselbinskih spomenikov.
Za izpolnitev kazalnikov pod četrtim ciljem se je zaradi zamude pri izdelavi računalniškega programa in
manjšega števila zaposlenih zagotavljalo sicer največ 250 obiskovalcev na obisk na uro, namesto
planiranih 130 obiskovalcev na pol ure, vendar negativnih posledic na jami klub temu ni bilo zaznati. S
57 zaposlenimi se je s prerazporeditvijo zagotavljal učinkovit nadzor in primerno vodenje.
V aktivnosti zavoda, ki so navedene pod petim ciljem, je bilo vključenih preko 30% domačinov, s
čimer je bil kazalnik izpolnjen.
Kazalnika za preverjanje uspešnosti realizacije šestega cilja so bili v celoti doseženi. Organizirana in
izvedena je bila sanacija črnega odlagališča na regionalni cesti med Divačo in matavunskim križiščem,
prav tako so se predstavniki PŠJ udeležili na vsakoletni čistilni akciji »Spust za čisto Reko«.

Naloga

Število ur - realizacija 1.1.31.12.2018

1. Varstvene
upravljavske in
nadzorne naloge

2. Naloge
urejanja obiska in 3. Razvojne
ozaveščanja
naloge
javnosti

53.960

13.981

5.235

Delež ur v %

73,74

19,11

7,15

Število ur - PLAN 2018

58.451

19.467

6.254

% realizacije

92,32

71,82

83,71
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Višina programskih
stroškov v EUR - realizacija
1.1.-31.12.2018
Delež programskih
stroškov v %
Višina programskih
stroškov v EUR - PLAN
2018
% realizacije
Višina investicij v EUR realizacija 1.1.-31.12.2018
Delež investicij v %
Višina investicij v EUR PLAN 2018
% realizacije

1.118.519

730.939

225.611

53,90

35,22

10,87

1.690.605

687.714

328.135

66,16

106,29

68,76

40.690

704.624

3.627

5,43

94,08

0,48

367.000

894.500

0

11,09

78,77

0,00

Iz zgornje table je razvidno, da je bilo največ ur in programskih stroškov porabljenih za varstvene,
upravljavske in nadzorne naloge, investicije pa so bile namenjene v večini nalogam urejanja obiska in
ozaveščanja javnosti. Realizacija opravljenih ur je nižja od planiranih zaradi nekoliko nižjega
zaposlovanja od planiranega, programski stroški in investicije so nižji predvsem pri izvajanju projektne
dejavnosti.
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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
5. cilj: Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v
parku
6. cilj: Krepitev vloge upravljavca parka na vplivnem in prehodnem območju
7. cilj: Učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje
V okviru zgoraj navedenih dolgoročnih ciljev upravljanja (v preglednicah obarvani temno modro) se
določajo operativni cilji (v preglednicah obarvani svetlo modro), v okviru teh pa naloge in aktivnosti (v
preglednicah obarvane sivo). 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.

I

Cilj –
podcilj –
naloge in aktivnosti

Skupaj planirani odhodki (v €)

Skupaj realizirani odhodki/
koordinator

1. Ohranjanje Škocjanskih jam
in drugega podzemnega sveta

92.551,21

88.392,23

1.1 Zagotoviti znanstvene
informacije in analize

35.054,50

61.357,68

3.784,38

8.345,56
Šturm

1.1.a Spremljati stanje podzemnih
vrst in ohranjati ekološke značilnosti
habitatov troglobiontske favne

Nadaljevalo se je s spremljanjem stanja troglobiontskih in troglofilnih organizmov v jami, v okviru projekta
Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (v nadaljevanju: Raziskave
ŠJ (ARRS), v sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje krasa v Postojni (IZRK). Izvajalo se je vzorčenje
podzemeljskih organizmov v naravnih in umetnih ponvicah v sistemu Škocjanskih jam, ekološko stanje jame
je primerljivo s prejšnjimi leti. Vzdrževalna in gradbena dela na infrastrukturi so potekala med aprilom in
oktobrom, večinoma po pohodnih poteh in niso v večji meri negativno vplivala na ekološko stanje habitata.
PŠJ je aktivno sodeloval pri pripravi magistrske naloge Lare Valentič, ki je raziskovala vsebnost mikroplastike
v jamskih sedimentih v več jamah, med njimi tudi v Škocjanskih jamah ter sedimentih rek, med njimi reke
Reke, na več lokacijah pred ponorom ter tudi pri izvirih Timave.
Sodelovalo se je tudi z Gregorjem Aljančičem pri odvzemu vzorcev za genetske analize populacij človeških
ribic oziroma ugotavljanje njihove prisotnosti v sistemu Škocjanskih jam.
Nekateri stroški znotraj te aktivnosti so zaradi prepletanja tematike povečani na račun točke 1.2.a, kjer so
nekoliko nižji od planiranega.
I

1.1.b Zagotavljati raziskave,
analize in spremljanje stanja
lampenflore

3.736,12

1.672,91
Šturm

Izvajal se je reden monitoring vseh osvetljenih površin v jami. Potekal je podroben monitoring nekaterih
osvetljenih točk v jami (določeni kapniki in predeli osvetljenih sten) s fotografskim in vizualnim opazovanjem
(fotomonitoring, fotografije sige/površine pod 25x in 220x povečavo). Z IZRK smo izvedli reden monitoring
vzorčnih površin, kjer se ugotavlja prirast/rast lampenflore. Ni bilo ugotovljenih posebnosti.
Zaradi neuspešne prijave projekta v programu Adrion, se je raziskava izvedla v omejenem obsegu.
I

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

13.120,92

36.651,71
Peric/Šturm

Nadaljevale so se aktivnosti v okviru projekta Raziskave v ŠJ (ARRS), ki predvsem služijo za ugotavljanje
vpiva turizma na jamsko okolje. Najpomembnejši je monitoring jamske mikroklime, zato sta bili med drugim
postavljeni novi postaji za meritve osnovnih fizikalnih parametrov v Tihi jami in pri Cerkvenikovem mostu.
Nameščeni so bili anemometri v Šumeči jami za spremljanje cirkulacije zraka po vertikali v podzemnem
kanjonu Škocjanskih jam in instrument za meritve prisotnosti mikrodelcev v Tihi jami. Prav tako se je izvajal
monitoring lampenflore (glej točko 1.1.b), monitoring prenikajoče vode in monitoring mikrobiološke
obremenjenosti pohodnih površin. Strošek realizacije je na tej postavki precej višji od planiranega, saj je bil
zaradi računovodskih potreb združen v celoti v tej postavki, planiran pa na treh (še v 1.2.d in 2.1.d – tam je
precej nižji).
V sodelovanju s tržaško univerzo so se nadaljevala spremljanja stanja nivojev, temperature in prevodnosti
Reke v Šumeči jami in Martelovi dvorani.
Februarja je skupina angleških jamarjev, pod vodstvom angleškega jamarja Roo Watsona in v sodelovanju s
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PŠJ in IZRK izvedla lasersko 3D skeniranje jame. Zaradi neugodnih hidroloških razmer je bilo izvedeno zgolj
do Swidovega razgledišča v Hankejevem kanalu (približno dve tretjini jame), v letu 2019 bo skenirano do
konca.
I

1.1.d Zaradi zagotavljanja varnosti
zaposlenih izvajati meritve radona

14.413,08

14.687,50
Debevec

V letu 2018 se je izvajalo redne in obdobne meritve radona in potomcev ter spremljalo čas zadrževanja
zaposlenih v jami z namenom izdelave ocene prejete efektivne doze sevanja. Letna ocena efektivne prejete
doze za posameznika za leto 2018 bo podana marca 2019. V juniju in septembru so bile podane vmesne
ocene doz. Prerazporeditve zaradi preseženih vrednosti ocen doz niso bile potrebne. Redno se je vodila
evidenca časa zadrževanja v jami tudi za zunanje izvajalce del. Skupaj je 60 vodnikov po jami, stalno in
honorarno zaposlenih ter študentov, opravilo 6.173 ur, zaposleni na upravi pa 365 ur efektivnega časa v
jami. Konec maja in junija so bila izvedena izobraževanja iz varstva pred sevanji za vse novo zaposlene
študente, honorarne vodnike in delovodje zunanjih izvajalcev del. Na Zavod za varstvo pri delu so bili
poslani obrazci posameznikov s podatki za register doz.

I

1.2 Z ukrepi aktivnega varstva
zagotavljati ohranjanje
naravnih procesov v jamskem
sistemu

32.568,26

6.701,51

1.2.a Izdelati načrt conacije jame

6.956,15

2.867,83
Šturm

Nadaljevalo se je zbiranje strokovnega gradiva in strokovnih podlag za izdelavo načrta conacije jam. Z IZRK
so potekale aktivnosti, kot so spremljava fekalnih indikatorjev v gvanu netopirjev na različnih mestih v jami
ter pojava antibiotičnih rezistenc, spremljava sedimentacije in koncentriranje bioaerosolov naravnega in
človekovega izvora v turističnem delu jame, aerosoli z oceno naravnega ozadja in spremljava vpliva turizma
na zastopanost delcev v zraku po frakcijah ter ocena in vpliv mikrobne aktivnosti na jamski ekosistem in
CO2. Celotno poročilo je še v pripravi (IZRK ZRC SAZU Postojna).
I

1.2.b Implementacija načrta
ureditve jame

1.020,40

674,78
Peric

V skladu z načrtom ureditve jame se pripravljajo projekti in obnavlja infrastruktura v jami. Pričelo se je z
obnovo poti v Hankejev kanal (glej točko 4.2.a), nadaljevalo se je z izvajanjem protokola za sanacijo in
omejevanje rasti lampenflore (glej točko 1.3.a).
I

1.2.c Izsledke raziskav aktivnosti
iz operativnega cilja 1.1 vključiti v
načrt preudarne rabe jamskega
sistema

1.190,45

899,71
Peric

Pri urejanju infrastrukture in organizaciji vodenja v jami se upoštevajo znanstvena dognanja iz preteklosti in
rezultati monitoringov. Zaradi hibernacije netopirjev pod stropom Rudolfove dvorane se v zimskem času za
vodenje uporablja spodnja pot. Deli jame, predlagani za mirne cone, se obiskujejo zgolj v znanstvenoraziskovalne namene.
I

1.2.d Spremljanje stanja jamskega
okolja zaradi rabe Škocjanskih jam
in po potrebi primerno ukrepati

23.401,25

2.259,19
Cerkvenik

V okviru projekta Raziskave v ŠJ (ARRS) se vzpostavlja monitoring za spremljanje stanja. Prvi rezultati so
podani v faznem poročilu IZRK – Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne
dediščine (ARRS L7 – 8268). Meritve obsegajo spremljanje temperature, zračnega tlaka, CO2 in trdih delcev.
Podrobnejše analize bodo narejene, ko bo iz vseh postaj na voljo vsaj eno leto dolg zapis meritev. Vsi doslej
zbrani podatki ne kažejo na negativen vpliv turizma na jamo, bodo pa smernice za trajnostno rabo
Škocjanskih jam podane po zaključku projekta v letu 2020. Kot omenjeno v točki 1.1.c je strošek realizacije
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znatno nižji zaradi združevanja celotnega stroška v točki 1.1.c.
Podrobnejši pogled na temperature v Tihi jami v avgustu 2018, pokaže dnevni ritem, ki je zelo verjetno
povezan z obiski v jami. Temperatura se preko dneva skokovito spreminja med 9. in 17. uro, torej v času
obiskov, vendar se preko noči vselej vrne na izhodiščne vrednosti. Vpliv v Veliki dvorani je precej manjši.
Nadaljnje analize bodo pokazale, kako je to spreminjanje povezano z velikostjo skupine, urnikom odpiranja
vrat med umetnim tunelom in jamo, ter zunanjimi pogoji.
Prav tako je zaznati povečan delež trdih delcev v jami, ki časovno sovpada z obiskom jame, vendar se hkrati
tudi opaža dobro zračenje jame, ki ublaži oziroma izniči povečano število trdih delcev v določenem obdobju.
1.3 Z ustreznimi ukrepi
vzpostaviti sonaravne
ekološke značilnosti v
Škocjanskem jamskem spletu

I

1.3.a Izvajati ukrepe sanacije in
omejevanja rasti lampenflore na
osvetljenih jamskih površinah v
skladu s protokolom

24.928,45

20.333,04

17.327,09

17.199,62
Šturm

Na osvetljenih jamskih sedimentih, kovinski ograji in betonskih površinah vzdolž turistične poti, na
osvetljenih kapniških površinah (ambientalna razsvetljava), se je po protokolu (dokument: 802-1/2016-2)
med julijem in oktobrom izvedlo ukrepe za zaviranje in omejevanje rasti lampenflore v turističnem delu
jame. V letu 2018 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 bi nemudoma predlagalo ukrep
trajne ukinitve mesta osvetljevanja. Vodena je bila evidenca opravljenih del in evidenca porabe kemikalij.
Ugotovljenih ni bilo nikakršnih posebnosti.
I

1.3.b Odstraniti odvečen gradbeni
material, dele opuščene
infrastrukture in ostali odvečen
material iz jame

5.710,96

2.741,31
Opara

Iz Hankejevega kanala so bili odstranjeni nekateri stari kabli in nosilci reflektorjev. Pri obnovi v tem delu
jame se stari stebrički puščajo ob poti in bodo po koncu iznešeni ven. S strani zaposlenih je bilo zaradi
nujnosti na drugih aktivnostih opravljenih na tej postavki manj ur, kot je bilo predvidenih.
V Veliki dolini se je pri obnovi infrastrukture ves odvečni gradbeni material sproti pospravljalo.
I

1.3.c Z namenom sanacije posledic
neustrezne rabe izdelati projekt in
začeti s sanacijo

1.890,40

392,11
Cerkvenik

Konec leta so se pričele priprave na konferenco, ki jo bosta oktobra 2019 gostila PŠJ in IZRK na temo
trajnostnega upravljanja jam. Konferenca bo prvi korak do pridobitve ustreznih smernic za sanacijo poškodb
po jami. Predvideni materialni stroški za predpripravo niso nastali, predvsem zaradi premaknitve datuma iz
spomladi na jesen.
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Število ur na zaposlenega za izvedbo 1. cilja

Zaposleni

Število ur
plan/real.

Zorman

50/31

Debevec

Število ur
plan/real.

Zaposleni

Število ur
plan/real.

Zaposleni

Požar

32/16

Opara

150/30

150/150

Čehovin

24/24

Smerdelj

100/50

Peric

192/192

Lozej

132/104

Pečar

40/20

Šturm

794/594

Iulita

60/60

Nadzornik - nov

30/30

Martinčič

8/8

Može

24/24

Cerkvenik

90/70

Fajdiga

80/80

8/8

Hohnjec

32/32

Polh

Skupaj število ur

1.996/
1.523

Kazalnik za 1. cilj
Realizacija

Kazalnik za leto 2018

-

-

ohranitev dobrega ekološkega stanja
habitatov netopirjev v parku na 3,5 ha
površine
zagotavljanje najmanj 1.130 m2tretiranih
površin, kjer se zavira rast lampenflore

-

-

v celoti je bila zagotovljena ohranitev
dobrega ekološkega stanja habitatov
netopirjev v parku na 3,5 ha površine
izveden je bil ukrep zagotavljanja najmanj
1.130 m2 tretiranih površin, kjer se zavira
rast lampenflore v letu 2018

Razdelitev skupnih odhodkov za 1. cilj po virih financiranja
Odhodek

Plače – proračun – javna služba

Plan 2018

Realizacija 2018

% realizacije

23.805,63

19.554,67

82,14

7.745,59

2.206,80

28,49

Plače skupaj

31.551,22

21.761,47

68,97

Materialni stroški – NVFJS

61.000,00

41.682,64

68,33

0,00

23.335,33

0,00

61.000,00

65.017,97

106,59

Investicije – NJVFJS

0,00

1.612,79

0,00

Investicije skupaj

0,00

1.612,79

0,00

Odhodki skupaj

92.551,22

88.392,23

Plače – NVFJS

Materialni stroški - NVFJS sofinanciranje projektov
Materialni stroški skupaj

11

95,51

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

768.820,14

274.164,23

2.1 Ohranjati geomorfološke
in geološke naravne
vrednote izven sistema
Škocjanskih jam

326.236,04

152.050,95

2.1.a Izvajati reden
naravovarstveni nadzor in pri
tem sodelovati s prostovoljnimi
naravovarstvenimi nadzorniki, z
inšpekcijskimi službami in
nevladnimi organizacijami

87.457,49

62.362,73
Cerkvenik/Zorman

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

I

Reden naravovarstveni nadzor se v sodelovanju z vodniško službo izvaja vsak dan. Sodelovanje z
medobčinsko inšpekcijo je redno in zelo uspešno. S policijo redno sodelujemo na področju omejevanje
vožnje z vozili v naravnem okolju, nočne kontrole parkirišč v parku in pri ugotavljanju statusa (na videz)
zapuščenih ali neprimerno parkiranih vozil.
V letu 2018 je bila posredovana prijava inšpekciji skupaj s komunalo iz Ilirska Bistrice zaradi izrednega
dogodka onesnaževanja s pH12 (26. 2. 2018). Organiziran je bil tudi sestanek pri inšpekciji na temo
izrednih dogodkov. Od takrat izrednih dogodkov ni bilo več zaznati.
Sicer ni bil izdan noben plačilni nalog, izrečenih pa je bilo 330 ustnih opozoril. Največji delež se nanaša na
fotografiranje v jami ter na dotikanje kapnikov, poskuse kampiranja oziroma prenočevanja v parku, ki se
jih omejuje z zelo uspešnim obveščanjem zadnjih obiskovalcev na parkirišču, da je spanje v parku
prepovedano. Naravovarstvena nadzorna služba (NNS) je postavila še nekaj dodatnih tabel za prepoved
kampiranja in parkiranja avtodomov na »vročih točkah« v parku, kar se je izkazalo za zelo učinkovito. Na
tem področju sodeluje NNS tudi z medobčinsko redarsko službo, ki ima krajevne pristojnosti zunaj parka
saj so se domačini več vasi v vplivnem območju pritoževali nad nedovoljenim kampiranjem, ki pa ga NNS
parka ne more sankcionirati. Ravno tako je sodelovanje učinkovito pri preprečevanju nedovoljenega
parkiranja kamionov na parkirišču v obrtni coni Risnik, saj se je tudi ta problem izkazal za prerečega in je
ostal PŠJ brez številnih parkirnih mest zaradi parkiranja kamionov. Vse omenjene težave je PŠJ rešil s
primernimi prometnimi znaki, stalnim nadzorom ter sankcioniranjem.
Na pobudo TNP in MOP je PŠJ pristopil k elektronskemu načinu uvedbe prekrškovnega postopka ter
pripravil vse vsebine za vnos v sistem ter konec leta izvedel prvo izobraževanje za takrat še enajst
sistemiziranih in polno izobraženih nadzornikov z vsemi pooblastili. Zaradi nove sistemizacije, ki je stopila v
veljavo z letom 2019 pa se je število sistemiziranih nadzornikov zmanjšalo na sedem, za katere bo PŠJ
dobil štiri licence za elektronsko poslovanje.
Ob izvajanju projekta Za Kras (ESRR PUN) je NNS sodelovala na območju doline Reke pri postavljanju
mrež za dvoživke, njihovem prenašanju in informiranju javnosti. Pri tem so bili zelo aktivni tudi prostovoljni
naravovarstveniki.
Nadaljevalo se je sodelovanje z nevladnimi organizacijami, predvsem s civilnima iniciatiama Brkini in za
ohranitev Senožeških brd ter Jamarskim društvom Gregor Žiberna Divača ter člani odbora za naravo BOK.
NNS dobro sodeluje tudi z Zavodom za gozdove, s katerim poteka skupno obveščanje in sodelovanje pri
skupnih dogodkih (obveščanje o posekih, obveščanje o kršitvah …). V okviru sodelovanja s parki pa se
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NNS redno povezuje s TNP, KP Strunjan in Škocjanskim zatokom, kjer se obvešča in rešuje aktualne zagate
pri ukrepanju v posebnih primerih, ki se pojavijo na terenu.
Vodja NNS je v letu 2018 sodeloval tudi pri izobraževanju naravovarstvenikov in prostovoljcev v okviru
MOP kot predavatelj, član komisije in vodja izobraževanja jamskih vodnikov ter pri načrtovani nabavi in
postavitvi polnilnic za električna vozila za naravovarstvenike, financiranih s strani MOP. Naravovarstveni
nadzorniki PŠJ so se udeležili tudi intenzivnega dopolnilnega izobraževanja v okviru MOP v Kozjanskem
parku, kjer se je obravnavalo postopke in rešitve prekrškovnih organov pri njihovem delu in zavarovane
gljive.
Prostovoljni naravovarstveni nadzorniki redno obveščajo o svojih opažanjih na terenu. Na dan 31. 12. 2018
je imelo s parkom podpisano pogodbo o prostovoljstvu 28 prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov.
Število prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov se je glede na pretekla leta nekoliko zmanjšalo.
Pripravili so poročila o delu v letu 2018, iz katerih naslednji problemi oziroma onesnaževanja na vplivnem
območju parka:
plastični ovoji za seno, ki se bodisi kot zavite bale sena bodisi kot folija pojavljajo ob in v Reki,
izpusti gnojevke in odlaganje kokošjega gnoja ob Reki,
nasutja makadamskih poti z gradbenim materialom,
odlaganje salonitnih plošč v naravnem okolju,
vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju in vožnja cistern po dolini Reke,
nabiranje/kraja plodov (kostanj, jabolka).
Poleg tega se omenjajo še odlaganje odpadkov ob glavnih cestah (predvsem na vplivnem območju),
spuščeni psi, kampiranje in nabiranje cvetja.
PŠJ bo pričel z reševanjem najbolj izpostavljenih težav s sodelovanjem s pristojnimi inštitucijamin in z
objavami v medijih.
V okviru izboljšanja stanja je NNS pod hitro in v lastni režiji sanirala tri divja odlagališča na vplivnem
območju parka. Eno od njih je predstavljalo trveganje za okolje in ljudi, saj so vsebovali strupene snovi ter
bili nezaščiteni. Vsebino in količino je NNS preučila z medobčinsko inšpekcijo in redarstvom, ki je uvedlo
poizvedovanje o kršitelju.
I

2.1.b Izvajati redno spremljanje
stanja v naravi

216.756,88

78.562,92
Cerkvenik/Zorman

V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) je bil na računalnike projektnih sodelavcev nameščen program QGIS
za upravljanje s podatki znotraj geografskega informacijskega sistema (GIS). Zaradi administrativnih in
tehničnih zapletov je prišlo do zamika izvajanja in financiranja v leto 2019.
Na območju mirnih con se je izvajal naravovarstveni nadzor s strani sodelavcev na projektu Za Kras (ESRR
PUN) v trajanju dva dni na mesec. Kršitev do sedaj ni bilo zaznati.
Gorski hudourniki so prišli 5. 4. 2018 v zmanjšanem številu zgolj okoli sedem parov, medtem ko so druga
leta bili celo dvakrat številčnejši. Sokol selec je uspešno gnezdil, sova uharica pa na območju ni bila slišana
ali opažena. Ostale vrste so v okvirih vsakoletnih vrednosti.
V okviru Infrastrukturnega centra za pedologijo in varstvo okolja Biotehniške fakultete je bila izvedena
analiza vzorcev tal v PŠJ v okviru stalnih ploskev za analiziranje stanja okolja v Sloveniji.

I

2.1.c Nadaljevati redno
spremljanje stanja naravnih
vrednot v zavarovanem območju
parka in po potrebi izvesti nujne
ukrepe

11.714,16

10.450,52
Zorman

Spremljanje stanja naravnih vrednot poteka redno. Groženj ni bilo opaženih. S predstavniki Zavoda RS za
varstvo narave, Območna enota Nova Gorica (ZRSVN OE NG) se je zaključevalo nedokončane popise
geoloških in geomorfoloških naravnih vrednot popisanih v letu 2017 v parku in bližnji okolici (tranzicijskem
območju MAB). Novih se ni popisovalo. Nujni ukrepi niso bili potrebni. Ker so analize žveplenega izvira v
Viru ob Reki po imenu Smrdljivček v zaključni fazi, se bo izvir predlagalo za vpis v register naravnih
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vrednot kot novo enoto.
I

2.1.d Spodbujati hidrološke,
geomorfološke in geološke
raziskave

10.307,52

674,78
Peric

Nadaljevale so se aktivnosti v okviru projekta Raziskave ŠJ (ARRS). Podrobneje so bile predstavljene
geološke značilnosti in morfologija Škocjanskih jam, prav tako tudi njene vodne značilnosti in osnovne
poteze reliefa. Izvajalo se je geološko kartiranje nad Škocjanskimi jamami. Vse zgoraj omenjene raziskave
prispevajo k boljšemu razumevanju nastanka in razvoja Škocjanskih jam, kar je skupaj z monitoringi v jami
(glej točko 1.1.c) nujno za oblikovanje smernic za trajnostno rabo ne le jam ampak celotnega parka. Kot
omenjeno v točki 1.1.c je strošek realizacije znatno nižji zaradi združevanja celotnega stroška v točki 1.1.c.
Sodelovali smo pri odvzemu vzorcev sedimenta na različnih lokacijah ob strugi Reke in pritokov ter v jamah
z namenom analize vzorcev ter ugotavljanja mikroplastike, kar bo ena od sodelavk PŠJ obdelala v svoji
magistrski nalogi.
V sodelovanju s tržaško univerzo in IZRK je bil v arhivu PŠJ postavljen gravimeter za merjenje gravitacije
na območju Škocjanskih jam, s čimer se spremljajo poplavni valovi in nihanje podtalnice v kraškem
vodonosniku.

I

2.2 Ohranjati in z aktivnimi
ukrepi zagotavljati dobro
stanje na površju in v
podzemlju, s posebnim
poudarkom na vodah

9.732,71

8.803,74

2.2.a Spremljati stanje Reke in
Sušice ter na podlagi opaženih
večjih sprememb kvalitete vode
primerno ukrepati

1.296,19

995,09
Cerkvenik/Zorman

Stanje kakovosti Reke je bilo v letu 2018 na videz nekoliko slabše kot prejšnja leta, saj se je večkrat
zaznalo močno penjenje reke, še posebej po močnih nalivih. Kljub stalnemu preverjanju stanja z
upravljavcem čistilne naprave, kjer poteka sistem obveščanja vzorno, razen enega dogodka pozimi, ni bilo
zaznanih drugih kritičnih izpustov nevarnih snovi. Hitre in enostavne analize Reke, ki smo jih opravili na več
mestih (po hitri »kovček« metodi) kažejo, da je prihajalo do večkratnega spiranja iz neurejenega
kanalizacijskega omrežja vasi ter gnoja iz intenzivnejših kmetijskih površin. Poleg tega pa je mulj oziroma
koloidna raztopina zemlje in blata dajala vtis onesnaženosti, vendar gre za barvo zemlje, ki vodo obarva
rjavo do sivo.
I

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

1.952,07

1.805,89
Opara/Peric

V okviru čistilne akcije, ki jo zavod vsako leto organizira skupaj z lokalnim prebivalstvom, se je odstranilo
naplavljene odpadke iz brežin Reke in Sušice.
I

2.2.c Sodelovati pri analizi
prenikajoče vode v jami in
rezultate vključiti v upravljavske
aktivnosti

1.465,23

843,48
Šturm

Vzorčenje prenikle vode na 17 točkah v Škocjanskih jamah je izvedel IZRK. Na dveh vzorčnih mestih se je
opazilo občutno povečano stanje nitratov, kar indicira na točkasto pronicanje onesnaženja iz površine.
Nadaljnje raziskave in zaključno poročilo je še v pripravi.
I

2.2.d Sodelovati pri upravljanju
in zajemanju podatkov pri
samodejni meteorološki postaji
parka

5.019,21

5.159,28
Debevec

V letu 2018 se je izvajalo spremljanje meteoroloških podatkov, odvzem vzorcev vode in redno vzdrževanje
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ekološko – meteorološke postaje Škocjan. V prvi polovici leta so bile najnižje temperature zabeležene
februarja, ko je dnevno povprečje 26. 2. znašalo -8,8 °C. Največja dnevna povprečna hitrost vetra je 21. 3.
znašala 29,1 m/s.

