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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 2019 se nanaša na program dela, ki je bil sprejet na 4. redni seji sveta zavoda 

dne 21. 12. 2018 in potrjen s strani pristojnega ministra s sklepom številka 35602-8/2019 z dne 1. 2. 

2019.  

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

varstva in razvoja parka za obdobje 2018–2022 (v nadaljnjem besedilu PVR). V sodelovanju s svetom 

zavoda in strokovnim svetom je poskrbljeno za dosledno izvajanje nalog, opredeljenih z zakonskimi in 

programskimi akti, ki so primarno namenjene spremljanju in analiziranju stanja narave in izvajanju 

ukrepov varstva, nadzoru nad izvajanjem varstvenih režimov v zavarovanem in vplivnem območju, 

izvajanju mednarodnih konvencij in vodenju obiskovalcev. Poleg tega se nadaljujejo aktivnosti v 

sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, vzdrževanje parkovne infrastrukture ter izobraževanje in 

ozaveščanje širše javnosti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

  



 

 

2. OCENA IZVAJANJA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA 

 

Z opravljenim delom po zastavljenih ciljih v letu 2019 je zavod zadovoljen. Naloge so se opravljale v 

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

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

nemoteno izvajal naravovarstveni nadzor po parku in popis naravnih vrednot. Kljub vsemu je potrebno 

izpostaviti dve zadevi, in sicer, da je Škocjanske jame letos februarja prizadela velika poplava (največja 

po letu 1965) in mestoma poškodovala jamsko infrastrukturo – poškodovani so bili deli poti, ograje, 

električne instalacije, odnesenih je bilo nekaj instrumentov, kar je terjalo precej časa, da se je vse 

očistilo in popravilo. Polega tega je bilo v na koncu leta zabeležen približno pet procentni porast števila 

obiskovalcev nad planiranim, zato je bilo v drugi polovici leta zaradi večjega prihodka, kot je bilo 

predvideno, nujno pripraviti in sprejeti rebalans.   

Zavod je v letu 2019 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. Ta 

projekt bo zaključen v letu 2020. Nadaljuje se izvajanje drugih projektov.  

Poleg zgoraj omenjenega se je v okviru rednih dejavnosti v parku Škocjanske jame (v nadaljnjem 

besedilu park) izvajalo spremljanje stanja lampenflore, 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 bil podpisan sporazum med Občino Ilirska Bistrica, Ministrstvom za okolje 

in prostor ter zavodom. V sklopu nacionalnega monitoringa se je izvedel zimski pregled stanja 

netopirjev v jami. V jamskem sistemu se je nadaljevalo in zaključilo 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.  

 

  



 

 

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 2019. 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 preko 200 m suhih zidov (od načrtovanih 150 m). Izdelana je 

bila izvedbena dokumentacija za elemente urbane opreme, tj. klopi in miz, košev za smeti, stojal za 

kolesa, luči in ekoloških otokov.  

 

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 kljub 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 
1. Varstvene 
upravljavske in 
nadzorne naloge 

2. Naloge urejanja 
obiska in 
ozaveščanja 
javnosti 

3. Razvojne 
naloge 

Število ur - realizacija 
1.1.-31.12.2019 

57.916 16.414 8.039 

Delež ur v % 70,31 19,93 9,76 

Število ur - PLAN 2019 63.164 20.447 9.722 

% realizacije 91,69 80,28 82,69 

Višina programskih 
stroškov v EUR - 
realizacija 1.1.-
31.12.2019 

1.465.643 795.683 343.141 

Delež programskih 
stroškov v % 

56,27 30,55 13,18 



 

 

Višina programskih 
stroškov v EUR - PLAN 
2019 

1.735.999 990.822 460.489 

% realizacije 84,43 80,31 74,52 

Višina investicij v EUR 
- realizacija 1.1.-
31.12.2019 

191.567 688.923 900 

Delež investicij v % 21,73 78,16 0,10 

Višina investicij v EUR 
- PLAN 2019 

222.500 1.024.730 4.000 

% realizacije 86,10 67,23 22,50 

 

Iz zgornje table je razvidno, da je bilo največ ur porabljenih za varstvene, upravljavske in nadzorne 

naloge, programskih stroškov in investicij je bilo največ namenjenih nalogam urejanja obiska in 

ozaveščanja javnosti zaradi povečanega obiska v času sezone ter izvajanja projektne dejavnosti.  

 



 

 

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 zavod. 

 

  



 

 

1. cilj: Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta 

 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Skupaj planirani odhodki (v  €) 
Skupaj realizirani odhodki (v  €) / 

Koordinator 

 
1. Ohranjanje Škocjanskih jam 
in drugega podzemnega sveta 

103.473,52 106.497,27 

 
1.1 Zagotoviti znanstvene 
informacije in analize 35.676,81 38.219,82 

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

3.499,34 
13.466,91 

Šturm 

Ekološko stanje habitatov troglobiontske favne v Škocjanskih jamah je v celoti primerljivo s prejšnjimi 

leti. Podrobnejše poročilo bo narejeno v okviru zaključnega poročila projekta Krasoslovne raziskave za 

trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (v nadaljevanju: Raziskave ŠJ (ARRS), v 

izvedbi Inštituta za raziskovanje krasa (IZRK), Postojna.  

Gradbeno-infrastrukturna dela (vnos, prevoz materialov) so potekala aprila 2019, večinoma po 

pohodnih poteh in niso negativno vplivala k celokupnemu ekološkemu stanju habitata. Podrobno so 

infrastrukturni posegi v jami opisani v točki 4.2. Trend stanja troglobiontov je stabilen. 

I 1.1.b Zagotavljati raziskave, analize 
in spremljanje stanja lampenflore 1.599,47 

1.486,24 
Šturm 

Redno se je izvajalo spremljanje stanja pojavljanja lampenflore. Na kapniških površinah je stanje 

ugodno, brez vidnega pojava nove lampenflore. Na pohodnih poteh je bilo opaziti lampenfloro pod 

LED svetili predvsem na odsekih na ilovici in kovinski mreži. Z IZRK Postojna je bil izveden reden 

monitoring vzorčnih površin, kjer se ugotavlja rast lampenflore. Ni bilo ugotovljenih večjih posebnosti, 

na vzorčnih točkah je opazno zmanjševanje mikrobne biomase v obdobju 2016-2019. Na točkah 

monitoringa se od 2016 merijo tudi barvne spremembe podlage, ki se v obdobju merjenja nekoliko 

spreminjajo.  

Sklep je, da se nadaljuje z monitoringom ter rednim odstranjevanjem lampenflore s pripravkom, 

temelječim na vodikovem peroksidu. Strokovnjaki IZRK upravljalcu redno svetujejo pri problematiki 

odstranjevanja lampenflore, ter pri pripravi pripravka za omejevanje rasti lampenflore. Od marca so 

postavljeni svetlobni merilniki, s katerimi se meri čas osvetljenosti posameznih sektorjev osvetljevanja 

Škocjanskih jam (10 sektorjev). Podatki so zbrani v poročilu »Monitoring svetlobne obremenitve 

škocjanskih jam v letu 2019« (SPIS: 802-1/2020-5). Največ časa je osvetljena Šumeča jama, kjer v 

poletnih mesecih dosega do 240 ur osvetljevanja mesečno.  

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

16.578,66 
6.484,59 

Peric/Šturm 

Nadaljevale so se aktivnosti v okviru projekta Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih 

jam kot svetovne dediščine. To so med drugim geološke raziskave v jamskem sistemu, raziskave 

podzemnega toka Reke in hidrološke raziskave v Šumeči jami v sodelovanju z Univerzo v Trstu. 

Člani Jamarskega društva Gregor Žiberna iz Divače so ob napornih in več desetletnih kopanjih uspeli 

priti skozi enega od dihalnikov (Fedrigov dihalnik) v Martelovo dvorano Škocjanskih jam. Ob tem so 

odkrili nove rove pod stropom, ki so še v fazi raziskav. Predstavitev in nadaljnji ukrepi so bili 

predstavljeni na tiskovni konferenci, potekajo razgovori o nadaljevanju teh raziskav. 

Zaključilo se je z laserskim skeniranjem celotnega sistema Škocjanskih jam v sodelovanju z angleškimi 

jamarji in predstavniki IZRK. 

S predstavniki IZRK in Univerze v Trstu se nadaljuje s spremljanjem nivojev in temperature Reke v 



 

 

Martelovi dvorani in drugih jamah s podzemnim tokom Reke na Krasu, kar omogoča boljše 

razumevanje dinamike pretakanja podzemne Reke med Škocjanskimi jamami in izviri Timave. 

I 1.1.d Zaradi zagotavljanja varnosti 
zaposlenih izvajati meritve radona 13.999,34 

16.782,08 
Debevec 

V letu 2019 se je izvajalo kontinuirne in kvartalne meritve radona (Rn) in potomcev ter spremljalo čas 

zadrževanja zaposlenih v jami z namenom izdelave ocene prejete efektivne doze sevanja, ki bo podana 

marca 2020. Redno se je vodila evidenca časa zadrževanja v jami. V letu 2019 so vodniki opravili 

6.842 ur v jami, zaposleni na upravi pa 720. V aprilu je bil opravljen inšpekcijski pregled, ki je pokazal 

pravilno in dosledno izvajanje varstva zaposlenih pred sevanji. Izdelani sta bili dve vmesni oceni 

prejetih doz sevanja za vodnike, da bi preprečili preobremenjenost posameznikov v sezoni. Decembra 

so bile opravljene dodatne meritve aerosolov.  

Zaradi visokih temperatur novembra 2018, so bile dodatne meritve koncentracije radona na delovnem 

mestu v prostorih uprave in informacijskega centra, izvedene v januarju 2019. V prostorih uprave v 

Škocjanu 2, interpretacijskega centra v Škocjanu 3, prodajalne spominkov ter informacijske točke s 

pisarno komercialne službe, so koncentracije radona visoke. Pripravljen je bil pregled ur zadrževanja 

na delovnem mestu za zaposlene na upravi, ki predstavlja osnovo za oceno prejete doze sevanja za 

zaposlene, ki ne delajo v jamskem okolju. Zaradi visokih doz bo v letu 2020 potrebno izvesti postopke 

za primerno sanacijo prostorov. 

 

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

36.571,74 36.143,73 

I 1.2.a Izdelati načrt conacije jame 10.798,76 
10.608,14 

Šturm 

V sodelovanju z IZRK se je nadaljevalo s terenskimi vzorčenji in analizami za pripravo strokovnih 

podlag za izdelavo načrta conacije jam.  

Spremljajo se fekalni indikatorji v gvanu netopirjev na različnih mestih v jami ter pojav antibiotičnih 

rezistenc - pomemben vektor vnosa in prenosa mikroorganizmov v jamah predstavljajo živali in ljudje. 

Spremlja se sedimentacija in koncentriranja bioaerosolov naravnega in človekovega izvora v 

turističnem delu jame, v vzorcih se je preverilo tudi prisotnost stafilokokov, ki so sestavni del kožnega 

mikrobioma človeka in s tem tudi indikatorski organizem za prisotnost obiskovalcev. Ti so bili v 80% 

pozitivni.  

V Škocjanskih jamah se je vzpostavilo mrežo 28 merilnih točk za spremljanje koncentracije delcev v 

zraku za ugotovitev naravnega ozadja in možnega turističnega vpliva. Ocena naravnega ozadja ter 

spremljava vpliva turizma na zastopanost delcev v zraku po frakcijah (0.3um, 0.5um, 1.0um, 2.5um, 

5.0um, 10um) kaže, da je jama klimatsko zelo razgibana, kar se kaže tudi v koncentraciji in 

razporeditvi frakcij delcev v zraku po posameznih klimatskih sektorjih. V vodnem delu jame ima 

pršenje Reke in ustvarjanje (naravnih) aerosolov verjetno pomemben vpliv na povišano zastopanosti 

večjih delcev v zraku. V Tihi jami je bila nekoliko povišana koncentracija velikih delcev (10 μm) na 

višku turistične sezone – avgusta 2019.  

I 1.2.b Implementacija načrta 
ureditve jame  

1.206,60 
938,68 
Peric 

Za namene kvalitetnega, varnega in trajnostno naravnanega obiska jame, se ureja in prilagaja 

infrastruktura v jami in način vodenja.  

I 

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

1.079,65 
1.056,01 

Peric 



 

 

Na podlagi rezultatov monitoringa lampenflore, predvidenih ob koncu leta, se bo lahko predlagalo 

ustrezne korekcije in ukrepe osvetljevanja jame.  

Za načrtovanje obiska v Hankejev kanal so bili upoštevani predlogi in smernice, ki so bili podani s 

strani ZRSVN. 

V zvezi z vnosom mikroorganizmov v jamo je v pripravi postavitev dezinfekcijskih barier pred vhodom 

in na izhodih iz jame. Predlagani so tudi ukrepi izogibanja prenosa morebitnih rizičnih faktorjev z 

obiskovalci jame.  

Na podlagi povišanja koncentracije delcev v določenih obdobjih v nekaterih delih jame se predlaga 

nadaljevanje meritev, da se potrdijo morebitna sezonska gibanja različnih frakcij delcev po posameznih 

klimatskih sektorjih jame ter vpliv masovnega turizma na njihovo povišanje. 

Zlasti v času visokih voda oziroma poslabšanega stanja Reke ob organskem onesnaženju je podan 

predlog, da se obiskovalci izogibajo neposredni bližini Reke oziroma se skrajša kontaktni čas z aerosoli. 

Drugi izsledki raziskav bodo vključeni v načrt preudarne rabe, ko bodo v celoti zaključeni. 

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

23.486,73 
23.540,90 
Cerkvenik 

V okviru projekta Raziskave ŠJ (ARRS) so bile po poplavi v februarju postavljene nove postaje za 

zvezno merjenje parametrov za spremljanje mikroklime v turističnem delu Škocjanskih jam. Rezultati 

ne kažejo trajnih odstopanj od naravnega stanja, zato omilitveni ukrepi niso bili potrebni. 

 

1.3 Z ustreznimi ukrepi 
vzpostaviti sonaravne ekološke 
značilnosti v Škocjanskem 
jamskem spletu 

31.224,97 32.133,72 

I 

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

19.796,79 
21.359,27 

Šturm 

Pripravljena sta bila dokumenta »Predlagane tehnične rešitve za zmanjševanje pojavljanja lampenflore 

na kapnikih v turističnem delu Škocjanskih jam« (SPIS: 802-1/2019-6) in »Načrt osvetljenih površin v 

turističnem delu Škocjanskih jam, na katerih se izvajajo ukrepi omejevanja in zaviranja rasti 

lampenflore« (SPIS: 802-1/2019-2 in 802-1/2019-1). 

Izvedeni so bili ukrepi za omejevanje in zaviranje rasti lampenflore na osvetljenih površinah v jami 

zaradi prekomernega osvetljevanja v komercialne namene turističnega obiskovanja, po protokolu, na 

skupni površini 2.205 m2 pohodnih in kapniških površin. Trend pojavljanja nove lampenflore je 

negativen. Stanje lampenflore na površinah, kjer se izvajajo ukrepi, je nično. 

I 

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

6.244,95 
5.592,95 
Opara 

Ob obnovitvenih delih v Hankejevem kanalu je bila odstranjena in odnešena stara ograja iz jame.  

Po februarski poplavi se je temeljito očistilo poti, naplavljene odpadke in uničeno opremo. 

V okviru mednarodnega kongresa se je v Paradižu saniralo nekaj podpisov, ponvice ob poti, polomljene 

kapnike in odneslo nekaj odpadkov iz jame. 

Iz Mahorčičeve jame je bila iz struge odstranjena stara železna ograja, ki je bila kot odpadek odložena 

na robu Mahorčičevega jezera. 

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

5.183,23 
5.181,50 
Cerkvenik 



 

 

PŠJ in IZRK sta od 7. do 9. oktobra 2019 gostila mednarodni kongres "Trajnostno upravljanje 

turističnih jam". Kongresa se je udeležilo 30 udeležencev iz šestih držav. Namen kongresa je bil 

seznaniti se z obstoječimi praksami upravljanja turističnih jam in izzivi, s katerimi se upravljavci soočajo 

pri njihovem upravljanju. Pozornost je bila posvečena tudi spremljanju stanja in poškodbah v 

turističnih jamah. Osrednje del kongresa je predstavljala delavnica, ki sta jo vodila Val in Jim Werker 

iz ZDA, kjer sta predstavila različne neinvazivne tehnike sanacije poškodb po jamah, ki so posledica 

rabe jam, in sicer čiščenje jamskih tal, odstranjevanje grafitov in drugih ostankov z jamskih sten, 

restavriranje umetno polomljenega kapnika in druge. Udeleženci so si v okviru kongresa ogledali tudi 

Hankejev kanal v Škocjanskih jamah in jamo Vilenico.  



 

 

Število ur na zaposlenega za izvedbo 1. cilja 

 

Zaposleni 
Število ur 

plan/real. 
Zaposleni 

Število ur 

plan/real. 
Zaposleni 

Število ur 

plan/real. 

Zorman 55/50 Požar 25/32 Opara 150/130 

Debevec 100/100 Čehovin 24/24 Smerdelj 100/80 

Peric  192/196 Lozej 132/132 Pečar  4/2 

Šturm 600/600 Iulita 60/60 Lozer 36/36 

Martinčič 8/8 Može 20/8 Markočič 30/30 

Cerkvenik 275/390 Fajdiga 50/50   

Polh 8/8 Hohnjec 32/32 Skupaj število ur 2.006/1.866 

 

 

Kazalnik za 1. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 

1. Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega 

podzemnega sveta 

 

 

- Zagotovljena je bila ohranitev dobrega 

ekološkega stanja habitatov netopirjev v parku 

na 3,5 ha površine  

- Izveden je bil ukrep najmanj 1.330 m2 tretiranih 

kapniških površin, kjer se zavira rast 

lampenflore v letu 2019, ter osvetljenih 

predelov pohodne površine 

 

 

Razdelitev skupnih odhodkov za 1. cilj po virih financiranja 

 

Odhodek Plan 2019 Realizacija 2019 % realizacije 

Plače – proračun – javna služba 18.563,67 19.358,18 104 

Plače – NVFJS  17.909,85 15.290,49 85 

Plače skupaj 36.473,52 34.648,68 95 

Stroški – NVFJS 67.000,00 41.848,60 62 

Plače - NJVFJS - sofinanciranje projektov 0,00 30.000,00 0 

Stroški skupaj 67.000,00 71.848,60 107 

Odhodki skupaj 103.473,52 106.497,28 103 
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2. cilj: Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter 

habitatnih tipov  

 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Skupaj planirani odhodki (v  €) 
Skupaj realizirani odhodki (v  €) / 

Koordinator 

 

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

731.229,84 522.515,75 

 
2.1 Ohranjati geomorfološke in 
geološke naravne vrednote 
izven sistema Škocjanskih jam 

213.748,83 199.564,02 

I 

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

91.846,63 
77.609,26 

Cerkvenik/Zorman 

Naravovarstveni nadzorniki so v letu 2019 dobili nove uniforme, ki so enotne za celo Slovenijo. 

Zakupljene so bile štiri licence za elektronsko poslovanje, ki se je pričelo s 14. 3. 2019. Reden 

naravovarstveni nadzor se v sodelovanju z vodniško službo izvaja vsak dan. Sodelovanje z 

medobčinsko inšpekcijo je uspešno, s policijo redno sodelujemo na področju omejevanja vožnje z 

vozili v naravnem okolju in nočne kontrole parkirišč v parku ter pri ugotavljanju statusa na videz 

zapuščenih vozil in prijavah kaznivih dejanj. 

Skupno je bilo izrečenih 280 ustnih opozoril. Največji delež se nanaša na fotografiranje v jami ter na 

dotikanje kapnikov, poskuse prenočevanja v parku, ki se jih omejuje s pisnim in ustnim obveščanjem 

zadnjih obiskovalcev na parkirišču. Skupaj so nadzorniki obravnavali 16 prekrškov, od tega so izrekli 

sedem plačilnih nalogov in šest obvestil o prekršku ter izdali tri pisna opozorila. Od tega bo ena globa 

dana v izterjavo, za eno neporavnano obvestilo bo izdan še plačilni nalog.  

Poleg omenjenega so nadzorniki izdali še tri prijave inšpekciji za odlaganje kosovnih odpadkov na 

vplivnem območju parka, nedovoljen posek dreves v lasti PŠJ in nedovoljeno nasipanje izkopnega in 

gradbenega materiala na območju Ilirske Bistrica. Nadzorniki so opazili tudi nepooblaščeno sondiranje 

- kopanje tik ob vhodu v grad Školj, ki je v lasti zavoda. Obvestilo o dejanju je bilo posredovano 

ustreznim službam. Zaradi neznanega in nedovoljenega poseka lesa, je bila policiji in inšpekciji 

posredovana prijava proti neznanemu storilcu. Naravovarstvena nadzorna služba (NNS) je 

obravnavala in prijavila policiji tudi opuščeno vozilo v parku in ostanke domnevnih migrantov (obleka, 

obutev, drugi odpadki), ki jih je tudi sproti čistila. 

Z inšpekcijo za okolje je bil organiziran sestanek na temo izrednih dogodkov (npr. v primeru 

ponovnega onesnaževanja Reke).  

Maja je NNS dobila obvestilo o neprimerni sanaciji potoka Padež v vplivnem območju parka, kjer je 

bilo na račun sanacije po poplavah, z neprimernimi posegi (odstranitev dreves, regulacija okljuk in 

tolmunov) regulirano bistveno več struge, kot je bilo to dovoljeno s strani ZRSVN OE NG. Opravljen 

je bil pregled stanja skupaj s predstavniki ZRSVN, obveščen je bil izvajalec, ki je z deli prenehal. 

NNS je na pobudo krajanov odšla na pogovor o načrtovani aktivaciji opuščenega kamnoloma pri Volčah 

v vplivnem območju parka. Zaradi še drugih dejavnosti, ki naj bi se tam v bodoče izvajale (odlaganje 

gradbenih odpadkov) je stališče zavoda do načrtovanih aktivnosti na tej lokaciji odklonilno. 

NNS je sodelovala s ponudnikom storitve aplikacije nadzornik ter sproti in uspešno reševala težave ob 

uporabi elektronske aplikacije za prekrškovni postopek v parku. Predstavniki parka so se udeležili tudi 

letnega srečanja, kjer je ponudnik predstavil novosti, rešitve in spremembe zakonodaje na področju 
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prekrškovnih postopkov. Vodja NNS je sodeloval pri letnem izobraževanju in izpitih prostovoljnih 

naravovarstvenih nadzornikov, ki jih organizira MOP. 

Prostovoljni naravovarstveni nadzorniki redno obveščajo o svojih opažanjih na terenu. V letu 2019 je 

bilo aktivnih 32 prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov, ki so decembra pripravili poročila od delu, 

za njih je bil nabavljen en kos terenske opreme v skladu s pogodbo o prostovoljstvu. Njihova splošna 

ocena je, da je stanje na terenu dobro, še vedno pa so prisotne težave, ki se pojavljajo že vsa leta: 

zasipavanje z gradbenimi odpadki (predvsem na vplivnem območju) in njihovo nepravilno deponiranje 

po zaključku gradbenih del, odlaganje odpadkov na glavni cesti pod Vremščico (kosovni odpadki, 

pnevmatike). V zadnjih letih je opaziti več odpadkov, ki jih puščajo migranti. Poleg odpadkov 

prostovoljni nadzorniki zaznavajo spuščene pse v naravnem okolju ter nabiranje naravnih virov (oboje 

v manjši meri).  

I 2.1.b Izvajati redno spremljanje 
stanja v naravi 98.490,75 

104.874,73 
Cerkvenik/Zorman 

S terenskimi obhodi v okviru naravovarstvenega nadzora se je redno spremljajo stanje v parku in širši 

okolici. Spremljanje stanja se je izvajalo tako na terenu kot v Škocjanskem jamskem sistemu in ostalih 

jamah.  

NNS je sodelovala z VGP Drava ter spremljala in usmerjala dela pri sanaciji naplavljenih in podrtih 

dreves, vej in ostalega materiala pred ponorom Reke in v Malnih. 

Nadaljevalo se je sodelovanje z nevladnimi organizacijami, predvsem s civilnima iniciativama Brkini in 

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

BOK. NNS dobro sodeluje tudi z Zavodom za gozdove, s katerim poteka skupno obveščanje in 

sodelovanje pri skupnih dogodkih (npr. obveščanje o posekih in kršitvah). 

V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) se je na območju mirnih con izvajal redni naravovarstveni 

nadzor v trajanju vsaj dva dni na mesec. 

I 

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

14.451,77 
12.672,33 
Zorman 

Redno spremljanje stanja naravnih vrednot poteka v okviru redne službe NNS. V letu 2019 so bile 

pregledane poleg Škocjanskega jamskega spleta še Mušja ali Velika jama na Prevali, Skeletna ali Mala 

jama na Prevali, Luknja v Lazu, Tominčeva jama, Jama slikarjev in jama Škrlica. Nadzor je potekal 

tudi po površju na območju vseh dolin, soteske in drugih površin nad jamo vključno s kapnikom v 

Lipjih jamah. 

Nujni ukrepi, razen pobiranja smeti in odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, niso bili 

potrebni.  

V Malnih je upravljalec VGP Drava ob sodelovanju NNS odstranil večja debla in naplavljen material, ki 

se je odložil na jezu in otočkih sredi struge. Material bi lahko zaradi ponovne večje poplave povzročal 

škodo na infrastrukturi, tako kot ob visoki poplavi februarja. Smeti in ostal nenaraven material je bil 

odstranjen postopoma ob čistilni akciji in kasneje. 

