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1. UVOD 

 

Letno poročilo o delu in finančno poročilo Javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija za leto 

2016 se nanaša na program dela, ki je bil sprejet na 10. seji sveta zavoda dne 28.1.2016 in potrjen s 

strani pristojne ministrice s sklepom številka 35602-4/2016 z dne 16.3.2016.  

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

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

sodelovanju s svetom zavoda in strokovnim svetom je poskrbljeno za dosledno izvajanje nalog, 

opredeljenih z zakonskimi in programskimi akti, ki so primarno namenjene spremljanju in analiziranju 

stanja narave in izvajanju ukrepov varstva, nadzoru nad izvajanjem varstvenih režimov v zavarovanem 

in vplivnem območju, izvajanju mednarodnih konvencij in vodenju obiskovalcev. Poleg tega se 

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

izobraževanje in ozaveščanje širše javnosti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

kadrovskega načrta. Delavci zaposleni za določen čas za opravljanje sezonskega dela so v 

nadaljevanju poimenovani sezonski vodniki. 

 

2. OCENA USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI DOSEGANJA 
ZASTAVLJENIH NALOG 

 

Z opravljenim delom po zastavljenih ciljih v letu 2016 je PŠJ zadovoljen. Naloge so se opravljale v 

skladu z izhodišči, ki jih je predpisalo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Pri načrtovanju stroškov 

in njihovi realizaciji je ponekod prišlo do odstopanj, kar je potrebno pripisati različnim razlogom, kot so 

nepredvidljive vremenske razmere, dodatne naloge, ki so se pojavile med letom, nove prioritete zaradi 

objektivnih razlogov in drugo. 

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 pregled naravnih vrednot.  

PŠJ je posebno pozornost namenil izvajanju nalog določenih v PUN 2000, predvsem obsežno prijavo 

na projekt za varstvo in obnovo biotske raznovrstnosti v sklopu izvajanja evropske kohezijske politike. 

Nadaljevali so se obsežnejši monitoring netopirjev v parku in mikrobiološke analize Reke, zaradi 

povečanega obiska pa tudi poglobljeno sodelovanje s prostovoljnimi naravovarstvenimi nadzorniki. V 

sklopu tretjega cilja se je začela obnova mlina Ukno pred ponorom Reke v Škocjanske jame. Začela so 

se tudi prenovitvena dela na parkirišču ob sprejemnem centru. Izveden je bil nakup parcele v Poslovni 

coni Risnik kot začasno parkirišče v visoki turistični sezoni izven zavarovanega območja parka. Celo 

leto je bilo s številnimi dogodki posvečeno dvema pomembnima obletnicama, in sicer 20. obletnici 

ustanovitve PŠJ in 30. obletnici vpisa na Unescov seznam svetovne dediščine. Bila je podeljena prva 

znamka parka.  
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Nadaljevala se je priprava notranjih aktov in drugih aktivnosti, ki so bile predvidene v programu dela 

za leto 2016.  

Zaposlitev sezonskih delavcev je bila realizirana v skladu s programom dela.  

 

2.1 OCENA DOSEGANJA KAZALNIKOV 

 

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

dela za leto 2016.  

Populacija netopirjev je v skladu s kazalnikom. Ugotovljena je bila prisotnost zimske hibernirajoče 

kolonije dolgokrilih netopirjev v Svetinovi dvorani/Dvorana ponvic (ocena 3.600 osebkov), hiberirajočih 

osebkov velikih podkovnjakov, malih podkovnjakov in kotitvene kolonije dolgokrilega netopirja v 

Rudolfovi dvorani (ocena 1.500 osebkov). 

Prek zimskih mesecev ni bilo vizualno opaziti nikakršne rasti lampenflore ob pohodnih svetilih. Ukrepi 

odstranjevanja in saniranja lampenflore ob pohodnih lučeh so bili opravljeni v skladu s kazalnikom.  

 

Ugotovljena je prisotnost sokola selca in prisotnost Velike uharice na območju parka. Podatki 

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

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

Odstranjeno je bilo cca. 30 rastlin Ameriškega pajesena iz parcele 257/27 v Mali dolini. Odstranjene so 

bile posamične manjše rastline Ameriškega pajesena v okolici sprejemnega centra parka.  

Pregledanih in popisanih je bilo 23 naravnih vrednot.  

Obnovljen je bil spomenik NOB v Matavunu, 350 m suhih zidov, delno so bile obnovljene ruševine 

mlina Ukno v soteski Reke, ki se zaradi slabih vremenskih razmer ob koncu leta 2016 prenesejo v leto 

2017.  

V sklopu četrtega cilja je bil uspešno realiziran kazalnik glede prerazporeditve izven glavne turistične 

sezone. V januarju je bil v primerjavi z letom 2016 porast obiska skoraj 16 %, v februarju 34 % v 

marcu pa kar 96 %.  

V aktivnosti zavoda je vključenih od 30-40% domačinov na vsako aktivnost. V celoti ni bil izpolnjen 

kazalnik glede števila proizvodov z znamko parka. Namesto treh predvidenih je bil registriran en 

proizvod.  

Očiščeni sta bili dve divji odlagališči in izvedena čistilna akcija v parku. PŠJ se je udeležil čistilne akcije 

»Spust za čisto Reko« in jo tudi finančno podprl.  
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Tabela 1: Realizacija aktivnosti po prioritetah 
 

 

Iz zgornje tabele je videti, da so varstvene upravljavske in nadzorne naloge obsegale 62,10% vseh ur, 

naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti okoli 28% in razvojne nalog 10%. Manjša odstopanja 

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

PŠJ izpolnjevati določila mednarodnih konvencij in programov ter pomanjkanja vodnikov zaradi 

povečanega obiska zavarovanega območja, zaradi česar je prišlo do prerazporeditev zaposlenih. Večja 

realizacija na varstveno upravljavskih in nadzornih nalogah pa je odraz večjega angažiranja zaposlenih 

pri naravovarstvenem nadzoru. 

 
 

3. PREGLED REALIZACIJE PO ZASTAVLJENIH CILJIH IN NALOGAH 

 

Program dela izhaja iz dolgoročnih ciljev in nalog PVR PŠJ za obdobje 2013–2017. Ti so: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

upravljavec parka Javni zavod Park Škocjanske jame. 

Naloga

1. Varstvene 

upravljavske in 

nadzorne naloge

2. Naloge urejanja 

obiska in 

ozaveščanja javnosti 3. Razvojne naloge

Število ur - realizacija 39.720 18.025 6.205

% realizacije 104 95 92

Število ur - PLAN 2016 38.073 19.061 6.729

Delež ur v % 62,1 28,2 9,7

Višina programskih stroškov in storitev v 

EUR - realizacija 764.556,00 724.863,13 206.440,94

% realizacije 97 101 79

Višina programskih stroškov in storitev v EUR - 

PLAN 2016 788.668,14 714.305,81 260.807,62

Delež programskih stroškov in storitev v % 45,1 42,7 12,2

Višina investicij v EUR - realizacija 2.575 328.554 19.574

% realizacije 35 136 77

Višina investicij v EUR - PLAN 2016 7.400 242.300 25.300

Delež investicij v % 0,7 93,7 5,6
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1. cilj: Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta (zneski v EUR) 

 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

 
Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki 
koordinator 

  
1. Ohranjanje Škocjanskih 

jam in drugega podzem-

nega sveta 
39.620,67 43.367,48 

  
1.1 Zagotoviti znanstvene 

informacije in analize 8.997,01 14.069,73 

I 

1.1.a Na podlagi ocene stanja 

podzemne favne za izbrane 

vrste vzpostaviti trajno sprem-

ljanje stanja 

1.502,48 
2.231,08 

Šturm 

Opravljen je bil pregled pojavljanja troglofilnih in troglobiontskih vrst v Tihi jami. Zabeležili smo pojavljanje 

skakačev Onychuridae, polžkov jamničarjev Zospeum speleum, velike jamske mokrice Titanetes album, male 

jamske mokrice, trakaste dvojnonoge Brachydesmus subterranus in jamske kobilice Troglophilus cavicola. Prav 

tako je bil opravljen pregled pojavljanja troglofilnih in troglobiontskih vrst v Skeletni jami, kjer smo opazili 

precejšnjo številčnost velikih jamskih mokric. Opravljen je bil pregled pojavljanja troglofilnih in troglobiontskih 

vrst v Koščakovi jami, kjer smo poleg pražuželk Onychura, trakaste dvojnonoge, velike in male jamske mokrice 

našli vrsto jamskega pseudoškorpijona. F. Chtoniidae: Chthonius (Globochthonius) spelaeophilus (leg. Samo 

Šturm; det. Giulio Gardini). Najdba predstavlja novo terestrično troglobiontsko vrsto za Škocjanske jame. Sku-

pno število troglobiontskih (podzemnih) vrst v sistemu Škocjanskih jam je tako 13. 

I 
1.1.c Spodbujati speleološke, 

biospeleološke, hidrogeološke 

in geološke raziskave 
7.494,53 

11.838,66 

Peric/Šturm 

Izvedena je bila speleobiološka raziskava pri ponvicah, ki so bile februarja spet polne. Narejeno je kratko 

poročilo o polnjenju ponvic. IZRK je v okviru nalog izvedel vzorčenje lužic kapnice, določil kvaliteto  reke Reke, 

vpliv turizma na jamski habitat v turističnem delu Škocjanskih jam, pregledal stanja lampenflore in svetoval pri 

omejevanju njene rasti.  

Izvedeno je bilo podrobno tektonsko litološko kartiranje Škocjanskih jam v predelu Male in Velike doline ter 

Tominčeve, Mahorčičeve in Mariničeve jame v merili 1:500. Pri raziskavi, se je pokazala nova kraško-geološka 

zanimivost, to je erozijsko okno, kjer geološko starejši apnenci Sežanske formacije izdanjajo v geološko mlaj-

ših apnencih Lipiške formacije zaradi oblikovanja udornic. 

  

1.2 Z ukrepi aktivnega 

varstva zagotavljati ohran-

janje naravnih procesov v 

jamskem sistemu 

20.582,04 16.704,58 

I 

1.2.b Vključiti rezultate 

spremljanja stanja fizikalnih in 

kemijskih parametrov v letne 

programe dela 

683,37 
577,49 

Peric 

Glede na mikrobiološke analize, je bil podan predlog o zmanjšanju zadrževanja vodnikov in obiskovalcev na 

dnu Podorne dvorane in pri Šotoru, kjer je vrednost koncentracij mikrobov nekoliko povišana. 

I 

1.2.e Zaradi zagotavljanja 

varnosti obiskovalcev sprem-

ljati stanje tektonskih premi-

kov v jami (razpoke v stenah) 

100,35 
64,15 

Opara 

Razpoke se v letu 2016 niso merile, ker ni bilo temperaturnih ekstremov, ki bi lahko vplivali na spremembe 

razpok v stenah.  
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I 

1.2.f Za ugotavljanje vpliva 

obiskovanja Škocjanskih jam 

na naravne procese spremljati 

stanje mikroklime v jami 

9.823,47 
7.720,67 

Debevec 

V sklopu izvajanja programa monitoringa se je spremljalo temperaturo, vlago, ogljikov dioksid. Povprečna 

vrednost temperature v prvem tromesečju na merilni postaji Kalvarija je znašala 12,03oC, v drugem 

tromesečju pa 12,14oC, vrednost CO2 je v prvih treh mesecih znašala 0,09 %, od aprila do junija pa 0,12 %. 

Povprečje jesenskih temperatur je znašalo 12,27oC, vrednost CO2 0,14%, relativna vlaga pa 99,76 %.  Na 

merilni postaji Šotor so bile v prvem tromesečju namerjene povprečne vrednosti temperature 12,23 in CO2 

0,09 %, v drugem pa 12,24 oC in 0,17% CO2. Povprečje jesenskih temperatur na tej lokaciji je znašalo 

12,28oC, vrednost CO2 0,17%, relativna vlaga pa 98,95 %.   

Povprečne vrednosti temperature in ogljikovega dioksida na merilni postaji Šumeča jama so bile izmerjene v 

vrednosti 9,61oC in 0,05 % CO2 od januarja do marca, od aprila do junija pa 11,59 oC in 0,07 % CO2. 

Povprečje jesenskih temperatur je znašalo 12,85oC, vrednost CO2 0,08%, relativna vlaga pa 93,99%.   

V Tihi jami (Šotor) se je postavilo senzor za CO2, temperaturo in vlago, na Cerkvenikovem mostu se spremlja 

temperaturo in vlago v različnih višinah vzdolž višinskega profila, in sicer 41 m pod mostom, na mostu, 10 m 

nad mostom in 20 metrov nad mostom. Vsi podatki so online in se spremljajo na SCADI.   

I 
1.2.g Zaradi zagotavljanja 
varnosti zaposlenih izvajati 
meritve radona 

9.974,85 
8.342,27 

Debevec 

Izvaja se redni letni monitoring radona in potomcev s kvartalnimi in rednimi kontinuirnimi meritvami z 

detektorji sledi. Vsi redno zaposleni v PŠJ in honorarno zaposleni vodniki so se udeležili tečaja z izpitom iz 

varstva pred sevanji... V marcu je bilo oddano poročilo o prejetih dozah za leto 2015 na Inšpekcijo Uprave RS 

za varstvo pred sevanji. Z dozami so bili pisno seznanjeni vsi stalno in honorarno zaposleni. 

V letu 2016 so redno zaposleni vodniki opravili 808,7 efektivnih jamskih ur, zaposleni na upravi 483 ur, 

honorarni vodniki pa 3559,2 ur, kar je razvidno iz evidence zadrževanja v jami in je namenjeno ocenjevanju 

efektivne absorbirane doze za posameznika, ki bo za leto 2016 podana marca 2017.  

  

1.3 Z ukrepi renaturacije 

vzpostaviti prvotne ekolo-

ške značilnosti v degradi-

ranih delih jamskega sis-

tema 

10.041,62 12.593,17 

I 

1.3.b Na jamskih sedimentih 

in skalnem reliefu vzdolž poti, 

urejene za obisk, sanirati in 

zmanjšati lampenfloro 

6.993,35 
8.776,42 

Šturm/Zorman   

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

osvetljenih točk v jami (določeni kapniki in deli sten) s fotografskim in vizualnim opazovanjem (fotomonitoring, 

fotografije sige/površine pod povečavo). Izdelan in izveden je plan odstranjevanja lampenflore ob pohodnih 

lučeh: Letni plan tretiranja pohodne poti proti lampenflori. Lampenfloro pod LED svetili na betonskih pohodnih 

površinah, kjer se pojavlja, v celotnem turističnem delu Škocjanskih jam, se je v letu 2016 tretiralo z raztopino 

vodikovega peroksida. Prav tako se je opravilo ukrepe omejevanja in zaviranja rasti lampenflore na osvetljenih 

kapniških površinah v turističnem delu Škocjanskih jam. V letu 2016 ni bilo opaziti nikakršnega nadaljnjega 

razraščanja lampenflore kot posledica nove LED razsvetljave. Uspešno so bili izvedeni vsi ukrepi omejevanja in 

zaviranja rasti lampenflore na osvetljenih kapniških površinah v turističnem delu jame. Izdelano je poročilo o 

monitoringu pojavljanja lampenflore na osvetljenih kapniških površinah (ambientalna razsvetljava) v 

turističnem delu škocjanskih jam v letu 2015. Izvedel se je poskus in vivo v jamskih pogojih pod tri nivoji 

intenzitete osvetljevanja. Prve ugotovitve kažejo, da se po določenem časovnem obdobju (več kot pet 

mesecev osvetljevanja po osem ur na dan s približno 6-9 mol/m2s energije), ne glede na vrsto LED svetila 

(3000K – pohoda osvetlitev ali 4000K – ambientalna kapniška osvetlitev), ki se jih uporablja v turističnem delu 

Škocjanskih jam, na površinah spontano začne pojavljati zelena obrast. Poročilo bo narejeno v letu 2017. 
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I 

1.3.c Odstraniti odvečen 

gradbeni material, dele opuš-

čene infrastrukture in ostali 

odvečen material iz jame 

2.847,56 
3.143,20 

Opara 

Iz jame se je sproti iznašalo manjše odpadke.  

I 
1.3.d V Tihi jami na vzorčni 

površini vzpostaviti prvotno 

stanje jamskih tal 
200,71 

673,54 

Opara 

V letu 2016 se aktivnost še ni izvajala. 

 
 

Pregled realizacije Cilja 1 v letu 2016 
 

Število ur na zaposlenega za izvedbo 1. cilja 
 

Zaposleni 
Število 

ur/Število 

realiziranih ur 
Zaposleni 

Število 

ur/Število 

realiziranih ur 
Zaposleni 

Število 

ur/Število 

realiziranih ur 
Zorman 35/37 Martinčič 8/8 Može 16/8 

Debevec 240/240 Polh 8/12 
Pripravnik 2 - 

Čeligoj 
336/336 

Peric  48/54 Požar 48/44 Hohnjec 24 

Šturm 398/398 Čehovin 24/24   

Pečar 0 Lozej 94/96   

Opara 110/98 Iulita 24/24   

Smerdelj 120/108 Fajdiga 24/24 
Skupaj 

število ur 
1.541/1.535 

 

Kazalnik za 1. cilj 
 

Dolgoročni cilj Kazalniki 
1. Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega 

podzemnega sveta 
- Ugotovljena je bila prisotnost zimske 

hibernirajoče kolonije dolgokrilih netopirjev v 

Svetinovi dvorani/Dvorana ponvic (ocena 3.600 

osebkov); Ugotovljena je bila prisotnost 

hiberirajočih osebkov velikih podkovnjakov, 

malih podkovnjakov. 

- Ugotovljena je prisotnost kotitvene kolonije 

Dolgokrilega netopirja v Rudolfovi dvorani 

(ocena 1.500 osebkov) 

- Prek zimskih mesecev ni bilo vizualno opaziti 

nikakršne rasti lampenflore ob pohodnih 

svetilih. Ukrepi odstranjevanja in saniranja 

lampenflore ob pohodnih lučeh so bili 

opravljeni. 

- Opravljeni so bili ukrepi zaviranja rasti in 

odstranjevanja lampenflore na osvetljenih 

kapniških površinah. Ni zakov novega 

pojavljanja lampenflore na novo osvetljenih 

površinah (od leta 2014 dalje, z LED svetili) 
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*Popisni protokoli so bili oblikovani v okviru projekta Monitoring populacij izbranih vrst netopirjev, 

naročnik Republika Slovenija, MOP 

 

Realizacija odhodkov  

 

 

 

 

 

 

  
  

PLAN                

plače - proračun - 

javna služba

PLAN                  

plače -  nejavni vir 

f.

PLAČE SKUPAJ 

PLAN

REALIZACIJA  

plače - proračun - 

javna služba

REALIZACIJA   

plače -  nejavni vir 

f.

PLAČE 

REALIZACIJA 

SKUPAJ

indeks 

REALIZACIJE

15.115,91 5.594,76 20.710,67 15.714,57 6.738,70 22.453,27 108,41

stroški nejavni vir 

f. - SKUPAJ  PLAN

stroški nejavni vir 

f. - SKUPAJ 

REALIZACIJA 

2016

Materialni 

stroški brez 

splošnih 

stroškov 

SKUPAJ PLAN

Matrialni 

stroški brez 

spl.str. - 

REALIZACIJA

splošni 

materialni 

stroški  PLAN

splošni 

materialni 

stroški  

REALIZACIJA

MATERIALNI 

STROŠKI 

SKUPAJ PLAN

Matrialni 

stroški 

REALIZACIJA

indeks 

REALIZACIJE

18.910,00 17.333,93 18.910,00 17.333,93 4.715,78 4.780,00 23.625,78 22.113,93 93,60

stroški nejavni vir 

f. - SKUPAJ  PLAN

stroški nejavni vir 

f. - SKUPAJ 

REALIZACIJA 

2016

Materialni 

stroški brez 

splošnih 

stroškov 

SKUPAJ PLAN

Matrialni 

stroški brez 

spl.str. - 

REALIZACIJA

splošni 

materialni 

stroški  PLAN

splošni 

materialni 

stroški  

REALIZACIJA

MATERIALNI 

STROŠKI 

SKUPAJ PLAN

Matrialni 

stroški 

REALIZACIJA

indeks 

REALIZACIJE

18.910,00 17.333,93 18.910,00 17.333,93 4.715,78 4.780,00 23.625,78 22.113,93 93,60
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2. cilj: Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter 

habitatnih tipov (zneski v EUR) 

 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

 
Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki 
koordinator 

  

2. Ohranjanje ugodnega 

stanja naravnih vrednot, 

živalskih in rastlinskih 

vrst ter habitatnih tipov 

182.979,33 162.486,38 

  

2.1 Ohranjati geomorfo-

loške in geološke narav-

ne vrednote izven siste-

ma Škocjanskih jam 

125.196,79 109.644,03 

I 

2.1.a Na zavarovanem in 

širšem območju parka izva-

jati reden naravovarstveni 

nadzor in pri tem sodelovati 

s prostovoljnimi naravovars-

tvenimi nadzorniki, inšpekcij-

skimi službami in nevladnimi 

organizacijami 

48.720,58 
48.190,17 

Zorman 

V letu 2016 je bilo izdanih šest plačilnih nalogov, trije kršitelji so bili pisno opozorjeni, izrečenih je bilo 150 

ustnih opominov. Največji delež se nanaša na fotografiranje v jami ter na dotikanje kapnikov.  

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

inšpekcijo je redno in zelo plodno, saj ukrepajo ob vsaki informaciji, ki se nanaša predvsem na vplivno 

območje PŠJ ali tranzicijsko območje, v sklopu BOK. Sodelovanje z inšpekcijo za naravo je prisotno le pri 

hujših kršitvah in s posredovanjem ZRSVN OE Nova Gorica. Inšpekciji in občini Ilirska Bistrica je bil poslan 

poziv oziroma pismo o potrebnosti ukrepanja v primeru zaprte bioplinarne v Ilirski Bistrici, ki potencialno 

ogroža Reko zaradi snovi, ki so neobdelane in so bile zapuščene v plinarni ter se lahko sperejo v Reko in 

posledično privedejo do ekološke katastrofe. Na pismo PŠJ ni dobil odgovora.  

V letu 2016 so prostovoljni naravovarstveni nadzorniki najpogosteje zaznali naslednje kršitve: 

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

teh ter vožnja kamionov skozi park. 

- Odlaganje odpadkov ob glavnih poteh, na pešpoteh v zavarovanem območju pa manjši odpadki (robč-

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

v strugi Reke pa plastični ovoji za seno.  

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

- Kurjenje ognja, predvsem ob Reki (Dleto). 

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

- Nizki preleti letal. 

- Trganje cvetja. 

- Izpust gnojevke v potok pri Gornjih Vremah.  

- Neustrezno zbiranje in čiščenje odpadnih voda – gostišče Črne njive nad izvirom pitne vode reke Bis-

trice.  

- Neurejena paša živali, tudi zaprti prehodi (zavarovano območje, Padež). 

- Spuščeni psi. 

- Nabiranje gob in kraja jabolk na zasebnih zemljiščih. 

- Parkirišče cistern v Gornji Bitnji.  

NNS je reagirala tudi na prijave posameznikov, ki jih je prejela. Med njimi so bile prijava pretiranega gnojenja 

na vplivnem območju – Sajevško polje. Stanje na terenu je na pobudo inšpektorja za naravo preverila NNS 
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PŠJ s predstavnico ZRSVN in poslala rezultate inšpekciji, ki ugotavlja, da je gnojenje prisotno, vendar ni 

razlogov za inšpekcijski pregon. Predlagano je bilo, da se lastnikom parcel pošlje predlog s priporočili o manjši 

intenzivnosti gnojenja. Prijave onesnaževanja Reke so bile pogoste a se ukrepa zgolj z jemanjem vzorcev in 

pošiljanjem v laboratorij. Rezultati kažejo na določene povišane vrednosti polutantov, ki bi jih lahko pripisali 

določenim dejavnostim.  

Intenzivno je potekala tudi komunikacija in ugotavljanje kršiteljev, ki so na območju Ilirska Bistrice večkrat v 

kanalizacijo spuščali zelo močan lug z vrednostjo pH med 13 in 14. Onesnaževanja, ki so dosegla vrhunec v 

septembru in oktobru (skoraj vsak teden) so kasneje prenehala. Domnevno je šlo za »pranje« nevarnih 

odpadkov iz drugih regij. Končnega poročila ali drugih obvestil PŠJ še ni prejel. 

PŠJ je na republiško inšpekcijo za okolje prijavil tudi onesnaževanje s kurjenjem neznanih, zdravju lahko tudi  

škodljivih snovi v Matavunu. Prek pogovorov z medobčinsko inšpekcijo o pristojnostih in pravilnem ukrepanju 

in vrsti pogovorov in posredovanj med prizadetimi in povzročitelji se stvari niso premaknile na bolje zato je PŠJ 

dvakrat pozval inšpekcijo naj ukrepa. 

Nadaljuje se sodelovanje z nevladnimi organizacijami, predvsem s civilno iniciativo Brkini in CI za ohranitev 

Senožeških brd ter Jamarskim društvom Gregor Žiberna Divača, LD Gabrk 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 (popis orhidej, obveščanje o posekih, obveščanje o kršitvah …) 

Vodja NNS PŠJ je v letu 2016 sodeloval tudi pri izobraževanju naravovarstvenikov in prostovoljcev v okviru 

MOP kot predavatelj in član komisije, na sestankih o novih uniformah ter pri informativni predstavitvi 

elektronskega poslovanja pri izdajanju obvestil o prekrških in plačilnih nalogov. Dogovorjeno je bilo, da bi v 

PŠJ v začetku sezone 2017 poskusno uvedli tovrstno poslovanje. 

Prostovoljni naravovarstveni nadzorniki redno obveščajo o svojih opažanjih na terenu. V letu 2016 je imelo s 

parkom pogodbo o prostovoljstvu 37 prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov, od tega jih je leta 2016 

opravilo izpit 17. januarja 2017. V skladu s programom dela, ki ga imajo v okviru Pogodbe o prostovoljstvu, so 

pripravili poročila o svojem delu v letu 2016. Prostovoljni nadzorniki so bili v letu 2016 zelo aktivni, tako pri 

svojem nadzoru, kot tudi pri udeležbi na aktivnostih, ki jih je organiziral park. Njihova splošna ocena je, da se 

stanje v parku izboljšuje.  

Namensko za prostovoljne nadzornike so bila organizirana predavanja (pregled zakonodaje na področju 

varstva narave, jame in njihovo varstvo, gobe, zveri), strokovna ekskurzija v TNP za tiste prostovoljne 

naravovarstvene nadzornike, ki so izpit opravljali pred letom 2016 ter terensko delo – nabiranje in spoznavanje 

gob. Oktobra je bila organizirana strokovna ekskurzija v Zgornje Pokolpje in na Kočevsko, kjer so se spoznali z 

gospodarjenjem z gozdovi, sobivanjem človeka z zvermi in s pragozdom Krokar, ki je predlagan za vpis na 

Seznam svetovne dediščine pri Unescu. Prostovoljni nadzorniki so največ nadzora opravili na zavarovanem 

območju (soteska Reke, pešpoti po parku, udornice) ter na vplivnem območju (Vremščica, Snežnik, Dleto). En 

nadzornik je iz Loške doline in je svoje poročilo pripravil za to območje.  

Iz poročil za leto 2016 izhajajo številni predlogi za izboljšanje stanja, ki jih bo PŠJ preučil, se do njih opredelil 

in jih smiselno upošteval in vključil v svoje aktivnosti.  

Aprila je dijak smeri naravovarstveni tehnik, Biotehniške šole Nova Gorica, opravljal obvezno prakso v trajanju 

114 ur. Vključen je bil v delo naravovarstvenega nadzorna ter vzdrževanja parkovne infrastrukture.   

I 

2.1.b Nadaljevati redno 

spremljanje stanja naravnih 

vrednot na območju parka in 

po potrebi izvesti nujne 

ukrepe 

72.206,79 
59.244,28 

Zorman 

S predstavniki ZRSVN OE Nova Gorica je bilo dogovorjeno, da v letu 2016 skupaj pregledamo prednostno 

geološke geomorfološke naravne vrednote v parku in bližnji okolici (tranzicijskem območju MAB). Popis je 

obsegal osnovne informacije o načinu pregleda, vrednotenju, stanju, smiselnosti ali nesmiselnosti delitve 

vrednot na posamezne dele (združevanje zaradi enakih posebnosti) ter novih dejstvih iz znanstvenih člankov 

(geneza, pomen za znanost …). Naravne vrednote v parku so preučevali tudi študentje Oddelka za geografijo 

Univerze v Ljubljani pod mentorstvom dr. Uroša Stepišnika v okviru predmeta geodiverziteta.  
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I 
2.1.c Nadgraditi GIS-sistem 

za spremljanje stanja 1.958,85 
1.247,29 

Šturm/Peric 

Sistem se nadgrajuje z novimi podatki iz projektnega in terenskega dela. 

I 

2.1.d Odkupiti zemljišča na 

območjih naravnih vrednot 

(soteska Reke, udornice …) z 

namenom zagotavljanja 

aktivnega varstva – pripravi 

se dokument prioritetnih 

odkupov po zemljiščih 

777,75 
801,84 

Pečar 

Izdelana je bila analiza kmetijskih in gozdnih zemljišč – parcel, ki bi bile potrebne za odkup za izvajanje 

aktivnega varstva v izvajanju programa PUN – Za Kras. Opravljeni so bili pogovori z lastniki oziroma solastniki 

zemljišč o možnosti odkupa.  

I 
2.1.e Spodbujati hidrološke, 

geomorfološke in geološke 

raziskave 
1.532,83 

160,45 

Peric 

Morfološke raziskave na Prevali in njihove povezave z udornicami se zaradi objektivnih razlogov niso izvedle, je 

pa bil PŠJ naknadno vključen v manjši sledilni poskus, ki so ga na Reki v sodelovanju s PŠJ izvedli predstavniki 

Univerze v Trstu. Sledilo je bilo injicirano v času velike suše v septembru na kontaktu med flišem in apnencem 

pri Gornjih Vremah, kjer se ob zelo nizki vodi vsa voda Reke izgublja v strugi. Sledilo se ni pojavilo niti v 

Škocjanskih jamah, niti v Labodnici v Italiji, ampak šele čez dober mesec na izvirih Timave. To pomeni, da v 

tako sušnih obdobjih v Škocjanske jame ne teče direktno reka Reka ampak se v jamo izcejajo vode iz struge 

Reke pred in v soteski ter iz manjših kraških izvirov, ki se nahajajo tik ob strugi dolvodno od mesta injiciranja. 

  

2.2 Ohranjati in z aktiv-

nimi ukrepi zagotavljati 

dobro stanje površinskih 

in podzemnih voda 

5.602,12 2.967,47 

I 

2.2.a Sodelovati pri pripravi 

načrta in dokumentacije 

odvajanja, zbiranja in čiščen-

ja odpadnih voda za naselja 

v parku (Matavun, Škocjan 

in Betanja) 

677,39 
769,77 

Pečar 

Z Občino Divača, domačini in projektantom projektne dokumentacije zbiranja odpadnih vod in izvedbe male 

biološke ČN v Betanji ter izdelavi projektne dokumentacije zbiranja in odvajanja komunalnih odpadnih vod v 

Škocjanu in Matavunu, so bili opravljeni sestanki, predstavitve in uskladitve pri izdelavi obeh projektnih 

dokumentacij. Dogovorjeno je, da se zbiranje in čiščenje odpadnih vod v Betanji ter zbiranje in odvajanje 

odpadnih vod v naseljih Škocjan in Matavun vključi v vsebine izvajanja programa PUN – Za Kras. 

I 
2.2.b Iz struge ter brežin 

Reke in Sušice odstraniti 

odpadke 
2.839,24 

769,81 

Opara 

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

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

odmetavajo kože domačih in divjih živali. Očiščenih in odpeljanih je bilo okoli 2,5 m3 odpadkov. 

I 

2.2.c Sodelovati pri odkriva-

nju in vzpostavitvi evidence 

potencialnih onesnaževalcev 

Reke in Sušice 

1.285,49 
882,14 

Peric 

Nadaljujejo se aktivnosti pri občasnem spremljanju kvalitete vode, pripravljajo se ukrepi za sprožitev postopka 

proti potencialnim onesnaževalcem Reke. 

Glede na izjemne dogodke (opis pod točko 2.1a) so potekali pogovori s Komunalno Ilirska Bistrica glede odkri-

vanja povzročiteljev onesnaževanja.  
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I 

2.2.d Sodelovati pri analizi 

prenikajoče vode v jami in 

rezultate vključiti v uprav-

ljavske aktivnosti 

800,00 
545,76 

Šturm 

S strani IZRK Postojna je bilo od februarja do maja na lokaciji petih točk v Dvorani ponvic opravljeno vzorčenje 

epikraške vode. Decembra je bila v okviru študentske prakse UN NG, izvedena naloga vzorčenja lužic in 

stoječih vodnih teles v Škocjanskih jamah. Določene aktivnosti potekajo v skladu s pripravo projekta o 

celovitem monitoringu PŠJ z IZRK Postojna. Nabavilo se je opremo za vzpostavitev vzorčnih točk po 

Škocjanskih jamah. 

  

2.3 Zagotavljati ugodno 

stanje rastlinskih in 

živalskih vrst ter njihovih 

habitatov, s poudarkom 

na vrstah Natura 

52.180,41 49.874,87 

I 
2.3.a Sodelovati pri sprem-

ljanju stanja redkih ogrože-

nih vrst ter habitatov 
7.689,94 

9.479,90 

Šturm/Debevec   

Z letošnjimi mreženji po parku se je v PŠJ identificiralo dve novi vrsti netopirjev - nimfni in velikouhati. V 

neposredni bližini parka so opažene še tri vrste, ki jih bomo v prihodnje natančneje spremljali, kot potencialne 

vrste pojavljanja tudi v PŠJ. V juniju je bilo izvedeno mreženje netopirjev in opazovanje preletnih poti. Opaže-

nih je bilo 22 netopirjev, od tega dve breji samici velikega podkovnjaka (Rhinolophus ferrumequinum), en 

samec malega podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros), enajst navadnih netopirjev (Myotis myotis) in en 

resasti netopir (Myotis nattereri). Posneto je bilo tudi oglašanje velikega mračnika (Nyctalus lasiopterus), kar 

umešča Škocjan med tri recentna najdišča te vrste v Sloveniji.  