I

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

432.851,39

113.309,54

2.3.a Zagotavljati ugodno
stanje ptic s poudarkom na
vrstah iz ptičje direktive

110.790,82

16.491,21
Šturm/Kokalj

V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) so potekala usklajevanja s kmeti, terenski ogledi zemljišč,
prijavljenih na javni poziv ter dolgotrajno usklajevanje pogodb o skrbništvu. Do sklenitve pogodb s kmeti
bo prišlo šele v letu 2019, zato bo strošek, ki je bil predviden za leto 2018 nastal šele v letu 2019.

I

2.3.b Zagotavljati spremljanje
stanja, ohranjanje površine
habitata, ustreznih ekoloških
pogojev habitata in ustreznega
števila osebkov vrst netopirjev v
parku

34.179,68

17.925,74
Debevec/Šturm

V sklopu spremljanja stanja, se je izvedlo zimski in poletni pregled stanja netopirjev v jami. Ugotovljena je
bila prisotnost dveh večjih zimskih hibernirajočih kolonij dolgokrilih netopirjev (Miniopterus schreibersii) v
Svetinovi dvorani in Dvorani ponvic, Deževni jami, ter Veliki dvorani planinskega društva. Ocena števila
osebkov je okoli 6.000 – 7.000 (dokument: 802-1/2018-4). Ugotovljena je bila prisotnost hibernirajočih
osebkov velikih in malih podkovnjakov po jamskem sistemu. Izvedel se je monitoring netopirjev v
Tominčevi jami, Czoernigovi jami, Brichti jami, Luknji v Lazu, Škrlici ter po drugih dostopnih predelih
Škocjanskega jamskega spleta. Vrste dolgonogi netopir (Myotis capaccinii), dolgokrili netopir (Miniopterus
schreibersii), navadni netopir (Myotis myotis), veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) in mali
podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) so prisotni celo leto na območju PŠJ.
Redno se spremlja ekološko stanje habitatnega tipa netopirjev v turističnem delu Škocjanskih jam (motnje,
svetlobne razmere). Na podlagi dokumenta »Preizkusna zatemnitev izbranih LED reflektorjev v turističnem
delu Škocjanskih jam januarja 2018« (poročilo: 802-1/2018-6), so bili pripravljeni »Ukrepi za zagotavljanje
ustreznih ekoloških pogojev habitata netopirjev v turističnem delu Škocjanskih jam med oktobrom 2018 in
aprilom 2019« (dokument: 802-1/2018-7), na podlagi česar smo zatemnili tri LED reflektorje v zimskem
času hibernacije netopirjev. Izdan je bil ukrep, da se med 1. oktobrom 2018 in 30. marcem 2019,
obiskovalce (turistični obisk Škocjanskih jam) vodi po t.i. spodnji poti (torej nikakor ne prek Dvorane
ponvic). Po jamskem sistemu so na desetih točkah, kjer so ugotovljeno prisotni osebki in kolonije
netopirjev, postavljeni zvezni merilci temperature in svetlobe. 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 poletne skupine netopirjev, ni bilo v letu 2018 nikakršnih infrastrukturnih
posegov. 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 skupine
netopirjev, ni bilo v letu 2018 nikakršnih infrastrukturnih posegov.
Izveden je bil zimski pregled stanja hibernacije netopirjev v parku. Stanje je bilo primerljivo s prejšnjimi
leti. Poročilo je v pripravi. Junija je bil opravljen pregled habitata, ekoloških pogojev habitata in pojavljanja
netopirjev v turističnem delu Škocjanskih jam. Ugotovljeno stanje je primerljivo s prejšnjimi leti.
V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) se je izvedlo javno naročilo za izvedbo monitoringa netopirjev.
Zaradi previsoke cene prijavitelja se je moralo javno naročilo ponoviti, zaradi tega se strošek v višini okoli
14.000 € prenese v leto 2019.
Opažen je bil normalen pogin netopirjev v okviru do pet najdenih osebkov ob in na turističnih poteh.
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I

2.3.c Zagotavljati ugodne
ekološke pogoje in površino
stoječih vodnih teles (kalov)

34.999,55

2.096,90
Šturm/Zorman

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 2018 ni bilo
zaznati večjih posebnosti. Stanje je stabilno in povsem primerljivo s predhodnimi leti.
Opravljen je bil pregled stanja vodnih teles v parku. Stanje je primerljivo s prejšnjimi leti. Ekološki pogoji
so ustrezni, saj je vrstna pestrost avtohtonih živali in rastlin velika.
V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) je bilo za obnovo kala »Na Kaličih« pridobljeno naravovarstveno
soglasje s pogoji. Ponovno se je izdelalo projekt za izvedbo, upoštevajoč pogoje, realizacija je namesto v
letu 2018 predvidena v letu 2019.
I

2.3.d Zagotavljati ugodno
stanje ostalih vrst iz habitatne
direktive

2.907,42

2.501,02
Debevec/Šturm

Pripravljen je osnutek programa za monitoring človeške ribice (Proteus anguinus) v sistemu Škocjanskih
jam in širšem območju parka. Izvedeno je bilo vzorčenje vode pred sifonom z namenom analize okoljske
DNK. Kljub temu, da sledi človeške ribice niso bile potrjene, z enkratnim kratkim testom ne moremo z
gotovostjo trditi, da nad mestom vzorčenja ni bilo nobenega osebka. Pretok vode je bil relativno visok in
posledično s tem tudi redčenje eDNA v vzorcu.
Potrjena je bila prisotnost travniškega postavneža (Eupydryas aurinia), petelinčka (Zerynthia polyxena) in
črtastega medvedka (Euplagia quadripunnctaria) v parku. Potrjena je bila prisotnost rogača (Lucanus
cervus) in bukovega kozlička (Morimus funereus) na območju parka. Jadranska smrdljiva kukavica
(Himantoglossum adriaticum) je prisotna v parku. Habitatni tipi N2k so v primerljivem stanju glede na
predhodna leta.
Za zagotavljanje ugodnega stanja habitata človeške ribice v podzemnih vodah parka smo izvedli ukrep
monitoringa fizikalno-kemijskih parametrov Reke ob nizkih pretokih. Izvedena je bila analiza v laboratoriju
IZRK Postojna in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano v Kopru. Ni bilo opaziti bistvenih
odstopanj oziroma prekoračitve predpisanih mejnih vrednosti (ob minimalnih pretokih v jami/jamah nivo
nitratov do 10mg/l, nivo pesticidov kot v pitni vodi).
I

2.3.e Zagotavljati spremljanje
stanja habitatnih tipov iz
habitatne direktive

3.390,04

1.560,44
Debevec/Šturm

Opravljen je bil pregled stanja habitatnih tipov iz habitatne direktive v parku. Stanje je primerljivo s
prejšnjimi leti.
V sodelovanju s prostovoljnimi nadzorniki in člani Odbora za varstvo narave BOK, se je izvedlo uvodno
izobraževanje za spremljanje habitatov in vrst ter vnos podatkov na BioPortal. Izvedene so bile priprave z
namestitvijo mikrofonov in programov za prepoznavo zvoka za spremljanje prisotnosti netopirjev, ki bo z
nadgradnjo protokola in programa za vnos podatkov drugo leto primerna za delo s prostovoljci.
Izvajalo se je štetje pohodnikov na učni poti Škocjan.
I

2.3.g Sodelovati pri spremljanju
stanja ostalih redkih ogroženih
vrst ter habitatov

31.204,57

28.340,75
Debevec/Šturm

Opravljen je bil pregled stanja pojavljanja Justinove zvončice (Campanula Justiniana), ki ima v parku t.i.
»locus clasicus« oziroma klasično nahajališče. Stanje habitata je brez posebnosti glede na predhodna leta
in se ga ocenjuje kot ugodno. Abundanca rastline je primerljiva s predhodnimi leti in se ocenjuje kot
stabilna.

16

Na širšem območju parka so prostovoljci, v okviru delovanja Odbora za varstvo narave Biosfernega
območja Kras in porečja Reke, izvajali popise orhidej. Rezultati so vstavljeni v bazo podatkov, ki je bila
pripravljena v okviru študentske prakse Erasmus.
Poseben poudarek v letu 2018 je bil na popisu kobilic v parku. V času od 6. 5. do 19. 8. 2018 je bilo
popisanih 42 vrst kobilic. Ugotovljenih je 19 novih vrst za park, 10 pa je takih, ki v letu 2018 niso bile
najdene. Ob primerjavi števila vrst z vsemi v Sloveniji znanimi kobilicami, živi na območju parka ena
tretjina od v Sloveniji poznanih vrst. Največ vrst kobilic je popisanih na večjih travniških kompleksih v
severnem delu parka pri Dolnjih Ležečah, Brežec pri Divači in južno od Naklega. Ob gozdnem robu so
najdene dolgotipalčice, na suhih travnikih pa kratkotipalčnice, z najpogostejšo vrsto kratkokrilo suhotravko
(Euchorthippus declivus) ter tudi kratkokrilo jagodnica (Pezotettix giornae). Sicer najpogostejše vrste so
obalna cvrčalka (Pholidoptera littoralis), temna cvrčalka (Pholidoptera griseoaptera), drevesna zelenka
(Tettigonia viridissima), poljski muren (Gryllus Campestris) in primorska grmovnica (Eupholidoptera
schmidti).
Pri pregledu pajkov na osrednjem zavarovanem območju je bilo najdenih 94 različnih vrst. V primerjavi z
letom 2017 je število vrst večje skoraj za tretjino, kar gre na račun povečanega nabora metod vzorčenja,
večjega števila vzorčevalcev in nočnemu lovu. Po skupnem številu ujetih primerkov ponovno prevladujejo
predstavniki družin skakačev (Salticidae), križevcev (Araneidae), volkcev (Lycosidae), baldahinarjev
(Linyphiidae) in rakovičarjev (Thomisidae), sledijo predstavniki družin lijakarjev (Agelenidae) in krogličarjev
(Theridiidae). Ulovljeni sta bili dve vrsti, ki v Sloveniji še nista bili najdeni: Phoroncidia paradoxa (Lucas,
1846) iz družine krogličarjev (Theridiidae) in Tapinocyboides pygmaeus iz družine baldahinarjev
(Linyphiidae). Nadaljnji pregledi vzorčnega materiala in nadaljevanje popisov bo potrdilo še druge zanimive
vrste.
V letu 2018 je bilo zabeleženih 83 vrst dnevnih metuljev. Opažena je bila vrsta, ki v parku še ni bila
zabeležena, to je turkizni modrin (Polyommatus dorylas). Največ je bilo preštetih navadnih lešnikarjev
(Maniola urtina), ki sobili opaženi na vseh enajstih transektih na katerih so se izvajali popisi. Prav tako so
bili prešteti v velikem številu mali okarček (Coenonympha pamphilus), fotavček (Leptidea
sinapis/juvernica), navadni lisar (Melanargia galathea), repičini belin (Pieris napi) in navadni modrin
(Polyommatus icarus). Črtasti medvedek je bil z enim osebkom zabeležen na enem transektu.
V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) je bila v marcu in aprilu izvedena akcija usmerjanja dvoživk na cesti
Famlje-Ribnica. Kupljenih in postavljenih je bilo 500 m varovalnih ograj pri Žagarjevem mlinu v Bujah.
Objavljen je bil poziv za varuhe dvoživk, na katerega je prispelo skoraj 100 prijav. Izbranih je bilo 18
varuhov, ki so pod vodstvom sodelavcev na projektu 21 dni dvakrat dnevno dežurali in prenašali dvoživke
čez cesto. Strokovno pomoč je nudil Center za kartiranje favne in flore (CKFF).

I

2.3.h Zagotoviti pozno košnjo
travnikov, ki so v lasti
upravljavca in sodelovati z
lastniki in vzdrževalci zemljišč pri
ukrepih vzdrževanja ugodnega
stanja habitatov

9.241,31

10.557,37
Zorman/Kokalj

Zagotovila se je 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 (trave, zeli, žuželke ...) in zaradi stalnega dežja košnja
izvedena zelo pozno, po cvetenju trav in zaključenem razmnoževanju žuželk. Opomniti je potrebno da
določene površine v upravljanju lokalne skupnosti ostajajo neurejene, kljub temu, da veliko večino košnje
prevzema nase PŠJ.
Sodelovalo se je pri ozaveščanju lastnikov zemljišč in otrok iz parka in okolice o biotski raznovrstnosti. Na
delavnicah se je izdelalo in kasneje namestilo osem novih krmilnic in 25 novih netopirnic. Promocijo pomoči
netopirjev in izdelavo le teh smo izvedli tudi v Domžalah v okviru dneva živali v organizaciji Žurnala 24. S
pomočjo domačinov, ki skrbijo za košnjo in pašo v parku, se ohranja pestrost travnatih površin. Tudi v
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okviru te naloge, v sodelovanju z lastniki zemljišč, se uresničujejo ukrepi iz Programa razvoja podeželja.
I

2.3.i Spremljati stanje in izvajati
aktivnosti za omejevanje ali
odstranitev invazivnih tujerodnih
rastlinskih in živalskih vrst

3.303,06

3.918,41
Šturm/Zorman

Redno se opravlja monitoring stanja, ter monitoring pojavljanja novih tujerodnih invazivnih vrst na
območju parka. Odstranjevalo se je pelenolistno ambrozijo in pajesen na standardnih lokacijah v okolici
sprejemnega centra in ob glavni ter stranskih cestah. Vsakršni posegi ob strugi Reke, kjer se pojavlja
topinambur in nedotika, pa so zaradi obsežnosti in trdoživosti ter stalnega dotoka novih semen in rastlin
popolnoma nesmiselni. Dodatne aktivnosti odstranjevanja so bile v celoti izvedene vse do konca leta, na
omenjenih lokacijah.
I

2.3.j Odkupiti varstveno
pomembne površine in na njih
zagotoviti ustrezno rabo in
vzdrževanje

200.585,00

29.355,38
Pečar

V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) se je v namene vzpostavitve mirne cone odkupilo zemljišče nad
ponorom Reke (parcelna številka 757/5, k.o. 2460 Naklo). Nakup preostalih zemljišč, predvidenih v letu
2018, se bo zaradi podaljašnja postopkov odkupa prenesel v leto 2019.

I

2.3.k Izvajati postopno
premena alohtonih drevesnih
vrst v Mali in Veliki dolini ter
soteski Reke z avtohtonimi
drevesnim vrstami

128,70

140,58
Zorman

Med Veliko in Malo dolino so bili odstranjeni nekateri nestabilni črni bori, ki so hkrati ogrožali infrastrukturo
ter varnost obiskovalcev in delavcev PŠJ.
I

2.3.l Zagotavljati pogoje za
čebelarjenje z avtohtono
kranjsko sivko

1.300,79

Aktivnosti v zvezi s to nalogo potekajo v skladu z načrtom in nemoteno.
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421,74
Opara

Število ur na zaposlenega za izvedbo 2. cilja

Zaposleni

Število ur
Plan/real.

Zaposleni

Število ur
plan/real.

Zaposleni

Število ur
plan/real.

Pečar

120/100

Martinčič

32/32

Smerdelj

20/0

Zorman

706/707

Polh

52/52

Cerkvenik

968/594

Debevec

595/425

Požar

592/361

Nadzornik - nov

450/350

Šturm

650/600

Čehovin

724/724

Pripravnik 1

1808/0

Peric

272/272

Lozej

280/280

Sezonski vodniki

Opara

90/60

Iulita

500/500

Kranjc

Ivančič

200/250

Fajdiga

726/806

Kokalj

987/945

Može

806/636

Pečar F.

987/987

Hohnjec

628/640

Skupaj število ur

4500/3200
0/19

16.693/
12.540

Kazalnik za 2. cilj
Realizacija

Kazalnik za leto 2018

-

-

ohranitev 11 kvalifikacijskih vrst Nature 2000 iz habitatne direktive in 7 iz ptičje direktive,
ki so ugotovljeno prisotne v zavarovanem
območju parka
zagotavljanje ugodnega stanja na 54
naravnih vrednotah
-
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potrdilo se je prisotnost 11 kvalifikacijskih
vrst Nature 2000 iz habitatne direktive in 7
iz ptičje direktive, ki so bile doslej
ugotovljeno prisotne v zavarovanem
območju parka
zagotavljalo se je ugodno stanje na 54
naravnih vrednotah

Razdelitev skupnih odhodkov za 2. cilj po virih financiranja

Odhodek

Plače – proračun – javna služba

Plan 2018

Realizacija 2018

% realizacije

82.170,73

81.873,76

99,64

123.902,63

79.979,63

64,55

0,00

2.253,32

0,00

Plače iz projektov RS

5.541,02

2.365,10

42,68

Plače iz projektov EU

22.164,07

22.229,26

100,29

233.778,45

188.701,07

80,72

43.335,33

35.266,27

81,38

260,00

0,00

0,00

Stroški iz projetkov RS

58.746,36

2.317,72

3,95

Stroški iz projetkov EU

97.200,00

9.270,86

9,54

204.041,69

46.854,85

22,96

Investicije – NJVFJS

30.000,00

5.395,01

17,98

Investicije iz projektov RS

55.200,00

6.642,66

12,03

Investicije iz projektov EU

245.800,00

26.570,64

10,81

Investicije skupaj

331.000,00

38.608,31

11,66

Odhodki skupaj

768.820,14

274.164,23

35,66

Plače – NVFJS
Plače – NVFJS - sofinanciranje
projektov

Plače skupaj
Materialni stroški – NVFJS
Materialni stroški - NVFJS sofinanciranje projektov

Materialni stroški skupaj
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3. cilj: Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine

Prior.

III

Cilj –
podcilj –
naloge in aktivnosti

Skupaj planirani odhodki (v €)

Skupaj realizirani odhodki/
koordinator

3. Sodelovanje pri varstvu
kulturne dediščine

86.742,40

56.719,22

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

37.897,94

48.744,69

19.039,61

18.607,74
Kranjc

3.1.a Spremljati stanje
kulturne dediščine

Strokovna služba je na podlagi zaznanega stanja posameznih enot kulturne dediščine v parku sodelovala s
pristojnimi službami pri njihovem vzdrževanju, preprečevanju neustreznih posegov oziroma njihovega
nadaljnjega propadanja (povezava z aktivnostjo 3.2.c). V januarju se je tako Zavodu za varstvo kulturne
dediščine Slovenije iz Nove Gorice (ZVKDS OE NG) nudilo strokovno pomoč pri pripravi usmeritev za
restavriranje vhodnih vrat kulturnega spomenika Matavun – Domačija Matavun 8 (EŠD 9122), septembra pa
se mu je poslalo dokument o nosilni zmogljivosti parka oziroma jame. Februarja se je posredovalo pri
konserviranju bidermeier omare iz iste hiše, ki so jo napadli lesni škodljivci. Pobuda za vpis ruševin
Šmelčevega oziroma Pepetouga mlina pod Famljami v RKD je bila neuspešna.
V aprilu se je ponovno začel pritisk posameznih krajanov vasi izven parka na Občino Divača glede širitve in
posodobitve cestnega odseka registriranega kot kulturna dediščina »Matavun - Cesta od matavunskega
križišča do Matavuna« (EŠD 30485), za katero je bila s strani DRSI in v vednosti Občine Divača in PŠJ v
začetku leta dosežen konsenz, da gre zgolj v fazne preplastitve, s čimer se do nadaljnjega prepreči posege v
varovane elemente. Junija je bila pristojnim organom poslana peticija občanov zoper sprejeto odločitev. V
avgustu je bil izveden neuspešen poskus priprave cenitve zgodovinske infrastrukture matavunske ceste.
Decembra je odgovorna konservatorka sporočila pripravljenost DRSI za montažo manjkajočih obcestnih
kamnov. Stekla je akcija iskanja tovrstnih kamnov.
V drugi polovici leta se je posodobilo sistem GALIS in vklopilo funkcijo varnostnega kopiranja.
III

3.1.b Organizirati in izvajati
raziskovanje in dokumentiranje
kulturne dediščine

2.786,98

1.039,06
Kranjc

Nadaljevalo se je raziskovanje obdobja upravljanja Škocjanskih jam po drugi svetovni vojni. Marca so stekli
dogovori o možnostih muzeološke obdelave arheoloških predmetov iz Tominčeve jame, ki jih hrani Museo
d'Antichità »J. J. Winckelmann« v Trstu. Delo se je v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Koper začelo
novembra in se bo nadaljevalo v prihodnjem letu. Maja se je pričelo z raziskovanjem mlinov na ožjem
zavarovanem območju, ki poteka v sodelovanju z Restavratorskim centrom ZVKDS. Do konca junija je bil
izveden pregled literature in starih zemljevidov, nadaljevalo se je z zbiranjem arhivskega gradiva tako na
temo mlinov ob Reki kot o gradu Školj v Pokrajinskem arhivu Koper, Arhivu RS in Zgodovinskem arhivu v
Ljubljani, katastrskem uradu v Trstu in arhivu na Reki. Opravljeni so bili terenski intervjuji z mlinarji in ogledi
ruševin. V poletnih mesecih se je v skladu z aktivnostjo 4.2.e nadaljevalo z raziskavami potrebnimi za novo
muzejsko postavitev v Jurjevem skednju. V raziskovalne namene se je drugi polovici leta pridobilo še zbornik
Gradišča v zahodni in osrednji Sloveniji (2018) in arhiviralo video gradivo zbrano v okviru festivala
JAMNARKULT.
III

3.1.c Zagotoviti izvedbeno
dokumentacijo za valorizacijo
in predstavitev posameznih
objektov kulturne dediščine

11.801,77
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16.440,29
Kranjc

skladno z izdelanimi
strokovnimi razvojnimi
dokumenti

LUZ d. d. je bil julija izbran kot izvajalec naloge, ki naj v sodelovanju s strokovnimi službami PŠJ, Studiom
Zodiak kot avtorjem celostne grafične podobe (CGP) PŠJ, ZVKDS kot odgovornim za Pravilnik o označevanju
nepremičnih kulturnih spomenikov, ZRSVN kot odgovornim za Pravilnik o označevanju zavarovanih območij
naravnih vrednot in domačini, do decembra na podlagi treh korektur poda nadgradnjo obstoječe grafične
podobe za potrebe poenotenja razbohotene in raznotere informacijske infrastrukture parka. Izdelana in
usklajena je bila idejna zasnova z barvami, pisavo, velikostjo črk, členitvijo in fotomontažo s prikazom grafike
na nosilcu v prostoru ter realizacija idejne zasnove na enem izbranem primeru za vsak posamezen tip table,
tj. obcestne (velika, mala), stenske (velika, srednja, mala), stenske za zasebne ponudnike (mala, srednja),
ostale table ob poteh (info valji, kažipoti z umestitvijo QR kode). Izdelana so bila tudi pravila
postavitve/oblikovanja posameznega tipa table (pravila uporabe barvnega sistema, izbor tipičnih barv,
črkovnega materiala), variacij zasnove (levo, desno), ter čistorisb (vektorskih risb) nabora piktogramov.
Obenem se je preverilo višino materialnih stroškov potrebnih za izdelavo makete ali prototipa interpretacijske
table v obliki valja ter izdelalo prototip valja. Na slednjega se bo v naslednjem letu namestilo pripadajoče
interpretacijske vsebine in postavilo na teren z namenom, da se preveri uporabnost tovrstne rešitve s ciljem
zmanjševanja števila tabel v odprtem prostoru.
III

3.1.d Zagotoviti predhodna
arheološka raziskovanja pri
zemeljskih posegih na
območjih arheološke dediščine

2.965,23

8.028,87
Opara/Pečar

Nekoliko več od planiranih je bilo predhodnih preventivnih arheoloških raziskav pred gradbenimi deli, in sicer
v vaseh Matavun in Škocjan.

