
1 

 

. 

    
 

 

 

 
           

 

 

 

POROČILO O DELU  
 

Parka Škocjanske jame, Slovenija 
za leto 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škocjan, februar 2021 

 



2 

 

Vsebina 

 

1. UVOD .................................................................................................................................... 3 
2. OCENA IZVAJANJA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ............................................... 4 

2.1 OCENA DOSEGANJA KAZALNIKOV ......................................................................................... 5 

3. PREGLED REALIZACIJE PO ZASTAVLJENIH CILJIH IN NALOGAH ............................................... 7 
1. cilj: Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta ........................................... 8 

2. cilj: Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih 
tipov 12 

3. cilj: Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine .................................................................. 18 

4. cilj: Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja parka in širjenje zavesti o parku ..................... 23 

5. cilj:  Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v parku 31 

6. cilj:  Krepitev vloge upravljavca parka na vplivnem in prehodnem območju ........................... 34 

7. cilj: Učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje ....................................... 38 

3.1 PROJEKTI PŠJ V LETU 2018 ................................................................................................. 47 

4. KADROVSKI NAČRT ............................................................................................................... 57 

5. FINANČNO POROČILO ........................................................................................................... 65 
5.1 SODILA .................................................................................................................................. 65 

5.2 PRIHODKI .............................................................................................................................. 67 

5.2.1 Prihodki MOP – redna dejavnost 894.617,69 EUR .................................................................. 67 
5.2.3 Prihodki od projektov 230.064,22 EUR .................................................................................. 67 

5.2.4 Prejeta sredstva od projektov za investicije znašajo 47.883,22 EUR ........................................ 67 
5.2.5 Lastni prihodki 712.009,50 EUR ............................................................................................ 68 

5.2.5.1 Prihodki iz nejavnega vira financiranja 692.179,47 EUR ....................................................... 68 
5.2.5.2 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 19.830,03 EUR ................................................ 68 

5.3.1 Stroški MOP – redna dejavnost 894.617,69 EUR .................................................................... 68 

5.3.2 Stroški iz drugih javnih virov 3.508,98 EUR ............................................................................ 68 
5.3.3 Stroški izvedbe projektov redne dejavnosti 229.378,94 EUR ............................................. 68 

5.3.4 Stroški lastne dejavnosti 884.942,93 EUR .............................................................................. 69 
6. POROČANJE O IZVAJANJU AKTIVNOSTI ZA LETO 2020 ........................................................... 81 

7. ZAKLJUČEK ........................................................................................................................... 81 

 
 



3 

 

1. UVOD 

 

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

besedilu zavod) za leto 2020 se nanaša na program dela, ki je bil sprejet na 8. redni seji sveta zavoda 

dne 6. 2. 2020 in potrjen s strani pristojnega ministra s sklepom številka 35602-5/2020/5 z dne 10. 2. 

2020 in rebalansom programa dela, ki je bil sprejet na 9. redni seji sveta dne 15. 10. 2020 in potrjen s 

strani pristojnega ministrstva s sklepom številka 35602-5/2020/28 z dne 6. 11. 2020.  

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

varstva in razvoja parka za obdobje 2018–2022 (v nadaljnjem besedilu PVR), čeprav so bile v letu 2020 

v dobri meri okrnjene zaradi epidemiološke situacije v zvezi s koronavirusom. V sodelovanju s svetom 

zavoda in strokovnim svetom je bilo 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 so se nadaljevale aktivnosti v 

sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, vzdrževanje parkovne infrastrukture ter izobraževanje in 

ozaveščanje širše javnosti. 

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

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

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

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

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

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

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

informacij o parku. Sestavni del letnega poročila o delu zavoda je tudi realizacija kadrovskega načrta. 
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2. OCENA IZVAJANJA PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA 

 

V letu 2020 je zavod zastavljene aktivnosti izvedel zgolj deloma. Do 16. marca so se nemoteno izvajale 

vse planirane naloge v skladu z izhodišči, ki jih je predpisalo Ministrstvo za okolje in prostor (v 

nadaljnjem besedilu MOP), po tem dnevu, pa je bila zaradi novo nastale epidemiološke situacije veliko 

aktivnosti prekinjenih. Prihodek iz nejavnega vira se je občutno zmanjšal, ogroženi sta bila nemoteno 

delovanje in likvidnost zavoda. Zavod je moral izvesti nujne ukrepe za stabilizacijo stanja. Pripravljen je 

bil predlog novelacije programa dela glede na novonastalo situacijo, pri čemer je bilo določeno, da se 

nekatere aktivnosti še naprej nadaljujejo zaradi zakonskih obveznosti ali projektnih in drugih pogodb, 

nekateri delavci so bili poslani na čakanje na delo doma, nekateri so opravljali delo od doma. Polega 

tega so bile izvedene tudi nekatere kadrovske spremembe, kjer je prišlo do odpuščanj štirih zaposlenih, 

medtem ko se porodniških dopustov in ene upokojitve ni nadomestilo z novimi zaposlenimi. Razmišljalo 

se je o možnosti premostitvenega kredita. Zaradi zgoraj navedenih razmer in razlogov, je bil v septembru 

sprejet rebalans. MOP pa je zagotovil dodatna sredstva, kar je omogočilo kvalitetno upravljanje parka 

Škocjanske jame (v nadaljnjem besedilu PŠJ) kot zavarovanega območja in svetovne dediščine. Zaradi 

pojava drugega vala epidemije se je 24. 10. jamo zaprlo še drugič in tako je ostalo do konca leta. 

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

kljub vsemu nemoteno izvajala naravovarstveni nadzor in spremljanje naravnih vrednot po parku. Prav 

tako so se nadaljevale aktivnosti v vseh projektih, ki se trenutno izvajajo, kot posledica pogodbenih 

obveznosti. Tako je zavod nadaljeval z izvajanjem nalog določenih v PUN 2000 (Operativni program 

Natura 2000 za obdobje 2014-2020), v največji meri preko projekta Za Kras (ESRR PUN), s polnim 

naslovom Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih 

habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras«). V sklopu tega projekta, ki je del 

operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je sofinanciran 

iz ESRR so se izvajali ukrepi, ki so podrobneje navedeni in opisani pod posameznimi aktivnostmi ter v 

tabeli pod poglavjem projekti v točki 3.1. S projektom Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo 

Škocjanskih jam kot svetovne dediščine, so se nadaljevale meritve sistema (meteorologija in 

hidrologija) z namenom identifikacije sedanjega vpliva turizma na jamsko okolje ter določitve 

najustreznejše metodologije in ukrepov za trajnostno rabo turistične jame. Projekt se je sicer iztekel 

konec aprila a je bil brez finančnih vložkov podaljšan za eno leto, torej do konec aprila 2021.  

Poleg tega je bila zagotovljena redna košnja travnikov v parku, s čimer zavod sodeluje pri izvajanju 

ukrepov varstva sestavin biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih in posebnih 

varstvenih območjih v zavarovanem območju. Nadaljevalo se je poglobljeno sodelovanje s 

prostovoljnimi naravovarstvenimi nadzorniki in varuhi narave. Izvajale so se aktivnosti v 

zvezi s sanacijo odlagališča nekdanje Tovarne organskih kislin v Globovniku pri Ilirski Bistrici, 

predvideno financiranje s strani PŠJ pa je bilo prekinjeno. V sklopu nacionalnega monitoringa se je 

izvedel zimski pregled stanja netopirjev v jami, obnovljen je bil kal v Rodiku, izvedeno je 

bilo usmerjanje in prenašanje dvoživk na cesti Divača – Ribnica  Nadaljevalo se je sodelovanje 

z nosilci turistične ponudbe na Krasu, v sklopu skupnega projekta LAS-ov pa tudi poglobljeno 

sodelovanje in vključevanje deležnikov na Biosfernem območju Kras.  
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2.1 OCENA DOSEGANJA KAZALNIKOV 

 

V skladu z epidemiološko situacijo v letu 2020 so se kazalniki dosegali v omejenem številu. Veliko oviro 

so namreč predstavljali omejenost gibanja in druženja, kot tudi opuščanja nekaterih aktivnosti zaradi 

slabših finančnih razmer. Spodaj je opisano doseganje kazalnikov po ciljih. 

 

V sklopu prvega cilja je ohranitev dobrega ekološkega stanja habitatov netopirjev v parku na 3,5 ha 

površine v skladu s kazalnikom, prav tako je bil izveden ukrep zagotavljanja najmanj 1.130 m2 tretiranih 

površin, kjer se zavira rast lampenflore.  

 

Za drugi cilj se je potrdilo prisotnost 11 kvalifikacijskih vrst Nature 2000 iz habitatne direktive in 7 iz 

ptičje direktive, ki so bile doslej ugotovljeno prisotne v zavarovanem območju parka, poleg tega se je 

zagotavljalo ugodno stanje na 54 naravnih vrednotah. 

 

V okviru tretjega cilja je bilo zaradi omejitev v zvezi z epidemiološko situacijo obnovljenih zgolj 4 m 

suhih zidov (od načrtovanih 100 m), je pa bila obnovljena kapa zidu ob domačiji v Matavunu v dolžini 

60 m. Izvedbena dokumentacija za ureditev javnih površin pri zapuščenem premogovniku blizu 

Matavuna 8 in na ovinku pod tablo Škocjan zaradi finančnega primanjkljaja ni bila izvedena.  

 

Kazalnik v zvezi z omejevanjem števila obiskovalcev za zagotavljanje trajnostne rabe Škocjanskih jam 

za lansko leto zaradi bistvenega upada števila obiskovalcev ni relevanten. Prav tako ni relevanten 

kazalnik v zvezi z zagotavljanjem dovolj velikega števila vodnikov/nadzornikov za zagotavljanje 

učinkovitega nadzora in primernega vodenja, saj se sezonskih delavcev sploh ni zaposlovalo. 

 

Tudi kazalnik za peti cilj se je zaradi ukrepov omejevanja ob novonastali epidemiološki situaciji le delno 

izpolnil, saj so odpadle glavne skupne aktivnosti, kot sta skupna čistilna akcija v marcu in Jamski praznik 

"Belajtnga", kjer se navadno vključi veliko število domačinov. 