V sklopu monitoringa smo našli za PŠJ novo Natura2000 vrsto, in sicer prvo rastlinsko vrsto iz seznama v PŠJ. 

Vrsta je Himantoglossum adriaticum, Jadranska smrdljiva kukavica, ki je bila najdena na štirih lokacijah z okoli 

17 cvetočimi rastlinami. 

V sodelovanju s prostovoljci iz Odbora za varstvo narave Biosfernega območja Kras so bile aprila in maja izve-

dene akcije popisa orhidej. V juniju je bila izvedena akcija ozaveščanja javnosti o varstvu netopirjev in sicer s 

predavanjem v Knjižnici Divača ter razstavo fotografij netopirjev. Izvedeni so bili razgovori za načrtovanje izve-

dbe posodobitve portala med biodiverziteto in naravo. PŠJ se je vključil v reševalno akcijo človeške ribice na 

območju Raše. PŠJ jo je prevzel, poklical SOS telefon Jamski laboratorij Tularje človeško ribico oskrbel in jo po 

dvemesečni karanteni in rehabilitaciji ponovno spustil v kraške izvire od koder je prišla.  

Določene aktivnosti so potekale v sklopu priprave projekta PUN-Za Kras. 

I 

2.3.b Zagotoviti vnovično 

kartiranje habitatnih tipov na 

območju parka in na podlagi 

primerjave s popisom iz leta 

2003 predlagati varstvene 

ukrepe za najbolj ogrožene 

habitatne tipe 

439,05 

256,59 

Šturm/ 

Debevec 

Spremljanje izvajanj ukrepov poteka v sklopu naravovarstvene službe. Pripravlja se projekt PUN – Za Kras, ki 

bo podrobneje definiral ukrepe in dejavnosti za njihovo izvajanje v prihodnje.   

I 

2.3.c Zagotoviti košnjo 

travnikov, ki so v lasti uprav-

ljavca, in sicer po cvetenju 

travniških rastlin 

5.225,80 
5.873,54 

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

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

pot v Globočak, pot na razgledišče). Na travnikih ob upravi in J'kopinovem skednju je bila zaradi zagotavljanja 

biotske pestrosti in nemotenega razmnoževanja rastlin in živali (trave, zeli, žuželke ...) košnja izvedena zelo 

pozno zaradi vremenskih pogojev (veliko dežja) in vsekakor po cvetenju trav in zaključenem razmnoževanju 

žuželk. Zaradi bujne rasti v prvi polovici leta pa tudi jeseni je bilo izvedenih več košenj kot je pilo prvotno 

predvideno. V okviru te naloge se uresničujejo tudi ukrepi iz Programa razvoja podeželja. 

I 

2.3.d Sodelovati z lastniki in 

vzdrževalci zemljišč pri 

ukrepih vzdrževanja ugod-

nega stanja habitatov (spo-

dbujanje in organizacija 

košnje, ozaveščanje lastni-

kov zemljišč o biodiverziteti, 

namestitev gnezdilnic ali 

netopirnic v skladu z dogo-

vorom z lastniki zemljišč …) 

1.926,51 
1.980,02 

Zorman 

Pomagalo se je pri ozaveščanju lastnikov zemljišč in otrok iz PŠJ in okolice o biotski raznovrstnosti. Na dveh 

delavnicah se je izdelalo in kasneje namestilo 36 novih gnezdilnic, namensko za večje duplarje, kot so 

smrdokavra, čuk in skovik. Nameščene so bile na drevesa v parku in okolici. S pomočjo domačinov, ki skrbijo 

za košnjo in pašo v parku, se ohranja pestrost travnatih površin. Tudi v okviru te naloge, v sodelovanju z 

lastniki zemljišč, se uresničujejo ukrepi iz Programa razvoja podeželja. Ponovno so stekli pogovori za odkup 

sena v Lipici, vendar neuspešno. Jeseni se je namestilo tudi krmilnice ter na njih hranilo ptice izključno z 

mešanico žit in drugih semen Določene aktivnosti potekajo v sklopu priprave projekta PUN-Za Kras. 

I 

2.3.f Sodelovati pri odvze-

mih vzorcev in hrambi pogi-

nulih netopirjev za znans-

tvene analize 

675,62 
535,56 

Šturm/Zorman 

Za nadaljnje raziskave se je konzerviralo en juvenilni osebek netopirja iz Rudolfove dvorane. Iz Hankejevega 

kanala se je odstranilo tri netopirje (verjetno M.schreibersii), ki so poginili pozimi a zaradi prevelike razpadlosti 

niso bili poslani naprej v analizo. V Šmidlovi dvorani se je trikrat posredovalo in umaknilo na varno netopirje, ki 

so omagali in bili najdeni še živi na tleh dvorane. Poleti sta bila najdena dva kadavra navadnega netopirja v 

Dvorani ponvic in dva kadavra nimfnega netopirja v Veliki dvorani. Decembra je bil najden kadaver dolgono-

gega netopirja v Šmidlovi dvorani. Vzorci se hranijo in so bili predani strokovnjakom v pregled. 

I 

2.3.g Popisati območja 

invazivnih tujerodnih rastlin 

in pripraviti načrt za omeje-

vanje ali odstranitev 

526,86 
545,25 

Šturm/Zorman 

Opravljal se je monitoring površja parka z namenom popisa pojavljanja tujerodnih invazivnih vrst. Ugotovili 

smo še dve manjši območji s pojavljanjem Ameriškega pajesena na zelo težko dostopnih območjih, skalnatih 

policah sredi prepadnih sten Male Doline. V bližini sprejemnega centra je opaženih nekaj manjših, do dva met-

ra visokih poganjkov. Narejen je bil načrt za ukrepanje. 

I 
2.3.h Izvesti aktivnosti za 

omejevanje ali odstranitev 

invazivnih tujerodnih rastlin 
2.378,10 

2.830,33 

Šturm/Zorman 

V drugi polovici leta so bile izvedene aktivnosti za odstranitev in zatiranje vrste na ugotovljenih lokacijah. V 

Mali dolini ter v okolici sprejemnega centra. Uspeh bo invazivnosti vrste primeren, zato bo potrebno večkratno 

čiščenje rastišč. Izveden je bil poskus zatiranja Ameriškega pajesena z ekološkimi sredstvi – navadno 

kuhinjsko soljo. 

I 

2.3.i Odstraniti invazivne 

tujerodne živalske vrste 

(npr. zlata ribica) iz kalov v 

Matavunu in Škocjanu 

2.528,64 

1.066,46 

Zorman/ 

Šturm 
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Opravljal se je monitoring površja parka z namenom popisa pojavljanja tujerodnih invazivnih vrst v vodnih 

telesih. V kalih v PŠJ tudi letos ni bilo opaziti nikakršnih tujerodnih živalskih vrst, zato je bila izpraznitev kala 

preložena. 

I 

2.3.k Postopna premena 

alohtonih drevesnih vrst v 

Mali in Veliki dolini ter sotes-

ki Reke z avtohtonimi dreve-

snim vrstami 

2.062,72 
808,29 

Zorman 

Na območju zahodnih obronkov Velike doline je bila tudi letos izvedena postopna premena alohtone drevesne 

vrste črnega bora. Odkazanih in posekanih je bilo 10,40 m3 črnih borov, ki se sušijo in predstavljajo nevarnost 

za obiskovalce in infrastrukturo. Dela so bila izvedena v lastni režiji in v skladu z gozdnim redom, saj Sklad 

KGZ RS v doglednem času ni bil za namene varnosti in sanitarne sečnje sposoben zagotoviti odstranitve dre-

ves na turistični poti proti razgledišču. V podrasti se pojavljajo avtohtone drevesne vrste, ki bodo nadomestile 

in uspešno zapolnile prostor alohtonih. 

I 

2.3.l Oblikovati mirne cone 

okoli ugotovljenih gnezdišč 

vrst iz ptičje direktive in 

zagotoviti prepoved vznemir-

janja prostoživečih ptic 

188,16 
200,55 

Šturm 

Aktivnost poteka v sklopu priprave projekta PUN – Za Kras. 

I 

2.3.m Vključiti ugotovitve 

študije ptic iz ptičje direktive 

pri načrtovanju in razvijanju 

obiskovanja v parku 

62,72 
40,00 

Šturm 

Aktivnost poteka v sklopu priprave projekta PUN – Za Kras. 

I 

2.3.n Pri načrtovanju novih 

poti in obnovi poti se odma-

kniti od habitatnih tipov 

melišč, skalnih pobočji in 

jamskih vhodov v parku 

0,00 
0,00 

Peric 

V letu 2016 ni bilo potrebe po izvajanju te aktivnosti. Določene aktivnosti potekajo v sklopu priprave projekta 

PUN – Za Kras. 

I 

2.3.o Zagotavljati ugodno 

stanje ptic, načrtovati aktiv-

nosti za preprečitev nedovol-

jenega odvzema ptic iz 

narave 

1.354,79 
1.731,97 

Šturm 

V letu 2016 je bil opažen sokol selec v udornici Sokolak. Gnezda z morebitnimi mladiči niso bila opažena. 

Velika uharica je bila popisana marca, znotraj PŠJ je bila ugotovljena prisotnost pojočega mladega samčka. 

Populacija gorskih hudournikov je bila letos nekoliko manjša a je gnezditev potekala uspešno. Glavna 

gnezdišča so v stropu Šmidlove dvorane, vhodnem delu Tominčeve jame, Miklovem skednju ter, v kolikor so 

pogoji ugodni, tudi v Mahorčičevi jami. Par krokarjev je letos ponovno prestavil gnezdo na drugo lokacijo. Do 

sedaj so znane vsaj štiri različne lokacije gnezda. Skalni golobi, se poleg že omenjenih lokacij v sistemu 

udornih dolin, kjer je stalna prisotnost kolonije gorskih hudournikov, pojavljajo tudi v Mariničevi, Mahorčičevi 

jami ter na stropu Šmidlove dvorane. Populacija je kljub naravni ogroženosti konstantna (do deset osebkov). 

Na terenu poteka celoleten naravovarstveni nadzor za preprečevanje vznemirjenja ali nedovoljenega odvzema 

stadijev ptic iz narave. Določene aktivnosti potekajo v sklopu priprave projekta PUN – Za Kras. 

I 

2.3.p Sodelovati pri sprem-

ljanju stanja netopirjev v 

parku; populacijski trendi – 

vključiti ugotovitve v načrto-

vanje in razvijanje obiskova-

nja v parku 

9.320,70 

8.816,76 

Šturm/Debevec 

 

V sodelovanju s CKFF se je izvedel zimski pregled stanja številčnosti dolgokrilih netopirjev (Miniopterus 
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schreibersii) in velikega podkovnjaka (Rhinolopholus ferrumequnum) na znanih lokacijah v Škocjanskih jamah. 

Opažena in prisotna je bila večja kolonija Dolgokrilih netopirjev M. schreibersii na vsakoletnih znanih zimskih 

lokacijah pojavljanja v dvorani ponvic (krokodil), ki je štela cca. 3.600 osebkov. Poletno število opaženih 

navadnih netopirjev (Myotis myotis) in ostrouhih netopirjev (Myotis blythii-oxygnathus) je bilo do 20 osebkov. 

Prav tako je bilo opaženih 1.500 osebkov vrst dolgokrilega netopirja (Miniopterus schreibersii) in dolgonogega 

netopirja (Myotis capaccini). Več o tem monitoringu je mogoče razbrati iz poročila CKFF.  

Opravljen je bil monitoring v zimskem času v neturističnih predelih Škocjanskih jam (Deževna jama, do Velike 

dvorane planinskega društva, v rovu v Dvorani Ponvic), v Skeletni jami (R. hipposideros, R. ferrumequnum), v 

Veliki jami na Prevali (R. hipposideros, R. ferrumequnum), v jami Škrlica (R. hipposideros), v Tominčevi jami 

(R. hipposideros), v Mali in Veliki Koščakovi jami (R. hipposideros), v Černigovi jami (R. hipposideros), v Brihti 

jami (R. hipposideros), v rovu v Prukerju, v rovu »velikanovo okno« nad Šmidlovo dvorano (R. hipposideros), 

v »nejevem gnezdu« pri ponoru Reke, v Luknji v Lazu (R. hipposideros). V poletnem času se je opazilo velike 

podkovnjake v spodmolu pri Malnih v soteski reke, v poletnih mesecih pa posamične osebke malih netopirjev v 

Veliki dvorani v turističnem delu jame. Po vsej verjetnosti so osebki tja zašli naključno. 

V skladu z ugotovitvami in priporočili se je v zimskih mesecih med 1.11. in 30.3. turistični obisk Škocjanskih 

jam izvajal izključno po spodnji poti ob Reki. Varstveni ukrep je v veljavi do nadaljnjega. Prav tako se je 

izvedel varstveni ukrep ustrezne prilagoditve osvetljevanja jamskih stropov in drugih predelov jame, kjer so 

ugotovljene kolonije in pojavljanje posamičnih osebkov netopirjev v turističnem delu jame. 

I 

2.3.r Zagotavljati mir na 

kotiščih in prezimovališčih 

netopirjev v habitatnem tipu 

8310 (Jame, ki niso odprte 

za javnost) 

6.727,57 
6.897,48 

Šturm/Zorman 

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

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

ljeno pojavljajo netopirji. Prav tako se je opravljal redni nadzor v jamah, ki niso odprte za javnost in s tem 

kontroliralo ter zagotavljalo mir netopirjem na kotiščih in prezimovališčih. Večje jame so fizično zaprte z vrati, 

kar onemogoča nenadzorovan obisk in dodatno zagotavlja mir. Monitoring netopirjev kaže, da so tudi v jamah 

v parku, ki niso odprte za javnost prisotne vrste, ki jame uporabljajo kot celoletni habitat (kotitveni habitat, 

paritveni habitat, hiberniranje osebkov). Obnovilo se je alarmni sistem v Mušji in Skeletni jami, kjer je pričako-

vano največ interesa za nekontroliran obisk zaradi obiska arheološke dediščine, posredno pomeni motnjo tudi 

habitatu netopirjev (vznemirjanje). V zimskem času se v okviru zagotavljanja miru netopirjem na zimskih pre-

zimovališčih v Dvorani ponvic v Škocjanskih jamah, (neposredno nad traso turističnega obiska) ni izvajal turis-

tični obisk (ni bilo osvetljevanja, ni bilo hrupa). V zimskem delu leta tudi niso potekala gradbena ali vzdrževal-

na dela v Dvorani ponvic. 

I 

2.3.s Ohranjati ekološke 

značilnosti habitata človeške 

ribice, drobnovratnika, neto-

pirjev in Škocjanskih jam kot 

HT 8310 

1.851,24 
449,02 

Šturm 

Naloga se je izvajala v skladu z dogovorom s pristojnimi institucijami. Posebna pozornost je bila posvečena 

izogibanju kakršnekoli nove posegom (vzdrževalni, gradbeni) v habitate navedenih vrst in njihovo neposredno 

okolico, kajti glede na infrastrukturne posege, ki so bili zelo intenzivni v preteklih treh letih, se je predlagalo 

fazo »regeneracije« in readaptacije organizmov na nove razmere. Drugačna je osvetlitev teh delov jame, dru-

gačen je režim turističnega obiska, drugačen je režim motenj (ni več delavcev) za populacije netopirjev v 

Rudolfovi in Svetinovi dvorani ter Dvorani ponvic. Pripravljati smo začeli podatke za ustrezno ovrednotenje 

ekologije habitata in površine habitatov vrst netopirjev v Škocjanskih jamah. Redno se je spremljalo stanje 

habitata teh vrst (stropovi jame), s stalnim (vsakodnevnim) naravovarstvenim nadzorom. Nabavilo se je data-

loggerje za spremljanje stanja osvetljenosti (Lux, Temp.) habitata netopirjev, ki bodo nameščeni v predele 

jame, kjer so doslej poznano prisotni netopirji. Za habitat človeške ribice se predlaga izvajanje nadaljnjega 

spremljanje stanja določenih fizikalno-kemijskih parametrov reke ter izvaja stalen nadzor nad dostopom do 

neturističnih predelov jame.  
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Predviden strošek zapiranja jam zaradi problema neurejenih lastništev ni bil realiziran. 

I 

2.3.t Preveriti prisotnost in 

stanje ohranjenosti vrst: 

drobnovratnik, hribski urh, 

veliki pupek, travniški posta-

vnež, hromi volnoritec 

2.204,26 
3.075,81 

Šturm 

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

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

vrst), značilnih za območje Natura 2000 Kras SI3000276. Kali ki so bili zajeti v nalogi so v Matavunu, 

Škocjanu, Danah pri Divači in na Školju. Kali so v zadovoljujočem ekološkem stanju. V vseh kalih je bilo opaziti 

vsaj en osebek velikega pupka (T. carnifex). V poletnih mesecih ob nizkem vodostaju se je izvedel pregled 

prodišč v soteski Reke od ponora do Škofelj. Ugotovljena je bila primernost habitatov hribskega urha 

B.variegata, v lužicah v Reki je bilo zabeleženih več osebkov in več stadijev vrste (paglavce). Prav tako je bila 

opažena prisotnost B.variegata v kalu pri Školju. Bregovi Reke v soteski so v zadovoljujočem stanju, kar se tiče 

migracij osebkov iz/v vodno telo. 

I 
2.3.u Zagotavljati pogoje za 

čebelarjenje z avtohtono 

kranjsko sivko 
7.017,73 

5.287,35 

Opara 

Trenutno park čebelari z 12 čebeljimi družinami. Čebelarsko sezono 2016 je v maju in juniju zaznamovalo 

nestabilno vreme. Obilo padavin ima za posledico manjši donos medičine, oziroma mane. Skupno je bilo kljub 

temu pridelanega okrog 50 kg medu.  

 

 
Pregled realizacije Cilja 2 v letu 2016 

 
Število ur na zaposlenega za izvedbo 2. cilja 
 

Zaposleni 
Število 

ur/Število 

realiziranih ur 
Zaposleni 

Število 

ur/Število 

realiziranih ur 
Zaposleni 

Število 

ur/Število 

realiziranih ur 
Pečar 60/42 Smerdelj 250/37 Fajdiga 466/464 

Zorman 702/712 Martinčič 76/76 Može 460/460 

Debevec 116/116 Polh 72/72 Koder 60/60 

Šturm 544/544 Požar 348/353 
Honorarni 

vodniki 
3.736/3.701 

Peric 244/244 Čehovin 436/428 
Pripravnik 2 - 

Čeligoj 
434/438 

Opara 250/173 Lozej 536/538 Hohnjec 228 

Cerkvenik 110/100 Iulita 300/304 
Skupaj število 

ur 
9.190/9.090 

 

 

Kazalnik za 2. cilj 
 

Dolgoročni cilj Kazalniki 
2. Ohranjanje ugodnega stanja naravnih 

vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter 

habitatnih tipov drugod v parku 

- Ugotovljena je prisotnost sokola selca in velike 

uharice na območju parka 

 Dodatni kazalniki 
- Odstranjeno je bilo okoli 30 rastlin ameriškega 

pajesena iz parcele 257/27 v Mali dolini. 
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Odstranjene so bile posamične manjše rastline 

ameriškega pajesena v okolici sprejemnega 

centra parka. Ambrozije nismo opazili. 

- 23 naravnih vrednot je bilo pregledanih in 

popisanih (2.1.b) 

 

Realizacija odhodkov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN                

plače - proračun - 

javna služba

PLAN                  

plače -  nejavni vir 

f.

PLAN                

plače tržna 

dejavnost

PLAČE SKUPAJ 

PLAN

REALIZACIJA  

plače - proračun - 

javna služba

REALIZACIJA   

plače -  nejavni vir 

f.

REALIZACIJA  

plače tržna 

dejavnost

PLAČE 

REALIZACIJA 

SKUPAJ

indeks 

REALIZACIJE

60.965,44 71.099,99 613,89 132.679,33 61.026,03 56.944,68 621,11 118.591,82 89,38

stroški nejavni vir 

f. - SKUPAJ  PLAN

stroški nejavni vir 

f. - SKUPAJ 

REALIZACIJA 

2016

Materialni 

stroški brez 

splošnih 

stroškov 

SKUPAJ PLAN

Matrialni 

stroški brez 

spl.str. - 

REALIZACIJA

splošni 

materialni 

stroški  PLAN

splošni 

materialni 

stroški  

REALIZACIJA

MATERIALNI 

STROŠKI 

SKUPAJ PLAN

Matrialni 

stroški 

REALIZACIJA

indeks 

REALIZACIJE

45.800,00 36.546,35 45.800,00 36.702,11 28.123,33 28.306,33 73.923,33 65.008,44 87,94

investicije -  

nejavni vir f. - 

PLAN

SKUPAJ investicije 

nejavni vir f. -  

realizacija 

INVESTICIJE 

SKUPAJ        

PLAN

INVESTICIJE 

SKUPAJ 

REALIZACIJA

indeks 

REALIZACIJE

4.500,00 7.192,45 4.500,00 7.192,45 159,83
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3. cilj: Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine (zneski v EUR) 
 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

 
Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki 
koordinator 

  
3. Sodelovanje pri vars-

tvu kulturne dediščine 94.595,82 56.438,81 

  

3.1 Spremljati stanje in 
pripraviti dodatne 
strokovne predloge za 
varstvo kulturne dediš-
čine 

75.579,86 48.622,78 

III 
3.1.a Spremljati stanje 

kulturne dediščine 22.648,99 
18.582,56 

Kranjc 

Kot ukrep zoper preveliko nihanje temperature in vlage v J'kopinovem skednju, ki dolgoročno uničujoče vpliva 

na obstoj eksponatov, je bilo v letu 2015 zaradi nedelovanja posamezne aparature eksperimentiranje z razvla-

žilci prekinjeno. Sprejeta je bila odločitev o prenašanju eksponatov v zimskem času v primernejše prostore, ko 

postane nihanje tudi najbolj problematično. Zaradi pretiranega sušenja le teh na nadomestni lokaciji, se je v 

januarju slednje preneslo v s korci krit Jurjev skedenj, kjer so počakali do konca aprila, ko se jih je ponovno 

preneslo v J'kopinov skedenj. 

V maju se je z odgovorno konservatorko izvedlo ogled nameravanih del pri enemu domačinu. 

V juliju se je na Občino Divača naslovilo poziv za reševanje problema nevarnosti rušenja Kovačeve hiše št. 9 

na cesto v Škocjanu. Ob posredovanju gradbenega inšpektorja, je lastnik septembra v celoti porušil streho in z 

betonskim vencem utrdil zunanje ostenje objekta s čimer je do nadaljnjega obenem zagotovil ohranitev mor-

fologije vasi s statusom naselbinskega spomenika. Isti mesec se je osvežilo kvantitativno analizo stanja KD na 

ožjem zavarovanem območju, pristojne in lastnika opozorilo na črkoslikarski poseg na nekdanje šolsko poslop-

je v Škocjanu brez potrebni soglasij, preostale Škocjance opozorilo na problematičnost posega ter podalo neu-

radno mnenje glede konservatorskih smernic za poseg izgradnje čistilne naprave v Betanji odgovorni konser-

vatorki ZVKDS OE NG. 

Avgusta je pripravnica poskrbela za evidentiranje razglednic v programu Galis. Vodenje evidenc premične 

dediščine in arhivskega gradiva je načrtovano za drugo polovico leta skladno z razpoložljivostjo najetega štu-

dentskega kadra.   

III 
3.1.b Organizirati in izvaja-

ti raziskovanje in dokumen-

tiranje kulturne dediščine 
1.804,61 

529,22 

Kranjc 

V marcu se je ZVKDS OE NG pomagalo preučevati starost škofeljskega mostu. V aprilu, juniju in septembru se 

je nudilo strokovno pomoč IZRK pri terenskem preverjanju arhivskih podatkov o ŠJ in okoliških vaseh. V okviru 

aktivnosti 4.6.c se je pomagalo pri koordinaciji raziskovalnega dela študentov FTŠ UP (vaje iz nesnovne dediš-

čine). Stekli so razgovori o morebitnem odkupu doktorske disertacije z naslovom »Zgodovina turizma v Avstrij-

skem primorju (1819 – 1914): kopališki, zdraviliški, jamski in gorski turizem«.     

S FF – Oddelek za arheologijo se je izvedlo geomehanske meritve okolice Mušje jame zaradi analize potencial-

nih kurišč oziroma mest za žrtvovanje, ki naj bi bila v okolici vhoda v jamo.   

Realizacija je nižja, ker ni bila odkupljena nobena raziskovalna naloga. 

III 

3.1.c Pripraviti analizo 

možnosti za predstavitev 

druge kulturne dediščine v 

parku (mlin v Uknah, lede-

nica v Matavunu št. 4, stari 

nagrobniki s škocjanskega 

pokopališča in drugo) 

35.791,71 
25.047,58 

Kranjc 
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V februarju se je izbralo projektanta za pripravo projektne dokumentacije obnove in nadgradnje mlina Ukno v 

opazovalnico. Pripravljena je bila projektna dokumentacija na podlagi katere so bili pridobljeni kulturno-

varstveni pogoji ZVKDS OE NG in naravovarstveno soglasje ZVN OE NG. Po pridobitvi kulturno-varstvenega 

soglasja in soglasja Zavoda za gozdove OE Sežana je Upravna enota izdala gradbeno dovoljenje izdala. Do 

konca decembra je bilo območje mlina očiščeno in popravljeni so bili zidovi. V objektu so se razkrili kamnito 

tlakovani nivojski podesti, značilni za mline ter razkrite tlake z vmesnim koritom dimenzij cca. 1 m x 1m, ki je 

služilo za prenosne mehanizme med mlinskimi pogonskimi kolesi in mlinskimi kamni.  

V letu 2016 je bilo za mlin Ukna za izdelano PZI namenjenih 4.700,00 € in za izvedbo 14.197,13 €. 

V prvi polovici leta 2016 je PŠJ financiral obnovo spomenika NOB v Matavunu, ki ima status kulturnega spo-

menika državnega pomena (EŠD 9144).  

Analiza možnosti predstavitve starih nagrobnikov s pokopališča in ledenice v Matavunu št. 4 ter druge kulturne 

dediščine v parku je bila izvedena, lastnikom predstavljena in usklajena v okviru priprave tretje faze razvojne-

ga dokumenta za dolgoročno razvojno prenovo vasi v sklopu postavke 3.1.g, ki je potekala med septembrom 

in decembrom in v okviru katere so bile dorečene rešitve vključene v IDZ. 

III 

3.1.d Obnoviti kamniti 

smerokaz na cesti Matavun 

– Dolnje Ležeče pri Malem 

dolu (Matavun – kamniti 

kažipot/ESD 9113) 

1.140,35 
1.469,62 

Kranjc 

V februarju se je pridobilo soglasje občinske uprave in pooblastilo Občine Divača, ki je lastnica zemljišča s 

kamnitim smerokazom s statusom kulturnega spomenika državnega pomena (EŠD 9113), za pridobitev projek-

tnih pogojev in soglasij potrebnih za obnovo. Izbran izvajalec pričel z deli na objektu in jih zaključil julija.. 

III 

3.1.f Zagotoviti predhodna 

arheološka raziskovanja pri 

zemeljskih posegih na 

območjih arheološke dediš-

čine 

1.652,31 
0,00 

Pečar/Opara 

Zaradi prenosa aktivnosti izgradnje kanalizacije in biološke čistilne naprave za Betanjo v leto 2017 na tej nalogi 

ni bilo stroškov. 

III 

3.1.g Zagotoviti ustrezne 

strokovne predloge za 

izvajanje varstva kulturne 

dediščine 

10.101,77 
849,95 

Kranjc 

Avgusta je bila z vodstvom in odgovorno konservatorko ZVKDS OE NG usklajena vsebina tretje faze razvojne-

ga dokumenta za dolgoročno razvojno prenovo vasi. Za potrebe priprave naloge izdelave IDZ ureditve javnih 

površin in območij še nevključene kulturne dediščine v treh vaseh in bližnji okolici, se je oktobra s strokovnimi 

službami PŠJ in ZVKDS OE NG izvajalcu pripravilo usklajen seznam parcel, ki naj se obravnavajo v nalogi, z 

okvirnimi vsebinami/programi in lastništvom. Naloga je bila oddana konec decembra in bo s pristojnimi služ-

bami dokončno usklajena ter domačinom in vsem vključenim predstavljena v januarju. 

Realizacija je precej nižja od planiranega, ker je bil strošek ustvarjen pod aktivnost 5.1.h. 

III 

3.1.h Koordinirati vpis 

kraške suhozidne gradnje v 

register žive kulturne dedi-

ščine 

576,68 
625,43 

Kranjc 

Med januarjem in majem se je z ZVKDS in SEM sodelovalo pri pripravi vpisa kraške suhozidne gradnje v Regis-

ter nesnovne kulturne dediščine Slovenije. 20. 5. 2016 je bila slednja skladno z odločitvijo koordinatorja vars-

tva nesnovne kulturne dediščine vpisana pod EID 2-00051 skupaj z istrsko suhozidno gradnjo. Kot prva dva 

nosilca znanj s Krasa sta bila vpisana Boris Čok iz Lokve in Rudi Bak iz Škofelj. Skladno z razpoložljivim časom 

se bo v drugi polovici leta nadaljevalo s pripravo potrebnega gradiva za vpis vseh živečih nosilcev znanj na 

Krasu. O vpisu se je obvestilo medije in STA.  

Ministrstvo za kulturo je na pobudo ZVKDS poslalo koordinatorici priprave nominacije na nivoju mednarodnega 

partnerstva, iz ciprske Nacionalne UNESCO komisije pismo o nameri za vključitev RS v pripravo serijske nomi-

nacije za vpis suhozidne gradnje na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.. 
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Februarja je bila Slovenija poleg Bolgarije, Hrvaške, Cipra, Francije, Grčije, Španije in Švice potrjena kot država 

partnerica. Za potrebe priprave obrazložitve doseganja kriterijev na nacionalnem nivoju, je ZVKDS dal pobudo 

za imenovanje strokovne skupine za pripravo nominacije.   

II 

3.1.i Izdati tematske publi-

kacije za izvajanje ustrez-

nega varstva kulturne 

dediščine 

1.863,43 
1.518,41 

Kranjc 

Avgusta je bil izveden ponatis motivacijske zloženke za ohranjanje kraške suhozidne gradnje in natisnjena 

situacijska karta urejanja vasi v parku izdelana v okviru aktivnosti 3.1.g minulo leto. S pripadajočim spremnim 

dopisom je bila karta razposlana vsem gospodinjstvom v parku v zahvalo za sodelovanje na lanskoletni delav-

nici v okviru aktivnosti 5.1.h in v vednost. V novembru je bila s pomočjo izbrane izvajalke, kot rezultat delavni-

ce v okviru aktivnosti 4.6.e oblikovana, natisnjena in po gospodinjstvih BOK in PR razposlana zloženka Odbora 

za varstvo kulturne dediščine z naslovom »Stare hiše za nove zgodbe« namenjena spodbujanju obnove stav-

bne dediščine na biosfernem območju s katerim v okviru UNESCO programa MAB upravlja PŠJ.      

  
3.2 Izvajati ukrepe za 

ohranitev kulturne 

dediščine 
19.015,96 7.816,03 

III 

3.2.a Sanirati poškodovane 

in porušene suhe zidove, 

predvsem v naseljih in 

bližnji okolici, ohranjati 

znanje in vedenje o gradnji 

suhozidov 

12.354,79 
3.292,38 

Kranjc/Opara 

V okviru delovne akcije in drugih akcij se je dodatno saniralo več suhozidov v skupni dolžini okoli 350 m. 

Saniral se je suhozid pri dvigalu, zid nasproti hidrološke postaje pri Malnih, suhozid proti razgledišču in zid pri 

čebelnjaku. Precej višji strošek je bil planiran zaradi delnega posutja mejnega zidu med upravo in Matavunom 

10, ki ga je PŠJ nameraval popraviti, a se na koncu situacija ni izkazala za tako kritično in je bil zid saniran na 

stroške lastnika Matavuna 10. 

Septembra je stekla organizacija delavnice suhozidne gradnje v okviru Šole prenove, ki poteka v organizaciji 

ZVKDS, Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana, Združenja zgodovinskih mest Slovenije 

in Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Po več usklajevalnih sestankih in razgovorih, promociji in 

organizaciji operativne izvedbe, je bila v PŠJ 27. in 28. oktobra izvedena dvodnevna delavnica, katere prvi dan 

je bil posvečen teoretičnemu delu, drugi pa praktični prenovi obcestnega samostoječega dvojnega suhega zidu 

med upravno stavbo Škocjan 3 in škocjanskim pokopališčem.. Delavnice, ki je potekala v soorganizaciji PŠJ kot 

člana Partnerstva za kraško suhozidno gradnjo, se je udeležilo 38 ljudi iz cele Slovenije. PŠJ je nanjo vabil tudi 

uslužbence ostalih upravljavcev slovenskih zavarovanih območij. 