III

3.1.e Sodelovati pri vpisu in
izvajanju določil Unescove
Konvencije za ohranjanje
nesnovne kulturne dediščine
(suhozidna gradnja)

1.304,36

4.628,73
Kranjc

Februarja se je pridobilo razlago koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine glede skrbništva enote
»Suhozidne gradnje« v primeru vpisa na Unesco Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine
človeštva. Pri nesnovni dediščini skrbništva ni, so le nosilci, ki so definirani v nominaciji. Država je tista, ki
Unescu poroča o stanju vpisane dediščine. Julija se je sodelovalo pri oblikovanju mnenja Slovenije glede
spremembe naslova mednarodne nominacije. Konec novembra sta se predstavnica PŠJ in predstavnik
slovenskih nosilcev znanj suhozidne gradnje s slovensko delegacijo udeležila 13. zasedanja Medvladnega
odbora za varstvo nesnovne kulturne dediščine, kjer je bila večnacionalna enota Umetnost suhozidne gradnje:
znanje in tehnike vpisana na reprezentativni seznam. Neplaniran obisk na omenjenem zasedanju je prispeval
k višjim stroškom od planiranih. Med delegati je bila izvedena promocija PŠJ in kraške suhozidne gradnje.
Obenem se je poskrbelo za obveščanje slovenske javnosti.
Junija so bili pripravljeni predlogi za evidentiranje še štirih nosilcev k že vpisani enoti Suhozidna gradnja v
registru nesnovne kulturne dediščine in poslani koordinatorju. S slednjim se jih je dokončno uskladilo avgusta.
V register so bili vpisani 1. 10. 2018.
V maju sta predstavnici PŠJ in ZVKDS OE NG sodelovali na »Vzporednicah med slovensko in hrvaško
etnologijo« z naslovom »Nesnovna dediščina in njeno ohranjanje v lokalni skupnosti in registrih« s
prispevkom »Ohranjanje znanj kraške suhozidne gradnje: Primer dobre prakse?«. Septembra se je
predstavnica PŠJ udeležila tridnevnega 16. mednarodnega kongresa o suhem zidu. Povabljeni smo bili, da se
vključimo v mednarodno združenje, ki pripravlja prijavo za Evropsko kulturno pot (European Cultural Route)
suhega zidu. Dr. Jasni Fakin Bajec iz Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU, Raziskovalna
postaja Nova Gorica se je pomagalo s kontakti in osnovnimi informacijami za pripravo serijske nominacije
nesnovne dediščine UNESCO na temo alpske prehrane.
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III

3.2 Izvajati ukrepe za
ohranitev kulturne
dediščine

48.844,45

7.974,53

3.2.a Sanirati poškodovane in
porušene suhe zide

17.480,02

576,38
Kranjc/Opara

Popravljalo se je obstoječe suhe zide v parku, predvsem ob cesti proti dvigalu ter okoli sprejemnega centra.
Delavnica popravila zidov pod strokovnim vodstvom v letošnjem letu ni bila izvedena, zaradi obilice slabega
vremena in zasedenosti praktikov.
Zaradi dolgotrajnih postopkov odkupa in nove parcelacije nad zgornjim parkiriščem sprejemnega centra, ni
prišlo do sanacije in premaknitve suhega zida, zato je realizacija bistveno manjša od planiranih stroškov.
III

3.2.b Izvajati aktivnosti v
okviru konzorcija za
kraškosuhozidno gradnjo

6.369,62

3.968,81
Kranjc

Koordiniralo in izvedlo se je zbor članov, štiri sestanke UO, pripravilo in razposlalo se je potrdila o udeležbi pri
različnih aktivnostih tudi za potrebe preverjanja usposobljenosti obnove suhih zidov na območjih KD,
sodelovalo pri organizaciji, koordinaciji in izvedbi predstavitve konzorcija na Dnevu parka Škocjanske jame,
Jamskem prazniku – »Belajtngi«, usklajevalo pobude organizacije in izvedb delavnic obnove suhih zidov,
pomagalo Občini Sežana pri pripravi pravilnika in razpisa za sofinanciranje obnove suhih zidov in učenja
suhozidne gradnje, urejalo portal in FB profile konzorcija, redno obveščalo člane o dogajanju potom e-liste,
koordiniralo realizacijo drugih pobud članov oziroma slednjim nudilo pomoč pri izvedbi aktivnosti.
Januarja in februarja se je sodelovalo pri organizaciji javne tribune o problematičnih praksah vzdrževanja in
obnove cest na Krasu z naslovom »Cesta in nova cesta: Ekonomska in kulturna vrednost kraške krajine in
njenih sestavnih delov«, ki je bila z 11 uvodničarji iz različnih institucij in predstavnikov civilne javnosti
izvedena 15. 2. 2018 v veliki sejni dvorani Občine Sežana. Tribune se je udeležilo 58 ljudi. Sprejeti sklepi so
bili poslani pristojnim institucijam in združenjem.
Aprila so stekle intenzivne priprave za izvedbo KAMENTONA, tj. maratona v obnovi suhega zidu od 8h do 20h
v Povirju za osnovnošolske otroke, ki ga je PŠJ organiziral v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Povir, povirsko
enoto Vrtca Sežana in Zavoda Anima Mundi v okviru Delovne skupine za ozaveščanje in popularizacijo kraške
suhozidne gradnje 9. 6. 2018. Akcije, ki jo je ob ožji organizacijski ekipi podprlo 6 praktikov, se je na soboto z
lastnim prevozom udeležilo slabih 100 otrok iz šestih kraških šol (ena zamejska) in vrtca. PŠ Lokev se je
septembra pomagalo pri izvedbi posvojitve šolskega zidu.
Decembra se je v okviru Delovne skupine za usposabljanje in izobraževanje izvedlo več aktivnosti z
Izobraževalno razvojnim središčem, Inkubator d.o.o. Sežana v zvezi z preučitvijo potreb/interesa za
organizacijo usposabljanj iz naslova Izvedenec kraške suhozidne gradnje I., II. in III. stopnje oziroma
Suhozidar/suhozidarka po NPK.
III

3.2.c Izvajati ukrepe za
ohranitev ostale kulturne
dediščine v parku

3.772,19

3.204,41
Kranjc

Potekali so intenzivni pogovori z ZVKDS OE NG glede reševanja problema zamakanja in vlage v kulturnem
spomeniku Škocjan pri Divači – Cerkev Sv. Kancijana (EŠD 3979), ki je posledica tlakovanja vaškega trga.
Dogovorjeno je bilo, da se v letošnjem letu v sofinanciranju z Občino Divača izvede sanacijo stropa
(predračun znaša 6.700 eur; od teh Občina Divača zagotovi 5.000), ki je zaradi vlage v 2017 mestoma
odpadel. Za Župnijo Divača se je pripravilo vlogo za KVP za ta poseg. V prvi polovici leta je Restavratorski
center ZVKDS rekonstruiral zaradi vlage lani razpadel kip sv. Antona iz škocjanske cerkve. Sanacija stropa v
2018 ni bila izvedena. Prav tako je bila na 2019 prenesena izvedba postavitve rešetke z rego pred vhodom v
obzidje škocjanske cerkvice za katero je projektno nalogo izdelal PŠJ.
Marca se je na podlagi konservatorsko-restavratorskega programa Restavratorskega centra ZVKDS pripravilo
vlogo in pridobilo KVS za konservatorsko-restavratorska dela na nagrobnem kamnu Franca Mahorčiča iz 1883,
razglašenega kot kulturni spomenik Škocjan pri Divači – Stari nagrobniki na pokopališču (EŠD 9108).
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Restavratorski center je dela izvedel med aprilom in novembrom, ko so v delavnici očiščen, domodeliran in
zaščiten nagrobni kamen montirali na prvotno mesto.
Stekli so pogovori o restavriranju starih karbidnih luči ter reflektorskih zrcal, ki so del dediščine Škocjanskih
jam v okviru sodelovanja Pokrajinskega muzeja Koper in PŠJ.
Februarja je bilo vsem gospodinjstvom parka poslano obvestilo o objavi JP za sofinanciranje predhodnih
arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, decembra pa obvestilo o JR za
izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019-2020 sofinancirala RS.

II

3.2.d Na podlagi
kulturovarstvenih smernic in
pogojev začeti z obnovo
ruševin gradu Školj

21.222,63

224,93
Pečar

Zaradi daljšega trajanja postopka nakupa ruševin grada Školj ni bilo mogoče pristopiti k pripravi
konservatorskega načrta, je bila pa namesto tega naročena in skoraj v celoti izvedena študija brvi in mostov
na Reki v vplivnem območju parka, ki je vključena v postavki 6.1.b.
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Število ur na zaposlenega za izvedbo 3. cilja

Zaposleni

Število ur
plan/real.

Zaposleni

Število ur
plan/real.

100/30

Martinčič

20/20

Može

Pečar

Število ur
plan/real.

Zaposleni

80/80

Zorman

20/6

Polh

12/12

Hohnjec

Debevec

25/10

Požar

80/80

Nadzornik - nov

80/80

Peric

80/80

Čehovin

80/80

Sezonski vodniki

640/500

Pripravnik 2

Kranjc

418/529

Lozej

48/48

Opara

70/50

Iulita

50/50

Smerdelj

10/0

Fajdiga

96/96

100/110

0/434

Skupaj število ur

2.009/
2.295

Kazalnik za 3. cilj
Realizacija

Kazalnik za leto 2018

-

najmanj 150 m obnovljenih suhih zidov
najmanj 100 m2 urejenih javnih površin na
območju naselbinske dediščine

-

-

obnovljenih je bilo 80 m suhih zidov, preostalo
zaradi odpovedi delavnic (slabe vremenske
razmere, težave pri usklajevanju) v sklopu
konzorcija za suhozidno gradnjo ni bilo izvedeno
kazalnik najmanj 100 m2 urejenih javnih površin
na območju naselbinske dediščine ni bil
realiziran, ker so bila sredstva namenjena za to
naknadno preusmerjena v dokončanje
dopolnjene celostne grafične podobe, ki med
drugim predvideva tudi označevanje in
usmerjanje na območjih naselbinskih
spomenikov.

Razdelitev skupnih odhodkov za 3. cilj po virih financiranja

Odhodek

Plan 2018

Realizacija 2018

% realizacije

Plače – proračun – javna služba

15.349,72

16.461,91

107,25

Plače – NVFJS

13.954,67

18.791,20

134,66

Plače skupaj

29.304,39

35.253,11

120,30

Materialni stroški – NVFJS

57.438,00

21.466,11

37,37

Materialni stroški skupaj

57.438,00

21.466,11

37,37

86.742,39

56.719,22

65,39

Odhodki skupaj
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4. cilj: Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja parka in širjenje zavesti o parku

Prior.

Cilj –
podcilj –
naloge in aktivnosti
4. Razvijanje okolju
prijaznega obiskovanja in
širjenje zavesti o parku
4.1 Organizirati naravi
prijazen obisk po
Škocjanskih jamah

I/II

4.1.a Organizirati in izvajati
strokovno in varno vodenje
obiskovalcev po Škocjanskih
jamah ter prodaja spominkov

Skupaj planirani odhodki (v €)

Skupaj realizirani odhodki/
koordinator

2.097.875,80

1.617.516,31

570.041,81

454.044,77

518.113,45

415.191,32
Koder/Martinčič/Požar

PŠJ stremi k temu, da se naloge tudi na tem področju opravlja čim bolj kakovostno in uspešno. V zvezi s tem
vsakodnevno zagotavlja naravovarstveni nadzor po jami in predstavlja Škocjanske jame kot svetovno
dediščino na naravi in obiskovalcem prijazen način, tako je v jami vsakodnevno prisotnih zadostno število
zaposlenih naravovarstvenih nadzornikov/vodnikov (od 2 do 17). Tudi v letu 2018 je bil organiziran tečaj
oziroma usposabljanje za jamske vodnike, ki ga je uspešno opravilo 14 tečajnikov, ter kratek tečaj za
študente, ki opravljajo v parku ostala sezonska dela. Za potrebe dela je bilo zaradi narave sezonskega dela
zaposlenih od 5 do 21 sezonskih sodelavcev in 23 študentov, vsekakor manj od planiranih, zato je strošek
realizacije nižji. V obdobju sezone sta odprti najmanj dve blagajni hkrati za prodajo vstopnic ter stalna
prisotnost zaposlenih (od 9.00 ure do 18.00 ure, vse dni v tednu) na informacijski točki parka. Za redne in
izredne oglede glede na rezervirane termine so bili na voljo dodatni ogledi, ki so bili največkrat realizirani med
9.00 in 10.00 uro. V spomladanskem in jesenskem času se je obdržal dodaten termin ogleda, in sicer ob 12.00
uri, saj je takrat najbolj povečan obisk. Dodatni ogledi zmanjšujejo čas čakanja in številčnost obiskovalcev. V
času viška sezone so bili poskusno uvedeni tudi ogledi na 30 min. Za obiskovalce, ki so zaradi polne
zasedenosti parkirišča na informacijskem centru parkirali na nadomestnem parkirišču v poslovni coni Risnik, je
bil s strani PŠJ organiziran brezplačni avtobusni prevoz. Ravno tako je PŠJ skupaj z Slovenskimi železnicami
organiziral celoletni brezplačni avtobusni prevoz, za obiskovalce, ki v Divačo prispejo z vlakom ali avtobusom,
ohranila se je tudi dodatna vožnja z odhodom iz parka ob 18.20.
V celem letu je Škocjanske jame obiskalo 184.230 obiskovalcev, od tega 22.166 domačih in 162.064 tujih
gostov.

Število obiskovalcev

Število obiskovalcev po državi prihoda
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

32011
22166

18380 17264

13612

10697 10601 10529 8862

7257

7131

Država
Po državah prihoda je največ angleško govorečih gostov (za nekatere individualne goste ni znana država
prihoda) sledijo Italijani, Nemci, na tretjem mestu so gostje iz Češke, sledijo jim gostje iz Francije, Španije,
ZDA, Nizozemske, Poljske in Madžarske. Sledijo gostje iz držav: Izrael, Belgija, Japonska, Avstrija in Kitajska.
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Po statistiki sodeč je razvidno, da se struktura obiskovalcev po državi prihoda glede na prejšnje leto ni
bistveno spremenila. Obiskovalci so, glede na odzive na spletnem portalu TripAdvisor (povprečna ocena je kar
4,5 od 5,00), ki je najbolj razširjen in uporabljan s strani turistov po celem svetu, v glavnem zadovoljni s
ponudbo v PŠJ. Tudi na podlagi tega je PŠJ poudaril oseben pristop in stik z obiskovalci, tako se je ohranilo
osebno vodenje, ponudba za invalide, urejene pešpoti in urejene muzejske zbirke.
V trgovini se redno posodablja izbor prodajnih izdelkov, pridobiva se tudi nove dobavitelje. V letošnjem letu je
bilo več prodanih izdelkov. Za potrebe sezone je ponovno potekala prodaja spominkov tudi na stojnici.
I

4.1.b Organizacija in izvajanje
naravovarstvenega nadzora po
celotnem jamskem sistemu

38.993,16

28.419,42
Požar/Zorman

Nadzor po celotnem jamskem sistemu se zagotavlja redno in vsakodnevno. Ob vodenju se nujno izvaja tudi
naravovarstveni nadzor in ob najmanjšem vzgibu tudi preprečuje morebitne kršitve ali škodo na jamskem
inventarju. Večina usposobljenih sodelavcev je opravila tudi izpit za prostovoljne naravovarstvene nadzornike,
kar pomeni dodano vrednost v smislu kvalitete nadzora, podajanja informacij in vzgoje obiskovalcev oziroma
strokovnega upravljanja s 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 obiskanih in občutljivih odsekih omenjenih
naravnih vrednot.
Zaradi vse večjega števila obiskovalcev in zaradi zagotavljanja naravovarstvenega nadzora, kvalitetnega
predstavljanja parka ter doživljanja svetovne dediščine se je v PŠJ na določene dneve že omejevalo obisk v
jami, hkrati pa se pripravlja vrsta mehanizmov za omejevanje prevelikega pritiska na podlagi monitoringov
narave in kapacitet upravljalca. Od teh je bilo kar nekaj že uspešnih (prerazporejanje skupin, omejevanje
številčnosti obiskovalcev na vodnika oziroma na obisk, reguliranje cen v sezoni in posezoni …).
II

4.1.c Oblikovati nove
interpretacijske programe in
načine vodenja

5.517,16

4.191,42
Martinčič/Peric

Pripravljen je bil osnutek vodenja po Hankejevem kanalu, ki je predvideno za realizacijo v letu 2019, vendar
mora prej biti dokončana obnova poti po kateri bo vodenje potekalo. (glej poglavje 4.2.a)
II

4.1.d Izvajati aktivnosti za
enakomernejšo porazdelitev
obiska v celem letu

7.418,04

6.242,61
Martinčič

Izvedle so se promocijske akcije (npr. oglaševanje izven sezone v glasilu, ki izhaja na območju Furlanije
Julijske krajine in pokriva mesti Trst in Gorica; promocija znižanih cen izven sezone na Festivalu za 3.
Življenjsko obdobje), ki prispevajo k enakomernejši razporeditvi obiska preko leta, poleg tega se je tudi
obdržalo znižane cene vstopnic v zimskem delu leta.
4.2 Obnavljati, posodabljati
ali graditi infrastrukturo v
jami in na površju, ki
omogoča varno in doživeto
obiskovanje parka
II

4.2.a Urejati in vzdrževati
infrastrukturo v Škocjanskem
jamskem spletu

1.270.519,11

994.090,71

425.849,01

373.423,83
Opara/Pečar

Dela v Veliki dolini so v zaključni fazi. Dokončala se je obnova pohodne površine, stara ograja je bila
nadomeščena z novo, dokončane so bile kamnite stopnice na poti v Rebrici, postavljene so bile nove kamnitolesene klopi, obnovljen je bil Mariničev razglednik, vgrajeni so bili bočni kamniti robniki in zgrajene stopnice
proti dvigalu.
Na podlagi javnega razpisa »Polaganje zaščitnih mrež v Veliki in Mali dolini« je kot izvajalec del bilo izbrano
podjetje Feniks d.o.o.. Rok za izvedbo je dve leti.
Pogodbena dela v Hankejevem kanalu so v zaključni fazi. Ograja na desnem bregu reke je bila v celoti

27

postavljena, od tega notranje držalo v celoti na novo, zunanja ograja pa od mesta, do koder je bila
zamenjana že v preteklosti. Glavnino preostalega dela predstavlja iznos stare ograje, odstranitev zaščit in
varovalnih sider, ter žičnic, ki so služile za transport material.
Gradbeno-obrtniška dela na poti čez Rebrico do Betanje so zaključena. Vgrajene so bile nove stopnice,
popravljene stare, zamenjana je bila ograja z novo škocjanskega tipa. Urejeni so bili podesti, učvrščena
pohodna površina na poti.
II

4.2.b Urejati in vzdrževati
infrastrukturo na sprejemnem
centru z okolico

473.648,86

459.335,68
Opara/Pečar

Dokončala so se dela na ureditvi parkirišča B – faza I in asfaltirala servisna cesta ob gospodarskim objektom.
V oktobru so se začela izvajati gradbena dela za ureditev parkirišča B – faza II, ki bodo predvidoma
zaključena do konca marca 2019. Tako bo parkirišče B pripravljeno za uporabo obiskovalcem parka pred
začetkom turistične sezone 2019.
V oktobru so se začela dela za toplotno sanacijo vzhodne in južne fasade restavracije in ureditev meteorne
kanalizacije s tlakovanjem zunanjega gostinskega vrta z žganim kamnom Repen ter ureditev dveh
nadstrešnic.
Zaključuje se tudi ureditev otroškega igrišča v gozdičku ob parkiriščih, ki bo na voljo obiskovalcem parka v
aprilu 2019.
Opravljen je bil razpis za potrebna gradbeno-obrtniška dela v gostinskem objektu. Dela naj bi vkjučevala
zamenjavo dotrajane keramike v jedilnici in baru, sanacijo tlakov v servisnih prostorih, popravilo odtočne
kanalizacije, beljenje in barvanje notranjega stavbnega pohištva.
Obiskovalci parka, ki uporabljajo električna vozila imajo sedaj možnost polnjenja na štirih električnih postajah.
postavljenih v zgornjo vrsto parkirišča A. Polnilna postaja za službena električna vozila je postavljena za
gospodarskim objektom.
Opravljena je bila pletev in redna košnja na novo urejenih zelenicah ob parkirišču A.
V okviru projekta MobiTour so se znotraj tega cilja izvedle aktivnosti vezane na delovni sklop DS4-Investicije,
in sicer postavitev infrastrukture za pametno in trajnostno nizkoogljično mobilnost. Najprej so bila izvedena
gradbena in elektroinštalacijska dela, sledila je montaža in zagon štirih polnilnic za polnjenje električnih vozil.
II

4.2.c Urediti in vzdrževati
ostalo parkovno infrastrukturo

185.532,78

110.455,21
Opara/Pečar

Ob soteski Reke od Škofeljskega mosta dolvodno v dolžini 120 m je bila postavljena železna ograja
škocjanskega tipa, ki je nadomestila prejšnjo leseno ograjo.
V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) se postavitev izobraževalnih tabel o pomenu mirnih con prenese v leto
2019, ko bodo odkupljena vsa zemljišča za ta namen.
V okviru projekta KRASn'KRŠ (Interreg SLO-HR) so potekale priprave za postavitev dveh novih tematskih poti,
in sicer proti Gradišču pri Divači in proti Mejamam pri Danah pri Divači. Na to temo sta bila organizirana dva
sestanka z vodilnim partnerjem projekta Geografski inštitut Antona melika (GIAM ZRC SAZU) in projektnim
partnerjem MUZE d.o.o. Pod vodstvom partnerja MUZE d.o.o. je bila v aprilu organizirana delavnica z
deležniki, na temo priprave interpretacijskega načrta poti in krasoslovne muzejske zbirke. Dela bodo namesto
v letu 2018 zaključena v letu 2019. Izdan je bil zemljevid v obliki trganke z vrisanimi učnimi in tematskimi
potmi ter obstoječo turistično ponudbo v PŠJ in bližnji okolici.
V okviru projekta MobiTour so se znotraj tega cilja izvedle naslednje aktivnosti, vezane na delovni sklop DS3:
vsa potrebna javna naročila, načrt trajnostne mobilnosti (NTM), izvedba fokusne skupine za NTM z lokalnimi
deležniki, sestanki s potencialnimi ponudniki sistema »bikesharing« in slovenskimi železnicami, anketiranje
zaposlenih, lokalnih prebivalcev in turistov, nakup 15 električnih koles in enega e-avta ter pričetek z
izvajanjem pilotnih aktivnosti. Izvedeno je bilo tudi javno naročilo za nakup električnega kombija, bi bo
dostavljen v letu 2019.
Na učni poti je bilo zamenjano večje število dotrajanih tablic in podlag.
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II

4.2.e Oblikovati, postavljati in
posodobiti muzejske zbirke

173.493,65

49.777,24
Kranjc/Peric

Skladno s pisnim dogovorom s Pokrajinskim muzejem Koper je konservator restavrator opravil restavratorski
poseg na plugu. Skladno z določili pogodbe št. 241-1/2017-17 se je izvedla označitev zbirke v J'kopinovem
skednju z znakom Pokrajinskega muzeja Koper. Za potrebe nove muzejske postavitve v Jurjevem skednju se
je posnelo portret zadnje Škocjanke. Druge aktivnosti priprave koncepta, tipologije, scenarija, besedil,
prevodov in oblikovanje nove muzejske postavitve v Jurjevem skednju bodo sledile opravljeni temeljni
raziskavi.
Dokončane in predane so bile kopije arheoloških najdb, pretežno Malega škocjanskega zaklada, iz tržaškega
muzeja Museo Civico di Storia ed Arte. Dokončala se je replika makete ponornega dela Reke iz tržaškega
muzeja Museo Civico di Storia Naturale iz leta 1894 in je bila postavljena v stalno zbirko Zgodovina raziskav v
Škocjanskih jamah, ki je na ogled v info točki sprejemnega centra parka v Matavunu. Izdelana je bila replika
kamnitega podstavka cesarja Avgusta, ki jo hranijo v lapidariju Museo d'Antichità »J. J. Winckelmann« v
Trstu.
V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) se je pričelo s postopki oblikovanja nove biološke muzejske zbirke,
stroški, ki so bili predvideni za leto 2018 pa bodo nastali v letu 2019.
V okviru projekta KRASn'KRŠ (Interreg SLO-HR) so potekale priprave za prenovo geološke muzejske zbirke v
krasoslovno. Na to temo je bil organiziran sestanek z vodilnim projektnim partnerjem. Pod vodstvom
projektnega partnerja MUZE d.o.o. je bila v aprilu organizirana delavnica z deležniki, na temo priprave
interpretacijskega načrta poti in geološke muzejske zbirke. Za potrebe izdelave interpretacijskega načrta je
bilo pripravljeno in predano vse potrebno gradivo. V drugi polovici leta je bil izdelan interpretacijski načrt, v
skladu s tem pa pripravljeno vse ostalo potrebno gradivo za pripravo idejnega načrta prenove zbirke. Idejni
načrt pripravlja podjetje GEAart d.o.o. Dela bodo zaključena v prvi polovici leta 2019.
Nadaljevalo se je s preureditvijo zbirke Zgodovine raziskovanja Škocjanskih jam na sprejemnem centru za
ljudi s posebnimi potrebami. Nameščeni so bili novi podstavki s slušnimi zankami, novi ekrani in besedila na
tablicah, predmeti za otip ter nove talne označbe.
II

4.2.f Urediti parkirišča in
ostalo infrastrukturo na
obrobju zavarovanega območja

11.994,81

1.098,75
Opara/Pečar

Pred začetkom turistične sezone je bilo parkirišče v Risniku očiščeno in splanirano, pri čemer so bile izravnane
manjše depresije ter postavljeni prometni znaki, da je prostor zdaj namenjen zgolj parkiranju obiskovalcev
parka in prepovedano parkiranje kamionov. Zaradi kasnejšega predvidenega urejanja parkirišča v okviru
mednarodnih projektov, do predčasne ureditve, kot je bilo planirano, ni prišlo.

III

4.3 Promovirati PŠJ in BOK

65.027,54

63.040,67

4.3.a Sodelovati z Občino
Divača ter občinami v BOK in
na Krasu pri skupni promociji

4.511,67

4.986,67
Martinčič

V okviru Železničarskega praznika v organizaciji Občine Divača, se je PŠJ 31. 5. 2018 udeležil otvoritve
izvedenih vzdrževalnih del na Vodarni Draga (EŠD 9524). Lani je PŠJ namreč sofinanciral obnovo strehe s
15.000 eur. Naslednji dan se je z Odborom za varstvo kulturne dediščine BOK na prazniku sodelovalo z
izbranimi panoji razstave Vodni viri in Južna železnica v okviru pogovornega večera na temo Vodarne Draga in
Tajhov v prostorih fameljskega š'hta. Sodelovalo se je tudi v diskusiji o načinih vključevanja te dediščine v
ponudbo območja. Predstavili smo turistično ponudbo na sejmih, borzah in delavnicah (štiri v tujini in štiri v
Sloveniji). Junija so se ponatisnili uničeni panoji razstave Vodni viri in Južna železnica, ki je med 18. 7. in 18.
9. gostovala v Pokrajinskem muzeju Koper in tam promovirala železničarsko dediščino Občine Divača in
širšega območja parka (povezava z aktivnostjo 4.4.c). Sodelovali smo pri organizaciji obiskov turističnih
predstavnikov, novinarjev ter dogodkih, ki so jih ostali partnerji ali PŠJ organizirali na območju, eden večjih je
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bilo srečanje s predstavniki Slovenskih železnic in Trenitalia ter turističnih ponudnikov. PŠJ je eden od stalnih
članov Koordinacije za turizem na Krasu.
III

4.3.b V sodelovanju z drugimi
turističnimi destinacijami v širši
okolici sodelovati pri skupni
promociji

11.663,29

14.237,69
Martinčič

Sodelovanje poteka z nosilci turistične ponudbe na Krasu in sosednjimi območji ter s ponudniki, kot so
Kobilarna Lipica, Park vojaške zgodovine Pivka, Javni zavod Komenski kras, Zavod za šport, turizem in prosti
čas Sežana, Območna obrtna zbornica Sežana, upravitelji ostalih turističnih jam in drugi. Z vsemi se je
usklajevalo skupne nastope in predstavitve, kot na primer: sejem turizem in prosti čas, Kulturni bazar, Otroški
bazar, v tujini pa: Barkovljanka v Trstu, sejmi v ferrari, Celovcu, Gradcu …
PŠJ je sodeloval pri organizaciji Festivala kraške gmajne, ki je postal zelo prepoznaven na našem območju kot
tudi pri pripravi programa za turistično destinacijo Kras skladno s Strategijo trajnostne rasti slovenskega
turizma 2017-2021. Pripravljen je bil program za prijavo na javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije
turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji MGRT-ja kot Vodilna destinacija Kras (Lipica Škocjanske jame).
Na pobudo študentov magistrskega študija Oddelka za geografijo FF UL je bila izdelana prva skupna karta
kolesarskih poti po Brkinih. Sodelovali so še PŠJ, PVZ, RRA Zeleni kras, IziMap d.o.o. in Občine Divača, Pivka,
Ilirska Bistrica ter Hrpelje-Kozina).
III

4.3.c Predstavljati park na
turističnih sejmih, borzah in v
medijih

48.852,58

43.816,31
Martinčič

PŠJ se je predstavil v vrsti medijev preko snemanj in fotografij različnih izvajalcev med katerimi so nacionalna
TV hiša Italije kot RAI 1, RTV SLO z oddajo Firbcologi, BBC in fotografinje Špele Volčič, ki deluje v Bruslju ter
Goncalo Lemos iz Portugalske poleg tega je v parku snemala ukrajinska tv ter novinarji in blogerji iz Švedske,
Italije in Španije, pa nemški Spiegel …
Obiskalo nas je tudi več drugih novinarskih ekip. Promocijske aktivnosti parka se izvajajo skozi celo leto,
predstavniki parka so se letos udeležili 12 sejmov, borz in predstavitev v tujini ter na 10 v Sloveniji. PŠJ 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, kot so razstava v Pragi na gradu Hradčani in izdelava karte kolesarskih poti S
kolesom čez hribe in doline v Brkine.