I 2.1.d Spodbujati hidrološke, 
geomorfološke in geološke raziskave 8.959,68 

4.407,71 
Peric 

Nadaljevale so se aktivnosti v okviru projekta Raziskave ŠJ (ARRS), predvsem geološke raziskave na 

površju. V sklopu projekta Krasn'krš so bile preučene nekatere vrtače v zahodnem delu parka.  

Potekajo priprave za vzpostavitev novega oziroma nadgradnjo obstoječega hidrološkega modela Reke, 

s katerim bi se dalo natančneje napovedovati poplave v jami. 

V sodelovanju s češkimi geologi so bile izvedene georadarske meritve na površju nad podzemnim 

tokom Reke med Škocjanskimi jamami in Kačno jamo. Rezultati so nakazali možne podzemne rove v 

več nivojih, kar bi bilo potrebno potrditi z nadaljnjimi jamarskimi raziskavami. 



 

15 
 

 

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

13.928,92 11.946,15 

I 

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

2.576,97 
1.211,65 

Cerkvenik/Zorman 

V letu 2019 niso bili opaženi nobeni posebni dogodki. Vodniška služba še vedno spremlja stanje pen 

na Reki, kjer se še vedno kažejo odstopanja, predvsem ob koncih tedna. 

I 2.2.b Iz struge ter brežin Reke in 
Sušice odstraniti odpadke 2.474,38 

2.462,41 
Opara/Peric 

Čiščenje brežin Reke se izvaja v okviru čistilne akcije in rednih obhodov. Skupaj z nekaterimi domačini 

je bil organiziran spust po reki od Buj do Malnov pred ponorom v Škocjanske jame, pobranih je bilo 

več vreč smeti, največji problem je PVC silažna embalaža. 

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

3.499,34 
1.955,58 
Šturm 

V sodelovanju z IZRK so bila izvedena terenska vzorčenja prenikajoče vode v Škocjanskih jamah, 

podrobnejši rezultati so vključeni v zaključnem poročilu. Zaznano je bilo kontaminiranje prenikle vode 

z Escherichia coli (koliformne enterobakterije) iz nekaterih vzorcev prenikle vode v Škocjanskih jamah.  

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

5.378,23 
6.316,51 
Debevec 

V prvi polovici leta 2019 se je nadaljevalo z izvajanjem spremljanja meteoroloških podatkov. Do 

vključno maja se je redno izvajalo vzdrževalna dela z odvzemom vzorcev vode na meteorološki in 

padavinski postaji Škocjan.  

 

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

503.552,09 311.005,57 

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

157.056,20 
41.076,72 

Šturm/Kokalj 

V okviru projekta Za Kras (ESRR) je predvideno zagotavljanje ugodnega stanja ptic s pogodbenim 

varstvom, ki pa zaradi zapletov pri ukrepu travišča še ni vzpostavljeno, novelacija projekta je v 

pregledu na MOP. Nabavljena je bila telemetrična oprema, s katero se je v sodelovanju z DOPPS 

opremilo in spremljalo pet samcev velike uharice. 

I 

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

47.412,60 
49.908,13 

Debevec/Šturm 

Izveden je bil zimski pregled stanja hibernacije netopirjev v parku. Stanje je primerljivo s prejšnjimi 

leti. Po februarski poplavi v jami so se hibernirajoče kolonije odmaknile iz dotedanjih lokalitet, junija 

pa so bili netopirji zopet opaženi v večjem številu na drugih lokacijah. Redno se spremlja ekološke 

pogoje habitata netopirjev ter morebitne motnje (osvetljevanje, gradbena dela v jami in drugo).  

V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) se je izvajal monitoring netopirjev. Izvajalec je oddal štiri 
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vmesna poročila. Rezultati prinašajo prve podatke o lokacijah prehranjevalnih habitatov in letalnih 

poteh, ki jih uporabljajo netopirji na širšem območju parka. Prisotnost južnega podkovnjaka in 

brkatega netopirja je bila med delom v parku zaznana prvič, s čimer je skupno število vrst netopirjev 

v parku naraslo na 23. 

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

39.510,22 
24.516,62 

Šturm/Zorman 

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 okolici kalov se je 

odstranilo prekomerno zarast. 

V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) se je poleti v Matavunu obnovilo kal »Na Kaličih«, ki uspešno 

drži vodo. Dvoživke še niso bile opažene. 

I 2.3.d Zagotavljati ugodno stanje 
ostalih vrst iz habitatne direktive 12.631,03 

11.487,61 
Debevec/Šturm 

V sklopu pregleda stanja kačjih pastirjev v letu 2019 je bil prvič na območju parka Škocjanske jame 

zabeležen najden ogrožen prodni paškratec (Erythromma lindenii), in sicer na več odsekih Reke od 

Vremskega polja do Naklega. Na Reki je bil popisan tudi pasasti bleščavec (Calopteryx splendes), ki 

še ni bil znan za območje parka.  

Skupaj z v letu 2019 popisano višnjevo devo na kalu Globočaj je sedaj na območju parka znanih 34 

vrst kačjih pastirjev. Znotraj mej parka smo tokrat popisali 14 vrst. Razlog za manjše število je manjša 

pestrost habitatov. Po obstoječih podatkih pa je videti, da je število vrst na kalih in reki, lahko višje 

kot se je izkazalo v pregledu 2019. Kali so večinoma v slabem stanju, veliko že obnovljenih je suhih. 

Za izboljšanje stanja mreže vodnih habitatov je nujno vzdrževanje obstoječih kalov in obnova 

opuščenih kalov v širši okolici parka. 

I 2.3.e Zagotavljati spremljanje stanja 
habitatnih tipov iz habitatne direktive 12.219,37 

2.476,62 
Debevec/Šturm/Zorman 

V sodelovanju s člani Odbora za varstvo narave BOK, so potekale priprave na vključevanju 

prostovoljcev v projekt Ljudska znanost. V letu 2020 se bodo pridružili dejavnostim taborniki. Izvedena 

so bila strokovna izobraževanja na temo prepoznavanja netopirjev. Izdelan je spletni obrazec, v 

katerega bodo opazovalci lahko vnašali lokacije in opažanja v 2020. Pregled lokacij v Škocjanskih 

jamah in vzorčenje vode za DNA Proteusa, se zaradi tehničnih težav ponudnika v letu 2019 ni izvajalo.  

Od avgusta deluje v Svetinovi dvorani v Škocjanskih jamah merilna sonda za zvezno merjenje 

koncentracije kisika in nitratov v Reki v času nizkega vodostaja. Ni bilo zaznanih zakonsko predpisanih 

presežnih vrednosti nitratov, koncentracija kisika kaže občasna nihanja (ki bodo ustrezno pojasnjena 

šele z dolgotrajnejšimi meritvami). Trend kvalitete podzemne vode Reke glede NO3 in O2 je pozitiven 

(+). 

Spremljalo se je stanje habitatnih tipov iz habitatne direktive v parku. Stanje HT 62A0, 5130, 8310, je 

primerljivo s prejšnjimi leti, brez večjih posebnosti. Stanje HT 8160 »Srednjeevropska karbonatna 

melišča v submontanskem in montanskem pasu« je bilo v Veliki in Mali dolini podvrženo 

infrastrukturno-gradbenim posegom. Na delu habitata je bila v skladu s pridobljenimi pogoji in  

soglasjem postavljena na novo jeklena mreža, ki deloma zadržuje naravne procese formacije melišč. 

Stanje se je na tem habitatnem tipu zaradi postavitve novih mrež spremenilo, zato bo zavod zagotovil 

bolj podrobno spremljanje stanja in v primeru negativnega vpliva primerno ukrepal. 

I 

2.3.f Zagotoviti spremljanje stanja 
ostalih habitatnih tipov in po potrebi 
predlagati varstvene ukrepe za 
najbolj ogrožene habitatne tipe 

20.538,08 
13.490,53 
Debevec 
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V letu 2019 se je izvajalo kartiranje negozdnih habitatov na testnih ploskvah Divača in Dane pri Divači 

ter pregled onesnaženja v vplivnem območju parka s kmetijsko plastiko in odpadki živalskih farm.  

Najbolj zastopana zbirna habitata sta suha in polsuha travišča ter obdelane površine.  

Delež površin negozdnih habitatov v manj ugodnem stanju se je v letih 2015 do 2019 zelo povečal na 

območju Divače in zmerno povečal v Danah pri Divači. V vsakem od teh območjih delež negozdnih 

površin v manj ugodnem stanju trenutno predstavlja dve tretjini negozdnih habitatov.  

Med površinami habitatnih tipov Priloge I Direktive o Habitatih so na območju monitoringa 

najpogosteješi submediteransko-ilirski polsuhi ekstenzivni travniki, v Divači temu sledi 

submediteransko-ilirski pašniki in suhi kamniti travniki z nizkim šašem in skalnim glavincem, v Danah 

pri Divači pa srednjeevropski kseromezofilni nižinski travniki na razmeroma suhih tleh in nagnjenih 

legah s prevladujočo visoko pahovko. Delež teh površin v neugodnem stanju se v nekaj primerih 

povečuje.  

Celokupno se je površina njiv in intenzivnih travnikov v obdobju od 2015 do 2019 nekoliko zmanjšala 

zaradi zmanjšane površine njiv.  

Aktivnih pašnikov je v Divači več kot v Danah pri Divači. Njihov delež se je od leta 2015 do 2019 

nekoliko zmanjšal zaradi zaraščanja, ki se je v zadnjem opazovalnem obdobju močno povišalo.  

Pri pregledu območja so bila popisana le tri odlagališča v bližini vasi in ob neposredni bližini ceste. Dve 

manjši odlagališči s pretežno gradbenih materialom sta bili v gozdu od Betanje proti Dolnjim Ležečam 

in proti Naklem, medtem ko je največje odlagališče popisano na parkirišču tik ob cesti Gornje Vreme 

– Ilirska Bistrica. Na odlagališču so bili gradbeni material, plastika, komunalni odpadki ter mrtve živali. 

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

22.320,83 
13.821,15 

Debevec/Šturm 

V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) je bila v marcu in aprilu ponovno izvedena akcija usmerjanja 

dvoživk na cesti Famlje-Ribnica. Izbranih je bilo 17 varuhov, ki so pod vodstvom sodelavcev na 

projektu 44 dni dežurali in prenašali dvoživke čez cesto. Prenesli so 375 dvoživk, kar je manj kot lani 

(519). Izobraževanje varuhov je pred začetkom dežurstev izvedla strokovnjakinja iz CKFF. 

Trend pojavljanja novih evidentiranih vrst pajkov v osrednjem zavarovanem območju izrazito narašča. 

Do danes je bilo evidentiranih 94 različnih vrst. V letu 2019 je bilo v parkov najdenih 62 vrst pajkov. 

Prevladujejo predstavniki družine skakačev (Salticidae), baldahinarjev (Linyphiidae), križevcev 

(Araneidae), lijakarjev (Agelenidae), rakovičarjev (Thomisidae) in volkcev (Lycosidae). Visoko vrstno 

pestrost potrjujeta tudi dve vrsti, ki sta novi za Slovenijo, Pisaura mirabilis in Evarcha sp..  

V letu 2019 so bili, v času od marca, do novembra 2019, v zavarovanem območju parka Škocjanske 

jame izveden popisi nočnih metuljev in kobilic. Pri kobilicah je bilo zbranih 637 podatkov za 48 vrst 

kobilic, kar je največje število opazovanih vrst v eni sezoni v PŠJ. Najdenih je bilo 6 vrst kobilic, ki za 

park še niso bile znane. Te so: Mecostethus parapleurus,  Gryllotalpa gryllotalpa, Cyrtaspis scutata, 

Tetrix kraussi, Tetrix subulata, Tetrix tenuicornis. Za park je tako sedaj znanih 58 vrst kobilic, kar je 

37% vseh v Sloveniji znanih vrst kobilic.  

V letu 2019 je bilo popisanih 609 vrst metuljev in zbranih 1874 terenskih podatkov. Število vrst je kar 

veliko, ob upoštevanju dejstva, da vreme za popise metulje ni bilo ugodno. Danes je za park znanih 

744 vrst metuljev. Skupaj z vrstami, ki smo jih zabeležili v sezoni 2019 in v prejšnjih letih, imamo 

podatke za 708 vrst metuljev, od tega 107 vrst dnevnih metuljev in 637 nočnih vrst.  

V času od junija do septembra smo registrirali nekaj čez 100 vrst na nočni popis. Po vrstah 

najštevilčnejša družina so pedici (141 vrst), sovke (113 vrst) in zavijači (63 vrst). Skupno smo na 

območju parka ugotovili 19 zavarovanih in ogroženih vrst nočnih metuljev, tudi dve vrsti Natura 2000, 

to sta hromi volnoritec (Eriogaster catax) in črtasti medvedek (Euplagia quadripuntaria). Pestrost vrst 

v ožjem zavarovanem območju je srednje visoka in predstavlja 20% vseh znanih vrst metuljev v 

Sloveniji. Skupno smo na območju parka ugotovili 19 zavarovanih in ogroženih vrst nočnih metuljev. 
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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 

9.199,93 
6.873,78 

Zorman/Kokalj 

Redna košnja travnikov v okolici sprejemnega centra, muzejev, uprave in ostalih turističnih točk v 

parku (trg v Matavunu, cerkev v Škocjanu) ter ob glavnih poteh je potekala po planu. Na travniku ob 

upravi je bila zaradi zagotavljanja biotske pestrosti in nemotenega razmnoževanja rastlin in živali 

(trave, zeli, žuželke ...) košnja izvedena pozno (zadnje dva dni junija), po cvetenju trav in zaključenem 

razmnoževanju žuželk.  

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

Na delavnicah se je izdelalo in kasneje namestilo osem novih krmilnic in 25 novih netopirnic. S pomočjo 

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

S pomočjo praktikantov - naravovarstvene tehnice in gozdarskega tehnika so se izvajali ukrepi 

vzdrževanja nekaterih mejic in poti po parku. 

I 

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

4.599,15 
3.513,07 

Šturm/Zorman 

Potekal je reden monitoring pojavljanja in stanja tujerodnih invazivnih vrst (TIV) v parku. Sproti in 

redno se je odstranjevalo pajesen in pelenolistno ambrozijo na lokacijah v okolici sprejemnega centra 

in ob glavni cesti. Pri odstranjevanju smo uporabljali zgolj sonaravne tehnike – puljenje, košnja, 

izruvanje, mulčenje, trganje. Ob strugi Reke, kjer se pojavlja topinambur in nedotika, pa so vidne 

posledice poplave, ki je zgornjo plast proda in zemlje odnesla in letos ni tako velike in obsežne prerasti 

kot je bila v prejšnjih letih. Ukrepalo se je tudi v Famljah ob desnem bregu Reke, kjer se je pojavil 

japonski dresnik. V letu 2019 je bilo stanje pojavljanja TIV v celoti primerljivo s prejšnjimi leti. Trend 

TIV v letu 2019 lahko v splošnem ocenimo kot stabilen (0). Pojavljanje TIV znotraj PŠJ je večinoma 

točkaste narave in je pod kontrolo. V sestojih se pojavljajo TIV na prodiščih Reke in poplavnih brežinah 

v Malnih. Ugotovljenih ni večjih groženj TIV za N2k vrste iz HT. Ugotovljenih ni večjih groženj TIV za 

N2k HT. Razrast TIV je večinoma točkasta in ostaja v vsakoletnem obsegu. Razrast TIV na poplavnih 

brežinah Reke v soteski (sestoji) je v vsakoletnem obsegu in se ne širi. TIV v obsegu pojavljanja 

zaenkrat še ne vplivajo negativno na HT, ne vplivajo negativno na druge domorodne vrste. Stanje 

pojavljanja in razrasti TIV v parku je pod kontrolo. Razrast TIV na brežinah Reke in prodiščih v Malnih 

je lahko ocenjena kot najbolj problematična, z vidika vizualne podobe, vendar se pojavlja vsako leto 

v bolj ali manj enakem obsegu (enoletnice) in je popolnoma podvržena naravni sukcesiji, dinamiki 

poplavnih vod in prodiščem. TIV izven teh območji v soteski Reke niso opažene. V stoječih vodnih 

telesih v parku nismo opazili TIV (zlate ribice, ribe). Stanje je ugodno, stabilno. 

Splošni trend in ocena pojavljanja TIV v 2019 je: stabilen (0). Pripravljeno je tudi podrobnejše poročilo 

z ukrepi, oceno trendov, oceno tveganj TIV s terenskimi popisnimi listi za 2019, SPIS: 802-1/2019-13. 

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

173.815,08 
142.883,12 

Pečar 

Zaradi zagotovitve dostopa in dovoza z ustrezno kmetijsko mehanizacijo, sta bili odkupljeni dve manjši 

parceli št. 257/82 in 502/2, obe v k. o. 2460 – Naklo. Na obeh straneh razširjene poljske poti sta bila 

zgrajena dva nova kamnita suhozida v skupni dolžini 135 m.  

V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) se je odkupilo parcele št. 257/10 k. o. 2460 – Naklo nad Lisično 

in dve parceli št. 929/1 in 929/2 obe k. o. 2451 – Dolnje Ležeče v dolu Lisična z namenom vzpostavitve 

mirne cone za zaščito domovanja ogroženih vrst, ki jih naslavlja projekt.  

V kanjonu Reke se je odkupila tudi parcela št. 257/20 k. o. Naklo, ki leži znotraj območja NATURA 
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2000. 

I 

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

2.719,93 
469,34 
Zorman 

V soteski Reke pri Malnih je bila spomladi odstranjena večina debel robinije, ki so bila polomljena ob 

februarski poplavi. Na poti proti Dolnjim Ležečam je bilo odstranjenih nekaj nestabilnih črnih borov, ki 

so ogrožali infrastrukturo ter varnost obiskovalcev in pohodnikov po planinski transverzali. 

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

1.529,67 
488,89 
Opara 

Slabe vremenske razmere so neugodno vplivale na količino medu. Potekajo razgovori za oddajo 

čebelnjaka v najem.  
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Število ur na zaposlenega za izvedbo 2. cilja 

 

Zaposleni 
Število ur 

plan/real. 
Zaposleni 

Število ur 

plan/real. 
Zaposleni 

Število ur 

plan/real. 

Pečar  8/12 Martinčič 32/32 Smerdelj 20/10 

Zorman 680/674 Polh 52/52 Cerkvenik 632/590 

Debevec 167/260 Požar 498/584 Lozer 20/20 

Šturm 680/680 Čehovin  583/656 Sezonski vodniki 5.500/5.000 

Peric 272/288 Lozej 290/290 Kranjc 9/15 

Opara 90/45 Iulita 490/490 Markočič 430/450 

Ivančič 200/280 Fajdiga 790/766 Kokalj NNS 88 

Kokalj 983/880 Može 699/726   

Pečar F. 985/932 Hohnjec 516/628 Skupaj število ur 14.995/14.076 

 

Kazalnik za 2. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 

2. Ohranjanje ugodnega stanja naravnih 

vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter 

habitatnih tipov drugod v parku 

- potrdilo se je prisotnost (P) 11 kvalifikacijskih 

vrst Nature 2000 iz habitatne direktive in 7 iz 

ptičje direktive, ki so bile doslej ugotovljeno 

prisotne v zavarovanem območju parka 

- zagotavlja se ugodno stanje na 54 naravnih 

vrednotah 

 

 

Razdelitev skupnih odhodkov za 2. cilj po virih financiranja 
 

Odhodek Plan 2019 Realizacija 2019 % realizacije 

Plače – proračun – javna služba 71.405,37 72.324,14 101 

Plače – NVFJS  143.040,23 134.483,17 94 

Plače - NJVFJS - sofinanciranje projektov 3.284,64 2.195,04 67 

Plače iz projektov RS 15.798,95 2.557,09 78 

Plače iz projektov EU 9.164,65 22.666,88 247 

Plače skupaj 242.693,84 234.226,32 97 

Stroški - proračun - javna služba 4.676,00 0,00 0 

Stroški – programi 3.000,00 3.000,00 100 

Stroški – NVFJS 94.860,00 52.671,08 56 

Stroški - NVFJS - sofinanciranje projektov  0,00 3.335,33 0 

Stroški iz projektov RS 32.700,00 7.967,77 24 

Stroški iz projektov EU 130.800,00 31.871,09 24 

Stroški skupaj 266.036,00 98.845,27 37 

Investicije – NJVFJS  5.000,00 10.559,11 0 

Investicije iz projektov RS  43.500,00 35.777,02 82 

Investicije iz projektov EU 174.000,00 143.108,03 82 

Investicije skupaj 222.500,00 189.444,16 85 

Odhodki skupaj 731.229,84 522.515,75 71 
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3. cilj: Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine  
 

Prior. 
Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Skupaj planirani odhodki (v  €) 
Skupaj realizirani odhodki (v  €) / 

Koordinator 

 
3. Sodelovanje pri varstvu 
kulturne dediščine  108.331,09 87.234,66 

 

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

73.423,79 73.547,70 

III 3.1.a Spremljati stanje kulturne 
dediščine 27.424,71 

24.220,83 
Kranjc 

Stanje arheološke dediščine v parku je stabilno. Problem so posegi brez vednosti pristojnih služb in 

posledično arheoloških raziskav. Stanje profane stavbne dediščine je srednje dobro. Objekti so 

vzdrževani, še vedno pa ostaja problem tendenca večine lastnikov, da ne pridobivajo ustreznih kulturo 

varstvenih aktov v primeru manjših posegov, ki ne zahtevajo gradbenega dovoljenja. Stanje sakralne 

stavbne dediščine, tj. cerkve sv. Kancijana, je slabo. Strop bi bilo potrebno celovito pritrditi, sicer bo 

odpadel. Potrebno bi bilo primerno urediti odvodnjavanje, ker vlaga v zidovih škodi konstrukciji objekta 

in notranji opremi. Stanje premične dediščine je po lanskem zaključku konservatorskih posegov 

restavratorja Pokrajinskega muzeja Koper stabilno. 

Strokovna služba je na podlagi zaznanih sprememb stanja posameznih enot kulturne dediščine v 

zavarovanem območju v prvi polovici leta sodelovala s pristojnimi službami pri njihovem vzdrževanju, 

preprečevanju neustreznih posegov oziroma njihovega nadaljnjega propadanja (povezava z 

aktivnostjo 3.2.c). V aprilu smo bili s strani NNS obveščeni o nedovoljenem izkopu neznanega storilca 

na območju kulturnega spomenika Famlje – Razvaline gradu Školj (EŠD 5000). O dogodku je bila 

nemudoma obveščena odgovorna konservatorka arheologinja Zavoda za varstvo kulturne dediščine 

Slovenije (območna enota Nova Gorica – ZVKDS OE NG), ki je po ogledu odredila ponovno zasutje. 

Slednje je bilo izvedeno še isti teden.  

Oktobra se je spremljalo in dokumentiralo prekrivanje slamnate strehe J'kopinovega skednja. 

Novembra je Restavratorski center ZVKDS izvedel konservatorski poseg na stropu v salonu Nanetove 

domačije (EŠD 9122) v okviru katerega se je injektiralo votle dele za stikom med leseno konstrukcijo 

in AB ploščo. Ugotovljeno je bilo, da bodo tovrstni vzdrževalni ukrepi potrebni tudi v bodoče, saj rešitev 

pripojitve stare lesene konstrukcije na AB ploščo ni bila optimalna. Na pobudo vaščanke smo 

Restavratorski center zaprosili za oceno statike starih nagrobnikov na pokopališču (EŠD 9108). 

Ugotovljeno je bilo, da je v najslabšem stanju nagrobni kamen Johanna Muhlbergerja za katerega 

skrbi PŠJ, ki se ga v letu 2020 predvidi za restavriranje in ponovno postavitev. 

V letu 2019 se je zagotovilo plačilo najemnine in samostojnega varnostnega kopiranja podatkov 

sistema Galis. Septembra so stekle priprave za dokumentiranje, urejanje in arhiviranje zgodovinskega 

gradiva s pomočjo sistema Galis, ki je potekalo od oktobra do konca leta.  

III 
3.1.b Organizirati in izvajati 
raziskovanje in dokumentiranje 
kulturne dediščine 

21.880,41 
27.988,53 

Kranjc 

Zaključena je bila raziskava o zgodovini Škocjanskih jam v obdobju 1945-2000 Urške Petelin Ivančič.  

V okviru pripravništva, ki se je zaključilo oktobra, se je pod mentorstvom arheologinje kustodinje iz 

Pokrajinskega muzeja Koper muzeološko obdelalo večino predmetov iz Tominčeve jame, ki so hranjeni 

v tržaškem muzeju Museo d'Antichità »J. J. Winckelmann« in v Notranjskem muzeju Postojna. 

Arheoloških predmetov je preko 1000, popis oziroma baza podatkov je bila pripravljena do sredine 
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oktobra. Izdelalo se je okoli dvajset 3d modelov izbranih predmetov, s čimer se bo nadaljevalo v letu 

2020, kot tudi z izdelavo nekaterih replik. Predmete iz dotičnega najdišča hranijo še v muzeju v Padovi, 

s katerim se bodo v letu 2020 nadaljevali dogovori o možnostih njihove obdelave.  

Dokončana je bila študija o brveh in mostovih na Reki ter predelano gradivo o gradu Školj. 

Julija se je na prošnjo dr. Trevorja Shawa za leksikon v nastajanju preučilo in avtorju posredovalo 

povratne informacije v zvezi z Nakelcem Jožefom Mahorčičem.  

Raziskave potrebne za novo muzejsko postavitev v Jurjevem skednju v skladu z aktivnostjo 4.2.e se 

v letu 2019 niso izvajale.  