 

III 
3.2.b Vzpostaviti in izvajati 

aktivnosti v okviru konzorci-

ja za kraške suhozide 
6.661,17 

4.523,65 

Kranjc 

V okviru Partnerstva za kraško suhozidno gradnjo se je koordiniralo in izvedlo zbor članov, več srečanj 

upravnega odbora, izdelalo CGP in promocijski pano, poročilo o opravljenem delu v letu 2015, vzpostavilo in 

skrbelo za FB profil in portal, potrdilo referenčni cenik za vrednotenje dela članov v okviru delavnic učenja 

gradnje, popularizacije tematike ter gradbenih del, cenik Izobraževalnega programa na področju suhozidnih 

konstrukcij, plan dela za leto 2016, imenovalo štiri člane v naziv izvedencev kraške suhozidne gradnje, 

sodelovalo pri pripravi NPK poklic suhozidar, kraške KS pozvalo h obnovam suhih zidov in sodelovalo pri 

organizaciji in izvedbi akcij v Grižah, Nasircu, Gorjanskem, Kosoveljah, nadaljevalo se je z izvajanjem lani 

začrtanega programa za vrtce in osnovne šole z naslovom »Suhi zid - lepota pokrajine in znanje prednikov za 

prihodnost«, ki ga je 13 sodelujočih učiteljic in vzgojiteljic s 50 osnovnošolci iz vseh kraških osnovnih šol in 

izvedencem za kraško suhozidno gradnjo predstavilo na oktobrski državni otvoritvi kampanije Dnevi evropske 

kulturne dediščine v Štanjelu. Poleg tega se je izdalo zbornik v okviru zgoraj omenjenega programa za 

celostno učenje iz dediščine na osnovi suhih zidov, učence v Dutovljah se je imenovalo v varuhe obnovljenega 
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in posvojenega suhega zidu, pripravilo, uskladilo in razpisalo se je etnološki natečaj za vrtce in šole, 

koordiniralo se je zbiranje projektnih idej za sodelovanje s švicarskim združenjem za suhe zidove, spodbujalo 

se je novačenje učiteljev suho zidne gradnje in pripravo didaktičnih nasvetov za izvedbo delavnic, pomagalo se 

je VISS-u pri iskanju virov financiranja za izvedbo izobraževalnih programov za poklicne zidarje, preverjalo se 

je možnost lokacije poligona za suhozidno gradnjo na zemljišču v PŠJ in vključitve standardov kraške 

suhozidne gradnje v NPK, članom se je pomagalo pri razgovorih o možnostih vključevanja v delo različnih 

skupin, pripravljalo potrdila o sodelovanju/udeležbi pri različnih aktivnostih Partnerstva ter koordiniralo 

pripravo plana dela za 2017. 

 
 

Pregled realizacije Cilja 3 v letu 2016 
 

Število ur na zaposlenega za izvedbo 3. cilja 
 

Zaposleni 
Število 

ur/Število 

realiziranih ur 
Zaposleni 

Število 

ur/Število 

realiziranih ur 
Zaposleni 

Število 

ur/Število 

realiziranih ur 
Pečar 72/30 Martinčič 18/18 Može 80/80 

Zorman 22/22 Polh 24/24 
Pripravnik 2 - 

Čeligoj 
20/20 

Debevec 8/8 Požar 88/88 
Honorarni 

vodniki 
919/920 

Peric 36/36 Čehovin 80/80 Hohnjec 40 

Kranjc 539/476 Lozej 104/104   

Opara 80/78 Iulita 72/74   

Smerdelj 50/50 Fajdiga 80/480 
Skupaj 

število ur 
2.292/2.228 

 

Kazalnik za 3. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 
3. Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine - Obnovljen je bil spomenik NOB v Matavunu  

 Dodatni kazalniki 
- 350 metrov obnovljenih suhih zidov 

- ruševine mlina Ukno so bile delno sanirane v 

drugi polovici leta 2016, v celoti pa bodo 

zaradi slabih razmer konec leta 2016 v letu 

2017 
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Realizacija odhodkov  

 

 

 

 

  

PLAN                

plače - proračun - 

javna služba

PLAN                  

plače -  nejavni vir 

f.

PLAN                

plače tržna 

dejavnost

PLAČE SKUPAJ 

PLAN

REALIZACIJA  

plače - proračun - 

javna služba

REALIZACIJA   

plače -  nejavni vir 

f.

REALIZACIJA  

plače tržna 

dejavnost

PLAČE 

REALIZACIJA 

SKUPAJ

indeks 

REALIZACIJE

16.972,48 15.635,34 0,00 32.607,82 16.690,88 13.150,42 0,00 29.841,30 91,52

stroški nejavni vir 

f. - SKUPAJ  PLAN

stroški nejavni vir 

f. - SKUPAJ 

REALIZACIJA 

2016

Materialni 

stroški brez 

splošnih 

stroškov 

SKUPAJ PLAN

Matrialni 

stroški brez 

spl.str. - 

REALIZACIJA

splošni 

materialni 

stroški  PLAN

splošni 

materialni 

stroški  

REALIZACIJA

MATERIALNI 

STROŠKI 

SKUPAJ PLAN

Matrialni 

stroški 

REALIZACIJA

indeks 

REALIZACIJE

36.988,00 11.000,38 36.988,00 11.000,38 7.014,00 6.938,01 44.002,00 17.938,39 40,77

investicije -  

nejavni vir f. - 

PLAN

SKUPAJ investicije 

nejavni vir f. -  

realizacija 

INVESTICIJE 

SKUPAJ        

PLAN

INVESTICIJE 

SKUPAJ 

REALIZACIJA

indeks 

REALIZACIJE

25.000,00 15.597,13 25.000,00 15.597,13 62,39
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4. cilj: Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja parka in širjenje zavesti o parku (zneski 

v EUR) 
 

Prior. 

Cilj – 

podcilj – 

naloge in 

aktivnosti 

 
Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki 
koordinator 

  

4. Razvijanje okol-

ju prijaznega obis-

kovanja parka in 

širjenje zavesti o 

parku – trajnostni 

razvoj turizma 

1.018.795,97 938.238,34 

  

4.1 Organizirati 

naravi prijazen 

obisk po Škocjan-

skih jamah 

394.490,76 358.437,10 

I/II 

4.1.a Organizirati ter 

izvajati strokovno in 

varno vodenje obis-

kovalcev po Škocjan-

skih jamah ter proda-

ja lokalnih proizvodov 

366.500,07 

321.330,15 

Martinčič/ 
Požar/ 
Koder 

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

pogojeno z zadostnim številom usposobljenega kadra. PŠJ vsakodnevno zagotavlja naravovarstveni nadzor po 

jami in predstavlja Škocjanske jame kot svetovno dediščino na naravi in obiskovalcem primeren način. PŠJ je 

za ta namen organiziral tečaj oziroma usposabljanje za jamske vodnike ter kratek tečaj za študente, ki 

opravljajo v parku ostala sezonska dela. Velika večina jamskih vodnikov je opravila tudi tečaj za 

naravovarstvene nadzornike na MOP kar zagotavlja še dodatno usposobljenost oz. kompetentnost za izvajanje 

del v parku med katerimi je pomemben naravovarstveni nadzor in interpretacija narave, podajanje informacij 

in vzgoje obiskovalcev oz. strokovnega upravljanja s svetovno naravno dediščino.  

V aprilu je bilo sprejetih pet sodelavcev za določen čas, maja še štirje in junija še zadnjih sedem (vseh skupaj 

16), ravno tako se je postopoma z večanjem števila obiskov in obiskovalcev povečevalo število študentov. 

Vseh študentskih ur za potrebe dela na informacijskem centru in v trgovini s spominki je bilo opravljenih 

približno 11.300. Zabeležen je bil rekorden obisk, saj je Škocjanske jame obiskalo kar 146.292 obiskovalcev 

(več kot 10% več kot v letu 2015), od tega 24.320 domačih (kar predstavlja skoraj 17%) in 121.972 (83%) 

tujih gostov. Stalno zaposleni so, poleg vodenja po jamah, zbirkah in parku ter nadzora, opravljali tudi tekoča 

vzdrževalna dela. Po jeziku vodenja največ gostov izbere angleški jezik, tako se štejejo kot gostje iz Velike 

Britanije, ki jih je bilo 19.996, ZDA (7.497) in Avstralije (178) sledijo gostje za italijanski jezik, torej iz Italije, 

teh je bilo 16.715, naslednji so nemško govoreči gostje, iz Nemčije 12.942 in iz Avstrije 1.745, nato so češki 

gostje, teh je bilo 9.291 in iz Francije 7.583. Sledijo še gostje iz Španije, Izraela, Poljske, Nizozemske in 

Madžarske ter Japonske. Po statusu gostov, je jame obiskalo največ odraslih oseb, sledijo otroci, študenti, 

upokojenci in dijaki. Poleg jam je v rednem programu še ogled učne poti in muzejskih zbirk, največ 

obiskovalcev je obiskalo zbirko Zgodovina odkrivanja Škocjanskih jam na sprejemnem centru parka, na novi 

informacijski točki. Nabavljalo se je potrebno blago za prodajo v trgovini, v program je bilo uvrščenih nekaj 

novih artiklov in dobaviteljev. V času sezone se je odvijala tudi prodaja na stojnici. Veliko časa se je posvetilo 

delu na novemu rezervacijsko – prodajnemu sistemu, ki se ga je usklajevalo in izpopolnjevalo, ravno tako je 

bilo zaradi povečanega števila obiskovalcev več časa potrebnega za delo na blagajnah. Opravljalo se je 

vodenje statistik, evidenc in drugih potrebnih baz informacij, nabavilo se je novo opremo za potrebe dela na 

blagajni, preureditev blagajne in prostora za vodnike.  

II 
4.1.c Izvajati moni-

toring števila obisko-

valcev v okviru nosil-

1.003,55 
994,28 

Debevec 
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ne zmogljivosti 

V prvi polovici leta se je po učni poti mimo Lisične sprehodilo 4.411 oseb v smeri Betanje, v obratni smeri pa 

2.076. Po poti mimo Matavuna za upravo je v smeri Škocjana bilo zabeleženih 3.494 pohodnikov, v smeri proti 

Matavunu pa 5.027. Največje število pohodnikov je bilo zabeleženih na obeh lokacijah 17. aprila in sicer mimo 

Lisične 242 oseb, mimo Škocjana pa 770.  

V drugi polovici leta se je po učni poti mimo Lisične sprehodilo 4.164 oseb v smeri Betanje, v obratni smeri pa 

1.960. Po poti mimo Matavuna za upravo je v smeri Škocjana bilo zabeleženih 3.784 pohodnikov, v smeri proti 

Matavunu pa 4.442. V drugi polovici leta je največje število pohodnikov mimo Lisične bilo zabeleženih 30.10. 

in sicer 205, največje število zabeleženo na poti mimo Škocjana pa 16.10., in sicer 197. 

V primerjavi z letom 2015 je zabeležen porast števila pohodnikov mimo Lisične za 7%, v smeri mimo Škocjana 

pa vpad za 30%, kar sovpada tudi z manjšim obiskom muzejskih zbirk. 

II 

4.1.e Izvajati aktiv-

nosti za enakomer-

nejšo porazdelitev 

obiska čez leto 

4.682,71 
2.838,55 

Polh/ 
Martinčič 

PŠJ se je usmerjal v izvajanje aktivnosti za izboljšanje organizacije in izvajanje trajnostnega turizma na način 

dodatne promocije in popustov za različne ciljne skupine. Tudi na podlagi tega je zaznati povečan obisk v 

prvih in zadnjih mesecih leta, ko je običajno obisk nižji.  

Aktivnosti za enakomernejšo razporeditev obiska preko celega leta so se izvajale v manjši meri, kot je bilo 

predvideno, pripravljeni so bili programi in promocijske akcije, ki so bile namenjene različnim ciljnim skupi-

nam: šolske skupine, študenti, upokojenci, turistična in druga društva ipd. 

I 

4.1.f Organizacija in 

izvajanje naravovars-

tvenega nadzora po 

celotnem jamskem 

sistemu 

22.304,43 
33.274,12 

Zorman/ 
Martinčič 

Organizirano je bilo izvajanje naravovarstvenega nadzora po celotnem jamskem sistemu, pri čemer je za 

zagotavljanje le tega nujno potrebno zadostno število usposobljenih sodelavcev. Nadzor se zagotavlja redno in 

vsakodnevno. Večina usposobljenih sodelavcev je opravila izpit za prostovoljne naravovarstvene nadzornike, 

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

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

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

ali vodnikov, ki so prisotni na določenih najbolj obiskanih in občutljivih odsekih omenjenih naravnih vrednot. 

  

4.2 Posodobiti in 

urediti infrastruk-

turo za obiskovan-

je jame 

47.449,28 39.120,89 

II 

4.2.b Obnoviti naj-

bolj dotrajane odseke 

poti v Šumeči jami 

(pohodne površine, 

ograje …) 

38.237,77 
32.039,91 

Opara 

Na Portalu javnih naročil je bil dne 21. septembra objavljen razpis za izvedbo »ureditev poti v Veliki dolini v 

Škocjanskih jamah«, ki vključuje:  

- zunanjo pot v Veliki dolini od vasi Matavun, mimo zgornje postaje poševnega dvigala preko Rebrice 

mimo Tominčeve jame do Schmidlove dvorane in  

- krožno pot, ki se odcepi od glavne poti in gre skozi tunel mimo slapa pod naravnim mostom. 

Z najugodnejšim izvajalcem delje bila sklenjena pogodba v vrednosti 264.181,09 € (brez DDV). 

Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z investicijo v skladu s to pogodbo v naslednjih rokih: 

- po začetku del bo nadaljeval z deli v letih 2016, 2017, 2018 in 2019, vsako leto v predvidenem obsegu 

del, ki ga bo določil naročnik glede na zagotovljena sredstva v vsakem letu izvajanja investicije, 
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- zaključiti vsa dela in predati objekte in izvedena dela naročniku najpozneje do 31. decembra 2019, ob 

čemer je pogoj za prevzem objektov in vseh izvedenih del – prevzem brez pripomb in zadržkov.  

V letu 2016 je bilo v obnovo Velike doline investiranih 29.074,21 € (brez DDV). Izvajala so se dela med 

Tommasinijevim mostom in Rebrico. 

Pridobilo se je je naravovarstvene pogoje za sanacijo podpornega zidu Swidovega mostu. Pridobilo se je tudi 

izvajalca del. Sanacija je na osnovi naravovarstvenih pogojev bila izvedena v avgustu, oziroma septembru. 

Vrednost teh del je bila cca. 5.000,00 € (brez DDV). 

II 

4.2.c Obnoviti posa-

mezne odseke starih 

poti (Hankejev kanal, 

Novakov most), ki 

bodo namenjene 

raziskovanju in ome-

jenemu ekskluzivne-

mu obiskovanju 

9.211,51 
7.080,98 

Peric 

Obnova dela poti v Hankejevem kanalu ni bila izvedena, ker je bila predvidena v sklopu projekta Geokarst, ki 

pa žal ni bil pravočasno oddan, aktivnost pa z rebalansom v septembru že odpovedana. Se je pa kljub temu 

vzpostavilo signalizacijo v primeru nesreče v Hankejevem kanalu. Dogodki se beležijo v SCADA sistemu, ki 

preko SMS sporočil opozori odgovorno osebo.  

  

4.3 Obnavljati, 

posodabljati ali 

graditi infrastruk-

turo, ki omogoča 

varno in doživeto 

obiskovanje parka 

390.726,12 

  
366.337,69 

 

II 

4.3.a Celovito preu-

rediti informacijski 

center z okolico 

(nadomestna gradnja 

gospodarskega obje-

kta, posodobitev e-

točke) 

351.430,62 
344.294,53 

Pečar 

V februarju je bila končana izvedba male čistilne naprave (MČN) tipa SBR (sekvenčni biološki reaktor) s kapa-

citeto 150 PE (populacijskih enot) pod sprejemnim centrom v Matavunu. MČN je v poskusnem obratovanju. V 

mesecu novembru 2016 smo pričeli s postopki in pripravo dokumentacije za izdajo okoljevarstvenega dovol-

jenja (OVD) za MČN.  

V prvi polovici leta je bil izdelan Projekt za izvedbo (PZI) ureditve parkirišča A za osebna vozila. Pridobljena so 

bila naravovarstveno, kulturnovarstveno in vodno soglasje.  

Izdelan je bil tudi Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD) za ureditev in delno širitev kombiniranega parkirišče B 

(avtobusi, avtodomi in osebna vozila). Z Občino Divača in ZVNRS, OE Nova Gorica je bil projekt usklajen ter 

vključen v predlog novega Občinskega prostorskega načrta (OPN) za Občino Divača, ki naj bi bil predvidoma 

sprejet na Občinskem Svetu Občine Divača v prvi polovici leta 2017.  

V drugi polovici leta je bil pripravljen in objavljen javni razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca del za ureditev 

parkirišč (A+B) ob sprejemnem centru parka.. Izvajanje del na parkirišču A se je začelo v mesecu decembru. 

Dela bodo po gradbeni pogodbi zaključena do začetka turistične sezone, to je do konca meseca marca 2017. 

Zaradi povečanega obiska jam, sta se pred začetkom turistične sezone v prostoru za prodajo vstopnic uredili 

dve novi dodatni blagajniški mesti. 

Na platoju sprejemnega centra je bilo izdelanih in postavljenih šest novih lesenih klopi na kamnitih podstavkih.  

Izdelan je bil načrt ureditve sprejemnega centra za ljudi s posebnimi potrebami. V prihodnjih letih se bo začelo 

s prilagoditvami, ki bodo olajšale gibanje in obisk na sprejemnem centru za gibalno ovirane, slepe in 

slaboviden ter gluhe in naglušne. 
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II 

4.3.b Izdelati, posta-

viti in vzdrževati 

informativne in izob-

raževalne table ter 

oznake (informacijski 

center, jame, učna 

pot Škocjan …) 

2.381,97 
6.021,61 

Peric 

V sklopu te aktivnosti so bile izdelane in postavljene dodatne table na sprejemnem centru PŠJ. Kljub načrtova-

nim manjšim stroškom, se je pokazala potreba po večjem številu novih tabel. Na trgu v Škocjanu je bilo pre-

novljeno stojišče in tabli na Učni poti Škocjan, ki sta bili zaradi prenove šole in trga začasno umaknjeni. Na 

poteh po parku, kjer je prepovedana vožnja z vozili, so bile zamenjane in dodane table in znaki za prepoved 

vožnje. Izdelana je bila nova tabla za slepe in slabovidne za na sprejemni center. 

II 

4.3.c Urediti nevarne 

odseke pohodne 

površine na učni poti 

Škocjan in drugih 

sprehajalnih poteh v 

parku 

2.541,72 
2.838,55 

Opara 

Izdelan je bil idejni projekt ureditve pešpoti med informacijskim centrom in razglediščem. Idejni projekt med 

člani strokovnega sveta zaradi načina in vrste posega (betonski tlaki) ni bil sprejet. 

Na poti proti razgledišču smo zamenjali leseno ograjo z t.i. škocjansko ograjo s tremi prečkami. Odvečen 

tamponski material, ki je zaradi padavin spolzel izven poti, se je odstranil. V okviru prostovoljnih programov 

društev in zavodov je PŠJ s pomočjo prostovoljcev iz različnih EU držav urejal okolico sprejemnega centra in 

učno pot s striženjem grmovja, robide, obsekovanjem vej idr. 

Deloma se je obnovila pot v Lazu (med M8 in Mohorčičevo jamo) 

II 
4.3.d Izdelati in 

postaviti klopi v 

parku 
0,00 

1.954,00 

Opara 

Zaradi povečanih potreb po sediščih na sprejemnem centru, kar se je pokazalo takoj po začetku visoke 

turistične sezone, se je dodatno izdelalo in postavilo tri nove klopi. 

II 

4.3.f Posodobiti 

muzejske zbirke 

(dopolniti muzejske 

zbirke z novimi 

muzejskimi vizualija-

mi ter njihova kako-

vostna tehnična 

predstavitev; opremi-

ti prostore z manjka-

jočo osnovno opremo 

in sanacija vlage) 

15.336,79 
3.570,01 

Kranjc 

Za potrebe nove postavitve v Jurjevem skednju se je v marcu digitaliziralo video posnetke razlage makete 

Dujčevega mlina. Aprila se je pričelo s preučevanjem možnosti izdelave replike čeftina. Maja in junija se je 

pregledovalo in urejalo terenske zapiske skladno z aktivnostjo 5.1.g in pripravilo pregled razpoložljivih 

eksponatov. V avgustu in septembru se je preučevalo smiselnost prevzema vinskega mlina iz Povirja, ki se ga 

je v novembru prevzelo z možnostjo predaje v Goriški muzej. V juniju se je razmišljalo o vsebini Habetove, 

Puceve in Gamsove zapuščine za potrebe predstavitve v predavalnici upravne stavbe. V februarju in ponovno v 

oktobru se je pozvalo Pokrajinski muzej Koper za pregled stanja njihovih eksponatov v zbirkah PŠJ. Pregled je 

bil izveden decembra. Pristojna kustodinja je v letni plan 2017 vključila konzerviranje oziroma zaščito 

nekaterih lesenih eksponatov.  

Zaradi kompleksnosti zbirke in drugih prioritet je bila aktivnost v večji meri prenesena v 2017. 



 28 

II 

4.3.g Na poteh 

zagotoviti varnost 

obiskovalcev (varo-

valne mreže), da se 

pri tem ne okrnijo 

geomorfološke in 

geološke naravne 

vrednote 

18.834,31 
7.182,58 

Opara 

V  jesenskih mesecih je prišlo do dveh podorov kamenja v Veliki dolini. Prvi podor se je zgodil ob spodnji pos-

taji dvigala, drugi pa med spodnjo postajo dvigala in Tommasinijevim mostom. Prvi podor ni povzročil škode. 

Material je bilo potrebno očistit s poti. Drugi podor pa je zahteval temeljit pregled brežine in popravilo ograje s 

tremi prečkami v dolžini cca. 15 m. Pojavlja se vprašanje varnosti obiskovalcev. Na tem mestu se je v zadnjih 

treh letih zgodil že drugi močnejši podor. Skupaj s predstavniki ZVRSN iz Nove Gorice smo se dogovorili, da v 

spomladanskem času izvedemo še en pregled stanja, šele potem se odločimo ali so varovalne mreže potrebne 

ali ne, zaradi česar je tudi realizacija precej nižja od planiranega stroška. 

Na osmih varovalnih mrežah v Veliki in Mali dolini smo montirali senzorje tresljajev. Gre za mreže, ki so optično 

zakrite. Senzorji prikazujejo podatke na SCADI. 

II 

4.3.h Preučiti mož-

nosti za ureditev 

parkirišč zunaj zava-

rovanega območja 

200,71 
476,41 

Zorman 

V obrtni coni Risnik sta bili odkupljeni parceli K.O. Dolnje Ležeče št. 1705/29 in 302/190 v velikosti skupaj 

4.565 m2, kot površina, ki je namenjena za parkirišče obiskovalcev PŠJ izven zavarovanega območja. Material, 

ki je bil navožen na parceli je bil zmlet in prestavljen na rob parcel. Parceli sta bili zravnani, parkirani kamioni 

pozvani, da se odstranijo. Kamenje za usmerjanje na parkirišče je postavljeno na robove ter parceli usposob-

ljeni za začasno parkirišče. Uporabljali sta se ob večjem obisku v visoki turistični sezoni, ko je v Matavunu 

zmanjkalo parkirišč in za Belajtngo. 

  
4.4 Promovirati 

park v širši ponud-

bi Krasa in Brkinov 
67.649,71 70.847,10 

III 

4.4.a Sodelovati z 

občino Divača pri 

skupni promociji 

ponudbe na območju 

občine 

3.462,91 
1.964,63 

Martinčič 

V juniju se je sodelovalo pri organizaciji in izvedbi večdnevnega Železničarskega praznika v Divači v organizaci-

ji Razvojnega centra Divača. S študenti iz Fakultete za turistične študije Univerze na Primorskem se je v okviru 

vaj iz Nesnovne dediščine Mreže univerz PŠJ izvedlo prvo šolsko uro za učence tretje triade OŠ dr. Bogomirja 

Magajne Divača. S člani Odbora za varstvo kulturne dediščine BOK in PR se je naslednji dan pripravilo otvori-

tev dopolnjene razstave Vodni viri in Južna železnica na BOK v divaški knjižnici ter terenske predstavitve Taj-

hov, železniške vodne postaje Gornje Ležeče in Špitala.       

PŠJ je organiziral razstavo v divaški knjižnici. Z občino in Razvojnim centrom Divača pa je sodeloval tudi na 

več sejmih in predstavitvah. Odbor za trajnostni turizem se je srečeval po programu.  

PŠJ je še vedno najbolj obiskana znamenitost v občini Divača in širši okolici, se pa ostala turistična ponudba 

veča, kar pomeni več sodelovanja z ostalimi ponudniki, predvsem s tistimi, ki dajejo prednost predstavitvi 

narave in kulturne dediščine območja. 

III 

4.4.c V sodelovanju 

z drugimi turističnimi 

destinacijami na 

Krasu oblikovati nove 

turistične pakete 

3.907,80 
4.251,97 

Martinčič 

Sodelovanje z nosilci turistične ponudbe na Krasu in širše je potekalo po planu, vse aktivnosti so bile izvedene 

(udeležba na sejmih, oblikovanje in izdelava skupnih promocijskih materialov). Poudarek je bil na izvedbi 

prvega Festivala Kraška gmajna (PŠJ v soorganizaciji z Razvojnim centrom Divača, zavodom ŠTIP in Kobilarno 
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Lipica ter Zavodom Urbas). Festival je bil izveden po programu. 

Aktivno smo sodelovali pri novem katalogu Skrivnostni Kras, katerega glavni založnik je Slovenska Turistična 

Organizacija.  

Ažuriranje in nadgradnjo spletne strani www.visitkras.info je PŠJ izvajal skupaj z ostalimi soustvarjalci spletne 

strani (Občina Hrpelje – Kozina, Občina Sežana, Občina Komen, Občina Miren – Kostanjevica, Kobilarna Lipica, 

Razvojni center Divača). Organiziralo se je skupne predstavitve na katerih se je celovito predstavilo območje 

Krasa in Brkinov. Tako je PŠJ aktivno prispeval k podaljševanju povprečne dobe bivanja turistov, s katero se 

povečuje povprečna potrošnja turista, vključuje se več lokalnih ponudnikov in tako gradi trajnostni razvoj tur i-

zma. 

III 

4.4.d Predstavljati 

park na turističnih 

sejmih, borzah, 

delavnicah in v medi-

jih 

52.090,44 
55.349,01 

Martinčič/ 
Polh 

Predstavniki PŠJ so se udeležili na devetnajstih sejmih, borzah in konferencah tako doma kot v tujini. Poleg 

tega je bil PŠJ prisoten v medijih, še posebej v času promocijskih akcij. 

V parku so snemali različni predstavniki medijev. Gostilo se je različne novinarje s celega sveta, največ je bilo 

turističnih novinarjev in blogerjev. Objave so bile v tiskanih medijih (različne revije, katalogi in turistični vodni-

ki), na radijskih postajah in spletnih straneh. 

PŠJ je bil še posebej predstavljen udeležencem kongresa Urbano gozdarstvo v organizaciji Gozdarskega inšti-

tuta Slovenije, Narodnemu parku Krka iz Hrvaške, LAS-om iz različnih koncev Slovenije in drugim. 

II 

4.4.e Oblikovati in 

razvijati nove inter-

pretacijske aktivnosti 

na podlagi kulturne 

dediščine in za doži-

veto spoznavanje 

površinskih delov 

parka ter jih vključe-

vati v ponudbo parka 

7.987,86 
9.249,42 

Martinčič/ 
Fajdiga 

Januarja se je dokončno pridobilo in uredilo tehnično dokumentacijo za igračo Škocjanski potepuh, ki je bila v 

marcu natisnjena. Med januarjem in aprilom je Služba za raziskovanje in razvoj zainteresiranim gostincem iz 

Odbora za trajnostni turizem BOK nudila strokovno pomoč pri pripravi besedil za brošuro promocijske akcije z 

naslovom »Žlahtni okusi naših starih lokalnih jedi: Jedilnik Biosfernega območja Kras in porečja Reke«. V maju 

se je organiziralo in izvedlo oglaševanje in odmevno promocijsko akcijo v okviru Tedna naravnih parkov Slove-

nije in akcije Europarc »Okusi narave« s podporo dr. Janeza Bogataja, ki je obenem član strokovne komisije za 

znamko PŠJ. Akcija namreč sledi ciljem znamke PŠJ. V juniju se je na pobudo dr. Bogataja , pripravilo ponatis 

brošure, ki jo je Občina Divača razposlala vsem gospodinjstvom kot primer dobre prakse. Brošura je dosegljiva 

pri ponudnikih, na našem informacijskem centru in portalu. 

Junija se je v okviru akcije Poletna muzejska noč pred J'kopinovim skednjem izvedlo prireditev na temo kres-

nih rastlin ter izročila o kresovanju.   

Poletne muzejske delavnice so se izvajale v skladu s planom, izvedenih je bilo sedem delavnic. 

II 

4.4.f Župniji in lokal-

ni skupnosti podati 

pobudo za ureditev 

cerkve v Škocjanu za 

obisk 

200,71 
32,08 

Kranjc 

Novembra je bil izveden sestanek z novim župnikom. Predstavilo se mu je dosedanje sodelovanje z župnijo in 

pobudi za ureditev vhodnih vrat škocjanske cerkve na način, ki bi preprečeval vstop vanjo, a istočasno omogo-

čal pogled v notranjost mimoidočim obiskovalcem, ter ureditev zvonika v morebitno razgledno točko. Obenem 

se ga je opozorilo na rušenje obzidja. Sprejet je bil sklep, da se izvede skupni ogled s strokovnjakom, ki poda 

oceno o izvedljivosti pobud, te pa se nato glede na zahteve naslovijo na škofijo. Zid se lahko obnovi brez 

http://www.visitkras.info/
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soglasja škofije. 

  

4.5 V obnovljenem 

kulturnem spome-

nika Matavun 8 

zagotoviti možnos-

ti za širitev izobra-

ževalnih aktivnosti 

na področju vars-

tva narave in kul-

ture 

25.321,90 14.262,41 

II 

4.5.a V obnovljenem 

kulturnem spomeniku 

Matavun 8 organizi-

rati strokovna sre-

čanja in izobraževan-

ja (konference, 

simpozije, delavnice, 

seminarje) v okviru 

mednarodnih kon-

vencij, zvez in pro-

gramov 

18.314,59 
9.694,57 

Martinčič 

V prvi polovici leta se je s petimi objavami skrbelo za ažuriranje spletne strani Promocijsko kongresnega 

centra Pr Nanetov'h. Izdana in predstavljena je bila publikacija Matjaža Puca o raziskovanju Škocjanskih jam in 

organiziralo se je predavanje ter posebno zgodovinsko vodenje za udeležence. Z Občina Divača in ZVKDS sta 

se organizirala in izvedla enega od enajstih regionalnih srečanj Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna 

kulturne dediščine, ki se ga je udeležilo okoli 30 predstavnikov iz Obalno-kraške regije. Aprila je potekala 

tiskovna konferenca ob praznovanju okroglega jubileja tako vpisa PŠJ na seznam UNESCO kot tudi ustanovitve 

parka. Septembra je na vrtu potekala podelitev nagrad Donavski umetnik. Decembra se je izvedlo svečano 

prireditev namenjeno pobudam PŠJ za trajnostni razvoj širše skupnosti na BOK ter njihovi predstavitvi 

(premiera filma Mreže šol Zapovedi za trajnostni razvoj, predstavitev zbornika celostnega učenja iz dediščine 

Partnerstva kraške suhozidne gradnje, predstavitev raziskovalnega dela Mreže univerz o kulinariki BOK, 

imenovanje novih ambasadorjev BOK ter podelitev znamke PŠJ). Oktobra je bila v centru na ogled razstava 

gob. Za vse slovenske parke se je z MOP organiziralo predstavitev električnih vozil ter njihovih prednosti in 

slabosti v okviru e - mobilnosti. 

Zaradi pomanjkanja kadra, se s popisovanjem in urejanjem knjižnice in arhiva ni nadaljevalo. Sta se pa dve 

študentki ukvarjali z arhivskim materialom in zbiranjem zgodovinskih dejstev in virov.  

II 
4.5.b Organizirati in 

koordinirati kulturne 

dogodke 
7.007,31 

4.567,83 

Martinčič 

V januarju se je začelo s snovanjem obeleževanja okrogle obletnice vpisa PŠJ na seznam UNESCO in ustanovi-

tve parka. 21. aprila 2016 je bila tiskovna konferenca, na kateri so bili objavljeni vsi dogodki o obeleževanju 

jubilejnega leta: dogovor za osrednjo proslavo in snovanje programa proslave, izbor nastopajočih in lokacije, 

pripravilo se je tri fotografske razstave avtorja Boruta Lozeja in več predavanj na temo predstavitev PŠJ: Diva-

ča, Razdrto in Vrhnika. Pripravila se je monografija v tiskani in elektronski obliki. Izvedena je bila osrednja 

proslava (25.11.2016). Oblikovana je spletna UNESCO e-knjižnica PŠJ in BOK (http://mwh.park-skocjanske-

jame.si/sl/knjiznica.html). Ob tednu parkov bil organiziran pohod med Divačo in Škocjanom s poudarkom na 

predstavitvi kulturne dediščine in narave. 

  

4.6 Izobraževati in 

ozaveščati obisko-

valce in širšo jav-

nost o naravnih 

vrednotah ter 

kulturni dediščini 

parka in Krasa 

93.158,20 89.233,15 

http://mwh.park-skocjanske-jame.si/sl/knjiznica.html
http://mwh.park-skocjanske-jame.si/sl/knjiznica.html
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II 

4.6.a Ponatisniti 

stare in izdati nove 

tematske publikacije 

(zemljevide, prospek-

te, publikacije, drugo 

promocijsko gradivo) 

53.783,34 
53.642,41 

Martinčič 

Ponatisnjeni so bili promocijski materiali, vstopnice za ogled Škocjanskih jam in letaki za dogodke. Nabavljeni 

so bili različni promocijski artikli. Natisnjene so bile brošure in jedilni listi: Žlahtni okusi naših starih lokalnih 

jedi. PŠJ je podprl ponatis prenovljene, 4. izdaje kataloga Skrivnostni Kras in turistične jame Slovenije. Nabav-

ljen je bil promocijski material za turistično točko na sprejemnem centru, kjer poteka promocija v naslednjem 

vrstnem redu: park in vplivno območje parka, okolica, naravni parki in ostale slovenske znamenitosti. 

II 

4.6.b Pripraviti in 

izvajati izobraževalne 

programe za učitelje, 

učence, dijake in 

študente (program 

naravoslovnih 

ekskurzij PŠJ), s 

posebnim poudarkom 

na mreži šol parka 

10.043,57 
11.639,09 

Debevec 

Šole iz mreže šol so skupaj s švedskimi partnerskimi šolami snemale kratke filme na temo desetih zapovedi za 

trajnostni razvoj, ki so bile oblikovane v okviru Comenius projekta ToDoIt. Film, ki je bil premierno 

predstavljen v decembru, na srečanju ambasadorjev BOK, si je mogoče ogledati na YouTube kanalu PŠJ. Na 

OŠ Antona Žnideršiča se je s predavanjem o žabah obeležilo svetovni dan mokrišč. V prvi polovici leta smo s 

tremi šolami, ki so prispevale video posnetke z navodili za demokratrične igre na prostem, sodelovali v 

Biosfernem izzivu 2016,  ki ga je razpisalo Biosferno območje Vänerskärgården Kinnekulle iz Švedske.  