II

4.4 Izobraževati in
ozaveščati obiskovalce in
širšo javnost o naravnih
vrednotah in kulturni
dediščini PŠJ, BOK in Krasa

192.287,34

106.340,16

4.4.a Ponatisniti stare in izdati
nove tematske publikacije ter
izdelati in nabaviti drugo
promocijsko gradivo ter voditi
knjižnico

116.073,66

59.102,71
Martinčič/Peric

Izdelan je bil dvojezičen plakat »Netopirji v parku Škocjanske jame in koledar PŠJ za leto 2019 na temo
»netopirji v parku Škocjanske jame«. Pripravlja se monografska publikacija o pestri biodiverziteti v parku z
delovnim naslovom »Utrinki iz narave«. Narejen je bil ponatis četrte izdaje delovnih listov za ekskurzije po
parku. Natisnjeni so bili manjkajoči letaki in nova publikacija Slovenski parki. Nabavilo se je reklamni material.
V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) se je pripravljala dokumentacija za objavo javnega razpisa za izdelavo
filma, stroški, predvideni v letu 2018, pa bodo nastali v letu 2019.
Izdelal se je nov promocijski film o Škocjanskih jamah kot svetovni dediščini, v katerem so predstavljeni
glavni razlogi za vpis jam na seznam svetovne dediščine. Film se vrti v predavalnici info točke sprejemnega

30

centra, objavljen bo pa tudi na You tube kanalu PŠJ.
Na željo sveta zavoda PŠJ je bila pripravljena in natisnjena publikacija z naslovom Investicije v PŠJ 19972017, kjer so zbrane vse najpomembnejše investicije v jami, parku v javno infrastrukturo in prebivalcev v
parku za preteklo dvajsetletno obdobje.
Z Odborom za varstvo kulturne dediščine BOK je bila kot rezultat delavnice v okviru aktivnosti 4.4.b izdelala
zloženka s ciljem spodbujanja varstva kulturne krajine na tem območju z naslovom Krajinska dediščina in
prepoznavnost naših krajev, ki bo v začetku januarja natisnjena in razposlana vsem gospodinjstvom
biosfernega območja.
Izdelala se je slovenska različica brošure Biosferno območje Kras ter zbornik Otroci reke Reke.

II

4.4.b Organizirati strokovna
srečanja, izobraževanja,
delavnice in strokovne
ekskurzije za lokalno
prebivalstvo, prostovoljne
naravovarstvene nadzornike,
člane odborov, jamske in
sezonske vodnike ter drugo
zainteresirano javnost iz
Slovenije in tujine

39.396,17

22.479,41
Debevec/Kranjc/Martinčič/Zorman/Lozej

V sodelovanju z Jamskim laboratorijem Tular in Univerzo v Ljubljani se je organiziralo in izvedlo mednarodno
strokovno srečanje na temo monitoringa in varstva Proteusa. Srečanje je potekalo pod častnim
pokroviteljstvom predsednika države.
Za prostovoljne naravovarstvene nadzornike je bilo organizirano predavanje o varstvu narave v visokogorju
ter strokovna ekskurzija v Dovžanovo sotesko in okolico.
Predstavniki PŠJ so sodelovali pri predstavitvi parka s strani geologov dr. Bogdana in Tee Jurkovšek. Med
drugim smo se predstavili Notranjskemu muzeju, zavodu Znanje in ljudski univerzi iz Postojne. Organizirana je
bila predstavitev knjige dr. Treworja Shawa Škocjanske jame med 1920-1940. V knjigi avtor pokriva obdobje,
ko se je po koncu glavnih raziskav jame, začel njen turistični razvoj. Knjiga obenem obravnava raziskovalno
delo tistega obdobja, likovne stvaritve, razglednice in škocjansko pošto.
17. 10. je namesto načrtovane ekskurzije Špela E. Koblar Habič za odbornike BOK izvedla predavanje o
Unesco bukovih gozdovih v Sloveniji. 9. 11. je bilo izvedeno strokovno srečanje za turistične vodnike po BOK
v okviru katerega smo prisluhnili dr. Aleksandri Brezovec iz Turistike, ki je spregovorila o izzivih in priložnostih
trajnostnega turizma na Unesco lokacijah ter Alenki Veber iz Zavoda Rihtarjeva domačija.
V novembru je bila v okviru dveh sobotnih srečanj pod mentorstvom dr. Nadje Penko Seidl in dr. Mojce
Golobič iz Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v okviru Odbora za
varstvo kulturne dediščine BOK izvedena delavnica z naslovom »Krajinska dediščina in prepoznavnost naših
krajev: O ohranjanju prvin (dediščinske) kulturne krajine na BOK. Kje smo in zakaj je to pomembno.« Njen
namen je bil strokovni doprinos PŠJ k delu odbora in zainteresiranega prebivalstva na BOK na sploh s ciljem
ozaveščanja širše skupnosti o pomenu, stanju segmentov kulturne dediščine v naših krajih, možnih načinih
njenega varovanja, ohranjanja in z njo skladnega razvoja ter nadgradnje. Udeležilo se jo je 16 oseb, ki so za
domačo nalogo izdelali kartiranje krajine na izbranih območjih (povezava z aktivnostjo 4.4.a).
Vse aktivnosti v zvezi z delovanjem odborov BOK se navezujejo tudi na postavko 6.2.d.
II

4.4.c Organizirati in
koordinirati kulturne in druge
dogodke

12.051,38

8.431,30
Kranjc/Martinčič

16. 6. se je v okviru vseslovenske akcije Poletna muzejska noč v Naravoslovnem centru organiziralo in izvedlo
dogodek na temo kraške gmajne. Ob tej priložnosti sta ambasadorja našega biosfernega območja Rudi Bak in
Zdravko Škrlj spregovorila o kraški suhozidni gradnji.
V prvi polovici leta se je postavilo tri občasne razstave, tj. spremljajočo razstavo gradiva in izdelkov ob
zaključku raziskovalnega dela v počastitev dneva žena na temo ljudskega vremenoslovja v okviru Mreže šol
PŠJ marca meseca v kletnih prostorih Promocijsko kongresnega centra Pr'Nanetovh.
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Na istem mestu je od 18. 5. do 14. 6. sledila razstava projekta Artemis z naslovom »Invazivke na poti:
Razstava o invazivnih tujerodnih vrstah«, katere otvoritev se je pospremilo s predavanjem.
Od 29. 6. pa je do konca julija v Jurjevem skednju na ogled razstava »Greš z mano?«. Razstavo fotografij z
motivi iz širše okolice izvira reke Reke, je v sodelovanju s PŠJ postavil fotograf in pohodnik Jože Simonič iz
Ilirske Bistrice.
Med 18. 7. in 18. 9. je v galeriji Pokrajinskega muzeja Koper gostovala razstava ljubiteljic in prostovoljk članic
Odbora za varstvo kulturne dediščine BOK Vodni viri in Južna železnica na.
V avgustu je bil po treh letih premora ponovno organiziran Festival znanstvenega in dokumentarnega filma
JAMNARKULT. Program je obsegal enajst enot gradiva, od tega dva jamarska filma, štiri filme z
naravovarstveno tematiko ter pet filmov s kulturno-dediščinskega področja, ki so se odvrteli v okviru dveh
večerov, enega namenjenega naravi in drugega kulturi. Izobraževalno vlogo je tokrat ob predavatelju
Gregorju Šubicu, ki je spregovoril o skrivnostih snemanja naravovarstvenih filmov prevzela še tričlanska
strokovna komisija, ki je izbirala najboljši film večera. Za potrebe festivala se je izvedlo tiskovno konferenco,
izdelalo in razposlalo letake ter programsko knjižico.
30. 9. je na pobudo članov Odbora za varstvo kulturne dediščine UNESCO Biosfernega območja Kras in
porečja Reke, s člani TKŠD Urbanščica in v soglasju z lastnikom, stekla uspešna akcija čiščenja zaraščenih
ruševin Pepətouga oziroma Šmənelčeuga malna pod Famljami, ki smo jo zaokrožili z igro, obujanjem
spominov in glasbo. Dogodek je uspel in bil zelo lepo sprejet.

II

4.4.d Pripraviti in izvesti
izobraževalne programe za
učitelje, učence, dijake in
študente, s posebnim
poudarkom na mreži šol in
univerz parka

19.674,79

12.624,53
Debevec

V letu 2018 se je v okviru programa mreže šol parka izdelalo analizo s strani učencev predlaganih ukrepov za
doseganje globalnih ciljev na našem biosfernem območju. Februarja je steklo intenzivnejše koordiniranje
raziskovalnega dela v počastitev dneva žena na temo ljudskega vremenoslovja v naših krajih skozi čas, ki je
doseglo svoj epilog v okviru zaključne predstavitve 15. 3. v Promocijsko kongresnem centru Pr'Nanetovh na
kateri so sodelovali predstavniki šestih sodelujočih šol, prisluhnili pa smo tudi meteorologu Gregorju
Vertačniku iz ARSO.
24. 3. se je v soorganizaciji z Zavodom RS za šolstvo in DOPPS-om v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok
izvedlo enodnevni seminar z naslovom »Ohranjanje življenjskih združb vodnih ekosistemov«, ki so se ga
udeležile mentorice mreže šol parka idr. profesorice biologije in naravoslovja slovenskih šol.
11. 5. je bila za najmlajše sodelujoče pri raziskovalnem delu v počastitev dneva žena iz OŠ Dragotina Ketteja
ter OŠ Rudija Mahniča Brkinca organizirana in izvedena ura pravljic z ogledom jame in ljudsko povedko Kako
je nastala škocjanska jama ter pravljico Človeška ribica Nana.
25. 5. se je v večnamenskem prostoru divaške osnovne šole izvedlo deveti kongres mladih raziskovalcev, na
katerem je bilo predstavljenih enajst raziskovalnih del 30-tih učencev iz šestih šol mreže šol parka. Kongres je
zaključila Sara Kebe iz Hiše eksperimentov s prikazom poskusov z naslovom Plinologija.
V okviru mreže univerz parka se je iz ljubljanske univerze gostilo študente arheologije, študente krajinske
arhitekture, biologije in študente gozdarstva. Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije je na
Biosfernem območju izvedla raziskovalni tabor na temo odnosa ljudi do živali v preteklosti in danes.
Organizirano in izvedeno je bilo predavanje na Gimnaziji Sežana za dijake modula naravoslovja ter izvedena
strokovna ekskurzija v Lipiško jamo.
V času šolskih počitnic so bile pripravljene strokovne podlage za raziskovalno nalogo v počastitev dneva žena
mreže šol PŠJ v letu 2019 na temo medsebojne pomoči.
Septembra smo obeleževali 15 let delovanja mreže šol PŠJ z ekskurzijo z učenci na Kočevsko, kjer smo
obiskali pragozd Krokar, bunker Škrilj in jahalnico, ter tiskovno konferenco v okviru tri dnevnega treninga z
naslovom »WWF Mreža šol v zavarovanih območjih«, ki ga je PŠJ soorganiziral z WWF Adria in Mrežo
zavarovanih območij Dinaridov.
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Oktobra je bilo izvedeno uvodno usklajevalno srečanje z mentoricami mreže šol PŠJ na temo programa za
šolsko leto 2018/2019.
21. 9. je bil PŠJ zaradi dela v okviru Mreže šol PŠJ in Mreže univerz PŠJ, na Pedagoški fakulteti Univerze v
Ljubljani s strani Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti promoviran v Točko za nadarjene, s
čimer smo postali člani Evropske mreže za podporo nadarjenih.
Konec leta so bili v počastitev 15. obletnice izdelani še potiski torb z 10. zapovedmi naše mreže šol za
trajnostni razvoj.
V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) so potekale priprave materiala za strokovne delavnice.
II

4.4.e V sodelovanju z drugimi
zavarovanimi območji v
Sloveniji izvajati skupne
aktivnosti

5.091,34

3.702,21
Martinčič/Zorman

PŠJ je sodeloval z drugimi zavarovanimi območji, udeležil se je prireditve v Škocjanskem zatoku in sejma
Green v Gornji Radgoni, ravno tako se je PŠJ udeležil sejma AGRA ter sejma Narava – zdravje. PŠJ je
sodeloval tudi pri prireditvi za promocijo arheološke dediščine: Izdelava drevaka s Krajinskim parkom
Ljubljansko barje in pri razstavi fotografij v ljubljanskem parku Tivoli skupaj s Krajinskim parkom Tivoli,
Rožnik in Šišenski hrib. PŠJ se je predstavil tudi na prireditvi, ki jo je organiziral Krajinski park Pivška
presihajoča jezera.
Predstavniki PŠJ so se udeležili srečanja parkov Slovenije na Ljubljanskem barju.
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Število ur na zaposlenega za izvedbo 4. cilja

Število ur
plan/real.

Zaposleni

Pečar

Število ur
plan/real.

Zaposleni

1.400/1.390 Polh

1.320/1.334

Zaposleni

Število ur
plan/real.

Kokalj

325/230
325/284

Zorman

369/362

Požar

908/609

Pečar F.

Debevec

444/374

Čehovin

832/841

Nadzornik - nov

1.200/927

Šturm

420/380

Lozej

1.160/1.152

Škerjanc

1.028/500

Peric

640/540

Iulita

966/905

Hrib D.

40/20

Kranjc

480/402

Fajdiga

668/713

Tominc

40/20

882/856

Hrib A.

40/20

Luin

32/20

Opara

1.300/1.350 Može

Smerdelj
Martinčič

900/200

Koder

1.440/1.445

1.276/1.276 Ivančič

Rozman
Kalčič

2.136/805
1.020/0

24/0

Cerkvenik

Hohnjec

912/946

Skupaj število ur

38.441/
31.251

50/50
15.664/
13.300

Sezonski vodniki

Kazalnik za 4. cilj
Realizacija

Kazalnik za leto 2018

-

zagotavljati največ 130 obiskovalcev na obisk
s 60 zaposlenimi zagotavljati učinkovit
nadzor in primerno vodenje

-

-
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zagotavljalo se je največ 250 obiskovalcev
na obisk na uro, namesto planiranih 130
obiskovalcev na pol ure (vzrok je v tem,
da ni bil izdelan računalniški program in v
manjšem številu zaposlenih)
s 57 zaposlenimi se je s prerazporeditvijo
zagotavljal učinkovit nadzor in primerno
vodenje

Razdelitev skupnih odhodkov za 4. po virih financiranja

Odhodek

Plan 2018

Realizacija 2018

% realizacije

Plače – proračun – javna služba

184.726,97

179.436,24

97,14

Plače – NVFJS

267.491,78

254.500,41

95,14

Plače - NJVFJS - sofinanciranje
projektov

8.143,17

2.121,53

26,05

Plače iz projektov RS

1.594,37

2.226,78

139,67

Plače iz projektov EU

52.522,10

20.929,10

39,85

Plače - tržna dejavnost

23.670,60

17.571,44

74,23

538.148,99

476.785,50

88,60

8.000,00

4.500,52

56,26

493.038,05

394.106,53

79,93

6.960,00

5.738,24

82,45

Stroški iz projetkov RS

25.976,03

0,00

0,00

Stroški iz projetkov EU

91.082,12

18.299,27

20,09

Stroški - tržna dejavnost

40.170,62

59.589,84

148,34

Materialni stroški skupaj

665.226,82

482.234,40

72,49

Investicije - proračun

14.000,00

11.999,92

85,71

Investicije – NJVFJS

739.500,00

538.785,92

72,86

18.700,00

16.156,59

86,40

4.300,00

0,00

0,00

Investicije iz projektov EU

118.000,00

91.553,98

77,59

Investicije skupaj

894.500,00

658.496,41

73,62

Odhodki skupaj

2.097.875,81

1.617.516,31

77,10

Plače skupaj
Materialni stroški – programi
Materialni stroški – NVFJS
Materialni stroški - NVFJS sofinanciranje projektov

Investicije - NJVFJS - sofinanciranje
projektov
Investicije iz projektov RS
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5. cilj: Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v
parku

Prior.

Cilj –
podcilj –
naloge in aktivnosti
5. Krepitev vključevanja
lokalnega prebivalstva v
razvoj dejavnosti in
aktivnosti v parku
5.1 S sodelovanjem in
aktivnim vključevanjem
lokalnih prebivalcev v
upravljanje parka krepiti
njihovo podporo ohranjanju
zavarovanega območja

III

5.1.a Organizirati in izvesti
redne sestanke z lokalnim
prebivalstvom za obravnavo
aktualnih tem v parku

Skupaj planirani odhodki (v €)

Skupaj realizirani odhodki/
koordinator

98.561,50

80.435,83

98.561,50

80.435,83

128,71

112,46
Direktor

Po potrebi se je opravilo sestanke z lokalnim prebivalstvom in sproti reševalo aktualno problematiko.
Razgovorov in sestankov s posamezniki in manjšimi skupinami je bilo okoli dvajset, na pet sestankov pa so bili
vabljeni vsi domačini.
III

5.1.b Obveščati vsa
gospodinjstva o pomembnih
dogodkih v parku

96,52

84,35
Organizator dogodka

Po ustaljeni praksi se je nadaljevalo z obveščanjem gospodinjstev o pomembnejših dogodkih v parku. Takšnih
dogodkov je bilo okoli deset.
II

5.1.c Urejati in izdajati glasilo
za lokalno prebivalstvo

1.186,09

3.597,41
Peric

Izdana je bila prva številka novega glasila z naslovom »Ob Reki v podzemlje«, v katerem so predstavljene
aktualne teme s področja Unesca, upravljanja parka, jame, naravovarstvenega nadzora, narave, kulture, dela
z mladimi, turizma, infrastrukture v jami in drugo.
I

5.1.d Organizirati in izvesti
skupne čistilne in delovne akcije

5.945,50

8.650,24
Opara/Zorman

Aprila je bila organizirana tradicionalna čistilno-delovna akcija med zaposlenimi v parku, domačini in
prostovoljnimi nadzorniki. Akcije se je udeležilo okoli 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.
III

5.1.e Sofinancirati aktivnosti za
pospeševanje varstva in razvoja
na podlagi odredbe o
razdeljevanju sredstev

43.600,47

40.253,13
Požar

V Uradnem listu RS, št. 24/18 je bil 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,
predhodne arheološke raziskave in sofinanciranje košnje in spravila sena na zemljiščih, kjer je onemogočen
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dostop z večjo kmetijsko mehanizacijo. Prijav za nakup peči in izvedbo poslovnega načrta letos ni bilo, tako
da so se sredstva porabila za obnovo kulturne dediščine. Komisija je oglede opravljenih del izvedla v oktobru
in decembru in potrdila izplačilo vsem podpisnikom pogodb.
II

5.1.f Vključevati lokalno
prebivalstvo v aktivnosti v zvezi
z obiskovalci parka

2.749,23

2.151,59
Cerkvenik

Nekateri domačini so delavci v PŠJ (stalne, honorarne ali študentske zaposlitve) in se aktivno vključujejo v
aktivnosti v zvezi z informiranjem, vodenjem in urejanjem delov parka za potrebe obiskovalcev parka.
Za domačine, ki imajo s parkom podpisano pogodbo o prostovoljstvu za posredovanje ob morebitnih
nezgodah, je bilo organizirano izobraževanje na temo prve oskrbe poškodovanca, temeljnih postopkih
oživljanja in uporabi defibrilatorja. V skladu s pogodbo so prejeli kos terenske opreme.
Intervencij v letu 2018, kjer bi bilo njihovo posredovanje potrebno, ni bilo. Sodelovali pa so na reševalni vaji
»Strela v Škocjanskih jamah«, kjer so se dobro izkazali. Ob predpostavki, da se je zgodila nesreča v jami, so
ustrezno intervenirali.

III

5.1.g Sodelovati z lokalnim
prebivalstvom pri izvedbi
raziskovalnih nalog s področja
ljudske kulture in načina
življenja, izobraževanja in
interpretacije muzejskih zbirk

4.633,12

1.883,77
Kranjc

Raziskovanje in dokumentiranje posameznih segmentov življenja na območju parka v skladu z idejno zasnovo
ureditve Jurjevega skednja (povezava z aktivnostmi 3.1.b in 4.2.e) se je izvajalo julija in avgusta, vendar v
manjši meri, kot je bilo planirano.

III

5.1.h V sodelovanju z lokalnimi
prebivalci implementirati
celostno ureditev vasi na
podlagi izdelanih strokovnih
razvojnih dokumentov

3.725,22

56,23
Kranjc/Pečar

Januarja se je po vseh gospodinjstvih v parku razposlalo informacijsko zloženko o izdelani projektni nalogi za
informacijsko infrastrukturo v parku v letu 2017 s strani LUZ d. d. Decembra se je domačinom predstavilo
rezultate naloge nadgradnje obstoječe grafične podobe za potrebe poenotenja informacijske infrastrukture
ožjega zavarovanega območja na podlagi idejne zasnove LUZ d. d. 2017. Delavnico na temo urejanja
zasaditev/gredic znotraj vasi za domačine se bo izvedlo v naslednjem letu.

I

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

2.628,70

2.639,50
Zorman

Spodbujalo se je tradicionalno košnjo travnikov po cvetenju trav z lastnim zgledom pri upravi. Nabavilo in
razdelilo se je sadike odpornih starih sort sadja, med katerimi so prevladovale jablane, češplje in hruške ter
nekaj češenj. Razdeljevanje je potekalo v dveh obdobjih in poteka po ključu vsako leto druga vas, tako na
območju parka, kot tudi vplivnem območju. Pomoč ohranjanja kulturne krajine z razdelitvijo sadik, ki so
namenjene prvenstveno za visokodebeljne sadovnjake, so domačini zelo dobro sprejeli in jo podpirajo.
III

5.1.j Svetovati in sodelovati pri
obnovi domačij ali posameznih
delov v skladu s kulturnovarstveno zakonodajo

3.160,87
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196,81
Kranjc

Februarja se je krajanom Škofelj in divaškemu oziroma vremskemu župniku pomagalo pri pripravi vlog za
kulturovarstvene pogoje. Pripravile so se vloge za nove klopi v cerkvi Marijinega Vnebovzetja v Vremskem
Britofu (EŠD 1565), za obnovo strehe cerkve Marijinega rojstva v Kačičah (EŠD 3978) in statično sanacijo
strehe cerkve sv. Helene (EŠD 1566) v Gradišču pri Divači.
Aprila je bil z ZVKDS OE NG sprejet dogovor o brezplačnem strokovnem svetovanju za manjše posege v
grajene strukture na ožjem zavarovanem območju, o čemer so bili z dopisom obveščena vsa gospodinjstva v
parku.
Avgusta se je s pomočjo ZVKDS in NNS svetovalo glede vgradnje aluminijastih oken, toplotne črpalke in reza
lipe pri Matavunu 2.
Oktobra smo bili seznanjeni z utrjevanjem srednjeveških fresk v fameljski cerkvi sv. Tomaža.
Novembra se je krajanom Vremskega Britofa svetovalo glede zahtev po pripravi vlog za kulturnovarstvene
pogoje v primeru prizidka tamkajšnje trgovine.
III

5.1.k Sodelovati in sofinancirati
tradicionalne in druge aktivnosti
lokalnih društev

4.620,53

3.765,03
Cerkvenik

PŠJ je sodeloval pri tradicionalnih prireditvah TD Škocjan - pohod ob ponoru Reke in Škocjanski festival. Vsi
dogodki so bili dobro obiskani.
III

5.1.l S pomočjo lokalnega
prebivalstva organizirati in
izvesti Dan PŠJ, Jamski praznik
– Belajtngo

12.943,56

11.774,15
Debevec

V sodelovanju z domačini in deležniki je bil 27. maja izveden jamski praznik – Belajtnga, dan Parka Škocjanske
jame, kjer so se predstavili lokalni ponudniki in PŠJ. Dogodek je obsegal izreden in kontroliran ogled
Mahorčičeve in Mariničeve jame, udornih dolin s Schmidlovo dvorano ter jamo do Dvorane ponvic. Poleg
sejemskega dogajanja s predstavitvami turističnih in kulturnih društev, društev kmečkih žena, šol iz mreže šol,
VDC Divača, se je pripravilo in izvedlo tekmovanje v škrovanju, pomagalo pri pripravi in izvedbi demonstracije
gradnje suhega zidu OŠ Divača, pospravilo Jurjev skedenj za potrebe postavitve razstave in
fotodokumentiralo prireditev. Na ta dan je bila uspešno izvedena prometna ureditev s parkiranjem v obrtni
coni Risnik in transportom z avtobusom do sprejemnega centra. Število obiskovalcev ta dan je bilo 1.200.

III

5.1.m Spodbujati rabo,
omogočati trženje izdelkov in
storitev ter uresničevati določbe
pravilnika kolektivne znamke
PŠJ s ciljem udejanjanja
trajnostnega razvoja BOK

13.142,98

5.271,16
Kranjc/Martinčič/Zorman

V sodelovanju s Studiom Zodiak je bil posodobljen znak PŠJ in narejen nov znak kolektivne znamke. S
pomočjo tretjega oblikovalca se je, zaradi nerazumevanja Studia Zodiak, pripravilo posodobljene znake PŠJ za
uporabo.
V navezavi na podporno infrastrukturo za udejanjanje poslanstva znamke je bila v prvi polovici leta v sklopu
aktivnosti 7.4.c na internet postavljena interaktivna karta naravnih in kulturnih znamenitosti, društev in
prireditev, sprehajalnih, kolesarskih in konjeniških poti ter ponudnikov biosfernega območja. V drugi polovici
leta se je pripravilo angleški prevod le-te.
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Število ur na zaposlenega za izvedbo 5. cilja

Število ur
plan/real.

Zaposleni

Število ur
plan/real.

Zaposleni

Število ur
plan/real.

Zorman

40/40

Smerdelj

10/16

Hohnjec

24/24

Hrib D.

16/16

Martinčič

172/147

Koder

48/48

Tominc

16/16

Polh

88/88

Cerkvenik

123/65

Hrib A.

16/16

Požar

80/72

Nadzornik - nov

12/12

Ivančič

40/40

Čehovin

16/16

Sezonski vodniki

144/300

Peric

64/64

Lozej

32/0

Kovačič

62/78

Kranjc

528/163

Iulita

24/24

Pečar

32/34

Debevec

130/130

Fajdiga

40/40

Kalčič

0/16

Može

16/16

Skupaj število ur

Zaposleni

Opara

20/16

1.793/
1.497

Kazalnik za 5. cilj
Realizacija

Kazalnik za leto 2018

-

najmanj 30% domačinov, vključenih v
aktivnosti zavoda

-

v aktivnosti zavoda je bilo vključenih preko
30% domačinov

Razdelitev skupnih odhodkov za 5. cilj po virih financiranja
Odhodek

Plače – proračun – javna služba

Plan 2018

Realizacija 2018

% realizacije

17.815,51

13.411,33

75,28

8.914,72

8.275,48

92,83

531,27

583,69

109,87

Plače skupaj

27.261,50

22.270,50

81,69

Materialni stroški – NVFJS

67.800,00

58.165,33

85,79

Materialni stroški - NVFJS sofinanciranje projektov

3.500,00

0,00

0,00

71.300,00

58.165,33

81,58

98.561,50

80.435,83

81,61

Plače – NVFJS
Plače – tržna dejavnost

Materialni stroški skupaj
Odhodki skupaj
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6. cilj: Krepitev vloge upravljavca parka na vplivnem in prehodnem območju

Prior.