Zavodu je bila podarjena avstrijska kronika iz leta 1864, ki vključuje opis Krasa, ter literatura Società 

Alpina delle Giulie CAI Trieste (navezava na aktivnost 4.4.a). Pridobljena je bila monografija Mostovi 

ZVKDS, v kateri najdemo tudi mostove iz našega vplivnega območja ter nagrajen most v Mariničevi 

jami. 

III 

3.1.c Zagotoviti izvedbeno 
dokumentacijo za valorizacijo in 
predstavitev posameznih objektov 
kulturne dediščine skladno z 
izdelanimi strokovnimi razvojnimi 
dokumenti 

19.639,13 
16.128,94 

Kranjc 

Januarja nam je bila predana zaključena študija nadgradnje grafične podobe za potrebe poenotenja 

informacijske infrastrukture ožjega zavarovanega območja s strani LUZ d. d. Za potrebe testiranja 

rešitve z interpretacijskimi valji, je bil konec 2018 izdelan prototip za vas Škocjan. Marca je bil valj 

opremljen z vsebinami. V začetku junija smo pridobili kulturovarstveno soglasje. Na lokacijo je bil 

postavljen decembra. Do konca leta so bile ugotovljene že prve pomanjkljivosti (napačno temeljenje, 

zibanje, preveliki razmiki med gibljivimi deli in posledično zamakanje notranjosti valja). Testiranje se 

bo nadaljevalo v letu 2020. Julija so bili po zapletih z izvajalcem končno izdelani testni potiski 

označevalnih tabel na pleksi steklo za območje naselbinske dediščine in spomenikov. Odgovorna 

konservatorka je potrdila rešitev, ki je bila posredovana vodstvu zavoda. S tem je bila študija v celoti 

zaključena in predana v uporabo. Sklenjeno je bilo, da k izvedbi tabel najprej pristopi PŠJ na svojih 

objektih in se šele nato k menjavi obstoječih skladno z izdelano rešitvijo povabi komercialne ponudnike 

na ožjem zavarovanem območju.  

Avgusta so stekle priprave in usklajevanja glede priprave izvedbene dokumentacije skladno s planom 

za 2019. Izdelana je bila izvedbena dokumentacija za elemente urbane opreme, tj. klopi in miz, košev 

za smeti, stojal za kolesa, luči in ekoloških otokov. Ureditev arheološke točke pod obzidjem 

Škocjanskega gradišča in parkirišča ob cesti proti Naklem, se prenese v prihodnje. V letu 2019 so bili 

v soglasju z ZVKDS OE NG izdelani projekti za izvedbo dogovorjenih elementov urbane opreme, 

prototipi klopi in miz ter predstavitev za domačine. Zaradi kompleksnosti poteka del, se bo montaža 

in testiranje prototipov, usklajevanje z občinsko upravo ter domačini izvedlo v začetku leta 2020.      

III 

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

479,86 
430,23 

Opara/Pečar 

V letu 2019 ni bilo na tej nalogi izvedene nobene aktivnosti. 

III 

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

3.999,68 
4.779,17 
Kranjc 

Tekom leta se je sodelovalo pri snovanju in izvedbi spremljajoče razstave in sprejema pri Ministru za 

kulturo 4. septembra s podelitvijo faksimila listine o vpisu suhozidne gradnje na reprezentativni 

seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. PŠJ je nosilcem znanj in najbolj zaslužnim za vpis 
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zagotovil skupno udeležbo na dogodku, ki so se ga udeležili tudi trije kraški župani in direktor PŠJ. 

Dogovorjeno je bilo, da prejeto listino hrani PŠJ.  

V februarju in marcu je bila preučena pobuda vključitve PŠJ v mednarodno združenje, ki pripravlja 

prijavo za Evropsko kulturno pot (European Cultural Route) suhega zidu. Glede na razpoložljivost 

kadra, dejstvo, da vsako državo v združenju lahko zastopa le ena organizacija, in dejstva, da ni bil 

dosežen konsenz o tej organizaciji med člani Partnerstva kraške suhozidne gradnje, je bilo odločeno 

da se priključitev odloži na čas po zaključeni kandidaturi, med tem se nacionalna koordinatorica 

dodatno pozanima o zadevi.     

V prvi polovici leta se je STO pomagalo pri pripravi študijske ture tako organizacijsko kot s podatki, v 

okviru promocije Festivala kraška gmajna pa podalo razlago pomena vpisa za RTV Koper. V drugi 

polovici leta se je vsebinsko in oblikovno izdelalo dvojezično predstavitveno brošuro UNESCO vpisa 

suhozidne gradnje, za katero se bo pred tiskanjem poskušalo pridobiti dovoljenje za rabo logotipa 

UNESCO. V sklopu priprave le-te se je obenem koordiniralo teren študentov fotografije Višje strokovne 

šole Sežana, lekturo in prevod, zagotovilo fotografski material iz Istre ter uvodne nagovore nacionalnih 

koordinatork. Septembra se je izdelalo tudi promocijski plakat, ki se ga bo v 2020 razdelilo po kraških 

šolah, občinah in krajevnih skupnostih. Zagotovilo se je slovenski prevod nominacijskega filma.  

Darja Kranjc je bila kot predstavnica nosilcev imenovana za članico Odbora za nesnovno kulturno 

dediščino SNKU in se decembra udeležila prvega sestanka. 

 
3.2 Izvajati ukrepe za 
ohranitev kulturne dediščine 

34.907,30 13.686,96 

III 3.2.a Sanirati poškodovane in 
porušene suhe zide 24.199,24 

1.936,02 
Kranjc/Opara 

30. marca je bila pod okriljem Partnerstva kraške suhozidne gradnje v okviru čistilne akcije izvedena 

delovna akcija novogradnje suhega zidu ob parkirišču sprejemnega centra parka. Zastavljeno je bilo 

okoli deset metrov zidu, od katerih je šest metrov končanega.  

Do konca leta je bil na delu severozahodne strani parkirišča zgrajen nov kamniti suhozid v skupni 

dolžini okoli 68 m. 

Ob poljski poti, severno od zgornjega parkirišča ob sprejemnem centru, je bilo obnovljenih 136 m 

suhih zidov. 

III 
3.2.b Izvajati aktivnosti v okviru 
konzorcija za kraškosuhozidno 
gradnjo 

9.548,43 
8.628,71 
Kranjc 

Tekom leta se je koordiniralo in izvedlo zbor članov z volitvami, sestanke upravnega odbora, delovne 

skupine za informiranje in ozaveščanje javnosti, učiteljev in vaditeljev delavnic, komisije za priznanja, 

predavanje o konzorciju v okviru spremljajočih aktivnosti razstave Živa krajina Krasa v Pokrajinskem 

muzeju Koper, pomagalo pri oblikovanju izobraževalnih programov za KSG in pripadajočih potrdil, 

zagotavljalo pretok informacij med istrsko in kraško ekipo, sodelovalo pri izvedbi aktivnosti 

predstavitve obnove suhih zidov in konzorcija v okviru Festivala kraška gmajna, Festivala KAMNA, 

Dneva parka Škocjanske jame, Jamskem prazniku – »Belajtngi«, Festivala čipke na Velikem dolu in 

oddaje Čez planke, nudilo pomoč pri reševanju pobude razpisa subvencioniranja obnove zidov s strani 

MKGP, pripravilo in uskladilo pisna navodila za organizatorje popularizacijskih delavnic, usklajevalo 

pobude organizacije in izvedbe dvanajstih popularizacijskih delavnic obnove suhih zidov, besedila in 

ilustracije za slikanico o Varuhu kraškega suhega zidu za najmlajše ter sodelovalo pri izdelavi 

didaktičnega pripomočka za otroke.  

Poleg tega se je iskalo organizacijske rešitve za KAMENTON 2019, urejalo portal in FB profile 

konzorcija, redno obveščalo člane o dogajanju znotraj konzorcija, koordiniralo realizacijo drugih pobud 

članov oziroma slednjim nudilo pomoč pri izvedbi aktivnosti. 
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III 3.2.c Izvajati ukrepe za ohranitev 
ostale kulturne dediščine v parku 679,78 

2.594,23 
Kranjc 

V okviru obnove poti v Hankejev kanal je bilo ugotovljeno, da je območje enote kulturne dediščine 

Škocjanske jame – Stare jamske poti (EŠD 29604) napačno vrisano v Register kulturne dediščine 

Slovenije, zato se ga je popravilo. Obravnavana je bila pobuda kraških občin o preplastitvi 

makadamskih poti z asfaltom za potrebe kolesarjev po parku in Krasu na sploh. Sprejeta je bila 

odločitev o protiprašni obdelavi površin. 

Ker Občina Divača v okvir sofinanciranja obnov kulturnih spomenikov za leto 2019 cerkve sv. Kancijana 

ni umestila, v letošnjem letu odpade rekonstrukcija stropa. S ciljem reševanja tamkajšnje 

problematike, se je iz prejšnjega leta prenesla izvedba rešitve s postavitvijo rešetke z rego pred 

vhodom v cerkveno obzidje s strani zavoda, a tudi ta ni bila realizirana.  

V drugi polovici leta se je zagotovilo izdelavo načrta izvedbe in vgraditve manjkajočih obcestnih 

kamnov na zavarovanem delu cestišča Matavun – Cesta od matavunskega križišča do Matavuna (EŠD 

30485). Na podlagi uskladitve z ZVKDS OE NG in DRSI se bo manjkajoče kamne v začetku 2020 tudi 

izdelalo. DRSI bo v sklopu nadaljnje preplastitve odseka zagotovil njihovo vgradnjo.  

Septembra in oktobra se je s pomočjo ZVKDS OE NG, ZRSVN OE NG in NNS preučevalo vprašanje in 

podalo rešitve zasaditev okrasnih medonosnih in metuljem prijaznih rastlin na območju kulturnih 

spomenikov Škocjana, ki so bile predvidene v mednarodnih projektih. Dovoljene so zasaditve 

avtohtonih in historično izpričanih rastlin, ki datirajo v čas prevladujočega stavbnega fonda, ter niso 

invazivke. Odprto je ostalo vprašanje oblikovanja gredic, ki se bo preučilo v letu 2020. 

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

479,85 
528,01 
Prunk 

Med septembrom in novembrom se je s pomočjo ZVKDS OE NG, Strokovne službe in drugih zunanjih 

strokovnjakov preučilo in doreklo aktivnosti vezane na izvedbo interventnih del na gradu Školj, ki naj 

preprečijo njegovo nadaljnje rušenje. Po nadzorovanem površinskem čiščenju vegetacije, se izvede 

geofizikalne raziskave in 3d sken ter na podlagi ugotovite izdela konservatorski načrt. 
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Število ur na zaposlenega za izvedbo 3. cilja 

 

Zaposleni 
Število ur 

plan/real. 
Zaposleni 

Število ur 

plan/real. 
Zaposleni 

Število ur 

plan/real. 

Pečar 12/10 Martinčič 20/20 Može 80/80 

Zorman 14/20 Polh 12/12 Hohnjec 80/100 

Peric 80/88 Požar 53/58 Projektni delavec 300/133 

Kranjc 536/482 Čehovin 80/80 Sezonski vodniki 1.000/816 

Opara 70/70 Lozej 48/48 Lozer 60/60 

Smerdelj 10/10 Iulita 50/50 
Pripravnik 2 + 

povečan obseg dela 

1.200/1225 

        + 274 

Markočič 66/80 Fajdiga 96/96 Skupaj število ur 3.948/3.829 

 

 

Kazalnik za 3. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 

3. Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine - obnovljenih je bilo 210 m suhih zidov 

- izvedbena dokumentacija se bo pripravila v 

drugi polovici leta 

 
 

Razdelitev skupnih odhodkov za 3. cilj po virih financiranja 

 

Odhodek Plan 2019 Realizacija 2019 % realizacije 

Plače – proračun – javna služba 13.672,07 15.131,28 111 

Plače – NVFJS  40.902,88 46.599,16 114 

Plače - NJVFJS - sofinanciranje projektov 500,71 0,00 0 

Plače iz projektov RS 2.408,38 0,00 0 

Plače iz projektov EU 1.397,05 0,00 0 

Plače skupaj 58.881,09 61.730,44 105 

Stroški – NVFJS 49.450,00 25.504,22 52 

Stroški skupaj 49.450,00 25.504,22 52 

Odhodki skupaj 108.331,09 87.234,66 81 
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4. cilj: Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja parka in širjenje zavesti o parku  
 

Prior. 
Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Skupaj planirani odhodki (v  €) 
Skupaj realizirani odhodki (v  €) / 

Koordinator 

 
4. Razvijanje okolju prijaznega 
obiskovanja in širjenje zavesti o 
parku 

2.357.701,35 1.815.223,43 

 
4.1 Organizirati naravi prijazen 
obisk po Škocjanskih jamah 736.015,32 688.361,07 

I/II 

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

657.212,52 
615.864,84 

Koder/Martinčič/Požar 

Organizacija obiska in vodenje obiskovalcev parka je ena od aktivnosti parka, ki zahteva veliko 

pozornosti in usklajevanja. Pomembno je, da se naloge vezane na vodenje obiskovalcev parka opravlja 

čim bolj kakovostno in uspešno. Zaradi tega se vsakodnevno zagotavlja varno, kvalitetno in doživeto 

vodenje obiskovalcev po jami ter 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 24). Tudi v letu 2019 je bil organiziran tečaj oziroma 

usposabljanje za jamske vodnike, ki ga je uspešno opravilo 17 tečajnikov, ter kratek tečaj za študente, 

ki opravljajo v parku ostala sezonska dela. 

Kadre smo aktivno iskali tudi preko zaposlitvenih sejmov, ki smo se jih večkrat udeležili.  

Za potrebe dela je bilo zaradi narave sezonskega dela zaposlenih 26 sezonskih sodelavcev za različno 

dolgo delovno obdobje (od 4 do 9 mesecev) in od marca tudi en pripravnik v službi za vodenje in 

informiranje. Delo preko študentske napotnice je opravljalo 26 študentov, in sicer za vodenje, 

predstavljanje turistične ponudbe, skrb za urejenost sprejemnega centra, predstavitev muzejskih zbirk, 

informiranje obiskovalcev, delo v trgovini s spominki, skrb za urejenost parkirišč in okolice 

informacijskega centra, zalivanje gredic ter ostalo pomoč tehnični službi. V obdobju sezone sta 

vsakodnevno odprti najmanj dve blagajni za prodajo vstopnic ter stalna prisotnost na informacijski 

točki parka. Tudi letos so bili na voljo dodatni ogledi (za redne in izredne oglede in glede na rezervirane 

termine), obdržal se je dodaten ogled ob 12. uri, saj je takrat najbolj povečan obisk. Dodatni ogledi 

zmanjšujejo čas čakanja in številčnost obiskovalcev. V leti 2019 je jamo obiskalo 201.415 obiskovalcev, 

od tega 23.624 domačih in 177.791 tujih obiskovalcev. 

Po državah prihoda je največ angleško govorečih gostov, (za nekatere individualne goste ni znana 

država prihoda) sledijo Italijani, Nemci, nato se zvrstijo gostje iz Češke, Francije, Španije, ZDA, Poljske, 

Nizozemske ter Madžarske. Veliko gostov je še iz Belgije in Japonske. 

Velik poudarek se daje na osebnem pristopu in dostopnosti vsem obiskovalcem: osebno vodenje, 

ponudba za invalide, urejene pešpoti in urejene muzejske zbirke. 

V letu 2019 je muzejske zbirke v parku obiskalo skoraj 16.700 obiskovalcev, od tega največ muzejsko 

zbirko Zgodovina odkrivanja Škocjanskih jam, ki se nahaja na informacijskem centru in sicer 12.500. 

Ostali obiskovalci so obiskali muzejske zbirke v vasi Škocjan. 

V trgovini s spominki se posodablja izbor prodajnih izdelkov, v letu 2019 je bilo naročenih in izdelanih 

več spominkov, kot so nakupovalne torbe, steklenice, majice in drugo, vse z motivi parka. 

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

61.279,09 
 

58.332,99 
Požar/Zorman 

Nadzor po celotnem jamskem sistemu se zagotavlja redno in vsakodnevno. Vodniki/nadzorniki namreč 

ob vodenju nujno izvajajo tudi naravovarstveni nadzor ter s tem preprečujejo morebitne kršitve ali 
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škodo na jamskem inventarju. Veliko usposobljenih sodelavcev je opravilo tudi izpit za prostovoljne 

naravovarstvene nadzornike, kar pomeni dodano vrednost v smislu kvalitete nadzora, podajanja 

informacij in vzgoje obiskovalcev oziroma strokovnega upravljanja z jamo.  

V Tihi in Šumeči jami se naravovarstveni nadzor izvaja prek jamskih vodnikov, medtem ko v Veliki in 

Mali dolini ter Mahorčičevi in Mariničevi jami poteka nadzor prek nadzornikov ali vodnikov, ki so prisotni 

na določenih najbolj obiskanih in občutljivih odsekih jamskega sistema. Ostali naravovarstveniki 

izvajajo nadzor izven organizacije obiska, ob vseh urah in na vsej turistični poti v parku, dolinah in 

jamah ter tudi intervencijsko ob večjih kršitvah oziroma opozorilih jamskih vodnikov. 

II 
4.1.c Oblikovati nove 
interpretacijske programe in načine 
vodenja 

8.336,28 
7.458,72 

Martinčič/Peric 

Zaradi vse večjega števila obiskovalcev se uvaja vrsta mehanizmov za omejevanje prevelikega pritiska. 

Kot uspešni in učinkoviti ukrepi se kažejo prerazporejanje skupin, omejevanje številčnosti obiskovalcev 

na vodnika oziroma na obisk ter reguliranje cen v sezoni in posezoni.  

Pripravljen je bil program vodenja po Hankejevem kanalu, izvedena so bila tudi poskusna vodenja. 

Nadaljevala se je nadgradnja interpretacije naravnih vrednot in kulturne dediščine po parku in okolici 

preko muzejskih zbirk, novih tematskih poti in izobraževanja vodnikov za te namene. 

Posodobljen je bil del zbirke Zgodovina raziskovanja Škocjanskih jam, ki je prilagojena slepim in 

slabovidnim. 

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

9.187,43 
6.704,52 
Martinčič 

V letu 2019 so se izvedle promocijske akcije (npr. oglaševanje izven sezone), ki prispevajo k 

enakomernejši razporeditvi obiska preko leta, poleg tega pa se je tudi znižalo cene vstopnic v zimskem 

delu leta. 

K obisku v hladnejšem delu leta raje kot v visoki sezoni, se nagovarja posamezne segmente 

obiskovalcev (šolske skupine, upokojenci, društva, klubi in druge interesne skupine). 

 

4.2 Obnavljati, posodabljati ali 
graditi infrastrukturo v jami in 
na površju, ki omogoča varno 
in doživeto obiskovanje parka 

1.273.555,11 831.902,81 

II 
4.2.a Urejati in vzdrževati 
infrastrukturo v Škocjanskem 
jamskem spletu 

253.154,05 
212.842,75 
Opara/Pečar 

Na nekaterih odsekih v Veliki in Mali dolini so bile zaradi nevarnosti padajočega kamenja, zagotavljanja 

čim višje stopnje varnosti in dotrajanosti obstoječih varovalnih mrež postavljene nove. Njihova 

umestitev in tip so bili predhodno usklajeni z ustreznimi službami. Predvidene so na naslednjih 

lokacijah: skalna brežina nad potjo na severni strani Male doline nad razglednikom, skalna brežina 

nad vrtljivimi vrati, pobočje nad potjo po Mali dolini do Mariničevega mostu, greben od Mariničevega 

razglednika do Radonetzovega vodnjaka ter pobočje Velike doline med tirom vzpenjače in 

Tommasinijevim mostom. V prvi polovici leta 2019 se je izvedla zaščita na dveh lokacijah v Mali dolini 

in dveh lokacijah v Veliki dolini. V skladu s naravovarstvenim soglasjem se na lokaciji Rebrica proti 

Betanji stanje padajočega kamenja opazuje do sredine leta 2020. 

Dela po gradbeni pogodbi »Ureditev poti v Veliki dolini Škocjanskih jam« so se zaključila.  

Po februarski poplavi je prišlo do poškodb ograj, podpornega zidu med Prukerjem in Schmidlovo 

dvorano. Poškodbe v Veliki dolini so bile sanirane. Poškodovana ograja v Mahorčičevi jami je sanirana. 

Nekateri odseki poti so zaščiteni z gradbenimi odri.  
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II 
4.2.b Urejati in vzdrževati 
infrastrukturo na sprejemnem 
centru z okolico 

548.425,44 
399.130,75 
Opara/Pečar 

Projektna izvedba ureditve sprehajalne poti (učna pot Škocjan) med sprejemnim centrom, mimo 

razgledišča in dola Lisične proti Betanji je v zaključnem postopku.  

Marca je bilo dokončano otroško igrišče v gozdičku ob parkirišču B in predano v javno uporabo. 

Aprila je bila dokončana še II. faza ureditve parkirišča B za sprejemnim centrom. Izvajalec del je vsa 

dela izvedel kvalitetno in v dogovorjenem roku. Izdano je bilo uporabno dovoljenje. S tem je na novo 

urejenih trinajst parkirnih mest za bočno parkiranje avtobusov oziroma na istem mestu označeno 40 

parkirnih mest za avtodome. Na petih terasah, ločenimi z novimi podpornimi kamnitimi zidovi, je 

urejenih 108 parkirnih mest za osebna vozila. S tem je bila končana celovita ureditev parkirišč v parku. 

Končana je bila investicija v energetsko prenovo južne in vzhodne fasade restavracije, izvedba 

nadstrešnice in pergola pred restavracijo ter v celoti tlakovan zunanji gostinski vrt z žganimi kamnitimi 

ploščami iz kamna-formacije Repen. Celovito je bila urejena meteorna kanalizacija z novim 

ponikovalnim poljem. Okolica je bila primerno hortikulturno urejena. 

Temeljito se je saniral gostinski objekt. Urejene so bile kanalizacijske cevi in elektroinštalacije. 

Na lokaciji gospodarskega objekta namenjenemu zbiranju odpadkov je sedaj zaprt prostor namenjen 

shranjevanju koles.  

V drugi polovici leta se je izvedel javni razpis za ureditev nadstreška pri gospodarskem objektu, 

zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva sprejemnega dela in zamenjavo jaškovnih vrat poševnega 

dvigala v Veliki dolini. Dobava in montaža stavbnega pohištva je bila realizirana v celoti, nadstrešek je 

deloma dokončan. Zaradi neugodnih vremenskih razmer je bila pogodba z aneksom podaljšana. 

II 4.2.c Urediti in vzdrževati ostalo 
parkovno infrastrukturo  271.650,30 

142.109,74 
Opara/Pečar 

Pred začetkom poletja so bila izvedena potrebna vzdrževalna dela, kot so čiščenje talnih kanalet – 

dežnih rešetk, čiščenje več peskolovov ter čiščenje in pranje vseh kamnitih tlakov. 

V drugi polovici leta je bil izveden javni razpis za izvedbo gradbeno-obrtniških del » ureditve poti od 

sprejemnega centra, mimo razgledišča do Betanje«. Izbrani izvajalec je do kanca leta opravil gradbena 

dela. Montaža ograj je zaradi vremenskih razmer prestavljena v leto 2020. 

V drugi polovici leta se je začelo s pripravo novih tabel skladno z Grafično zasnovo informacijskih tabel 

v PŠJ, LUZ d.d., 2018. 

V projektu KRASn'KRŠ je predvidena nova tematska pot, na kateri bodo postavljene table z novimi 

vsebinami. V letu 2019 so bila pripravljena vsa potrebna gradiva za predajo oblikovalcem. Dela bodo 

zaključena v prvi polovici leta 2020. 

II 4.2.d Oblikovati, postavljati in 
posodobiti muzejske zbirke 

197.606,21 
70.505,72 

Kranjc/Peric 

V začetku leta je bil dokončno sestavljen portret zadnje Škocjanke za potrebe nove muzejske 

postavitve v Jurjevem skednju. Druge aktivnosti bodo sledile po opravljeni temeljni raziskavi.  

Izdelan je bil nov koncept za prenovitev in dopolnitev arheološke zbirke (za potrebe vključitve na novo 

pridobljenih arheoloških replik in novih spoznanj o arheoloških najdiščih škocjanskega prostora). 

Poteka pisanje besedil ter iskanje oblikovalca zbirke. Izdelana je bila replika baze celopostavnega kipa 

cesarja Avgusta, ki je hranjena v muzeju tržaškega gradu. 

V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) se je pričelo s postopki oblikovanja nove biološke muzejske 

zbirke. 

Nadaljevalo se je z preureditvijo in dopolnitvijo zbirke zgodovine raziskovanja Škocjanskih jam na info 

točki sprejemnega centra za ljudi s posebnimi potrebami, kar bo dokončano v drugi polovici leta. 

V drugi polovici leta se je na novo prekrilo in prebelilo notranjost J'kopinovega skednja. Med potekom 

del se je eksponate deponiralo v Jurjev skedenj, decembra pa postavilo nazaj na svoje mesto. 
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Ena glavnih aktivnosti projekta KRASn'KRŠ je preureditev geološke muzejske zbirke v krasoslovno 

zbirko, s poudarkom na predstavitvi značilnosti kontaktnega krasa. Na podlagi interpretacijskega 

načrta in idejnega projekta so bila v prvi polovici leta pripravljena vsa potrebna gradiva, ki so bila 

predana izbranim zunanjim izvajalcem. Dela v zbirki so se zaključila ob koncu leta 2019. 