 

Kazalnika za preverjanje uspešnosti realizacije šestega cilja so bili v celoti doseženi. Organizirana in 

izvedena je bila sanacija treh manjših črnih odlagališč na Divaškem Gabrku, prav tako so se predstavniki 

PŠJ udeležili na vsakoletni čistilni akciji »Spust za čisto Reko«, ki je bila lani organizirana v omejenem 

številu. 
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Naloga 
1. Varstvene 
upravljavske in 
nadzorne naloge 

2. Naloge urejanja 
obiska in 
ozaveščanja 
javnosti 

3. Razvojne 
naloge 

Število ur - realizacija 
1.1.-31.12.2020 

32.004 13.355 2.061 

Delež ur v % 67,5 28,2 4,3 

Število ur - PLAN 2020 31.829 10.662 3.309 

% realizacije 100,6 125,3 62,3 

Višina programskih 
stroškov v EUR - 
realizacija 1.1.-
31.12.2020 

1.030.354 390.218 112.950 

Delež programskih 
stroškov v % 

67,2 25,4 7,4 

Višina programskih 
stroškov v EUR - PLAN 
2020 

1.107.126 573.623 182.736 

% realizacije 93,1 68,0 61,8 

Višina investicij v EUR 
- realizacija 1.1.-
31.12.2020 

27.438 133.534 0 

Delež investicij v % 17,0 83,0 0,0 

Višina investicij v EUR 
- PLAN 2020 

60.000 213.300 0 

% realizacije 45,7 62,6 - 

 

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

naloge, realizacija programskih stroškov pa je  zaradi epidemije COVID 19  nižja od načrtovane. Tudi 

investicije so nižje od načrtovanih 
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3. PREGLED REALIZACIJE PO ZASTAVLJENIH CILJIH IN NALOGAH 

 

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

1. cilj: Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta 

2. cilj: Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter 

habitatnih tipov 

3. cilj: Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine 

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

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

parku 

6. cilj: Krepitev vloge upravljavca parka na vplivnem in prehodnem območju 

7. cilj: Učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje 

 

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

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

preglednicah obarvane sivo). Sledi njihov tabelarični pregled. Nosilec aktivnosti in nalog je zavod. 
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1. cilj: Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta 

 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Skupaj planirani  

odhodki (v  €) 
Skupaj realizirani  

odhodki (v  €) Koordinator 

 
1. Ohranjanje Škocjanskih jam 
in drugega podzemnega sveta 

55.902,84 56.734,99  

 
1.1 Zagotoviti znanstvene 
informacije in analize 32.306,75 26.863,79  

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

2.009,59 1.480,26 Šturm 

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

leti. Gradbena-infrastrukturna dela (vnos, prevoz materialov) so potekala junija 2020, večinoma po 
pohodnih poteh in niso v večji meri negativno rezultirala k celokupnemu ekološkemu stanju habitata. 

Evidenco tovrstnih motenj in posegov po jamskem sistemu vodi ustrezna služba parka, dovoljenja 
izda ZRSVN. Začel se je izvajati projekt »renaturacije« jamskega okolja (glej točko 1.3.c), kar bo 

dolgoročno dodatno pripomoglo k naravnejšim ekološkim pogojem jamskega ekosistema. Izvedlo se 

je dodatno vzorčenje v sklopu ARRS projekta. Trend stanja troglobiontov: stabilen (0). 

I 1.1.b Zagotavljati raziskave, analize 
in spremljanje stanja lampenflore 3.216,30 5.014,01 Šturm 

Redno se je izvajalo spremljanje stanja pojavljanja lampenflore »de novo«. Na kapniških površinah 

je stanje ugodno, brez vidnega pojava nove lampenflore. Na pohodnih poteh smo opazili lampenfloro 

pod LED svetili v umetnem tunelu (vhod v jamo), v mesecu avgustu (SPIS: 802-1/2020-14). Z IZRK 

Postojna smo izvedli reden monitoring vzorčnih površin, kjer ugotavljamo prirast/rast lampenflore. 

Ni bilo ugotovljenih večjih posebnosti, na vzorčnih točkah je opazno zmanjševanje mikrobne biomase 

v obdobju 2016-2020 (IZRK ZRC SAZU Postojna: 45/83-4/20). Na izbranih točkah monitoringa 

merimo od 2016 tudi barvne spremembe podlage, ki se v obdobju merjenja nekoliko spreminjajo. 

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

temelječim na vodikovem peroksidu (mnenje IZRK ZRC SAZU Postojna: 45/83-3/20). Strokovnjaki 

IZRK upravljalcu redno svetujejo pri problematiki odstranjevanja lampenflore, ter pri pripravi 

pripravka za omejevanje rasti lampenflore. Objavljen je bil prispevek v Acta Carsologica 49/1 2020, 

»Spectrometric monitoring of surfaces in show caves as a part of management plan for lampenflora« 

(Janez Mulec, Samo Šturm, Andreja Pondelak, Alenka Mauko Pranjić). 

V turističnem delu jame so postavljeni svetlobni merilniki, s katerimi merimo čas osvetljenosti 

posameznih sektorjev turističnega dela Škocjanskih jam (11 sektorjev). Podatki so zbrani v poročilu 

»Monitoring svetlobne obremenitve škocjanskih jam v letu 2020« (SPIS: 802-1/2021-3). Najbolj 

svetlobno obremenjen sektor v 2020 je bil PARADIŽ-KALVARIJA z 833 urami osvetljenosti (kar pa je 

znaša 37% manj kot leta 2019). V letu 2019 največ časa osvetljen sektor t.i. »Šumeča jama«, je bil 

v letu 2020 kar 58% manj osvetljevan. Trend osvetljevanja jame v 2020: padajoč (-); predvsem 

zavoljo močno omejene turistične sezone. Ugotovitve bodo postopno vključene v upravljalski načrt. 

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

14.809,28 11.150,86 Peric/Šturm 

Projekt Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne dediščine (v 

nadaljevanju: Raziskave ŠJ (ARRS)) je bil podaljšan za dobo enega leta. Aktivnosti znotraj projekta 

so se nadaljevali, pripravljalo se je zaključno poročilo. 

Objavljen je bil članek v Acta Carsologica 49/2-3 2020, »Antimicrobial-resistant escherichia coli from 

karst waters, surfaces and bat guano In slovenian caves (Sara Skok, Blaž Kogovšek, Rok Tomazin, 
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Samo Šturm, Jerneja Ambrožič Avguštin & Janez Mulec). 

Nadaljnje raziskave v Martelovi dvorani in v smeri proti Kačni jami se niso izvajale. 

I 1.1.d Zaradi zagotavljanja varnosti 
zaposlenih izvajati meritve radona 12.271,58 9.218,66 Debevec 

V letu 2020 se je pripravilo naročilo za izvajanje monitoringa radona in pridobilo ustrezne informacije 

o prisotnosti akreditiranih ponudnikov v Sloveniji. V januarju, februarju in marcu se je še izvajalo 

meritve koncentracije radona. Dne 30. 3. 2020 se je obvestilo inšpektorja o prekinitvi meritev zaradi 

zmanjšanja stroškov monitoringa in zaprtja jame od 12. 3. do 8. 5. 2020 zaradi epidemije korona 

virusa. Evidenca časa zadrževanja v jami je izvedena za vse mesece.  

Prejeto poročilo Zavoda za varstvo pri delu (ZVD) o sevalni obremenjenosti zaposlenih za leto 2019 

je bilo aprila posredovano na Upravo za varstvo pred sevanji. Za vse zaposlene, ki so bili obremenjeni 

s sevanjem, so bili izdani dopisi s seznanitvijo doze, pri enem tudi za petletno obdobje. V maju, zaradi 

majhnega števila obiskov, čas zadrževanja vodnikov v jami ni bil posredovan na ZVD za izdelavo 

vmesne ocene prejetih doz. 

Izvedena so bila povpraševanja o ponudnikih storitev sanacije stavb zaradi presežnih koncentracij 

radona. Izveden je bil prvi informativni sestanek z enim ponudnikom in ogled stavbe uprave Škocjan 

2, kjer so koncentracije radona najvišje, naslednji sestanek je bil odpovedan. 

 

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

5.022,89 7.142,24 

 

I 1.2.a Izdelati načrt conacije jame 151,44 153,18 Šturm 

V tem letu  je bila naloga povezana s projekti IZRK (ARRS).  

I 1.2.b Implementacija načrta 
ureditve jame  

151,44 153,18 Peric 

V drugi polovici leta se je nadaljevalo z vzdrževanjem jamske infrastrukture za kvaliteten in varen 

obisk jame, nadzor nad obiskom ter nemoteno in kvalitetno spremljanje jamske mikroklime. Prav 

tako se je nadaljevalo z izvajanjem protokola za sanacijo in omejevanje rasti lampenflore (glej točko 

1.3.a). Začelo se je s pripravo projekta umeščanja dezinfekcijske bariere na vhod v turistični del jame 

v Globočaku. 

I 

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

302,88 306,37 Peric 

Pripravljalo se je obrise aktivnosti, ki bi se po zaključku projekta Raziskave ŠJ (ARRS) lahko smiselno 

vključilo v načrt preudarne rabe jamskega sistema, npr. omejevanje števila obiskovalcev, postavljanje 

dezinfekcijskih barier na vhodu v jamo, protokol glede zapiranja vrat v umetnem predoru v 

Globočaku, morebitna sanacija ponvic idr.  

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

4.417,14 6.529,51 Cerkvenik 

Stanje se spremlja v okviru projekta Raziskave ŠJ (ARRS) (glej nalogo 1.1.c). Nadaljevalo se je z 

nemotenim spremljanjem jamske mikroklime. Zanimivo je bilo primerjati rezultate s tistimi iz leta 

2019, ko je bilo štirikrat več obiskovalcev v jami. Prvi rezultati kažejo, da obisk ne povzroča negativnih 

vplivov na jamsko klimo. Temperatura zraka in CO2 v Tihi jami sta bila za malenkost nižja kot v istem 

obdobju lani. Razlike velja bolj pripisati pogostejšemu odpiranju vhodnih vrat v Globočaku, kot pa 

prisotnosti obiskovalcev v jami. 
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Podrobni rezultati bodo predstavljeni v končnem poročilu projekta.  

Na podlagi pobude MOP je bil pripravljen dokument ocene Nosilne zmogljivosti za naravno vrednoto 

Škocjanske jame.  

 

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

18.573,20 22.728,96 

 

I 

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

13.281,17 18.253,46 Šturm 

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

zaradi prekomernega osvetljevanja v komercialne namene turističnega obiskovanja, na skupni 

površini 2205m2 pohodnih in kapniških površin. TREND pojavljanja nove lampenflore je negativen (-

). STANJE lampenflore na površinah, kjer se izvajajo ukrepi, je nično (0). 

I 

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

2.094,90 2.501,99 Opara 

Na določenih mestih, predvsem v Paradižu v Tihi jami, je bilo v okviru čistilnih akcij odstranjene še 

nekaj stare elektroinstalacije, kot so odvečni kabli, nosilci reflektorjev, »zasloni« reflektorjev in 

žarnice.  