Cilj –
podcilj –
naloge in aktivnosti
6. Krepitev vloge
upravljavca parka na
vplivnem in prehodnem
območju
6.1 Izvajati aktivnosti za
ohranjanje naravnih
vrednot in kulturne
dediščine

I

6.1.a Raziskovati in spremljati
stanje ohranjenosti narave

Skupaj planirani odhodki (v €)

Skupaj realizirani odhodki/
koordinator

142.565,63

90.251,32

127.882,95

78.081,36

8.174,54

6.336,06
Cerkvenik/Peric

V avgustu in oktobru so se izvedle fizikalno - kemijske meritve na Reki in pritokih, obakrat ob nizkem pretoku
Reke. Rezultati meritev ne odstopajo bistveno od dosedanjih, še vedno se ugotavlja slabše stanje na potoku
Trnovšek, v katerega se izcejajo odplake iz nekdanje deponije Tovarne organskih kislin v Globovniku.
V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) se je spremljalo delo projektnih partnerjev ZRSVN pri pripravi
dokumentacije za čiščenje in zapiranje jam ter prisostvovalo zapiranju jame Polina peč.
III

6.1.b Raziskovati in
dokumentirati kulturno
dediščino

42.502,75

50.006,61
Kranjc

Januarja se je članu Odbora za varstvo kulturne dediščine BOK pomagalo pri pripravi prispevka o delu odbora
in svoji raziskavi o dediščini Košanske doline ter posredovalo pri njegovi objavi na portalu Občine Pivka. Z
Univerzo na Primorskem se je na biosfernem območju izvedlo raziskovalni tabor na temo odnosa ljudi do živali
v preteklosti in danes (glej aktivnost 4.4.d). Divaški občinski svetnici se je konec leta nudilo strokovno pomoč
pri pripravi besedila zgodovine škofeljskega mostu za potrebe slovesnosti ob zaključku obnove ter pomagalo z
informacijami potrebnimi za urejanje fasade prezbiterija v Famljah.
Izvedena je bila študija brvi in mostov na Reki v vplivnem območju parka (glej postavko 3.2.d).
II

6.1.c Sodelovati pri
organizaciji in izvedbi
dejavnosti deležnikov in
lokalnih skupnosti

14.332,64

6.153,85
Debevec/Kranjc/Martinčič

V okviru Partnerstva za kraško suhozidno gradnjo se je maja v sodelovanju s TKŠD Urbanščica pomagalo pri
organizaciji delavnice dokončanja obnove suhega zidu pri nastajajočem otroškem igrišču v Gornjih Vremah. V
prvi polovici leta je bil posnet material za kratki film namenjen ozaveščanju širše javnosti o pomenu varovanja
narave (reševanje žab na vremski cesti).
V sodelovanju z Odborom za varstvo narave BOK in deležniki iz vplivnega območja je bila izvedena
predstavitev knjige o netopirjih v knjižnici v Divači. Za namen vzpostavitve sistema evidentiranja se je
nabavilo tri mikrofone za ultrazvočno detekcijo. K sodelovanju pri Festivalu kraške gmajne je bila povabljena
Občina ilirska Bistrica, ki se je vključila s programom na Gradu Prem. Turističnim ponudnikom se je po potrebi
delil promocijski material in trganke območja.
Posnet in zmontiran je bil prvi kratek film v načrtovani seriji Vitezi Reke. Gre za film namenjen ozaveščanju
širše javnosti o pomenu varovanja narave na BOK, ki govori o žabah in njihovem reševanju na vremski cesti.
Septembra je bila s prostovoljci Odbora za varstvo kulturne dediščine BOK v sodelovanju s TKŠD Urbanščica
izvedena delovna akcija čiščenja razrasta na ruševinah Peptouga oziroma Šmənelčeuga malna pod Famljami,
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ki ji je sledil kulturni dogodek opisan v okviru aktivnosti 4.4.c.
II

6.1.d Za lokalne prebivalce
organizirati in izvajati tematska
predavanja, razstave in
delavnice

3.774,13

2.764,56
Debevec/Kranjc/Peric

Organizirane so bile delavnice opazovanja ptic in izdelave valilnic, izdelave netopirnic ter predavanje o
tujerodnih vrstah. Delavnico o principih varstva kulturne krajine (glej aktivnost 4.4.b) s ciljem spodbujanja
dialoga in konkretnih akcij zainteresiranega prebivalstva (povezava z aktivnostjo 4.4.a) se bo izvedlo v drugi
polovici leta.
Nadaljeval se je ciklus tematskih predavanj za širšo javnost v sodelovanju s Knjižnico Makse Samsa v Ilirski
Bistrici. Organizirana so bila predavanja na temo mokrišč, slepih dolin (Andrej Mihevc), domače češpe in šarke
(Ivan Kodrič), premogovništva na bistriškem (Ivan Simčič), gob (Gabrijel Seljak), reševanju risa v Dinaridih in
JV Alpah pred izumrtjem v sklopu projekta Life Lynx (Urša Marinko) in vode od Slovenije do Kitajske (Bogdan
Kladnik in Iztok Cencič) .
Novembra se je izvedlo delavnico o principih varstva kulturne krajine (glej aktivnost 4.4.b) s ciljem
spodbujanja dialoga in konkretnih akcij zainteresiranega prebivalstva (povezava z aktivnostjo 4.4.a).
Jeseni je bila organizirana gobarska razstava.
I

6.1.e Sodelovati pri reševanju
problema onesnaženosti voda
(prednostno izvesti ekološko
sanacijo odlagališča Globovnik)

56.436,54

12.145,51
Peric

Potekali so razgovori s predstavniki MOP in Občine Ilirska Bistrica o skupnem reševanju problema sanacije
odlagališča nekdanje Tovarne organskih kislin v Globovniku pri Ilirski Bistrici. Pripravljal se je tripartitni
sporazum, izvedena je bila študija o vplivu odlagališča na Škocjanske jame, ki jo je izvedlo podjetje Provita,
d.o.o., in ki nakazuje, da imajo izcedne vode iz odlagališče v potok Trnovšek in posledično v Reko in
Škocjanske jame dejansko negativen vpliv na jamo. Kljub predvideni pripravi dokumentacije za izdajo
gradbenega dovoljenja, do tega, zaradi dolgotrajnih usklajevanj in postopkov, ni prišlo. Stroške se prenese v
leto 2019.
PŠJ je sofinanciral in sodeloval pri izvedbi tradicionalnega Spusta za čisto Reko v izvedbi Rafting kluba »Mrzla
uada« iz Ilirske Bistrice.
PŠJ je še naprej v sodelovanju z Občino Ilirska Bistrica, Javnim podjetjem Komunala iz Ilirske Bistrice in
okoljsko inšpektorico sodeloval pri iskanju potencialnih onesnaževalcev Reke. Žal je zadeva precej bolj
kompleksna kot deluje navzven, zato bodo potrebne dodatne analize in napori v smeri izboljšanja stanja
Reke. Eden takšnih je prijava Life projekta na temo rakov v porečju Reke, s čimer so predvidene tudi
aktivnosti za izboljšanje stanja Reke.
Očiščeno je bilo eno divje odlagališče ob regionalni cesti med Divačo in Matavunskim križiščem ter odpadki ob
vstopni cesti v park.
I

6.1.f Sodelovati pri pripravi
razvojnih in prostorskih
dokumentov občin in
dokumentov na državni ravni

386,09

337,39
Peric/Zorman

PŠJ je tvorno sodeloval do sprejetja OPN za Občino Divača v mesecu marcu. Še naprej pa je park vključen
tudi v podajanje mnenj za sporne posege v prostor v vplivnem območju parka v sodelovanju z ZRSVN OE NG.
Za potrebe priprave načrtov ureditev turističnih jam Slovenije so predstavniki parka na prošnjo MOP opravili
terenski ogled in popis Željnskih jam pri Kočevju. Na podlagi tega je kasneje bil pripravljen načrt ureditve za
omenjeno jamo.
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V okviru sodelovanja PŠJ pri pripravi naravovarstvenih smernic oz. mnenj o posegih v prostor je PŠJ pripravili
vrsto največkrat skupnih ogledov in mnenj v zvezi s predvidenimi vetrnimi elektrarnami na vplivnem območju
parka, postavljanja ali širitve raznih kmetijskih objektov ter kamnoloma pri Volčah.

I

6.1.g 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

1.128,70

112,46
Peric

V prejšnjem letu, razen prijateljskega srečanja, pregleda opreme in dogovorov za v prihodnje, ni bilo na tej
nalogi drugih aktivnosti.
I

6.1.h Sodelovati pri nastajanju
geoparka Kras

376,91

112,46
Cerkvenik/Martinčič

V zvezi z ustanovitvijo Geoparka Kras/Carso v letu 2018 PŠJ s strani pripravljavcev dokumentacije ni prejel
nobenih vprašanj oziroma pobud.
I

6.1.i Sodelovati pri upravljanju
Unescove lokalitete Gozdnega
rezervata Snežnik-Ždrocle

2.270,65

112,46
Cerkvenik/Peric

PŠJ je sodeloval zgolj pri organizaciji dogodka podelitve plaket upravljavcem novih Unescovih lokalitet, ki se je
zgodil prav v parku, in sicer v Promocijsko-kongresnem centru Matavun 8. PŠJ je še enkrat izrazil
pripravljenost pri sodelovanju pri pripravi upravljavskega načrta za območje gozdnega rezervata SnežnikŽdrocle in pri naravovarstvenem nadzoru na tem območju.

I

6.2 Izvajati aktivnosti
podpornih in razvojnih
dejavnosti

14.682,69

12.169,96

6.2.a Z lokalnimi skupnostmi
sodelovati pri planiranju in
izvajanju skupnih razvojnih
projektov

5.965,24

3.725,51
Kranjc/Peric

Čez leto ni bilo nobenih pobud lokalnih skupnosti za skupne razvojne projekte. Se je pa na pobudo Občine
Pivka, Občino Ilirska Bistrica, Občino Divača, Občino Hrpelje-Kozina, Parkom vojaške zgodovine, RRA Zeleni
kras in Filozofsko fakulteto sodelovalo pri pripravi Kolesarske karte Brkinov. Krajanom Dolnjega Zemona se je
pomagalo s svetovanjem glede vsebinske postavitve predstavitvene table tamkajšnje kulturne dediščine.
III

6.2.b Spodbujati rabo in
storitev v zvezi z znamko parka

579,14

477,97
Martinčič

Ponudnik, ki je pridobil znamko parka, je deležen naše promocije ter sodeluje na prireditvah, svoje izdelke
prodaja v trgovini s spominki. Pomen znamke se je predstavilo tudi nekaterim drugim zainteresiranim
ponudnikom.
III

6.2.c Sodelovati s pristojnimi
muzeji pri raziskovalnem delu
in promociji lokalne premične
kulturne dediščine

1.193,05

2.420,29
Kranjc

Skrbelo se je za promocijo zasebnih zbirk na sprejemnem centru in portalu PŠJ. Z novembrom se je pričelo z
aktivnostjo popisovanja najdb iz Tominčeve jame v tržaškem muzeju »J. J. Winckelmann« (glej aktivnost
3.1.b). Pripravilo se je predlog za restavriranje starih svetil , ki bi ga izvedli v Pokrajinskem muzeju v Kopru a
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so zaradi preobremenjenosti izvedbo prestavili v kasnejša leta.
II

6.2.d Izvajati program
participacije javnosti pri
upravljanju BOK

6.945,26

5.546,19
Debevec

Februarja se je sodelovalo pri realizaciji pobude ambasadorja BOK Albina Debevca z organizacijo projekcije
video posnetka intervjuja s pokojnim Škocjancem Ludvikom Delezom (1921-2017), ki je z 18. leti zapustil
svojo rodno vas in se ustalil v Predazzu. Albin Debevec je leta 2008 posnel njegovo medvojno lokalno narečje,
izseljeniško zgodbo in pogled na prvo desetletje delovanja našega javnega zavoda.
Sodelovalo se je pri pobudi UNESCO MAB sekretariata s pripravo minutnih filmov o doprinosu biosfernih
območij k izpolnjevanju globalnih ciljev za trajnostni razvoj. Na podlagi napotkov iz februarskega webinarja
»Global Comunication Strategy and ProudToShare Films« se je v marcu osnovalo, posnelo, zmontiralo in v
Pariz oddalo tri minutne filme o prispevku našega biosfernega območja pri doseganju 15. cilja (življenje na
kopnem – Odbor za varstvo narave BOK), 17. cilja (partnerstva za cilje – Partnerstvo kraške suhozidne
gradnje) in 4. cilja (kakovostna izobrazba – Mreža šol PŠJ). Slednji je bil izbran kot eden od 30-ih filmov s
celega sveta, ki so bili junija predvajani na forumu Združenih narodov »Science, Technology and Innovation«
v New Yorku.
V oktobru so bili na pobudo Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera izvedeni uvodni pogovori o
vzpostavljanju sodelovanja v programih participacije javnosti BOK, saj se teritoriji območij upravljanja
mestoma prekrivajo.
V drugi polovici leta sta bila izvedena dva koordinacijska sestanka z odborniki ter izobraževanja na temo
kulturne krajine ter UNESCO bukovih gozdov (povezava z aktivnostjo 4.4.b).
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Število ur na zaposlenega za izvedbo 6. cilja

Zaposleni

Število ur
plan/real.

Število ur
plan/real.

Zaposleni

Zaposleni

Število ur
plan/real.

Pečar

40/10

Iulita

24/24

Kokalj

36/15

Zorman

45/37

Može

16/16

Pečar F.

36/36

228/154

Cerkvenik

170/20

Hrib D.

4/0

Čehovin

36/36

Debevec

15/15

Tominc

4/0

Kranjc

76/80

Ivančič

8/0

Nadzornik - nov

Martinčič

86/40

Hrib A.

4/0

Pripravnik 1

Polh

90/48

Sezonski vodniki

62/100

Lozej

24/24

Hohnjec

24/24

Požar

16/16

Fajdiga

46/54

Peric

Skupaj število ur

18/18
1.808/1.677

3.002/2.612

Kazalnik za 6. cilj
Realizacija

Kazalnik za leto 2018

-

-

organizacija in izvedba sanacije vsaj enega
črnega odlagališča na vplivnem območju
parka
udeležba na vsakoletni čistilni akciji »Spust
za čisto Reko«

-

-
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organizirana in izvedena je bila sanacija
črnega odlagališča na regionalni cesti med
Divačo in matavunskim križiščem
predstavniki PŠJ so se udeležili na
vsakoletni čistilni akciji »Spust za čisto
Reko«

Razdelitev skupnih odhodkov za 6. cilj po virih financiranja
Odhodek

Plan 2018

Realizacija 2018

% realizacije

Plače – proračun – javna služba

10.947,50

7.788,13

71,14

Plače – NVFJS
Plače - NJVFJS - sofinanciranje
projektov
Plače iz projektov RS

28.533,37

30.744,68

107,75

0,00

59,48

202,11

62,43

30,89

808,41

586,8

72,59

40.491,39

39.241,52

96,91

0,00

715,99

101.950,00

45.147,81

44,28

Stroški iz projetkov RS

24,85

0,00

0,00

Stroški iz projetkov EU

99,39

0,00

0,00

102.074,24

45.863,80

44,93

Investicije – NJVFJS

0,00

5.146,00

0,00

Investicije skupaj

0,00

5.146,00

0,00

Odhodki skupaj

142.565,63

90.251,32

Plače iz projektov EU
Plače skupaj
Materialni stroški – programi
Materialni stroški – NVFJS

Materialni stroški skupaj
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#DEL/0!

63,31

7. cilj: Učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje

Prior.

III

Cilj –
podcilj –
naloge in aktivnosti

Skupaj planirani odhodki (v €)

Skupaj realizirani odhodki/
koordinator

7. Učinkovito delovanje
upravljavca in
mednarodno sodelovanje

680.837,08

636.530,48

7.1 Urejanje prostora z
upoštevanjem varstvenih
ciljev parka

3.640,21

1.745,12

7.1.a Z Občino Divača
sodelovati pri pripravi
projektne dokumentacije in
izvedbi ureditve infrastrukture
v naseljih v parku

2.594,99

1.632,66
Opara/Pečar

V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) se je izvajalo usklajevanje in nadzor nad pripravo dokumentacije
projektnega partnerja Občine Divača za gradnjo kanalizacijskega sistema v vasi Betanja, Škocjan in Matavun.
III

7.1.b V sodelovanju z Občino
Divača prilagajati
infrastrukturo povečanemu
obisku parka in občine

1.045,22

112,46
Pečar

7.2 Izvajanje določil
globalnih mednarodnih
konvencij in programov

12.057,37

18.759,34

7.2.a Izvajati splošne
obveznosti

3.900,88

2.211,77
Debevec

Na tej nalogi ni bilo aktivnosti.

I

Za izvajanje programa MAB je bil pripravljen program dela, ki sta mu sledili še dve vmesni poročili za SNKU.

II

7.2.b Implementirati
priporočila s strani
sekretariatov mednarodnih
konvencij in posvetovalnih
teles v programe dela

1.902,18

681,16
Debevec

Izobraževanje v zvezi s pridobivanjem financ za delovanje BOK v okviru nove strategije MAB ni bilo izvedeno v
celoti.
II

7.2.c Izvajati komunikacijsko
in raziskovalno strategijo BOK

1.772,19

2.964,70
Debevec

Osnutek komunikacijske strategije se zaradi bolezni izvajalca prenese v naslednje leto.

I

7.2.d Koordinirati nominacijo
Klasični kras za vpis na
seznam svetovne dediščine in,
po vpisu, sodelovati pri
koordinacijski skupini za
upravljanje lokacije

4.482,12

12.901,71
Cerkvenik

V prvi polovici leta je bilo pripravljeno celotno gradivo za nominacijski dosje. Osnutek nominacije je bil konec
junija oddan na Center za svetovno dediščino v Parizu v neformalni – tehnični pregled. Po prejemu odziva, se
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je nominacijski dosje dopolnil in dokončno oblikoval. Januarja 2019 je bila kanidatura uradno vložena.
Koordinatorka projekta se je udeležila zasedanja Odbora za svetovno dediščino, v delu, ki obravnava stanje
ohranjenosti območij svetovne dediščine in odločitvah o novih vpisih na Seznam svetovne dediščine.
Stroški priprave dosjeja in udeležbe na zgoraj omenjenem zasedanju so bili nekoliko višji od planiranih.

II

7.3 Mednarodno
sodelovanje

26.197,03

13.281,50

7.3.a Z drugimi lokalitetami
mednarodnega pomena v
okviru organizacije UNESCO
(Svetovna dediščina, Ramsar,
MAB) izvajati skupne
aktivnosti

5.674,94

4.132,16
Cerkvenik/Debevec

V juniju se je gostilo predstavnico pobratene lokacije svetovne dediščine, biosfernega območja in
nacionalnega parka Mamutskih jam. Sklenilo se je dogovor o skupni vzpostavitvi svetovne mreže CaveMAB in
pomoči pri pripravi mednarodne delavnice v Narodnem parku Mamutske jame 2020. V sodelovanju z BO
Mamutske jame iz ZDA in BO Mata Atlantica iz Brazilije je bil v drugi polovici leta vsem BO z jamami in/ali
apnenčasto podlago na svetu usklajeno in septembra razposlano povabilo k sodelovanju v skupini CaveMAB.
Prejeli smo odgovore iz Češke, Madžarske, Francije, Južne Afrike in Libanona. Če tem prištejemo še naša tri
BO, skupino trenutno sestavlja osem BO. V novembru je bil z ZDA in Brazilijo usklajen vprašalnik, ki naj
pomaga izluščiti ključna problematična področja upravljavcev. Javno bo objavljen na priložnostni
predstavitveni strani mreže v začetku januarja kot orodje za nadaljnje delo in sestanke v okviru konference
EuroMAB 2019 ter načrtovanje vsebin mednarodnega srečanja o jamah v BO Mamutske jame leta 2020.
PŠJ se je udeležil strokovnega posveta Mediteranske mreže Biosfernih območij v UNESCO pisarni v Benetkah s
predstavitvijo BOK ter vloge biosfernih območij za razvojne priložnosti v regiji.
PŠJ je bil povabljen k nadaljnjemu sodelovanju v okviru MAB mreže CAE (kontinentalni vodni ekosistemi).

II

7.3.b V sodelovanju z
upravljavci zavarovanih
območji in turističnih jam
znotraj Alpske mreže,
Europarca, Parki Dinaridov in
ISCA izvajati skupne aktivnosti

16.893,39

4.982,85
Martinčič/Peric/Zorman/Cerkvenik

Predstavniki zavoda so se udeležili redne letne konference Alparc v Berchtestgadnu in srečanja
naravovarstvenikov alpske mreže.
Predstavnika PŠJ so na prošnjo direktorja Narodnega parka Skadarsko jezero iz Črne Gore obiskali pravkar
omenjeni park in Narodni park Prokletije. Srečala sta se tudi z vsemi ostalimi direktorji narodnih parkov Črne
Gore kot tudi s predstavniki sedeža mreže parkov Dinaridov, ki je nastanjeno v Podgorici. Stekli so pogovori o
morebitnem medsebojnem sodelovanju znotraj mednarodnih programov in projektov. Na delovnem sestanku
je PŠJ gostil predstavnike združenja turističnih jam Italije.
Predstavniki parka so se udeležili na konferenci Parkov Dinaridov v Budvi, kjer so predstavili zgledno
sodelovanje z lokalnim prebivalstvom ter sodelovali pri pripravi stateškega načrta. Večino stroškov so pokrili
organizatorji.
Avgusta se je Krajinskemu parku Pivška presihajoča jezera nudilo strokovno pomoč glede dela s problematiko
suhozidne dediščine na Pivškem (popisi, nosilci znanj, delavnice).
Novembra je PŠJ sodeloval na razstavi zavarovanih območij znotraj organizacije Parki Dinaridov.
II

7.3.c Z namenom izmenjave
izkušenj in izboljšanja
upravljanja navezati stike z
drugimi upravljavci

3.628,70
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4.166,49
Vsi zaposleni

zavarovanih območij ali
institucijami, ki niso navedeni
zgoraj

PŠJ se je udeležil sestankov Evropskega združenja območij svetovne dediščine z namenom, da se v
prihodnosti tudi v Sloveniji ustanovi združenje in predstavil na delavnici Global geo heritage. Poleg tega so
predstavniki parka sodelovali v Erasmus+ projektu Mednarodno izobraževanje za lokalne organizatorje na
Škotskem.
Z namenom izmenjave izkušenj je PŠJ na prošnjo občinske uprave Občine Ankaran pomagal pri reviziji
Predloga načrta začasnih usmeritev varstva in delovanja Krajinskega parka Debeli Rtič do leta 2020, pri
osnutku novega občinskega odloka o KP Debeli Rtič in pri informiranju o potrebnih zahtevah za
naravovarstvene nadzornike ter organizacijo službe.
Po obisku potomca raziskovalca Škocjanskih jam konec 19. in začetek 20. stoletja Friedricha Müllerja, je PŠJ z
upravo luterantskega pokopališča v Trstu sklenil pogodbo o vzdrževanju in skrbništvu groba tega
pomembnega raziskovalca škocjanskega podzemlja.
PŠJ je sodeloval na dveh okroglih mizah, na temo trajnostnega turizma, na povabilo Turistice- Fakultete za
turistične študije Univerze na Primorskem in na okrogli mizi na temo UNESCO lokacij v Sloveniji. Ravno tako je
gostil in sodeloval pri predstavitvi območja v okviru mednarodnega projekta Forest Bioenergy in Protected
Mediteranean Areas kjer sodelujejo Italijani, Slovenci in Hrvati.
PŠJ je med drugim gostil makedonsko delegacijo, ki pripravlja novo strategijo upravljanja z gozdovi in
zavarovanimi območji, predstavnike Bavarskega gozda, avstralske zveze nadzornikov (IRF) in kolege iz
hrvaških zavarovanih območij Parka prirode Telaščica, Narodnega parka Brijuni, Narodnega parka Severni
Velebit.

I/II/III

7.4 Splošne naloge in
aktivnosti

608.184,09

602.744,52

7.4.a Izvajati upravnoadministrativne,
organizacijske, finančnoračunovodske in pravne
naloge

189.783,70

150.929,40
Direktor in zaposleni

Januarja se je pripravilo letno poročilo, decembra program dela in fiančni načrt za leto 2019. Svet javnega
zavoda se je sestal na štirih rednih sejah in odločal na eni dopisni seji.
Svet zavoda je v sodelovanju s PŠJ izpeljal razpisni postopek za izbiro direktorja in na 3. redni seji sprejel
sklep o izbiri Stojana Ščuke za direktorja ter predlagal ministru, pristojnemu za ohranjanje narave, da Vladi
Republike Slovenije posreduje predlog za imenovanje Stojana Ščuko za direktorja PŠJ.
Predlog nove sistemizacije je bil usklajen z MOP, pri čemer se je sodelovalo s sindikatom in z zaposlenimi v
PŠJ. Na 4. redni seji sveta je bil sprejet Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Parku
Škocjanske jame, Slovenija, ki je pričel veljati 1. 1. 2019.
Možnosti zaposlitve v javnem zavodu so bile predstavljene iskalcem zaposlitve na dveh različnih zaposlitvenih
sejmih, in sicer v Postojni v organizaciji Zavoda RS za zaposlovanje in v Ljubljani na Kariernem sejmu v
organizaciji Styria digital marketplaces, d.o.o.
Ažuriralo se je evidence obdelav osebnih podatkov, preverilo pravne podlage za zbiranje osebnih podatkov in
področje osebnih podatkov uskladilo z Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov, tako da se je pridobilo
privolitve, če so potrebne. Imenovana je bila pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je pripravila
strokovno predstavitev področja za vse zaposlene. Pripravljena in sprejeta je bila politika zasebnosti.
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. Javno naročanje je potekalo v skladu s
potrebami v PŠJ in na podlagi veljavnih predpisov.
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Ažurno se je odgovarjalo na zaprosila državnih organov za posredovanje različnih podatkov in vlagateljem
zahtev za dostop do informacij javnega značaja sprotno posredovalo zahtevane informacije.
PŠJ je aktivno sodeloval na sestankih, ki jih je organiziral MOP v zvezi s spremembami ZON na področju
naravovarstvenih nadzornikov in upravljanja z naravnimi vrednotami.
Strokovni svet je imel v letu 2018 dve seji strokovnega sveta.
Dokončan je bil Program varstva in razvoja Škocjanskih jam za obdobje 2018 – 2022, ki je šel skozi
medresorsko usklajevanje, bil obravnavan v Državnem svetu, zaradi odstopa Vlade RS pa ni bil dokončno
obravnavan in potrjen v Državnem zboru RS. V ponovno medresorsko usklajevanje v sestavi nove vlade je bil
poslan v decembru.
Programsko opremo z imenom ODOO (niz proramov z enotno obliko in sposobnostjo za izmenjavo podatkov v
integralni aplikaciji, ki omogoča ustvarjanje, zbiranje, shranjevanje, upravljanje in interpretacijo za številne
poslovne dejavnosti organizacije kot je nabava, prodaja, marketing, kadrovanje …) bo potrebno še popraviti in
dopolniti. S temi popravki in dopolnitvami bo možen avtomatski prenos podatkov v računovodski program
SAOP. Spletna prodaja vstopnic bo vzpostavljena. Aprila je bila v računovodstvo zaposlena za polovični delovni
čas naravovarstvena svetovalka. V teku je urejanje arhiva in dokumentacije s tem v zvezi.
Izvedena je bila notranja revizija poslovanja.
7.4.b Pripravljati in voditi
domače in mednarodne
projekte
I

84.048,96

Za Kras (ESRR PUN)

75.349,60
Vodje projektov
Kokalj

Izvajale so se naloge vodenja, poročanja, administracije in koordinacije projekta Za Kras (ESRR PUN). Urejalo
se je spletne profile, izdelalo se je plakate, namizni koledar in zloženko. Odobrenih je bilo osem zahtevkov za
izplačilo.
II