V sklopu raziskovalne naloge 8. marec so šole na prireditvi 11. 3. 2016 v PŠJ predstavile Igre in igrače nekoč 

in danes v naših krajih. Na prireditvi je sodelovalo 150 učencev. Strokovno izobraževanje za mentorice je 

obsegalo pedagoške vidike vrednotenja prostora pod vodstvom doc. dr. Beatriz Tomšič Čerkez iz Pedagoške 

fakultete Univerze v Ljubljani. Učenci so se spomladi udeležili delavnice na temo netopirjev in popisovali 

orhideje v bližini šol. Organizirana je bila interpretativna delavnica v zvezi z varstvom narave in jam za 

najmlajše učence v jami. Junija je bil izveden VII. kongres mladih raziskovalcev BOK na katerem so sodelovali 

učenci od 3. do 9. razreda štirih osnovnih šol.. Stanko Gomboc je učencem predaval o metuljih, seznanili pa so 

se tudi z delom fotografinje Anje Čop in pomenom naravoslovne fotografije. V sodelovanju z Zavodom RS za 

šolstvo je bil junija izveden strokovni seminar na temo ohranjanja mokrišč za mentorice mreže šol. 

Predstavljena je bila problematika onesnaževanja vodnih ekosistemov z mikroplastiko. Terensko delo je 

obsegalo spoznavanje pomena ekoloških otokov za ohranjanje biotske pestrosti ter Ormoških lagun in 

Ptujskega jezera za ohranjanje ptic.  

V septembru je bil izdelan promocijski pano Mreže šol PŠJ. Oktobra je Mreža šol PŠJ prejela nagrado RS 

Slovenije za izjemne dosežke na področju osnovnega šolstva. Oktobra je bil park z mrežo šol predstavljen na 

radiu Koper. Začrtale so se vsebine sodelovanja s šolami iz BO iz Gane. 

II 

4.6.c Vzpostaviti 

mrežo fakultet parka 

in jim ponuditi mož-

nosti za izvajanje 

izobraževalnih pro-

gramov v parku 

7.459,40 
8.384,43 

Debevec/ 
Kranjc 

V prvi polovici leta so se začele izvajati in dopolnjevale raziskovalne naloge študentov Mreže univerz PŠJ na 

temo praznovanja Dneva Železničarjev Jugoslavije v Divači ter furmanskih gostiln v Občini Divača. Maja je bila 

izdana brošura z naslovom Železničarski praznik v Divači. V marcu se je nadaljevalo delo na projektu 

»Pojavnost novih ekosistemov«, ki je obsegalo pregled arhivskih posnetkov zavarovanega območja 

pridobljenih na Geodetskem inštitutu Slovenije. Študentje so pod vodstvom dr. Tanje Peric in dr. Antona 

Branclja iz Fakultete za znanost o okolju Univerze v Novi Gorici izvedli tudi strokovno ekskurzijo v parku ter 

letošnje delo predstavili na projektnem dnevu v Novi Gorici.  
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Od junija do septembra se je koordiniralo predstavitvene aktivnosti demonstracijske skupine lipicancev 

Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v PŠJ. V juliju in avgustu smo gostili Mednarodno raziskovalno šolo iz 

ekofiziologije Univerze v Ljubljani, Oddelka za biologijo, Univerze v Münchnu in Univerza v Tübingenu. Skupaj 

s Fakulteto za matematiko in računalništvo, Univerze na Primorskem je bil oblikovan projekt za izdelavo 

interpretativnega orodja za spoznavanje eholokacije netopirjev. Rezultat je bil septembra predstavljen v okviru 

Noči raziskovalcev Univerze na Primorskem v Kopru. Potekale so priprave na izvedbo raziskovalnega tabora 

študentov Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem na temo tradicionalnih jedi na BOK in PR. 

Zbrano gradivo je bilo predstavljeno na decembrski prireditvi v Promocijo kongresnem centru Pr Nanetovh 

(glej aktivnost 4.5.a). V septembru je bil izdelan promocijski pano Mreže univerz PŠJ. Jeseni sta bila 

pripravljena dva projektna predloga za sodelovanje PŠJ z UP v sklopu programa Po kreativni poti do znanja za 

leto 2017. S Fakulteto za matematiko, računalništvo in naravoslovje smo oblikovali predlog projekta INUDIG, v 

sklopu katerega bi se z moderno tehnologijo interaktivno posodobile nekatere vsebine tabel na učni poti. Z 

Oddelkom za dediščino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem se je oddalo prijavo 

projekta na temo oblikovanja konjeniških poti po BOK in promocijo lipicanca.  

II 

4.6.d Občasno pos-

tavljati tematske 

razstave (umetniška 

dela lokalnih ustvar-

jalcev; gostujoče 

razstave na temo 

naravnih vrednot in 

kulturne dediščine; 

razstave na temo 

zgodovine Škocjana, 

Matavuna, Betanje, 

vplivnega območja, 

svetovne dediščine; 

razstave del mreže 

šol …) 

4.371,74 
2.562,30 

Peric/ 
Kranjc 

30. 1. 2016 je bila v Promocijsko kongresnem centru Pr'Nanetovh organizirana in izvedena otvoritev razstave 

»Naše dragocenosti od včeraj za jutri« odbornikov za varstvo kulturne dediščine BOK. V sklopu predstavitve 

rezultatov raziskovalnega dela Mreže šol PŠJ v počastitev dneva žena se je v Hrami Promocijsko kongresnega 

centra Pr'Nanetovh pripravilo priložnostno razstavo igrač in iger skozi čas na BOK. V aprilu je v Hrami Promo-

cijsko kongresnega centra Pr'Nanetovh gostovala pregledna razstava projekta Kamen-most, katerega pridru-

žen partner je bil tudi PŠJ. V maju se je v Jurjevem skednju za sezono postavilo razstavo »Arhitekturni pristopi 

v zavarovanih območjih«. Junija se je v pritličje Jurjevega skednja umestilo še gostujočo razstavo Narodnega 

muzeja Slovenije z naslovom »Okno v prazgodovinsko krajino Knežaka in Ilirske Bistrice«. V Hram Promocijsko 

kongresnega centra Pr'Nanetovh se je junija postavilo fotografsko razstavo Anje Čop »Šestnoga čudesa«, ki je 

bila na ogled do septembra. V oktobru se je Pr'Nanetovh v okviru strokovnega posveta MAB spet postavilo na 

ogled razstavo »Naše dragocenosti«. Ob tej priložnosti se je na veži predstavilo tudi preostalo delo odborov, 

mrež in partnerstva. 

Obenem se je z razstavami odborov in PŠJ gostovalo po okoliških knjižnicah. 12. 4. 2016 je v divaški knjižnici 

potekalo odprtje fotografske razstave Boruta Lozeja z naslovom »Skrivnostne lepote Škocjanskih jam«, ki je 

nato s 22. 4. 2016 gostovala v knjižnici na Vrhniki. V sklopu otvoritve gostovanja razstave »Naše dragocenos-

ti« v Knjižnici Makse Samsa v Ilirski Bistrici 21. 4. 2016 so odborniki za varstvo kulturne dediščine predavanju 

pozvali domačega arhitekta Leona Belušiča, ki je domačinom spregovoril o bogati in prezrti arhitekturni dediš-

čini mesta Ilirska Bistrica. Med julijem in avgustom je v divaški knjižnici gostovala dopolnjena razstava istega 

odbora z naslovom »Vodni viri in Južna železnica na BOK in PR«. Avgusta je v prostorih vaške skupnosti Koso-

velje gostovala razstava »Suhi zid na Krasu«. Novembra se je v divaški knjižnici postavilo na ogled original 

risbe uporabnikov divaške enote VDC Koper, ki so nastale za potrebe izdelave slikanice Kako je nastala škoc-

janska jama v okviru Odbora za podjetništvo v letu 2015.  
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II 

4.6.e Organizirati 

tematska predavanja, 

strokovne ekskurzije 

in delavnice za lokal-

no prebivalstvo in 

drugo zainteresirano 

javnost (varstvo 

narave, ohranjanje 

kulturne dediščine, 

ohranjanje kulturne 

krajine …) 

6.664,77 
5.772,82 

Zorman/ 
Peric/Kranjc 

Odbornik varstva za kulturno dediščino BOK in PR in arheolog Jošt Hobič je 10. 3. 2016 v Knjižnici Sežana in v 

okviru projekta Arheologija za vsakogar izvedel predavanje »Skriti zakladi tranzicijskega območja BOK in PR«. 

Na OŠ dr. Bogomirja Magajne je med šolskim letom potekal jamarki krožek, kjer se izobražuje o kraških 

jamah, ranljivosti krasa, jamarski tehniki ter varstvu narave na Krasu. Krožka se redno udeležuje do 10 

učencev različnih starosti. V septembru je bila z arhitektko Natašo Kolenc v okviru aktivnosti Odbora za varstvo 

kulturne dediščine BOK in PR osnovana dvodnevna delavnica z naslovom Stare hiše za nove zgodbe 

namenjena širši popularizaciji stavbne dediščine BOK in PR, njenemu spoznavanju, vrednotenju in 

razumevanju pravilih pristopov h obnovi. Po obsežni promociji v septembru in oktobru, se je dveh sobotnih 

srečanj z vmesnim terenskim delom udeležilo 17 domačinov od Čepna, Vrbice, Kosez, Barke, Nakla do 

Senožeč. Rezultat je bila skupna priprava zloženke, ki je podrobneje opisana v okviru aktivnosti 3.1.i. 

II 

4.6.f Organizirati 

izobraževanja za 

sezonske vodnike v 

parku 

4.033,95 
3.962,15 

Zorman 

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

in usposabljanja se je udeležilo 30 novih kandidatov. Izpit je v obeh rokih opravilo 32 kandidatov (novi kandi-

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

jem). Ena kandidatka izpita ni opravila, dve pa se ga nista udeležili. 

II 

4.6.g Organizirati 

dopolnilna izobraže-

vanja za prostovoljne 

naravovarstvene 

nadzornike 

4.400,01 
2.949,22 

Zorman 

V začetku leta se je nadaljevalo izobraževanje za naravovarstvene nadzornike, ki se je zaključilo z opravljan-

jem izpita. Šestnajst kandidatov za prostovoljnega naravovarstvenega nadzornika je uspešno opravilo izpit in s 

PŠJ podpisalo pogodbo o prostovoljstvu. Skupaj s prostovoljnimi naravovarstvenimi nadzorniki, ki so izpit 

opravili v prejšnjih letih, ima PŠJ sklenjenih 39 pogodb o prostovoljstvu.  

Za prostovoljne naravovarstvene nadzornike, predvsem tiste, ki so izpit opravili v preteklih letih, je bilo organi-

zirano predavanje, na katerem so obnovili znanje in ga nadgradili tudi z vsebinami, ki so bile podane na naj-

novejših izobraževanjih. Za te prostovoljne nadzornike je bila organizirana tudi strokovna ekskurzija k nadzor-

niku v TNP, enota Tolmin. Za vse prostovoljne nadzornike pa je bila oktobra organizirana strokovna ekskurzija 

(gl. 2.1 a). 

Poleg tega so bila izvedena predavanje na temo varstva jam in podzemnega sveta, predavanje o zvereh ter 

predavanje in razstava gob. Prostovoljni naravovarstveni nadzorniki so tudi vabljeni na vsa ostala predavanja 

in izobraževanja v parku, ki so namenjena širši javnosti. 

II 

4.6.h V sodelovanju 

z drugimi zavarova-

nimi območji v Slo-

veniji vzpostaviti 

informacijsko mrežo 

za ozaveščanje obis-

kovalcev 

2.401,42 
320,73 

Zorman/ 
Martinčič 

V okviru tedna slovenskih naravnih parkov je bila izvedena skupna promocija na informacijski točki sprejem-

nega centra, PŠJ je sodeloval z naslednjimi dogodki: predstavitev jedilnika Biosfernega območja Kras in poreč-
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ja Reke, sprehod po Učni poti Škocjan in zgodovinsko vodenje. Parki so se pod pokroviteljstvom MOP predsta-

vili na skupni stojnici na sejmu Green, na sejmu Agra ter na sejmu Narava zdravje. 

 

Pregled realizacije Cilja 4 v letu 2016 

 

Število ur na zaposlenega za izvedbo 4. cilja 
 

Zaposleni 

Število 

ur/Število 

realiziranih 

ur 

Zaposleni 

Število 

ur/Število 

realiziranih 

ur 

Zaposleni 
Število 

ur/Število 

realiziranih ur 

Pečar 1346/1171 Polh 1.300/1.300 
Pripravnik 2 - 

Čeligoj 
410/410 

Zorman 400/400 Požar 1.100/821 Cerkvenik 70/70 

Debevec 442/442 Čehovin 1.180/1.154 Honorarni vodniki 10.257/10.136 

Šturm 160/160 Lozej 738/805 Hohnjec 1.120 

Peric 418/418 Iulita 1.122/1.226   

Kranjc 640/470 Fajdiga 1.074/990   

Opara 410/415 Može 1.180/1.027   

Smerdelj 500/472 Koder 1.504/1.504   

Martinčič 1.204/1.204 Ivančič 350/150 
Skupaj število 

ur 
25.777/26.003 

 

Kazalnik za 4. cilj 
 

Dolgoročni cilj Kazalniki 
4. Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja 

parka in širjenje zavesti o parku 
- število obiskovalcev in trend sprememb glede 

na predpostavljeno optimalno število in 

časovno ter prostorsko razporejenost 

obiskovalcev ob upoštevanju nosilne 

zmogljivosti 

 Dodatni kazalniki 

- v januarju je bil v primerjavi z letom 2016 

porast obiska skoraj 16 %, v februarju 34 % v 

marcu pa kar 96 % 

 

Realizacija odhodkov 

 

 

PLAN                

plače - proračun - 

javna služba

PLAN                  

plače -  nejavni vir 

f.

PLAN                

plače tržna 

dejavnost

PLAČE SKUPAJ 

PLAN

REALIZACIJA  

plače - proračun - 

javna služba

REALIZACIJA   

plače -  nejavni vir 

f.

REALIZACIJA  

plače tržna 

dejavnost

PLAČE 

REALIZACIJA 

SKUPAJ

indeks 

REALIZACIJE

170.050,94 178.449,34 15.388,14 363.888,42 169.918,00 151.517,41 16.169,55 337.604,96 92,78
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stroški - proračun - 

javna služba MAB - 

SKUPAJ PLAN 

stroški proračun - 

javna služba MAB - 

REALIZACIJA

stroški nejavni vir 

f. - SKUPAJ  PLAN

stroški nejavni vir 

f. - SKUPAJ 

REALIZACIJA 

2016

Materialni 

stroški brez 

splošnih 

stroškov 

SKUPAJ PLAN

Matrialni 

stroški brez 

spl.str. - 

REALIZACIJA

splošni 

materialni 

stroški  PLAN

splošni 

materialni 

stroški  

REALIZACIJA

MATERIALNI 

STROŠKI 

SKUPAJ PLAN

Matrialni 

stroški 

REALIZACIJA

indeks 

REALIZACIJE

4.000,00 4.000,00 335.042,35 256.539,38 385.707,55 308.487,07 78.883,03 80.973,54 464.590,58 389.460,61 83,83

investicije -  

nejavni vir f. - 

PLAN

SKUPAJ investicije 

nejavni vir f. -  

realizacija 

INVESTICIJE 

SKUPAJ        

PLAN

INVESTICIJE 

SKUPAJ 

REALIZACIJA

indeks 

REALIZACIJE

256.200,00 271.387,41 269.200,00 292.146,31 108,52
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5. cilj:  Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v 

parku(zneski v EUR) 
 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

 
Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki 
koordinator 

  

5. Krepitev vključevanja 

lokalnega prebivalstva 

pri razvoju dejavnosti in 

aktivnosti v parku 

99.317,90 97.399,88 

  

5.1 S sodelovanjem in 

aktivnim vključevanjem 

lokalnih prebivalcev v 

upravljanje parka krepi-

ti njihovo podporo 

ohranjanju zavarovane-

ga območja 

99.317,90 97.399,88 

III 

5.1.a Organizirati in izvesti 

redne sestanke z lokalnim 

prebivalstvom za obravnavo 

aktualnih tem v parku 

(upravljavske naloge, letni 

programi dela, sezonsko 

delo …) 

1.301,06 
128,29 

Ščuka 

V dogovoru z lokalnim prebivalstvom so bili organizirani in izvedeni sestanki, na katerih se je obravnavalo 

tekočo problematiko in možnosti za nadaljnje sodelovanje. Glavna tema je bila razdelitev sredstev po Odredbi. 

III 

5.1.b Pisno obveščati vsa 

gospodinjstva na območju 

parka o pomembnih 

dogodkih v parku 

50,18 
16,03 

organizator dogodka 

Po ustaljeni praksi se je nadaljevalo obveščanje gospodinjstev o pomembnejših dogodkih, kot so dan žena, 

Dan parka Škocjanske jame - Belajtnga, čistilna akcija, izdaja publikacije M. Puca »Kronologija raziskovanja 

Škocjanskih jam«, delavnice, predavanja, ekskurzije … 

II 
5.1.c Urejati in oblikovati 

glasilo za domačine 1.851,24 
3.722,52 

 Peric 
Ob 20. obletnici delovanja JZ Parka Škocjanske jame in 30. obletnici vpisa Škocjanskih jam na seznam UNES-

CO je bil namesto glasila pripravljen obsežnejši zbornik o delu zavoda v zadnjih petih letih in pregledom ostalih 

pomembnejših mejnikov v času od vpisa do danes, zato je realizacija nekoliko višja od planiranih stroškov. 

Novo glasilo se bo pripravilo v letu 2017.  

I 
5.1.d Organizirati in izvesti 

skupne čistilne akcije 7.038,64 
4.228,17 

Opara 

Organizirana in izpeljana je bila tradicionalna delovno-čistilna akcija. Očistilo se je vsa glavna žarišča po 

celotnem parku s poudarkom na cestah, Veliki in Mali dolini, Mariničevi in Czoernigovi jami ter soteski Reke in 

Sušici. Poleg čistilnih akcij naravovarstveniki na svojih obhodih redno odstranjujejo odpadke ob cestah, v jami, 

na terenu, kjer se je kljub bistveno boljšemu stanju pojavil sredi gmajne odslužen TV in drugi kosovni odpadki. 

III 

5.1.e Sofinanciranje aktiv-

nosti za pospeševanje 

varstva in razvoja na pod-

lagi Odredbe o razdeljevan-

ju sredstev 

59.602,13 
59.991,97 

Požar 

V maju objavljen razpis vključuje možnosti sofinanciranja za nakup, izdelavo, montažo ali popravilo tipičnih 

elementov »kraške arhitekture« oziroma materialov, ki izboljšujejo stavbno dediščino (I.), nakup peči na lesno 

biomaso, kjer gre za zamenjavo kotlov na fosilna goriva (II.) in izvedbo poslovnega projekta z namenom pos-
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peševanja usklajenega razvoja parka (III.). Komisija za pregled prejetih vlog za sofinanciranje del v skladu s 

točkama I. in II. je le te odpirala 24. 5. 2016. Od 15 prejetih vlog, je bilo 7 nepopolnih, a so bile dopolnjene 

do 31. 6. 2016. Odločbe so bile izdane 29. 7. 2016, pogodbe pa podpisane 16. 8. 2016. PŠJ je na pobudo 

odgovorne konservatorke ZVKDS OE NG vsem prijavljenim, ki so v okviru kulturo varstvenih pogojev prejeli 

zahtevo po arheološkem nadzoru del, le-tega zagotovilo iz svojih sredstev. V ta namen so bila izbranemu izva-

jalcu Avgusti d. o. o. posredovana pisna soglasja in skice domačinov. Koordiniralo se je časovno izvedbo nad-

zornih del v oktobru. Izvedbo del petnajstih upravičencev je komisija pregledala 6. 12. 2016 in vsem potrdila 

izplačilo nepovratnih sredstev. Za izvedbo poslovnega projekta z namenom pospeševanja usklajenega razvoja 

parka (III.) sta bila objavljena dva razpisa. Na razpis objavljen maja je prispelo pet prijav, na razpis objavljen 

oktobra pa ena prijava. Z dvema izbranima prijaviteljema je bila sklenjena pogodba in izvedeno izplačilo nepo-

vratnih sredstev. 

II 

5.1.f Vključevati lokalno 

prebivalstvo v strokovno 

vodenje obiskovalcev po 

parku 

1.601,42 
256,59 

Zorman 

V vodenje so vključeni jamski vodniki in prostovoljni naravovarstveniki med katerimi so tudi domačini, ki v 

glavni sezoni pomagajo pri vodenju in ozaveščanju obiskovalcev po parku in v jamah. 

III 

5.1.g Sodelovati z lokalnim 

prebivalstvom pri izvedbi 

raziskovalnih nalog s pod-

ročja ljudske kulture in 

načina življenja, izobraže-

vanja in interpretacije 

muzejskih zbirk 

602,13 
1.860,27 

Kranjc/Ivančič 

V maju in juniju se je za potrebe priprave pregleda razpoložljivih vsebin za zasnovo nove muzejske ureditve 

Jurjevega skednja urejalo transkripte 170 različno dolgih intervjujev opravljenih z domačini med leti 2002 in 

2013. Julija in avgusta se je izdelalo okviren seznam vsebin vsakdanjega življenja treh vasi na območju parka 

za novo postavitev z delovnim naslovom »Skrite zgodbe treh vasi« (tj. Lega v prostoru, Imena vasi, 

Prebivalstvo skozi čas, Zgodbe o kmetijstvu, Zgodbe o gozdarstvu, lovu in nabiralništvu, Zgodbe o odnosu do 

narave, Zgodbe o obrtništvu, Zgodbe o prostem času, Zgodbe o vojni, Zgodbe o povojnem praznjenju 

Škocjana). Skladno s tem se je odbiralo gradivo, preučevalo vire in komparativno literaturo na temo ter 

opravilo dodatne intervjuje za poglavja do vključno Zgodb o kmetijstvu (Velikost kmetij in razlogi zanjo; 

Zastopanost kmetijskih panog in stanje kmetijstva skozi čas – Živinoreja, Poljedelstvo, Sadjarstvo, Čebelarstvo; 

Medsebojna pomoč v kmetijstvu; Prodaja viškov kot vir dodatnega zaslužka in z njo povezano »furmanstvo«). 

Z delom se bo nadaljevalo v letu 2017.     

III 

5.1.h V sodelovanju z 

lokalnimi prebivalci obliko-

vati predlog celostne uredi-

tve vasi na območju parka, 

na podlagi varstvenih 

usmeritev s področja kul-

turne dediščine 

1.501,77 
9.497,88 

Kranjc 
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V septembru je bilo dorečeno, da se v letu 2017 domačinom ožjega zavarovanega območja za potrebe manj-

ših posegov zagotovi strokovno pomoč zunanjega arhitekta s katerim se sklene pogodbo za omejen znesek in 

vsebine dela. V oktobru je skladno z aktivnostjo 3.1.g z LUZ d. d. stekla organizacija dveh delavnic participa-

tornega načrtovanja ter projektne pisarne namenjene individualnim pogovorom z domačini in pristojnimi služ-

bami (tudi na temo urejanja kanalizacije s strani Občine Divača). Prva delavnica in projektna pisarna je bila 

realizirana 27. 10. 2016, druga pa 22. 11. 2016, ko je LUZ d. d. udeležencem predstavil že prve idejne rešitve 

s poudarkom na urejanju parkirnih mest in javnih površin na območju treh vasi za katere je želel pridobiti 

povratne informacije. Ker je bila udeležba na delavnicah s strani domačinov slaba in na njih niso bili zastopani 

predstavniki vseh treh vasi, so bili v novembru izvedeni še individualni razgovori s posamezniki v Betanji in 

Škocjanu na temo predlaganih idejnih rešitev ter povratne informacije posredovala LUZ-u v obravnavo.    

I 

5.1.i Spodbujati tradicio-

nalno rabo tal (gojenje 

starih sadnih vrst, rejo 

drobnice, košnjo suhih 

kraških travnikov, obnovo 

in ohranjanje delanih 

vrtač …) 

2.250,89 
2.494,31 

Zorman 

Vzpodbujalo se je tradicionalno košnjo travnikov po cvetenju trav, zato so bili nekateri travniki okrog uprave in 

sprejemnega centra oddani v košnjo lokalnemu kmetu, ki ima konje. Jeseni se je razdeljevalo sadike starih oz. 

odpornih sort večinoma jabolk, hrušk, češenj in sliv. Sadike se je nabavilo v Kozjanskem parku, kjer so raz-

množili nekaj sadik sorte jabolka srčko, ki so jih prispevali domačini iz okolice PŠJ ter tako uspeli rešiti sorto 

pred propadom in v drevesnici Bilje - KGZ Nova Gorica. Letos so bile sadike razdeljene v vasi Dolnje Ležeče ter 

posameznikom, ki so prispevali cepiče iz drugih vasi. Kot vedno je interes za ohranjanje fonda odpornih sort 

sadja velik in prejemniki so za sadike zelo hvaležni.  

 

III 

5.1.j Svetovati in sodelova-

ti pri obnovi domačij oziro-

ma posameznih elementov 

v skladu s kulturovarstve-

nimi pogoji in soglasji 

100,35 
352,81 

Kranjc 

Novega lastnika Matavuna 6, italijanskega državljanase je maja seznanilo s problematiko varstva kulturne 

dediščine na območju Matavuna, zahtevanimi postopki ter mu predalo do sedaj pripravljeno gradivo na temo. 

Obenem se je organiziralo sestanek z odgovorno konservatorko ZVKDS OE NG, ki je lastniku podala mnenje 

glede izvedljivosti posegov za adaptacijo domačije. Žal je v drugi polovici leta novi lastnik umrl in domačija je 

spet na prodaj. 

V septembru se je Pierpaolu Sonnoliju skušalo razložiti pomen in težo situacijske karte urejanja vasi v parku 

izdelane v okviru aktivnosti 3.1.g minulo leto, saj je slednji v zvezi z njo obvestil medije, boječ se, da gre že za 

izvedbeni dokument. 

III 

5.1.k Sodelovati in sofi-

nancirati tradicionalne in 

druge aktivnosti TD Škoc-

jan (Pohod ob ponoru 

Reke, Škocjanski festi-

val …), s katerimi se pred-

stavlja zavarovano območje 

in podpirajo cilji ohranjanja 

narave 

3.227,57 
3.494,28 

Martinčič 

PŠJ je sodeloval pri Pohodu ob ponoru Reke s tem, da je uredil in zavaroval nevarnejše predele poti, ki vodi iz 

Mahorčičeve jame skozi Ukna proti Malnom. Postavljene so bile varovalne vrvi in očiščena pot. Na dan pohoda 

pa je bil prisoten delavec PŠJ kot informator in urejevalec prometa na parkiriščih. Odprte so bile tudi muzejske 

zbirke v parku. 

Škocjanski festival je bil izveden po programu. 
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III 

5.1.l S pomočjo lokalnega 

prebivalstva organizirati in 

izvesti dan parka, jamski 

praznik - Belajtnga 

11.837,00 
5.811,37 

Može/Čeligoj 

Aktivnosti za organizacijo letošnjega desetega Dneva parka Škocjanske jame, Jamskega praznika – »Belaj-

tnge« so stekle v marcu in aktivno potekale do konca izvedbe 29. 5. 2016. V okviru letošnjega programa pri-

reditve se je organiziralo praznično mašo, prost ogled Mahorčičeve, Mariničeve jame, Velike in Male Doline do 

ponvic med 8.30 in 12.00 s prizorom igrane zgodovine, ki je obsegal prikaz raziskovalcev iz konca 19. stol. na 

starih jamskih poteh, ustvarjalne delavnice za otroke in turnir v igri Škocjanski potepuh v organizaciji Zavoda 

Dobra pot in PŠJ, predstavo Združenja rejcev lipicanca Slovenije in Biotehniške fakultete UL, pravljico na 

V'nckovem ognjišču z domačinko Štefko Žnidarčič iz Betanje, ogled stalnih muzejskih zbirk PŠJ in filma Škoc-

janska okapn'ca, nastop Pihalnega orkestra Divača, plesnega društva Srebrna iz Senožeč, prikaz pastirskih iger, 

igral in programa senzibilizacije otrok za kraško suhozidno gradnjo v organizaciji OŠ dr. Bogomirja Magajne 

Divača, PŠJ, Rudija Baka iz Škofelj in Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje, 

predstavitev TD Škocjan, Društva žena sežanske regije, društva Vezi, JD Divača in Rdeči križ Slovenije, ogled 

razstav Arhitekturni pristopi v zavarovanih območjih pripravnice Jasmine Čeligoj in Škocjanske jame naravo-

varstvenega nadzornika Boruta Lozeja ter briškuljado Pr Betanci. V Škocjanu in Matavunu se je obenem na 

stojnicah predstavilo osem ponudnikov kmetij, sira, medu, suhomesnatih izdelkov, brinjevca in slivovca iz Bios-

fernega območja Kras in porečja Reke. Prireditev je obiskalo 1.200 obiskovalcev.   

III 

5.1.m Oblikovati pogoje za 

trženje proizvodov in stori-

tev pod registrirano znam-

ko parka 

6.110,99 

3.647,79 

Kranjc/ 

Martinčič/ 

Zorman 
Predsednica komisije za znamko PŠJ je med januarjem in februarjem pripravila prvi osnutek kriterijev za 

gostinske storitve, ki jih je v nadaljevanju do avgusta uskladila z vsemi ostalimi člani in pravnico ter do 

septembra pripravila pripadajoči ocenjevalni list in točkovanje za napredni in inovativni standard. V aprilu so 

bili izdelani poenostavljeni prijavni obrazci in kriteriji za potrebe pošiljanja potencialnim prijaviteljem iz vrst 

sadjarjev iz upravičenega območja, ki so bili predstavljeni trem potencialnim kandidatom konec julija. Izdelano 

je bilo poročilo o dosedanjem delu in načrtih z znamko PŠJ za potrebe sveta zavoda PŠJ. Med aprilom in 

majem se je usklajevalo besedilo in podobo certifikata za imetnike znamke. Junija se je oblikovalo obešanko, 

ki se jo je v nadaljevanju natisnilo. V avgustu se je z direktorjem doreklo nadaljnje delo in izdelčne splete za 

katere naj se še pripravi kriterije. Septembra zastavljeno preučevanje literature potrebne za pripravo kriterijev 

za nastanitvene storitve, je predsednica komisije nadaljevala konec leta, ko je pripravila osnutek le-teh in ga 

poslala članom v usklajevanje. V oktobru je bila opravljena poizvedba na Uradu za intelektualno lastnino RS 

glede podaljšanja zaščite znakov PŠJ, ki poteče julija 2017, in zaščite kolektivne znamke ter s tem povezanih 

stroškov. 

III 

5.1.n Spodbujati rabo 

znamke parka v parku in na 

širšem območju ter omogo-

čati prodajo proizvodov 

2.242,51 
1.897,60 

Martinčič 

Preleji smo vlogo Marka Gombača za pridobitev znamke PŠJ za med in cvetni prah. Po pregledu prejetega 

gradiva je bilo ugotovljeno, da bo potreben terenski ogled čebelnjakov ter nekaj dopolnitev. Strokovna komisi-

ja je dne 18. 7. 2016 sprejela sklep o dodelitvi pravice do uporabe znamke PŠJ Marku Gombaču. Na podlagi 

odločbe iz dne 21. 7. 2016 je bila julija podpisana pogodba. Skladno z določili je čebelar prejel v uporabo obe-

šanke, kasneje pa še etikete, digitalno različico znaka in zloženko znamke PŠJ. Certifikat znamke PŠJ mu je bil 

slavnostno podeljen v okviru decembrske svečane prireditve namenjene pobudam PŠJ za trajnostni razvoj 

širše skupnosti na BOK ter njihovi predstavitvi (glej aktivnost 4.5.a).    

V drugi polovici leta je bila Zavodu Sopotnik in TIC-u Ilirska Bistrica poslana na uporabo interaktivna karta BOK 

pripravljena kot podporna infrastruktura za doseganje kriterijev znamke s ciljem oblikovanja paketov, ki bodo 

posredno promovirali tudi znamko PŠJ. 
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Pregled realizacije Cilja 5 v letu 2016  

 

Število ur na zaposlenega za izvedbo 5. cilja 

 

Zaposleni 
Število 

ur/Število 

realiziranih ur 
Zaposleni 

Število 

ur/Število 

realiziranih ur 
Zaposleni 

Število 

ur/Število 

realiziranih ur 

Pečar 16/26 Debevec 38/38 Fajdiga 32/24 

Zorman 88/90 Opara 15/34 Može 32/54 

Hrib D. 8/0 Smerdelj 15/15 Koder 32/32 

Tominc 8/8 Martinčič 184/184 
Honorarni 

vodniki 
272/188 

Hrib A. 8/8 Polh 80/80 Hohnjec 24 

Ivančič 16/8 Požar 104/104   

Šturm 0 Čehovin 32/24   

Peric 24/24 Lozej 32/20   

Kranjc 272/364 Iulita 32/24 
Skupaj število 

ur 
1.416/1.381 

 

Kazalnik za 5. cilj 
 

Dolgoročni cilj Kazalniki 
5. Krepitev vključevanja lokalnega 

prebivalstva v dogajanje v parku 
- najmanj 30 % domačinov je bilo vključenih v 

aktivnosti zavoda 

- 1 proizvodov je prejel znamko PŠJ  

 

 

Realizacija odhodkov  

 

 

 

 

 

 

PLAN                

plače - proračun - 

javna služba

PLAN                  

plače -  nejavni vir 

f.

PLAN                

plače tržna 

dejavnost

PLAČE SKUPAJ 

PLAN

REALIZACIJA  

plače - proračun - 

javna služba

REALIZACIJA   

plače -  nejavni vir 

f.