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

3.197,13 1.973,51 Cerkvenik 

Izveden je bil terenski ogled in popis škode po jami, decembra pa se je pričela sanacija poškodb v 

Tihi jami, v Paradižu. Pričel se je odstranjevati gradbeni material – nasut pesek (v preteklosti 

uporabljen kot protizdrsna zaščita), kamenje (»nastalo« med kopanjem umetnega tunela v jamo), 

karbidno apno, kovanci ter stare instalacije in njim pripadajoči odpadki. Ob tem so se razkrile številne 

sigove ponvice in celo manjša dvoranica, velikosti 3x2x1 m.    
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Število ur na zaposlenega za izvedbo 1. cilja 

 

Zaposleni 
Število ur 
plan/real. 

Zaposleni 
Število ur 
plan/real. 

Zaposleni 
Število ur 
plan/real. 

Zorman 56 56 Požar 16 16 Opara 0 0 

Debevec 90 90 Čehovin 8 8 
Lozer - 
pripravnik 

0 0 

Peric  73 73 Lozej 64 64 Markočič 10     10     

Šturm 260 328 Iulita 86 86 Kokalj 18     16     

Martinčič 6 6 Može 8 8 Koder 0     50     

Cerkvenik 138       176       Fajdiga 20 20       

Polh 8 8 Hohnjec 0 0 
Skupaj število 
ur 

861 1.015 

 

Kazalnik za 1. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 

1. Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega 

podzemnega sveta 

- v celoti je bila zagotovljena ohranitev dobrega 

ekološkega stanja habitatov netopirjev v parku 

na 3,5 ha površine  

- zagotovilo se je tretiranje najmanj 1.130 m2 

kapniških površin, kjer se aktivno zavira rast 

lampenflore 

 

 

Razdelitev skupnih odhodkov za 1. cilj po virih financiranja 

 
 

Odhodek 
Skupaj planirani 
odhodki (v  €) 

Skupaj realizirani  
odhodki (v  €) 

Odstotek 
realizacije 

Plače – proračun – javna služba 20.317,99 22.634,25 111 

Plače – NVFJS  1.884,85 1.844,14 98 

Plače - tržna dejavnost 0,00 900,29 - 

Plače skupaj 22.202,84 25.378,67 110 

Stroški – proračun – javna služba 22.200,00 4.311,46 19 

Stroški – NVFJS 4.000,00 19.403,42 485 

Stroški - NVFJS - sofinanciranje projektov  7.500,00 7.500,00 100 

Stroški skupaj 33.700,00 31.214,88 93 

Investicije – NJVFJS 0,00 141,44 - 

Investicije skupaj 0,00 141,44 - 

Odhodki skupaj 55.902,84 56.734,99 100 
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2. cilj: Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter 

habitatnih tipov  

 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Skupaj planirani 

odhodki (v  €) 
Skupaj realizirani  

odhodki (v  €) 
Koordinator 

 

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

316.622,39 264.701,11  

 
2.1 Ohranjati geomorfološke in 
geološke naravne vrednote 
izven sistema Škocjanskih jam 

153.115,24 141.223,49  

I 

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

104.919,66 98.307,75 
Cerkvenik/ 

Zorman 

Naravovarstveni nadzorniki so v letu 2020 izvajali reden nadzor v spremenjenih pogojih zaradi 

novonastale epidemiološke situacije. Reden naravovarstveni nadzor se je v sodelovanju z vodniško 

službo izvajal vsak dan. 

Sodelovanje z medobčinsko inšpekcijo je uspešno in poteka na nivoju obveščanja o črnih odlagališčih 

odpadkov na vplivnem območju. S policijo je bil organiziran sestanek, na katerem se je dogovorilo o 

rednem sodelovanju na področju omejevanja vožnje z vozili v naravnem okolju, obveščanju o 

prehodih migrantov, občasnih kontrolah parkirišč v parku, ugotavljanju statusa zapuščenih vozil ter 

o prijavah kaznivih dejanj, ki jih pri svojem delu zazna naravovarstvena nadzorna služba. 

Skupno je bilo izrečenih dvajset ustnih opozoril. Največji delež se nanaša na fotografiranje v jami, 

dotikanje kapnikov in poskuse prenočevanja v parku. Nadzorniki so opazili množičen obisk parka v 

času virusa s strani domačih obiskovalcev, kot tudi poskuse prenočevanja v avtodomih, v času ko 

kampi še niso obratovali. Podoben vzorec se je kazal v jesenskem času ter času druge epidemije 

proti koncu leta.  

Ob Reki je bil najden zapuščen skuter, prijava je bila podana na policijsko postajo. Opaženo je bilo 

veliko gnojenja s kurjim gnojem po Vremski dolini.  

Dne 15. 6. 2020 so bili med 12.30 in 13.30 zabeleženi preleti vojaških reaktivnih avionov Mig F16 in 

helikopterjev nad območjem parka, pri čemer so občasno z nadzvočnimi hitrostmi povzročali velik 

hrup. 

NNS na podlagi terenskega opazovanja ugotavlja, da je bila Reka v času omejevanja dela in gibanja 

zaradi virusa bolj čista kot sicer, kar je mogoče pripisati začasni ukinitvi delovanja nekaterih obrtnih 

in industrijskih obratov v vplivnem območju parka, še posebej v Ilirski Bistrici, saj se je po ponovnem 

odprtju stanje zopet poslabšalo. 

Prostovoljni naravovarstveni nadzorniki redno obveščajo o svojih opažanjih na terenu. Na dan 31. 

12. 2020 je bilo v registru PŠJ 26 prostovoljnih nadzornikov. V letu 2020 niso zaznali večjih 

nepravilnosti oz. kršitev varstvenih režimov, opozarjajo predvsem na tujerodne vrste, kar lahko 

povežemo tudi z večjo prepoznavnostjo tega problema, odpadke in kadavre ob glavnih cestah 

(predvsem na vplivnem in tranzicijskem območju), nasutje poljskih poti z gradbenim materialom ter 

vožnjo tovornjakov po cesti Ribnica – Famlje, kjer je promet dovoljen le za lokalni prevoz. 

I 2.1.b Izvajati redno spremljanje 
stanja v naravi 32.342,29 25.022,01 

Cerkvenik/ 
Zorman 

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

dreves, vej in ostalega materiala pred ponorom Reke in v Malnih. 
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NNS dobro sodeluje tudi z Zavodom za gozdove, s katerim poteka skupno obveščanje in sodelovanje 

pri skupnih dogodkih (obveščanje o posekih, obveščanje o kršitvah …). 

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

trajanju vsaj dva dni na mesec, večje kršitve niso bile opažene. Z DOPPS-om se je sodelovalo pri 

pridobivanju telemetričnih podatkov gibanja velikih uharic. 

I 

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

11.029,99 10.056,47 Zorman 

Redno spremljanje stanja naravnih vrednot poteka v okviru redne službe NNS. V prvem polletju so 

bile pregledane Mušja ali Velika jama na Prevali, Luknja v Lazi in jama Škrlica. Nujni ukrepi, razen 

odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, niso bili potrebni. 

I 2.1.d Spodbujati hidrološke, 
geomorfološke in geološke raziskave 4.823,30 7.837,25 Peric 

Nadaljevale so se aktivnosti v sklopu projekta Raziskave v ŠJ (ARRS) (glej nalogo 1.1.c). 

 

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

10.079,32 9.754,82  

I 

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

2.801,79 2.458,59 
Cerkvenik/ 

Zorman 

Vzorčevanja vode ni bilo, saj je bila kvaliteta na videz zelo dobra. Proti koncu junija se je na Reki 

pojavila večja količina pen, v ostalem delu leta pa ne.  

I 2.2.b Iz struge ter brežin Reke in 
Sušice odstraniti odpadke 2.179,10 2.088,01 Opara/Peric 

Vsakoletna čistilna akcija z domačini je bila v pripravi a na koncu ni bila izvedena, se je pa v sklopu 

redne službe očistilo smeti po sistemu Škocjanskih jam, vključno z Veliko in Malo dolino in na območju 

parka. 

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

0,00 0,00 Šturm 

Naloga se je izvajala v sklopu projekta Raziskave v ŠJ (ARRS). 

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

5.098,43 5.208,22 Debevec 

Nadaljevalo se je z izvajanjem vzdrževanja ekološko-meteorološke postaje Škocjan v sodelovanju z 

Agencijo RS za okolje. S strani ARSO so 21. 9. 2020 izvedli vzdrževalna dela na vzorčevalniku padavin 

in namestili kose nove opreme.   

 

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

153.427,84 113.722,80  

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

10.187,88 5.393,63 Šturm/Bartol 

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

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

zaključni fazi. 
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I 

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

39.056,52 36.317,25 
Debevec/ 

Šturm 

V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) zunanji izvajalec CKFF že drugo leto izvaja monitoring 

netopirjev. V prvi polovici leta se je dvakrat izvedlo štetje netopirjev v jamah. Pri junijskem pregledu 

je bilo ugotovljeno daleč največje število velikih podkovnjakov doslej - 90. Zimski pregled netopirjev 

med hibernacijo v decembru ni pokazal odstopanj od pričakovanj in potrdil dobro stanje lokalnih 

populacij. Oddana so bila štiri vmesna poročila. 

Od januarja do marca je potekal monitoring zimskih kolonij netopirjev v Škocjanskih jamah. Stanje 

je povsem primerljivo s preteklimi leti. Potekalo je spremljanje svetlobne obremenitve jame in 

ustreznega ekološkega stanja habitata. Jama je bila v letu 2020 glede na pretekla leta podpovprečno 

osvetljevana. Vpliv obiskovanja (kot motnja) na jamski ekosistem je bil bistveno manjši od preteklih 

let. Glede samega pojavljanja lokacij zimskih grupacij netopirjev po jami, v odvisnosti od (1) časovno 

manjšega osvetljevanja jame in (2) omejenega obiskovanja jame v letu 2020, ni bilo zaznati večjih 

odstopanj od dosedanjega – predhodnega stanja prostorsko/časovnega pojavljanja netopirjev. Vpliv 

gradbeno-infrastrukturnih posegov in vpliv vzdrževalnih del v jami (kot motnja) je bil manjši kot v 

preteklih letih. Ustrezna površina habitata netopirjev ostaja nespremenjena. 

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

79.044,14 45.394,54 

Šturm/ 
Zorman/ 
Kokalj/ 
Rozman 

V okviru projekta ENGREEN se je izvedlo javno naročila za obnovo treh kalov, in sicer v Matavunu, v 

Gradišču pri Divači in v Brežcu. Izvedeni sta bili tudi javni naročili za arheološke raziskave na kalu v 

Gradišču in projektantski nadzor obnove na vseh treh kalih. Izvedba investicije se je pričela v jeseni 

2020. V tem letu so bila skoraj v celoti zaključena dela v kalu v Matavunu, pričela pa so se tudi dela 

na preostalih dveh kalih. Poleg tega se je začel izvajati popis kalov v celotnem vplivnem območju 

PŠJ. 