II 
4.2.e Urediti parkirišča in ostalo 
infrastrukturo na obrobju 
zavarovanega območja  

2.719,11 
7.313,86 

Opara/Pečar 

Ustrezno je bilo označeno in očiščeno odpadkov makadamsko parkirišče v poslovni coni Risnik. 

Makadamska površina je bila ustrezno ponovno poravnana in utrjena.   

 4.3 Promovirati PŠJ in BOK 107.378,11 75.257,90 

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

9.468,41 
6.049,91 
Martinčič 

V okviru železničarskega praznika v organizaciji Občine Divača, je v parku potekal kolesarski izlet za 

katerega so si udeleženci lahko sposodili brezplačna e-kolesa in pohod z železniške postaje Divača s 

ciljem v Promocijsko-kongresnem centru Pr Nanetov'h.  

Na sejmih, borzah in delavnicah se je skupaj predstavljalo turistično ponudbo občine in Biosfernega 

območja Kras (BOK).  

Zavod je sodeloval tudi pri pripravi turistične strategije Občine Divača in gostil mlade iz več držav v 

okviru projekta Erasmus +. 

III 

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

41.345,84 
25.045,90 
Martinčič 

Sodelovanje je potekalo na rednih sestankih z nosilci turistične ponudbe na Krasu (v okviru neformalne 

koordinacije za turizem) in sosednjimi območji ter z nekaterimi 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 in upravitelji ostalih turističnih jam. Z vsemi se je uskladilo skupne 

nastope in predstavitve. Pripravilo se je skupno prijavo na razpis MGRT in sicer z delovnim naslovom 

Visitkras 2, ki je namenjen vodilnim turističnim destinacijam. Prijavnico je vložila Ora (Območna 

razvojna agencija), ki deluje na območju vseh brkinsko-kraških občin. 

Zavod je soorganiziral Festival kraške gmajne. Sodeloval je pri izvajanju programa za turistično 

destinacijo Kras skladno s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Opravljene so 

bile naloge skladno s prvim javnim razpisom Visitkras 1 za sofinanciranje razvoja in promocije 

turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji MGRT-ja kot Vodilna destinacija Kras 

(Lipica – Škocjanske jame).  

Na informacijski točki parka se je predstavljalo vse večje dogodke z našega biosfernega območja. 

Na širšem območju se je izvedla naloga: Približanje Škocjanskih jam ranljivim skupinam, kjer se je 

park predstavilo uporabnikom medgeneracijskega dnevnega centra v Izoli, v domu upokojencev v 

Sežani in v VDC Stara Gora. Park pa se je ob obisku predstavilo tudi uporabnikom VDC Divača in enoti 

iz Izole ter Sežane. 

Projekt KRASn'KRŠ predvideva vzpostavitev čezmejne trajnostne turistične destinacije KRASn'KRŠ in 

razvoj čezmejnih turističnih proizvodov. Pod vodstvom vodilnega partnerja in partnerja Goodplace so 

bili razviti t.i. KarsTrail produkti (kolesarske in pohodne poti) ter zasnovani dogodki, ki bodo povezovali 

projektne partnerje v skupno destinacijo. Pripravljena so bila vsa potrebna gradiva. Vse to je dostopno 

na SmartKarst spletni platformi.  
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III 
4.3.c Predstavljati park na 
turističnih sejmih, borzah in v 
medijih 

56.563,86 
44.162,08 
Martinčič 

Zavod je preko snemanj in fotografij različnih izvajalcev, med njimi nacionalna RTV hiša in več domačih 

in tujih novinarjev (italijanski, češki, ameriški …) predstavil svoje značilnosti in aktivnosti širši javnosti.  

Druge promocijske aktivnosti so se redno izvajale, predstavniki parka so se v letu 2019 udeležili osmih 

sejmov, borz in predstavitev v tujini ter na devetih v Sloveniji. 

PŠJ je prisoten v medijih ter na večjih spletnih portalih, predvsem zaradi usmerjenosti v ciljne skupine. 

Promocija se je izvajala tudi preko predstavitev na delovnih srečanjih (ob gostovanjih predstavnikov 

iz zavarovanih območij, turističnim vodnikom …)  in konferencah ter predstavnikom turističnih agencij 

in ostalih organizacij. 

PŠJ je sodeloval v akciji Turistične zveze Slovenije za izbor naj izletniškega kraja v Sloveniji in v tej 

kategoriji zmagal, za kar je novembra prejel priznanje. 

 

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

240.752,81 219.701,66 

II 

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

134.143,81 
112.612,85 

Martinčič/Peric 

V letu 2020 je bila natisnjena in razposlana vsem gospodinjstvom biosfernega območja zloženka 

Odbora za varstvo kulturne dediščine našega BO o varstvu kulturne krajine in postavljena odborniška 

zloženka o sakralni dediščini, ki bo natisnjena in odposlana v začetku leta 2020. Za knjižnico sta bili 

pridobljeni monografiji o graščini Ravne na vplivnem območju in življenju v Ilirski Bistrici na prelomu 

19. in 20. stol. 

Izdelani so bili pilotni slovenski in angleški potiski desetih zapovedi za trajnostni razvoj mreže šol PŠJ 

na nakupovalne torbe z namenom, da se jih umesti med artikle trgovine s spominki, s čimer naj se 

doseže promocija trajnostnega razvoja med domačimi in tujimi jamskimi obiskovalci UNESCO lokacije.  

Izvedene so bile dodatne znanstvene ilustracije orhidej. Potekale so priprave za izdelavo didaktične 

igrice o netopirjih. Terensko delo mreže univerz je zaradi zasedenosti fakultet preneseno na drugo  

šolsko leto.  

V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) se zbira material in ideje za izdelavo filma, monografije ter 

promocijskega materiala. 

Izdana je bila monografska publikacija o pestri biodiverziteti v parku z naslovom »Utrinki iz narave«. 

Natisnjeni so bili manjkajoči letaki. 

V okviru projekta LAS Približevanje biosfernih območji prebivalcem se je med julijem in avgustom 

sodelovalo pri izdelavi predstavitvene zloženke slovenskih BO za lahko branje. Avgusta je bil 

ponatisnjen DVD Pogozdovanje Krasa. 

V letu 2019 so bili ponatisnjeni krovni prospekt, minigrafije in ostali letaki. 

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 

69.396,51 
52.752,53 

Debevec/Kranjc/Martinčič/ 
Zorman/Lozej 

Organizirana so bila predavanja za prostovoljne naravovarstvene nadzornike, domačine, varuhe 

narave in drugo zainteresirano javnost. Spomladi je bila organizirana strokovna ekskurzija za 
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prostovoljne naravovarstvene nadzornike in domačine v Triglavski narodni park.  

Maja je bila skupaj z Jamarsko zvezo Slovenije (JZS) organizirana slovesnost ob 200. obletnici turizma 

v Škocjanskih jamah, 130. obletnici JZS in 60. obletnici Jamarske reševalne službe. Ob tem dogodku 

so bila organizirana tudi strokovna predavanja. 

Ob Darwinovem dnevu februarja je bilo izvedeno predavanje o podzemni favni s spremljajočo razstavo 

v Promocijsko kongresnem centru pr Nanetov'h. Tu je potekala tudi zaključna akcija dobrodelnega 

koncerta Lions club. 

Ob petnajsti obletnici programa MAB je bil objavljen članek o Biosfernem območju Kras v publikaciji 

Avstrijske Akademije za znanost: Journal on Protected Mountain Areas Research and Management. 

Obenem je bil oktobra organiziran mednarodni posvet na temo povezovanja akademskih institucij in 

biosfernih območij. 

Predstavniki PŠJ so organizirali tudi delavnice izdelave gnezdilnic in netopirnic, kjer je vedno 

predhodno prikazano predavanje o pticah in/ali netopirjih, njihovih ekoloških nišah in potrebi po 

tovrstni pomoči. Delavnice so bile organizirane v OŠ Divača, OŠ Sežana in v Novi Gorici. 

V okviru projekta Za Kras (ESRR) delavnice za kmete niso bile izvedene zaradi zapletov pri izvedbi 

pogodbenega skrbništva (ukrep travišča). 

PŠJ je gostil srečanje, delo in promocijo raziskovalcev evropske vesoljske organizacije ESA v 

sodelovanju z IZRK. Program po imenu Pangea je obsegal usposabljanje astronavtov (šest iz različnih 

držav) pri katerem je zavod sodeloval zaradi varstva narave in jam v parku in tranzicijskem območju. 

Pri svojih dejavnostih tako astronavti kot ostali v jamah niso pustili popolnoma nič in iz njih odnesli 

vse svoje odpadke (tudi biološke). 

Izvedena je bila ekskurzija za otroke iz parka, ki so se letos sprehodili po poti pastirskih škratov na 

Krvavcu. 

Decembra je bila izvedena delavnica o sakralni dediščini našega biosfernega območja v dveh delih. 

Vodili sta jo dr. Barbara Vodopivec in doc. dr. Helena Seražin iz Umetnostnozgodovinskega inštituta 

Franceta Steleta ZRC SAZU. Udeležilo se jo je 22 prebivalcev BOK. Dodatno težo aktivnosti je dala 

prisotnost vodje goriške enote ZVKDS OE NG (povezava z aktivnostjo 4.4.a). Zaradi spremenjenih 

okoliščin se začetniške restavratorske delavnice ni izvedlo. 

Izvedeno je bilo usposabljanje za jamske vodnike, ki ga je uspešno opravilo 17 vodnikov, nekatera 

predavanja za jamske vodnike so bila vključena tudi v izobraževanje za lokalne turistične vodnike 

Krasa in Brkinov.  

II 4.4.c Organizirati in koordinirati 
kulturne in druge dogodke 7.765,11 

7.916,39 
Kranjc/Martinčič 

Januarja in februarja je bila v razstavnem prostoru Promocijsko-kongresnega centra Pr Nanetovh na 

ogled razstava Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani z naslovom Skrito življenje podzemlja. Od 

marca do maja jo je nasledila razstava Mreže šol PŠJ Medsebojna pomoč v naših krajih skozi čas. V 

Jurjevem skednju sta bili na ogled razstavi Turizem gozd kultura Zavoda za gozdove Slovenije in 

Grafični ex tempore Škocjan sedmih osnovnih šol iz okolice. V Jurjevem skednju je bila postavljena 

razstava Boruta Lozeja.  

V kleti hiše Pr Nanetovh je od septembra dalje bila na ogled razstava ZVKDS v sodelovanju z Edo 

Belingar in Stojanom Lipoltom o prenovi stavb. Razstava je nastala ob bok Ex-cathedre arhitektov 

Matavun 2019 v okviru jesenskega dela Festivala kraške gmajne, ki se je v parku nadaljeval s 

celodnevno prireditvijo Gobarski dan na kraški gmajni. Festival kraška gmajna je potekal v pomladnem 

in jesenskem delu leta. 

PŠJ je gostil mednarodni dogodek Generalnega sekretariata čezmejnega programa Interreg Slovenija-

Italija EC-Day, ki je potekal septembra in je promoviral projekte, rezultate in učinke zgoraj omenjenega 

programa. Preko 250 obiskovalcev iz Slovenije in Italije se je po uvodni predstavitvi in nagovorih 

podala v Škocjanske jame, na kolesarski izlet z e-kolesi iz projekta Mobitour ter se udeležilo delavnic. 

PŠJ je sodeloval v radijski oddaji programa Radia Slovenia ARS Humana na okrogli mizi Med naravo 
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in kulturo. 

V PŠJ smo izvedli projekt s študenti Fakultete za oblikovanje na temo izdelave idejnega osnutka za 

obleke vodnika v parku. 

Decembra se je za najmlajše domačine organiziralo Dedka Mraza. 

II 

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

24.988,35 
24.531,97 
Debevec 

Januarja so se mentorice mreže šol PŠJ seznanile s problematiko podnebnih sprememb in ogljičnega 

odtisa. Učencem Biosfernega območja Songor v Gani so bile posredovane predstavitve živalskih vrst 

učencev našega BOK. Marca je bila izvedena zaključna predstavitev raziskovalnega dela mreže šol v 

počastitev dneva žena. Medsebojno pomoč v naših krajih skozi čas je preučilo sedem šol od prvega 

do devetega razreda. Aprila je bil v sklopu izobraževanj za mentorice mreže šol z Zavodom RS za 

šolstvo izveden seminar »Vodni ekosistemi skozi evolucijsko zgodovino in stanje danes« z osmimi 

profesorji in terenom na Ljubljanskem barju. Maja je bila realizirana ura pravljic za najmlajše učence 

mreže šol, ki so s svojimi risbicami sodelovali v okviru raziskovalne naloge v počastitev dneva žena. 

Istega meseca je bil na gradu Prem izveden deseti kongres mladih raziskovalcev BOK. Šest šol je 

predstavilo osem raziskovalnih nalog, pri izvedbi katerih je sodelovalo 45 učencev od prvega do 

devetega razreda in 13 mentoric. V juniju je bil v Črni gori predstavljen priročnik WWF Adria 

Zavarovana območja in mreža šol, ki je nastal po zgledu mreže šol PŠJ. Delovanje je bilo predstavljeno 

na tiskovni konferenci v Podgorici. Junija se je pripravilo osnutek programa za naslednje šolsko leto 

ter strokovna izhodišča za raziskovalno delo v počastitev dneva žena. Vse se je predstavilo na zaključni 

ekskurziji mentoric mreže šol v dunajski prirodoslovni muzej, kjer so se mentorice seznanjale z 

različnimi vajami za predstavitev naravoslovnih vsebin učencem ter sodelovale na delavnici o 

klimatskih sprememb. Didaktično orodje je PŠJ prejel za rabo v mreži šol. Septembra se je izvedlo 

celodnevno izobraževanje o učenju v naravi za mentorice. Delavnico sta vodila strokovnjaka za učenje 

ekoloških vsebin skozi igro Emil Benesch in Alice Thinschmidt iz organizacije FrohNatur, obenem tudi 

sodelavca WWF Avstrija in WWF Adria. Istega meseca se je izvedlo uvodno srečanje mentoric ob 

začetku novega šolskega leta. Oktobra se je mrežo šol PŠJ predstavilo na konferenci OŠ Košana 

»Učenje za življenje: Novi pristopi v poučevanju«. 

V okviru Mreže univerz PŠJ se je marca študentkam dediščine v turizmu in arheologije Fakultete za 

humanistične študije Univerze na Primorskem predstavilo vključenost kulturne dediščine v ponudbo 

parka. Obenem se je aprila pripravilo predstavitev dela s kulturno dediščino za študente etnološkega 

konservatorstva Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Tuji študentki se je nudilo pomoč pri izvedbi 

mnenjske raziskave med ambasadorji BOK za potrebe njene magistrske naloge na praški univerzi. Na 

pobudo koordinatorice iz Kentucky University se je s sodelujočimi profesorji mreže univerz osnovalo 

predlog interdisciplinarnega prispevka s področja prvenstveno humanističnih znanosti na konferenci 

UNESCOkarst2020 v ZDA. V sodelovanju z Univerzo na Primorskem, Fakulteto za humanistične študije 

so potekale priprave nominacije za UNESCO Katedro interpretacije in izobraževanja za integriran 

pristop k dediščini.  

V PŠJ so bili izvedeni programi izobraževanja študentov Biotehniške fakultete, Oddelka za gozdarstvo 

in krajinsko arhitekturo, ter študentov naravovarstva iz Novega Mesta. PŠJ je gostil študente FHŠ, 

BTF, UNG, ki so obravnavali različne poglede upravljanja in dela v naravnih parkih Slovenije na primeru 

PŠJ. 

Predstavniki zavoda so sodelovali pri izvedbi izobraževanja iz vsebin kraške hidrologije, speleologije in 

biospeleologije na Gimnaziji Sežana, kot tudi pri izvedbi naravoslovnega tabora dijakov iste srednje 

šole s terenskim delom v parku in Lipiški jami. 

Večkrat so bila organizirana in izvedena strokovna vodenja po Učni poti Škocjan. 
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II 
4.4.e V sodelovanju z drugimi 
zavarovanimi območji v Sloveniji 
izvajati skupne aktivnosti 

4.459,03 
21.887,92 

Martinčič/Zorman 

V okviru skupnosti naravnih parkov Slovenije je bil za učence osnovnih šol izveden kviz Parkoslovje. 

Sodelovalo je 55 učencev in 8 mentoric mreže šol PŠJ. Na zaključni razstavi v Krajinskem parku 

Strunjan so s svojimi likovnimi izdelki sodelovali učenci OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica. Junija so 

stekle intenzivne priprave na izvedbo srečanja za sodelujoče učence pri akumulacijskem jezeru Mola 

v začetku septembra. Srečanja v soorganizaciji RD Bistrica, taborniškega roda Snežniški Ruševci, Tanje 

Bordon, Zavoda Dobra pot in Riharda Baše se je udeležilo 83 učencev iz sedmih šol mreže šol PŠJ. Na 

izviren način so razdeljeni na pet mešanih skupin v okviru petih točk izmenično spoznavali eno 

največjih jezer v Sloveniji in, v času kreativnega in izzivov polnega druženja, odkrivali skrivnosti 

domače pokrajine.  

Nekaj delavcev parka se je udeležilo srečanja slovenskih parkov v Strunjanu. Predstavnik PŠJ je na 

srečanju ravnateljev v Bohinju predstavil delovanje mreže šol PŠJ. 

PŠJ sodeluje pri pripravi vsebin na skupni spletni strani Skupnosti parkov. 
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Število ur na zaposlenega za izvedbo 4. cilja 

 

Zaposleni 
Število ur 

plan/real. 
Zaposleni 

Število ur 

plan/real. 
Zaposleni Število ur plan/real. 

Pečar 644/928 Polh 1.320/1.491 Bartol 0/120 

Zorman 375/369 Požar 859/954 Lozer 1.450/1.150 

Debevec 568/660 Čehovin 795/912 Sezonski vodniki 21.948/18.800 

Šturm 410/210 Lozej 1.102/1.082 Škerjanc 600/480 

Peric 588/590 Iulita 1.002/919 Hrib D. 40/8 

Kranjc 293/252 Fajdiga 668/618 Tominc 40/16 

Opara 1.100/1.250 Može 776/882 Hrib A. 40/16 

Smerdelj 708/800 Koder 1.450/1.426 Luin 24/24 

Martinčič 1.268/1.255 Ivančič 24/8 
Pripravnik 2 + 

povečan obseg dela 
332/291 + 20 

Rozman 1.173/0 Cerkvenik 160/230 Kalčič 0/160 

Hohnjec 923/932 Kokalj 280/247   

Markočič 1100/1.150 Pečar F. 282/160 Skupaj število ur 43.322/15.166 

 

 

Kazalnik za 4. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 

4. Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja 

parka in širjenje zavesti o parku 

- 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 
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Razdelitev skupnih odhodkov za 4. po virih financiranja 

 

Odhodek Plan 2019 Realizacija 2019 % realizacije 

Plače – proračun – javna služba 164.346,07 167.455,40 102 

Plače – NVFJS  467.752,80 417.951,99 89 

Plače - NJVFJS - sofinanciranje projektov 3.897,18 1.413,70 36 

Plače iz projektov RS 18.745,21 1.646,87 42 

Plače iz projektov EU 10.873,71 14.598,39 78 

Plače - tržna dejavnost 17.387,96 19.186,04 110 

Plače skupaj 683.002,93 622.252,39 91 

Stroški – programi 1.000,00 6.000,00 600 

Stroški – sofinanciranje programov - NVFJS 0,00 537,45 0 

Stroški – NVFJS 503.250,00 518.790,86 103 

Stroški - NVFJS - sofinanciranje projektov  16.420,00 5.848,29 36 

Stroški iz projektov RS 29.869,68 0,00 0 

Stroški iz projektov EU 155.858,74 509,82 0 

Stroški - tržna dejavnost 70.000,00 67.516,42 96 

Stroški skupaj 776.398,42 599.202,84 77 

Investicije – NJVFJS  792.000,00 504.746,60 64 

Investicije - NJVFJS - sofinanciranje projektov 10.050,00 13.353,24 133 

Investicije iz projektov RS  7.860,00 0,00 0 

Investicije iz projektov EU 88.390,00 75.668,37 86 

Investicije skupaj 898.300,00 593.768,21 66 

Odhodki skupaj 2.357.701,35 1.815.223,44 77 
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5. cilj:  Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v 

parku  
 

Prior. 
Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Skupaj planirani odhodki (v  €) 
Skupaj realizirani odhodki (v  €) / 

Koordinator 

 
5. Krepitev vključevanja 
lokalnega prebivalstva v razvoj 
dejavnosti in aktivnosti v parku 

110.433,25 74.996,33 

 

5.1S sodelovanjem in aktivnim 
vključevanjem lokalnih 
prebivalcev v upravljanje parka 
krepiti njihovo podporo 
ohranjanju zavarovanega 
območja 

110.433,25 74.996,33 

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

799,74 
32,95 

Direktor 

Po potrebi se je opravilo sestanke z lokalnim prebivalstvom in sproti reševalo aktualno problematiko. 

III 5.1.b Obveščati vsa gospodinjstva o 
pomembnih dogodkih v parku 

119,96 
84,39 

Organizator dogodka 

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

II 5.1.c Urejati in izdajati glasilo za 
lokalno prebivalstvo  2.799,74 

2.535,08 
Peric 

Izdana je bila druga številka Glasila PŠJ, ki je bila z naknadnimi korekturami novembra razposlana 

okoliškim prebivalcem in drugim deležnikom. 

I 5.1.d Organizirati in izvesti skupne 
čistilne in delovne akcije 

9.191,75 
7.951,00 

Opara/Zorman 

Po februarski poplavi v jami (voda je narasla za 91 m) se je v sodelovanju z domačini, bivšimi 

sezonskimi vodniki, jamarji in gasilci izvedla hitra in učinkovita čistilna akcija odvečnih naplavin na 

turističnih poteh po jami.  

Skupaj z domačini in prostovoljnimi naravovarstvenimi nadzorniki je bila konec marca izvedena redna 

čistilna delovna akcija. Na sprejemnem centru se je zgradilo okoli 10 m novega suhega zidu (glej 

aktivnost 3.2.a), očistilo zavarovano območje parka in bližnje ceste, ki vodijo v park ter nabralo okoli 

5m3 odpadkov. Akcijo čiščenja se je ponovilo ob naslednji visoki vodi, saj je veliko odpadkov ponovno 

naplavilo v doline, jamo in ob strugo Reke.  

III 

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

48.783,47 
38.984,92 

Požar 

V Uradnem listu RS, št. 17/19 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 dostop z večjo kmetijsko mehanizacijo. V okviru razpisa za obnovo 



 

37 
 

se je prijavilo 15 upravičencev, za izvedbo poslovnega projekta se je prijavil eden upravičenec in za 

sofinanciranje košnje trije upravičenci. Komisija je pregledala narejeno in 13 upravičencem odobrila 

izplačilo sredstev. Dvema upravičencema se je izplačilo, zaradi neizpolnjevanja pogojev razpisa, 

zavrnilo izplačilo. Sredstva za sofinanciranje košnje so se izplačala trem upravičencem. Upravičencu 

za izvedbo poslovnega projekta so se sredstva izplačala.  

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

2.697,26 
1.352,73 
Cerkvenik 

Ekipa za interventno pomoč je imela dve usposabljanji za prvo pomoč, v primeru reševanja in nudenja 

prve pomoči na območju parka, predvsem v Škocjanskih jamah. Nabavljen je bil kos opreme glede na 

pogodbo o prostovoljstvu. Njihova intervencija je bila potrebna enkrat, pri iznosu onemogle osebe iz 

Škocjanskih jam.  

III 

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

5.118,32 
1.183,46 
Kranjc 

V prvi polovici leta so štirje člani Odbora za varstvo kulturne dediščine BOK s pomočjo devetih 

sogovornikov pod mentorstvom PŠJ zbrali pričevanja prebivalcev o vpetosti petih srednjeveških cerkvic 

na Divaškem in v Vremski dolini v življenje vasi. Junija je bila izdana in med domačine razdeljena 

zloženka, ki jo je vsebinsko zastavila odgovorna konservatorka Minka Osojnik. Zloženka podaja 

strokovno predstavitev problematike cerkvic v Dolnjih Ležečah, Gradišču, Famljah, Vremskem Britofu 

in Vremah s poudarkom na ovrednotenju tamkajšnjega gotskega freskarstva.  

Za potrebe udejanjanja zakonskih določb in projektnih aktivnosti (glej 3.2.c) se je izvedlo raziskavo o 

historičnih zasaditvah okrasnih rastlin na ožjem zavarovanem območju.  

Raziskovanje in dokumentiranje segmentov življenja na območju parka v skladu z idejno zasnovo 

ureditve Jurjevega skednja (povezava z aktivnostmi 3.1.b in 4.2.e) se v letu 2019 ni izvedlo. 

III 

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

1.359,88 
488,89 

Kranjc/Pečar 

Od avgusta do oktobra so potekale priprave na novembrsko predavanje Matjaža Mastnaka o 

avtohtonih in historično izpričanih obhišnih okrasnih rastlinah na ožjem zavarovanem območju, ki se 

ga je udeležilo 21 domačinov. V nadaljevanju se načrtuje priprava kataloga z željo spodbujati 

prebivalce k izbiri tovrstnih rastlin za svoje zasaditve, s čimer bodo prispevali k ohranjanju škocjanske 

kulturne krajine. Konec leta je LUZ d.d. izdelal predstavitev izvedbene dokumentacije iz točke 3.1.c, 

ki bo v začetku 2020 usklajena s prebivalci in predstavniki občinske uprave.    

I 

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

2.739,92 
2.550,54 
Zorman 

Spodbujalo se je tradicionalno košnjo travnikov po cvetenju trav.  