REALIZACIJA  

plače tržna 

dejavnost

PLAČE 

REALIZACIJA 

SKUPAJ

indeks 

REALIZACIJE

12.995,93 5.794,57 327,40 19.117,90 15.206,35 5.153,38 331,25 20.690,98 108,23

stroški nejavni vir 

f. - SKUPAJ  PLAN

stroški nejavni vir 

f. - SKUPAJ 

REALIZACIJA 

2016

Materialni 

stroški brez 

splošnih 

stroškov 

SKUPAJ PLAN

Matrialni 

stroški brez 

spl.str. - 

REALIZACIJA

splošni 

materialni 

stroški  PLAN

splošni 

materialni 

stroški  

REALIZACIJA

MATERIALNI 

STROŠKI 

SKUPAJ PLAN

Matrialni 

stroški 

REALIZACIJA

indeks 

REALIZACIJE

78.700,00 76.708,90 80.200,00 76.708,90 4.333,26 4.300,44 84.533,26 81.009,34 95,83
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6. cilj:  Krepitev vloge upravljavca parka na širšem območju parka (vplivno in prehodno 

območje, zneski v EUR) 
 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

 
Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki 
koordinator 

  

6. Krepitev vloge uprav-

ljavca parka na širšem 

območju parka (vplivno 

in prehodno območje) 

16.676,59 14.500,00 

  

6.1 Izvajati aktivnosti za 

ohranjanje naravnih 

vrednot in kulturne dedi-

ščine 

11.552,43 8.713,79 

I 
6.1.a Sodelovati pri organi-

zaciji in izvedbi čistilnih akcij 2.267,88 
2.204,33 

Peric 

PŠJ se je udeležil tradicionalne čistilne akcije za čisto Reko, ki ga vsako leto prvo soboto v juniju organizira 

rafting klub »Mrzla uada« iz Ilirske Bistrice. Akcije se je udeležilo veliko število udeležencev iz različnih 

institucij (Prostovoljno gasilsko društvo Ilirska Bistrica, Mladinski klub Nade Žagar, Jamarsko društvo 

netopir …), kot tudi posameznikov. Pobranih je bilo precej smeti, predvsem v zgornjem delu spusta med Ilirsko 

Bistrico in Topolcem, se pa stanje po besedah organizatorjev iz leta v leto izboljšuje. 

Kot vsako leto se je tudi v letu 2016 očistilo eno (v tem primeru več manjših) divjih odlagališč na vplivnem 

območju. Na različnih točkah pod Vremščico in v dolini Reke je bilo očiščenih za več kot 1 tono odpadkov.  

I 
6.1.b Sodelovati pri vzposta-

vitvi regijskega parka Kras in 

Geoparka Kras 
351,24 

300,22 

Zorman/Peric 

PŠJ bo kljub naporom pri izpolnjevanju prijavnice počakal z naslednji aktivnostmi v zvezi s sodelovanjem pri 

projektu Geopark Kras, saj so se s projektom Geokarst, ki je bil prepozno oddan na razpis čezmejnih projektov 

Slovenija-Italija, aktivnosti nekoliko upočasnile in se pričakuje naslednje pobude v zvezi s tem. 

II 

6.1.c Za lokalne prebivalce 

širšega območja parka orga-

nizirati in izvajati tematska 

predavanja in ekskurzije 

(varstvo narave, kulturna 

dediščina, ekološko kmeto-

vanje …) 

2.501,56 
1.937,69 

Peric 

V sklopu cikla tematskih predavanj, so bila v Knjižnici Makse Samse v Ilirski Bistrici organizirana naslednja 

predavanja: »Umestitev avtocestnega odseka Postojna/Divača-Jelšane v prostor« avtorice Jasmine Čeligoj, »O 

petroglifih v Japodski jami v bližini Trnovskega studenca« avtorice Katje Hrobat Virloget, »Kras skozi 

sestavljene oči« avtorja Gregorja Belušiča, »O stavbni dediščini v Ilirski Bistrici« avtorja Leona Belušiča, »O 

ekstremnih vremenskih dogodkih« avtorja Marka Korošca, »Netopirji Ilirske Bistrice in okolice« avtorja Primoža 

Presetnika in »Zakaj je toliko padavin na Snežniku?« avtorja Saše Zidarja. Predavanja so bila dobro obiskana, 

cikel se bo nadaljeval v letu 2017. 

I 

6.1.d Občasno, po potrebi, 

spremljati in analizirati osno-

vne fizikalno-kemijske para-

metre najpomembnejših 

vodnih virov v porečju Reke 

3.926,47 
1.753,77 

Peric 

Glede na izjemne dogodke na Reki (gl. 2.1.a) je bila poleti analizirana voda z osnovnim setom za analizo vode. 

Vzorci so bili vzeti vzdolž toka Reke od Dleta do Škocjana in na nekaterih pritokih. Analize niso pokazala bis-

tvenega odstopanja od običajnih meritev. Predvidena padavinska postaja v Bujah ni bila postavljena, ker je 

bila vmes vzpostavljena nova padavinska postaja v sklopu mreže ARSO na Tatrah. Dve postaji na tako majhni 

razdalji pač nista smiselni, zato je realizacija nižja od planiranega. 
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I 

6.1.e Sodelovati pri reševan-

ju problematike zbiranja in 

čiščenja komunalnih odpad-

nih voda na vplivnem območ-

ju 

1.185,14 
384,88 

Pečar 

Na tej nalogi se je izvedlo vrsto razgovorov, predvsem v občini Ilirska Bistrica, na temo možnih onesnaževalcev 

in predvidenih ukrepov.  

I 

6.1.f Pridobivati podatke 

državnih monitoringov (biot-

ska raznovrstnost, gozdovi, 

vode, prostor …) 

341,68 
529,22 

vsak za svoja področja 

V letu 2016 niso bili pridobljeni novi podatki državnih monitoringov, razen kar smo v bazo GIS po terenskih 

delih vnesli sami.  

I 

6.1.g Sodelovati pri pripravi 

razvojnih in prostorskih 

dokumentov občin na širšem 

območju parka na podlagi 

naravovarstvenih smernic 

802,84 
1.282,94 

Pečar/Zorman 

V postopku usklajevanja priprave Občinskega prostorskega načrta so bile z Občino Divača in ZRSVN, OE Nova 

Gorica opravljene uskladitve smernic glede rekonstrukcije parkirišča A ter ureditve in delne širitve parkirišča B 

ob sprejemnim centrom parka, ki so bile vključene v predlog OPN za Občino Divača. 

Sodelovalo se je z ZRSVN OE Nova Gorica pri ugotavljanju stanja, presoji načrtovanih vplivov in ukrepov ter pri 

oblikovanju smernic oziroma pogojev za različne posege v prostor v parku in na vplivnem območju parka (ces-

ta na območju Vremščice, urejanje vodotokov in čiščenje za zagotavljanje poplavne varnosti Reke, gradnje 

skednjev in drugih gospodarskih objektov ...). 

I 

6.1.h Sodelovati pri spre-

membi pravilnika o obrato-

vanju akumulacij Klivnik in 

Mola 

100,35 
64,15 

Peric 

PŠJ še naprej sodeluje znotraj Komisije za spremljanje poskusnega obratovanja akumulacij Mola in Klivnik pri 

spremembah pravilnika. Rezultatov oziroma zaključkov poskusnega obratovanja v letu 2016 ni bilo. 

I 

6.1.i Skrbeti za izvajanje 

dogovora s prostovoljnim 

gasilskim društvom Ilirska 

Bistrica in MO – Uprava za 

zaščito in reševanje, enota 

Postojna, o ukrepanju pri 

izlitju nevarnih snovi v reko 

Reko 

75,27 
256,59 

Peric 

Nadaljuje se sodelovanje v sklopu izvajanja dogovora o zagotavljanju intervencijske pripravljenosti v primeru 

onesnaženja Reke z naftnimi derivati in nevarnimi snovmi, ki so ga sklenili Ministrstvo za obrambo, Uprava RS 

za zaščito in reševanje, Prostovoljno gasilsko društvo Ilirska Bistrica in Javni Zavod Park Škocjanske jame. 

  
6.2 Izvajati aktivnosti 

podpornih in razvojnih 

dejavnosti 
5.124,16 5.786,21 

II 

6.2.b Izdelati in postaviti 

nove informacijsko-

izobraževalne točke na izbra-

nih lokacijah 

2.003,55 
3.102,81 

Peric 

Januarja se je postavilo označevalno tablo o suhih zidovih, ki je bila s strani Visokošolskega središča Sežana 

izdelana v okviru projekta Programa čezmejnega sodelovanja Slovenije-Hrvaška Kamen-most, v gozdičku na 

sprejemnem centru. Maja se je odkrilo izruvano in poškodovano označevalno tablo Malna v Dolu. Sprejeta je 

bila odločitev, da se je ne postavlja več. S strani predsednika KS Dolnje Ležeče je bila PŠJ dana pobuda, da na 

križpotje v tamkajšnji vasi umesti tablo, ki označuje območje Natura 2000, BOK ter bližino PŠJ in svetovne 

dediščine. Pobudo se je v drugi polovici leta realiziralo.  

V oktobru se je na pobudo Občine Divača začelo s pripravo tabel za pet lokacij kulturne dediščine na 
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Biosfernem območju Kras in porečju Reke. Pripravljena so bila besedila za portal in table, ki so bila v 

novembru prevedena v angleščino, in naložena na portal PŠJ. Skladno s tem so bile pripravljene pripadajoče 

QR kode ter oblikovane tablice, ki so bile izdelane v decembru in bodo na lokacije postavljene v letu 2017. 

Zaradi tega dejstva so realizirani stroški višji od planiranih. 

III 
6.2.c Spodbujati promocijo 

lokalnih proizvodov z znamko 

parka 
633,80 

884,65 

Martinčič 

Ponudnike se je seznanjalo z znamko in se jim predstavljalo možnosti pridobivanja znamke. 

III 

6.2.d Sodelovati z nosilci 

turističnih dejavnosti pri 

povezovanju in skupnem 

nastopanju 

2.386,46 
1.750,64 

Martinčič/Polh 

Uspešno se je izvajalo sodelovanje s Parkom vojaške zgodovine Pivka in Kobilarno Lipica, podpisan je bil tudi 

sporazum o sodelovanju. Sodelovalo se je tudi z ostalimi ponudniki, tako v sklopu Belajtnge kot tudi pri pro-

mociji na dogodkih, ki se jih je park udeležil ali jih sam organiziral. Predstavnik PŠJ je sodeloval pri izboru 

regijske naj tematske poti in na zaključnem srečanju kjer je bila zmagovalna tako regijska kot na nacionalni 

ravni sosednja učna pot v KP Strunjan. 

III 

6.2.f Sodelovati s pristojnim 

muzejem pri popisu zasebnih 

zbirk in njihova promocija na 

informacijskem centru parka 

100,35 
48,11 

Kranjc 

S strani pristojnega muzeja ni bila podana nobena pobuda za popis zasebnih zbirk na našem območju. Julija 

se je poslalo pisne pobude za pridobitev promocijskega gradiva TIC-u Ilirska Bistrica, Pokrajinskemu muzeju 

Koper, Žagarjevi, Šobčevi in Zgonarjevi domačiji (Buje, Kal, Stara Sušica). Gradivo smo prejeli s strani 

informacijske točke na gradu Prem.   
 

Pregled realizacije Cilja 6 v letu 2016 

 

Število ur na zaposlenega za izvedbo 6. cilja 
 

Zaposleni 
Število 

ur/Število 

realiziranih ur 
Zaposleni 

Število 

ur/Število 

realiziranih ur 
Zaposleni 

Število 

ur/Število 

realiziranih ur 
Pečar 80/60 Polh 70/70 Koder 24/24 

Zorman 62/60 Požar 8/8 
Honorarni 

vodniki 
64/116 

Peric 164/168 Lozej 16/16   

Kranjc 72/30 Može 24/24   

Martinčič 66/66 Fajdiga 8/8 
Skupaj število 

ur 
758/650 

 

Kazalnik za 6. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 
6. Preprečevanje negativnih vplivov na širšem 

območju parka (vplivno in prehodno 

območje parka) 

- sanacija enega črnega odlagališča je bila 

izvedena 

 Dodatni kazalniki 
- PŠJ se je udeležil vsakoletne čistilne 

akcije»Spust za čisto Reko«  
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Realizacija odhodkov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN                

plače - proračun - 

javna služba

PLAN                  

plače -  nejavni vir 

f.

PLAN                

plače tržna 

dejavnost

PLAČE SKUPAJ 

PLAN

REALIZACIJA  

plače - proračun - 

javna služba

REALIZACIJA   

plače -  nejavni vir 

f.

REALIZACIJA  

plače tržna 

dejavnost

PLAČE 

REALIZACIJA 

SKUPAJ

indeks 

REALIZACIJE

7.150,27 2.730,77 245,55 10.126,59 6.820,82 2.521,20 248,43 9.590,45 94,71

stroški nejavni vir 

f. - SKUPAJ  PLAN

stroški nejavni vir 

f. - SKUPAJ 

REALIZACIJA 

2016

Materialni 

stroški brez 

splošnih 

stroškov 

SKUPAJ PLAN

Matrialni 

stroški brez 

spl.str. - 

REALIZACIJA

splošni 

materialni 

stroški  PLAN

splošni 

materialni 

stroški  

REALIZACIJA

MATERIALNI 

STROŠKI 

SKUPAJ PLAN

Matrialni 

stroški 

REALIZACIJA

indeks 

REALIZACIJE

4.550,00 2.906,75 4.550,00 2.906,75 2.319,64 2.024,10 6.869,64 4.930,85 71,78

investicije -  

nejavni vir f. - 

PLAN

SKUPAJ investicije 

nejavni vir f. -  

realizacija 

investicije nejavni 

vir f. - 

sofinanciranje 

projektov - PLAN

investicije nejavni 

vir f. - 

sofinanciranje 

projektov - 

realizacija 

INVESTICIJE 

SKUPAJ        

PLAN

INVESTICIJE 

SKUPAJ 

REALIZACIJA

indeks 

REALIZACIJE

2.000,00 2.002,80 0,00 0,00 2.000,00 2.002,80 100,14
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7. cilj: Učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje (zneski v EUR) 
 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

 
Skupaj planirani odhodki (v €) 

 

Skupaj realizirani odhodki 
koordinator 

  
7. Učinkovito delovanje 

upravljavca in medna-

rodno sodelovanje 
566.795,28 534.991,78 

  
7.1 Urejanje prostora z 

upoštevanjem varstve-

nih ciljev parka 
890,65 1.764,04 

III 

7.1.a Z občino Divača 

sodelovati pri pripravi 

projektne dokumentacije 

za ureditev infrastrukture v 

naseljih v parku (zbiranje 

in čiščenje odpadnih voda, 

ogrevanje, širokopasovno 

omrežje, javna razsvetlja-

va …) 

501,77 
1.539,53 

Pečar/Opara 

Z občino Divača in Direkcijo za investicije RS, se je usklajevalo glede izdelave projektne dokumentacije za 

ureditev zbiranja in vodenja fekalne in meteorne kanalizacije, javne razsvetljave in prestavitve dela državne 

ceste ter izgradnje manjkajočega pločnika v Matavunu.  

III 

7.1.b Z občino Divača in 

MK sodelovati pri rešitvi 

problematike postavitve 

mrliške vežice za naselja v 

parku 

388,87 
224,52 

Pečar/Opara 

Na tej nalogi ni bilo opravljenih nobenih aktivnosti, ker se čaka sprejetje OPN Občine Divača, ki je pogoj za 

nadaljnje ukrepe. 

  

7.2 Izvajanje določil 

svetovnih mednarodnih 

konvencij in programov 

(Konvencija o svetovni 

dediščini, Ramsarska 

konvencija o mokriščih, 

UNESCO program 

MAB …) 

13.184,35 20.257,90 

  

A  

Konvencija o svetovni 

dediščini,  

Ramsarska konvencija 

o mokriščih 

  
 

I 
7.2.a Izvajati splošne 

obveznosti (poročanje, 

monitoring …) 
250,89 

3.207,35 

Debevec 

V sklopu izvajanja programa MAB v Biosfernem območju Kras, je bilo na SNKU v juniju oddano prvo vmesno 

poročilo, drugo vmesno poročilo pa je bilo oddano oktobra, decembra pa se je pripravilo končno poročilo. 

Zaradi sprejema nove strategije MAB in akcijskega načrta na svetovnem kongresu MAB letos, je bil pripravljen 

pregled Limskega akcijskega načrta in usklajevanje dejavnosti ter načrtov za izvajanje programa MAB v BOK. 

Julija je PŠJ sodeloval v akciji Sekretariata MAB iz UNESCO, kjer se je ta program predstavil. Izvedene so bili 

priprave na uporabo komunikacijskega orodja, ki ga je izdelal Sekretariat MAB. V decembru je bil pripravljen in 

oddan na SNKU program dela za prihodnje leto.  
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I 
7.2.b Vzpostaviti kakovos-

ten sistem upravljavske 

učinkovitosti 
376,33 

561,28 

Debevec 

7. maja je bil organiziran pohod od Divače do Škocjana, kjer smo udeležencem predstavili delo v PŠJ, s svetni-

ki v Dolnjih Ležečah tudi preučili možnosti prihodnjega sodelovanja. V septembru je bila izvedena predstavitev 

desetletnega dela v programu MAB v BOK na roditeljskem sestanku na osnovni šoli Podgora v Kuteževem.  

Uveden je bil nov avtomatski sistem beleženja časa zadrževanja v jami. Potekali so dogovori za uvedbo sprem-

ljanja stanja in baze podatkov v sklopu projekta Bioportal, ki je načrtovan za  leto 2017.  

Na kongresu Europarc je PŠJ predstavil upravljanje lokacije z več mednarodnimi designacijami.  

II 

7.2.c Vzpostaviti program 

izobraževanja za turistične 

vodnike in deležnike na 

lokacijah svetovne dedišči-

ne in mednarodno 

pomembnih mokriščih 

1.777,75 
817,88 

Debevec 

V sklopu rednega izobraževanja za lokalne turistične vodnike Krasa in Brkinov, honorarno zaposlenih vodnikov 

v PŠJ in jamskih vodnikov, so se predstavile tudi mednarodne designacije. Vzpostavljeni so bili kontakti in 

izvedeni dogovori o sodelovanju z zainteresiranimi deležniki za izvedbo strokovnega izobraževanja na temo 

mednarodnih designacij, varstva naravne in kulturne dediščine ter povezovanja vseh deležnikov v BOK. Pro-

gram bo izveden 2017 in v prihodnje nadgrajen z aktualnimi temami trajnostnega razvoja. Potekale so pripra-

ve na strokovno izobraževanje o prepoznavnosti, komunikaciji in vključevanju deležnikov v delo biosfernih 

območij, ki je bilo organizirano oktobra. 

II 

7.2.d Spodbujati integraci-

jo ekosistemskega pristopa 

na vseh ravneh načrtovan-

ja in upravljanja lokacij 

svetovne dediščine in 

mednarodno pomembnih 

mokrišč 

1.179,17 
529,22 

Debevec 

Izvedeni so bili dogovori o skupnem sodelovanju v prihodnje na temo vrednotenja ekosistemskih storitev v 

sodelovanju z BTF, Oddelkom za biologijo in DOPPS. Univerze so izrazile željo po sodelovanju s terenskim 

delom v sklopu njihovih rednih vsebin. Izvedli smo tudi anketo za IUCN o ekosistemskih storitvah v  zavarova-

nih območjih. IUCN bo v prihodnje podal metodologija vrednotenja, na podlagi katere bomo podali predloge 

za vključevanje študentov in lokalnih skupnosti v pripravo ocene v PŠJ. 

II 
7.2.g Vključevati CEPA v 

izobraževalni in participa-

torni program in aktivnosti 
514,32 

1.042,39 

Debevec 

Glej točko: izobraževanje mreža šol 

II 

7.2.i Vzpostaviti ciljane 

izobraževalne programe v 

sodelovanju z mrežo 

ramsarskih lokacij iz tujine 

401,42 
240,55 

Debevec 

Glej točko: program izobraževanja za turistične vodnike in deležnike 

  B Program MAB  

III 

7.2.l Razviti in izvajati 

program participacije 

javnosti, z vključitvijo 

javnega in zasebnega 

sektorja 

8.684,49 
13.859,22 

Debevec 

Tekom leta se je po potrebi sklicevalo koordinacijske sestanke odborov oziroma posameznih članov (predsed-

nikov). Članom Odbora za varstvo kulturne dediščine je bila nudena strokovna pomoč pri izvedbi akcije zbiran-

ja železničarskih zgodb in pregledu gradiva za dopolnitev razstave o Vodni oskrbi JŽ na BOK (navezava na 

aktivnosti 4.4.a, 4.6.d). V juniju se je odbornikom za varstvo kulturne dediščine s TKŠD Urbanščica in Razvoj-
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nim centrom Divača nudilo strokovno pomoč pri pripravi krajše predstavitve tehniške dediščine Južne železnice 

znotraj BOKMarca se je izvedlo sestanek s predstavnicama Vaške skupnosti Suhorje na temo možnosti sodelo-

vanja, v aprilu obiskalo slovesnost ob obletnici Partizanske bolnice Zalesje, avgusta pa Šmagurski shod. Med 

septembrom in decembrom se je preučevalo možnosti podpore obnove suhorske brvi čez reko Reko s strani 

PŠJ.. Oktobra je bil s predsednico odbora sprejet dogovor o pobudi gostovanja razstave Primoža Rojca »Sliko-

pleskarstvo na Bistriškem« v okviru letnega plana odbora 2017. 

Odbor za varstvo narave je, ob občinskem prazniku Občine Divača, s svojimi člani izdelal razstavo fotografij 

orhidej v BOK. Člani odbora za varstvo narave so se udeležili predavanja na temo netopirjev, ki je bilo organi-

zirano v sodelovanju s Knjižnico Divača. 

Lokalna televizija Galea je pripravila prispevek na lokalni televiziji ob svetovnem dnevu mokrišč. Septembra se 

je Diegu Loredanu iz Laž nudilo strokovno pomoč pri presoji pridobitve certifikata Biosphere Tourism.  

Oktobra je bil organiziran in izveden strokovni posvet slovenskih UNESCO biosfernih območij z naslovom 

»UNESCO biosferna območja v Sloveniji v luči nove MAB strategije za obdobje 2015-2025«, ki so ga poleg 

županje Občine Divača, predstavnika Urada RS za UNESCO in beneškega UNESCO urada, s svojimi predstavit-

vami primerov dobrih praks podprli predstavniki bližnjih BO v tujini. Češko BO Dolnja Morava je predstavil Petr 

Čupa, avstrijsko BO Wienerwald Christian Diry, BO Nockberge pa Heinz Mayer. Srečanja so se poleg predstav-

nikov slovenskih BO udeležili tudi predstavniki Lokalnih akcijskih skupin (LAS) Krasa in Brkinov, med Snežni-

kom in Nanosom, Razvojne agencije Posočja ter Kozjanskega. Predstavljene so bile posamezne ideje prihod-

njega projekta sodelovanja, ki ga bodo LASi in agencije oblikovale skupaj z vsemi tremi biosfernimi območji. 

  
7.3 Mednarodno sode-

lovanje 56.622,71 36.890,84 

III 
7.3.a Izvajanje skupnih 

aktivnosti z Bavarsko 2.233,97 
600,44 

Peric 

PŠJ je v septembru sodeloval pri organizaciji strokovne ekskurzije kolegov iz Nacionalnega parka Berchtesga-

den in Vodarskega inštituta iz Bavarske. Zaradi številnih drugih obveznosti žal ni bila izpeljana strokovna 

ekskurzija v NP Berchtesgaden. 

III 

7.3.b V sodelovanju z 

Jamo v Briščkih in Univer-

zo v Trstu izvajati aktivno-

sti v skladu s protokolom o 

sodelovanju 

100,35 
61,33 

Peric 

Aktivnost je zaradi zamenjave vodstva in znancev v Jami v Briščkih in na Univerzi v Trstu trenutno zamrla, 

potekajo razgovori o nadaljnjem sodelovanju z novimi ljudmi na tamkajšnjih položajih. 

II 

7.3.c V sodelovanju z 

Narodnim parkom Mamut-

ske jame, Univerzo v 

Kentuckyju, IZRK ZRC 

SAZU in Postojnsko jamo 

organizirati izvajanje 

aktivnosti v skladu s pro-

tokolom 

200,71 
0,00 

Peric 

Aktivnost se zaradi neaktivnosti vseh partnerjev v protokolu v letu 2016 ni izvajala oziroma se je v drugih oko-

liščinah znotraj ostalih aktivnosti. 

II 

7.3.d V sodelovanju z 

drugimi lokalitetami med-

narodnega pomena znotraj 

organizacije UNESCO 

izvajati aktivnosti za skup-

no predstavitev (skupne 

publikacije, tematske 

razstave …) 

3.578,81 
2.662,10 

Debevec 

V prvi polovici leta je BOK pristopilo k članstvu v Mediteranski mreži biosfernih območij s sedežem v Španiji, 

katere član je tudi BO Cevennes, ki sodeluje s francoskimi šolami v sklopu projekta Erasmus EduKarst. BO 



 48 

Bassin de la Dordogne iz Francije bo aprila 2017 gostilo EuroMAB. 

Na naslove zavarovanih območij v Sloveniji in tujini so bila poslana povabila k sodelovanju v spletni knjižnici 

UNESCO knjižnice v Promocijsko kongresnem centru. Oktobra je bil v PŠJ organiziran mednarodni posvet z 

naslovom »Biosferna območja v luči nove MAB Strategije 2015 – 2025«. 

II 

7.3.e V sodelovanju z 

upravljavci zavarovanih 

območji znotraj Alpske 

mreže izvajati skupne 

aktivnosti 

2.928,28 
1.641,47 

Peric 

Znotraj te aktivnosti je potekala korespondenca o tekočih zadevah. PŠJ se je udeležil sestanka sklicanega na 

nacionalnem nivoju za predlog novega slovenskega člana upravnega odbora. 

II 

7.3.f V sodelovanju z 

upravljavci znotraj mreže 

zavarovanih območij 

Europarc izvajati skupne 

aktivnosti 

2.627,22 
1.103,07 

Zorman 

PŠJ se je udeležil konference Europarc v Švici, kjer je bil s strani udeleženca predstavljen park na delavnici z 

naslovom Zavarovana območja z več nominacijami. Med njimi so bili tudi predstavniki ministrstev nekaterih 

držav EU. Dogodek se je odvijal od 18-22. 10. 2016 v mestecu Le Sentier na skrajnem zahodu Švice v parku 

Jura vaudois v dolini Vallee de Joux, ki je poleg ohranjene narave znana po industriji urnih mehanizmov. 

V uvodnem delu so bile predstavitve med katerimi izstopa Inger Andersen predsednice IUCN, ki je širno občin-

stvo (okoli 300 udeležencev) goreče nagovorila o tem naj naravo promoviramo, naj našo ljubezen z njo pois-

tovetimo in prepričamo tudi druge o vrednostih narave.  

PŠJ se je udeležil tudi delavnice We are healthy Parks, ki je bila organizirana v okviru pobude Europarca ime-

novane  Health parks Healthy people. Obravnavalo se je v nekaterih državah (Finska) že dolgo priznano dejs-

tvo, da so parki promotorji zdravja in obiskovanje parkov pomaga pri zdravju (psihičnem in fizičnem) ter pri 

rehabilitaciji.  

II 

7.3.g V sodelovanju z 

upravljavci turističnih jam 

znotraj mednarodne spe-

leološke zveze ISCA izvaja-

ti skupne aktivnosti 

2.551,95 
192,44 

Zorman 

V jeseni so PŠJ obiskali predstavniki italijanskih turističnih jam, ki so hkrati člani ISCA in so dodatno združeni 

še v nacionalno zvezo turističnih jam. Predstavljen jim je bil park, ogledali so si jamo in vzpostavljeno je bilo  

nekaj kontaktov za nadaljnje sodelovanje. 

I 

7.3.h Vodenje in koordi-

nacija priprave serijske 

nominacije Klasičnega 

krasa za vpis na seznam 

svetovne dediščine 

42.000,00 
30.116,82 

Cerkvenik 

V letu 2016 sta bili narejeni Primerjalni analizi (za geološko-geomorfološki del in za biološki del). Zbrano je bilo 

stokovno gradivo za nominacijski dosje ter gradivo za poglavja o stanju in ohranjenosti, zakonodajnih podla-

gah in upravljanju ter monitoringu. Večina gradiva je za osnutek nominacijskega dosjeja zbrana.  

II 

7.3.i Z namenom izmenja-

ve izkušenj in izboljšanja 

upravljanja navezati stike z 

drugimi upravljavci zava-

rovanih območij ali institu-

cijami, ki niso navedeni 

zgoraj 

401,42 
513,18 

Peric 

Februarja je v okviru Mreže Parki Dinarskega loka v Perušiču na Hrvaškem potekala predstavitev parka, s pou-

darkom na sodelovanju z lokalnim prebivalstvom.  

Decembra je WWF Zagreb v parku opravil testno izpolnjevanje vprašalnika na temo vloge in pomena zavaro-

vanega območja. Sodelovali so zaposleni in različni deležniki. Ta vprašalnik bodo izpolnjevali v vseh parkih na 

območju Dinaridov.  
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7.4 Splošne naloge in 

aktivnosti 496.097,57 476.078,99 

I, II, 

III 

7.4.a Izvajati upravno-

administrativne in organi-

zacijske naloge (načrtova-

nje, poročanje, vodenje 

nepremičnin, organiziran-

je, strokovne predstavitve, 

koordiniranje) 

109.943,14 
121.140,34 

direktor in zaposleni 

Izvedel se je nakup nepremičnine (parcele) v industrijski coni Risnik. V sodelovanju s Pokrajinskim arhivom 

Koper se je pričelo formalnopravno urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva. Pokrajinskemu arhivu 

Koper je bila posredovana vsa potrebna dokumentacija za sestavo Navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz 

dokumentarnega gradiva PŠJ.  

Januarja se je pripravilo letno poročilo in ves čas redno pisalo dnevna in mesečna poročila, predstavniki PŠJ so 

se udeleževali kolegijev. Izvedeni so bili redni letni razgovori. Steklo je delo v okviru organizacijske skupine za 

praznovanje 30. in 20. obletnice ŠJ in PŠJ v okviru katere se je pripravilo jubilejne dopise in logotipe, seznam 

prireditev, tiskovno konferenco in izvedlo prireditve predvidene v okviru prve polovice leta. Že v marcu so ste-

kli pogovori za organizacijo osrednje proslave v novembru. Med oktobrom in novembrom se je pripravljalo 

letni plan za 2017. 

Sklicani sta bili dve seji strokovnega sveta, ki se je na novo konstituiral ter obravnaval strokovne teme o ure-

janju infrastrukture v parku in okolici, projektne aktivnosti in vprašanja nosilne kapacitete PŠJ ter druge teme. 

Sklicane so bile tudi tri seje sveta, na katerih so je potrdilo program dela in finančni načrt PŠJ za leto 2016,  

rebalans plana, poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2015, spremembe sistemizacije in kataloga delov-

nih mest ter drugih aktov PŠJ in drugo in štiri korespondenčne seje sveta, na katerih se je potrjevalo spre-

membo sistemizacije in kataloga delovnih mest, dopolnitev programa dela in finančnega načrta za leto 2017 

ter urejanje pooblastil za upravljanje poslov in tekoče poslovanje. 

Strokovne predstavitve PŠJ so bile organizirane za pravnika predstavnika EU, predstavnike Narodnega parka 

Galičica iz Ohrida, študente BTF pri predmetu upravljanje z zavarovanimi območji, udeležence alpskih večerov 

v TNP s prikazom Škocjanske okapnce, na kontaktni oddaji Sprehodi na TV Koper in druge. 

Sprejeti so bili naslednji interni pravni akti: Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih 

prepovedanih substanc, Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem 

mestu v javnem zavodu Park Škocjanske jame, Slovenija, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk 

računov, Pravilnik o prenehanju veljavnosti nekaterih pravnih aktov, Pravilnik o delovnem času v javnem 

zavodu Park Škocjanske jame, Slovenija, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o delovnem času v 

javnem zavodu Park Škocjanske jame, Slovenija, Pravilnik o pomočeh de minimis v javnem zavodu Park Škoc-

janske jame, Slovenija, Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v jav-

nem zavodu Park Škocjanske jame, Slovenija. 

I 

7.4.b Izvesti reorganizaci-

jo zavoda za odpravo 

ugotovljene pomanjkljivos-

ti in zagotoviti izvajanje 

novih aktivnosti 

12.366,29 
7.720,34 

direktor 

Sprejete so bile spremembe Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v PŠJ. V skladu z 

veljavnim aktom o sistemizaciji so se sklenile nove pogodbe o zaposlitvi za določen čas in tri pogodbe za zapo-

slitev za nedoločen čas. 

Pripravljen je bil tudi celovit predlog sprememb notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest, usklajen s 

sindikatom ter poslan v uskladitev na resorno ministrstvo. 

  
7.4.c Pripravljati in voditi 

domače in mednarodne 

projekte 
34.070,31 

22.209,96 

 Vodje 

projektov 
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 Live on thekarst 0,00 
1.299,10 

Peric 

V sklopu projekta je PŠJ sodeloval pri izvedbi predavanja na Gimnaziji v Sežani, ekskurziji v Jamo Labodnico, 

kjer se je jemalo vzorce za kemijsko in biološko stanje v jami ter pri strokovni ekskurziji za vse udeležence 

projekta (iz Slovenije, Italije in Francije) po PŠJ in klasičnem krasu (Predjamski grad, Planinska jama, Cerkniš-

ko jezero, Rakov Škocjan). Poleg tega je PŠJ sodeloval pri izvedbi delavnice in vodenja po Škocjanskih jamah 

za dijake Gimnazije Sežana. 

 Po praktični poti do znanja 0,00 
304,70 

Debevec 

Projekt v letošnjem letu ni bil razpisan v mesecu aprilu, zato so se dejavnosti na Univerzah premaknile na 

poznejši čas. Tema tradicionalnih jedi v BOK je bila obravnavana oktobra na raziskovalnem taboru študentov 

Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, pod mentorstvom doc. dr. Katje Hrobat Virloget in 

dr. Petre Kavrečič. Zbrano gradivo je bilo predstavljeno na decembrski prireditvi v Promocijo kongresnem cen-

tru Pr Nanetovh (glej aktivnost 4.5.a).  