MobiTour

Rozman

V okviru projekta MobiTour so se znotraj tega cilja zvajale aktivnosti vezane na delovna sklopa DS1-Projektno
upravljanje in DS2-Komunikacija. Pripravili sta se dve vmesni poročili o aktivnostih in finančni poročili za prvo
in drugo poročevalsko obdobje ter Poročilo vodilnega partnerja št.1 za obdobje poročila od 01/10/2017 do
28/02/2018. Vodje projekta so se udeležili drugega srečanja upravnega odbora, dveh sestankov za
upravljanje in napredovanje projekta ter petih dogodkov, ki jih je organiziral program Interreg IT-SI.
Skupnemu sekretariatu se je pripravilo in sporočilo spremembe stroškovnega načrta projekta. Usklajevalo se
je tudi s prvostopenjsko kontrolo in pripravilo Odgovor na Zahtevek za dopolnitve 1. partnerjevega poročila o
napredku projekta MobiTour programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Narejena je bila evalvacija
prvega poročevalskega obdobja. Sodelovalo se je pri ažuriranju družbenih omrežjih, objavilo se je promocijske
članke v tiskanih medijih, organiziralo se je tri dogodke za promocijo projekta.
II

KRASn' KRŠ

Škerjanc

Vodenje, administracija in koordinacija aktivnosti na projektu KRASn'KRŠ so potekali nemoteno. Ob zaključku
prvega in drugega poročevalskega obdobja sta bila v Ljubljani in v Punatu (otok Krk) izvedena sestanka
projektnega sveta. Oddani in kasneje certificirani sta bili poročili za prvo in drugo poročevalsko obdobje.
Projekt KRASn'KRŠ je bil junija predstavljen na Mednarodni krasoslovni šoli v Postojni. Septembra je v sklopu
festivala Kraška gmajna potekala Noč metuljev. Decembra je v Sežani potekal sestanek s skrbnico pogodbe –
kontrola na terenu, kjer se je poročalo o napredku posameznega partnerja in projekta. Za potrebe promocije
projekta je bil decembra nabavljen promocijski material. O vseh aktivnostih in dogodkih na projektu se redno
piše objave na socialnem omrežju Facebook.
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II

Projekt SNKU

Cerkvenik

Dijakinja Gimnazije Sežana, ki lansko leto najbolj aktivno sodelovala v projektu SNKU, se je skupaj s
predstavnico PŠJ udeležila Mednarodnega simpozija mladih v Grčiji in tam predstavila svetovno dediščino v
Sloveniji in lanski projekt.
Drugi del projekta SNKU - oblikovanje združenja upravljavcev svetovne dediščine ni bil realiziran, saj nekateri
upravljavci niso bili zainteresirani, da se sedaj združenje oblikuje.
V okviru projekta »Spomini na svetovno dediščino«, sofinanciranega s strani SNKU, Centra za upravljanje z
dediščino živega srebra in PŠJ, je bil izdela 30 minutni film o svetovni dediščini v Sloveniji.
II

Live on theKarst

Peric

Projekt Live on the Karst se je spomladi zaključil s terenskim delom v Miranu v Italiji. PŠJ je v projektu
sodeloval kot strokovni partner.
II

Priprava prijav na nove
projekte

Kokalj

Januarja se je pripravilo in oddalo projektno dokumentacijo za UNIMAB. Novembra se je na Prvem dnevu
gradišč in kaštelirjev v okviru projekta Kaštelir podpisalo pismo o nameri o pristopu h konzorciju Dežela
gradišč in kaštelirjev.
II

7.4.c Skrbeti za odnose z
javnostjo

11.845,24

7.507,65
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.
Med januarjem in majem je potekalo intenzivno pridobivanje soglasij za objave na nadgrajeni interaktivni karti
širšega območja parka in njegove ponudbe. Karta je bila na slovenski različici portala PŠJ objavljena junija. Na
portalu Promocijsko kongresnega centra Pr'Nantovh je bilo objavljenih osem člankov o tamkajšnjih dogodkih.
Skrbelo se je za delovanje portalov Biodiverziteta med naravo in kulturo ter E-knjižnice o monitoringu lokacij
svetovne dediščine UNESCO. Na YouTube profilu PŠJ se je objavilo pet novih enot predstavitvenega video
gradiva in dodalo srbske podnapise k filmu ambasadork za potrebe delavnice WWF Adria. Na profilu ISUU PŠJ
se je objavilo eno enoto gradiva. Skrbelo se je za sprotno ažuriranje in moderiranje angleškega in slovenskega
FB profila PŠJ. Na naših portalih objavljene članke se je, glede na vsebino, po večini objavilo tudi v občinskih
glasilih, Primorskem dnevniku in Primorsko-notranjskih novicah. Predstavnik parka je opravil intervju s
predstavitvijo glavnih aktualnih aktivnosti parka za lokalno TV Galeja.
Sodelovalo se je pri snemanju oddaje Na lepše (v izvedbi RTV SLO), ki je govorila o arheološkem turizmu in v
sklopu katere se je predstavilo prezentacijo arheološke dediščine v parku.
Pripravljen je bil slovenski prevod predstavitvene publikacije BOK, ki je bila izdelana v okviru Mediteranske
mreže BO. Spisan in natisnjen je bil zbornik ob 15. obletnici delovanja MŠ PŠJ.
I/II/III

7.4.d Skrbeti za nepremičnine
in premično premoženje

273.699,70

288.014,63
Kovačič/Opara

Na javnem pozivu za zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora, in sicer gostinskega objekta v
sprejemnem centru, se je izbralo najugodnejšega ponudnika in pričelo s postopki za izvedbo potrebnih
gradbeno obrtniških del v zvezi s poslovnim prostorom.
Komuniciralo se je z lastniki zemljišč, ki so predvidena za nakup v okviru projekta ZA Kras (ESRR PUN) in s
pristojnimi institucijami ter pridobilo potrebno dokumentacijo za uvedbo postopka.
Skrbelo se je za redno vzdrževanje objektov, dvigal, vozni park (servisiranje avtov) in drugo. Med drugim so

50

bila tako obnovljena vsa okna v Škocjanu 3, J'kopinovem in Jurjevem skednju ter na strojnici dvigala.
II

7.4.e Povečevati
usposobljenost in učinkovitost
posameznih služb

30.758,38

35.317,21
Direktor

Januarja in marca sta se zaposlena v PŠJ udeležila dveh Muzeoforumov v organizaciji Slovenskega
muzejskega društva (»Vključevanje javnosti v delo muzejev« in predavanje dr. Tomislava Šole »Kako so
ekomuzeji promijenili naš posao – pola stolječa iskustva«). Februarja je sodelavka predstavila vsebino ogleda
Škotske v okviru projekta Erasmus+. Aprila je skupina zaposlenih PŠJ obiskala Arboretum Volčji potok in
Kamnik, tri zaposlene pa so se udeležile posveta Mediteranske mreže biosfernih območij na sedežu beneške
pisarne UNESCO z naslovom »Proti strateškemu sodelovanju v Jadranu« v organizaciji International Centre for
Mediteranean BR under the auspices of UNESCO. Na posvetu je bilo predstavljeno tudi razmišljanje o izzivih in
priložnostih biosfernih območij v mediteranski regiji na podlagi izkušenj in minulega dela na našem biosfernem
območju. Dva zaposlena sta se udeležila letne konference organizacije Interpret Europe na Madžarskem, kjer
sta imela tudi svoj prispevek na temo vključevanja domačinov v dediščino na primeru filma o raziskovanju
Škocjanskih jam. Zaposleni PŠJ so izvedli strokovno ekskurzijo v Arboretum Volčji Potok, v Park vojaške
zgodovine Pivka in na Notranjsko. Udeležen je bil na posvetu Dnevi slovenskega turizma in dve zaposleni tudi
na delavnici interpretacije znotraj organizacije Interpret Europe, ki je potekala v Celju.
Predstavnica PŠJ se je v mesecu maju izobraževala na področju varstva osebnih podatkov.
Izvedena je bila strokovna ekskurzija za zaposlene v Nacionalni park Plitvička jezera, Naravni park Medvednica
nad Zagrebom ter v arheološki muzej v Krapini.
V povezavi z vzpostavitvijo nove turistične destinacije, je bila v sklopu projekta KRASn'KRŠ v juniju
organizirana štiri dnevna ekskurzija v Avstrijo in Nemčijo, kot ogled primera dobre prakse (tematske poti,
muzejske zbirke, centri za obiskovalce).
Septembra sta se predstavnici PŠJ udeležili tretjega srečanja Točk za nadarjene na PeF UL, predstavnica pa
tridnevnega 16. mednarodnega kongresa o suhem zidu (glej aktivnost 3.1.e). Novembra je bila za zaposlene
PŠJ organizirana predstavitev magistrske naloge Lare Valentić z naslovom »Analiza mikroplastike v izbranih
površinskih in podzemeljskih kraških vodah«.
II

7.4.f Skrbeti za varnost pri
delu

48.806,49

45.626,03
Lozej/Kovačič

V skladu s Pravilnikom o uporabi uniforme, službene obleke in osebne varovalne opreme se je nabavilo
potrebno službeno obleko za zaposlene in študente ter opravilo obdobne zdravniške preglede zaposlenih po
planu ter zdravniške preglede za nove zaposlene.
Oktobra je bila organizirana reševalna vaja »Strela v Škocjanskih jamah«, v organizaciji PŠJ, Zavoda za
gasilno in reševalno službo Sežana in Jamarske reševalne službe. Na vaji je sodelovalo 90 udeležencev –
zaposlenih v PŠJ, domačinov (intervencijska ekipa), poklicna gasilska enota – Zavod za gasilno in reševalno
Službo Sežana, Protovoljno gasilsko društvo Senožeče, Prostovoljno gasilsko društvo Divača ter operativni
jamaski reševalci Jamarske reševalne službe. Scenarij vaje je predvideval udar strele, ki je povročil izpad
elektrike v parku, požar v servisnem objektu, poškodbo obiskovalca v jami ter zaustavitev dvigala in poškodbo
obiskovalca v dvigalu. Vaja je bila dobro ocenjena, z nekaj odprtimi vprašanji.
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Število ur na zaposlenega za izvedbo 7. Cilja

Število ur
plan/real.

Zaposleni

Ščuka

1.704/1.626

Smerdelj

Pečar

80/40

Martinčič

226/186

Sezonski vodniki
Kokalj

Zaposleni

Število ur
plan/real.

Zaposleni

888/1.447 Cerkvenik

Število ur
plan/real.

359/862
1.070/711

Zorman

450/451

Polh

206/206

Hrib D.

1.724/1.718

Požar

60/50

Tominc

1.706/1.593

Lozej

120/134

Nadzornik - nov

Hrib A.

1.740/1.765

Iulita

196/196

Pečar F.

501/501

Ivančič

1.432/1.452

Kranjc

266/562

Hohnjec

40/40

Debevec

291/145

Fajdiga

40/0

Škerjanc

300/1.226

Šturm

112/112

Koder

Peric

388/266

Čehovin

40/40

Opara

298/156

Može

40/40

1.142/574

Kalčič

480/1.562

Rozman

268/268
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Kovačič

Luin

Skupaj število
ur

501/488
1.714/1.584
30/30

1.826/1.427

20.238/
21.458

Razdelitev skupnih odhodkov za 7. cilj po virih financiranja

Odhodek

Plan 2018

Realizacija 2018

% realizacije

Plače – proračun – javna služba

155.006,64

171.296,66

110,51

Plače – NVFJS
Plače - NJVFJS - sofinanciranje
projektov
Plače iz projektov RS

104.150,29

88.656,35

85,12

2.373,15

4.317,69

181,94

2.812,62

4.531,93

161,13

24.698,30

42.594,55

172,46

2.966,24

3.258,93

109,87

292.007,24

314.656,11

107,76

Plače iz projektov EU
Plače - tržna dejavnost
Plače skupaj
Materialni stroški – programi
Materialni stroški – NVFJS
Materialni stroški - NVFJS sofinanciranje projektov

3.538,49
291.287,23

214.539,58

73,65

7.250,75

3.106,37

42,84

Stroški iz projetkov RS

6.245,81

2.084,53

33,37

Stroški iz projetkov EU

45.113,51

33.380,14

73,99

Stroški - tržna dejavnost

2.932,53

147,54

5,03

Materialni stroški skupaj

352.829,83

256.796,65

72,78

Investicije – NJVFJS

36.000,00

65.077,72

180,77

Investicije skupaj

36.000,00

65.077,72

180,77

Odhodki skupaj

680.837,07

636.530,48

93,49
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Razdelitev odhodkov za vse cilje po virih financiranja skupaj

Odhodek

Plan 2018

Realizacija 2018

% realizacije

Plače – proračun – javna služba

489.822,70

489.822,70

100,00

Plače – NVFJS
Plače - NJVFJS - sofinanciranje
projektov
Plače iz projektov RS

554.693,05

483.154,55

87,10

10.516,32

8.752,02

83,22

10.150,12

9.186,24

90,50

Plače iz projektov EU

100.192,88

86.339,71

86,17

27.168,11

21.414,06

78,82

1.192.543,18

1.098.669,28

92,13

Materialni stroški – proračun

4.500,00

0,00

0,00

Materialni stroški – programi

8.000,00

8.755,00

109,44

1.115.848,61

810.374,27

72,62

Materialni stroški - NVFJS sofinanciranje projektov

17.970,75

32.179,94

179,07

Stroški iz projetkov RS

90.993,05

4.402,25

4,84

Stroški iz projetkov EU

Plače - tržna dejavnost
Plače skupaj

Materialni stroški – NVFJS

233.495,02

60.950,27

26,10

Stroški - tržna dejavnost

43.103,15

59.737,38

138,59

Materialni stroški skupaj

1.513.910,58

976.399,10

64,50

14.000,00

11.999,92

85,71

Investicije – NJVFJS
Investicije - NJVFJS - sofinanciranje
projektov
Investicije iz projektov RS

805.500,00

616.017,44

76,48

18.700,00

16.156,59

86,40

59.500,00

6.642,66

11,16

Investicije iz projektov EU

363.800,00

118.124,62

32,47

Investicije skupaj

1.261.500,00

768.941,24

60,95

Odhodki skupaj

3.967.953,76

2.844.009,62

71,67

329.000,00

243.919,82

74,14

4.296.953,76

3.087.929,44

71,86

Investicije - proračun

Splošni stroški
Odhodki skupaj s splošnimi stroški
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3.1 PROJEKTI PŠJ V LETU 2018
3.1.1. PROJEKTI V TEKU
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 s spodbujanjem 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
vzpostavitev pogodbenega varstva z izbranimi kmeti (na 180 ha površin)
izdelava izobraževalnega filma
posodobitev biološke zbirke
izobraževalne in promocijske aktivnosti

Glavni rezultati:

-

odkup zemljišč za mirne cone
obnova dveh kalov
vzpostavitev pogodb o varstvu in skrbništvu na 180ha zemljišč
postavitev ograj za dvoživke
nadzorovana gnezdišča velike uharice

Trajanje:

48 mesecev (september 2017 – avgust 2021)
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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€

Stroški v letu 2018:

Skupaj (stroški osebja, mat. stroški, investicije): 94.288,86€
(61.075,56€ stroški, 33.213,30€ investicije)

Število ur v 2018:

3.486 ur

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: Izvajati redno spremljanje stanja v naravi
2.3.a: Zagotavljati ugodno stanje ptic s poudarkom na vrstah iz ptičje direktive
2.3.b: Zagotavljati spremljanje stanja, ohranjanje površine habitata, ustreznih
ekoloških pogojev habitata in ustreznega števila osebkov vrst netopirjev v parku
2.3.c: Zagotavljati ugodne ekološke pogoje in površino stoječih vodnih teles
(kalov)
2.3.g: Sodelovati pri spremljanju stanja ostalih redkih ogroženih vrst ter
habitatov
2.3.j: Odkupiti varstveno pomembne površine in na njih zagotoviti ustrezno rabo
in vzdrževanje
4.2.c: Urediti in vzdrževati ostalo parkovno infrastrukturo
4.2.e: Oblikovati, postavljati in posodobiti muzejske zbirke
4.4.a: Ponatisniti stare in izdati nove tematske publikacije
4.4.d: Pripraviti in izvesti izobraževalne programe za učitelje, učence, dijake in
študente, s posebnim poudarkom na mreži šol in univerz parka
6.1.a: Raziskovati in spremljati stanje ohranjenosti narave
7.1.a: Z Občino Divača sodelovati pri pripravi projektne dokumentacije in izvedbi
ureditve infrastrukture v naseljih v parku
7.4.b: Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte

Naslov projekta:

MobiTour – Trajnostna mobilnost turističnih destinacij na obali in v
zaledju čezmejnega območja

Vir sredstev:

ESRR (85%), 4x Projektni Partnerji (15% lastni delež), 2 PP (15% IT nacionalno
javno financiranje)

Cilji projekta:

Opis aktivnosti
letu 2018:

v

-

spodbujati celovito načrtovanje trajnostne
mobilnosti na čezmejnem območju,

-

razvoj in postopna razširjenost trajnostnih prevoznih sistemov lahko
bistveno prispevata k zmanjševanju negativnih posledic prometa na
okolje, boljšo dostopnost med čezmejnim obalnim območjem in
njegovim zaledjem.

-

administrativno in finančno upravljanje, koordinacija, usklajevanja

multimodalne

urbane

priprava in oddaja dveh vmesnih poročil o aktivnostih in finančni
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poročili za prvo in drugo poročevalsko obdobje (84.069,14 EUR),

Glavni rezultati:

-

odgovor na Zahtevek za dopolnitve 1. partnerjevega poročila o
napredku projekta MobiTour programa Interreg V-A Italija-Slovenija
2014-2020,

-

prirprava in oddaja Poročila vodilnega partnerja št.1 za obdobje
poročila od 01/10/2017 do 28/02/2018,

-

priprava in poročanje sprememb stroškovnega načrta projekta,

-

nabava 15 e-koles, e-vozila (e-golf),

evalvacija prvega poročevalskega obdobja,
udeležba na programskih dogodkih, sestankih projekta,
organizacija dogodkov za promocijo projekta,
prisotnosti na družbenih omrežjih in objava člankov v tiskanih medijih,
izvedba javnih naročil za storitve, opremo in gradnje,
priprava Načrta trajnostne mobilnosti za PŠJ z izvedbo potrebnih
delavnic in anketiranj,
izvedba investicije: gradbena in elektroinštalacijska dela za električne
polnilnice, montaža in zagov štirih polnilnic za polnjenje električnih
vozil.
-

priprava novih planov mobilnosti in povečana uporaba nizkoogljičnih
prevoznih sredstev
izdelani in sprejeti trajnostni načrti urbane mobilnosti
vzpostavitev sistema uporabe trajnostnih oblik prevoza med
posameznimi turističnimi destinacijami
nabava električnih vozil

Vrednost projekta:

1.268.9155,75 EUR → PŠJ: 318.150,00 EUR (47.722,50 EUR - 15% lastnih
sredstev, 270.427,50 EUR - 85 % sredstev ESRR)

Stroški v letu 2018:

-

Trajanje:

30 mesecev (1.10.2017–31.3.2020)

Št. ur v letu 2018:

Renata Rozman: 1.379 ur; Tjaša Kalčič: 913 ur

Partnerji:

JZ PŠJ (vodilni), Občina Piran (SI), Kobilarna Lipica (SI), Comune di Lignano
Sabbiadoro (IT), Istituto d iSociologia Internazionale di Gorizia (IT), Comune di
Caorle (IT)

Status projekta:

Projekt se izvaja

Sklop, v katerega
spada projekt glede
na vsebino:

4.2.b Urejati in vzdrževati infrastrukturo na sprejemnem centru z okolico
4.2.c Urediti in vzdrževati ostalo parkovno infrastrukturo
7.4.b Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte

skupaj (stroški osebja=strošek plače iz obračunskega lista, mat. stroški,
investicije): 169.000 EUR
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Naslov projekta:

KRASn'KRŠ – Ohranjanje in valorizacija dediščine
trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajini

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
2018:

v

letu

-

Glavni rezultati:

-

ter

razvoj

administracija na projektu
koordinacija projekta
izvedba in udeležba na delavnicah, sestankih in terenih v okviru
projekta
prisotnosti na socialnem omrežju Facebook
udeležba na študijskem obisku v tujini (Avstrija in Nemčija)
udeležba na Mednarodni krasoslovni šoli v Postojni
izdelava zemljevida – trganke turistične ponudbe v PŠJ in okolici
izvedba dogodka Noč metuljev
nabava promocijskega materiala
ohranjena narava in kulturna dediščina na čezmejnem območju kraške
pokrajine, ki jo bomo povezali v novo destinacijo KRASn'KRŠ
na projektnem območju je moč zaznati določene slabosti kot so
razdrobljenost in sezonskost turistične ponudbe ter nezadostna
valorizacija in prepoznavnost naravne in kulturne dediščine. Projekt se
med drugim ukvarja tudi s temi problemi, zato so vanj vključeni že
razviti, slabše razviti ali celo na novo vzpostavljeni centri dediščine.
Večje število obiskovalcev na celotni destinaciji bomo dosegli z
vzpostavitvijo modernih interpretacijskih centrov, interpretacijskih
poligonov in z razvojem čezmejnih turističnih proizvodov.

Vrednost projekta:

1.526.392,25 €, od tega za PŠJ 140.670,00 € (15 % lastnih sredstev =
21.100,50 € in 85 % sredstev ESRR = 119.569,50 €)

Stroški v letu 2018:

Skupaj (stroški osebja in mat. stroški): 39.550,53 €

Trajanje:

30 mesecev (1. 9. 2017 – 29. 2. 2020)

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
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Sklop, v katerega
spada projekt glede
na vsebino:

4.2.c Urediti in vzdrževati ostalo parkovno infrastrukturo
4.2.e Oblikovati, postavljati in posodobiti muzejske zbirke
7.4.b Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte
7.4.e Povečati usposobljenost in učinkovitost posameznih služb

Naslov projekta:

Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot
svetovne dediščine

Vir sredstev:

PŠJ in ARRS

Cilji projekta:

Cilj raziskave je ugotoviti dejansko stanje krasa Škocjanskih jam in površja z
različnih vidikov (neživa in živa narava), izvajati meritve sistema (meteorologija
in hidrologija), identificirati sedanji vpliv turizma in določiti najustreznejšo
metodologijo in ukrepe za trajnostno rabo turistične jame.

Glavni rezultati:

Cilj projekta bo dosežen z uporabo sodobnih metod proučevanja starosti
jamskih sedimentov (paleomagnetizem, U/Th datacije), monitoringa jamske
klime (on-line sistemi povezani brezžično ali preko optičnih vlaken za merjenje
mikro meteoroloških parametrov), uporabe geokemičnega modeliranja
(retrogradno ugotavljanje okolja nastanka in geneze prenikle vode z
računalniškimi kemijskimi programi), numeričnim hidravličnim modeliranjem
(model poplavljanja Reke) ter načinom prikaza rezultatov (3D prostorski prikaz
geoloških struktur). Slednji nam bo vizualno poudaril povezavo med inicialnimi
geološkimi strukturami (prelomne strukture in tektoniziranelezike) ter inicialnim
razvojem jamskih kanalov oz. preferenčnim obsegom vodozbirnega območja
dotokov prenikle vode, z interaktivnostjo pa bo predstavljal tudi inovativno
pedagoško orodje.

Aktivnosti
2018:

v

letu

-

postavitev dveh avtomatskih postaj za meritve mikroklime v Tihi jami
raziskave spreminjanja CO2 vzdolž turistični del jame
raziskave cirkulacije zraka v Šumeči jami s postavitvijo anemometrov po
vertikalnem profilu
meritve odlaganja sige na ponvicah v Dvorani ponvic
geološke raziskave na površju nad jamo
monitoring prašnih delcev v jami

Vrednost projekta:

Celotna vrednost projekta za tri leta je 399.000 €, od tega PŠJ financira 99.000
€.

Trajanje:

2017-2019

Partnerji:

ZRSC SAZU IZRK (vodilni partner), MEIS storitve za okolje d.o.o. (partner), PŠJ
(sofinancer)

Status projekta:

Projekt se izvaja
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Sklop, v katerega
spada projekt glede
na vsebino:

1.1.c Spodbujati speleološke, biospeleološke, hidrogeološke in geološke
raziskave
1.2.d Spremljanje stanja jamskega okolja zaradi rabe Škocjanskih jam in po
potrebi primerno ukrepati
2.1.d Spodbujati hidrološke, geomorfološke in geološke raziskave

Naslov projekta:

Biosferna območja Slovenije

Vir sredstev:

PŠJ (20%) RS (80%)

Povzetek projekta:

Na podlagi skupnih aktivnosti z občinami in drugimi deležniki na območju se želi
aktivneje pristopiti k doseganju ciljev BO tudi izven zavarovanih območij.
Aktivnosti bodo pripomogle tudi k doseganju ciljev timskega akcijskega načrta.
Operacija bo vsebovala skupne aktivnosti vseh biosfernih območij s katerimi se
želi povečati prepoznavnost teh območij in izkoristiti potenciale, ki jih Unescovo
imenovanje prinaša območju. Ozaveščanje, komunikacija, promocija ter
izmenjava dobrih praks bodo bistvene aktivnosti tega dela operacije. S
specifičnimi aktivnostmi na posameznem BO želimo dosegati cilje varovanja
naravne in kulturne dediščine posameznega območja ob istočasnem
izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva.

Vrednost projekta:

za PŠJ 11.040,43 EUR

Trajanje:

23 mesecev (začetek december 2018)

Partnerji:

BO Kras in porečje Reke, BO Kozjansko in Obsotelje, BO Julijske Alpe in LAS iz
biosfernih območji

Cilji projekta:

-

Spodbujati dvig dodane vrednosti in količine pridelkov, izdelkov in
storitev
Spodbuditi povezovanje med lokalnimi akterji
Spodbujati inovativno podjetniško naravnanost in razvoj socialnega
podjetništva
Izboljšati pogoje za zagotavljanje visoke kakovosti življenja
Ohranjanje obstoječih naravnih virov ter dvig ozaveščenosti o pomenu
varovanja narave in okolja
Sonaravno kmetovanje, spodbujanje lokalne samooskrbe in ohranitev in
varovanje podeželskega okolja
Povečati družbeno povezanost in socialno vključenost vseh skupin
prebivalstva

Status projekta:

Projekt se izvaja

Sklop, v katerega
spada projekt glede
na vsebino:

6.1.c Sodelovati pri organizaciji in izvedbi dejavnosti deležnikov in lokalnih
skupnosti
6.1.d Za lokalne prebivalce organizirati in izvajati tematska predavanja, razstave
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in delavnice
6.2.a Z lokalnimi skupnostmi sodelovati pri planiranju in izvajanju skupnih
razvojnih projektov
7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte
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3.1.2. OSTALI PROJEKTI, KI ČAKAJO NA ODOBRITEV ALI SO V PLANU
Naslov projekta:

STADIUM – Sports EvenTs in the Adriatic-Ionian's Unesco World
Heritage Sites as Destination Marketing lever

Vir sredstev:

PŠJ, EU (Interreg Adrion)

Povzetek projekta:

Na območju Jadransko-Jonske regije se nahaja 88 lokalitet na UNESCO-vem
seznamu. Da bi tej regijo povečali prepoznavnost in obiskanost, se bo
organiziralo večje športne dogodke: kombinacijo UNESCO dediščine in naravne
dediščine v povezavi z organiziranimi športnimi prireditvami. Projekt STADIUM bo
uporabil holistični in celovit pristop k povezovanju športa z dediščino,
vzpostavljena bo skupna znamka, s katero se bo promoviralo UNESCO lokalitete
in turizem v regiji.