Nabavilo se je večjo količino sadik tradicionalnih sort večinoma jabolk, hrušk , češenj in sliv, ki so bile 

razdeljene zainteresiranim domačinom iz okoliških vasi. Na ta način se je vzpodbujalo tradicionalno 

rabo krajine, ekološko gojenje odpornih sort, ki ne potrebujejo zaščite in prostoživečih vrst, ki so 
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deležne deleža ob letini.  

III 

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

199,93 
136,89 
Kranjc 

Goriška enota ZVKDS v letu 2019 ni prejela prošnje nobenega lastnika nepremičnin v zavarovanem 

območju za dogovorjeno brezplačno strokovno svetovanje oziroma idejne rešitve za manjše posege, 

ki niso bili predmet razpisa za nepovratna sredstva.  

Strokovna služba je samoiniciativno nudila pomoč priprave vlog za KVP za izdelavo novih polken na 

domačiji Škocjan 11 (Škocjan pri Divači – Vas, EŠD 4996), občinsko svetnico opozorila na potrebo po 

pridobitvi KVP za izvedbo izolacije in menjave oken na objektu rudniške strojnice (Famlje – Rudnik 

črnega premoga Vremski Britof, EŠD 29890), vaščanu svetovala glede priprave vloge za KVP za obnovo 

suhega zidu (Dane pri Divači – Vas, EŠD 23228) in v dogovoru z ZVKDS OE NG domačinu nudila želene 

informacije o sanaciji vodnjaka (Matavun – Domačija Matavun 8, EŠD 9122). 

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

9.870,37 
4.891,74 
Cerkvenik 

TD Škocjan je izvajal aktivnosti preko celega leta. V okviru vodenje in upravljanja društva so se 

udeležili tudi izobraževanja s področja financ. Udeležili so se skupne delovne akcije s PŠJ ter izvedli 

tudi svoje delovne akcije v manjšem obsegu, potekala so tudi redna vzdrževalna dela na društveni 

infrastrukturi. S PŠJ so sodelovali pri organizaciji Beljtnge ter izvedli tradicionalni pohod ob Reki 

(aprila), junija in julija tradicionalni Škocjanski festival ter decembra prihod Dedka Mraza. Za člane 

društva sta bili organizirani tudi strokovni ekskurziji. V prostorih društva je bila postavljena nova 

tematska razstava.  

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

12.957,94 
11.793,85 

Peric/Markočič 

V sodelovanju s TD Škocjan je bil organiziran tradicionalen 13. jamski praznik – Belajtnga, ki se ga je 

udeležilo nekaj več kot tisoč obiskovalcev. Dogodek je potekal nemoteno in v skladu s pravilnikom, 

program je bil pester, na ogled je bil podzemni kanjon Reke v Šumeči jami, Tiha jama ter Velika dolina. 

III 

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

13.794,97 
3.009,88 

Kranjc/Martinčič/Zorman 

V drugi polovici leta je bila v navezavi na podporno infrastrukturo za udejanjanje poslanstva znamke 

v sklopu aktivnosti 7.4.c na internet postavljena angleška različica interaktivne karte naravnih in 

kulturnih znamenitosti, društev in prireditev, sprehajalnih, kolesarskih in konjeniških poti ter 

ponudnikov biosfernega območja. 
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Število ur na zaposlenega za izvedbo 5. cilja 

 

Zaposleni 
Število ur 

plan/real. 
Zaposleni 

Število ur 

plan/real. 
Zaposleni 

Število ur 

plan/real. 

Zorman 42/40 Martinčič 152/100 Cerkvenik 57/98 

Hrib D. 16/16 Polh 88/86 Lozer 80/64 

Tominc 16/16 Požar 72/72 Sezonski vodniki 160/160 

Hrib A. 16/16 Čehovin 16/16 Kovačič 56/62 

Ivančič 40/40 Lozej 32/32 Pečar 4/26 

Peric 64/98 Iulita 16/16 Kalčič 16/16 

Kranjc 95/528 Fajdiga 40/40 Markočič 62/42 

Luin 32/32 Može 16/16   

Opara 20/30 Hohnjec 24/24   

Smerdelj 10/20 Koder 48/48 Skupaj število ur 1.772/1.296 

 

 

Kazalnik za 5. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 

5. Krepitev vključevanja lokalnega 

prebivalstva v dogajanje v parku 

- v aktivnosti zavoda je bilo vključenih preko 

30% domačinov  

 

 

Razdelitev skupnih odhodkov za 5. cilj po virih financiranja 

 

Odhodek Plan 2019 Realizacija 2019 % realizacije 

Plače – proračun – javna služba 14.992,80 10.074,55 67 

Plače – NVFJS  15.864,85 12.004,60 76 

Plače - tržna dejavnost 575,60 645,82 112 

Plače skupaj 31.433,25 22.724,97 72 

Stroški – NVFJS 75.000,00 52.271,35 70 

Stroški skupaj 75.000,00 52.271,35 70 

Investicije – NJVFJS  4.000,00 0,00 0 

Investicije skupaj 4.000,00 0,00 0 

Odhodki skupaj 110.433,25 74.996,32 68 
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6. cilj:  Krepitev vloge upravljavca parka na vplivnem in prehodnem območju 
 

Prior. 
Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Skupaj planirani odhodki (v  €) Skupaj realizirani odhodki (v  €) / 

Koordinator 

 
6. Krepitev vloge upravljavca 
parka na vplivnem in 
prehodnem območju 

82.488,87 44.812,48 

 
6.1 Izvajati aktivnosti za 
ohranjanje naravnih vrednot in 
kulturne dediščine 

61.353,65 35.111,50 

I 6.1.a Raziskovati in spremljati 
stanje ohranjenosti narave  8.902,34 

11.579,10 
Cerkvenik/Peric 

V okviru naravovarstvenega nadzora se je spremljalo stanje ohranjenosti narave na vplivnem in 

prehodnem območju. Zavod je bil obveščen o posegu v strugo Padeža (gl. 2.1b).  

V letu 2019 se je stanje Reke spremljalo le vizualno, fizikalno - kemijske meritve se niso izvajale.  

V sklopu predvidene širitve proizvodnje in modernizacije v več fazah je bil skupaj s predstavniki ZRSVN 

izveden obisk tovarne Lesonit d.o.o., kjer so nam predstavili obseg sedanje proizvodnje (opaženi stari 

stroji, slabo vzdrževanje, puščanje napeljav), širitve in pričakovane posledice (boljše tesnjenje, manj 

prahu, večje količine predelave in odpadnih snovi). Izvajalec naloge presoje vplivov na okolje in 

dodatka za varovana območja je predstavil rezultate. Investitor pa je prikazal del proizvodnje in 

predvidene posodobitve in širitve, kjer je bil večji del posvečen ogledu na terenu in predstavitvi 

izpustov, ki so speljani v Reko. Zavod je podal mnenje, predloge in usmeritve ter tudi pomisleke glede 

povečevanja izpustov v naravo, brez predvidenih ukrepov za prečiščevanje.  

V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) se je spremljalo delo projektnih partnerjev ZRSVN, ki vodijo 

aktivnost čiščenja Divaške jame. 

III 6.1.b Raziskovati in dokumentirati 
kulturno dediščino  79,98 

4.619,56 
Kranjc 

Kot piše v poglavju 5.1.g PŠJ v prvi polovici leta štirim članom Odbora za varstvo kulturne dediščine 

BOK nudil strokovno podporo pri zbiranju in dokumentiranju pričevanj prebivalcev o vpetosti petih 

srednjeveških cerkvic na tranzicijskem in vplivnem območju v vsakdanje življenje vasi.  

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

9.858,83 
7.285,04 

Debevec/Kranjc/Martinčič 

Marca se je z Vaškim društvom Suhorje sodelovalo pri gostovanju nastopajočih in promociji prireditve 

Jožefovo in Velika noč na Suhorju. Med aprilom in junijem je v soglasju z župnikom v okviru Odbora 

za varstvo kulturne dediščine BOK potekalo snovanje skupnega dogodka s TKŠD Urbanščica, MePZ 

Divača in ZVKDS OE NG. Namen dogodka pri izvedbi katerega je ob zboru sodelovalo okoli 20 

posameznikov, v prvi vrsti domačinov, je bil popularizacija gotskega freskarstva na bližnjem območju 

parka. Pod naslovom Romanje k fari je bil dogodek speljan v nedeljo 16. junija. Vsebinska priprava 

interpretacijske table o trnovski arheologiji odbornikov na Črnih njivah je  prenesena v leto 2020.     

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

11.275,83 
7.177,56 

Debevec/Kranjc/Peric 

V okviru dejavnosti prostovoljcev Odbora za varstvo kulturne dediščine BOK je bila v sodelovanju s 
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Knjižnico Makse Samsa Ilirska Bistrica kot del kampanje Evropski dnevi arheologije med 13. in 27. 

junijem postavljena vitrina Drobci (z) naših gradišč. Razstavljene so bile posamezne najdbe Janeza 

Dovgana iz Sv. Katarine nad Novokračinami in Sv. Ahca nad Jasenom, ki so po zaključku razstave 

prešle v pristojni Pokrajinski muzej Koper. Namen vitrine je bil širšo javnost seznaniti s tem kaj je 

arheološka najdba, kdo je njen lastnik in kaj je potrebno storiti, če nanjo naletimo. V decembru se je 

skladno z aktivnostjo 4.4.b izvedlo delavnico o principih varstva sakralne dediščine za 21 

zainteresiranih prebivalcev (povezava z aktivnostjo 4.4.a).   

Nadaljeval se je ciklus tematskih predavanj za širšo javnost v sodelovanju s Knjižnico Makse Samsa v 

Ilirski Bistrici. Organizirana so bila predavanja na temo akumulacij Klivnik in Mola, pusta, o vremenu 

in poplavah v Škocjanskih jamah, o tem kako, zakaj in kdaj so nastajale jedi, ki jih imamo za svoje ter 

o bistriški prazgodovinski krajini in njenih ljudeh. Septembra je PŠJ skupaj s Knjižnico Makse Samsa 

obeležil peto obletnico skupne organizacije predavanj na najrazličnejše teme. Doslej se jih je zvrstilo 

35. 

V okviru projekta Približajmo UNESCO-va biosferna območja prebivalcem se je izvedlo tri izobraževalne 

delavnice za spodbujanje novih dejavnosti. Udeležilo se jih je okrog 50 oseb. 

Sodelovalo se je pri nabavi in sadnji sadik za obnovo pogorišča na Cirju, kjer je PŠJ pristopil kot 

odgovoren partner za ohranitev Krasa. 

I 

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

16.499,74 
2.123,56 

Peric 

V okviru sanacije odlagališča Globovnik je bil podpisan tripartitni sporazum med MOP, PŠJ in Občino 

Ilirska Bistrica, pri čemer se je vsak od partnerjev zavezal k svojim aktivnostim in nalogam. Pričelo se 

je s pripravo projektne naloge, ki bo predmet razpisa za pridobitev gradbenega dovoljenja za sanacijo 

odlagališča. 

Zavod je sofinanciral tradicionalni 30. spust za čisto Reko v izvedbi rafting kluba Mrzla uada iz Ilirske 

Bistrice. Dogodek je bil odmeven in uspešen, pobralo se je veliko smeti, ki jih je odložila predvsem 

februarska visoka voda, največji problem so bili znova različni plastični odpadki, predvsem najlonski 

ovoj za baliranje silaže in sena. 

Očiščeno je bilo nekaj divjih odlagališč v okolici parka, odnešen je bil odpadni material ob zamenjavi 

ograj na učni poti Škocjan ter ob čiščenju okolice razvalin gradu Školj v zavarovanem območju. 

I 

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

399,87 
352,00 

Peric/Zorman 

Obravnavalo se je vlogi občine Pivka za spremembo OPN za opuščeni kamnolom pri Volčah in VE med 

Volčami in Pivko. Več v poglavju 2.1.a. 

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 

2.159,95 
1.818,22 

Peric 

Prostovoljnemu gasilskemu društvu je bil za ukrepanje ob manjših dogodkih v skladu z dogovorom 

nabavljen mini raft. 
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I 6.1.h Sodelovati pri nastajanju 
geoparka Kras 283,40 

78,22 
Cerkvenik/Martinčič 

V letu 2019 ni bilo na tej nalogi nobenih aktivnosti, je bil pa na čezmejnem programu Interreg 

Slovenija-Italija potrjen projekt Geokarst, v katerem je PŠJ partner in se bo konkretneje vključil v 

prizadevanja za vpis Geoparka Kras v seznam geoparkov pod okriljem Unesca.  

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

11.893,71 
78,22 

Cerkvenik/Peric 

Potekali so pogovori o možnostih vključevanja PŠJ v upravljavske aktivnosti na območju Unescove 

lokalitete gozdnega rezervata Snežnik-Ždrocle, kar se je nadaljevalo še v drugi polovici leta. Do 

predvidene zaposlitve je prišlo konec leta. 

 
6.2 Izvajati aktivnosti 
podpornih in razvojnih 
dejavnosti 

21.135,22 9.700,99 

I 

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

5.979,85 
6.787,18 

Kranjc/Peric 

Učitelja jahanja iz Divače se je podprlo pri snovanju in promociji ponudbe športno-naravoslovnega 

tabora Lipicanci in Škocjanske jame, ki je bil izveden avgusta. Julija se je sodelovalo pri izvedbi 

poletnega tabora Zavoda Dobra pot z delavnico Kraška vas. Avgusta se je sodelovalo pri izvedbi 

vremskega opasila. Oktobra se je z Občino Pivka sodelovalo pri vzpostavitvi centra za obveščanje in 

promocijo na Suhorju, ki bo namenjen delavnicam ozaveščanja javnosti o ohranjanju kulturne 

dediščine. Decembra se je na pobudo ZVKDS OE NG obenem sodelovalo pri ohranjanju kulturne 

dediščine in ozaveščanju o njenem pomenu na Gradišču pri Divači.   

III 6.2.b Spodbujati rabo in storitev v 
zvezi z znamko parka 879,71 

391,12 
Martinčič 

Izvedla se je promocija za pridobitev znamke s potencialnimi prejemniki znamke, izvedenih je bilo 

nekaj sestankov z deležniki in obstoječim prejemnikom znamke, s katerim so se predstavniki PŠJ tudi 

udeležili čebelarskega sejma.  

III 

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

239,92 
156,45 
Kranjc 

Na sprejemnem centru in portalu PŠJ se je skrbelo za promocijo zasebnih zbirk. 

II 6.2.d Izvajati program participacije 
javnosti pri upravljanju BOK 14.035,74 

2.366,25 
Debevec 

Čez leto so v sklopu programa participacije javnosti v ožjem organizacijskem krogu in z dotičnimi 

akterji potekali koordinacijski sestanki za posamezne aktivnosti in plane dela odborov. Individualnih 

sestankov z društvi z namenom sklenitve dogovora o vzajemnem sodelovanju v programih 

participacije javnosti pri upravljanju BOK se tekom leta ni izvedlo. Prebivalcem BOK je bila v prvi 

polovici leta v okviru Odbora za varstvo kulturne dediščine zagotovljena strokovna pomoč pri razvijanju 

vsebin s ciljem ovrednotenja in popularizacije sakralne dediščine (navezava na aktivnost 5.1.g in 6.1.c) 

in arheološke dediščine (navezava na aktivnost 6.1.d). Odbornikom za varstvo narave je bil marca 
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posredovan poziv za spremljanje pojavljanja kudzu Pueraria montana var. Lobata na biosfernem 

območju.  

V aprilu se je posredovalo pri izvedbi sestanka vodje NNS z odbornikom v zvezi s pobudo ponovnega 

odprtja in širitve kamnoloma v Čepnem, ki ji lokalna skupnost nasprotuje. Maja se je na prošnjo 

odbornice pristojni konservatorki predstavilo pobudo divaških občanov za preusmeritev občinskih 

sredstev, ki so bila skladno s prioritetami ZVKDS v letu 2019 dodeljena financiranju posegov v 

srednjeveških cerkvicah v Dolenji vasi in Famljah, v obnovo divaškega cerkvenega zvonika.  

V drugi polovici leta sta bili zaključeni dve epizodi v seriji Vitezi Reke, katere namen je predstaviti 

pozitivne pobude in delo prebivalcev biosfernega območja na poti h trajnostnemu razvoju in sicer 

portret meteorologa Saše Zidarja iz Ilirske Bistrice in odbornikov za varstvo kulturne dediščine BOK.  

Decembra je bilo sklenjeno, da se PŠJ odzove na vabilo Zavoda Dobra pot pri udejanjanju projekta 

Erasmus+ namenjenega iskanju poti za približevanje kulturne dediščine mladim. 
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Število ur na zaposlenega za izvedbo 6. cilja 

 

Zaposleni 
Število ur 

plan/real. 
Zaposleni 

Število ur 

plan/real. 
Zaposleni 

Število ur 

plan/real. 

Zorman 45/45 Iulita 24/24 Bartol 0/0 

Peric 168/160 Može 26/26 Kokalj NNS 40 

Čehovin 36/36 Cerkvenik 15/110 Hrib D. 4/4 

Kranjc 95/112 Debevec 45/120 Tominc 4/4 

Martinčič 86/76 Ivančič 8/56 Nadzornik - nov 1.532/40 

Polh 90/69 Hrib A. 4/4 Lozer 20/12 

Lozej 24/24 Sezonski vodniki 100/100 Luin 8/8 

Požar 15/22 Hohnjec 24/24 Kalčič 4/4 

Fajdiga 66/56 Kokalj 32/18   

Markočič 24/18 Pečar F. 34/20 Skupaj število ur 2.713/1.004 

 

 

Kazalnik za 6. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 

6. Preprečevanje negativnih vplivov na širšem 

območju parka (vplivno in prehodno 

območje parka) 

- organiziralo in izvedlo se je sanacijo enega 

črnega odlagališča na vplivnem območju parka 

ter odneslo odpadke ob čiščenju v zavarovanem 

območju 

- predstavniki PŠJ so se udeležili na vsakoletni 

čistilni akciji »Spust za čisto Reko« 

 
 

Razdelitev skupnih odhodkov za 6. cilj po virih financiranja 

 

Odhodek Plan 2019 Realizacija 2019 % realizacije 

Plače – proračun – javna služba 10.260,17 9.581,85 93 

Plače – NVFJS  29.156,35 8.187,79 28 

Plače - NJVFJS - sofinanciranje projektov 110,16 46,03 42 

Plače iz projektov RS 529,84 53,63 10 

Plače iz projektov EU 307,35 475,35 155 

Plače skupaj 40.363,87 18.344,64 45 

Stroški – NVFJS 29.925,00 17.515,05 59 

Stroški - NVFJS - sofinanciranje projektov  1.830,00 6.951,69 380 

Stroški iz projektov RS 2.074,00 0,00 0 

Stroški iz projektov EU 8.296,00 0,00 0 

Stroški skupaj 42.125,00 24.466,74 58 

Investicije – NJVFJS  0,00 2.001,10 0 

Investicije skupaj 0,00 2.001,10 0 

Odhodki skupaj 82.488,87 44.812,48 54 
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7. cilj: Učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje  
 

Prior. 
Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Skupaj planirani odhodki (v  €) Skupaj realizirani odhodki (v  €) / 

Koordinator 

 
7. Učinkovito delovanje 
upravljavca in mednarodno 
sodelovanje 

944.882,18 834.577,87 

 
7.1 Urejanje prostora z 
upoštevanjem varstvenih ciljev 
parka 

2.343,09 2.121,37 

III 

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

1.905,64 
1.652,44 

Opara/Pečar 

V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) se je spremljalo delo projektnih partnerjev Občine Divača v povezavi 

z gradnjo kanalizacijskega sistema v vaseh Betanja, Škocjan in Matavun. 

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

437,45 
468,93 
Pečar 

Družba za investicije (DRI) je v mesecu juniju preplastila približno petsto metrov državne ceste, ki poteka 

nad dolom Globočak. 

 
7.2 Izvajanje določil globalnih 
mednarodnih konvencij in 
programov 

22.512,34 19.178,90 

I 7.2.a Izvajati splošne obveznosti 6.319,24 
5.460,15 
Debevec 

Za izvajanje programa MAB je bil pripravljen program dela, ki mu bo sledilo končno poročilo novembra. S 

SNKU je potekalo sodelovanje ob predstavitvi programa MAB na plakatu ob predstavitvi dela UNESCO in 

znanost. Dva predstavnika PŠJ sta se udeležila EuroMAB 2019 kongresa v Dublin Bay biosfernem območju.  

II 

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

4.499,34 
539,78 

Debevec 

Preveden Akcijski načrt MAB strategije je bil posredovan partnerjem v LAS-ovem projektu Približajmo 

biosferna območja ljudem, z namenom seznanitve z osnovnimi načeli in principi delovanja programa MAB. 

II 7.2.c Izvajati komunikacijsko in 
raziskovalno strategijo BOK 3.459,19 

2.153,79 
Debevec 

S ciljem obeleževanja mednarodnega leta speleologije 2020 in skrbi za realizacijo globalnega cilja za 

trajnostni razvoj št. 6: Skrb za čisto vodo in komunalne ureditve, so potekale priprave na film o podzemnem 

svetu in reki.  

V okviru sodelovanja v konzorciju LifeWatch je bil izveden sestanek upravnega odbora na SAZU v Ljubljani.  
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I 

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

8.234,57 
11.025,18 
Cerkvenik 

Konec januarja je bil oddan nominacijski dosje za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine. 

Julija je potekalo zasedanje Odbora za svetovno dediščino, ki se ga je udeležila tudi koordinatorka priprave 

nominacije. S predstavniki IUCN je bila takrat tudi dogovorjena časovnica za terensko evalvacijo 

nominacije, ki je potekala od 15. do 20. septembra. Evalvatorja sta bila prof. Kyung Sik Woo in dr. Oliver 

Avramoski.  

 7.3 Mednarodno sodelovanje 35.709,39 20.305,09 

II 

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

18.295,76 
8.371,34 

Cerkvenik/Debevec 

V prvi polovici leta se je v sodelovanju z BO Mamutske jame (ZDA) in BO Atlantski gozd (Brazilija) 

vzpostavilo spletno stran delovne skupine CaveMAB (https://cavemab.com/). S predstavniki omenjenih BO 

se je preko e-pošte razvijalo poslanstvo in koncept načina delovanja skupine, za promocijo in delovni 

sestanek skupine se je poskrbelo v okviru konference EuroMAB, sodelovalo se je pri snovanju strokovnih 

in tehničnih vsebin konference UNESCOkarst2020 (https://unescokarst2020.com/). Do konca novembra so 

bili v sodelovanju z IZRK in mrežo univerz PŠJ oddani povzetki prispevkov za konferenco in povzetek 

delavnice. Vsi so bili odobreni.   

Aprila se je v sklopu projekta LAS Približevanje biosfernih območij prebivalcem na UNESCO BOK gostilo 

deležnike BO Julijske Alpe. Maja se je pričelo s snovanjem oktobrskega mednarodnega posveta o 

sodelovanju upravljavcev BO z univerzami. Maja se je pričelo s snovanjem uspešno izvedenega oktobrskega 

mednarodnega posveta o sodelovanju upravljavcev BO z raziskovalnimi institucijami na katerem so 

sodelovali ugledni gostje iz Slovenije in UNESCO eksperti iz sedmih držav štirih celin sveta. Posvet je bil 

konec oktobra organiziran ob 15. obletnici BOK ter 20. obletnici Škocjanskih jam kot Ramsar mokrišča 

svetovnega pomena. Predstavitve so predstavljene v skupnem pdf, ki je osnova za e-publikacijo v 

prihodnjem letu. 

Aprila sta se predstavnici zavoda udeležili konference EuroMAB, ki je potekala v Dublinu.  

Novembra je na Ibizi potekalo 5. srečanje evropskih upravljavcev območij svetovne dediščine. Predstavnice 

Slovenije (tudi PŠJ) so predstavile skupno sodelovanje slovenskih enot svetovne dediščine v zadnjih letih.  

PŠJ je obiskala delegacija UNESCO prepovedanega mesta iz Kitajske, kjer je bilo govora o možnostih 

sodelovanja in primernih oblikah upravljanja z določevanjem nosilne kapacitete neke destinacije. Zanimiv 

primer sta PŠJ z največ 2000 obiskovalcev na dan proti prepovedanemu mestu z največ 80.000 

obiskovalcev na dan. 

S slovensko in nemško nacionalno komisijo je bil sklenjena časovnica in okvir sodelovanja za nemško 

prostovoljko, ki bo v PŠJ opravljala prostovoljno delo od marca do septembra 2020.  

II 

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

16.253,68 
9.647,56 

Martinčič/Peric/Zorman/Cerkvenik 

WWF Adria je, v sodelovanju združenjem Parkov Dinaridov, izdala priročnik z naslovom Mreža šol v 

zavarovanih območjih, kjer je po modelu mreže šol PŠJ predstavljeno delo in izvedba organizacije mreže 

https://cavemab.com/
https://unescokarst2020.com/
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šol. V priročniku so objavljene slike PŠJ, izjave ravnateljic in mentoric mreže šol ter prispevek z naslovom 

»Vzpostaviti sloves mreže šol«. Po našem vzoru so se že oblikovale mreže šol Skadarskega jezera v Črni 

gori in Obedske bare v Srbiji.  

Obnovljeno je bilo članstvo in poravnane obveznosti v zvezi z Alparc, Europarc in ISCA. Junija je potekalo 

delovno srečanje s predstavniki zavarovanih območij v Albaniji. Februarja sta se predstavnika zavoda 

udeležila delovnega sestanka za pripravo strateškega plana v sklopu mreže parkov Dinaridov. 