V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) je bil v začetku leta obnovljen kal v Rodiku. V kalu v Matavunu 

– Na Kaličih, ki je bil obnovljen lani, so bili spomladi opaženi mresti dvoživk, urhi, veliki pupki in 

različne vrste kačjih pastirjev. Med gradnjo kanalizacijskega omrežja v Betanji se je ugotovilo, da je 

kal poln urhov (91) in velikih pupkov (21), ki se jih je med urejanjem kala v Betanji začasno preneslo 

v kal v Škocjanu. 

Narejen je bil fizični popis stanja vodnih teles v zavarovanem območju parka in bližnji okolici. 

I 2.3.d Zagotavljati ugodno stanje 
ostalih vrst iz habitatne direktive 656,23 663,79 

Debevec/ 
Šturm 

Vse dejavnosti v zvezi z monitoringi in načrtovanjem terenskega dela za popis pajkov, popisom kobilic 

in evidentiranjem metuljev, priprave na oblikovanje publikacije o kobilicah v PŠJ, popisi kačjih 

pastirjev ter postopki za evidentiranje Proteusa, so bile odpovedane. 

I 2.3.e Zagotavljati spremljanje stanja 
habitatnih tipov iz habitatne direktive 3.794,90 3.589,03 

Debevec/ 
Šturm/ 
Zorman 

Na ZRSVN se je podala vloga za naravovarstveno soglasje za fiksacijo podatkovnega kabla iz merilne 

potopne sonde AT600 v Reki v Škocjanskih jamah, do vozlišča na že potekajoč optični kabel v jami. 

S tem bodo lahko podatki s sonde dostopni na informacijskem serverju zavoda. Novembra se je 

nabavilo del potrebne opreme za realizacijo. Merilna sonda je bila februarja vzeta iz jame. Stanje 

habitatov N2k je primerljivo s prejšnjimi leti.  

Odvzeti so bili podatki za leto 2019 in nameščeni števci pohodnikov na učni poti na lokacijah Lisična 

in Škocjan. 
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I 

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

0,00 0,00 Debevec 

Dejavnost v letu 2020 ni bila izvedena. 

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

13.161,03 11.603,54 
Debevec/ 

Šturm 

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

usmerjanja dvoživk na cesti Famlje-Ribnica. Pred začetkom dežurstev je zunanja strokovnjakinja 

izvedla izobraževanje varuhov. 18 varuhov dvoživk je pod vodstvom sodelavcev projekta 41 dni 

dežuralo in prenašalo dvoživke čez cesto na dveh lokacijah. Preneslo se je 737 dvoživk, skoraj trikrat 

več kot lani, kar potrjuje pravičnost odločitve  o postavitvi ograje na dodatnem odseku ceste. 

Ostale aktivnosti v zvezi s terenskim delom za popisovalce orhidej, izobraževanjem prostovoljcev BOK 

in zainteresiranih lokalnih skupnosti v Košani za opazovanje netopirjev, izdelavo spletne strani za 

vnos podatkov ter izobraževanjem za sanacijo kalov v Suhorjah so bile odpovedane ali prekinjene.   

I 

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

3.678,60 6.982,96 
Zorman/ 
Kokalj 

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

parku (trg v Matavunu, cerkev v Škocjanu) ter ob glavnih poteh je potekala kot vsako leto. Na 

travniku ob upravi je bila zaradi zagotavljanja biotske pestrosti in nemotenega razmnoževanja rastlin 

in živali košnja izvedena zelo pozno, po cvetenju trav in zaključenem razmnoževanju žuželk.  

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

Prav tako so se izvajali ukrepi vzdrževanja nekaterih mejic in pešpoti po parku. 

I 

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

1.379,84 1.741,69 
Šturm/ 
Zorman 

Izvajalo se je puljenje japonskega dresnika, zlate rozge, ambrozije in topinamburja – vse tujerodne 

invazivne vrste. 

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

0,00 0,00 Pečar 

V letu 2020 ni bilo odkupov varstveno pomembnih površin. 

I 

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

0,00 0,00 Zorman 

V letu 2020 se aktivnost ni izvajala. 

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

2.468,70 2.036,38 Opara 

V oktobru se je zazimilo pet čebeljih družin in osem družin na petih satih. 
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Število ur na zaposlenega za izvedbo 2. cilja 

 

 

Zaposleni 
Število ur 
plan/real. 

Zaposleni 
Število ur 
plan/real. 

Zaposleni 
Število ur 
plan/real. 

Zorman 847 814 Martinčič 32 32 Cerkvenik 519 514 

Debevec 94 94 Polh 52 52 Lozer - pripravnik 4 4 

Šturm 260 260 Požar 553 553 Sezonski vodniki 30 30 

Peric 63 63 Čehovin  476 476 Markočič 100 100 

Opara 78 78 Lozej 362 292 
Kokalj (projekt 

ENGREEN) 
232 232 

Ivančič 180 180 Iulita 368 368 
Rozman (projekt 

ENGREEN) 
1.170 1.246 

Bartol 787 665 Fajdiga 453 483 Kranjc  0 2 

Pečar F. 850 610 Može 544 520       

Kokalj 595 796 Hohnjec 563 488 
Skupaj število 

ur 
9.212 8.952 

 

 

Kazalnik za 2. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 

2. Ohranjanje ugodnega stanja naravnih 

vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter 

habitatnih tipov drugod v parku 

- potrdilo se je prisotnost (P) 11 kvalifikacijskih 

vrst Nature 2000 iz habitatne direktive in 7 iz 

ptičje direktive, ki so bile doslej ugotovljeno 

prisotne v zavarovanem območju parka 

- zagotavlja se ugodno stanje na 54 naravnih 

vrednotah 

 

 

Razdelitev skupnih odhodkov za 2. cilj po virih financiranja 

 

Odhodek 
Skupaj planirani 
odhodki (v  €) 

Skupaj realizirani  
odhodki (v  €) 

Odstotek 
realizacije 

Plače – proračun – javna služba 127.410,23 119.550,20 94 

Plače – NVFJS  37.865,26 34.077,84 90 

Plače - NJVFJS - sofinanciranje projektov 5.250,41 3.607,67 69 

Plače iz projektov RS 4.596,87 3.438,44 65 

Plače iz projektov EU 49.871,37 34.197,22 69 

Plače skupaj 224.994,14 194.871,38 87 

Stroški – proračun – javna služba 9.500,00 9.600,00 101 

Stroški – programi 0,00 260,00 - 

Stroški – NVFJS 2.850,00 557,78 20 

Stroški - NVFJS - sofinanciranje projektov  3.611,79 3.611,79 127 
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Stroški iz projektov RS 9.133,29 7.172,44 79 

Stroški iz projektov EU 36.533,17 28.689,78 79 

Stroški skupaj 61.628,25 49.891,79 81 

Investicije – NJVFJS 1.500,00 1.470,00 98 

Investicije iz projektov RS  4.000,00 3.693,59 92 

Investicije iz projektov EU 24.500,00 14.774,35 60 

Investicije skupaj 30.000,00 19.937,94 66 

Odhodki skupaj 316.622,39 264.701,11 84 
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3. cilj: Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine  
 

Prior. 
Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Skupaj planirani  

odhodki (v  €) 
Skupaj realizirani  

odhodki (v  €) 
Koordinator 

 
3. Sodelovanje pri varstvu 
kulturne dediščine  49.690,80 46.762,61  

 

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

33.400,86 30.903,27  

III 3.1.a Spremljati stanje kulturne 
dediščine 13.385,33 12.295,71 Kranjc 

Strokovna služba je na podlagi izvedenih študij in zaznanih sprememb stanja posameznih enot kulturne 

dediščine v zavarovanem območju sodelovala s pristojnimi službami pri saniranju njihovega stanja, 

vzdrževanju, preprečevanju neustreznih posegov oziroma njihovega nadaljnjega propadanja (povezava z 

aktivnostima 3.1.c in 3.2.c).  

Med aprilom in decembrom se je po potrebi nudilo povratne informacije domačinom in sodelovalo s 

pristojnimi inštitucijami vključenimi v izgradnjo kanalizacijskega omrežja v okviru projekta Za Kras na 

območju kulturnih spomenikov v Betanji, Matavunu in Škocjanu. Dela, ki jih je v okviru projekta izvajalo 

Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana, so se pričela 20. 4. 2020 in zaključila po 25. 12. 2020. Istočasno 

je podjetje Arhej izvajalo arheološki nadzor (glej aktivnost 3.1.d).  

Junija je pristojni restavrator za les iz Pokrajinskega muzeja Koper izvedel ogled stanja eksponatih 

etnološke zbirke J'kopinovega skednja. Julija je vse predmete na licu mesta dezinfeciral in osvežil z 

lanenim oljem in voskom. Noben predmet ni bil potreben restavratorskih posegov v delavnici. Bo pa v 

bodoče potrebno restavrirati ročaje srpov. Obenem je osvežil lesene grede strešne konstrukcije skednja. 

Naslednji pregled predmetov se načrtuje čez dve leti.  

Novembra se je pregledalo stanje arhivskega gradiva in drobnih predmetov iz domačij v Matavunu, 

Škocjanu in Betanji, ki so deponirane v Janezovi trgovini. 

Januarja se je zagotovilo plačilo najemnine in samostojnega varnostnega kopiranja podatkov sistema Galis 

za celo leto. 

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

13.084,46 11.829,09 Kranjc 

Raziskave potrebne za novo muzejsko postavitev v Jurjevem skednju v povezavi z aktivnostjo 4.2.d se 

niso izvajale. Prav tako se ni odkupilo nobene raziskovalne naloge ali drugih virov vezanih na tematike 

parka.  

V okviru celostne obravnave arheološkega najdišča Tominčeva jama se je nadaljevalo s preučevanjem in 

zbiranjem starejše literature ter z dokumentiranjem najdb v tržaškem in notranjskem muzeju. Vzpostavil 

se je kontakt z muzejem v Padovi, s katerim še potekajo dogovori o možnostih obdelave predmetov v 

njihovi hrambi. Locirani so bili tudi predmeti v drugih institucijah – v muzejih v Trstu in muzeju v Mainzu. 

Izbrani predmeti hranjeni v tržaškem muzeju so bili 3d skenirani, izdelan je bil njihov 3d model (42 

predmetov), tako za potrebe znanstvene dokumentacije kot tudi za njihovo uporabo pri predstavljanju 

arheologije v obstoječi arheološki zbirki PŠJ.  