Vrednost projekta:

Približno 2.000.000,00 EUR, od tega za PŠJ 214.294,00 EUR (15% lastnih
sredstev = 32.144,10 EUR in 85% EU sredstev = 182.149,90 EUR)

Trajanje:

30 mesecev

Partnerji:

GAL Delta 2000 Consortium Company with limited liability (IT) – LP, Public
Agency Škocjan Caves Regional Park (SI), Regional Economic Development
Agency for Šumadije and Pomoravja (SRB), Municipality of Gjirokastra (ALB),
Municipality of Žabljak (ČG), University of Zadar (HR), City of Zadar (HR),
Municipality of Rhodes (GR), Region of Peloponnese (GR), University of Mostar
(BiH), Herzegovina-Neretva Canton (BiH), IULM University of Milan (IT)

Status projekta:

Oddana je bila prijava na razpis Interreg Adrion. Projekt čaka na odobritev.

Sklop, v katerega
spada projekt glede
na vsebino:

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte

Naslov projekta:

CAVEMED – Show caves : conservation of their ecosystems, biodiversity,
natural and cultural heritage, management, education and networking in the
Mediterranean

Vir sredstev:

PŠJ (15%) in EU (85%)

Povzetek projekta:

Projekt cilja na preučitev dobrih in slabih praks upravljanja turističnih jam
mediteranske regije s študijo in analizo okoljskih in družbeno ekonomskih vplivov
razvoja.

Vrednost projekta:

5,284,560.00 € (PŠJ 444,200.00 €)

Trajanje:

48 mesecev (december 2017 – november 2021)
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Cilji projekta:

-

ohranjanje biodiverzitete in naravnih ekosistemov preko krepitve
upravljanja zavarovanih območij
razvoj globalne zavesti o delovanju in vplivih na rabo zaščitenih
podzemnih habitatov
povezava upravljavskih načrtov s politiko varstva jam

Partnerji:

Public Mixed Union of the Chauvet Cave Replica Center (FR), JZ PŠJ (SI), Grand
Site of France of Aven d'Orgnac (FR), SAVOIE MONT BLANC UNIVERSITY (FR),
GRENOBLE ALPS UNIVERSITY (FR), ZRC SAZU (SI), Paklenica National Park
(HR), Public institution for the management of protecteda reas in Zadar County
(HR), MIDA Foundation (IT), Alma Mater Studiorum - Universityof Bologna (IT),
Andalusian Center for the Evaluation and Monitoring of Global Change (ES),
ZRSVN (SI)

Status projekta:

Oddana prijava, projekt čaka na odobritev.

Sklop, v katerega
spada projekt glede
na vsebino:

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte

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 15.1.2019)

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 temelječi na valorizaciji naravne in kulturne
dediščine prostora in lokalnih pridelkov, izdelkov in storitev
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-

Okrepljena promocija in marketing destinacije

Status projekta:

Projekt je odobren, začetek izvajanja je 15.1.2019

Sklop, v katerega
spada projekt glede
na vsebino:

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte

Naslov projekta:

LIFE

-

Ohranjanje

edinstvenih

populacij

primorskega

koščaka

Austropotamobius pallipes v njegovem čezmejnem habitatu Slovenija Italija.
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:

3.099.972 €

Trajanje:

4 leta (začetek predviden v 2019, do 2023)

Partnerji:

SI: PŠJ, CKFF, Občina Ilirska Bistrica, IT: občina Dolina, UNITS

Cilji projekta:

-

Identifikacija onesnaževalcev in izvedba ukrepov za izboljšanje kakovosti
vodotokov za življenje vodnih vrst, s poudarkom na primorskem
koščaku.

-

Celostno raziskati razširjenosti primorskega koščaka 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:

Prijava v letu 2018 ni bila uspešna, v postopku ponovne prijave na razpis 2019.

Sklop, v katerega
spada projekt glede
na vsebino:

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte

Naslov projekta:

Oživitev nekdanjega sejmišča v Hrpeljah

Vir sredstev:

RS (80 %), PŠJ (20 %)
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Povzetek projekta:

Projekt oživitve nekdanjega sejmišča v Hrpeljah bo zajel rekonstrukcijo nekdaj
najživahnejšega dela Hrpelj. Kot že iz imena izhaja je bil prostor, ki je predmet
tokratne operacije v preteklosti prostor trgovanja in druženja. V sedanjosti je to
prostor, ki je izgubil obe omenjeni funkciji, še več je degradiran prostor brez
prave namembnosti. Osnovna ideja operacije je nova namembnost prostora, ki
bo služila tako domačinom kot obiskovalcem, generirala pa bo tudi možnost
razvoja ostalih storitev na tem območju. PŠJ bo sodeloval na način, da bo na
sejmišču vzpostavil informativno točko o svoji ponudbi, delovanju in poslanstvu.
Točka bo vzpostavljena za daljše časovno obdobje, saj je njen namen povezovati
geografsko enoten prostor. Partner bo izvedel ob vzpostavitvi info točke večjo
prireditev namenjeno vsem skupinam prebivalstva, nadalje pa jo bo ohranil s
postavitvijo infrastrukture, ki bo služila promociji parka. Pomemben del bo tudi
vzpodbujanje zelene mobilnosti, saj bo obiskovalcem omogočena izposoja
električnega kolesa, s katerim bodo lahko obiskali JZ park Škocjanske jame.

Vrednost projekta:

273.097,77 € (PŠJ = 1.000,00 €)

Trajanje:

Marec 2019 - Oktober 2019

Partnerji:

Občina Hrpelje – Kozina (vodilni partner), P1: Društvo brkinskih sadjarjev,
P2: Javni zavod park Škocjanske jame, P3: Občina Sežana, P4: Občina Divača,
P5: Občina Komen

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:

Moč ljudem – krepitev participativnega in trajnostnega upravljanja z
naravnimi viri

Vir sredstev:

EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (85 %), PŠJ (15%)

Povzetek projekta:

Projekt naslavlja dva tematska cilja EU kohezijske politike, in sicer »Varstvo
okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov« ter »Spodbujanje socialnega
vključevanja in boja proti revščini«.
Cilj projekta je, da socialni in ekonomski razvoj na Zahodnem Balkanu temelji na
trajnostni rabi in varstvu naravnih virov. Razvoj se planira v participativnem
pristopu ključnih deležnikov (vlada, gospodarstvi, znanost, družba, lokalne
skupnosti in ranljive skupine). V tej luči se bo v okviru projekta vzpostavilo
orodja za izboljšanje participativnega upravljanja z naravnimi viri: priporočila,
smernice in primeri dobre prakse.

Vrednost projekta:

€ 1.984.800,00 (PŠJ= € 126.000,00)

Trajanje:

48 mesecev
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Partnerji:

WWF Adria (vodilni partner), World Organization for Nature, Udruga Dinarica,
Parks Dinarides - Network of Protected areas of Dinarides, Centre for Democracy
and Law Miko Tripalo, World wide fund for Nature - WWF Greece, The Škocjan
Caves Regional Park, WWF European Policy Programme AISBL, WWF Norway

Status projekta:

Oddana je bila prijava na razpis »EEA and Norway Grants Fund for Regional
Cooperation« dne 30/06/2018, projekt je v fazi ocenjevanja.

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.
Preglednica 1: Kadrovski načrt
Zaposleni, ki jih financira
MOP
Št. zaposlenih na dan 30. 9.
2018
1. Št. zaposlenih na dan 31.
12. 2018 (a+b)

I. – IV. TR

V. TR

VI. TR

0,00

7,00

0,00

5,00

VII. TR

0,00

a) Št. zaposlenih za določen
čas

VIII. TR

13,00

1,00

15,00

1,00

IX. TR

21,00
0,00

1,00

b) Št. zaposlenih za nedoločen
čas

5,00

14,00

Skupaj

21,00
1,00

1,00

20,00

Št. zaposlenih s krajšim
delovnim časom

0,00

Število napredovanj v plačne
razrede

0,00

Število premestitev

0,00

Število upokojitev

0,00

Število nadomestnih zaposlitev
zaradi upokojitev
Število odpovedi pogodb o
zaposlitvi
Število zaposlenih, ki so
financirani iz drugih virov,
navedite vir: tržna
dejavnost, projektno delo
itd.

0,00
0,00

I. – IV. TR

Št. zaposlenih na dan 30. 9.
2018
2. Število zaposlenih, ki so
financirani iz drugih virov,
navedite vir: tržna
dejavnost, projektno delo
itd. na dan 31. 12. 2018

VI. TR

VII. TR

10,00

1,00

Št. zaposlenih za nedoločen
čas - tržna dejavnost
Št. zaposlenih za nedoločen
čas - nejavni vir financiranja

V. TR

1,00

0,00

VIII. TR

IX. TR

Skupaj

19,00

1,00

1,00

31,00

10,00

0,00

1,00

13,00

1,00

1,00

1,00

3,50

1,00

5,50

Št. zaposlenih za nedoločen
čas - nejavni vir financiranja
Št. zaposlenih za določen čas projektno delo

5,50

5,50

Št. zaposlenih za določen čas pripravniško delo

1,00

1,00

Število premestitev:
nadomeščanje-porodniški
dopust
3. Skupaj število zaposlenih
na dan 31. 12. 2018 (1+2)

0,00
1,00

6,00

0,00
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25,00

1,00

1,00

34,00

Preglednica 2: Kadrovski načrt – število zaposlenih po virih financiranja

Vir Financiranja
1. Državni proračun
2. Proračun občin
3. ZZZS in ZPIZ
4. Sredstva EU, vključno s
sredstvi sofinanciranja iz
državnega proračuna
5. Sredstva od prodaje blaga in
storitev na trgu
6. Druga javna sredstva za
opravljanje javne službe (npr.
takse, pristojbine,
koncesnine, RTV - prispevek)
7. Nejavna sredstva za
opravljanje javne službe
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)
Skupno število zaposlenih pod
točkami 1, 2, 3 in 6
Skupno število zaposlenih pod
točkami 4, 5, 7, 8 in 9

Dovoljeno ali
ocenjeno
število
zaposlenih na
dan 1. januarja
tekočega leta
(2018)
21

Dovoljeno ali
ocenjeno število
zaposlenih na
dan 1. januarja
naslednjega leta
(2019)
21

5,5

5,5

1

1

3

6,5

30,5

34

21

21

9,5

13
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Preglednica 3: Kadrovski načrt – število zaposlenih po obdobjih po virih financiranja

Vir financiranja
1. Državni proračun
2. Proračun občin
3. ZZZS in ZPIZ
4. Sredstva EU, vključno s
sredstvi sofinanciranja iz
državnega proračuna
5. Sredstva od prodaje blaga in
storitev na trgu
6. Druga javna sredstva za
opravljanje javne službe (npr.
takse, pristojbine,
koncesnine, RTV - prispevek)
7. Nejavna sredstva za
opravljanje javne službe
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)
Skupno število zaposlenih pod
točkami 1, 2, 3 in 6
Skupno število zaposlenih pod
točkami 4, 5, 7, 8 in 9

Število
Število
Število
Število
Število
zaposlenih na zaposlenih na
zaposlenih na zaposlenih na zaposlenih na
dan 1.januarja dan 1. aprila
dan 1. julija
dan 1.oktobra dan 1.januarja
tekočega leta
tekočega leta
tekočega leta tekočega leta naslednjega
(2018)
(2018)
(2018)
(2018)
leta (2019)
21
21
21
21
21

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

1

1

1

1

1

4

13,5

26,5

26,5

7,5

30,5

40

53

53

34

21

21

21

21

21

9,5

19

32

32

13

Na dan 31. 12. 2018 je bilo 21 redno zaposlenih javnih uslužbencev, financiranih s sredstvi proračuna RS, 1
zaposlen financiran s sredstvi tržne dejavnosti, 7,5 zaposlenih financiranih s sredstvi pridobljenimi iz
nejavnega vira financiranja in 4,5 zaposlenih financiranih iz projektnih sredstev.
Preglednica 4: Stroški dela (v EUR)
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PLAN -

Načrtovani stroški dela

SKUPAJ plan
2018
1

a) plače in dodatki

SKUPAJ
realizacija
2018
A

sredstva
%
REALIZACI MOP-redna
JE
dej. 2018
X

2

Realizacija
sredstva
MOP
2018
B

Realizacija
nejavni vir
financiranja
2018

3

C

42,68

0,00

6,92

28,26

20,48

790,73

842,79

38,13

48,66

2.166,72

2.090,65

33,64

29,93

6.721,62

0,00

0,00

0,00

0,00

3.958,11

0,00

0,00

0,00

0,00

6.970,22

4.518,25

0,00

0,00

0,00

0,00

96.739,79

81.331,01 1.023.678,47

929.539,40

24.785,15

18.508,97

40,37

39,95

82.032,99

68.785,97

892.406,94

813.831,48

21.827,70

15.575,53

41,36

40,91

58.263,35

14.706,80

12.545,04

131.271,52

115.707,92

2.957,45

2.933,44

33,65

33,45

62.583,39

13.603,21

14.194,94

141.696,61

147.715,82

2.382,96

2.905,09

46,19

49,23

95.525,95 1.165.375,08 1.077.255,22

46.000,00

36.376,09

79,08

13.000,00

9.419,14

28.000,00

26.907,99

b) regres za letni dopust

36.373,71

35.551,72

97,74

13.869,67

17.698,59

18.464,63

13.217,79

c) povračila in nadomestila

90.885,05

78.571,39

86,45

30.575,34

27.200,94

46.684,86

d) sredstva za delovno usp.
iz naslova p.o.d.

16.000,00

6.721,62

42,01

0,00

0,00

e) sredstva za nadurno delo

22.000,00

3.958,11

17,99

0,00

0,00

6.970,22

4.518,25

64,82

723,55

0,00

1.048.463,62

948.048,37

90,42

914.234,64

829.407,01

90,72

134.228,97

118.641,36

88,39

45.168,56

44.899,53

71.396,17

144.079,57

150.620,91

104,54

66.554,97

70.937,49

61.538,43

1.192.543,19 1.098.669,28

92,13

SKUPAJ 2. (g+h+i)
j) prispevki
k) premije pokojninskega
zavarovanja
struktura virov financiranja
stroškov dela v %

68.785,97

854.406,94

803.151,75

5.000,00

42,04

46.000,00

36.369,17

3.248,67

3.792,55

35.582,98

34.708,93

40.527,31

11.458,13

8.752,49

88.718,33

76.480,74

16.000,00

6.721,62

0,00

0,00

16.000,00

22.000,00

3.958,11

0,00

0,00

22.000,00

6.246,67

4.518,25

0,00

0,00

423.267,73 418.885,21

503.670,95 429.323,18

378.099,17 373.985,68

432.274,78 371.059,83

489.822,70 489.822,70

82.032,99

5=2+3+4

D=B+C+Č

X

od tega dodatki za delo v
posebnih pogojih

h) Skupaj drugi osebni
prejemki (b+c+f)
i) Skupaj prispevki, davek,
premije pokojninskega
zavarovanja (j+k)

Č

PLAN - Realizacija dejavnost dejavnost na PLAN - realizacija
na trgu
trgu
delež
-delež
2018
2018
MOP v % MOP v %
43,15

394.274,78 360.380,10

4

Realizacija
skupaj
sredstva
2018

X

93,44

g) Skupaj bruto plače
(a+d+e)

Realizacija
drugi viri
PLAN sredstev
skupaj
2018
sredstva 2018

E=A-D

818.727,28

SKUPAJ 1.
(a+b+c+d+e+f)

PLAN drugi viri
sredstev
2018

15.575,53

876.234,64

f) drugi izdatki (odpr.,
jub.n., solid.p... itd.)

378.099,17 373.985,68

PLAN nejavni vir
financiranja
2018

565.209,38 491.906,57 110.343,00

6=1-5
21.827,70

27.168,11

21.414,06

41,07

41,07

271.161,48

135.010,44

49,79

64.094,01

64.139,09

59.088,09

55.697,49

13.207,27

12.666,21

268.892,16

132.502,79

2.269,32

2.507,65

23,64

23,65

20.633,91

15.610,47

75,65

2.460,96

6.798,40

2.450,34

6.885,90

395,94

1.528,73

20.520,27

15.213,03

113,64

397,44

11,93

32,95

100,00

100,00

92,13

46,71

41,07

49,20

41,25

2,09

8,69

97,72

90,33

2,00

1,80

46,71

41,07

Stroški dela so realizirani v višini 92,13 %. Pri zaposlitvah je bilo manj zaposlenih seznskih vodnikov, en pripravnik pa za krajše obdobje
od planiranega.
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Preglednica 5: Sistemiziranost delovnih mest (DM)
Število
sistemizirani
h DM po
veljavnem
pravilniku

Število
zasedenih
DM na dan
31. 12. 2017

Predvideno
število
zasedenih
DM na dan
31. 12. 2018

1

1

1

1

5

5

5

Naravovarstveni svetovalec

4

4

4,5

Naravovarstveni nadzornik I

1

1

1

Naravovarstveni nadzornik II

1

1

4

Naravovarstveni nadzornik III

2

2

3

Naravovarstveni nadzornik V

5

5

3

Naravovarstveni sodelavec III

1

1

1

Samostojni strokovni delavec V

1

1

1

Poslovni sekretar VII/1

1

1

1

Finančnik VI

1

1

1

Hišnik - ekonom IV

1

1

1

Čistilka II

1

0

1

Tehnični delavec V

1

1

1

5
4,5
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
1

18

0

2

0

5

4

5

3,5

2

1

1

2

3

1

2

1

2

0

0

0

56

31

38,5

34

Naziv DM

Direktor

Realizirano
število
zasedenih
DM na dan
31. 12. 2018

Višji naravovarstveni svetovalec

Vodnik v zavarovanem območju
V - DM za določen čas
Naravovarstveni svetovalec projektno DM
Naravovarstveni sodelavec III projektno DM
Naravovarstveni sodelavec III pripravniško DM
Naravovarstveni nadzornik V pripravniško DM
Skupaj

Za izvajanje programa in načrtovanih dejavnosti zavoda je odgovoren direktor zavoda. Javni
uslužbenci zavoda opravljajo dela in naloge, določene s sistemizacijo delovnih mest, v skladu s
programom dela in po navodilih direktorja zavoda. Zaposleni 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 obvestila, sodelujejo v delovnih skupinah pri pripravi in
obravnavi gradiv ter sodelujejo pri promociji parka.
Naloga
Vodenje, organiziranje in usklajevanje dela
zavoda, predstavljanje parka doma in v
tujini

Izvajalec
direktor

Organizacijska shema zaposlenih je določena po sistemizaciji delovnih mest zavoda.
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Število ur

1.626

Službe
-

v okviru v letu 2018 veljavne sistemizacije so bile:
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.

Konec leta 2018 je bila sprejeta nova sistemizacija, ki je pričela veljati s 1. 1. 2019.
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4.1 Zaposlenost
Poleg 24 javnih uslužbencev, ki so zaposleni za nedoločen čas in so bile njihove zaposlitve financirane
iz različnih virov, so bile v skladu s programom dela zavoda za leto 2018 realizirane tudi zaposlitve za
določen čas in projektne zaposlitve. Zaposlitve za določen čas so bile financirane iz proračuna
(direktor) in iz nejavnega vira financiranja (21 vodnikov v zavarovanem območju, dva pripravnika in 1
naravovarstveni svetovalec za polovični delovni čas, čistilka II, naravovarstveni nadzornik V),
projektne zaposlitve (4,5 projektnih sodelavcev) so bile financirane iz projektnih sredstev.
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 upravljavca 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 leto 2018
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 I

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

60 %

5%

VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU V
(SLUŽBA ZA ORGANIZACIJO OBISKA IN
TRŽENJE DEJAVNOSTI PARKA)
21 DELOVNIH MEST – honorarni sodelavci

0%

50 %

Prostovoljni naravovarstveni nadzorniki
Pogodbo za prostovoljne naravovarstvene nadzornike je imelo za leto 2018 podpisanih 28
prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov. Prostovoljni naravovarstveni nadzorniki redno obveščajo
o svojih opažanjih na terenu. V začetku leta je 29 prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov oddalo
poročilo o svojem delu, skladno s pogodbo o prostovoljstvu in programom dela. Pogodbe so
podpisane za daljše obdobje trajanja, programe dela pa oblikujemo vsako leto posebej.
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 in prodaje spominkov. Poleg študentskega dela je delo
v vzdrževanju opravljal 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.
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5. FINANČNO POROČILO
Finančno poročilo zavoda za leto 2018 je bilo pripravljeno na podlagi:
- podatkov o sredstvih, prejetih iz državnega proračuna v letu 2018 za financiranje dejavnosti
javne službe ohranjanja narave;
- podatkov o višini sredstev državnega proračuna prejetih v letu 2018 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 2018 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 489.822,70 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,
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vodenje obiskovalcev po parku, jamah in muzejskih zbirkah, dajanje nepremičnin v najem,
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 na sprejemnem
centru PŠJ v Matavunu 12.
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 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 Ključ za delitev
stroški v
posrednih
EUR
stroškov

Sodilo za delitev
posrednih stroškov

Površina ki se
uporablja za
tržno dejavnost v
razmerju do
celotne površine

1,4373% 98,5627%
tržna
javna
dejavnost služba

Stroški energije,
varovanja,
zavarovanja,
plačilnega prometa,
stroški
intelektualnih,
komunalnih
storitev, najemnine

Skupaj
2.321,24 159.178,82
161.500,06
Stroški strokovne
literature,
pisarniškega
materiala, telefona,
pošte, nagrade
Delež stroškov
dijakom in
dela (stroški dela
študentom, stroški
zaposlenih v
reprezentance,
tržni dejavnosti v
prispevek za
primerjavi s
1,949091% 98,05091%
zaposlovanje
stroški plač za
tržna
javna
invalidov in drugo
vse zaposlene)
dejavnost služba

Vse dejavnosti
Javna služba (spremljanje stanja,
naravovarstveni nadzor, raziskovaje in
razvoj, izobraževanje, vodenje…)
Tržna dejavnost (prodaja lokalnih
proizvodov, spominkov…)

Skupaj
82.419,76
Skupaj vsi
posredni stroški 243.919,82

Posredni stroški 239.992,14
Posredni stroški
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3.927,68

1.606,44

80.813,32

5.2 PRIHODKI
Vrednost ustvarjenih prihodkov v letu 2018 znaša 3.341.802,51 EUR.

5.2.1 Prihodki MOP – redna dejavnost
489.822,70 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
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je prek programa Nacionalne komisije za UNESCO delno
financiralo aktivnosti v okviru programa MAB v BOK v višini 8.000,00 EUR.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je sofinanciralo tudi program UNESCO – »Združenje
upravljalcev in Posvet v Olimpiji (Grčija) v letu 2018« v višini 755,00 EUR.
Sredstva so bila plačana iz proračunske postavke 569510 – Programi UNESCO, ukrep 3211-11-0050.

5.2.3 Prihodki od projektov
V letu 2018 smo realizirali prihodke iz projektne dejavnosti v višini 160.878,47 EUR. Delijo se na:
- projekt Za Kras 67.942,41 EUR,
- projekt MobiTour 58.730,19 EUR in
- projekt KRASn'KRŠ 34.205,87 EUR.
5.2.4 Lastni prihodki
Lastni prihodki se delijo na prihodke iz nejavnega vira financiranja javne službe in tržno dejavnost in
znašajo 2.682.346,34 EUR.
5.2.4.1 Prihodki iz nejavnega vira financiranja
Prihodki iz nejavnega vira financiranja v višini 2.592.736,81 EUR se nanašajo na:
- prihodke od vstopnin: 2.558.048,17 (vstopnine za ogled jame),…;
- najemnine: 27.868,90 EUR (najemnina gostinskega objekta);
- druge prihodke: 6.819,74 EUR (kotizacije za delavnice, predavanja, odškodnine…).
Prihodki so v skladu s planiranimi.
5.2.4.2 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
Prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu znašajo 89.609,53 EUR. Nanašajo se na
prihodke od prodaje blaga v trgovini s spominki. Realizacija prihodkov je 16,3% višja od planirane in
je rezultat dobrega dela zaposlenih.
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5.3 STROŠKI
Vsi stroški zavoda znašajo 2.721.554,52 EUR. Za materialne stroške je bilo namenjeno 1.220.318,92
EUR, za plače 1.098.669,28 EUR in za amortizacijo 402.566,32 EUR.
5.3.1 Stroški MOP – redna dejavnost
Namenska sredstva MOP v višini 489.822,70 EUR pokrivajo stroške plač 21 zaposlenim javnim
uslužbencem.
5.3.2 Stroški drugih javnih virov
V okviru programa MAB smo prejeli 8.000,00 EUR proračunskih sredstev. V okviru programa UNESCO
»Združenje upravljalcev in Posvet v Olimpiji (Grčija) v letu 2018« pa 755,00 EUR.
5.3.3 Stroški izvedbe projektov redne dejavnosti
V letu 2018 se je nadaljujejo aktivnosti na pripravi kandidatur za nove projekte. Stroški v skupni višini
160.878,46 EUR, ki so nastali v zvezi z izvajanjem projektov se nanašajo na:
- stroške plač v višini 95.525,95 EUR,
- materialne stroške 65.352,52 EUR,
Stroški sofinanciranje projektov s sredstvi nejavnega vira financiranja javne službe so zajeti v točki
5.3.4.
5.3.4 Stroški lastne dejavnosti


Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim

Stroški plač v skupni višini 513.320,63 EUR NJVFJS so namenjena za stroške:
- redno zaposlenih, pripravnikov in sezonskih vodnikov v višini 483.154,55 EUR,
- sofinanciranja projektnih plač v višini 8.752,02 EUR,
- strošek plače zaposlenega v tržni dejavnosti v višini 21.414,06 EUR, ki se iz tega vira tudi financira.
Stroški plač so nižji od planiranih zaradi manjšega števila zaposlitev od plana in so v skladu s
predvideno dinamiko v programu dela in finančnem načrtu za leto 2018.


Materialni stroški in storitve

Materialni stroški in storitve v višini 902.291,59 EUR, ki se neposredno pripišejo posamezni aktivnosti
po nastanku dogodka v okviru lastne dejavnosti, financirani s sredstvi NJVFJS in znašajo:
- 810.374,27 EUR - redna dejavnost,
- 32.179,94 EUR - NJVFJS za sofinanciranje projektov,
- 59.737,38 EUR - tržna dejavnost.
Realizacija je v skladu s predvideno dinamiko.

5.3.5 Posredni stroški
Posredni stroški znašajo 243.919,82 EUR. Teh stroškov ne moremo pripisati posameznemu
stroškovnemu mestu, zato so bili dejavnosti razdeljeni po ključu, izračunanemu na podlagi uporabe
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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 za projektno dejavnost so določeni po
projektih in se izračunavajo v višini 15% stroškov plač za vsak projekt.
Posredni stroški, ki se nanašajo na javno službo znašajo 239.992,14 EUR, na tržno dejavnosti pa
3.927,68 EUR.
Preglednica 8: Posredni stroški v EUR

Konto
4602
4605
4606
4610
46102
4612
4613
4614
4615
4616
4617
46119
465
46502
469

OPIS
stroški energije (el.en.,goriva, kuriva..)
stroški strokovne literature
stroški pisarniškega materiala
stroški telef.,pošte..
stroški varovanja
stroški zavarovanja in plačilnega prometa
stroški intelektualnih storitev
stroški komunalnih in prevoznih storitev
povračila stroškov v zvezi z delom
stroški dela preko štud.s,nagrade dijakom..
stroški reprezentance
najemnine
nadomestio za uporabo stavbnega zemljišča
prispevek za zaposlovanje invalidov
prevrednotevalni poslovni odhodki

Skupaj



REAL. 1.1.PLAN EUR
31.12.2018 % realizacije
45.000,00 31.358,87
69,69
6.500,00
3.051,47
46,95
18.500,00
9.663,08
52,23
22.500,00 18.569,82
82,53
16.000,00 11.307,32
70,67
71.500,00 70.667,92
98,84
24.000,00 12.762,77
53,18
47.000,00 20.042,37
42,64
17.000,00 13.953,14
82,08
7.000,00
2.230,48
31,86
16.000,00 18.941,20
118,38
18.000,00 12.221,60
67,90
3.500,00
3.139,21
89,69
8.000,00
7.079,40
88,49
8.500,00
8.931,17
105,07
329.000,00 243.919,82

74,14

Sodilo:
delež M2
450,72

Sodilo:
delež
str.dela
59,48
188,34
361,94

162,52
1.015,71
183,44
288,07
271,96
43,47
369,18
175,66
45,12
137,98
174,08
2.321,24

1.606,44

Skupaj posredni
stroški tržne
dejavnosti
450,72
59,48
188,34
361,94
162,52
1.015,71
183,44
288,07
271,96
43,47
369,18
175,66
45,12
137,98
174,08
3.927,68

Amortizacija

Amortizacija za leto 2018 znaša 402.566,32 EUR, od tega se nanaša na tržno dejavnost 2.543,63 EUR.
Za obračun amortizacije se uporablja način enakomernega časovnega amortiziranja.
V strošek amortizacije je vključen strošek nabave drobnega inventarja, ki se odpiše ob nabavi v višini
25.242,35 EUR.