Poglobilo se je sodelovanje s predstavniki parka Prealpi Giulie, v oktobru pa so v omenjenem parku gostili 

mednarodno srečanje MAB območij, ki se ga je PŠJ udeležil.  

PŠJ je gostil predstavnike srbskega minstrstva za okolje v okviru mednarodnega projekta, v juliju pa v 

okviru programa Erasmus tudi predstavnike iz Škotske. Obiskali so nas predstavniki NP Plitvička jezera, NP 

Galičica, Parka prirode Biokovo. Konec novembra je park sodeloval v Trentu v Italiji, na mednarodni 

konferenci TUNNA, na temo upravljanja z UNESCO lokacijami. 

II 

7.3.c Z namenom izmenjave 
izkušenj in izboljšanja upravljanja 
navezati stike z drugimi upravljavci 
zavarovanih območij ali institucijami, 
ki niso navedeni zgoraj 

1.159,95 
2.286,18 

Vsi zaposleni 

Na konferenci Man and Karst na Siciliji je bil predstavljen prispevek ob 200. obletnici raziskav in turizma v 

Škocjanskih jamah. Zavod je strokovno predstavil park zaposlenim iz NP Risnjak, Ministrstvu za okolje iz 

Srbije, udeležencem različnih upravljavcev parkov, gozdov v okviru projekta Eco Karst, republiški upravi za 

zaščito in reševanje. 

Sodelovalo se je z TD Gorje, ki je upravljalec Blejskega vintgarja. 

Predstavniki zavoda so se udeležili predstavitve Green Flag Award. Kljub temu, da parku zagotavljajo 

članstvo saj izpolnjuje vse zahtevane kriterije (gostoljubno, zdravo, varno in dobro vzdrževano naravno 

okolje z upravljavcem in upravljavskim načrtom, veliko biotsko pestrost, bogato krajino in dediščino, tesni 

odnosi z lokalnim prebivalstvom ter razvit marketing) se zavod zaradi obilo drugih aktivnosti ni odločil za 

kandidaturo. Morda pristopi kdaj v prihodnje. 

Navezani so bili stiki z upravljavci velikega zavarovanega območja v Altaju v Rusiji, ki so park obiskali v 

spremstvu s predstavniki IZRK. 

 7.4 Splošne naloge in aktivnosti 884.317,36 792.972,50 

I/II/III 

7.4.a Izvajati upravno-
administrativne, organizacijske, 
finančno-računovodske in pravne 
naloge 

203.886,41 
188.282,86 

Direktor in zaposleni 

Januarja se je pripravilo letno, julija pa polletno poročilo. Novembra se je pripravilo plan za leto 2020. Svet 

zavoda se je sestal na treh rednih sejah. 

V začetku leta je bil na komisiji državnega sveta in odboru državnega zbora obravnavan Program varstva 

in razvoja za obdobje 2019-2023, ter bil kasneje v državnem zboru tudi potrjen. 

Možnosti zaposlitve v javnem zavodu so bile predstavljene iskalcem zaposlitve na treh različnih 

zaposlitvenih sejmih, in sicer v Postojni in v Kopru v organizaciji Zavoda RS za zaposlovanje in v Ljubljani 

na Kariernem sejmu v organizaciji Styria digital marketplaces, d.o.o.. 

Z MOP se je uskladila rešitev ustreznega sistemiziranja štirih delovnih mest vodnikov v zavarovanem 

območju ter v sodelovanju s svetom zavoda izvedla sprememba pravilnika o sistemizaciji. Komisiji za 

preprečevanje korupcije se je poročalo o izvajanju načrta integritete, Ministrstvu za javno upravo se je 

poročalo o oddanih javnih naročilih in t.i. evidenčnih naročilih, Ministrstvu za finance se je poročalo o 

dodelitvah de minimis pomoči. Javno naročanje je potekalo v skladu s potrebami v zavoda in na podlagi 
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veljavnih predpisov. Izvedena je bila notranja revizija poslovanja na področju pregleda postopkov nabav v 

letu 2018 in 2019. Ugotovljeno je bilo, da zavod zagotavlja gospodarno porabo sredstev ter, da je potrebno 

vzpostaviti dodatne notranje kontrole zlasti na področju zagotavljanja ustrezne revizijske sledi o načinu 

vodenja postopka nabave. 

Program vezan na prodajo vstopnic in s tem povezan prenos podatkov v računovodske evidence se 

dopolnjuje, začela se je tudi spletna prodaja vstopnic.  

Po potrebi in v skladu s predpisi se je izvajalo kadrovske postopke.  

Strokovni svet je imel v letu 2019 dve redni seji. 

 
7.4.b Pripravljati in voditi domače in 
mednarodne projekte 122.510,23 

120.252,37 
Vodje projektov 

I Za Kras (ESRR PUN)  Bartol 

Izvajale so se naloge vodenja, poročanja, administracije in koordinacije projekta Za Kras (ESRR PUN). 

Pričelo se je z novelacijo projektne naloge. Ureja se spletne profile, izdelalo se je začasni pano in letni 

koledar. Projektnim partnerjem se pomaga poročati stroške, odobrenih je bilo 18 zahtevkov za izplačilo. 

II MobiTour  Rozman, Kalčič 

PŠJ v vlogi vodilnega partnerja meddržavnega projekta MobiTour je sofinanciran iz programa sodelovanja 

Interreg Italija – Slovenija 2014 - 2020. Odgovoren je za izvedbo, splošno koordinacijo, finančno vodenje 

in nadzor projekta. Aktivno in učinkovito sodeluje z vsemi projektnimi partnerji in z zunanjim izvajalcem 

ter sproti rešuje zadeve. Septembra je gostoval in se aktivno vključil v aktivnosti za Dan evropskega 

sodelovanja o programih Interreg Italia-Slovenija. Novembra je bila izvedena revizija iz Urada za nadzor 

proračuna (UNP), sestanek pri PP2 in oddaja vloge za spremembe na projektu. Vseskozi je nemoteno 

potekala izposoja e-koles in e-avtov. V skladu s komunikacijsko strategijo je za objave projektnih aktivnosti 

in z njimi povezanimi dogodki na FB in Twitter profilu odgovoren PP5, skupaj v sodelovanju z ostalimi PP. 

II KRASn' KRŠ  Škerjanc 

Izvajajo se vodenje, administracija in koordinacija projektnih aktivnosti. Oddani sta bili tretje in četrto 

partnerjevo poročilo. Koordinatorka projekta v PŠJ se je udeležila Mednarodne krasoslovne šole v Postojni, 

sestanka projektnega sveta v Reki ter v sklopu tega tudi večdnevnega terenskega dela na Platku (Hrvaška). 

V juliju in avgustu je v PŠJ gostovala potujoča razstava projekta. Oktobra je v sklopu festivala Kraška 

gmajna potekal dogodek metuljem in drugim žuželkam prijazen vrt. Vse aktivnosti in dogodki v sklopu 

projekta so redno objavljeni na Facebook profilu projekta. 

II Projekt SNKU  Cerkvenik 

PŠJ je skupaj z ostalimi upravljavci območij svetovne dediščine v Sloveniji prijavil in začel izvajati projekt  

"Promocija svetovne dediščine Slovenije". Namen projekta je izdelati oblikovalsko zasnovo promocije 

svetovne dediščine v Sloveniji z več oblikovnimi predlogami in z njimi izdelati nekaj demonstracijskih 

produktov, ki bodo predstavljali svetovno dediščino Slovenije. 

V drugi polovici leta je SNKU namenil dodatna sredstva za sofinanciranje zloženke in zemljevida, kjer so 

predstavljene vse slovenske UNESCO designacije, in sicer svetovna dediščina, reprezentativni seznam 

nesnovne kulturne dediščine človeštva, UNESCO globalni geoparki, biosferna območja programa Človek in 

biosfera, mokrišča mednarodnega pomena, spomin sveta, UNESCO katedre, UNESCO centri II. Kategorije 

in UNESCO kreativno mesto.  
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Zloženka in zemljevid sta v slovenskem in angleškem jeziku in celovito predstavljata vse designacije s 

tekstovnim in slikovnim gradivom.  

II Biosferna območja Slovenije - LAS  Peric 

PŠJ je projektni partner v projektu LAS sodelovanja, ki povezuje vsa tri biosferna območja v Sloveniji. Na 

območju BOK se je izvedlo serijo treh delavnic za deležnike ter gostilo deležnike iz BO Julijske Alpe, ki so 

v park prišli na ekskurzijo. 

II Krasnost Krasa in Brkinov - LAS  Martinčič 

PŠJ je sodeloval pri pripravi in izvedbi dediščinskih programov v okviru Festivala kraška gmajna za pomladni 

del festivala 2019, komunikaciji in PR-ju projekta ter od junija dalje še pri izvajanju Strategije razvoja in 

krepitve blagovne znamke destinacije (Kras-Carso). 

II 
Razvoj in promocija turistične 
ponudbe vodilne destinacije Kras - 
LAS 

 Martinčič 

Oblikoval se je zaključek analize strateških turističnih tokov, priprava vsebin za spletni portal 

www.visitkras.info, za digitalno promocijo Krasa in Brkinov na družbenih omrežjih. 

II Priprava prijav na nove projekte  Kokalj 

V januarju je strokovna služba snovala nove projektne ideje in vsebine.  

Na čezmejni program Slovenija Italija sta bila oddana dva projekta, in sicer ENGREEN, v katerem je PŠJ 

predviden kot vodilni partner in Geopark, v katerem je PŠJ partner.  

V sklopu programa Life so bili v juniju oddani trije projekti, v katere je vključen tudi PŠJ, in sicer v For 

Pallipes (vodilni partner), Pro Cave (partner) in Beyond plastic (partner). Žal nobeden ni bil odobren.  

V okviru programa Adrion je bil oddan projekt Stadion, v katerem je PŠJ predviden kot partner. 

Za potrebe priprave nove programske perspektive se je aprila pripravilo nabor priporočil na temo kulturno 

dediščinskih vsebin. 

II 7.4.c Skrbeti za odnose z javnostjo 8.566,13 
6.677,03 
Direktor 

Ažurno se je odgovarjalo na novinarska vprašanja, obveščalo medije o dejavnostih zavoda ter spremljalo 

relevantne medijske objave s pomočjo platforme Kliping Map. 

Januarja se je uredilo plačilo domen in gostovanja portalov PŠJ. Na portalu Promocijsko-kongresnega 

centra Pr'Nantovh je bilo objavljenih devet člankov o minulih dogodkih. Skrbelo se je za delovanje portalov 

E-knjižnice o monitoringu lokacij svetovne dediščine UNESCO ter Biodiverziteta med naravo in kulturo. Na 

slednjem se je v septembru dodalo dve novi vzorčni mesti za OŠ Košano in OŠ Pregarje.  

Na YouTube profilu PŠJ se je objavilo eno novo enoto predstavitvenega video gradiva. Skrbelo se je za 

http://www.visitkras.info/
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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. Julija se je na slovensko interaktivno karto BOK dodalo kolesarske poti ter 

pripravilo in objavilo angleško verzijo celotne karte. Slovensko različico si je od junija lanskega leta ogledalo 

20.900 internetnih uporabnikov, angleško od julija letos pa 6.700. Avgusta se je pri STO in UNESCO spletnih 

administratorjih urgiralo glede napačnih opisov BO Kras.  

Januarja je bil izdan zbornik mreže šol PŠJ. V prvi polovici leta je bil dokončan članek o BOK za Journal on 

Protected Mountain Areas Research and Management založb Avstrijske akademije znanosti in Univerze v 

Innsbrucku. Oddan je bil tudi članek Ohranjanje kraških suhozidnih znanj za zbornik Vzporednice med 

slovensko in hrvaško etnologijo Slovenskega etnološkega društva. Maja se je gostilo pravnukinjo brata 

Antona Hankeja s sinom. Oktobra je PŠJ gostil Društvo krajinskih arhitektov Slovenije. 

Gostilo se je vrsto snemalnih ekip, ki so posnele lepote Slovenije in sicer iz Warner Bross Nemčija, 

nacionalne televizije Japonske, Tv Galeje in druge. 

V jami in na površju parka so potekala snemanja za oddaji TV Slovenije za Dnevnikov izbor ob dnevu voda 

in Slovenski magazin. 

I/II/III 7.4.d Skrbeti za nepremičnine in 
premično premoženje  447.469,41 

375.592,52 
Kovačič/Opara 

Opravljena je bila primopredaja gostinskega objekta in najemnik je pričel z opravljanjem dejavnosti. 

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.  

Zamenjana je bila audio-vizualna oprema v Matavunu 8.  

II 7.4.e Povečevati usposobljenost in 
učinkovitost posameznih služb  46.827,99 

43.664,88 
Direktor 

Izveden je bil tečaj z izpitom iz varstva pred sevanji za novo zaposlene honorarne vodnike in študente, 

zunanje delavce ter redno zaposlene, ki jim je potekel rok veljavnosti izpita. 

PŠJ se je udeležil delavnice za upravljanje s socialnimi mediji. 

V začetku leta sta dva zaposlena opravila usposabljanje in izpit iz ZUP-a. 

Skupaj s ŠTIP Sežana je potekalo izobraževanje za usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov za območje 

kraško-brkinskih občin.  

Novembra so se naravovarstveni nadzorniki udeležili brezplačnega seminarja na MJU – Osnove 

samozaščite.  

Za naravovarstvene nadzornike in vodnike v zavarovanem območju je bil izveden 70-urni tečaj z izpitom 

za bolničarja.  

Zaposleni v PŠJ so obiskali Slovenski etnografski muzej in navezali stike za nadaljnje sodelovanje. V oktobru 

je bila izvedena strokovna ekskurzija za zaposlene v Nacionalni park Mljet, Dubrovnik in Split. 

Maja je bil v zvezi s povečanjem učinkovitosti posameznih služb, izveden sestanek z vršilko dolžnosti 

generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo Majo Bahar Didović in 

vodjem Sektorja za nepremično kulturno dediščino Silvestrom Gaberščkom. 

Do oktobra se je v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Koper izvajalo pripravništvo za arheologijo. V 

sklopu tega se je pripravnica maja udeležila konference Sense and Sustainability: International conference 

of Archaeology and Tourism v Zagrebu, junija je bila na ogledu arheoloških izkopavanj v okviru projekta 

SOLMUS v Hercegovini, v drugi polovici leta pa se je udeležila obveznega usposabljanja za pripravo na 

strokovni izpit kustos/kustodinja ter ga tudi uspešno opravila. 
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Zaposleni v Splošni službi so se udeležili posamičnih izobraževanj z njihovega področja dela.  

II 7.4.f Skrbeti za varnost pri delu 55.057,19 
58.502,84 

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. 

Novo zaposleni in vsi, ki jim je potekel rok veljavnosti izpita iz varstva pred sevanji, so opravili obvezno 

izobraževanje pred nastopom vodenja v jami. 

 

Število ur na zaposlenega za izvedbo 7. Cilja 

 

Zaposleni 
Število ur 

plan/real. 
Zaposleni 

Število ur 

plan/real. 
Zaposleni 

Število ur 

plan/real. 

Ščuka 1.672/1.662 Martinčič 234/156 Kokalj 497/477 

Pečar 470/462 Polh 206/127 Pečar F. 499/622 

Zorman 469/450 Požar 40/60 Bartol 0/18 

Hrib D. 1.757/1.732 Lozej 140/169 Kovačič 1599/1.714 

Tominc 1.723/1.749 Iulita 130/130 Lozer 100/98 

Hrib A. 1.817/1.740 Kranjc 760/479 Hohnjec 30/40 

Ivančič 1.440/1.222 Fajdiga 60/50 Škerjanc 1.192/1203 

Debevec 217/572 Koder 250/230 Luin 1.712/1.659 

Šturm 230/228 Čehovin 25/50 Markočič 24/30 

Peric 322/341 Može 30/60 Kalčič 1/2 832/315 

Opara 298/125 Kalčič 1/2 884/1.168 Pripravnik 3 1.832/0 

Rozman 587/479 Cerkvenik 530/350   

Smerdelj 888/794 Sezonski vodniki 1.000/900 Skupaj število ur 24.577/22.018 

 

 

Razdelitev skupnih odhodkov za 7. cilj po virih financiranja 

 

Odhodek Plan 2019 Realizacija 2019 % realizacije 

Plače – proračun – javna služba 159.686,85 159.001,60 100 

Plače – NVFJS  209.079,11 162.019,47 77 

Plače - NJVFJS - sofinanciranje projektov 6.106,97 4.808,00 79 

Plače iz projektov RS 29.374,17 5.601,04 19 

Plače iz projektov EU 17.039,37 49.649,51 291 

Plače - tržna dejavnost 2.997,92 3.094,52 103 

Plače skupaj 424.284,39 384.174,13 91 

Stroški – programi 6.000,00 12.000,00 200 

Stroški – sofinanciranje programov - NVFJS 1.500,00 1.231,30 82 

Stroški – NVFJS 329.067,79 320.293,13 97 

Stroški - NVFJS - sofinanciranje projektov  6.240,00 9.492,02 152 
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Stroški iz projektov RS 3.200,00 430,37 13 

Stroški iz projektov EU 48.160,00 10.779,90 22 

Stroški skupaj 394.167,79 354.226,72 90 

Investicije - proračun 99.430,00 35.672,70 36 

Investicije – NJVFJS  27.000,00 60.382,32 224 

Stroški iz projektov RS 0,00 24,40 0 

Stroški iz projektov EU 0,00 97,60 0 

Investicije skupaj 126.430,00 96.177,02 76 

Odhodki skupaj 944.882,18 834.577,87 88 

 

 

Razdelitev skupnih odhodkov za vse cilje po virih financiranja skupaj 

 

Odhodek Plan 2019 Realizacija 2019 % realizacije 

Plače – proračun – javna služba 452.927,00 452.927,00 100 

Plače – NVFJS  923.706,07 796.536,67 86 

Plače - NJVFJS - sofinanciranje projektov 13.899,66 8.462,76 61 

Plače iz projektov RS 66.856,55 9.858,63 15 

Plače iz projektov EU 38.782,13 87.390,13 225 

Plače - tržna dejavnost 20.961,48 22.926,38 109 

Plače skupaj 1.517.132,89 1.378.101,58 91 

Stroški - proračun - javna služba 4.676,00 0,00 0 

Stroški – programi 10.000,00 21.000,00 210 

Stroški – sofinanciranje programov - NVFJS 1.500,00 1.768,75 118 

Stroški – NVFJS 1.148.552,79 1.028.894,29 90 

Stroški - NVFJS - sofinanciranje projektov  24.490,00 55.627,33 227 

Stroški iz projektov RS 67.843,68 8.398,14 12 

Stroški iz projektov EU 343.114,74 43.160,81 13 

Stroški - tržna dejavnost 70.000,00 67.516,42 96 

Stroški skupaj 1.670.177,21 1.226.365,74 73 

Investicije - proračun 99.430,00 35.672,70 36 

Investicije – NJVFJS  828.000,00 577.689,12 70 

Investicije - NJVFJS - sofinanciranje projektov 10.050,00 13.353,24 133 

Investicije iz projektov RS  51.360,00 35.801,42 70 

Investicije iz projektov EU 262.390,00 218.874,00 83 

Investicije skupaj 1.251.230,00 881.390,48 70 

Odhodki skupaj 4.438.540,10 3.485.857,80 79 

Splošni stroški  296.619,96 302.337,49 102 

Splošni stroški tržna dejavnost 3.380,04 3.626,13 107 

Splošni stroški skupaj 300.000,00 305.963,62 102 

Odhodki skupaj s splošnimi stroški 4.738.540,10 3.791.821,42 80 
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Graf 1: Razdelitev odhodkov po ciljih 
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Razdelitev odhodkov po ciljih

1. Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta

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

3. Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine ter ohranjanju
kulturne krajine

4. Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja ter širjenje zavesti o 
parku – trajnostni razvoj turizma

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

6. Krepitev vloge upravljavca parka na širšem območju parka
(vplivno in prehodno območje)

7. Učinkovito delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje
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3.1 PROJEKTI PŠJ V LETU 2019 

 

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 z 

vzpodbujanjem primerne rabe kraških travišč ter z različnimi aktivnostmi zagotoviti 

sodobno zasnovano interpretacijo ter izobraževati in ozaveščati širšo javnost o 

pomenu ohranjanja izbranih vrst in HT na območju Nature 2000 Kras. 

Opis aktivnosti: - odkup zemljišč z namenom vzpostavitve mirnih con 

- vzpostavitev dolgoročnega monitoringa netopirjev 

- izolacija izbranih srednjenapetostnih daljnovodov 

- vzpostavitev individualnega nadzora gnezdišč velike uharice 

- telemetrija velike uharice 

- obnova in vzdrževanje kalov 

- ureditev podcestnih koridorjev 

- izgradnja kanalizacijskega sistema in priključitev na čistilno napravo 

- 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 € 

Financiranje MOP           

v letu 2019 

MOP je izplačalo sredstva za izvajanje projekta po PP 170279 v višini 119.340,61 

EUR in po PP 170278 v višini 473.214,51 EUR. Od teh sredstev je bilo 429.391,41 

EUR namenjeno poslovnim partnerjem v projektu, 163.163,71 EUR pa PŠJ. 

Število ur v 2019: 3496 ur (Kokalj: 1622, Pečar F.: 1736, Bartol: 138) 

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 
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Naslov projekta: MobiTour – Trajnostna mobilnost turističnih destinacij na obali in v 

zaledju čezmejnega območja 

Vir sredstev: ESRR (85%) in 6x Projektni Partnerji (15%) 

Cilji projekta: - zmanjšanje emisij ogljika z izboljšanjem trajnostne mobilnosti na 

čezmejnem območju, 

- spodbujati celovito načrtovanje trajnostne multimodalne urbane 

mobilnosti na čezmejnem območju, 

- razvoj in postopna razširjenost trajnostnih prevoznih sistemov lahko 

bistveno prispevata k zmanjševanju negativnih posledic prometa na 

okolje, boljšo in večjo dostopnost med obalnimi turističnimi območji 

(Piran, Caorle, Lignano) in kraškega zaledja (Škocjanske jame, Lipica). 

Opis aktivnosti v letu 

2019: 
- administrativno in finančno upravljanje, koordinacija, usklajevanja, 

- priprava zapisnika s 4. sestanka upravnega odbora, dokumentacije za 4. 

vmesno poročilo (1.5.2019-31.8.2019: 64.800 EUR), 

- plačilo e-kombija, ureditev registracije in polepitev e-vozila,  

- vzpostavitev sistema in izvajanje brezplačne izposoje e-koles, ureditev 

evidenc o izposoji e-koles, e-avtov, polnilnic, 

- izvedba in udeležba na delavnicah, sestankih UO, sestankih in dogodkih 

v okviru projekta, 

- prisotnosti na družbenih omrežjih in objava člankov v tiskanih medijih, 

- podpis Aneksa št. 2 (dodatna sredstva) in s tem podaljšanje projekta do 

31.10.2020. 

Glavni rezultati: - nadgradnja načrtov trajnostne urbane mobilnosti (SUMP: Piran, Caorle, 

Lignano) in povečana uporaba nizko-ogljičnih prevoznih sredstev, 

- izdelava načrtov trajnostne mobilnosti (PŠJ, Kobilarna Lipica), 

- vzpostavitev sistema in izvedba uporabe trajnostnih oblik prevoza med 

posameznimi turističnimi destinacijami, 

- nabava električnih vozil, polnilnic. 

Vrednost projekta: 1.340.003,54 EUR (1.139.002,99 EUR – ESRR sredstva) 

→ PŠJ: 357.915,45 EUR ( 53.687,32 EUR – PŠJ lastna sredstva 15%,  

                                     304.228,13 EUR – EU sredstva 85%) 

Trajanje: 37 mesecev (1.10.2017–31.10.2020) 

Št. ur v 2019: 1.807 (Renata Rozman: 479 ur, Tjaša Kalčič: 1.328 ur)  

Partnerji: Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija (vodilni), Občina Piran (SI), Holding 

Kobilarna Lipica, d.o.o. (SI), Comune di Lignano Sabbiadoro (IT), Istituto di 

Sociologia Internazionale di Gorizia (IT), Comune di Caorle (IT) 

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 

7.4.b Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

 

 

Naslov projekta: KRASn'KRŠ – Ohranjanje in valorizacija dediščine ter razvoj 

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 v letu 

2019: 

- administracija na projektu 

- koordinacija projekta 

- priprava gradiv za vzpostavitev interpretacijskega centra in poligona 

- vzpostavitev interepetacijskega centra 

- udeležba na delavnicah, sestankih in terenih v okviru projekta 

- prisotnosti na socialnem omrežju Facebook 

- udeležba na Mednarodni krasoslovni šoli v Postojni 

- izvedba dogodka Metuljem in drugim žuželkam prijazen vrt 

- gostovanje potujoče razstave projekta 

Glavni rezultati: - 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 €) 

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) 
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Status projekta: Projekt se izvaja 

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 

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

pri skupni promociji 

7.4.b Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

 

 

 

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 v letu 

2018: 

- 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: Približajmo UNESCOva biosferna območja prebivalcem - LAS 

Vir sredstev: PŠJ (15%) RS in EU (85%) 

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: 38.067,04 EUR 

Trajanje: 23 mesecev 

Partnerji: BO Kozjansko in Obsotelje, BO Julijske Alpe, LAS na biosfernih območjih, Park 
Škocjanske jame, Slovenija 

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 

in delavnice 

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

razvojnih projektov 

 

 

Naslov projekta: Krasnost Krasa in Brkinov LAS 
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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 v prvi polovici 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 

- Okrepljena promocija in marketing destinacije 

Status projekta: Oddana je bila prijava na razpis LAS Krasa in Brkinov. Projekt čaka na odobritev. 