Kot osnova za arheološko raziskovanje ožjega prostora PŠJ se je naredil pregled in popis arheoloških 

poročil, ki jih hrani Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino (INDOK) za območja vasi Škocjan, 

Betanja in Matavun. Izdelal se je njihov seznam in povzetek rezultatov. 

Uredilo, popisalo in vneslo se je v sistem Galis gradivo, ki ga je pred leti zavodu zapustil France Habe, 

delno pa to velja tudi za arhiv Ivana Gamsa. 
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III 

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

1.435,31 1.958,42 Kranjc 

Takoj na začetku leta se je pripravilo vloge, pridobilo kulturnovarstvene pogoje in zagotovilo arheološki 

nadzor za odstranitev obstoječih klopi in miz ter namestitev prototipov novih izdelanih na podlagi 

izvedbene dokumentacije za elemente urbane opreme iz leta 2019 v Matavunu in Škocjanu na območju 

arheološkega najdišča prazgodovinsko grobišče Ponikve (EŠD 5002), naselbinske dediščine Matavun – 

Vas (EŠD 4998) in kulturnih spomenikov Škocjan pri Divači – Arheološko najdišče Gradišče (EŠD 5001) in 

Škocjan pri Divači – Vas (EŠD 4996). V sodelovanju z ZVKDS OE NG in odgovorno projektantko Urško 

Kranjc iz LUZ d.d. se je koordiniralo demontažo in montažo kamnitih delov (Kamnoseštvo Tavčar) in 

lesenih delov (Mito d.o.o.). V gozdičku na sprejemnem centru je bil montiran prototip mize z leseno 

površino. Pri začetku stopnic na poti iz dvigala na sprejemni center je bil montiran prototip klopi z lesenim 

sedalom in naslonjalom. Pri kalu v Matavunu je bil montiran komplet mize s kamnito površino in dveh 

klopi z lesenim sedalom. S strani ZVKDS OE NG so bile že takoj po montaži podane prve pripombe.  

V začetku leta se je nadaljevalo z iskanjem rešitev za pomanjkljivosti prototipa interpretacijskega valja, ki 

je bil postavljen v Škocjanu decembra 2019. Dogovorjen je bil ogled izdelovalca za potrebe reševanja 

konstrukcijskih pomanjkljivosti. S projektantko in izvajalci so se obenem iskale dolgotrajnejše rešitve za 

problem lepljenja nalepk na valj (zračni mehurji, izguba barve, vzdrževanje …). 

III 

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

336,58 220,84 Opara/Pečar 

V začetku leta sta bila izvedena dva arheološka nadzora ob gradbenih posegih (odstranitev obstoječih 

kamnitih podstavkov klopi in miz za potrebe urejanja odprtih površin v vaseh Škocjan, Betanja in Matavun) 

na območju vasi Škocjan, in sicer na območjih: Arheološko najdišče Gradišče (EŠD 5001) in Vas (EŠD 

4996) ter Prazgodovinsko grobišče Ponikve (EŠD 5002).  

Ob gradnji kanalizacijskega omrežja je potekal sproten arheološki nadzor, ki je v Škocjanu in Matavunu 

naletel na temelje rimske hiše, ostanke rimskih poti in grobov (glej aktivnost 3.1.a). V letu 2021 se bodo 

izdelali še manjkajoči komunalni priključki za gospodinjstva. Naročnik investicije in s tem obveznega 

arheološkega nadzora bo ponovno Občina Divača. 

III 

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

5.159,19 4.599,22 Kranjc 

V januarju je bilo dokončana vloga za pridobitev dovoljenja o rabi logotipa UNESCO ICH za potrebe 

predstavitvene brošure vpisa »Veščine suhozidne gradnje, znanja in tehnike« na reprezentativni seznam 

nesnovne kulturne dediščine človeštva. V februarju je bil pridobljen CIP in ponudbe za tisk. Še pred 

koncem meseca je bilo natisnjenih 750 slovenskih in 500 angleških brošur. 

Februarja je bila oddana prijava na XVII. Mednarodni kongres suhozidne gradnje »Konavle 2020« in 

izdelan osnutek plakata, za kongres. V nadaljevanju je bil dogodek prenesen v leto 2021.  

Po prejemu nominacijskega filma brez podnapisov iz Španije, se je slednjega s slovenskimi podnapisi, ki 

jih je zagotovil PŠJ, naložilo na YouTube kanal Partnerstva kraške suhozidne gradnje. 

Od aprila se je zbiralo gradivo in pripravljalo ter s številnimi akterji usklajevalo 31 strani dolgo nacionalno 

poročilo »Art of dry stone walling, knowledge and techniques; Survey 2018-2020 on the implementation 

of the safeguarding plan«, ki ga je poslala mednarodna koordinacijska skupina UNESCO ICH vpisa 

suhozidne gradnje. Junija je poročilo v imenu Slovenije oddala koordinatorka Unescovih kulturnih 

konvencij in programov na Ministrstvu za kulturo Špela Spanžel.  

Še isti mesec se je sodelovalo pri pripravi scenarija in snemanju promocijskega filma slovenskih UNESCO 
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ICH vpisov, ki je potekal v okviru projekta SNKU. Film je bil dokončan oktobra. Špeli Spanžel se je podalo 

pobudo upravnega odbora Partnerstva kraške suhozidne gradnje za vključitev nesnovne dediščine v 

programe EU financiranja. Novembra so stekli razgovori o vsebinah skupnega projekta Odbora za 

nesnovno kulturno dediščino za leto 2021. Decembra je bil izveden letni sestanek odbora in dorečena 

vsebina projekta.  

 
3.2 Izvajati ukrepe za 
ohranitev kulturne dediščine 16.289,94 15.859,33  

III 3.2.a Sanirati poškodovane in 
porušene suhe zide 403,84 280,84 Kranjc/Opara 

Saniran je bil del suhozida ob Jakopinovem skednju v dolžini štirih metrov, v okviru konzorcija za suhozidno 

gradnjo pa ni bila izvedena nobena delavnica obnove suhega zidu v parku. 

V okviru aktivnost projekta ENGREEN se je v drugi polovici leta določilo lokacije zidov za obnovo na ožjem 

zavarovanem območju parka ter pridobilo informativni izračun stroškov izvedbe. Pričelo se je s pripravo 

javnega naročila za izbor izvajalca za obnovo. Izvedba obnove suhih zidov v okviru projekta ENGREEN bo 

izvedena v drugi polovici leta 2021.   

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

3.828,49 3.731,73 Kranjc 

Koordiniralo in izvedlo se je dopisno sejo upravnega odbora, sestanek delovne skupine za informiranje in 

ozaveščanje javnosti, vsebinsko uskladilo utemeljitve prejemnikov priznanj partnerstva, oblikovalo in 

izdelalo priznanja, izdelalo žig partnerstva, koordiniralo in izvedlo zbor članov z volitvami in podelitvijo 

priznanj, pripravilo končno verzijo plana za 2020, poročila za 2019 in zabeležke zbora članov ter izvedlo 

primopredajo poslov tehničnega, organizacijskega in administrativnega upravljavca partnerstva Daši Čok 

in Katarini Pleško.  

Sodelovalo se je pri koordiniranju pobud Triglavskega narodnega parka (gostovanju predsednika Danila 

Antonija na okrogli mizi na temo suhozidne gradnje v alpskem prostoru v Stari Fužini 6. 3. 2020 in Borisa 

Čoka na dogodku z istim naslovom v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine na Bledu 7. 10. 2020). 

Uskladilo se je predstavitev kraške izkušnje ohranjanja veščine suhozidne gradnje s strani Danila Antonija 

na delavnici Suhi zid v okviru Šole prenove v Škofji loki 7. 10. 2020 v organizaciji tamkajšnje občine in 

Združenja zgodovinskih mest Slovenije.  

Sodelovalo se je pri organizaciji in izvedbi Kamentona, ki je potekal 19. 9. 2020 v okviru Dnevov evropske 

kulturne dediščine v Živem muzeju Krasa. 60 učencev kraških šol in vrtcev iz obeh strani meje (Sežana, 

Divača, Povir, Dolina, Katinara, Lokev, Dutovlje, Bazovica) je pod vodstvom osmih praktikov suhozidne 

gradnje postavilo 17 metrov suhega zidu. 

Koordiniralo se je izvedbo, oblikovalo in v objavo po kraških občinskih glasilih poslalo didaktični 

pripomoček za učenje osnov tehnike gradnje suhega zidu za kraške učence, pomagalo pri koordinaciji 

delavnic, pripravi obrazcev Covid-19 za udeležence delavnic, lektoriralo, prevedlo in oblikovalo slikanico o 

varuhu kraškega suhega zidu, za kraške šole in vrtce se je pripravilo etnološki natečaj Zgodbe suhega 

zidu in kamna, sodelovalo se je pri načrtovanju aktivnosti Partnerstva v okviru projekta ENGREEN ter 

promociji bioloških večerov v okviru le-tega, ažuriralo in urejalo se je portal in FB profile konzorcija. 

III 3.2.c Izvajati ukrepe za ohranitev 
ostale kulturne dediščine v parku 4.706,71 4.529,79 Kranjc 

Nadziralo se je kopanje kanalizacije po vaseh Betanja, Škocjan in Matavun ter opozarjalo na pazljivo delo 

in ozaveščalo o pomembnosti dediščine. Obnovljen je bil kal v Betanji (Vas – EŠD 4997) in na novo urejen 

dostop kala v Škocjanu (Vas – EŠD 4996). 

Februarja se je pripravilo in odposlalo vlogo za kulturnovarstvene pogoje za restavriranje nagrobnega 

kamna Johanna Muhlbergerja, ki datira v leto 1903 in je razglašen za spomenik pod EŠD 9108 (Škocjan 

pri Divači – Stari nagrobniki na pokopališču). Marca se je oddalo naročilo izvajalcu RC ZVKDS. Aprila je bil 

spomenik demontiran in odpeljan v delavnico. V novembru je bil ponovno vgrajen. In situ so bila izvedena 

še zaključna restavratorska dela. 
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Konec leta je PŠJ izdelal replike odstranjenih poškodovanih kamnitih elementov za izvedbo propusta na 

območju enote Matavun - Cesta od matavunskega križišča do Matavuna (EŠD 30485; glej aktivnost 3.1.a). 

Dogovorjeno je, da Cestno podjetje Koper odstrani betonski propust in izdela repliko izvornega z 

pripravljenimi elementi v okviru rednih vzdrževalnih del v letu 2021. 

V drugi polovici leta je bil okviru projekta ENGREEN skladno s kulturnovarstvenimi in naravovarstvenimi 

smernicami obnovljen kal v Matavunu (Vas - EŠD 4998). ). Kal je že v funkciji za novo vegetacijsko sezono. 