 ESRR_PUN – Za Kras 0,00 
10.740,66 

Peternelj 

Potekala je intenzivna priprava vloge za oddajo projektnega predloga Za Kras – Zagotavljanje primerne rabe 

kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras«, ki 

kandidira za sredstva Evropske kohezijske politike, na tematski cilj 6 – Ohranjanje in varstvo okolja ter spod-

bujanje učinkovite uporabe virov, programsko od VI – Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti. Izvedenih 

je bilo več usklajevalnih sestankov s predstavniki MOP, bodočimi projektnimi partnerji, potencialnimi zunanjimi 

izvajalci ter ogledov terena. Pridobilo se je kulturnovarstvene pogoje za posege na območju razvalin gradu 

Školj, okvirne cenitve izbranih parcel, namenjenih za vzpostavitev mirnih con ter ostale strokovne podlage za 

vsebinsko pripravo projektne ideje. Projektna naloga je v zaključni fazi priprave in pričakujemo, da se bo vloga 

za neposredno potrditev operacije oddala na MOP v prvi polovici leta 2017. 

 BioADVISE 0,00 
866,23 

Peternelj 

PŠJ je bil obveščen, da predlog projekta BioADVISE, prijavljen na razpis InterregMeditean 2014-2020 ni bil 

odobren. 

 
Priprava prijav na nove 

projekte 0,00 
4.091,37 

Peternelj 

V prvem polletju je bil PŠJ obveščen, da predlog projekta KarsTour, prijavljen na razpis Interreg Slovenija-

Hrvaška, ni bil odobren. Omenjeni projektni predlog s popravki in nekaterimi spremembami se je prijavilo na 

jesenski rok. Rezultati naj bi bili znani konec aprila 2017. 

Kot nadaljevanje zaključenega projekta RoofOfRock je bil v mesecu aprilu na razpis IPA Adriatic 2017-2014  

prijavljen projekt AdriaWealth, katerega glavni namen in cilj je kapitalizacija rezultatov izbranih projektov 

preteklega programskega obdobja na temo trajnostnega turizma. Projekt je bil odobren in se je izvajal od 

maja do novembra. PŠJ je pri projektu sodeloval kot zunanji strokovnjak pri promociji rezultatov projekta 

RoofOfRock s področja zakonodaje. 

Skupaj z Inštitutom za raziskovanje krasa, ZRC SAZU, se je prijavilo projekt »Krasoslovne raziskave za 

trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine«. Projektni predlog kandidira za sredstva Agencije RS 

za raziskovalno dejavnost. 

Na prvi razpis programa ADRION 2014-2020 se je prijavilo projekt STADIUM - SportsEvenTs in theADriatic-

Ionian's Unesco World Heritage Sites as Destination Marketing lever, katerega vodilni partner je mesto 

Dubrovnik. Glavni cilj projekta je promocija UNESCO lokacij na projektnem območju skozi športne in kulturne 

prireditve, ustanovitev skupne blagovne znamke ter promocija turizma v regiji. Rezultati razpisa naj bi bili 

znani v prvi polovici 2017. 
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Na razpisu Interreg Slovenija – Italija 2014-2020 se je prijavilo projekt MobiTour – Trajnostna mobilnost 

turističnih destinacij na Obali in v zaledju čezmejnega območja, katerega vodilni partner je PŠJ. Cilj projekta je 

zmanjšati emisije prevoznih sredstev in spodbujanje trajnostne nizkoogljične mobilnosti na čezmejnem 

območju. V okviru projekta se bo vzpostavilo pet pilotnih sistemov »parkiraj & pelji se«, nabavilo se bo 

različna električna vozila in postavilo polnilnice zanje ter pripravilo načrte trajnostne urbane mobilnosti. 

Rezultati naj bi bili znani v prvi polovici 2017. 

Na razpisu Interreg Alpine Space 2014-2020 je Ente Aree prottete del Ticino e del Lago Maggiore (IT) kot 

vodilni partner prijavil projektni predlog RUBICON - Rivers and UNESCO Biosphere reserves Connectivity. 

Glavni namen projekta je ustanovitev t.i. MAB-UNESCO mreže za južne Alpe. PŠJ pri tej projektni ideji sodeluje 

kot pridruženi partner. Projekt ni bil odobren. 

Skupaj s KP Ljubljansko Barje in Centrom za svetovno dediščino Idrija smo prijavili projekt Mladi za svetovno 

dediščino (sredstva SNKU). V okviru projekta bo s strani upravljavcev lokacij svetovne dediščine v Sloveniji 

izveden tridnevni tabor, ki se ga bo udeležilo po štiri do pet dijakov iz lokalnih srednjih šol (Sežana, Idrija, 

Ljubljana). Dijaki se bodo vsak dan seznanili z eno od lokacij svetovne dediščine in v času trajanja tabora 

pripravili enega ali več inovativnih izdelkov, s katerimi bodo interpretirali njihovo dojemanje svetovne 

dediščine. 

I, II, 

III 

7.4.d Pripravljati mnenja, 

pogodbe, obvestila in 

informacije 
9.128,37 

7.937,25 

direktor 

Glede na tekoče potrebe in poslovanje zavoda so se pripravljala mnenja in dokumenti v zvezi s tem. S 1. janu-

arjem 2016 je bil vzpostavljen elektronski arhiv pogodb za pogodbe sklenjene po tem datumu. Komisiji za 

preprečevanje korupcije se je poročalo o izvajanju načrta integritete.  

V februarju je Služba za raziskovanje in razvoj pripravila opis aktivnosti jedilnika BOK za potrebe posredovanja 

odgovora na poziv MOP-a o oblikovanju predlogov aktivnosti za dvoletni akcijski načrt v zvezi z izvajanjem 

Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje. Sprotno se je pripravljalo pot-

rebna potrdila o sodelovanju in delu v programe Mreže šol PŠJ, Mreže univerz PŠJ in Odborov vključene 

posameznike. Julija je bil na poziv MOP-a pripravljen opis stanja, težav in predlogov ukrepov na področju kul-

turne dediščine v parku. Pripravljeno je bilo pismo o podpori kandidaturi za vpis suhozidne gradnje na seznam 

nesnovne dediščine UNESCO. Za septembrsko sejo sveta zavoda je bila pripravljena obrazložitev del na podro-

čju vzpostavitve znamke PŠJ.     

I 

7.4.e Sodelovati pri uprav-

ljanju in zajemanju podat-

kov pri samodejni meteo-

rološki postaji parka 

5.468,43 
6.422,78 

Debevec 

Izvajala so se redna vzdrževalna dela in korespondenca z ARSO. 

V prvi polovici leta je bila zabeležena najnižja povprečna dnevna temperatura -4,8 oC, 19. 1. 2016, najvišja pa 

26°C, 24. 6. 2016. Najvišja povprečna dnevna hitrost vetra 27 m/s je bila zabeležena 23. 3. 2016. 

V prvi polovici leta je bilo izmerjenih največ padavin 14. 5. 2016 in sicer 52,4 mm. Sicer je bilo februarsko 

mesečno povprečje padavin z 10,89 mm najvišje v zadnjih šestih letih. 

V drugi polovici leta je bila zabeležena najnižja povprečna dnevna temperatura -0,8 oC, 18. 12. 2016, najvišja 

pa 25,6 °C, 19. 7. 2016. Najvišja povprečna dnevna hitrost vetra 26,6 m/s je bila zabeležena 11. 11. 2016. 

V drugi polovici leta je bilo izmerjenih največ padavin 16. 9. 2016 in sicer 132,7 mm. Povprečna septembrska 

vrednost padavin 20,02 mm je največja v zadnjih šestih letih. 

Povprečna vrednost sevanja naravnega ozadja v okolju v Sloveniji je okoli 90 nSv/h. Podatki večine meritev so 

v okviru te vrednosti, z občasnimi odstopanji čez300 nSv/h, a brez izmerjenih kritičnih vrednosti. 

II 
7.4.f Skrbeti za odnose z 

javnostmi 14.991,01 
9.033,79 

direktor 

Aktivnosti s področja odnosov z javnostmi so se izvajale v skladu s programom dela. Javni zavod je organiziral 

oziroma soorganiziral tri novinarske konference, in sicer ob 30. obletnici vpisa v Unescov seznam naravne 

dediščine, o festivalu Kraška gmajna in o sodelovanju s Kobilarno Lipica in Parkom vojaške zgodovine Pivka. 
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Predstavniki medijev so bili povabljeni na nekatere dogodke, kot na primer predstavitev projekta Žlahtni okusi 

naših starih lokalnih jedi in na svečanost ob izidu publikacije avtorja Matjaža Puca. Poleg tega so direktor in 

pooblaščeni delavci učinkovito in ažurno odgovarjali na novinarska vprašanja in sodelovali pri snemanjih za 

različne medije. 

V letu 2016 se je večkrat nudilo informacije novinarjem. Na portalu PŠJ je bilo objavljenih 35 člankov od tega 

osem v celoti na portalu Promocijsko kongresnega centra Pr Nanetovh. Ti članki so bili po večini objavljeni tudi 

v občinskih glasilih širšega območja parka (Glasnik Občine Divača; Bistriški odmevi; Snežnik, Kraški obzornik). 

Nekateri so bili objavljeni tudi na zamejskem portalu Slomedia. Izvajalo se je moderiranje FB profilov PŠJ, 

vključujoč posebne objave v okviru MAB akcije Proud To Share, ter portala Biodiverziteta med naravo in kultu-

ro. Poravnan je bil strošek podaljšanja domen. Reševalo se je zaplete pri vnosu podatkov in nastavitvah ser-

verja za spletni strani Biodiverziteta med naravo in kulturo ter Monitoring lokacij svetovne dediščine. Na 

YouTube kanal se je naložilo nove enote, kjer je sedaj na ogled skupno 14 enot pretežno predstavitvenega, pa 

tudi dokumentarnega video gradiva. Na ISSUU profil PŠJ se je naložilo sedem enot publikacij PŠJ v pdf obliki. 

V skladu z aktivnostjo 3.2.b se je urejalo FB profil in portal Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške 

kulturne gradnje, na katerega se je naložilo poročilo dela za 2015 in plan za 2016 ter 23 novic in vabil. 

Spomladi je bila izdana publikacija Univerze na Primorskem Studia Universitatis Herediati, letnik 3, št. 1., 2015,  

v kateri je objavljen članek z naslovom Park Škocjanske jame – zavarovano območje kot priložnost za razvoj 

turizma. 

Decembra je v številki revije National Geographic izšel članek o Škocjanskih jamah. 

Gostilo se je vrsto novinarjev in fotografov, ki posredno ali neposredno promovirajo PŠJ prek televizije, foto-

grafij, facebooka ali drugih digitalnih medijev. Najbolj odmevni sta bili oddaji na lepše TVS in oddaja Slovenija 

vrt Evrope, Češka oddaja o svetovni dediščini, Slovenija center Praha, Nizozemski novinarji, Angleški fotograf 

Lonely Planeta, dve korejski televizijski hiši, Slovaška televizija ter druge. 

Med julijem in septembrom se je pripravilo pregledne članke glavnih rezultatov dela strokovnih služb PŠJ v 

minulih petih letih za potrebe izdaje jubilejnega biltena, do katere pa zaradi tehničnih zapletov ni prišlo in bo 

izvedena v letu 2017. Konec leta je bil v reviji Hiše objavljen članek o obnovi Nanetovega stanovanjskega pos-

lopja. 

I, II, 

III 
7.4.g Izvajati finančno-

računovodske naloge 31.360,83 
40.893,76 

Hrib D. 

Zaradi velikih težav pri vzpostavitvi novega sistema pristopne kontrole in prodaje vstopnic ter posledično vzpo-

stavitvi novega programa ODOO, vezanega na izdajo in knjiženje računovodskih listin (računi, e-računi, avan-

sni računi, blagajniški zapisi itd.), je posledično problematično tudi knjiženje poslovnih dogodkov. Problem 

predstavlja predvsem podvajanje del vezanih na blagajniško poslovanje in izdajo računov. 

Problemi so se aktivno reševali, ker pa je realizacija rešitev odvisna tudi od drugih dejavnikov, postopek reše-

vanja še ni zaključen.  

II 
7.4.h Vzdrževati poslovne 

prostore, material in 

opremo 
209.177,72 

181.868,66 

Opara 

Delovanje dvigala lahko sedaj spremljamo preko nadzornega sistema SCADA. Omogočen je daljinski nadzor, 

oziroma upravljanje dvigala, spremljanje vseh napak na dvigalu in statistika voženj, odpiranja obojih vrat. 

Sistem omogoča, da se preko letne analize optimizira delovanje dvigala, oziroma da skrajša čakalni čas 

obiskovalcev. 

Računalniška oprema se je redno vzdrževala. Uvedlo se je nov sistem, t.i. Lo-Ra tehnologija (Low Power Wide 

Area Network sistem). S tem sistemom se sedaj nadzoruje vhode v Mušjo in Skeletno jamo, v jami pa se je na 

ta način poskrbelo za SOS tipko v primeru nezgode pri obisku Hankejevega kanala in Martelove dvorane. 

Preko Lo-Ra tehnologije komunicirajo tudi prej omenjeni senzorji tresljajev montirani na mrežah. Vsi podatki 

se prikazujejo v SCADI. Podatki se tudi večletno shranjujejo. 

Med novim gospodarskim objektom in novim sprejemnim centrom se je vgradil toplovod, ki je povezan na 

toplotno črpalko. Kot rezervni vir služi utekočinjen plin. 

Na objektu Škocjan 2 se je montiralo 13 KW toplotno črpalko. Kot rezervni vir služi utekočinjen plin 
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V letu 2016 se je posodobilo trgovinico s suvenirjem. Vhod v trgovino je iz glavne ploščadi. Vzidalo se je dvoje 

vrat ter uredilo prostor z novim epoksi tlakom in novim pohištvom. 

Dvigalo za servisne potrebe na sprejemnem centru se ni nabavilo. Z gostincem se je dogovorilo, da se tolerira 

dobavo gostinskih artiklov do 9. ure zjutraj, oziroma po zadnjem obisku. V času obiska dostava z dostavnimi 

vozili ne bo več možna. 

Talne oznake za kolesarje bodo izvedene, ko se zaključi z obnovo parkirišča A. 

Avgusta se je izvedlo sestanek s predstavnikom Eko-iniciative na temo nabave ekološkega papirja za sanitarije.   

II 

7.4.i Povečevati usposob-

ljenost in učinkovitost 

posameznih služb (interna 

izobraževanja, udeležba na 

seminarjih, udeležba na 

mednarodnih kongresih, 

samoizobraževanje) 

48.236,69 
38.625,55 

direktor 

Zaposleni so se v skladu s potrebami delovnega procesa izobraževali in usposabljali. Naravovarstveni nadzorni-

ki so se udeležili izobraževanja na temo komunikacija in obvladovanje konfliktov. Poleg tega sta bila v skladu z 

zakonodajo za zaposlene organizirana usposabljanje in izpit na temo varstva pred sevanji. Zaposleni so se 

udeležili različnih usposabljanj s področja dela (računovodstvo, arhivi, javno naročanje, GIS ipd.) in seminarjev 

(npr. Krasoslovna šola Postojna, posvet Čovjek i krš v BIH). Oktobra so se zaposleni udeležili srečanja naravnih 

parkov Slovenije, ki ga je gostil Notranjski park. 

Septembra sta se dva zaposlena udeležila konference Monitoring v zavarovanih območjih v Novem Sadu.  

I, II, 

III 

7.4.jNabava opreme za 

varnost zaposlenih in 

delovnih oblačil (uniform 

za zaposlene) ter izvajanje 

aktivnosti v zvezi z varnos-

tjo, zdravjem pri delu in 

požarnim varstvom 

21.354,79 
22.924,49 

Lozej 

Za prostovoljne naravovarstvene nadzornike, študente in nadzornike PŠJ in ostale zaposlene je bila nabavljena 

ustrezna delovna obleka. Novembra so zaposleni opravili redne zdravniške preglede. 

 

Pregled realizacije Cilja 7 v prvem polletju leta 2015 

 

Število ur na zaposlenega za izvedbo 7. cilja 

 

Zaposleni 
Število 

ur/Število 

realiziranih ur 
Zaposleni 

Število 

ur/Število 

realiziranih ur 
Zaposleni 

Število 

ur/Število 

realiziranih ur 

Ščuka 1.800/1.258 Smerdelj 965/920 Cerkvenik 1.724/1.674 

Pečar 216/206 Martinčič 276/276 
Honorarni 

vodniki 
1.360/1.400 

Zorman 481/481 Polh 294/294 

Projektni 

sodelavec - 

Peternelj 

1.784/1.816 

Hrib D. 1.780/1.785 Požar 96/160 
Pripravnik 1 - 

Kovačič 
682/665 

Tominc 1.840/1.787 Lozej 272/262 

Projektni 

sodelavec - 

Kovačič 

1.140/823 

Hrib A. 1.840/1.773 Iulita 242/168 
Pripravnik 2 - 

Čeligoj 
500/500 

Ivančič 1.414/1.436 Kranjc 324/524 Kovačič 288 
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Debevec 964/964 Fajdiga 100/168 Hohnjec 24 

Šturm 690/690 Koder 172/172   

Peric 876/876 Čehovin 32/40   

Opara 1.035/1.048 Može 40/40 
Skupaj število 

ur 
22.889/23.063 

 

Realizacija odhodkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN                

plače - proračun - 

javna služba

PLAN                  

plače -  nejavni vir 

f.

PLAN               

plače - nejavni vir 

f. - sofinanciranje 

projektov

PLAN                  

plače iz projektov 

RS

PLAN                

plače tržna 

dejavnost

PLAČE SKUPAJ 

PLAN

REALIZACIJA  

plače - proračun - 

javna služba

REALIZACIJA   

plače -  nejavni vir 

f.

REALIZACIJA   

plače - nejavni vir 

f. - sofinanciranje 

projektov

REALIZACIJA  

plače tržna 

dejavnost

PLAČE 

REALIZACIJA 

SKUPAJ

indeks 

REALIZACIJE

204.930,58 81.487,11 20.950,25 5.000,00 1.759,82 314.127,76 202.804,91 101.075,94 21.940,50 1.780,54 327.601,89 104,29

stroški - proračun - 

javna služba MAB - 

SKUPAJ PLAN 

stroški proračun - 

javna služba MAB - 

REALIZACIJA

stroški nejavni vir 

f. - SKUPAJ  PLAN

stroški nejavni vir 

f. - SKUPAJ 

REALIZACIJA 

stroški 

sofinanciranje iz 

NJVF MAB - 

REALIZACIJA 

stroški nejavni vir 

f. - SKUPAJ 

REALIZACIJA 

2016

stroški nejavni vir 

f. - sofinanciranje 

projektov -  

SKUPAJ PLAN

stroški nejavni vir 

f. - sofinanciranje 

projektov - 

SKUPAJ 

REALIZACIJA 

5.000,00 4.000,00 209.117,77 161.672,61 4.109,93 165.782,54 13.049,75 3.313,01

Materialni 

stroški brez 

splošnih 

stroškov 

SKUPAJ PLAN

Matrialni 

stroški brez 

spl.str. - 

REALIZACIJA

splošni 

materialni 

stroški  PLAN

splošni 

materialni 

stroški  

REALIZACIJA

MATERIALNI 

STROŠKI 

SKUPAJ PLAN

Matrialni 

stroški 

REALIZACIJA

indeks 

REALIZACIJE

227.167,52 177.205,48 74.610,96 71.818,36 301.778,48 249.023,84 82,52

investicije -  

nejavni vir f. - 

PLAN

SKUPAJ investicije 

nejavni vir f. -  

realizacija 

investicije nejavni 

vir f. - 

sofinanciranje 

projektov - PLAN

investicije nejavni 

vir f. - 

sofinanciranje 

projektov - 

realizacija 

INVESTICIJE 

SKUPAJ        

PLAN

INVESTICIJE 

SKUPAJ 

REALIZACIJA

indeks 

REALIZACIJE

22.500,00 28.633,60 3.000,00 1.550,81 25.500,00 30.184,41 118,37
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Pregled realizacije odhodkov vseh ciljev v letu 2016 po virih 

 

 
 

 

 
 

 

 

Odhodki po nalogah in aktivnostih

                         

plače - proračun - 

javna služba

                         

plače -  nejavni vir 

f.

                        

plače - nejavni vir 

f. - sofinanciranje 

projektov

                         

plače iz projektov 

RS

                         

plače tržna 

dejavnost

PLAČE SKUPAJ 

PLAN 488.181,55 360.791,89 20.950,25 5.000,00 18.334,80 893.258,48

REALIZACIJA 488.181,56 337.101,72 21.940,50 0,00 19.150,88 866.374,66

INDEKS realizacije 100,00 93,43 104,73 0,00 104,45 96,99

Odhodki po nalogah in aktivnostih
stroški - proračun - 

javna služba MAB - 

stroški nejavni vir 

f. 

stroški nejavni vir 

f. - sofinanciranje 

projektov  

stroški iz sredstev 

občinskih 

proračunov 

stroški tržna 

dejavnost 

Materialni 

stroški brez 

splošnih 

stroškov 

SKUPAJ 

splošni 

materialni 

stroški 

MATERIALNI 

STROŠKI 

SKUPAJ 

PLAN 9.000,00 729.108,12 13.049,75 1.500,00 46.665,20 799.323,07 200.000,00 999.323,07

REALIZACIJA 8.000,00 566.818,23 3.313,01 0,00 45.248,58 630.344,62 199.140,79 829.485,41

INDEKS realizacije 88,89 77,74 25,39 0,00 96,96 78,86 99,57 83,00

Odhodki po nalogah in aktivnostih
investicije -  

nejavni vir f. - 

investicije nejavni 

vir f. - 

sofinanciranje 

projektov 

investicije tržna 

dejavnost 

INVESTICIJE 

SKUPAJ        

PLAN 310.200,00 3.000,00 13.000,00 326.200,00

REALIZACIJA 328.393,67 1.550,81 20.758,90 350.703,38

INDEKS realizacije 105,87 51,69 159,68 107,51
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Graf 1: Razdelitev odhodkov po ciljih 
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3.1 PROJEKTI PŠJ V LETU 2016 

 

3.1.1. PROJEKTI V TEKU 

 

Naslov projekta: Priprava nominacije za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne 

dediščine 
Vir sredstev: PŠJ 
Cilji projekta: Vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine 
Opis aktivnosti v 

letu 2016: 
Koordinacija projektnih partnerjev in priprava gradiv 

Glavni rezultati: 
 

Primerjalna analiza, zbrano strokovno gradivo, postavljene smernice za 

upravljanje predlaganih lokacij 
Vrednost projekta: / 
Stroški v letu 2016: V letu 2016 se je projekt financiral izključno s sredstvi nejavnega vira 

financiranja PŠJ.  

Strošek projekta: 22.023,48 EUR za plače, 6.198,09 EUR za materialne stroške 

in 1.550,81 EUR za investicije. 
Trajanje: 2015–2017 (okvirno) 
Število ur: 1.724 

Partnerji: MOP, MK, Urad za UNESCO, lokalne skupnosti in upravljavci na predlaganih 

območjih, delovna skupina in odbor za spremljanje priprave nominacije  
Status projekta: Projekt se izvaja 
Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

7.3.h Vodenje in koordinacija priprave nominacije Klasičnega krasa za vpis na 

Seznam svetovne dediščine 

 
 
3.1.2. PRIJAVLJENI PROJEKTI, KI ČAKAJO NA ODOBRITEV 

 

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+ MOP 

Cilji projekta: Izboljšano varstvo pomembnih vrst in habitatnih tipov območja Natura 2000 

Kras. Ohranjena in zgledno urejena kulturna krajina na izbranih območjih 

kraških travišč. Usmerjanje obiskovalcev in izobraževanje le-teh o pomenu 

ohranjanja biotske raznovrstnosti ob hkratnem ohranjanju kulturne dediščine. 

Opis aktivnosti: - odkup zemljišč za vzpostavitev mirnih con 

- vzpostavitev dolgoročnega monitoringa netopirjev 

- vzpostavitev individualnega nadzora gnezdišč velike uharice 

- izolacija izbranih stebrov daljnovodov z namenom preprečevanja pogi-

nov velike uharice 

- postavitev ograj za usmerjanje dvoživk v cestne podhode 

- obnova izbranih kalov 

- izgradnja kanalizacijskega sistema za naselja Škocjan, Matavun in Beta-

nja ter priključitev na čistilno napravo 

- čiščenje in zapiranje izbranih podzemnih jam 

- vzpostavitev pogodbe o varstvu z izbranimi kmeti na izbranih lokacijah 
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kraških travišč na območju Nature 2000 Kras 

- odkup ruševin gradu Školj 

- prenova biološke zbirke 

- ozaveščanje širše javnosti o pomenu ohranjanja izbranih vrst in HT na 

območju Nature 2000 Kras ter promocija aktivnosti in rezultatov projek-

ta 

Glavni rezultati: 
 

- izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in HT z vzpostavitvijo mirnih con in 

območij strožjega varstva na območjih kraških ostenij 

- izboljšanje stanja ohranjenosti velike uharice z vzpostavitvijo 

individualnega varstva gnezdišč in izolacije srednjenapetostnih 

daljnovodov 

- izboljšanje stanja ohranjenosti hribskega urha in velikega pupka z 

ureditvijo podcestnih koridorjev za njihov varen prehod ter z obnovo in 

vzdrževanjem kalov 

- izboljšanje stanja ohranjenosti drobnovratnika z ukrepi zaščite pred 

pronicanjem odpadnih komunalnih vod ter s čiščenjem in zapiranjem 

izbranih podzemnih jam 

- izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih vrst in HT z vzpodbujanjem 

primerne rabe kraških travišč 

- prenova biološke zbirke 

- ozaveščanje širše javnosti o pomenu ohranjenosti vrst in HT na 

območju Nature 2000 Kras 

Vrednost projekta: Okvirno 3.000.000,00 €; (80% ESRR sredstev = 2.400.000,00 € in 20% MOP 

sredstev = 600.000,00 €) 

Trajanje: 48 mesecev (predvidoma julij 2017 – junij2021) 

Partnerji: Občina Divača, DOPPS, Elektro Primorska, ZRSVN, KGZ NG 

Status projekta: Projekt je v fazi priprave in oddaje vloge. 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

2.1.c Nadgraditi GIS-sistem za spremljanje stanja 

2.1.d Odkupiti zemljišča na območjih naravnih vrednot (soteska Reke, 

udornice …) z namenom zagotavljanja aktivnega varstva 

2.2.a Sodelovati pri pripravi načrta in dokumentacije odvajanja, zbiranja in 

čiščenja odpadnih voda za naselja v parku (Matavun, Škocjan in Betanja) 

2.3.a Sodelovati pri spremljanju stanja redkih ogroženih vrst ter habitatov 

2.3.b Zagotoviti vnovično kartiranje habitatnih tipov na območju parka in na 

podlagi primerjave s popisom iz leta 2003 predlagati varstvene ukrepe za najbolj 

ogrožene habitatne tipe 

2.3.d Sodelovati z lastniki in vzdrževalci zemljišč pri ukrepih vzdrževanja 

ugodnega stanja habitatov (spodbujanje in organizacija košnje, ozaveščanje 

lastnikov zemljišč o biodiverziteti, namestitev gnezdilnic ali netopirnic v skladu z 

dogovorom z lastniki zemljišč …) 

2.3.l Oblikovati mirne cone okoli ugotovljenih gnezdišč vrst iz ptičje direktive in 

zagotoviti prepoved vznemirjanja prostoživečih ptic 

2.3.m Vključiti ugotovitve študije ptic iz ptičje direktive pri načrtovanju in 

razvijanju obiskovanja v parku 

2.3.n Pri načrtovanju novih poti in obnovi poti se odmakniti od habitatnih tipov 

melišč, skalnih pobočji in jamskih vhodov v parku 

2.3.o Zagotavljati ugodno stanje ptic, načrtovati aktivnosti za preprečitev 

nedovoljenega odvzema ptic iz narave 

2.3.p Sodelovati pri spremljanju stanja netopirjev v parku; populacijski trendi – 

vključiti ugotovitve v načrtovanje in razvijanje obiskovanja v parku 
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2.3.r Zagotavljati mir na kotiščih in prezimovališčih netopirjev v habitatnem tipu 

8310 (Jame, ki niso odprte za javnost) 

2.3.s Ohranjati ekološke značilnosti habitata človeške ribice, drobnovratnika, 

netopirjev in Škocjanskih jam kot HT 8310 

2.3.t Preveriti prisotnost in stanje ohranjenosti vrst: drobnovratnik, hribski urh, 

veliki pupek, travniški postavnež, hromi volnoritec 

4.3.b Izdelati, postaviti in vzdrževati informativne in izobraževalne table ter 

oznake (informacijski center, jame, učna pot Škocjan …) 

4.3.f Posodobiti muzejske zbirke (dopolniti muzejske zbirke z novimi muzejskimi 

vizualijami ter njihova kakovostna tehnična predstavitev; opremiti prostore z 

manjkajočo osnovno opremo in sanacija vlage) 

4.6.e Organizirati tematska predavanja, strokovne ekskurzije in delavnice za 

lokalno prebivalstvo in drugo zainteresirano javnost (varstvo narave, ohranjanje 

kulturne dediščine, ohranjanje kulturne krajine …) 

6.2.b Izdelati in postaviti nove informacijsko-izobraževalne točke na izbranih 

lokacijah 

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

 

Naslov projekta: BioADVISE – BiodiversityandAgriculturalDevelopment in 

ValueandImplementationofServece'sEcosystem 

Vir sredstev: PŠJ, EU (Interreg Mediteran) 

Cilji projekta: Splošni cilj projekta je spodbuditi izvajanje direktiv o pticah in habitatih in 

povečati uporabnost Strateškega načrta biotske raznovrstnosti za obdobje 2011-

2020. To se bo doseglo z okrepljenim ohranjanjem tradicionalnih 

agroekosistemov in njegove biotske raznovrstnosti, ter s krepitvijo sodelovanja 

zavarovanih območij, javnih organov in lokalnih skupnosti na območju 

Mediterana z uporabljanjem ekosistemskih storitev. Projekt bo skozi načrte 

obnov in s skupnimi smernicami prispeval k ohranitvenim ukrepom, potrebnim 

za ohranitev ali obnovitev kmetijskih ekosistemov (AES) in populacij izbranih 

vrst v ugodnem stanju. Z izvedbo pilotnih dejavnosti na degradiranih območjih v 

tradicionalnih AES bo dosegel boljše stanje ohranjenosti. Z zbranimi 

tradicionalnimi znanji, inovacijami in praksami lokalnih skupnosti so bo 

pomembno prispevalo k ohranjanju in trajnostni rabi tradicionalnih AES, kar se 

bo odražalo tudi v predlogih za izboljšane ohranitvenih ukrepov. Pripravila se bo 

analiza možnih finančnih virov za učinkovito izvajanje Strateškega načrta biotske 

raznovrstnosti 2011-2020 in predlogi možnih sredstev, ki bodo prispevali k AES 

in njihovega ohranjanja biotske raznovrstnosti. 

Opis aktivnosti: - analiza in monitoring agroekosistemov 

- obnova sadovnjakov 

- delavnice in izobraževanja 

Glavni rezultati: 
 

- skupne smernice za trajnostno izvajanje dejavnosti v agroekosistemih 

ter krepitev gospodarske učinkovitosti ohranitvenih ukrepov, vključno z 

lokalnimi strategijami 

- obnova opuščenih/zapuščenih sadovnjakov v Brkinih, na način 

povečanja biotske raznovrstnosti 

- vzpostavitev (in nabava) mobilne linije za predelavo sadja  

Vrednost projekta: 2.798.742,45€, od tega za PŠJ 235.940,00€ (15% lastnih sredstev = 35.391,00€ 

in 85% EU sredstev = 200.549,00€) 

Stroški v letu 2016 

(v EUR): 
18.660,00€ (od tega PŠJ 2.799,00€ ter EU 15.831,00€) 
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Trajanje: 1.9.2016 – 31.8.2019 

Število ur: 600 ur 

Partnerji: 
 

Kmetijski inštitut Slovenije (vodilni partner), Občina Hrpelje – Kozina, WWF 

Adria (Hrvaška), EuropeanRegionalFrameworkforCo-operationERFC (Grčija), 

Vlada Hercegbosanske županije (BiH), National Park Port-Cros (Fra), 

MissionEconomie de la BiodiversiteMEB (Fra), AragoneseSocietyof Agro-

environmentalManagementSARGA (Špa), 

AuthorityforParksandBiodiversityofRomagna (Ita), RegionalNatural Park 

AuthorityofCapannediMarcarolo (Ita) 

Status projekta: PROJEKT NI BIL ODOBREN 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

 

 

Naslov projekta: MobiTour – Trajnostna mobilnost turističnih destinacij na obali in v 

zaledju čezmejnega območja 

Vir sredstev: PŠJ (15%) in EU (85%) 

Cilji projekta: Glavni cilj projekta je 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 in boljši dostopnosti med čezmejnim 

obalnim območjem in njegovim zaledjem. Cilj projekta sovpada s programskim 

ciljem, saj bodo pripravljeni načrti urbane trajnostne mobilnosti osnova za 

izvajanje ukrepov pametne urbane mobilnosti. 

Glavni rezultati: 

 

- priprava novih planov mobilnosti in povečana uporaba nizkoogljičnih 

prevoznih sredstev 

- izdelani in sprejeti trajnostni načrti urbane mobilnosti 

- vzpostavitev sistema uporabe trajnostnih oblik prevoza med 

posameznimi turističnimi destinacijami 

- nabava električnih vozil 

Vrednost projekta: 1.078.578,38 €, od tega za PŠJ 318.150,00 € (15% lastnih sredstev = 

47.722,50 € in  85 % EU sredstev = 270.427,50 €) 

Trajanje: 1.9.2017 – 29.2.2020 

Partnerji: JZ PŠJ (vodilni), Občina Piran (SI), Kobilarna Lipica (SI), Comune di 

LignanoSabbiadoro (IT), Istituto di SociologiaInternazionale di Gorizia (IT), 

Comune di Caorle (IT) 

Status projekta: Oddana je bila prijava na razpis Interreg Slovenija - Italija. Projekt čaka na 

odobritev. 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

 

 

Naslov projekta: KRASn'KRŠ – Vzpostavitev in trženje trajnostne turistične čezmejne 

destinacije KRASn'KRŠ 

Vir sredstev: PŠJ (15%) in EU (85%) 

Cilji projekta: Glavni cilj projekta je ohranjanje naravne in kulturne dediščine kraške pokrajine 

in izhaja iz treh skupnih izzivov: * ohranitev in volarizacija bogate naravne in 
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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 bitrebam 

sodobnih obiskovalcev; * povezovanje majhne in razdrobljene turistične 

ponudbe za usmerjanje obiskovalcev tudi k ogledu zaledja   

Vrednost projekta: 1.526.392,25 €, od tega za PŠJ 140.670,00 € (15 % lastnih sredstev = 

21.100,50 € in 85 % EU sredstev = 119.569,50 €) 

Trajanje: Predvidoma 1.5.2017 – 31.10.2019 

Partnerji: ZRC SAZU, GIAM (vodilni partner) (SI), Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. 