5.4 Investicije
Investicije za leto 2018 znašajo skupaj 768.941,24 EUR in so bile izvedene s sredstvi:
- proračuna RS v višini 11.999,92 EUR,
- NJVFJS v višini 616.017,77 EUR,
- NJVFJS – sofinanciranje projektov v višini 16.156,59 EUR in
- iz projektov v višini 124.767,28 EUR.
Realizacija investicij v letu 2018 je nižja od planirane zaradi prenosa nekaterih projektnih investicij v
naslednja obdobja.
Vir in namenskost investicij je podrobno obrazložena v preglednici št. 18 - investicije.
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5.5 Presežek prihodkov obračunskega obdobja
Prihodki PŠJ znašajo skupaj 3.341.802,51 EUR, stroški pa 2.721.554,52 EUR. Presežek prihodkov
obračunskega obdobja znaša 620.247,99 EUR. Po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za leto
2018, ki znaša 117.211,94 EUR, znaša presežek prihodkov obračunskega obdobja 503.036,05 EUR.
Izvedene investicije leta 2018 v osnovna sredstva in nepremičnine so se, poleg drugih virov
financiranja, krile iz vira na kontu 985.
Predlagamo, da se nerazporejen presežek iz prejšnjih let v višini 391.483,52 EUR prerazporedi na
oblikovanje dolgoročnega vira za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva.
Presežek iz leta 2018 v višini 503.036,05 EUR bi v nadaljnjem petletnem obdobju v skladu s PVR
namenili za sanacijo deponije Globovnik.

Preglednica 9: Bilanca stanja (v EUR)
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ZNESEK
ČLENITEV
SKUPIN
KONTOV

realizacija
leto 2017

NAZIV SKUPINE KONTOV

realizacija
1.1. 31.12.2018

plan leto
2018

indeks
realizacija
1.1.31.12.2018/
plan2018

SREDSTVA

00

A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

01

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

02

NEPREMIČNINE

8.900.772

10.117.690

9.450.072

93

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

2.061.032

2.243.857

2.289.849

102

04

1.957.130

2.493.227

2.141.479

86

05

DRUGA OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETNIH
OSNOVNIH SREDSTEV

1.488.276

1.618.715

1.585.373

98

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

0

0

0

0

1.306.925

41.500

1.923.060

10

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE
B) KRATKOČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE
VREDNOSTNICE

8.419

5.000

5.146

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH

1.074.272

10.000

1.563.294

18.765

14.000

14.516

470

1.000

845

85

42.968

5.000

46.089

922

7.490.541

8.968.465

7.865.139

463.412

498.967

452.013

91

281.465

278.847

303.203

109

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

14

TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

0

0

0

16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

0

0

0

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

45.171

5.000

64.521

18

NEPLAČANI ODHODKI

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

3

C) ZALOGE
I. AKTIVA SKUPAJ

99

AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE

0

0

116.860

1.500

88

4.634
103
15.633
104

0
0
1.290
0

228.649

15.243

48.641

45.000

51.149

8.846.107

9.054.965

9.839.348

0

0

0

351.762

781.140

714.294

91

11.093

30.000

13.891

46

62.493

95.000

67.766

71

206.583

420.000

498.289

119

69.008

96.140

69.317

72
314

0
109
0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

20

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN
VARŠČINE

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

23
24

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

2.585

20.000

62.809

25

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

0

0

0

0

26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

0

0

0

0

28

NEPLAČANI PRIHODKI

0

0

0

0

29

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0

120.000

2.222

8.494.345

8.273.825

9.125.054

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

2
110

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

0

0

0

0

0

0

0

0

9411

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREMETENA STREDSTVA
IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
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

0

0

0

0

980

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA
OSNOVNA SREDSTVA

8.102.861

8.091.125

8.230.534

981

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

0

0

0

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

391.484

182.700

894.520

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

0

0

0

8.846.107

9.054.965

9.839.348

0

0

0

940

9410

I. PASIVA SKUPAJ
99

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

81

102

490
0
109
0

Preglednica 10: Izkaz prihodkov in odhodkov (v EUR)
ZNESEK
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV

NAZIV PODSKUPIN KONTOV

realizacija 2017

realizacija 1.1.31.12.2018

plan 2018

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

2.733.788

3.649.654

3.339.283

760

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

2.650.356

3.574.654

3.246.541

761

PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA

83.432

75.000

92.742

762

B) FINANČNI PRIHODKI

763

C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

del 466

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

index
realizacija
1.1.31.12.2018/
plan 2018
91
91
124

0

0

2

1.973

0

1.218

0

123

10.000

1.300

13
13

0

0

10.000

1.300

123

0

0

0

2.735.884

3.659.654

3.341.803

91

775.559

1.751.411

1.101.056

48.570

40.171

48.611

63
121

460

STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje

131.125

200.000

131.453

66

461

STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje

595.864

1.511.240

920.992

61

F) STROŠKI DELA

956.556

1.192.543

1.098.669

92

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

731.931

914.235

829.406

91

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

119.140

144.080

135.011

94

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

105.485

134.229

134.252

100

462

G) AMORTIZACIJA

389.980

406.500

402.567

99

463

H) DOLGOROČNE REZERVACIJE

0

0

0

128.819

90.000

110.266

del 465

J) OSTALI DRUGI STROŠKI

467

K) FINANČNI ODHODKI

468

L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)
N) CELOTNI ODHODKI
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
P) PRESEŽEK ODHODKOV

del 80
del 80
del 80

6

0

18

10

0

48

5.600

1.500

8.931

2.256.530

3.441.954

2.721.555

479.354

217.700

620.248

0
123
0
0
595
79
285

0

0

0

87.870

35.000

117.212

335

391.484

182.700

503.036

275

0

0

0

0

0

0

0

0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v
obračunskem obdobju (celo število)

38

38

43

število m esecev poslovanja

12

12

8

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
Presežek prihodkov obračuskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
Presežek odhodkov obračuskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, nam enjen pokritju
odhodkov obračunskega obdobja

82

0

113
67

Preglednica 11: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (v EUR)

ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV

NAZIV PODSKUPIN KONTOV

ZNESEK
prihodki in odhodki prihodki in odhodki
za izvajanje javne
od prodaje blaga in
službe
storitev na trgu

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

3.249.676

89.607

760

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

3.156.934

89.607

761

PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA

92.742

0

762

B) FINANČNI PRIHODKI

2

0

763

C) DRUGI PRIHODKI

1.215

3

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI

del 466

1.300

0

D) CELOTNI PRIHODKI

3.252.193

89.610

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

1.037.391

63.665

0

48.611

127.525

3.928

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

460

STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje

461

STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje
F) STROŠKI DELA

909.866

11.126

1.077.255

21.414

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

813.831

15.575

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

132.503

2.508

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

130.921

3.331

462

G) AMORTIZACIJA

400.023

2.544

463

H) DOLGOROČNE REZERVACIJE

0

0

110.266

0

del 465

J) OSTALI DRUGI STROŠKI

467

K) FINANČNI ODHODKI

18

0

468

L) IZREDNI ODHODKI

48

0

8.931

0

2.633.932

87.623

618.261

1.987

0

0

117.212

0

501.049

1.987

0

0

0

0

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)
N) CELOTNI ODHODKI
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
P) PRESEŽEK ODHODKOV
del 80
del 80
del 80

I) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, nam enjen pokritju
odhodkov obračunskega obdobja

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.

83

Preglednica 12: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (v EUR)
indeks

ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV

NAZIV PODSKUPIN KONTOV

realizacija 2017

realizacija 1.1.31.12.2018 /
plan 2018

realizacija 1.1. 31.12.2018

plan 2018

I. SKUPAJ PRIHODKI

2.782.145

4.241.454

3.363.273

79

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

2.698.713

4.166.454

3.273.665

79

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

520.078

1.366.454

675.060

49

a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna

520.078

666.241

533.917

80

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

464.427

592.741

503.606

85

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

55.651

73.500

30.311

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

0

f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

0

700.213

141.143

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

2.178.635

2.800.000

2.598.605

93

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe

2.176.830

2.800.000

2.597.390

93

0

0

741
del 7130

7102
Prejete obresti
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in
+del 7101 javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij
del 7141

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe

0

0

0

0

0

0

1.682

0

1.215

0

123

0

0

0

72

Kapitalski prihodki

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

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

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

83.432

75.000

89.607

119

del 7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

83.432

75.000

89.607

119

del 7102

Prejete obresti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. SKUPAJ ODHODKI

2.378.569

4.058.754

2.687.110

66

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in
+del 7101 javnih finančnih institucij ter drugih podjetij in finančnih institucij
del 7141

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo izvajanja javne službe

0

0

2.308.583

3.983.754

2.608.486

65

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

808.164

1.023.679

924.802

90

del 4000

Plače in dodatki

701.761

854.408

798.703

93

del 4001

Regres za letni dopust

27.517

35.583

34.709

98

del 4002

Povračila in nadomestila

64.871

88.718

76.147

86

del 4003

Sredstva za delovno uspešnost

8.842

16.000

6.513

0

del 4004

Sredstva za nadurno delo

268

22.000

3.930

18

del 4005

Plače za delo nerezidentov po pogodbi

del 4009

Drugi izdatki zaposlenim

0

0

0

4.905

6.970

4.800

69

0

B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost

120.071

141.696

146.264

103

del 4010

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

63.308

74.972

72.021

96

del 4011

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

50.718

60.062

57.691

96

del 4012

Prispevki za zaposlovanje

1.007

508

1.249

246

del 4013

Prispevki za porodniško varstvo

del 4015

Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja

715

847

814

96

4.323

5.307

14.489

273
55

C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

768.811

1.556.879

857.351

del 4020

Pisarniški in splošni material in storitve

168.950

854.232

209.021

24

del 4021

Posebni material in storitve

39.710

90.000

96.223

107

del 4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

59.706

110.000

61.871

56

del 4023

Prevozni stroški in storitve

34.107

60.000

44.465

74

del 4024

Izdatki za službena potovanja

24.256

30.000

25.678

86

del 4025

Tekoče vzdrževanje

154.407

250.000

144.334

58

del 4026

Poslovne najemnine in zakupnine

16.067

12.000

14.840

124

del 4027

Kazni in odškodnine

del 4029

Drugi operativni odhodki

84

0

0

0

271.608

150.647

260.919

0
173

403

d) Plačila dom ačih obresti

6

0

0

0

404

E) Plačila tujih obresti

0

0

0

0

410

F) Subvencije

0

0

0

0

411

G) Transferi posam eznikom in gospodinjstvo

0

0

0

0

412

H) Transferi neprofitnim organizacija in ustanovam

0

0

0

0

412

I) Drugi tekoči dom ači transferji

0

0

0

J) Investicijski odhodki

611.531

1.261.500

680.069

54

4200

Nakup zgradb in prostorov

427.783

0

321.190

0

4201

Nakup prevoznih sredstev

0

65.166

4202

Nakup opreme

130.349

286.500

126.299

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

0

0

0

0

4204

Novogradnja, rekonstrukcije

0

0

0

0

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

48.635

680.000

164.947

0

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

0

195.000

0

0

4207

4.764

100.000

2.467

0

4208

Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski
inženiring

0

0

0

0

4209

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

0

0

0

69.986

75.000

78.624

105

16.997

24.899

18.420

74

del 401

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STRITEV NA TRGU
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porab blaga in
storitev na trgu

2.454

2.269

2.873

127

del 402

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

50.535

47.832

57.330

120

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

403.576

182.700

676.163

370

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

0

0

0

del 400

0

0
44

0

0

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.
Izračun fiskalnega presežka za PŠJ:
Presežek po denarnem toku 676.163 EUR
Obveznosti iz bilance stanja 714.294 EUR
Presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka -38.131 EUR.
Presežek v višini 676.163 EUR, izračunan po 77. členu ZIPRS1718 je znižan za neplačane obveznosti iz Bilance
stanja - razred 2 v višini 714.294 EUR. Iz izračuna je razvidno, da ima PŠJ izkazan presežek odhodkov nad
prihodki po načelu denarnega toka, zato negativnega presežka ne evidentira.

Preglednica 13: Izkaz stanja in gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (v EUR)

NAZIV

I. Neopredm etena sredstva in
opredm etena osnovna sredstva

Nabavna
vrednosti
(1.1.)

Povečanje
nabavne
vrednosti
1.1.31.12.2018

Plan povečanje
nabavne
vrednosti

Popravek
vrednosti
(1.1.)

indeks
plan/2018
realizacija Povečanje Zmanjšanje Zmanjšanje Amortizacija
31.12.
popravka nabavne
popravka
plan
2018
vrednosti vrednosti
vrednosti
31.12.2018

Amortizacija
realizacija
1.1.31.12.2018

Neodpisana
vrednost plan
31.12.2018

Neodpisana
vrednost
Prevrednote Prevrednote
realizacija vanje zarad vanje zaradi
31.12.2018 okrepitve
oslabitve

386.179

8.345.541

7.865.139

0

0

0

0

0

0

11.321.314

3.830.773

1.261.500

768.941

60,95

0

8.164

0

406.500

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

B. Dolgoročne premoženjske pravice

266.855

185.781

100.000

3.859

3,86

0

0

0

8.100

22.024

172.974

62.908

0

0

C. Druga neopredmetena sredstva

196.558

95.685

0

0,00

0

0

0

10.200

14.971

90.673

85.902

0

0

D. Zemljišča

657.047

0

195.000

25.636

13,15

0

0

0

0

0

852.047

682.683

0

0

E. Zgradbe

8.243.725

2.061.032

667.250

531.641

79,68

0

6.730

0

241.920

230.064

6.608.023

6.477.540

0

0

F. Oprema

1.953.379

1.487.473

299.250

207.806

69,44

0

1.434

0

146.205

119.008

618.951

553.270

0

0

3.751

803

0

0

0,00

0

0

0

75

112

2.873

2.836

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Dolgoročni odloženi stroški

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročne premoženjske pravice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Druga neopredmetena sredstva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Zemljišča

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Zgradbe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F. Oprema

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva
III. Neopredm etena sredstva in
opredm etena sredstva v finančnem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Dolgoročni odloženi stroški

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročne premoženjske pravice

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Druga neopredmetena sredstva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Zemljišča

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E. Zgradbe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F. Oprema

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Dolgoročni odloženi stroški

G. Druga opredmetena osnovna sredstva
II. Neopredm etena sredstva in
opredm etena sredstva v lasti
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Preglednica 14: Izkaz računa financiranja (v EUR)
ZNESEK
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV

NAZIV KONTA

plan leto 2018

1

2

3

indeks
realizacija/
plan

realizacija 1.1.31.12.2018
4

5

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 finančnih 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

Odplačila dolga v tujino

0

0

0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE

0

0

0

IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA

0

0

0

182.700

676.163

0

0
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X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

370
0

Preglednica 15: Prihodki po dinamiki (v EUR)
DINAMIKA PRIHODKOV 2018

1

2

3

Sredstva
državnega
proračuna
Sredstva iz
drugih javnih
virov
Sredstva
Občinskega
proračuna

jan
42.727 €

feb
55.595 €

m ar
49.666 €

apr
50.144 €

m aj
73.080 €

jun

jul

68.321 €

57.401 €

755 €

5.468 €

avg
49.560 €

sep
49.645 €

23.305 €

nov
2.473 €

dec
12.000 €

2.532 €

SKUPAJ
533.917 €

8.755 €

-€

4

Sredstva
povrnjena iz
projektov (EU)

5

Drugi prihodki
za izvajanje
dejavnosti
javne službe

43.604 €

23.951 €

38.959 €

150.408 €

237.764 €

262.459 €

446.802 €

628.167 €

390.252 €

6

Sredstva
prodaje blaga
in storitev na
trgu

1.883 €

820 €

1.685 €

5.523 €

7.685 €

9.632 €

15.520 €

17.515 €

88.214 €

80.366 €

90.310 €

206.075 €

318.529 €

341.167 €

525.191 €

746.895 €

SKUPAJ

okt

51.654 €

86

72.493 €

16.996 €

141.143 €

227.926 €

89.050 €

32.037 €

2.571.378 €

12.705 €

9.655 €

1.827 €

2.160 €

86.610 €

452.602 €

260.886 €

168.375 €

63.193 €

3.341.803 €

Preglednica 16: Odhodki po dinamiki (v EUR)
DINAMIKA ODHODKOV 2018

1

2

3
4

Plače in drugi
izdatki
zaposlenim
Izdatki za
blago in
storitve (tudi
iz projektov)
Izdatki za
investicije
Izdatki
financiranja
SKUPAJ

jan

feb

m ar

apr

m aj

jun

jul

avg

sep

okt

nov

dec

SKUPAJ

74.146 €

71.534 €

77.879 €

72.423 €

85.142 €

137.548 €

105.556 €

101.249 €

101.293 €

98.589 €

89.409 €

83.902 €

1.098.669 €

117.841 €

104.610 €

56.056 €

97.804 €

71.736 €

138.923 €

110.305 €

79.187 €

107.181 €

126.205 €

92.830 €

117.622 €

1.220.300 €

45.539 €

14.609 €

7.056 €

43.639 €

70.790 €

25.869 €

43.237 €

26.550 €

181.365 €

72.824 €

237.463 €

768.941 €

18 €

18 €

581.622 €

3.087.929 €

237.526 €

190.753 €

140.991 €

213.866 €

156.878 €

347.261 €

381.035 €

385.860 €

502.206 €

532.364 €

407.912 €

Preglednica 17: Izdatki po virih (v EUR)
VIRI FINANCIRANJA

VRSTA IZDATKA

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM SKUPAJ S
PRISPEVKI IN DAVKI
IZDATKI ZA BLAGO IN
STORITVE

SREDSTVA
DRŽAVNEGA
PRO RAČUNA
(MO P-redna
dejavnost)

SREDSTVA
SREDSTVA
SREDSTVA IZ
SREDSTVA IZ
SREDSTVA
PRIDO BLJENA
PRO DAJE
NEJAVNEGA
DRUGIH
O BČINSKEGA IZ PRO JEKTO V
BLAGA IN
VIRA
JAVNIH
PRO RAČUNA
S SO FINASTO RITEV NA
FINANCIRANJA
VIRO V
NCIRANJEM
TRGU

489.822,70
8.755,00

491.906,57

21.414,06

1.098.669,28 1.192.543,21

92,13

65.352,52

1.082.528,69

63.665,06

1.220.301,27 1.842.910,58

66,22

17,65

SKUPAJ

11.999,92
501.822,62

124.767,28
8.755,00

0,00

indeks
realizacije
1.1.31.12.2018/
plan 2018

95.525,95

IZDATKI FINANCIRANJA
INVESTICIJSKI IZDATKI

SKUPAJ
REALIZACIJA SKUPAJ PLAN
1.1.-31.12.2018
2018

285.645,75

87

17,65

632.174,03
2.206.626,94

85.079,12

0,00

0,00

768.941,24 1.261.500,00

60,95

3.087.929,44 4.296.953,78

71,86

Preglednica 18: Investicije (v EUR)
Realizacija
1. Obnova turističnih poti,
ograj…
VIRI FINANCIRANJA:
državni proračun

predhodna leta

2016

2017

2018

realizacija
2018

naslednja leta

1 do 5

1

2

3

4

5

6

176.083,83

občinski proračun

176.083,83

0,00

lastna sredstva

552.384,29

104.800,00

ostali viri:

997.808,39

997.808,39

1.726.276,51

1.278.692,22

SKUPAJ EUR:

Plan

celotna vrednost
investicije

47.761,76

162.359,21

180.000,00

57.463,32

47.761,76

162.359,21

180.000,00

57.463,32

Realizacija
2. Ureditev parkirišč ob
sprejemnem centru, tlakov in
okolice, nabava električnih
vozil, odkup parcel
VIRI FINANCIRANJA:
državni proračun

ostali viri:
SKUPAJ EUR:

Plan

celotna vrednost
investicije

predhodna leta

2016

2017

2018

realizacija
2018

naslednja leta

1 do 5

1

2

3

4

5

6

65.942,58

občinski proračun
lastna sredstva

VIRI FINANCIRANJA:
državni proračun
občinski proračun
lastna sredstva
ostali viri:
SKUPAJ EUR:

47.300,00

18.642,58

414.500,00

274.703,26

225.500,00

118.124,62

0,00
1.147.546,36

258.343,10

343.624,62
1.557.113,56

0,00

0,00

258.343,10

Realizacija
3. Prenova sprejemnega
centra z gospodarskim
objektom, čistilna naprava

0,00

687.300,00

200.000,00

411.470,46 200.000,00

Plan

celotna vrednost
investicije

predhodna leta

2016

2017

2018

realizacija
2018

naslednja leta

1 do 5

1

2

3

4

5

6

230.375,66

143.728,69

86.646,97

881.497,86

652.549,58

168.815,96

1.078.795,42

587.795,91

490.999,51

2.190.668,94

1.384.074,18

746.462,44

0,00

88

45.132,32

15.000,00

45.132,32

15.000,00

0,00

0,00

Realizacija
4. Računalniška , telekomunikacijska in druga
oprema ter progr.oprema
VIRI FINANCIRANJA:
državni proračun

celotna vrednost
investicije

predhodna leta

2016

2017

2018

realizacija
2018

naslednja leta

1 do 5

1

2

3

4

5

6

74.051,79

občinski proračun

250,00

58.801,79

15.000,00

0,00

lastna sredstva

177.668,00

63.295,11

ostali viri:

120.887,82

20.095,00

372.607,61

83.640,11

SKUPAJ EUR:

Plan

5.644,31
5.644,31

9.372,55

36.000,00

15.792,82

85.000,00

83.967,16

136.000,00

Realizacija
5. Sanacija mlina Ukno ,
izdelava muzejskih
eksponatov, prenova
muzejskih zbirk, obnova
kalov
VIRI FINANCIRANJA:
državni proračun

Plan

2016

2017

2018

realizacija
2018

naslednja leta

1 do 5

1

2

3

4

5

6

24.000,00

14.000,00

ostali viri:

104.500,00
245.469,86

25.000,00
25.000,00

0,00

43.297,36

1.500,00

56.000,00

48.500,00

113.297,36

60.000,00

Realizacija
2016

2017

2018

realizacija
2018

naslednja leta

1 do 5

1

2

3

4

5

6

0,00
0,00
14.585,12

3.750,55

1.750,55

ostali viri:

45.600,00

45.600,00

0,00

60.185,12

49.350,55

1.750,55

7.471,23

0,00

Plan
2016

2017

2018

realizacija
2018

naslednja leta

1 do 5

1

2

3

4

5

6

1.200,00

1.200,00

0,00
932.131,17

ostali viri:

344.398,60

22.398,60

267,83

177.200,00

4.800,00
938.131,17

187.866,14

200.000,00

187.866,14

200.000,00

4.800,00
344.398,60

22.398,60

267,83

Realizacija

VIRI FINANCIRANJA:

1.612,79

predhodna leta

občinski proračun

VSE
INVESTICIJE SKUPAJ

0,00

celotna vrednost
investicije

državni proračun

SKUPAJ EUR:

1.612,79

7.471,23

Realizacija

lastna sredstva

0,00

Plan

lastna sredstva

VIRI FINANCIRANJA:

47.172,50

predhodna leta

občinski proračun

7. Mreže, ograje, učne poti,
Hankejev kanal

47.172,50

celotna vrednost
investicije

državni proračun

SKUPAJ EUR:

10.000,00

0,00
116.969,86

VIRI FINANCIRANJA:

0,00

predhodna leta

lastna sredstva

6. Merilni instrumenti

63.356,03

celotna vrednost
investicije

Občinski proračun

SKUPAJ EUR:

63.356,03

183.200,00
Plan

celotna vrednost
investicije

predhodna leta

2016

2017

2018

realizacija
2018

naslednja leta

1 do 5

1

2

3

4

5

6

državni proračun

1.127.947,18

876.355,84

86.646,97

72.801,79

73.500,00

18.642,58

občinski proračun

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.380.708,92

3.751.720,10

246.371,18

526.243,60

824.200,00

632.174,04

400.000,00

71.792,82

363.800,00

118.124,62

0,00

670.838,21 1.261.500,00

768.941,24

400.000,00

lastna sredstva
ostali viri:
SKUPAJ EUR:

5.475.520,45

4.430.803,50

490.999,51

12.984.176,55

9.058.879,44

824.017,66

0,00

V sklopu investicij je bilo največ sredstev namenjenih obnovi poti in ograj v jamskem spletu
Škocjanskih jam, ureditvi parkirišča ob sprejemnem centru ter izvedbi polnilnih postaj za evozila. Nižja realizacija je predvsem na račun projektne dejavnosti. Tekoče investicije bodo v
večini dokončane v letu 2019.
Ker PŠJ nima finančnih terjatev in naložb ter posojil nismo prikazali preglednic izkaza računa
finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in izkaz stanja in gibanja dolgoročnih
finančnih naložb in posojil.
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6. POROČANJE O IZVAJANJU AKTIVNOSTI ZA LETO 2018
Sodelavci zavoda so o svojem delu redno poročali direktorju. Večjih odstopanj od programa dela in
finančnega načrta v letu 2018 ni bilo. Rezultat poslovanja je pričakovan. Dne 19. 1. 2018 je bil na 1.
seji sveta zavoda potrjen Program dela in finančni načrt PŠJ za leto 2018, dne 26. 2. 2018 pa je bilo
na 2. seji sveta zavoda potrjeno Poročilo o delu in finančno poročilo PŠJ za leto 2017.

7. ZAKLJUČEK
Delo je v letu 2018 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.
Dosežen presežek prihodkov obračunskega obdobja v višini 503.036 € je posledica pospešenega
vlaganja v investicije in nižje realizacije stroškov dela in materialnih stroškov.
Zaradi pomanjkanja kandidatov za vodnike zaposlitve sezonskih delavcev niso bile realizirane v celoti.
V skladu z izvajanjem ciljev so se v večji meri dosegli tudi kazalniki, zastavljeni v programu dela za
leto 2018.
V letu 2018 je zavod ustvaril 3.341.802 € prihodkov, to je skupaj 91,3% od načrtovanih za leto 2018.
Razhajanje med načrtovanimi in realiziranimi prihodki je predvsem iz naslova projektne dejavnosti.

Pripravili:
Strokovne službe zavoda

Direktor:
Stojan Ščuka
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