Zaključna dela bodo izvedena do maja 2021. 

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

7.350,90 7.316,98 Kranjc 

V skladu s prvotnimi kulturovarstvenimi pogoji (KVP) se je pridobilo ponudbe za izvedbo geofizikalnih 

raziskav, izdelavo tridimenzionalnega zajema podatkov in izdelavo konservatorskega načrta za spomenik 

državnega pomena Famlje – Razvaline gradu Školj (EŠD 5000) z namenom njegovega ohranjanja. Kot 

najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje GNOM d.o.o. Za potrebe izvedbe del se je območje 

spomenika površinsko očistilo vegetacije, ob čemer je bil zagotovljen arheološki nadzor s strani ZVKDS 

OE NG. Po podpisu pogodbe je bilo na podlagi naknadnih usklajevanj z ZVKDS OE NG in izvajalcem 

dogovorjeno, da se namesto konservatorskega načrta izdela elaborat statične presoje in popis interventnih 

konservatorsko-restavratorskih posegov v znesku, ki je bil prvotno predviden za izdelavo 

konservatorskega načrta. V zvezi s tem in skladno z novelacijo letnega programa dela PŠJ zaradi 

koronavirusa, je bil sklenjen aneks h pogodbi, ki do nadaljnjega določa izvedbo tridimenzionalnega zajema 

podatkov na podlagi katerega se izdela 3d model ruševin. Delo je bilo dokončano v avgustu. 
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Število ur na zaposlenega za izvedbo 3. cilja 

 

Zaposleni 
Število ur 
plan/real. 

Zaposleni 
Število ur 
plan/real. 

Zaposleni 
Število ur 
plan/real. 

Zorman 12 12 Požar 39 39 Hohnjec 70 70 

Peric 22 22 Čehovin 50 50 Lozer - 
pripravnik 

10 10 

Kranjc 300 239 Lozej  53 53 

Prunk - 

projektni 

delavec 

406 512 

Markočič 11 11 Iulita 50 50       

Martinčič 16 16 Fajdiga 40 40       

Polh 6 8 Može 70 70 
Skupaj število 
ur 

1.155 1.202 

 

 

Kazalnik za 3. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 

3. Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine - obnovljenih je bilo 4 m suhih zidov in 60 m 

kape zidu s skrlami 

- izvedbena dokumentacija se zaradi finančnih 

težav ni pripravila 

 
 

Razdelitev skupnih odhodkov za 3. cilj po virih financiranja 
 

 

 

Odhodek 
Skupaj planirani 
odhodki (v  €) 

Skupaj realizirani  
odhodki (v  €) 

Odstotek 
realizacije 

Plače – proračun – javna služba 17.869,74 14.752,90 83 

Plače – NVFJS  15.045,13 13.856,55 92 

Plače skupaj 32.914,87 28.609,45 87 

Stroški – proračun – javna služba 1.800,00 14.786,07 821 

Stroški – programi 0,00 745,00 - 

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

Stroški – NVFJS 14.975,93 2.622,09 18 

Stroški skupaj 16.775,93 18.153,16 108 

Odhodki skupaj 49.690,80 46.762,61 94 
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4. cilj: Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja parka in širjenje zavesti o parku  
 

Prior. 
Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Skupaj planirani  

odhodki (v  €) 
Skupaj realizirani  

odhodki (v  €) 
Koordinator 

 
4. Razvijanje okolju prijaznega 
obiskovanja in širjenje zavesti o 
parku 

859.134,43 572.016,20  

 
4.1 Organizirati naravi prijazen 
obisk po Škocjanskih jamah 374.906,03 240.792,48  

I/II 

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

312.753,30 187.676,68 
Koder/ 

Martinčič/ 
Požar 

Naloge vezane na vodenje obiskovalcev se opravlja čim bolj kakovostno in uspešno, s tem namenom 

se zagotavlja vsakodnevno varno, kvalitetno in doživeto vodenje obiskovalcev po jami ter predstavlja 

Škocjanske jame kot svetovno dediščino na naravi in obiskovalcem prijazen način. V celem letu je 

bila možnost ogledov precej zmanjšana in prilagojena saj so bile same jame zaprte za oglede kar 125 

dni. Vse dni v letu je park zagotavljal naravovarstveni nadzor tako po jamah kot po parku, število 

vodnikov pa je bilo v času odprtja jam prilagojeno dnevnemu obisku.  

V obdobju od 1. 1. 2020 do 12. 3. 20, ko so bile Škocjanske jame odprte, je jame obiskalo 5.665 

obiskovalcev, kar je več kot 11% obiskovalcev več, kot v enakem obdobju v letu 2019, kar je 

napovedovalo še eno leto z nadpovprečnim obiskom. Do 12.3.2020 je bila odprta tudi muzejska zbirka 

na informacijski točki katero je obiskalo 867 obiskovalcev. Nato so bile Škocjanske jame zaprte za 

obiskovalce. Od 8.5.2020 do 24.10.2020 so bile jame odprte za obiskovalce v omejenem obsegu. V 

letu 2020 je jame obiskalo 46.451 obiskovalcev, od tega 13.262 domačih gostov, kar znaša 29 %. V 

primerjavi z drugimi destinacijami v Sloveniji, kjer so beležili pretežno slovenske goste, je Škocjanske 

jame obiskalo visok odstotek tujih gostov. Obisk v letu 2020 je bil 77 % nižji od obiska v letu 2019. 

Po državah prihoda je jame obiskalo največ nemških gostov in sicer 11.061 kar znaša približno 

četrtino vseh gostov. Sledili so gostje iz Italije, Češke, Francije, Madžarske, Velike Britanije, 

Nizozemske ter Poljske, sledijo Španci ter Belgijci. 

Organiziran obisk Škocjanskih jam se je prilagajal razmeram vezanim na ukrepe za preprečevanje 

širjenja bolezni Covid-19.  

V začetku leta se je zaposlilo le tri sezonske sodelavce, vendar so delo zaradi epidemije zaključili 

predčasno. V času odprtja jam v poletni sezoni smo delo reorganizirali tako, da so vodenje po jamah 

in parku opravljali tudi zaposleni iz drugih služb. Pri vodenju obiskovalcev je pomagalo tudi nekaj 

študentov.  

V trgovini s spominki je bil od 1. 1. 2020 do 12. 3. 2020 bruto promet večji kot v enakem obdobju 

lani, znašal je 3.392 € (v letu 2019 pa do 12. 3. 2020: 2.968 €), skupno pa je v prvem polletju promet 

v trgovini dosegel le 8,4 % glede na promet v prvem polletju v lanskem letu, ko je le-ta znašal 40.490 

€. Do zaprtja trgovine 24.10.2020, ki je bilo vezano na razglašeno epidemijo, je znašal promet 

23.362,93 EUR, kar je 19,67 % prometa glede na leto 2019. 

Tudi v letu 2020 je bil organiziran tečaj oziroma usposabljanje za jamske vodnike, ki ga je uspešno 

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

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

44.145,52 40.804,35 
Požar/ 
Zorman 
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Nadzor po celotnem jamskem sistemu se zagotavlja redno in vsakodnevno. Vodniki/nadzorniki namreč 

ob vodenju izvajajo tudi naravovarstveni nadzor ter s tem preprečujejo morebitne kršitve ali škodo na 

jamskem inventarju. Nadzor je potekal v Tihi in Šumeči jami ter v Veliki dolini, v Mahorčičevi in 

Mariničevi jami ter Mali dolini pa je nadzor potekal le občasno, saj je bil ta del jam za turiste zaprt. 

Skupine obiskovalcev so bile zaradi situacije s korona virusom majhne in popolnoma obvladljive. 

II 
4.1.c Oblikovati nove 
interpretacijske programe in načine 
vodenja 

10.183,94 8.534,98 
Martinčič/ 

Peric 

Izvajati se je začelo nov turistični produkt, in sicer vodenje po Hankejevem kanalu, pri čemer gre za 

edinstveno jamsko doživetje, na katero se obiskovalec poda v jamarski obleki in opremi, v spremstvu 

jamskih vodnikov, hodi se po poteh, ki so jih izklesali in uporabljali prvopristopniki in raziskovalci jam.  

Oblikovani so bili novi interpretacijski programi za tematska vodenja po parku z naslovom Mavrica 

doživetij. Način vodenja po parku in po jamah se je prilagajalo predpisanim ukrepom v zvezi s Covid-

19. 

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

7.823,27 3.776,47 Martinčič 

V prvih dveh mesecih so potekale promocijske akcije in popusti pri nakupu vstopnic za ogled 

Škocjanskih jam. Za zimske mesece so bile aktivnosti predvidene, a zaradi zaprtja jame niso bile 

realizirane. 

 

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

358.884,05 230.734,89  

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

137.331,55 55.724,83 Opara/Pečar 

Na vhodu v Mohorčičevo jamo se je gradbeno-cevna konstrukcija, ki je služila kot začasna zaščita 

labilnega skalnega bloka nad potjo zamenjala z nerjavečimi cevmi. Dela so bila izvedena v začetku 

marca. V mesecu aprilu je bila oprana pot v jami.  

Izdelana je projektna dokumentacija za izgradnjo galerij v Mali dolini. 

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

154.339,98 155.050,89 Opara/Pečar 

V okviru projekta MobiTour je bil izbran izvajalec (Robotina d.o.o.) in z njim je bila v juniju tudi 

podpisana pogodba za postavitev fotovoltaične sončne elektrarne moči 16,12 kW na gospodarskem 

objektu (Matavun 12). Investicija je bila zaključena konec leta.  

Zaključila se je izvedba gradbeno-obrtniških del ureditve poti od sprejemnega centra, mimo razgledišča 

do Betanje. Z izbranim izvajalcem se je v februarju opravilo končni zapisnik in prevzelo dela.  

V februarju se je zaključil obrtniški del projekta »ureditev nadstreška pri gospodarskem objektu, 

zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva sprejemnega dela in zamenjavo jaškovnih vrat poševnega 

dvigala v Veliki dolini«. Opravljena dela so bila uspešno prevzeta pred začetkom pandemije. 

V novembru je bil izveden javni razpis za gradbena dela obnove poti v Globočak ter izgradnjo kamnite 

kape pri spomeniku NOB in protihrupnega zidu pri čistilni napravi. Dela v Globočaku so potekala kljub 

slabim vremenskim pogojem v skladu z pričakovanji. Zid pri spomeniku NOB in čistilni napravi je bil 

zaključen. 