Sežana (SI), Javni zavod Park Škocjanske jame (SI), Zavod Tovarna 

Trajnostnega turizma, Ljubljana (SI), Prirodoslovni muzej Rijeka (HR), Općina 

Punat (HR), Muze d.o.o. (HR) 

Status projekta: Oddana je bila prijava na razpis Interreg Slovenija - Hrvaška. Projekt čaka na 

odobritev (predvidoma konec aprila 2017). 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

 
 

Naslov projekta: SNKU – Mladi za svetovno dediščino 

Vir sredstev: SNKU, PŠJ 

Cilji projekta: V okviru projekta bo s strani upravljavcev lokacij svetovne dediščine v Sloveniji 

izveden tridnevni tabor, ki se ga bo udeležilo po štiri do pet dijakov iz lokalnih 

srednjih šol (Sežana, Idrija, Ljubljana). Dijaki se bodo vsak dan seznanili z eno 

od lokacij svetovne dediščine in v času trajanja tabora pripravili enega ali več 

inovativnih izdelkov, s katerimi bodo interpretirali njihovo dojemanje svetovne 

dediščine. 

Glavni rezultati: 

 

Na taboru so poleg strokovnih ogledov predvidena tematska predavanja 

strokovnjakov z različnih področij in delavnice, ki bodo pripomogle k razvijanju 

idej za oblikovanje končnih izdelkov. Ti so mišljeni v obliki predstavitev lokacij 

svetovne dediščine na različne načine (npr. krajši filmi, razstave, skulpture, 

grafične podobe …).  

Vrednost projekta: Celotna vrednost projekta je 5.000 €, od tega PŠJ financira 1.500 € 

Trajanje: Februar - november 2017 

Partnerji: PŠJ (vodilni partner), upravljavci svetovne dediščine za Idrijo in kolišča na 

Ljubljanskem barju (partnerji), lokalne srednje šole in gimnazije 

Status projekta: Projekt je v odobren. 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

4.6.e Organizirati tematska predavanja, strokovne ekskurzije in delavnice za 

lokalno prebivalstvo in drugo zainteresirano javnost (varstvo narave, 

ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje kulturne krajine …) 

7.2.c Vzpostaviti program izobraževanja za turistične vodnike in deležnike na 

lokacijah svetovne dediščine in mednarodno pomembnih mokriščih 

4.6.b Pripraviti in izvajati izobraževalne programe za učitelje, učence, dijake in 

študente (program naravoslovnih ekskurzij PŠJ), s posebnim poudarkom na 

mreži šol parka 

 

 

 

 



 62 

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 jam-

skih 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 poplavlja-

nja Reke) ter načinom prikaza rezultatov (3D prostorski prikaz geoloških struk-

tur). 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. 

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

€. 

V letu 2017 PŠJ financira 33.000,00 EUR. 

Trajanje: 2017-2019 

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

(sofinancer) 

Status projekta: V pripravi je druga faza 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

1.1.c Spodbujati speleološke, biospeleološke, hidrogeološke in geološke 

raziskave 

1.2.f Za ugotavljanje vpliva obiskovanja Škocjanskih jam na naravne procese 

spremljati stanje mikroklime v jami 

2.1.e Spodbujati hidrološke, geomorfološke in geološke raziskave 
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4. KADROVSKI NAČRT 

 

Podlagi za pripravo kadrovskega načrta sta Usmeritve za pripravo letnih programov dela in finančnih 

načrtov ter letnih vsebinskih in finančnih poročil za upravljavce zavarovanih območij, in Uredba o 

načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja 

njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS, št. 12/2014 s spr.). 

 

Preglednica 1: Kadrovski načrt 

 

 
 

Zaposleni, ki jih 

financira MOP I. – IV. TR V. TR VI. TR VII. TR VIII. TR IX. TR Skupaj

Št. zaposlenih na dan 

30. 9. 2016

0 7 1 12 1 21

1. Št. zaposlenih na 

dan 31.12. 2016 (a+b)

0 6 1 13 1 0 21

a) Št. zaposlenih za 

določen čas

1 1

b) Št. zaposlenih za 

nedoločen čas

6 1 12 1 20

Št. zaposlenih s krajšim 

delovnim časom

0

Število napredovanj v 

plačne razrede

0

Število premestitev 0

Število upokojitev 0

Število nadomestnih 

zaposlitev zaradi 

upokojitev

0

Število odpovedi pogodb 

o zaposlitvi

0

Število zaposlenih, ki 

so financirani iz 

drugih virov, navedite 

vir: tržna dejavnost, 

projektno delo itd. 

I. – IV. TR V. TR VI. TR VII. TR VIII. TR IX. TR Skupaj

Št. zaposlenih na dan 

30. 9. 2016

8 12 1 1 22

2. Število zaposlenih, 

ki so financirani iz 

drugih virov, navedite 

vir: tržna dejavnost, 

projektno delo itd. na 

dan 31.12.2016

0 1 0 4 0 1 6

Št. zaposlenih za 

nedoločen čas - tržna 

dejavnost

1 1

Št. zaposlenih za 

nedoločen čas - nejavni 

vir financiranja

1 1 2

Št. zaposlenih za 

določen čas - projektno 

delo - nejavni vir 

financiranja

2 2

Št. zaposlenih za 

določen čas - 

pripravniško delo - 

nejavni vir financiranja

1 1

Št. zaposlenih za 

določen čas - sezonsko 

delo - nejavni vir 

financiranja

0

3. Skupaj število 

zaposlenih na dan  

31.12.2016 (1+2)

0 7 1 17 1 1 27
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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 

(2016)

Dovoljeno ali 

ocenjeno število 

zaposlenih na 

dan 1. januarja 

naslednjega leta 

(2017)

1. Državni proračun 21 21

2. Proračun občin

3. ZZZS in ZPIZ
4. Sredstva EU, vključno s 

sredstvi sofinanciranja iz 

državnega proračuna

5. Sredstva od prodaje blaga in 

storitev na trgu 1 1

6. Druga javna sredstva za 

opravljanje javne službe (npr. 

takse, pristojbine, 

koncesnine, RTV - prispevek)

7. Nejavna sredstva za 

opravljanje javne službe 4 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) 26 27
Skupno število zaposlenih pod 

točkami 1, 2, 3 in 6 21 21
Skupno število zaposlenih pod 

točkami 4, 5, 7, 8 in 9 5 6
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    Preglednica 3: Kadrovski načrt – število zaposlenih po obdobjih po virih financiranja 

 

 
 

V kadrovski načrt je bilo vključenih 21 redno zaposlenih javnih uslužbencev, financiranih s sredstvi 

proračuna RS. Od štirih zaposlenih za nedoločen čas je bil eden financiran s sredstvi tržne dejavnosti, 

trije pa s sredstvi pridobljenimi iz nejavnega vira financiranja. V skupno število zaposlenih na dan 

31.12.2016 sta bili vključeni še dve projektni zaposlitvi, financirani s sredstvi nejavnega vira 

financiranja. Za delo v času sezone 2016 smo za določen čas zaposlili 16 sezonskih vodnikov. 

Vir financiranja

Število 

zaposlenih na 

dan 1.januarja 

tekočega leta 

(2016)

Število 

zaposlenih na 

dan 1. aprila 

tekočega leta 

(2016)

Število 

zaposlenih na 

dan 1. julija 

tekočega leta 

(2016)

Število 

zaposlenih na 

dan 1.oktobra 

tekočega leta 

(2016)

Število 

zaposlenih na 

dan 1.januarja 

naslednjega 

leta (2017)

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 1 1 1 1
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 3 5 20 20 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) 26 28 43 43 27
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 5 7 22 22 6
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 Preglednica 4: Stroški dela (v EUR) 

 

 
 

Stroški dela so realizirani v višini 96,99%. To je v skladu s programom dela razen v delu, ki je vezano na sprejem nove sistemizacije delovnih mest, kjer je bila 

predvidena višja realizacija.  

Načrtovani stroški dela

SKUPAJ plan 

2016

SKUPAJ 

realizacija      

1.1.-31.12.2016

% 

REALIZACIJE

PLAN - 

sredstva MOP-

redna dej. 2016

Realizacija 

sredstva MOP      

1.1.-31.12.2016

PLAN - nejavni 

vir financiranja 

2016

Realizacija 

nejavni vir fin.      

1.1.-31.12.2016

PLAN - drugi 

viri sredstev 

2016

Realizacija 

drugi viri 

sredstev         

1.1.-31.12.2016

PLAN -      

MOP, nejavni in 

drugi viri skupaj 

2016

Realizacija  

skupaj sredstva    

1.1.-31.12.2016

PLAN -  

dejavnost na trgu 

2016

Realizacija - 

dejavnost na trgu     

1.1.-31.12.2016

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 673.146,25 657.630,53 97,70 357.767,97 384.020,43 297.182,41 259.757,14 5.000,00 0,00 659.950,38 643.777,57 13.195,87 13.852,96 53,15 58,39

od tega dodatki za delo 

v posebnih pogojih 42.350,00 35.969,30 84,93 20.000,00 12.499,28 22.000,00 23.470,02 0,00 0,00 42.000,00 35.969,30 350,00 0,00 47,23 34,75

b) regres za letni dopust
24.688,08 25.520,73 103,37 14.574,03 14.574,03 9.323,32 10.155,97 0,00 0,00 23.897,35 24.730,00 790,73 790,73 59,03 57,11

c) povračila in 

nadomestila 71.486,14 63.254,90 88,49 39.624,96 27.743,79 29.694,46 33.513,88 0,00 0,00 69.319,42 61.257,67 2.166,72 1.997,23 55,43 43,86

d) sredstva za delovno 

usp. iz naslova p.o.d. 9.000,00 5.758,17 63,98 0,00 9.000,00 5.566,30 0,00 0,00 9.000,00 5.566,30 0,00 191,87 0,00 0,00

e) sredstva za nadurno 

delo 4.000,00 360,58 9,01 0,00 4.000,00 360,58 0,00 0,00 4.000,00 360,58 0,00 0,00 0,00 0,00

f) drugi izdatki (odpr., 

jub.n., solid.p... itd.) 4.795,46 4.006,45 83,55 0,00 0,00 4.795,46 4.006,45 0,00 0,00 4.795,46 4.006,45 0,00 0,00 0,00 0,00

SKUPAJ 1. 

(a+b+c+d+e+f) 787.115,93 756.531,36 96,11 411.966,96 426.338,25 353.995,65 313.360,32 5.000,00 0,00 770.962,61 739.698,57 16.153,32 16.832,79 52,34 56,35

g) Skupaj bruto plače 

(a+d+e) 686.146,25 663.749,28 96,74 357.767,97 384.020,43 310.182,41 265.684,02 5.000,00 0,00 672.950,38 649.704,45 13.195,87 14.044,83 52,14 57,86

h) Skupaj drugi osebni 

prejemki (b+c+f) 100.969,68 92.782,08 91,89 54.198,99 42.317,82 43.813,24 47.676,30 0,00 0,00 98.012,23 89.994,12 2.957,45 2.787,96 53,68 45,61

i) Skupaj prispevki, 

davek, premije 

pokojninskega 

zavarovanja (j+k) 106.142,56 109.843,29 103,49 76.214,59 61.843,30 27.746,49 45.681,90 0,00 0,00 103.961,08 107.525,20 2.181,48 2.318,09 71,80 56,30

SKUPAJ 2. (g+h+i) 893.258,49 866.374,65 96,99 488.181,55 488.181,55 381.742,14 359.042,22 5.000,00 0,00 874.923,69 847.223,77 18.334,80 19.150,88 54,65 56,35

j) prispevki
210.036,87 135.172,83 64,36 75.000,67 60.968,50 27.167,61 44.775,49 0,00 0,00 207.912,27 132.911,60 2.124,60 2.261,23 35,71 45,10

k) premije 

pokojninskega 

zavarovanja 3.630,89 2.416,95 66,57 1.213,92 874,80 578,88 906,41 0,00 0,00 3.574,01 2.360,09 56,88 56,86 33,43 36,19

struktura virov 

financiranja stroškov 

dela v % 100,00 100,00 100,00 54,65 56,35 42,74 41,44 0,56 0,00 97,95 97,79 2,05 2,21 54,65 56,35
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Preglednica 5: Sistemiziranost delovnih mest (DM) 

 

 
 

 

  

                                                                                    

Naziv DM

Število 

sistemiziranih 

DM po 

veljavnem 

pravilniku

Število 

zasedenih 

DM na dan 

31. 12. 2015

Število 

zasedenih DM 

na dan 31.12. 

2016

Predvideno 

število 

zasedenih DM 

na dan 31. 12. 

2017

Direktor 1 1 1 1

Višji naravovarstveni 

svetovalec 5 5 5 5

Naravovarstveni 

svetovalec 4 3 4 4

Naravovarstveni 

nadzornik I 1 1 1 1

Naravovarstveni 

nadzornik II 1 1 1 1

Naravovarstveni 

nadzornik III 2 2 2 2

Naravovarstveni 

nadzornik V 5 4 5 6

Naravovarstveni 

sodelavec III 1 1 1 1

Poslovni sekretar VII/1 1 1 1 1

Finančnik VI 1 1 1 1

Hišnik - ekonom 1 1 1 1

Strokovni sodelavec V 1 1 1 1

Vzdrževalec V 1 1 1 1

Vodnik v zavarovanem 

območju V - DM za 

določen čas 16 1 0 0

Naravovarstveni 

svetovalec - projektno 

DM 2 2 1 1

Naravovarstveni 

sodelavec III - projektno 

DM 2 1 1

Naravovarstveni 

sodelavec III - 

pripravniško DM 3 2 0 1

Naravovarstveni 

nadzornik V - 

pripravniško DM 2 0 0

Skupaj 50 28 27 29
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Za izvajanje programa in načrtovanih dejavnosti zavoda je odgovoren direktor zavoda, delo pa se 

izvaja z nalogami, vezanimi na posamezne službe. 

 

Naloga Izvajalec Število ur 

Vodenje, organiziranje in 

usklajevanje dela zavoda, 

predstavljanje parka doma in v 

tujini 

direktor 1.258 

 

 

Organizacijska shema zaposlenih je določena po sistemizaciji delovnih mest zavoda. 

 

Službe v okviru veljavne sistemizacije so: 

 

- služba za prostorsko načrtovanje, 

- naravovarstvena nadzorna služba, 

- služba za raziskovanje in razvoj, 

- služba za organizacijo obiska in trženje dejavnosti parka, 

- služba za finančno-računovodske in splošne zadeve, 

- služba za tehnično vzdrževanje in upravljanje z nepremičninami. 

 

Glede na širitev dejavnosti parka zavod že izvaja spremembe pri organizaciji dela na osnovi nove 

sistemizacije delovnih mest, ki je v usklajevanju na resornem ministrstvu. Za nemoteno delo zavoda bi 

morala biti nova sistemizacija delovnih mest čim prej sprejeta in potrjena. 
 

 

 

 



 69 



 

70 

 

4.1 Zaposlenost 

 

Poleg 22 redno zaposlenih javnih uslužbencev so bile v skladu s programom dela PŠJ za leto 2016 za 

nedoločen čas zaposlene še naravovarstvena nadzornica I., naravovarstvena nadzornica V. in 

naravovarstvena svetovalka, za delo med poletno sezono pa je bilo v za določen čas zaposlenih 16 

sezonskih vodnikov. Pripravništvo je opravljala ena pripravnica, v okviru projektne dejavnosti pa smo 

imeli med letom od dve do tri zaposlitve. 

 

4.2 Naravovarstvena nadzorna služba 

 

Naravovarstvena nadzorna služba je organizirana na podlagi 155. in 156 člena  Zakona o varstvu 

narave (Uradni list RS št. 46/14 ZON – C), ki določata, da neposredni nadzor v naravi z vsemi 

določenimi pooblastili izvajajo naravovarstveni nadzorniki določenega upravljalca zavarovanega 

območja, med katere se šteje tudi PŠJ tako po 167. členu tega zakona. Hkrati pa je tudi v 27. členu 

ZRPŠJ (Uradni list RS št. 57/1996 ZRPSJ) 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 PŠJ 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 PŠJ 11 pooblaščenih uradnih oseb - naravovarstveni nadzornikov, od katerih se bosta 2 

vključevala v nadzor le po potrebi. 

Kot je razvidno iz spodnje tabele večina naravovarstvenih nadzornikov, ki so vključeni v službo za 

organizacijo obiska in trženje dejavnosti parka, opravlja tudi druga dela, ki niso neposredno vezana na 

naravovarstveni nadzor. 

 

Tabela : delež delovnega časa namenjenega naravovarstvenem nadzoru za leto 2016 

 

Delovno mesto: 

 

Delež časa namenjen 

neposrednemu 

nadzoru 

Delež časa namenjen 

drugim nalogam 

povezanim z 

nadzorom 

VODJA ODDELKA VIŠJI 

NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC 

(NARAVOVARSTVENO NADZORNA 

SLUŽBA) 

-  (1) - 40% - (2) – 60% 

NARAVOVARSTVENI NADZORNIK I 

(NARAVOVARSTVENO NADZORNA 

SLUŽBA) 

- (1) - 90% - (2) - 10% 

VODJA ODDELKA NARAVOVARSTVENI 

NADZORNIK II 

(SLUŽBA ZA ORGANIZACIJO OBISKA IN 

TRŽENJE DEJAVNOSTI PARKA) 

- (1) - 10% - (2) - 10% 

NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III 

(SLUŽBA ZA ORGANIZACIJO OBISKA IN 

TRŽENJE DEJAVNOSTI PARKA) 

- (1) - 5% - (2) – 5% 
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NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III 

(SLUŽBA ZA ORGANIZACIJO OBISKA IN 

TRŽENJE DEJAVNOSTI PARKA) 

DVE DELOVNI MESTI 

-  (1) -55 % 

 

- (2) – 5% 

NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V 

(SLUŽBA ZA ORGANIZACIJO OBISKA IN 

TRŽENJE DEJAVNOSTI PARKA) 

PET DELOVNIH MEST 

-  (1) - 55 % 

 

- (2) – 5% 

VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU V 

(SLUŽBA ZA ORGANIZACIJO OBISKA IN 

TRŽENJE DEJAVNOSTI PARKA) 

10 DELOVNIH MEST – honorarni delavci 

-  (1) - 73% 

 

- (2) – 2% 

 

Prostovoljni naravovarstveni nadzorniki 

 

Pogodbo za prostovoljne naravovarstvene nadzornike, ki so se odločili za nadaljnje sodelovanje s PŠJ 

je podpisalo 23 »starih« prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov, ki so izvedli tudi zamenjavo starih 

izkaznic z novimi. Prostovoljni naravovarstveni nadzorniki redno obveščajo o svojih opažanjih na 

terenu. V začetku leta je 23 prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov oddalo poročilo o svojem delu, 

skladno s pogodbo o prostovoljstvu in programom dela, ki so jo podpisali jeseni 2015. Pogodbe so 

podpisane za nedoločen čas, programe dela pa oblikujemo vsako leto posebej.  

V začetku leta 2016 se je na MOP, Gotenici in v TNP po dolgih letih začelo izvajati izobraževanje za 

naravovarstvene nadzornike, ki se je zaključilo z opravljanjem izpita. 15 kandidatov za prostovoljnega 

naravovarstvenega nadzornika je uspešno opravilo izpit in s PŠJ podpisalo pogodbo o prostovoljstvu. 

Skupaj s prostovoljnimi naravovarstvenimi nadzorniki, ki so izpit opravili v prejšnjih letih, ima PŠJ skle-

njenih 38 pogodb o prostovoljstvu.  

 

Poleg poklicnih in prostovoljnih naravovarstvenikov delujejo tudi varuhi narave, ki so 

ravno tako navdušeni ambasadorji varstva narave saj so vanj vključeni neobvezno in prostovoljno ter 

jih sestavljajo v glavnem mladi, ki delujejo v mreži šol parka, jamarskega krožka na OŠ Divača pa tudi 

starejši varuhi iz parka ali njene okolice, ki nam pomagajo popisovati posebnosti, promovirati varstvo 

narave in vrednot in reševati naravo pred grožnjami zaradi neznanja in arogance drugih. 

 

4.3 Druge oblike dela 

 

Za pomoč pri kakovostnem izvajanju aktivnosti zavoda in predstavitvi zavarovanega območja so bili  

zaposleni študentje za potrebe vodniške službe, prodaje spominkov in vzdrževanja. Za delo vodenja in 

prodaje spominkov je bilo porabljenih 11.304,50 ur, za  vzdrževanje pa 368,50 ur. Poleg študentskega 

dela je vzdrževalna dela opravljal tudi en upokojenec v višini 328 ur. Študentsko delo in delo 

upokojencev se financira iz sredstev nejavnega vira financiranja in tržne dejavnosti . Realizirane ure so 

v skladu s planiranimi.  

 

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.  
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5. FINANČNO POROČILO 

 

Finančno poročilo zavoda je bil pripravljen na podlagi: 

- podatkov o višini sredstev državnega proračuna, ki so v letu 2016 predvidena za financiranje 

dejavnosti javne službe ohranjanja narave in programa vpisa Dinarskega krasa na Unescov 

seznam. Posredovalo nam jih je Ministrstvo za okolje in prostor; 

- podatkov o višini sredstev državnega proračuna, ki so v letu 2016 predvidena za financiranje 

dejavnosti programov javne službe s strani drugih ministrstev; 

- podatkov o višini ocene sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za 

sofinanciranje programa vpisa Dinarskega krasa na Unescov seznam in programa MAB; 

- ocene vrednosti finančnih sredstev, ki jih bo mogoče v prihodnjem letu pridobiti z 

opravljanjem lastne dejavnosti; 

- ocene sredstev, ki bodo v letu 2016 pridobljena v okviru projektov oziroma programov, ki so v 

pripravi, v potrjevanju oziroma je za njihovo izvajanje že podpisana pogodba; 

- sredstev, zagotovljenih v okviru strukturnih skladov Resolucije o nacionalnih razvojnih 

projektih Vlade RS za obdobje 2007–2023, postavka »povezovanje naravnih in kulturnih 

potencialov Krasa«, ki bodo v letu 2016 namensko porabljena po sprejetem programu; 

- Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 

(Ur. l. RS, št. 91/2000 s spremembami); 

- Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/1999 s spremembami); 

- Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 s spremembami); 

- Zakona o javnih financah, (Ur. l. RS, št. 79/1999 s spremembami) in 

- Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012 s spremembami). 

 

Poraba prejetih sredstev je opredeljena za vsakega od zgoraj navedenih sklopov. Zavod v svojih 

knjigovodskih evidencah ločeno izkazuje prihodke in stroške za dejavnost javnih služb (za vsako 

dejavnost javnih služb) ter za dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu.  

 

Podlaga za ločeno ugotavljanje prihodkov in odhodkov je neposredna vsebinska povezanost sredstev 

in virov sredstev z opravljanjem posamezne dejavnosti. Glede na vsebinsko povezanost se posamezna 

dejavnost vodi na ustreznem stroškovnem mestu. V skladu z navedenim se ločeno za posamezno vrsto 

dejavnosti ugotavljajo prihodki in stroški oziroma odhodki. Programski stroški se pripisujejo 

neposredno k nalogam po sklopih, splošni stroški oziroma odhodki se razporejajo na podlagi ključev. 

Podlaga za določitev ključev so ure zaposlenih. 

 

Prihodki se razporejajo na posamezne dejavnosti oziroma stroškovna mesta takoj ob nastanku 

poslovnega dogodka na podlagi knjigovodskih listin. Podlaga za razporejanje stroškov oziroma 

odhodkov so aktivnosti oziroma njihova povezanost s transakcijami po posameznih dejavnostih. 

Nekaterih stroškov oziroma odhodkov ni mogoče neposredno razporediti po posameznih dejavnostih 

oziroma stroškovnih mestih, zato smo na podlagi ocene stroškov za leto 2016 kot sodilo za 

razporejanje skupnih stroškov (elektrika, komunala, telefon, pisarniški material, varovanje, 

zavarovanje …) upoštevali predvidene ure zaposlenih. 

 

V skladu z navodili MOP je zavod iz proračunskih sredstev za plače zaposlenih v javni službi prejel 

488.181,55 EUR. Sredstva nejavnega vira financiranja in tržne dejavnosti so realizirane v skladu s 

predvideno dinamiko.  
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5.1  PRIHODKI 

 

Vrednost ustvarjenih prihodkov v letu 2016 znaša 2.308.712,75 EUR. 

5.1.1 Prihodki MOP – redna dejavnost  

 

Razdelitev prihodkov po posameznih postavkah: 

- prihodki iz proračuna RS – Ministrstvo za okolje in prostor – redna dejavnost: 
488.181,55 EUR (ta prihodek je edini tekoči transfer, ki je namenjen izključno za plače 21 

zaposlenih javnih uslužbencev) – proračunska postavka 153240 – Park Škocjanske jame. 

5.1.2 Prihodki drugih javnih virov  

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je prek programa Nacionalne komisije za UNESCO 

financiralo aktivnosti v okviru programa MAB v Biosfernem območju Kras– proračunska postavka 

569510 – Programi UNESCO v višini 8.000,00 EUR. 

5.1.3  Prihodki iz projektov 

 

V letu 2016 se je izvajal projekt Priprava nominacije za vpis Klasičnega krasa na Seznam 

svetovne dediščine. Financiranje projekta je bilo v tem obdobju izključno iz sredstev nejavnega vira 

financiranja PŠJ. 

5.1.4  Lastni prihodki EUR 

5.1.4.1 Prihodki iz nejavnega vira financiranja  

 

Prihodki iz nejavnega vira financiranja znašajo skupaj 1.747.097,78 EUR in se nanašajo na: 

- prihodke od vstopnin: 1.695.068,91 (vstopnine za ogled jame, muzejev …); 

- najemnine: 36.701,67 EUR (najemnina gostinskega objekta); 

- prevrednotovalni poslovni prihodki: 1.265,57 EUR 

- druge prihodke: 14.061,63 EUR (kotizacije za delavnice, predavanja, nagrade, odškodnine,…). 

5.1.4.2 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 

 

Prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu znašajo 65.433,42 EUR. Nanašajo se na 

prihodke od prodaje blaga v trgovini s spominki. Realizacija prihodkov je skladu z načrtovanimi.  

 

5.2  STROŠKI  

 

Vsi stroški zavoda za leto 2016 znašajo 2.090.212,20 EUR. 

 

5.2.1  Stroški MOP – redna dejavnost  

 

Namenska sredstva MOP v višini 488.181,55 EUR pokrivajo večji del stroškov plač 21 zaposlenim 

javnim uslužbencem. Razlika manjkajočih sredstev za plače v višini 97.192,55 EUR  je pokrita iz 

sredstev nejavnega vira financiranja. 
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5.2.2  Stroški drugih javnih virov  

 

V okviru programa MAB je bilo 8.000,00 EUR proračunskih sredstev namenjeno za programske 

stroške.  

 

5.2.3  Stroški za izvedbo projektov redne dejavnosti 

 

V letu 2016 se nadaljujejo aktivnosti na pripravi kandidatur za nove projekte ter projektu Priprava 

nominacije za vpis Klasičnega krasa na Seznam svetovne dediščine. Stroški projektne 

dejavnosti so v celoti financirani s sredstvi nejavnega vira financiranja PŠJ.  

 

5.2.4  Stroški lastne dejavnosti  

 

Stroški lastne dejavnosti znašajo 1.594.030,65 EUR: 

 

 Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim 378.193,10 EUR  

 

Stroški plač v okviru lastne dejavnosti znašajo 378.193,10 EUR. Vključujejo sofinanciranje plač 21 

javnim uslužbencem v višini 97.192,55 EUR, plače honorarnih vodnikov, pripravnika in projektnih 

delavcev 239.909,17 EUR, sofinanciranje projektnih plač 21.940,50 EUR in plačo zaposlenega v tržni 

dejavnosti 19.150,88 EUR.  

Stroški plač so realizirani v višini 97% in so v skladu s predvideno dinamiko v programu dela in 

finančnem načrtu za leto 2016. Stroški plač se financirajo iz nejavnega vira financiranja, razen stroška 

plače za zaposlenega v tržni dejavnosti, ki se iz tega vira tudi financira.  

 

 Materialni stroški in storitve 800.741,32 EUR  

 

Od skupnih materialnih stroškov in storitev v okviru lastne dejavnosti je 601.600,53 EUR neposredno 

pripisanih posamezni aktivnosti po nastanku dogodka (od tega je 41.526,09 EUR za stroške tržne 

dejavnosti, 6.964,80 EUR za sofinanciranje programov in 3.313,01 EUR za sofinanciranje projektov), 

199.140,79 EUR pa je namenjeno splošnim stroškom. 

 

Materialni stroški so realizirani v višini 83% od skupaj predvidenih v letu 2016.  

 

 Amortizacija 415.096,23 EUR 

 

Strošek amortizacije za leto 2016 znaša 415.096,23 EUR, od tega znaša letni obračun amortizacije 

394.352,14 EUR. Glede na računovodske usmeritve PŠJ je za razporeditev obračunane amortizacije 

upoštevana vključenost amortizacije v ceno storitve, zato je knjižena v stroške. 

Odpis nabavljenega drobnega inventarja v letu 2016 znaša 20.744,09 EUR in je neposredno pripisan 

posamezni aktivnosti po nastanku dogodka. 
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Preglednica 7: Splošni stroški (v EUR) 
 

 
 

 

5.3  Investicije  

 

Od skupnih investicij v nakup nematerialnega premoženja, opreme in investicijskega vzdrževanja 

objektov v višini 350.703,38 EUR znaša sofinanciranje projektnih investicij 1.550,81 EUR. 

 

5.4 Davek od dohodkov pravnih oseb  

 

Na osnovi pozitivnega rezultata poslovanja za leto 2016 znaša davek od dohodkov pravnih oseb 

27.618,81 EUR. 

 

 

konto opis

PLAN            

2016

REALIZACIJA 

2016

% 

REALIZACIJE

4602 stroški energije (el.en.,goriva, kuriva..) 33.000,00 31.311,98 94,88

4605 stroški strokovne literature 4.000,00 3.965,11 99,13

4606 stroški pisarniškega materiala 10.000,00 6.844,43 68,44

4610 stroški telef.,pošte.. 15.000,00 15.687,28 104,58

46102 stroški varovanja 9.000,00 8.427,10 93,63

4612 stroški zavarovanja in plačilnega prometa 55.800,00 58.883,51 105,53

4613 stroški intelektualnih storitev 6.000,00 7.269,28 121,15

4614 stroški komunalnih in prevoznih storitev 25.000,00 28.265,17 113,06

4615 povračila stroškov v zvezi z delom 12.000,00 10.292,08 85,77

4616 stroški dela preko štud.s,nagrade dijakom.. 1.000,00 983,37 98,34

4617 stroški reprezentance 10.000,00 7.452,97 74,53

4619 najemnine 7.000,00 2.831,92 40,46

465 nadomestio za uporabo stavbnega zemljišča 1.500,00 1.722,34 114,82

469 prevrednotovalni poslovni odhodki 4.000,00 8.008,56 200,21

46502 prispevek za zaposlovanje invalidov 6.700,00 7.195,69 107,40

Skupaj 200.000,00 199.140,79 99,57
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5.5 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

 

Prihodki zavoda znašajo 2.308.712,75 EUR, stroški 2.090.212,20 EUR. Presežek prihodkov nad 

odhodki znaša 218.500,55 EUR, po odbitku davka od dohodkov pravnih oseb, ki znaša 27.618,81 EUR 

pa znaša presežek prihodkov nad odhodki 190.881,74 EUR.  