Sklop, v katerega 

spada projekt glede 

na vsebino: 

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 
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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 
I. – IV. 

TR 
V.    
TR 

VI.    
TR 

VII.   
TR 

VIII. 
TR 

IX.   
TR Skupaj 

Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2018 
0 7   13 1   21 

1. Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019 
(a+b) 0 5 0 15 1 0 21 

a) Št. zaposlenih za določen čas 
      1     1 

b) Št. zaposlenih za nedoločen čas 
  5   14 1   20 

Št. zaposlenih s krajšim delovnim 
časom             0 

Število napredovanj v plačne razrede 
            0 

Število premestitev 
            0 

Število upokojitev 
            0 

Število nadomestnih zaposlitev zaradi 
upokojitev             0 

Število odpovedi pogodb o zaposlitvi 
            0 

Število zaposlenih, ki so financirani 
iz drugih virov, navedite vir: tržna 
dejavnost, projektno delo itd.  

I. – IV. 
TR 

V.     
TR 

VI.     
TR 

VII.    
TR 

VIII. 
TR 

IX.   
TR Skupaj 

Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2018   8   21 1 1 31 

2. Število zaposlenih, ki so 
financirani iz drugih virov, navedite 
vir: tržna dejavnost, projektno delo 
itd. na dan 31. 12. 2019 

1 2 0 12 0 1 16 

Št. zaposlenih za nedoločen čas - tržna 
dejavnost   1         1 

Št. zaposlenih za nedoločen čas - 
nejavni vir financiranja 1     4   1 6 

Št. zaposlenih za določen čas - nejavni 
vir financiranja   1   1       

Št. zaposlenih za določen čas - 
projektno delo       5     5 

Št. zaposlenih za določen čas - 
pripravniško delo       2     2 

Število premestitev: nadomeščanje-
porodniški dopust 

            0 

3. Skupaj število zaposlenih na dan  
31. 12. 2019 (1+2) 1 7 0 27 1 1 37 
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Preglednica 2: Kadrovski načrt – število zaposlenih po virih financiranja 

 

Vir Financiranja 

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

Dovoljeno ali 
ocenjeno 
število 
zaposlenih na 
dan 1. januarja 
naslednjega 
leta (2020) 

1. Državni proračun 21 21 

2. Proračun občin     

3. ZZZS in ZPIZ     

4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz 
državnega proračuna 4,5 4,5 

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 1 1 

6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe 
(npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV - prispevek)     

7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe 7,5 10,5 

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) 34 37 

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6 21 21 

Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9 13 16 
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Preglednica 3: Kadrovski načrt – število zaposlenih po obdobjih po virih financiranja 

 

Vir financiranja 

Število 
zaposlenih 
na dan 
1.januarja 
tekočega 
leta (2019) 

Število 
zaposlenih 
na dan 1. 
aprila 
tekočega 
leta (2019) 

Število 
zaposlenih 
na dan 1. 
julija 
tekočega 
leta (2019) 

Število 
zaposlenih 
na dan 
1.oktobra 
tekočega 
leta (2019) 

Število 
zaposlenih 
na dan 
1.januarja 
naslednjega 
leta (2020) 

1. Državni proračun 21 21 21 21 21 

2. Proračun občin           

3. ZZZS in ZPIZ           

4. Sredstva EU, vključno s sredstvi 
sofinanciranja iz državnega proračuna 4,5 4,5 4 4 4 

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev 
na trgu 1 1 1 1 1 

6. Druga javna sredstva za opravljanje 
javne službe (npr. takse, pristojbine, 
koncesnine, RTV - prispevek)           

7. Nejavna sredstva za opravljanje 
javne službe 7,5 19,5 33 32 11 

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) 34 46 59 58 37 

Skupno število zaposlenih pod 
točkami 1, 2, 3 in 6 21 21 21 21 21 

Skupno število zaposlenih pod 
točkami 4, 5, 7, 8 in 9 13 25 38 37 16 

 

 

Na dan 31.12.2019 je bilo  zaposlenih 37 javnih uslužbencev, od tega 21 redno zaposlenih, financiranih s 

sredstvi proračuna RS, 1 zaposlen s sredstvi tržne dejavnosti, 10 zaposlenih s sredstvi pridobljenimi iz 

nejavnega vira financiranja in 5 zaposlenih iz projektnih sredstev.  
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Preglednica 4: Stroški dela (v EUR) 

 

 
 

Stroški dela so realizirani v višini 90,8 %. Nižja realizacija je zaradi manj zaposlenih vodnikov v zavarovanem območju od planiranih ter nižje 

realizacije projektnih zaposlitev.    

Stroški dela

SKUPAJ plan 

2019

SKUPAJ 

realizacija      

2019

% 

REALIZACIJE

PLAN - 

sredstva 

MOP-redna 

dej. 2019

Realizacija 

sredstva MOP       

2019   

PLAN - 

nejavni vir 

financiranja 

2019

Realizacija 

nejavni vir 

financiranja        

2019

PLAN - drugi 

viri sredstev 

2019

Realizacija 

drugi viri 

sredstev         

2019

PLAN -     

skupaj 

sredstva 2019

Realizacija  

skupaj 

sredstva    

2019

PLAN -  

dejavnost na 

trgu 2019

Realizacija - 

dejavnost na 

trgu       

2019

Plan -     

delež MOP 

v %

Realizacija 

- delež 

MOP v %

1 A X 2 B 3 C 4 Č 5=2+3+4 D=B+C+Č 6=1-5 E=A-D X X

a) plače in dodatki 1.066.501,24 1.023.188,77 95,94 326.941,78 303.156,52 646.123,77 632.582,47 78.285,75 70.756,62 1.051.351,30 1.006.495,61 15.149,94 16.693,16 30,66 28,43

od tega dodatki za delo v 

posebnih pogojih 47.000,00 50.935,76 108,37 15.000,00 12.695,69 32.000,00 38.068,40 0,00 132,68 47.000,00 50.896,77 0,00 38,99 31,91 27,01

b) regres za letni dopust
37.944,36 43.805,66 115,45 18.495,12 18.619,23 14.936,40 20.482,37 3.632,12 3.817,43 37.063,64 42.919,03 880,72 886,63 48,74 49,07

c) povračila in 

nadomestila 155.481,54 92.331,56 59,38 36.606,02 33.519,34 107.388,72 48.459,54 9.392,55 8.301,96 153.387,30 90.280,84 2.094,24 2.050,72 23,54 21,56

d) sredstva za delovno 

usp. iz naslova p.o.d. 25.000,00 15.997,68 63,99 0,00 0,00 25.000,00 15.826,02 0,00 0,00 25.000,00 15.826,02 0,00 171,66 0,00 0,00

e) sredstva za nadurno 

delo 12.500,00 3.814,92 30,52 0,00 0,00 12.500,00 3.814,92 0,00 0,00 12.500,00 3.814,92 0,00 0,00 0,00 0,00

f) drugi izdatki (odpr., 

jub.n., solid.p... itd.) 19.270,35 10.510,88 54,54 9.976,48 2.483,30 9.293,87 8.027,58 0,00 0,00 19.270,35 10.510,88 0,00 0,00 0,00 12,89

SKUPAJ 1. 

(a+b+c+d+e+f) 1.316.697,50 1.189.649,47 90,35 392.019,40 357.778,39 815.242,76 729.192,90 91.310,43 82.876,01 1.298.572,59 1.169.847,30 18.124,90 19.802,17 29,77 27,17

g) Skupaj bruto plače 

(a+d+e) 1.104.001,24 1.043.001,37 94,47 326.941,78 303.156,52 683.623,77 652.223,41 78.285,75 70.756,62 1.088.851,30 1.026.136,55 15.149,94 16.864,82 29,61 27,46

h) Skupaj drugi osebni 

prejemki (b+c+f) 212.696,25 146.648,10 68,95 65.077,62 54.621,87 131.618,99 76.969,49 13.024,68 12.119,39 209.721,29 143.710,75 2.974,96 2.937,35 30,60 25,68

i) Skupaj prispevki, 

davek, premije 

pokojninskega zav. (j+k) 200.435,40 188.452,10 94,02 60.907,59 95.148,61 122.362,97 75.806,53 14.328,25 14.372,75 197.598,81 185.327,89 2.836,58 3.124,21 30,39 47,47

SKUPAJ 2. (g+h+i) 1.517.132,89 1.378.101,57 90,84 452.927,00 452.927,00 937.605,73 804.999,43 105.638,68 97.248,76 1.496.171,41 1.355.175,19 20.961,48 22.926,38 29,85 29,85

j) prispevki
344.689,98 170.133,26 49,36 52.749,51 86.748,49 109.406,21 67.725,12 12.677,10 12.944,40 342.250,84 167.418,01 2.439,14 2.715,25 15,30 25,17

k) premije pokojninskega 

zavarovanja 41.073,31 18.318,84 44,60 8.158,08 8.400,12 12.956,76 8.081,41 1.651,15 1.428,35 40.675,87 17.909,88 397,44 408,96 19,86 20,45

struktura virov 

financiranja stroškov 

dela v % 100,00 100,00 90,84 29,85 32,87 49,20 58,41 2,09 7,06 98,62 98,34 2,00 1,66 29,85 32,87
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Preglednica 5: Sistemiziranost delovnih mest (DM) 

 

Ime delovnega mesta 

Število 

sistemiziranih 
DM po 

pravilniku, 

veljavnem do 
31. 12. 2018 

Število 

sistemiziranih 
DM po 

pravilniku, 

veljavnem od 
1. 1. 2019 

Število 
zasedenih 

DM na dan 

31. 12. 2018 

Predvideno 
število 

zasedenih 
DM na dan 

31. 12. 2019 

Predvideno 
število 

zasedenih 
DM na dan 

31. 12. 2020 

Direktor 1 1 1 1 1 

Visoki naravovarstveni svetnik 0 1 0 1 1 

Naravovarstveni svetnik 0 1 0 0,95 0,95 

Višji naravovarstveni svetovalec 5 5 5 5 5 

Analitik VII/2 (1) 0 2 0 2 2 

Naravovarstveni svetovalec 5 0 4,5 0 0 

Naravovarstveni nadzornik I 1 3 1 2,05 2,05 

Naravovarstveni nadzornik II 1 3 1 3 3 

Naravovarstveni nadzornik III 2 0 2 0 0 

Naravovarstveni nadzornik V 6 2 6 2 2 

Vodnik v zavarovanem območju 

IV 
0 4 0 4 4 

Samostojni strokovni sodelavec 

VII/2 
0 1 0 1 1 

Naravovarstveni sodelavec III 1 0 1 0 0 

Samostojni strokovni sodelavec 
V 

1 1 1 1 1 

Sodelavec V 0 1 0 0 0 

Poslovni sekretar VII/1 1 1 1 1 1 

Koordinator VII/2 0 1 0 1 1 

Finančnik VI 1 0 1 0 0 

Finančnik VII/1 0 1 0 1 1 

Hišnik - ekonom IV 1 0 1 0 0 

Čistilka II 1 0 1 0 0 

Oskrbnik IV 0 2 0 2 2 

Tehnični delavec V (1) 1 1 1 1 1 
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Vodnik v zavarovanem območju 

V - DM za določen čas 
24 10 0 0 0 

Vodnik v zavarovanem območju 
IV - DM za določen čas 

0 19 0 0 0 

Naravovarstveni svetovalec - 

projektno DM 
5 0 3,5 0 0 

Višji naravovarstveni svetovalec 

- projektno DM 
0 2 0 2 2 

Koordinator VII/2 - projektno 
DM 

0 2 0 1 1 

Koordinator VII/1 - projektno 

DM 
0 2 0 1 1 

Naravovarstveni sodelavec III - 

projektno DM 
2 0 2 1 1 

Naravovarstveni sodelavec III - 
pripravniško DM 

3 2 1 1 1 

Naravovarstveni nadzornik V - 

pripravniško DM 
2 0 0 0 0 

Naravovarstveni svetovalec - 

pripravniško DM 
0 2 0 2 2 

Skupaj 64 70 34 37 37 

 

 

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

nalogami, vezanimi na posamezne službe. 

 

Naloga Izvajalec Število ur 

Vodenje, organiziranje in usklajevanje dela 

zavoda, predstavljanje parka doma in v 

tujini 

direktor  

1.662 

 

Organizacijska shema zaposlenih je določena po sistemizaciji delovnih mest zavoda. 

 

Službe v okviru veljavne sistemizacije so: 

• Splošna služba, 

• Strokovna služba, 

• Služba za naravovarstveni nadzor in  

• Služba za informiranje in vodenje. 
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Organigram: Sistemizacija, veljavna na dan 31. 12. 2019 
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4.1 Zaposlenost 

 

Poleg direktorja in 26 javnih uslužbencev, zaposlenih za nedoločen čas, je bilo v skladu s programom 

dela zavoda za leto 2019 za določen čas zaposlene 3 pripravnike, 7 projektnih delavcev in 26 vodnikov 

v zavarovanem območju.  

Pri opravljanju naravovarstvenega nadzora se vsako leto potrebuje določeno število usposobljenih 

naravovarstvenih nadzornikov. Tudi v letu 2019 je bil poudarek na njihovem izobraževanju in praktičnem 

usposabljanju. Pri Zavodu RS za zaposlovanje je bilo  izvedenih 17 kadrovskih razpisov prostih delovnih 

mest.  

 

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 osem pooblaščenih uradnih oseb - naravovarstvenih nadzornikov. 

Kot je razvidno iz spodnje tabele večina naravovarstvenih nadzornikov, ki so vključeni tudi v službo za 

informiranje in vodenje parka, opravlja tudi druga dela, ki niso neposredno vezana na naravovarstveni 

nadzor.  

 

Preglednica 6: delež delovnega časa namenjenega naravovarstvenem nadzoru za leto 2019 

 

Delovno mesto: Delež časa namenjen 

neposrednemu 

nadzoru 

Delež časa namenjen 

drugim nalogam 

povezanim z nadzorom 

VODJA VIŠJI NARAVOVARSTVENI 

SVETNIK/NARAVOVARSTVENI NADZORNIK I  

1 DELOVNO MESTO 

40 % 60 % 

NARAVOVARSTVENI NADZORNIK I 

2 DELOVNI MESTI 

70 % 30 % 

NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II 

3 DELOVNA MESTA 

55 % 5 % 

NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V 

2 DELOVNI MESTI 

55 % 5 % 

VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU V, IV 

27 DELOVNIH MEST – sezonski delavci 

73 % 2 % 
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Prostovoljni naravovarstveni nadzorniki 

 

Pogodbo za prostovoljne naravovarstvene nadzornike je za leto 2019 podpisalo 32 prostovoljnih 

naravovarstvenih nadzornikov. Prostovoljni naravovarstveni nadzorniki redno obveščajo o svojih 

opažanjih na terenu. Pogodbe so podpisane za nedoločen čas, 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, vzdrževanja in prodaje spominkov. Poleg študentskega 

dela je bilo v povezavi z izvajanjem projektov nekaj del izvedenih po podjemnih pogodbah. Študentsko 

delo se financira iz sredstev tržne dejavnosti in nejavnega vira financiranja, delo po podjemnih pogodbah 

pa s projektnimi sredstvi.  

 

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 na začetku udeležilo 28 novih kandidatov. Tečaj je uspešno opravilo 17 

kandidatov. 
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5. FINANČNO POROČILO 

 

Finančno poročilo zavoda za leto 2019 je bilo pripravljeno na podlagi: 

- podatkov o sredstvih, prejetih iz državnega proračuna v letu 2019 za financiranje dejavnosti 

javne službe ohranjanja narave; 

- podatkov o višini sredstev državnega proračuna prejetih v letu 2019 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 in SNKU; 

- podatkov o  finančnih sredstvih, pridobljenih z opravljanjem lastne dejavnosti; 

- podatkov o pridobljenih sredstev v letu 2019 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 zavod za 

izvajanje javne službe prejel 452.927,00 EUR namenskih proračunskih sredstev za plače zaposlenih. 

Sredstva nejavnega vira financiranja, projektne in tržne dejavnosti so realizirane v skladu s predvideno 

dinamiko.  

 

5.1 SODILA 

5.1.1 Razmejitev dejavnosti  

 

Dejavnost zavoda 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, 
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vezane na osnovno dejavnost in se financirajo iz javnega vira, 

• 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 zaposlenih, ki delajo 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 

stroški  v EUR 
Ključ za delitev 

posrednih stroškov 

Sodilo za 
delitev 

posrednih 
stroškov 

  

Stroški energije, 
varovanja, zavarovanja, 
stroški intelektualnih, 
komunalnih storitev, 
najemnine in drugo 227.009,93 

Površina ki se 
uporablja za tržno 

dejavnost v razmerju 
do celotne površine  

1,02%tržna 
dejavnost; 

98,98% javna 
služba  

  

Stroški strokovne 
literature, pisarniškega 

materiala, telefona, 
pošte, nagrade dijakom in 

študentom, stroški 
reprezentance, prispevek 
za zaposlovanje  invalidov 

in drugo 78.953,69 

Delež stroškov dela - 
1,38 % (stroški dela 

zaposlenih v splošnih 
službah in ostalih 

zaposlenih za izvajanje 
tržne dejavnosti v 

primerjavi s stroški 
plač za vse zaposlene) 

1,66% tržna 
dejavnost; 

98,34% javna 
služba  

  
Skupaj vsi posredni 

stroški 305.963,62     

Javna služba (spremljanje 
stanja, naravovarstveni 

nadzor, raziskovanje in razvoj, 
izobraževanje, vodenje…) Posredni stroški 302.337,49     

Tržna dejavnost (prodaja 
lokalnih proizvodov, 

spominkov…) Posredni stroški 3.626,13     
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5.2 PRIHODKI IN PREJETA SREDSTVA ZA INVESTICIJE 

 

Vrednost ustvarjenih prihodkov v letu 2019 znaša 3.639.080,86 EUR, prejeta sredstva za investicije  

254.845,31 EUR.  Prihodki se izkazujejo po načelu nastanka poslovnega dogodka. 

5.2.1 Prihodki MOP – redna dejavnost 452.927,00 EUR  

 

452.927,00 EUR je prihodek iz proračuna RS – Ministrstvo za okolje in prostor in je tekoči transfer, ki 

je namenjen izključno za plače 21 zaposlenih javnih uslužbencev – proračunska postavka 153240 – 

Park Škocjanske jame. Prihodki so realizirani v skladu s planom. 

5.2.2 MOP –prejeta sredstva za investicije 35.672,70 EUR 

 

35.672,70 EUR – Iz proračunske postavke 559 – Podnebni sklad, se je za povečanje nadzora v 

vplivnem območju parka nabavilo eno električno vozilo. 

 

5.2.3 Prihodki drugih javnih virov 21.000,00 EUR 

 

V okviru programa Nacionalne komisije za UNESCO je aktivnosti v okviru programa MAB v višini 8.000,00 

EUR in Programa UNESCO in SNKU v višini 13.000,00 EUR financiralo Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport - proračunska postavka 569510. 

5.2.4 Prihodki od projektov 163.395,02 EUR 

 

V skladu z izvajanjem projektne dejavnosti smo prejeli naslednje prihodke: 

- projekt Za Kras 98.677,84 EUR, 

- projekt MobiTour 36.685,41 EUR in 

- projekt KRASn'KRŠ 28.031,77 EUR. 

5.2.5 Prejeta sredstva od projektov za investicije znašajo 219.172,61 EUR 

Prejeta sredstva za investicije od projektov se nanašajo na: 

- Projekt Za Kras 179.007,05 EUR 

- Projekt MobiTour 40.165,56 EUR. 

5.2.6 Lastni prihodki 3.001.758,84 EUR 

5.2.6.1 Prihodki iz nejavnega vira financiranja 2.901.339,55 EUR 

 

Prihodki iz nejavnega vira financiranja se nanašajo na: 

- prihodke od vstopnin: 2.835.001,15 (vstopnine za ogled jame,…); 

- najemnine: 36.342,81 EUR (najemnina gostinskega objekta); 

- druge prihodke: 29.995,59 EUR (kotizacije za delavnice, predavanja, odškodnine…). 

Prihodki so v skladu s planiranimi. 

5.2.6.2 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 100.419,29 EUR 

 

Prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu znašajo 100.419,29 EUR. Nanašajo se na 

prihodke od prodaje blaga v trgovini s spominki. Realizacija prihodkov je dobra in je rezultat dobrega 

dela zaposlenih. 
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5.3 Stroški 3.383.566,51 EUR 

 

Vsi stroški zavoda znašajo 3.383.566,51 EUR. Za materialne stroške je bilo namenjeno 1.532.329,36 

EUR, za plače 1.378.101,58EUR in za amortizacijo 473.135,58 EUR. Stroški se izkazujejo po načelu 

nastanka poslovnega dogodka. 

 

5.3.1 Stroški MOP – redna dejavnost 452.927,00 EUR 

 

Namenska sredstva MOP v višini 452.927,00 EUR pokrivajo stroške plač 21 zaposlenim javnim 

uslužbencem.  

5.3.2 Stroški iz drugih javnih virov 21.000,00 EUR 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v okviru programa Nacionalne komisije za UNESCO 

delno financiralo aktivnosti v okviru programa MAB v višini 8.000,00 EUR in Programa UNESCO in SNKU 

v višini 13.000,00 EUR, proračunska postavka 569510. 

5.3.3 Stroški izvedbe projektov redne dejavnosti 148.807,71 EUR  

 

Stroški, ki so nastali v zvezi s pripravo kandidatur na nove projekte in izvajanjem projektov se nanašajo 

na realizirane stroške: 

- stroške plač v višini 97.248,76 EUR, 

- materialne stroške 51.558,95 EUR. 

Stroški sofinanciranje projektov s sredstvi nejavnega vira financiranja v višini 55.627,33 EUR so zajeti v 

točki 5.3.4. 

5.3.4 Stroški lastne dejavnosti 2.760.831,80 EUR 

 

• Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim 827.925,81 EUR  

 

Stroški plač v okviru lastne dejavnosti, ki se financirajo iz NJVFJS znašajo 804.999,43 EUR (od tega 

znaša sofinanciranje projektnih plač 8.462,76 EUR), strošek plač zaposlenih v tržni dejavnosti znaša 

22.926,38 EUR in se iz tega vira tudi financira.  

 

Stroški plač so v skladu s predvideno dinamiko v programu dela in finančnem načrtu za leto 2019. 

 

• Materialni stroški in storitve 1.459.770,41 EUR 

 

Materialni stroški in storitve, ki se neposredno pripišejo posamezni aktivnosti po nastanku dogodka v 

okviru lastne dejavnosti, financirani s sredstvi NJVFJS znašajo 1.086.290,37 EUR (od tega znaša 

sofinanciranje programskih stroškov 1.768,75 EUR in projektnih stroškov 55.627,33 EUR), financirani iz 

tržne dejavnosti pa 67.516,42 EUR. Realizacija je v skladu s predvideno dinamiko. 

 

Posredni stroški znašajo 305.963,62 EUR. Teh stroškov ne moremo pripisati posameznemu 

stroškovnemu mestu, zato so bili na dejavnosti razdeljeni po ključu, izračunanemu na podlagi uporabe 

prostorov PŠJ po m2 po dejavnostih, kjer lahko povežemo strošek s poslovnimi prostori in % stroškov 

dela, kjer je strošek povezan s stroški dela. 

Posredni stroški, ki se nanašajo na nejavni vir znašajo 302.337,49 EUR, na tržno dejavnost pa 3.626,13 

EUR. S projektnimi sredstvi se na letni ravni pokrije 14.587,31 EUR splošnih stroškov. 
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Preglednica 8: Posredni stroški v EUR 

 

konto opis plan 

    

realizacija 
% 

realizacije 

4602 stroški energije 34.000,00 25.998,98 76,47 

4605 stroški strokovne literature 4.400,00 4.116,77 93,56 

4606 stroški pisarniškega materiala 15.000,00 9.522,33 63,48 

4610 stroški telefona, pošte 22.700,00 20.771,12 91,50 

46102 stroški varovanja 16.000,00 11.861,62 74,14 

4612 stroški zavarovanja in plačilnega prometa 71.000,00 87.031,31 122,58 

4613 stroški intelektualnih storitev 24.000,00 13.192,62 54,97 

4614 stroški komunalnih in prevoznih storitev 41.500,00 30.311,97 73,04 

4615 povračila stroškov v zvezi z delom 17.000,00 24.400,48 143,53 

4616 str. dela- štud.s., nagrade dijakom 4.600,00 1.766,03 38,39 

4617 stroški reprezentance 18.000,00 10.929,28 60,72 

4619 najemnine 18.000,00 15.423,30 85,69 

465 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 3.100,00 3.208,94 103,51 

46502 prispevek za zaposlovanje invalidov 7.200,00 7.447,68 103,44 

469 prevrednotovalni odhodki 3.500,00 39.981,19 1.142,32 

  skupaj 300.000,00 305.963,62 101,99 

 

 

• Amortizacija 473.135,58 EUR 

 

Za obračun amortizacije se uporablja način enakomernega časovnega amortiziranja. Strošek 

amortizacije vezan na javni in NJVFJS znaša 470.625,68 EUR, za tržno dejavnost pa 2.509,90 EUR. 

 

5.4 Investicije 881.390,48 EUR 

 

Iz proračunske postavke 559 – Podnebni sklad, se je za povečanje nadzora v vplivnem območju parka 

nabavilo eno električno vozilo za 35.672,70 EUR. Iz sredstev NJVFJS je bilo za investicije namenjeno 

577.689,12 EUR ter 13.353,24 EUR za sofinanciranje projektnih investicij. Investicije financirane iz 

projektov znašajo 254.675,42 EUR. 