II 4.2.c Urediti in vzdrževati ostalo 
parkovno infrastrukturo  32.320,92 7.273,31 Opara/Pečar 
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V sklopu projekta Kras'n krš je bil vzpostavljen nov interpretacijski poligon - tematska pot Gradišče 

(potek poti in vsebine so dostopne na spletni platformi https://www.smartkarst.eu/) 

II 4.2.d Oblikovati, postavljati in 
posodobiti muzejske zbirke 34.891,60 12.685,86 Kranjc/Peric 

Za potrebe prenove arheološke zbirke se je izdelalo kopije premetov iz grobišča pod Brežcem, grob 

155 (Prazgodovinsko grobišče Dol, EŠD: 5005); originalni predmeti se sicer hranijo v tržaškem muzeju 

(Museo d'Antichità J.J.Winckelmann).   

V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) se je pričelo s pridobivanjem materialov in pisanjem vsebin za 

prenovo biološke muzejske zbirke. 

V interpretacijskem centru Škocjan je bila zaključena prenova geološke muzejske zbirke, ki se je 

preoblikovala v krasoslovno zbirko, kjer je večji poudarek na nastanku in značilnostih kamnin, ter 

procesih v katerih so se oblikovale Škocjanske jame. 

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

0,00 0,00 Opara/Pečar 

Lani se aktivnost ni izvajala. 

 4.3 Promovirati PŠJ in BOK 34.559,67 32.425,10  

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

6.055,38 2.753,21 Martinčič 

Bilo je izvedenih več sestankov in srečanj s predstavniki občin in dogovorjene so bile skupne aktivnosti 

za tekoče leto, kot na primer: skupna predstavitev na sejmih, skupna organizacija promocijskih 

dogodkov, sodelovanje pri nekaterih prireditvah, usklajevanja za predstavitev na skupnem spletnem 

portalu destinacije. Veliko aktivnosti se zaradi izrednih razmer ni izvedlo. 

III 

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

4.303,66 9.650,18 Martinčič 

Sodelovanje je bilo še bolj intenzivno kot prejšnja leta, izvedenih je več promocijskih akcij v sklopu 

predstavitve destinacije Kras (skupna promocija predvsem preko portala www.visitkras.info). Zaživel 

je nov zavod ORA, ki pokriva turizem na območju štirih kraških občin. Zavod ORA se je prijavil tudi na 

razpis MGRT za promocijo turističnih vodilnih destinacij v Sloveniji. Izpostavili bi še nadgradnjo 

sodelovanja s promocijsko akcijo Trio kraških znamenitosti, kjer poleg PŠJ sodelujeta še Park vojaške 

zgodovine in Kobilarna Lipica. Izveden je bil jesenski del Festivala kraške gmajne, in sicer voden pohod 

in voden kolesarski izlet. 

PŠJ je s projektom Kras'n Krš sodeloval pri pripravi čezmejnega trajnostnega turističnega koncepta 

vsebinskega in prostorskega povezovanja destinacije v skupno zgodbo in omrežje. Posnet je bil filmček 

za promocijo jame v okviru promocije Slovenije v povezavi z nastalo situacijo zaradi virusa covid19 - 

Zdaj je čas. 

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

24.200,63 20.021,71 Martinčič 

PŠJ se je predstavil na šestih sejmih in borzah ter na promocijskih dogodkih. Prav tako so se vrstile 

objave v medijih, predvsem slovenskih. Park je bil predstavljen tudi na video konferencah. Objave so 

bole v tiskanih in drugih medijih, med drugim je bil posnet prispevek za oddajo RTV SLO Na lepše in 

za oddajo Alpe-Donava- Jadran. 

Projekt Kras'n Krš je bil predstavljen na turističnem sejmu Ferienmesse na Dunaju. Projekt se je 

https://www.smartkarst.eu/
http://www.visitkras.info/
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promoviral še na turističnih sejmih v Münchnu in v Ljubljani (Alpe-Adria).  

 

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

90.784,68 68.063,73  

II 

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

65.380,20 45.398,33 
Martinčič/ 

Peric 

V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) se je pridobilo prispevke avtorjev monografije. Izbran je bil 

ustvarjalec izobraževalno-ozaveščevalnega filma, ki je izdelal scenarij in pričel s snemanjem. 

Dokončana je bila knjiga Orhideje v parku Škocjanske jame, izvedeno lektoriranje, urejanje besedil in 

fotografij, pridobljena soglasja za objavo fotografij vseh avtorjev. Tisk publikacije ni bil izveden. Za 

elektronsko publikacijo je bila izvedena poizvedba o postopku pridobitve CIP in ISBN. 

Izdelan in pregledan je bil plakat o orhidejah, ki prav tako ni bil natisnjen. 

Natisnjen je bil Priročnik WWF o zavarovanih območjih in mreži šol v slovenskem jeziku.  

Študentje Pedagoške fakultete so izdelali primer didaktičnega gradiva za delo s šolami na poti od 

Matavuna do Ukna. Testiranje teh predlogov bi moralo biti izvedeno spomladi, a je odpadlo. Brošura s 

poročilo o terenskem delu tako ni bila natisnjena.  

Potekala je izdelava besedil za članek o povezavi univerz in biosfernih območjih, članek o meritvah 

radona in aerosolov v Škocjanskih jamah ter članek o evalvacijskih metodah mreže šol PŠJ. 

Na začetku leta se je uredilo, oblikovalo, natisnilo in po gospodinjstvih BOK raznosilo motivacijsko 

zloženko Odbora za varstvo kulturne dediščine na temo ohranjanja sakralne dediščine na BOK. Izdelana 

je bila nova serija razglednic. 

Za potrebe projekta Za Kras se je partnerjem dalo na uporabo arhivske posnetke jame. 

Na povabilo IZRK oz. Mednarodne speleološke zveze je PŠJ pripravil kratek prispevek za virtualno 

otvoritev Mednarodnega leta krasa in jam v letu 2021. 

Natisnjen je bil letni koledar. 

II 

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

14.058,83 12.729,83 

Debevec/ 
Kranjc/ 

Martinčič/ 
Zorman/ 

Lozej 

Za prostovoljne naravovarstvene nadzornike je bil izveden tečaj prve pomoči in uporabe defibrilatorja  

v obsegu desetih ur. Izvedena je bila delavnica za vse deležnike BOK in za člane odbora za trajnostni 

turizem, izvedeni sta bili tudi dve delavnici za deležnike v Ilirski Bistrici, ter dva sestanka s predstavniki 

odbora za trajnostni turizem. Izvedeno je bilo predavanje za deležnike na temo znamke UNESCO in 

biosferno območje, ki je potekalo preko Zoom-a.  

PŠJ se je na pobudo Občine Divača gostilo letno srečanje akterjev, ki sodelujejo in oblikujejo projekte 

za mlade. Ob mednarodnem dnevu varstva okolja je park obiskal minister za okolje in prostor, g. Vizjak 

s spremstvom. 

V kletnih prostorih Promocijsko-kongresnega centra je bila postavljena razstava Jamarske zveze 

Slovenije ob 130-letnici jamarstva v Sloveniji, ki pa žal ni bila odprta za javnost zaradi ukrepov.  

S ciljem seznanjanja domačinov in obiskovalcev s kulturno dediščino prostora se je v sklopu dogodka 

Evropski dnevi arheologije 2020 organiziralo javno vodstvo z osrednjo temo o arheoloških jamskih 

najdiščih. 
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Izvedeno je bilo usposabljanje za jamske vodnike, ki ga je uspešno opravilo 21 vodnikov. Kljub težavam 

z virusom, je bil tečaj izpeljan skoraj v celoti, izpiti pa prestavljeni v čas po prvem valu okužb, in sicer 

junija. 

Za širšo javnost so bila predavanja o gobah, netopirjih in orhidejah odpovedana. 

Delavnice o principih varstva memorialne dediščine s ciljem spodbujanja dialoga in konkretnih akcij 

zainteresiranega prebivalstva se v skladu z novelacijo plana ni izvedlo. 

II 4.4.c Organizirati in koordinirati 
kulturne in druge dogodke 1.665,82 1.685,01 

Kranjc/ 
Martinčič 

Pr Nanetovh je bilo izpeljanih več kulturnih dogodkov, kot je srečanje žensk v okviru praznovanja 

dneva žena. 

V okviru raziskovalnega dela Mreže šol PŠJ na temo "Medsebojne pomoči v naših krajih skozi čas" se 

je postavilo razstavo materialnih pričevanj in izdelkov učencev. Razstavo se je poslikalo in v digitalni 

obliki delilo s šolami. 

II 

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

8.875,98 7.003,81 Debevec 

Aktivnosti v zvezi z delovanjem mreže šol PŠJ je bilo v preteklem letu zaradi nastalih epidemioloških 

razmer precej okrnjeno, šole so bile dober del leta zaprte. Kljub temu se je nekaj zadev odvijalo. 

Pripravilo in izvedlo se je izobraževanje za mentorice, in sicer kemijsko delavnico za analizo vode v 

reki. Ob svetovnem dnevu mokrišč je bilo organizirano iz izvedeno srečanje s predstavitvijo filmov 

Marjana Kreblja o reki in vitezih reke v Ilirski Bistrici. Organizirano in izvedeno je bilo predavanje dr. 

Borisa Kolarja o mikroplastiki za mentorice mreže šol, člane odborov in naravovarstvenike. Prav tako 

je bilo izvedeno predavanje dr. Roka Kostanjška o Proteusu in inovativnih projektih Oddelka za biologijo 

Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pri določevanju genoma Proteusa ter predavanje o PŠJ s 

terenskim delom za študente podiplomskega študija biologije Univerze v Ljubljani. 

Z Univerzo na Primorskem je potekalo sodelovanje pri dokončanju nominacijskega predloga in 

vzpostavitvi UNESCO katedre. 

Predstavitev raziskovalnih nalog projekta 8. marec z naslovom Medsebojna pomoč v naših krajih skozi 

čas je bila izvedena na spletu s pomočjo powerpoint predstavitve in video posnetkov učencev, 

moderatorke in predavateljice Mirne Buić iz Kulturno izobraževalnega društva PiNA. Pri raziskovalnem 

delu je sodelovalo sedem šol. Za najmlajše sodelujoče učence, ki se jih po navadi povabi na Uro pravljic 

v jamo, je bil pripravljen posnetek ljudske pravljice Kako je nastala Škocjanska jama. Predstavitev 

raziskovalnih nalog projekta 8. marec se je odvijala na spletni postavitvi filmskih posnetkov učencev 

in predavateljice. Postavljena je bila razstava likovnih in drugih izdelkov v Promocijsko kongresnem 

centru in dokumentirana ter objavljena na spletu. Za delo so vsi učenci in mentorice prejeli potrdila. 

V okviru projekta Vodne šole so bile izvedene priprave na ZOOM video konferenco v začetku marca, a 

bilo zaradi epidemije izdano le pisno sporočilo za medije in širšo javnost. Septembra so bile trem 

sodelujočim šolam predane dodatne flaške za potrebe izvedbe programa Vodnih šol. 