 

Predlagamo, da se presežek prihodkov nad odhodki v letu 2016 nameni za izvedbo investicij v 

naslednjem letu in ga v letu 2017 razporedi med dolgoročne vire na konto 9800 (obveznosti za 

sredstva v upravljanju). 
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Graf 2 : Stroški plač, materialni stroški in investicije 

 

 
 

 

Graf 3: Skupaj odhodki po virih financiranja 
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Preglednica 8: Bilanca stanja (v EUR) 

 

 
 

realizacija   

leto 2015

plan leto  

2016

realizacija 

2016

inedeks 

realizacija 

2016/ 

realizacija 

2015

inedeks  

realizacija 

2016/        

plan 2016

SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU 7.241.851 7.713.341 7.197.212 99 93

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 462.233 392.522 463.600 100 118

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 208.213 223.165 243.873 117 109

02 NEPREMIČNINE 8.250.992 8.565.138 8.421.767 102 98

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 1.697.493 1.774.171 1.860.345 110 105

04 DRUGA OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA 1.843.593 2.110.644 1.820.081 99 86

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETNIH 

OSNOVNIH SREDSTEV 1.409.261 1.357.627 1.404.018 100 103

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 0 0 0

07 DOLOGRAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 0 0 0 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 0 0 0 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 0 0 0 0 0

B) KRATKOČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 872.583 271.000 958.041 110 354

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 

VREDNOSTNICE 2.411 1.500 8.181 339 545

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH 635.762 89.000 799.541 126 898

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 20.241 8.000 24.814 123 310

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 4.464 500 4.061 91 812

14 TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 43.142 42.000 42.726 99 102

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 0 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0 0 0 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 52.906 50.000 39.399 74 79

18 NEPLAČANI ODHODKI 0 0 0 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 113.657 80.000 39.319 35 0

3 C) ZALOGE 47.158 50.000 54.751 116 110

I. AKTIVA SKUPAJ 8.161.592 8.034.341 8.210.004 101 102

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE 0 0 0 0 0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 398.394 549.185 255.924 64 47

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 

VARŠČINE 11.099 10.800 11.218 101 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 52.737 60.000 54.409 103 91

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 312.940 393.385 178.995 57 46

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 21.438 50.000 11.015 51 22

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 180 10.000 287 159 3

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 0 0 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 0 0 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 0 0 0 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 25.000 0 #DEL/0! 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 7.763.198 7.485.156 7.954.080 102 106

90 SPLOŠNI SKLAD 0 0 0 0 0

91 REZERVNI SKLAD 0 0 0 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 0 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 0 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 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 0 0 0 0 0

9411

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 

PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 0 0 0 0 0

9413 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0 0 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 0 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 0 0 0 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 0 0 0

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA 7.567.554 7.485.156 7.763.198 103 104

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 0 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 195.644 0 190.882 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 0 0 0

I. PASIVA SKUPAJ 8.161.592 8.034.341 8.210.004 101 102

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 0 0 0

ČLENITEV 

SKUPIN 

KONTOV NAZIV SKUPINE  KONTOV

ZNESEK
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Preglednica 9: Izkaz prihodkov in odhodkov (v EUR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZNESEK                    indeks     

relizacija 2015 plan  2016 realizacija 2016

realizacija2016/ 

realizacija 2015

realizacija2016/

plan2016

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 2.183.910 2.038.782 2.300.562 105 113

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 2.127.812 1.973.782 2.235.131 105 113

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 56.098 65.000 65.431 117 101

762 B) FINANČNI PRIHODKI 0 0 0 0 0

763 C) DRUGI  PRIHODKI 16.215 0 6.886 42 0

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 1.265 0 0

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 1.265 0 0

DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI 0 0 0 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI 2.200.125 2.038.782 2.308.713 105 113

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 708.985 809.524 718.745 101 89

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 30.186 38.665 34.922 116 90

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 125.163 100.000 114.783 92 115

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 553.636 670.859 569.040 103 85

F) STROŠKI DELA 779.198 893.258 866.375 111 97

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 624.995 665.196 663.750 106 100

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 97.784 104.293 108.005 110 104

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 56.419 123.769 94.620 168 76

462 G) AMORTIZACIJA 373.635 275.000 415.366 111 151

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 0 0 0

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 98.789 60.000 81.706 83 136

467 K) FINANČNI ODHODKI 0 0 2 0 0

468 L) DRUGI ODHODKI 2.634 0 10 0 0

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687) 9.791 1.000 8.008 82 801

N) CELOTNI ODHODKI 1.973.032 2.038.782 2.090.212 106 103

O) PRESEŽEK  PRIHODKOV 227.093 0 218.501 96 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 0 0 0

del 80 DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 31.449 0 27.619 88 0

del 80

Presežek prihodkov obračuskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 195.644 0 190.882 98 0

del 80

Presežek odhodkov obračuskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 0 0 0 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 

pokritju odhodkov obračunskega obdobja 0 0 0 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih 

ur v obračunskem obdobju (celo število) 34 36 35 103 1

število mesecev poslovanja 12 12 12 100 1

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV
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Preglednica 10: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (v EUR) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 prihodki in odhodki 

za izvajanje javne 

službe 

prihodki in odhodki 

od prodaje blaga in 

storitev na trgu

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 2.235.131 65.431

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 2.235.131 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 0 65.431

762 B) FINANČNI PRIHODKI 0 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 6.883 3

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 1.265 0

D) CELOTNI PRIHODKI 2.243.279 65.434

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 677.660 41.085

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 34.922

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 114.783 0

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 562.877 6.163

F) STROŠKI DELA 847.224 19.151

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 649.705 14.045

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 105.744 2.261

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 91.775 2.845

462 G) AMORTIZACIJA 414.925 441

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 81.706 0

467 K) FINANČNI ODHODKI 2

468 L) IZREDNI ODHODKI 10

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687) 8.008 0

N) CELOTNI ODHODKI 2.029.535 60.677

O) PRESEŽEK  PRIHODKOV 213.744 4.757

P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0

del 80 I) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 27.018 601

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 186.726 4.156

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 0 0

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV

ZNESEK
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Preglednica 11: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (v EUR) 

 

 

realizacija leto 

2015 plan leto 2016

 realizacija leto 

2016

realizacija 

2016/        

plan 2016

realizacija 

2016/ 

realizacija 

2015

I. SKUPAJ PRIHODKI 2.412.489 2.218.782 2.329.050 105 97

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 2.356.391 2.153.782 2.263.619 105 96

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 748.130 503.682 488.182 97 65

a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna 482.288 502.182 488.182 97 101

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 453.861 502.182 488.182 97 108

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 28.427 0 0 0 0

b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 1.060 1.500 0 0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 1.060 1.500 0 0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 0 0 0 0 0

c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 0 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 0 0 0 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 0 0 0 0 0

d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 129.700 0 0 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 81.700 0 0 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 48.000 0 0 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 0 0 0 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 0 0 0 0 0

del 740 e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 0 0 0 0 0

741 f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 135.082 0 0 0 0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 1.608.261 1.650.100 1.775.437 108 110

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 1.565.024 1.650.100 1.767.494 107 113

7102 Prejete obresti 0 0 0 0 0

del 7100 

+del 7101

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in 

javnih f inančnih institucij ter drugih podjetij in f inančnih institucij 0 0 0 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 43.237 0 6.678 0 15

72 Kapitalski prihodki 0 0 1.265 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0 0 0 0 0

731 Prejete donacije iz tujih virov 0 0 0 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 0 0 0 0 0

786 Ostala prejeta  sredstva iz proračuna EU 0 0 0 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0 0 0 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  NA TRGU 56.098 65.000 65.431 101 117

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 56.098 65.000 65.431 101 117

del 7102 Prejete obresti 0 0 0 0 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja 0 0 0 0 0

del 7100 

+del 7101

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in 

javnih f inančnih institucij ter drugih podjetij in f inančnih institucij 0 0 0 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki  ne izhajajo  izvajanja javne službe 0 0 0 0 0

 II. SKUPAJ ODHODKI 2.315.513 2.218.782 2.139.118 96 92

1. ODHODKI  ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 2.261.268 2.153.782 2.078.976 97 92

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 745.468 770.962 737.995 96 99

del 4000 Plače in dodatki 671.457 668.950 640.809 96 95

del 4001 Regres za letni dopust 12.296 23.897 24.730 103 201

del 4002 Povračila in nadomestila 54.320 69.319 61.891 89 114

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.277 0 5.566 0 436

del 4004 Sredstva za nadurno delo 2.561 4.000 976 24 0

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 0 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 3.557 4.796 4.023 84 113

B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost 96.831 103.961 107.078 103 111

del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 51.812 56.161 57.565 102 111

del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 41.986 44.992 46.162 103 110

del 4012 Prispevki za zaposlovanje 762 381 927 243 122

del 4013 Prispevki za porodniško varstvo 592 634 651 103 110

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja 1.679 1.793 1.773 99 106

C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 688.960 951.659 768.997 81 112

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 193.312 459.131 249.588 54 129

del 4021 Posebni material in storitve 27.258 25.000 50.914 204 187

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 57.671 70.000 63.745 91 111

del 4023 Prevozni stroški in storitve 27.093 30.000 24.471 82 90

del 4024 Izdatki za službena potovanja 16.952 28.000 21.175 76 125

del 4025 Tekoče vzdrževanje 163.500 159.528 141.975 89 87

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 13.377 10.000 9.757 98 73

del 4027 Kazni in odškodnine 0 0 0 0 0

 del 4029 Drugi operativni odhodki 189.797 170.000 207.372 122 109

403 d) Plačila domačih obresti 0 1.000 2 0 0

404 E) Plačila tujih obresti 0 0 0 0 0

410 F) Subvencije 0 0 0 0 0

411 G) Transferi posameznikom in gospodinjstvo 0 0 0 0 0

412 H) Transferi neprofitnim organizacija in ustanovam 0 0 0 0 0

412 I) Drugi tekoči domači transferji 0 0 0 0 0

J) Investicijski odhodki 730.009 326.200 464.904 143 64

4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 90.067 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 0 0 0

4202 Nakup opreme 124.549 60.000 130.091 217 104

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 0 0 0

4204 Novogradnja, rekonstrukcije 0 55.000 0 0 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 572.445 0 34.623 0 0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 200.000 199.890 100 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 33.015 11.200 10.233 91 31

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski 

inženiring 0 0 0 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STRITEV NA TRGU 54.245 65.000 60.142 93 111

del 400

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu 15.798 16.210 16.767 103 106

del 401

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porab blaga in 

storitev na trgu 2.186 2.125 2.308 109 106

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 36.261 46.665 41.067 88 113

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 96.976 0 189.932 0 0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 0 0 0

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV

indeks
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Preglednica 12: Izkaz stanja in gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (v EUR) 

 

 
 

Preglednica 13: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb (v EUR) 

 

 

NAZIV

Nabavna 

vrednosti 

(1.1.)

Popravek 

vrednosti 

(1.1.)

Povečanje 

nabavne 

vrednosti 

Povečanje 

popravka 

vrednosti

Zmanjšanje 

nabavne 

vrednosti

Zmanjšanje 

popravka 

vrednosti

Amortizacija  

31.12.2016

Neodpisana 

vrednost - 

plan 

31.12.2016

Prevrednote

vanje zaradi 

okrepitve

Prevrednote

vanje zaradi 

oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8

9 (2-3+4-5-

6+7-8 10 11

I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva 10.379.657 3.137.806 371.854 0 79.442 28.752 365.804 7.197.211 0 0

A. Dolgoročni odloženi stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 265.675 143.454 10.232 0 29.459 8.842 7.953 103.883 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 196.558 64.759 0 0 7.954 0 8.001 115.844 0 0

D. Zemljišča 392.476 0 199.890 0 0 0 0 592.366 0 0

E. Zgradbe 7.858.516 1.697.493 66.247 0 42.029 13.565 229.751 5.969.055 0 0

F. Oprema 1.663.241 1.231.484 94.925 0 0 6.345 120.024 413.003 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 3.191 616 560 0 0 0 75 3.060 0 0

II. Neopredmetena sredstva in opredmetena 

sredstva v lasti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročni odloženi stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena 

sredstva v finančnem najemu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročni odloženi stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZNESEK

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL

Znesek 

odpisnih 

naložb in 

danih 

posojil

I. Dolgoročne finančne naložba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Naložbe v delnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v delnice v f inančne institucije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v delnice vtujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Naložbe v deleže 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v deleže v f inančne institucije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki 

imajo obliko d.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki 

imajo obliko d.o.o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naložbe v deleže v tujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Naložbe v plemenite kovine, drage 

kamne, umetniška dela in podobno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druge dolgoročne kapitalske 

naložbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Namensko premoženje, preneseno 

javnim skladom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v last drugim 

pravnim osebam javnega praa, ki imajo 

prmoženje v lasti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 

doma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v 

tujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Dolgoročna dana posojila in depoziti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.Dolgoročno dana posojila. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročno dana posojila janim skladom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila javnim 

podjetjem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Dolgoročno dana posojila f inančnim 

institucijam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Dolgoročno dana posojila privatnim 

podjetjem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem 

države 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila državnemu 

proračunu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročno dana posojila z 

odkupom vrednostnih papirjev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Domačih vrednostnih papirje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Tujih vrednostnih papirjev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Dolgoročno dani depoziti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim 

bankam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Drugi dologorčno dani depoziti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druga dolgoročno dana posojila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Skupaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Knjigovodsk

a vrednost 

naložb in 

danih posojil

Znesek 

naložb in 

danih posojil 

(1.1.)

Znesek 

popravkov  

naložb in 

danih posojil

Znesek 

povečanja   

naložb in 

danih posojil

Znesek 

povečanja 

popravkov  

naložb in 

danih posojil

Znesek 

zmanjšanja   

naložb in 

danih posojil

Znesek 

zmanjšanja  

popravkov  

naložb in 

danih posojil

Znesek 

naložb in 

danih posojil 

(31.12.)

Znesek  

popravkov 

naložb in 

danih posojil 

(31.12.)
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Preglednica 14: Izkaz računa financiranja (v EUR) 

 

 
 

V skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu Uradni list, št 55/15, v nadaljevanju ZFisP se je v 77. členu zakona o 

izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 UL RS št 80/16 določil način izračunavanja 

presežkov institucionalnih enot sektorja države.  

 

Izračun fiskalnega presežka za PŠJ: 

 

 
 

Presežek v višini 189.932 EUR, izračunan po 77. členu ZIPRS1718 je znižan za neplačane obveznosti iz Bilance 

stanja - razred 2.  

Iz zgornjega izračuna je  razvidno, da ima PŠJ izkazan presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka, 

zato negativnega presežka ne evidentira na skupino kontov 985800. 

 

 

 plan 2016 realizacija 2016

indeks 

realizacija 

2016/ plan 

2016

1 2 4 5 6

50 VII. ZADOLŽEVANJE 0 0 0

500 Domače zadolževanje 0 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih f inančnih institucijah 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0 0 0

501 Zadolževanje v tujini 0 0 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 0 0 0

550 Odplačila domačega dolga 0 0 0

5501 Odplačila dolga domačim bankam 0 0 0

5502 Odplačila dolga drugim finančnim institucijam 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga državnemu proračunu 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga  drugim javnim skladom 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga  drugim domačim kreditodajalcem 0 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 0 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 0 0 0

IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA 0 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 250.000 189.932 76

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 0 0 0

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV KONTA

ZNESEK

Zap.št. Bilančna postavka

znesek v 

EUR

1 presežek po denarnem toku (R4>R7) 189.932

2 obveznosti iz Bilance stanja (R2) 255.924

3 obveznosti iz Bilance stanja (R9) 0

4 vse obveznosti (R+R9) 255.924

5 presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka -65.992
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Preglednica 15: Prihodki po dinamiki (v EUR) 

 

 
 

VRSTA PREJEMKA KO NTO realizacija plan relizacija

evid. 2015 2016 2016

I.

PREJEMKI ZA IZVAJANJE 

JAVNE SLUŽBE (A+B) 74 2.356.391 2.153.782 2.263.619 105 96

A

PRIHODKI IZ SREDSTEV 

JAVNIH FINANC (1.+2.+3.) 74 748.130 489.682 488.182 100 65

1.

SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA 74 611.988 488.182 488.182 100 80

1.1.

SREDSTVA ZA TEKOČO 

PORABO 7400 535.561 488.182 488.182 100 91

1.2. SREDSTVA ZA INVESTICIJE 7400 76.427 0 0 0 0

2

DRUGI PREJEMKI IZ 

PRORAČUNA 74 1.060 1.500 0 0 0

2.1.

SREDSTVA ZA TEKOČO 

PORABO (min.za za izobr., 

znanost, kulturo in šport, MK..) 740002 0 0 0 0

2.2.

SREDSTVA ZA INVESTICIJE 

(OBČINA) 74 0 0 0 0 0

2.3.

DRUGI PREJEMKI IZ 

PRORAČUNA (OBČINA) 7401 1.060 1.500 0 0 0

3

PREJETA SREDSTVA IZ 

DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 

SREDSTEV PRORAČUNA EU* 74 135.082 0 0 0 0

B

DRUGI PREJEMKI ZA 

IZVAJANJE DEJAVNOSTI 

JAVNE SLUŽBE 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 71,72,73 1.608.261 1.664.100 1.775.437 107 110

1.

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV IZ 

NASLOVA JAVNE SLUŽBE 71 1.565.024 1.664.100 1.767.494 106 113

2. PREJETE OBRESTI 7102 0 0 0 0 0

3.

PREJETE DIVIDENDE IN 

DRUGI DELEŽI V DOBIČKU 

PODJETIJ IN FINANČNIH 

INSTITUCIJ 72 0 0 0 0 0

5.

DONACIJE IZ DOMAČIH 

VIROV 730 0 0 0 0 0

6. DONACIJE IZ TUJINE 731 0 0 0 0 0

7. DRUGI PRIHODKI 7141 43.237 0 7.943 0 18

II.

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU 71 56.098 65.000 65.431 101 117

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU (1.+2.+3.+4.+5.) 71 56.098 65.000 65.431 101 117

1.

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU ** 7130 56.098 65.000 65.431 101 117

2. PREJETE OBRESTI 7102 0 0 0 0 0

3.

PREJEMKI OD NAJEMNIN, 

ZAKUPNIN IN DRUGI 

PRIHODKI OD PREMOŽENJA 7103 0 0 0 0 0

4.

PREJETE DIVIDENDE IN 

DRUGI DELEŽI V DOBIČKU 

PODJETIJ IN FINANČNIH 

INSTITUCIJ 7100 0 0 0 0 0

6.

DRUGI TEKOČI PREJEMKI, KI 

NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA 

JAVNE SLUŽBE 7141 0 0 0 0 0

I.+II. SKUPAJ  PREJEMKI 2.412.489 2.218.782 2.329.050 105 97

indeks                    

realizacija 2016  /          

plan. 2016

indeks                

realizacija 2016 /  

realizacija 2015
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Preglednica 16: Odhodki po dinamiki (v EUR) 

 

 

 VRSTA IZDATKA KO NTO  realizacija plan realizacija

evid. 2015 2016 2016

I.

IZDATKI ZA IZVAJANJE 

JAVNE SLUŽBE 

(1.+2.+3.+4.+5.) 2.261.268 1.973.782 2.078.976 105 92

1.

PLAČE IN DRUGI 

IZDATKI ZAPOSLENIM 400 745.468 770.962 737.995 96 99

1.1. PLAČE IN DODATKI 4000 671.457 668.950 640.809 96 95

1.2.

REGRES ZA LETNI 

DOPUST 4001 12.296 23.897 24.730 103 201

1.3.

POVRAČILA IN 

NADOMESTILA 4002 54.320 69.319 61.891 89 114

1.4.

SREDSTVA ZA DELOVNO 

USPEŠNOST 4003 1.277 0 5.566 0 0

1.5.

SREDSTVA ZA 

NADURNO DELO 4004 2561 4000 976 0 0

1.6.

DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM - 

JUBILEJNE NAGRADE, 

ODPRAVNINE 4009 3.557 4.796 4.023 84 113

2.

PRISPEVKI IN DAVKI NA 

PLAČE 401+4028 96.831 103.961 107.078 103 111

2.1.

PRISPEVKI 

DELODAJALCEV ZA 

SOCIALNO VARNOST 401 95.152 102.168 105.305 103 111

2.2. PREMIJE KDPZ 4015 1.679 1.793 1.773 99 106

3.

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 402 688.960 822.859 768.997 93 112

3.1.

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 

MATERIAL IN STORITVE 4020 193.312 330.331 249.588 76 129

3.2.

POSEBNI MATERIAL IN 

STORITVE 4021 27.258 25.000 50.914 204 187

3.3.

ENERGIJA, VODA, 

KOMUNALNE STORITVE 

IN KOMUNIKACIJE 4022 57.671 70.000 63.745 91 111

3.4.

PREVOZNI STROŠKI IN 

STORITVE 4023 27.093 30.000 24.471 82 90

3.5.

IZDATKI ZA SLUŽBENA 

POTOVANJA 4024 16.952 28.000 21.175 76 125

3.6. TEKOČE VZDRŽEVANJE 4025 163.500 159.528 141.975 89 87

3.7.

NAJEMNINE IN 

ZAKUPNINE 4026 13.377 10.000 9.757 98 0

3.8. KAZNI IN ODŠKODNINE 4027 0 0 0 0 0

3.9.

DRUGI OPERATIVNI 

IZDATKI 4029 189.797 170.000 207.372 122 109

4.

IZDATKI  

FINANCIRANJA 403 0 1.000 2 0 0

5. INVESTICIJSKI IZDATKI 420 730.009 275.000 464.904 169 64

II.

IZDATKI  IZ NASLOVA 

PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU 

(1.+2.+3.+4.+5.) 54.245 65.000 60.142 93 111

1.

PLAČE IN DRUGI 

IZDATKI ZAPOSLENIM 400 15.798 16.210 16.767 103 106

2.

PRISPEVKI IN DAVKI NA 

PLAČE 401 2.186 2.125 2.308 109 106

3.

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 402 36.261 46.665 41.067 88 113

3.1.

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 

MATERIAL IN STORITVE 4020 36.261 46.665 41.067 88 113

3.2.

POSEBNI MATERIAL IN 

STORITVE 4021 0 0 0 0 0

3.3.

ENERGIJA, VODA, 

KOMUNALNE STORITVE 

IN KOMUNIKACIJE 4022 0 0 0 0 0

3.4.

PREVOZNI STROŠKI IN 

STORITVE 4023 0 0 0 0 0

3.5.

IZDATKI ZA SLUŽBENA 

POTOVANJA 4024 0 0 0 0 0

3.6. TEKOČE VZDRŽEVANJE 4025 0 0 0 0 0

3.7.

NAJEMNINE IN 

ZAKUPNINE 4026 0 0 0 0 0

3.8. KAZNI IN ODŠKODNINE 4027 0 0 0 0 0

3.9.

DRUGI OPERATIVNI 

IZDATKI 4029 0 0 0 0 0

4.

IZDATKI  

FINANCIRANJA 403 0 0 0 0 0

I.+II. SKUPAJ IZDATKI 2.315.513 2.038.782 2.139.118 105 92

indeks                    

realizacija 2016  

/plan 2016

indeks                

realizacija 2016 /  

realizacija 2015
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Preglednica 17: Prihodki po dinamiki 

 

 
 

Preglednica 18: Odhodki po dinamiki 

 

 
 

Preglednica 19: Izdatki po virih (v EUR) 

 

 
 

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

1

Sredstva 

državnega 

proračuna 

(MOP)

47.360 €          47.360 €    47.360 €    47.360 €    47.360 €    61.942 €    47.360 €    47.360 €    47.360 €           47.360 €    - €                - €                  488.182 €    

2

Sredstva iz 

drugih javnih 

virov

- €                    - €             - €             - €             - €             - €             4.201 €      - €             - €                     - €             - €                3.799 €          8.000 €       

3

Sredstva 

Občinskega 

proračuna

- €                    - €             - €             - €             - €             - €             - €             - €             - €                     - €             - €                - €                  - €              

4

Sredstva 

povrnjena iz 

projektov 

(EU) 

- €                    - €             - €             - €             - €             - €             - €             - €             - €                     - €             - €                - €                  - €              

5

Drugi 

prihodki za 

izvajanje 

dejavnosti 

javne službe-

nejavni vir 

financiranja

16.301 €          22.946 €    50.402 €    81.933 €    145.461 €  168.678 €  288.974 €  500.967 €  336.878 €         138.246 €  79.626 €      31.627 €        1.747.098 € 

6

Sredstva 

prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu

673 €               764 €         2.902 €      3.341 €      6.189 €      8.222 €      10.508 €    15.546 €    10.043 €           4.885 €      1.201 €        1.159 €          65.433 €      

64.334 €          71.070 €    100.664 €  132.634 €  199.010 €  238.842 €  351.043 €  448.932 €  394.281 €         190.491 €  80.827 €      36.585 €        2.308.713 € 

DINAMIKA 

PRIHODKOV 2016

SKUPAJ

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

1

Plače in 

drugi izdatki 

zaposlenim- 

sredstva 

MOP

47.066 €          46.775 €    45.659 €    47.568 €    61.788 €    48.306 €    46.853 €    46.497 €    46.608 €           8.334 €      - €                42.726 €        488.182 €    

2

Plače in 

drugi izdatki 

zaposlenim-

brez 

sredstev 

MOP

9.941 €            6.494 €      11.466 €    13.147 €    31.000 €    33.146 €    35.867 €    37.421 €    41.663 €           69.091 €    67.499 €      21.459 €        378.193 €    

3

Izdatki za 

blago in 

storitve (tudi 

iz projektov)

6.986 €            8.657 €      23.012 €    88.620 €    59.231 €    94.613 €    134.600 €  109.653 €  105.317 €         97.886 €    14.612 €      65.554 €        808.739 €    

4
Izdatki za 

investicije
9.995 €            6.985 €      9.994 €      1.451 €      3.284 €      245.877 €  - €             - €             - €                     12.890 €    5.680 €        75.291 €        371.447 €    

5
Izdatki 

financiranja
- €                    - €             - €             - €             - €             - €             - €             - €             - €                     - €             - €                - €                  2 €              

73.988 €          68.911 €    90.131 €    150.786 €  155.303 €  421.942 €  217.320 €  193.571 €  193.588 €         188.201 €  87.791 €      205.031 €      2.046.563 € SKUPAJ

DINAMIKA 

ODHODKOV 2016

SREDSTVA 

DRŽAVNEGA 

PRO RAČUNA  

(MO P-redna 

dejavnost)

SREDSTVA IZ 

DRUGIH 

JAVNIH 

VIRO V

SREDSTVA 

O BČINSKEGA 

PRO RAČUNA

SREDSTVA 

PRIDO BLJENA 

IZ PRO JEKTO V 

SREDSTVA IZ 

NEJAVNEGA 

VIRA 

FINANCIRANJA

SREDSTVA 

PRO DAJE 

BLAGA IN 

STO RITEV NA 

TRGU SKUPAJ

PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM SKUPAJ S 

PRISPEVKI IN DAVKI 488.181,55 359.042,22 19.150,88 866.374,65

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 8.000,00 759.653,83 41.085,68 808.739,51

IZDATKI FINANCIRANJA 1,81 1,81

INVESTICIJSKI IZDATKI 349.042,35 22.405,12 371.447,47

SKUPAJ 488.181,55 8.000,00 0,00 0,00 1.467.740,21 82.641,68 2.046.563,44

V

R

S

T

A

 

I

Z

D

A

T

K

A

VIRI FINANCIRANJA
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Investicijski izdatki zajemajo nabavo osnovnih sredstev v višini 350.703,38 EUR ter nakup drobnega inventarja v 

višini 20.744,09 EUR, ki je bil ob nakupu odpisan. 

 

 

Preglednica 20: Investicije (v EUR) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

              Realizacija Plan Realizacija

INDEKS 

REA LIZA CIJE Plan

1. Obnova turističnih poti in 

kontrole vstopa v Tihi in 

Šumeči jami

celotna vrednost 

investicije            predhodna leta 2015 2016 2016

   

REALIZACIJA 

2016 /       

PLAN 2016 naslednja leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 6

državni proračun 123.384,26 109.524,33 13.859,93

občinski proračun 0,00

lastna sredstva 165.551,53 30.930,00 79.446,91 6.700,00 47.761,76 712,86

ostali viri: 745.377,29 620.637,89 124.739,40

SKUPAJ EUR: 1.034.313,08 761.092,22 218.046,24 6.700,00 47.761,76 712,86 0,00

              Realizacija Plan Realizacija

INDEKS 

REA LIZA CIJE Plan

2. Dokončanje projektne 

dokumentacije ureditve 

parkirišč ob sprejemnem 

centru, nakup zemljišč v 

Poslovni coni Risnik 

celotna vrednost 

investicije            predhodna leta 2015 2016 2016

    

REALIZACIJA 

2016 /       

PLAN 2016 naslednja leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 6

državni proračun 0,00

občinski proračun 0,00

lastna sredstva 646.729,87 203.000,00 213.624,64 105,23 230.000,00

ostali viri: 0,00

SKUPAJ EUR: 646.729,87 0,00 0,00 203.000,00 213.624,64 105,23 230.000,00

              Realizacija Plan Realizacija

INDEKS 

REA LIZA CIJE Plan

3. Prenova sprejemnega 

centra z gospodarskim 

objektom, čistilna naprava

celotna vrednost 

investicije              predhodna leta 2015 2016 2016

      

REALIZACIJA 

2016 /       

PLAN 2016 naslednja leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 6

državni proračun 143.187,83 95.187,83 48.000,00

občinski proračun 0,00

lastna sredstva 646.772,55 221.057,77 310.001,02 48.500,00 39.133,07 80,69 28.000,00

ostali viri: 539.397,71 539.397,71

SKUPAJ EUR: 1.329.358,09 855.643,31 358.001,02 48.500,00 39.133,07 80,69 28.000,00

              Realizacija Plan Realizacija

INDEKS 

REA LIZA CIJE Plan

4. Računalniška , tele-

komunikacijska in druga 

oprema ter progr.oprema

celotna vrednost 

investicije              predhodna leta 2015 2016 2016

      

REALIZACIJA 

2016 /       

PLAN 2016 naslednja leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 6

državni proračun 5.410,80 950,80 4.460,00

občinski proračun 0,00

lastna sredstva 66.290,68 21.633,21 26.196,94 6.000,00 5.371,01 89,52 7.000,00

ostali viri: 44.362,88 3.349,00 23.173,88 17.840,00

SKUPAJ EUR: 116.064,36 24.982,21 50.321,62 6.000,00 5.371,01 89,52 29.300,00
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              Realizacija Plan Realizacija

INDEKS 

REA LIZA CIJE Plan

5. Sanacija mlina Ukno 

celotna vrednost 

investicije              predhodna leta 2015 2016 2016

      

REALIZACIJA 

2016 /       

PLAN 2016 naslednja leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 6

državni proračun 0,00

Občinski proračun 0,00

lastna sredstva 40.659,52 25.000,00 15.597,13 62,39

ostali viri: 0,00

SKUPAJ EUR: 40.659,52 0,00 0,00 25.000,00 15.597,13 62,39 0,00

              Realizacija Plan Realizacija

INDEKS 

REA LIZA CIJE Plan

6. Merilni instrumenti

celotna vrednost 

investicije              predhodna leta 2015 2016 2016

   

REALIZACIJA 

2016 /       

PLAN 2016 naslednja leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 6

državni proračun 0,00

občinski proračun 0,00

lastna sredstva 14.772,44 1.750,55 3.560,65 2.000,00 3.158,32 157,92 4.145,00

ostali viri: 22.800,00 22.800,00

SKUPAJ EUR: 37.572,44 24.550,55 3.560,65 2.000,00 3.158,32 157,92 4.145,00

              Realizacija Plan Realizacija

INDEKS 

REA LIZA CIJE Plan

7. Mreže, ograje, učne poti, 

Hankejev kanal

celotna vrednost 

investicije              predhodna leta 2015 2016 2016

     

REALIZACIJA 

2016 /       

PLAN 2016 naslednja leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 6

državni proračun 0,00

občinski proračun 0,00

lastna sredstva 70.648,51 41.898,60 12.000,00 8.677,60 72,31 8.000,00

ostali viri: 0,00

SKUPAJ EUR: 70.648,51 41.898,60 0,00 12.000,00 8.677,60 72,31 8.000,00

              Realizacija Plan Realizacija

INDEKS 

REA LIZA CIJE Plan

8. Drugo (toplotna črpalka, 

odkup zemljišč, obnova kalov, 

obnova biološke zbirke…

celotna vrednost 

investicije              predhodna leta 2015 2016 2016

       

REALIZACIJA 

2016 /       

PLAN 2016 naslednja leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 6

državni proračun 32.100,00 32.100,00

občinski proračun 0,00

lastna sredstva 88.386,88 47.931,47 23.000,00 17.379,85 75,56

ostali viri: 128.400,00 128.400,00

SKUPAJ EUR: 248.886,88 0,00 47.931,47 23.000,00 17.379,85 75,56 160.500,00

              Realizacija Plan Realizacija

INDEKS 

REA LIZA CIJE Plan

VSE                                  

INVESTICIJE  SKUPAJ
celotna vrednost 

investicije              predhodna leta 2015 2016 2016

       

REALIZACIJA 

2016 /       

PLAN 2016 naslednja leta

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 6

državni proračun 304.082,89 204.712,16 62.810,73 0,00 0,00 36.560,00

občinski proračun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lastna sredstva 1.738.563,01 317.270,13 467.136,99 326.200,00 350.703,38 107,51 277.145,00

ostali viri: 1.480.337,88 1.186.184,60 147.913,28 0,00 0,00 146.240,00

SKUPAJ EUR: 3.522.983,78 1.708.166,89 677.861,00 326.200,00 350.703,38 107,51 459.945,00
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PŠJ ima zagotovljeno ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti javne službe, tržne dejavnosti in 

drugih dejavnosti, ki jih izvaja (projekti, programi ...). Z vzpostavljenim sistemom stroškovnega 

računovodstva z opredelitvijo stroškov po stroškovnih mestih se zagotavlja ločeno računovodsko 

spremljanje prihodkov in odhodkov.  
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6. POROČANJE O IZVAJANJU AKTIVNOSTI ZA LETO 2016 

 

Sodelavci zavoda so o svojem delu redno poročali direktorju. Večjih sprememb med planom in 

realizacijo ni bilo. Rezultat letnega poslovanja je pričakovan. Dne 24. 3. 2016 je bilo na 11. seji sveta 

zavoda potrjeno poročilo o delu in finančno poročilo PŠJ za leto 2015. 
 

 

7. ZAKLJUČEK 

 
 
Delo je v letu 2016 pretežno potekalo kot je bilo planirano in ni prihajalo do večjih odstopanj. Če je do 

njih prišlo, so razlogi objektivni in podane obrazložitve. 

 

Naloge so se opravljale v skladu z izhodišči in prioritetami, ki jih je predpisalo Ministrstvo za okolje in 

prostor (MOP). V sklopu glavne prioritete se je nemoteno izvajal naravovarstveni nadzor po parku in 

popis naravnih vrednot. Izredno dobri so rezultati na projektu oživitve in razširitve vključevanja 

prostovoljnih naravovarstvenikov (varuhov narave). 

 

Uspešno se nadaljujejo aktivnosti, predvidene v letnem programu dela in priprave na projekte, 

predvsem na projekt PUN – Za Kras. 

 

Zaposlitev sezonskih delavcev je bila realizirana v skladu s programom dela. Sezona 2016 je bila po 

številu obiskovalcev Škocjanskih jam in s tem posledično parka izjemno uspešna, saj je končna številka 

presegla 145.000 obiskovalcev. 

 

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

za leto 2016. V popolnosti niso bili realizirani le nekateri. 

 

V letu 2016 smo ustvarili 2.308.712,75 € prihodkov, to je 104 % načrtovanih prihodkov za leto 2016. 

Zaradi povišanega prihodka nejavnega vira javnega financiranja, kot posledica rekordnega obiska, je 
bil 17. oktobra 2016 sprejet rebalans.  

 
 

 

 

 

 

Pripravili:       Direktor: 
Strokovne službe JZ PŠJ      Stojan Ščuka 