Investicije se izkazujejo po načelu nastanka poslovnega dogodka. 

 

 

Vir in namenskost investicij je podrobno obrazložena v preglednici št. 18 - investicije. 
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Preglednica 9: Investicije po virih in namenu 

 

CILJ 
Znesek v 
EUR VIR financiranja IME investicije 

2.3.a 4.150,37 RS - projekt PUN 12 oddajnikov za telemetrijo 

 16.601,46 EU - projekt PUN 12 oddajnikov za telemetrijo 

2.3.c 4.213,69 RS - projekt PUN obnova kalov 

 16.854,75 EU - projekt PUN obnova kalov 

2.3.e 6.733,12 NJVFJS merilni instrumenti 

2.3.j 15.112,80 RS - projekt PUN 
ZEMLJIŠČE 13.394 m2, p.št.929/1 in 929/2 
k.o.2451 

 60.451,20 EU - projekt PUN 
ZEMLJIŠČE 24.388 m2, p.št.929/1 in 929/2 
k.o.2451 

 12.300,16 RS - projekt PUN 
ZEMLJIŠČE 31.061 m2, p.št.257/10, 
k.o.2460 

 49.200,62 EU - projekt PUN 
ZEMLJIŠČE 31.061 m2, p.št.257/10, 
k.o.2460 

                      
3.825,99 

    

NJVFJS  
                                                

 
ZEMLJIŠČE p.št. 1323/38, 257/82, 502/2 in 
257/20 k.o. Naklo 

4.2.a 76,50 NJVFJS Hankejev kanal 

 140.041,30 NJVFJS mreže 

 797,00 NJVFJS skener za črtno kodo na validatorju 

4.2.b 96.170,90 NJVFJS oprema v gostinskem objektu v IC 

 158.454,66 NJVFJS parkirišče  

 16.171,50 NJVFJS nadstrešek v gospodarskem objektu 

4.2.c 40.165,56 EU - projekt MobiTour e-kombi 

 7.088,04 
NJVFJS - sofinanciranje 
projektov e-kombi 

 77.884,74 NJVFJS pešpot mimo razgled., Lisičine do Betanje 

4.2.d 35.502,80 EU - projekt KRASN'KRŠ oprema za interpretacijo 

 6.265,20 
NJVFJS - sofinanciranje 
projektov oprema za interpretacijo 

 5.250,00 NJVFJS Ilustracije Geologija 

4.4.a 900,00 NJVFJS Ilustracije netopirji 

4.4.e 9.000,00 NJVFJS filmi 

6.1.a 2.001,10 NJVFJS meteorološka postaja Snežnik 

7.4.2.1 24,40 RS - projekt PUN pano 
7.4.2.2 97,60 EU - projekt PUN pano 

7.4.d 34.211,31 NJVFJS RAČUNALNIKI, TISKALNIKI 

  19.873,99  NJVFJS  

oprema, pohištvo, stroji za vzdrževanje, 
kamere, fotoaparati 

 4.645,27 NJVFJS polnilne postaje 

 35.672,70 RS - PRORAČUN sl.e-avtomobil  

7.4.f 1.651,75 NJVFJS defibrilator 

Skupaj 881.390,48     
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Graf 2: Stroški plač, materialni stroški in investicije 

 

 
 

 

 

5.5 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

 

Prihodki zavoda znašajo skupaj 3.639.080,86 EUR, stroški 3.383.566,51 EUR. Presežek prihodkov 

nad odhodki po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb v višini 67.784,34 EUR znaša 187.730,01 

EUR in je v skladu s finančnim planom za leto 2019.  

40%

41%

19%

Skupaj stroški plač, materialni stroški 
in investicije

Plače

Materialni stroški

Investicije



 

77 

Preglednica 10: Bilanca stanja (v EUR) 

 

ČLENITEV 
SKUPIN 
KONTOV NAZIV SKUPINE  KONTOV 

    ZNESEK     

Oznaka 
za AOP 

realizacija   
leto 2018 

plan leto  
2019 

realizacija  
leto  2019 

real.2019/    
plan 2019 

real.2019/ 
real.2018 

  SREDSTVA             

  A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001 7.865.329 8.323.771 8.243.581 99 105 

00 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE  002 452.013 463.412 437.669 94 97 

01 
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV  003 303.013 299.766 303.809 101 100 

02 NEPREMIČNINE 004 9.450.072 9.798.572 9.958.718 102 105 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN  005 2.289.849 2.304.852 2.511.929 109 110 

04 DRUGA OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 2.141.479 2.090.982 2.416.941 116 113 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 
OPREDMETNIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 1.585.373 1.424.577 1.754.009 123 111 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE  008 0 0 0 0 0 

07 DOLOGRAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 0 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 0 0 0 

09 
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V 
UPRAVLJANJE 011 0 0 0 0 0 

  
B) KRATKOČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 012 1.920.060 989.270 1.797.247 182 94 

10 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ 
UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 2.146 5.300 5.592 106 261 

11 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH 
FINANČNIH USTNOVAH 014 1.563.294 890.000 1.257.552 141 80 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 14.516 15.470 10.544 68 73 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 845 1.000 68 7 8 

14 
TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 017 46.089 71.000 42.959 61 93 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 0 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 0 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 64.521 5.000 95.921 1.918 149 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 0 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 228.649 1.500 384.611 25.641 168 

3 C) ZALOGE 023 51.149 45.000 47.458 105 93 

  I. AKTIVA SKUPAJ 032 9.836.538 9.358.041 10.088.286 108 103 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE 033 0 0 0 0 0 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV             

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 034 714.294 548.000 521.420 95 73 

20 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE 
PREDUJME IN VARŠČINE 035 13.891 30.000 14.085 47 101 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 67.766 70.000 93.538 134 138 

22 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
DOBAVITELJEV 037 498.289 246.000 352.672 143 71 

23 
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
POSLOVANJA 038 69.317 70.000 33.166 47 48 

24 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA 039 62.809 20.000 27.959 140 45 

25 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
FINANCERJEV  040 0 0 0 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA  041 0 0 0 0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 0 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 2.222 112.000 0 0 0 
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  E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 9.125.054 8.810.041 9.566.866 109 105 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 0 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 0 0 0 

92 
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE  047 0 0 0 0 0 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 0 0 0 

940 
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH 
SKLADIH 049 0 0 0 0 0 

9410 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH 
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 
LASTI, ZA NEOPREMETENA STREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 050 0 0 0 0 0 

9411 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH 
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 
LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 051 0 0 0 0 0 

9413 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 0 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 0 0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI  054 0 0 0 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  055 0 0 0 0 0 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA 
IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 8.230.534 8.516.041 8.484.617 100 103 

981 
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE 
NALOŽBE 057 0 0 0 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  058 894.520 294.000 1.082.249 368 121 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 0 0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ  060 9.839.348 9.358.041 10.088.286 108 103 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 0 0 0 

 

 

Preglednica 11: Izkaz prihodkov in odhodkov (v EUR) 

 

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV 

    ZNESEK   
                   
indeks        

Oznaka 
za AOP 

realizacija 
2018 plan   2019 

realizacija  
2019 

real.2019/    
plan 2019 

real.2019/ 
real.2018 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860 3.339.283 3.939.160 3.618.921 92 108 

760 
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  
STORITEV 861 3.246.541 3.844.160 3.518.538 92 108 

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 862 92.742 95.000 100.383 106 108 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0 0 0 0 

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 864 0 0 0 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 2 0 0 0 0 

763 C) DRUGI  PRIHODKI 866 1.218 0 16.810 0 1380 

  Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 867 1.300 3.500 3.350 96 258 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  868 0 3.500 3.350 96 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI 869 1.300 0 0 0 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 870 3.341.803 3.942.660 3.639.081 92 109 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 871 1.101.056 1.564.178 1.383.654 88 126 

del 466 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA 
IN BLAGA 872 48.611 50.000 54.256 109 112 

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 873 131.453 200.000 172.340 86 131 

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 874 920.992 1.314.178 1.157.058 88 126 

  F) STROŠKI DELA 875 1.098.669 1.517.132 1.378.102 91 125 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 829.406 1.104.153 1.043.001 94 126 
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del 464 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 877 135.011 177.120 170.133 96 126 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA  878 134.252 235.859 164.968 70 123 

462 G) AMORTIZACIJA 879 402.567 415.000 473.136 114 118 

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE 880 0 0 0 0 0 

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 881 110.266 103.000 108.003 105 98 

467 K) FINANČNI ODHODKI  882 18 0 2 0 11 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 48 0 689 0 1435 

  M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI 884 8.931 3.000 39.981 1333 448 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885           

del 469 
OSTALI PREVVREDNOTOVALNI POSLOVNO 
ODHODKI 886 8.931 3.000 39.981     

  N) CELOTNI ODHODKI 887 2.721.555 3.602.310 3.383.567 94 124 

  O) PRESEŽEK  PRIHODKOV  888 620.248 340.350 255.514 75 41 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 889 0 0 0 0 0 

del 80 DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 890 117.212 46.350 67.784 146 58 

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 891 503.036 294.000 187.730 64 37 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 892 0 0 0 0 0 

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 893 0 0 0 0 0 

  
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih 
ur v obračunskem obdobju (celo število) 894 43 44 49 111 114 

  število mesecev poslovanja 895 12 12 12 100 100 

 

 

Preglednica 12: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (v EUR) 

 

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV 

ZNESEK 

 prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 
službe  

prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 
storitev na trgu 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 3.518.538 100.383 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 3.518.538   

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 0 100.383 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 0 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 16.774 36 

  Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 3.350 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 3.538.662 100.419 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 1.312.511 71.143 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 54.256 

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 172.340 0 

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 1.140.171 16.887 

  F) STROŠKI DELA 1.355.176 22.926 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 1.026.136 16.865 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 167.418 2.715 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA  161.622 3.346 

462 G) AMORTIZACIJA 470.626 2.510 

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 108.003 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI  2 0 

468 L) IZREDNI ODHODKI 689 0 

  M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI  39.981 0 

  N) CELOTNI ODHODKI 3.286.988 96.579 
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  O) PRESEŽEK  PRIHODKOV  251.674 3.840 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 

del 80 I) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 63.944 3.840 

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 187.730 0 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 0 0 

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 0 0 

 

 

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.  



 

81 

Preglednica 13: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (v EUR) 

 

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV 

      indeks 

AOP 
realizacija           
leto 2018 

plan                     
leto 2019 

realizacija            
leto 2019 

real.2019/ 

plan 2019 

real. 2019/ 

real.2018 

  I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 

401 

3.363.272 4.217.462 3.791.091 90 113 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 

402 

3.273.665 4.122.462 3.690.726 90 113 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 

403 

675.060 1.396.105 781.158 56 116 

  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 

404 

533.917 1.133.715 528.733 47 99 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 
porabo 

405 
503.606 982.925 469.110 48 93 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 30.311 150.790 59.623 40 197 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 

407 

0 0 0 0 0 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo 
porabo 

408 
0 0 0 0 0 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 0 0 0 

  c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 

410 

0 0 0 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
tekočo porabo 

411 
0 0 0 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za 
investicije 

412 
0 0 0 0 0 

  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 

413 

0 0 0 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 0 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 0 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 0 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 0 0 0 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih 
donacij 

418 
0 0 0 0 0 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 

419 

141.143 262.390 252.425 96 179 

  B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430) 

420 

2.598.605 2.726.357 2.909.568 107 112 

del 7102 Prejete obresti 422 0 0 0 0 0 

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 
presežkov prihodkov nad odhodki 

423 

0 0 0 0 0 

7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 
premoženja 

487 
33.869 35.236 35.236 100 104 

7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 2.564.736 2.691.121 2.870.982 107 112 

72 Kapitalski prihodki 425 0 0 3.350 0 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0 0 0 0 

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 0 0 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 0 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 0 0 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 0 0 0 

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
NA TRGU 
(432+433+434+435+436) 

431 

89.607 95.000 100.365 106 112 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 89.607 95.000 100.365 106 112 

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 0 0 0 

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 
premoženja 

434 
0 0 0 0 0 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 
presežkov prihodkov nad odhodki 

435 

0 0 0 0 0 
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del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne 
službe 

436 
0 0 0 0 0 

  II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 

437 

2.687.109 3.923.462 3.719.492 95 138 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 

2.608.486 3.831.664 3.637.150 95 139 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 

439 

924.802 1.197.904 1.144.340 96 124 

del 4000 Plače in dodatki 440 798.703 1.005.683 985.230 98 123 

del 4001 Regres za letni dopust 441 34.709 37.064 42.771 115 123 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 76.147 98.387 88.492 90 116 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 6.513 25.000 14.725 59 226 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 3.930 12.500 4.198 34 107 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 0 0 0 

  Drugi izdatki zaposlenim 446 4.800 19.270 8.924 46 186 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 

447 

146.264 197.448 181.260 92 124 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 72.021 96.021 89.413 93 124 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 57.691 71.825 71.631 100 124 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 1.249 5.751 1.587 28 127 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 814 1.085 1.010 93 124 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 

452 

14.489 22.766 17.619 77 122 

  C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne 
službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 

857.351 1.218.000 1.161.082 95 135 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 209.021 395.000 339.627 86 162 

del 4021 Posebni material in storitve 455 96.223 80.000 73.697 92 77 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 61.871 85.000 70.125 83 113 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 44.465 70.000 54.313 78 122 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 25.678 20.000 31.186 156 121 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 144.334 250.000 249.507 100 173 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 14.840 18.000 19.095 106 129 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0   0 0 0 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0   0 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 260.919 300.000 323.532 108 124 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 0 0 0 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 0 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 0 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 0 0 0 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 0 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 0 0 0 

  J. Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 

470 

680.069 1.218.312 1.150.468 94 169 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 321.190 350.000 372.373 106 116 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 65.166 99.430 90.426 91 139 

4202 Nakup opreme 473 126.299 104.000 149.609 144 118 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 5.000 5.250 105 0 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 0 0 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 164.947 491.882 440.847 90 267 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 168.000 90.963 54 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 2.467 0 1.000 0 41 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 
dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 

479 

0 0 0 0 0 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 0 0 0 
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  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 
(482 + 483+ 484) 

481 

78.623 91.798 82.342 90 105 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 

482 
18.420 18.522 19.735 107 107 

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

483 

2.873 2.439 3.112 128 108 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu 

484 
57.330 70.837 59.495 84 104 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 

485 

676.163 294.000 71.599 24 11 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 

486 

0 0 0 0 0 

 

V okviru izvajanja projektne dejavnosti je PŠJ kot vodilni partner za izvajanje projekta »Za Kras« od MOP v letu 

2019 prejel sredstva v višini 592.555,12 EUR (PP 170279 v višini 119.340,61 EUR in PP 170278 v višini 473.214,51 

EUR). Od teh sredstev je bilo 429.391,41 EUR namenjeno povračilu realiziranih odhodkov poslovnim partnerjem v 

projektu, 163.163,71 EUR pa PŠJ. 

 

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.  

 

Preglednica 14: Presežek po ZJF za poslovno leto 2019 ( v EUR) 

     

  leto 2018   leto 2019   

Presežek po denarnem toku  676.163 71.599 

      

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.  714.294 521.419 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih   67.766 93.539 

Dobavitelji v državi, tujini   498.289 352.672 

Dobavitelji del EKN   62.809 27.959 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja   83.208 47.249 

Kratkoročne časovne razmejitve, donacije   2.222 0 

      

Dolgoročne obveznosti na dan 31.12.      

Dolgoročne obveznosti iz poslovanja   0 0 

Dolgoročne časovne razmejitve, donacije   0 0 

Neporabljena sredstva za investicije (980 > R0 (od 00 
do 05))   

0 0 

      

Presežek po ZJF (ZFisP)   -38.131 -449.820 

 

 

Presežek v višini 71.599 EUR, izračunan po 77. členu ZIPRS1718 je znižan za neplačane obveznosti iz Bilance stanja 

- razred 2 v višini 521.419 EUR.  Iz izračuna je razvidno, da ima PŠJ izkazan presežek odhodkov nad prihodki po 

načelu denarnega toka, zato negativnega presežka ne evidentira. 

 

 

 

 

 

https://www.seja.si/?law=3758_1999%20Ur.l.RS&efficiency=
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Preglednica 15: Izkaz računa financiranja (v EUR) 

 

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV KONTA 

ZNESEK 

 plan 2019 
realizacija                
leto 2019 

indeks         
plan 2019/ 
realizacija 

2019 

1 2 4 5 6 

50 VII. ZADOLŽEVANJE 0 0 0 

500 Domače zadolževanje 0 0 0 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0 0 0 

5002 Najeti krediti pri drugih 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 

551 Odplačila dolga v tujino 0 0 0 

  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE  0 0 0 

  IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA 0 0 0 

  X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 294.000 71.599 0,24 

  X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 0 0 0 

 

 

Iz zgornjega izračuna je razvidno, da ima zavod presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega 

toka. V skladu s programom dela bo konec leta ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki. 

 

 

Preglednica 16: Izdatki po virih (v EUR) 

 

Odhodki 

SREDSTVA 

DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA  

(MOP-redna 

dejavnost) 

SREDSTVA 

IZ DRUGIH 

JAVNIH 

VIROV 

SREDSTVA 

PRIDOBLJENA 

IZ 

PROJEKTOV  

SREDSTVA IZ 

NEJAVNEGA 

VIRA 

FINANCIRANJA 

SREDSTVA 

PRODAJE 

BLAGA IN 

STORITEV 

NA TRGU SKUPAJ 

PLAČE IN DRUGI ODHODKI 

ZAPOSLENIM SKUPAJ S 

PRISPEVKI IN DAVKI 452.927   97.249 804.999 22.926 1.378.102 

ODHODKI ZA BLAGO IN 

STORITVE    21.000 66.146 1.374.039 71.143 1.532.327 

ODHODKI FINANCIRANJA       2   2 

INVESTICIJSKI ODHODKI 35.673   254.675 591.042   881.390 

SKUPAJ 488.600 21.000 418.070 2.770.082 94.069 3.791.821 
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Graf 3: Odhodki po virih financiranja 

 

 

 
 

 

 

 

Preglednica 18: Investicije  

 

    
              
Realizacija   Plan Realizacija   

1. Obnova turističnih poti, 
ograj… 

celotna vrednost 
investicije             predhodna leta 2017 2018 2019 

naslednja 
leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 176.083,83 176.083,83         

občinski proračun 0,00          

lastna sredstva 632.646,50 224.761,76 180.000,00 150.000,00 77.884,74   

ostali viri: 997.808,39 997.808,39         

SKUPAJ EUR: 1.806.538,72 1.398.653,98 180.000,00 150.000,00 77.884,74 0,00 

       

       
 2. Ureditev parkirišč ob 
sprejemnem centru,   

              
Realizacija   Plan Realizacija   

tlakov in okolice, nabava 
električnih vozil-projekti, 
odkup parcel 

celotna vrednost 
investicije             predhodna leta 2018 2019 2019 

naslednja 
leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 
97.312,96   37.300,00 32.600,00 27.412,96   

občinski proračun 0,00          

lastna sredstva 1.359.319,96 418.806,00 414.500,00 352.000,00 174.013,96   

ostali viri: 505.917,38   225.500,00 130.600,00 149.817,38   

SKUPAJ EUR: 1.962.550,30 418.806,00 677.300,00 515.200,00 351.244,30 0,00 

       

       

14% 2%

10%

0%

71%

3%

Skupaj odhodki po virih 
financiranja

Proračun MKO

Projekti,programi - RS

Projekti -  EU

Projekti - drugo

Nejavni vir financiranja

Tržna dejavnost

Občinski proračun
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 3. Prenova sprejemnega   
              
Realizacija   Plan Realizacija   

centra z gospodarskim 
objektom, čistilna 
naprava 

celotna vrednost 
investicije               predhodna leta 2018 2019 2019 

naslednja 
leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 230.375,66 230.375,66         

občinski proračun 0,00          

lastna sredstva 1.141.707,94 916.365,54 15.000,00 98.000,00 112.342,40   

ostali viri: 1.569.794,93 1.569.794,93         

SKUPAJ EUR: 2.941.878,53 2.716.536,13 15.000,00 98.000,00 112.342,40 0,00 

       

       
 4. Računalniška , tele-
komunikacijska in druga   

              
Realizacija   Plan Realizacija   

oprema, e-vozila ter 
programska oprema 

celotna vrednost 
investicije               predhodna leta 2018 2019 2019 

naslednja 
leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 154.812,70 4.710,00 15.000,00 99.430,00 35.672,70   

občinski proračun 0,00          

lastna sredstva 231.726,47 98.939,42 36.000,00 41.050,00 55.737,05   

ostali viri: 169.325,00 37.575,00 85.000,00 46.750,00     

SKUPAJ EUR: 555.864,17 141.224,42 136.000,00 187.230,00 91.409,75 0,00 

       

       
 5. Sanacija mlina Ukno , 
izdelava muzejskih   

              
Realizacija   Plan Realizacija   

eksponatov, prenova 
muzejskih zbirk, obnova 
kalov 

celotna vrednost 
investicije               predhodna leta 2018 2019 2019 

naslednja 
leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 27.738,09   10.000,00 13.500,00 4.238,09   

Občinski proračun 0,00      0,00   

lastna sredstva 97.915,20 75.000,00 1.500,00   21.415,20   

ostali viri: 164.955,15   48.500,00 64.000,00 52.455,15   

SKUPAJ EUR: 290.608,44 75.000,00 60.000,00 77.500,00 78.108,44 0,00 

       

       

    
              
Realizacija   Plan Realizacija   

6. Merilni instrumenti 
celotna vrednost 

investicije               predhodna leta 2018 2019 2019 
naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 9.150,37     5.000,00 4.150,37   

občinski proračun 0,00      0,00   

lastna sredstva 19.177,32 9.646,10     9.531,22   

ostali viri: 82.201,46 45.600,00   20.000,00 16.601,46   

SKUPAJ EUR: 110.529,15 55.246,10 0,00 25.000,00 30.283,05 0,00 
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Realizacija   Plan Realizacija   

7. Mreže, ograje, učne 
poti, Hankejev kanal 

celotna vrednost 
investicije               predhodna leta 2018 2019 2019 

naslednja 
leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 1.460,00   1.200,00 260,00     

občinski proračun 0,00         

lastna sredstva 889.115,00 374.797,20 177.200,00 197.000,00 140.117,80   

ostali viri: 5.840,00   4.800,00 1.040,00     

SKUPAJ EUR: 896.415,00 374.797,20 183.200,00 198.300,00 140.117,80 0,00 
 

      

       

    
              
Realizacija   Plan Realizacija   

VSE                                  
INVESTICIJE  SKUPAJ 

celotna vrednost 
investicije               predhodna leta 2018 2019 2019 

naslednja 
leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 696.933,61 411.169,49 63.500,00 150.790,00 71.474,12 0,00 

občinski proračun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

lastna sredstva 4.371.608,39 2.118.316,02 824.200,00 838.050,00 591.042,37 0,00 

ostali viri: 3.495.842,31 2.650.778,32 363.800,00 262.390,00 218.873,99 0,00 

SKUPAJ EUR: 
8.564.384,31 5.180.263,83 1.251.500,00 1.251.230,00 881.390,48 0,00 

 

 

V sklopu investicij je bilo največ sredstev namenjenih ureditvi parkirišča ter gostinskega objekta ob 

sprejemnem centru, s projektnimi sredstvi pa nabavi e-kombija, ureditvi kalov in nakupu zemljišč.  

 

Tabeli Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ter Stanje in gibanje dolgoročnih 

finančnih naložb in posojil nista prikazani ker v letu 2019 ni bilo realiziranih finančnih terjatev in naložb 

ter posojil. 
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6. POROČANJE O IZVAJANJU AKTIVNOSTI ZA LETO 2019  

 

Poročanje direktorju in drugim se je izvajalo v skladu s programom dela, zakonodajo in sprotnimi 

zahtevami. Večjih odstopanj od programa dela in finančnega načrta v letu 2019 ni bilo. Rezultat 

poslovanja je pričakovan. Dne 20.3.2019 je bilo na 5. seji sveta zavoda potrjeno Poročilo o delu in 

finančno poročilo zavoda za leto 2018, dne 14.5.2019 je bil na 6. seji sveta zavoda potrjen Rebalans 

Programa dela in finančnega načrta zavoda za leto 2019 ter sprejet Pravilnik o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavoda in dne 9.10.2019 je 

bil na 7. seji sveta zavoda potrjen drugi Rebalans programa dela in finančnega načrta zavoda za leto 

2019, sprejet Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest zavoda ter potrjen cenik vodenja v Hankejev kanal. 

 

7. ZAKLJUČEK 

 
Delo je v letu 2019 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 nad odhodki v višini 187.730,01 € je pričakovan rezultat poslovanja glede 

na število obiskovalcev Škocjanskih jam. 

 

Ker je v zadnjih letih na trgu manj kandidatov za vodnike so bile zaposlitve sezonskih delavcev  

realizirane le delno. 

 

V skladu z izvajanjem ciljev so doseženi tudi kazalniki, zastavljeni v programu dela za leto 2019. 

 

V letu 2019 je zavod ustvaril 3.639.080,86 € prihodkov in prejel 254.845,31 € sredstev za investicije, to 

je skupaj 92 % od načrtovanih za leto 2019. Razlika se nanaša predvsem na realizacijo prihodkov 

projektne dejavnosti. Rezultat poslovanja za leto 2019 je pričakovan in v skladu s sprejetim programom 

dela in finančnim načrtom PŠJ za leto 2019.  

 

 

 

 

Pripravili:       Direktor: 
Strokovne službe zavoda     Stojan Ščuka 