Izvedenih je bilo več ZOOM srečanj z organizatorji treninga WWF, ki je bilo načrtovano konec marca. 

Tako je bila v maju izvedena video konferenca, kjer je bila predstavljena mreža šol PŠJ za zavarovana 

območja Srbije, Črne gore, Makedonije, Bosne in Hercegovine, ki so se lani vključili v projekt WWF 

Adria – Zavarovana območja za naravo in ljudi. 

Ex-tempore primorskih osnovnih šol je bil izveden skladno s korona ukrepi z individualnimi ogledi 

Škocjana in predstavitvijo likovnih del na jesen, bodisi z razstavo v parku ali spletno galerijo. 

Septembra je bilo izvedeno uvodno srečanje mentoric mreže šol na temo programa dela v šolskem 
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letu 2020/2021. V ta namen so bile izdelane in oddane strokovne podlage za raziskovalno delo v 

počastitev dneva žena 2021. 

Pripravljeno je bilo gradivo za kviz Parkoslovje v okviru Skupnosti parkov Slovenije.  

Študentom iz dunajske univerze je bil predstavljen PŠJ ter raziskovalno delo v parku. 

Izvedene so bile terenske vaje po parku in skozi jamo z dijaki srednješolskega centra v Sežani. 

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

803,84 1.246,75 
Martinčič/ 
Zorman 

PŠJ se je pripravljal na skupne dogodke v okviru Dnevov medgeneracijskega sožitja in aktivnosti v 

okviru evropskega dneva parkov, ki pa niso bili izpeljani. Vključen je bil v spletne seminarje, kjer so 

sodelovali tudi predstavniki naravnih parkov. 

Za učence osnovnih šol je bil v okviru Skupnosti naravnih parkov Slovenije izveden izobraževalni spletni 

natečaj na temo geologije v slovenskih parkih. Pripravljene so bile naloge s slikovnim                                                                                                                                                                          

gradivom na to temo, izvedena koordinacija dela mentoric na spletu.  
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Število ur na zaposlenega za izvedbo 4. cilja 

 

 

Zaposleni 
Število ur 
plan/real. 

Zaposleni 
Število ur 
plan/real. 

Zaposleni 
Število ur 
plan/real. 

Pečar 325 333 Požar 830 764 
Sezonski 

vodniki 
720 720       

Zorman 303 303 Čehovin 901 879 
Pirjevec -  
Pripravnik 

492 493 

Debevec 201 201 Lozej 752 725 

Prunk – 

Projektni 

delavec 

18 18 

Šturm 56 56 Iulita 828 895 Lozer - 
pripravnik  

123 123       

Peric 135 135 Fajdiga 409 559 Pečar F. 356 160 

Kranjc 124 45 Može 820 755 Bartol 531 270 

Opara 1.030 1.016 Koder 714 884 Hohnjec 791 711 

Martinčič 1.084 1.104 Cerkvenik 530 315       

Kokalj 569 380 

Volk/Rozman/Kalčič 

(projekt Trajnostna 

mobilnost) 

106 508 

      

Polh 748 1.027 Markočič 150 150 
Skupaj 
število ur 

13.646 13.529 

 

 

Kazalnik za 4. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 

4. Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja 

parka in širjenje zavesti o parku 

- zaradi drastičnega upada števila obiskovalcev, 

je doseganje kazalnika nerelevanten  

- zaradi zmanjšanega obiska ni bilo potrebe po 

zaposlitvah sezonskih delavcev, je pa zavod z 

obstoječimi redno zaposlenimi zagotavljal 

učinkovit nadzor in prilagojeno vodenje 
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Razdelitev skupnih odhodkov za 4. cilj po virih financiranja 

 

Odhodek 
Skupaj planirani 

odhodki (v  €) 
Skupaj realizirani  

odhodki (v  €) 
Odstotek 

realizacije 

Plače – proračun – javna služba 239.171,82 225.505,07 94 

Plače – NVFJS  82.899,69 64.588,49 78 

Plače - NJVFJS - sofinanciranje projektov 395,47 1.239,99 314 

Plače iz projektov RS 2.490,79 1.159,63 47 

Plače iz projektov EU 15.758,13 11.665,10 74 

Plače - tržna dejavnost 17.950,55 15.917,04 89 

Plače skupaj 358.666,44 320.075,33 89 

Stroški – proračun – javna služba 53.500,00 39.471,97 74 

Stroški – programi 276,24 755,11 273 

Stroški – sofinanciranje programov - NVFJS 603,73 276,24 46 

Stroški – NVFJS 184.274,00 63.666,18 35 

Stroški - NVFJS - sofinanciranje projektov  4.876,44 0,00 0 

Stroški iz projektov RS 5.260,00 244,57 5 

Stroški iz projektov EU 28.377,58 978,30 3 

Stroški - tržna dejavnost 10.000,00 13.014,92 130 

Stroški skupaj 287.167,99 118.407,29 41 

Investicije – NJVFJS  190.000,00 103.076,11 54 

Investicije - NJVFJS - sofinanciranje projektov 3.300,00 3.470,62 105 

Investicije iz projektov RS  260,00 1.464,00 563 

Investicije iz projektov EU 19.740,00 25.522,85 129 

Investicije skupaj 213.300,00 133.533,58 63 

Odhodki skupaj 859.134,43 572.016,20 67 
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5. cilj:  Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v 

parku  
 

Prior. 
Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Skupaj planirani  

odhodki (v  €) 
Skupaj realizirani  

odhodki (v  €) 
Koordinator 

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

46.288,45 37.932,49  

 

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

46.288,45 37.932,49  

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

412,30 297,43 Direktor 

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

III 5.1.b Obveščati vsa gospodinjstva o 
pomembnih dogodkih v parku 50,48 51,06 

Organizator 
dogodka 

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

II 5.1.c Urejati in izdajati glasilo za 
lokalno prebivalstvo  

4.287,23 4.138,50 Peric 

Izdana je bila tretja številka glasila Ob Reki v podzemlje. 

I 5.1.d Organizirati in izvesti skupne 
čistilne in delovne akcije 1.034,83 842,51 

Opara/ 
Zorman 

Planirana je bila skupna čistilna akcija z občino Pivka, Divača in Ilirska Bistrica ter nevladnimi 

organizacijami (ribiči, raftarji, turistična društva), ki bi bila fokusirana na čiščenje Reke in bregov a ni 

bila realizirana v duhu skupnega dogodka. Posamezne organizacije so organizirale svoj dogodek z 

majhnim številom članov. PŠJ je v več akcijah očistil sotesko Reke, doline in jame. 

III 

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

30.050,48 30.194,59 Požar 

Na podlagi Odredbe o razdeljevanju dela sredstev Javnega zavoda Park Škocjanske jame je bil izveden  

javni razpis za razdelitev nepovratnih sredstev z namenom izgradnje priključnih vodov za kanalizacijo. 

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

1.276,77 1.045,29 Cerkvenik 

Za domačine, ki imajo s PŠJ podpisano pogodbo o prostovoljstvu (predvsem za potrebe morebitne 

pomoči pri nezgodah v jami) je bil skladno s pogodbo organiziran osvežitveni tečaj prve pomoči in 

uporabe defibrilatorja ter nabavljen kos terenske opreme. Njihova pomoč v letu 2020 ni bila potrebna.  

III 

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

3.785,96 0,00 Kranjc 
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Raziskovanje in dokumentiranje posameznih segmentov življenja na območju parka v skladu z idejno 

zasnovo ureditve Jurjevega skednja (povezava z aktivnostmi 3.1.b in 4.2.d) se tekom leta ni izvajalo. 

III 

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

1.656,23 204,24 Kranjc 

S strani LUZ d.d. je bila za domačine, predstavnike občine in ZVKDS OE NG organizirana in izvedena 

predstavitev načrtov za prenovo urbane opreme na ožjem zavarovanem območju (klopi, miz, košev za 

smeti, stojal za kolesa, luči, ekoloških otokov). Udeležilo se jo je osem domačinov. Na temo je bila 

dokončana tudi predstavitvena zloženka, ki je bila domačinom razposlana v septembru.  

Zaradi ukrepov preprečevanja zbiranja v času epidemije korona virusa delavnice urejanja gredic in 

dvoriščnih tlakov znotraj vasi vezane na izgradnjo priključkov na kanalizacijsko omrežje na dvoriščih 

oziroma v bližini hiš ni bilo mogoče izvesti. Zato so bila oktobra v sodelovanju z ZVKDS OE NG 

domačinom po elektronski in klasični pošti razposlana gradiva s splošnimi smernicami za urejanje 

dvorišč, poziv za predhodno pridobitev KVP in ponudba brezplačnega svetovanja oziroma idejnih 

rešitev nameravanih posegov. Na ZVKDS OE NG se je do konca leta po nasvete obrnil le en lastnik, 

oddana ni bila nobena vloga za pridobitev KVP. 

I 

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

302,88 51,06 Zorman 

Vzpodbujalo se je ekološko rejo domačih živali, kjer park zagotavlja del opreme za električne pastirje 

in vodo za napajanje živali. 

III 

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

151,44 0,00 Kranjc 

Tekom leta goriška enota ZVKDS ni prejela prošnje nobenega lastnika nepremičnin v zavarovanem 

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

Prav tako strokovna služba ni bila zaprošena za pomoč pri pripravi vlog za KVP. 

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

227,17 193,90 Cerkvenik 

Potekali so razgovori o možnem sofinanciranju, a so aktivnosti odpadle, zato do njega ni prišlo.  

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

0,00 0,00 Požar/Prunk 

Aktivnost ni bila izvedena. 

III 

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

3.052,68 913,89 
Martinčič/ 

Kokalj/ 
Zorman 

Spodbuja se prodajo lokalnih izdelkov, organizirano je bilo snemanje pri treh izbranih ponudnikih z 

namenom ozaveščanja in promocije lokalnih izdelkov in storitev. 
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Število ur na zaposlenega za izvedbo 5. cilja 

 

 

Zaposleni 
Število ur 
plan/real. 

Zaposleni 
Število ur 
plan/real. 

Zaposleni 
Število ur 
plan/real. 

Zorman 33 33 Martinčič 36 36 Cerkvenik 28 28 

Peric 26 26 Lozej 10 10 Lozer - 
pripravnik 

10 10 

Kranjc 200 9 Koder 4 4       

Markočič 5 5 Kokalj 44 18 
Skupaj število 
ur 

396 179 

 

 

Kazalnik za 5. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 

5. Krepitev vključevanja lokalnega 

prebivalstva v dogajanje v parku 

- kazalnik se je zaradi ukrepov omejevanja ob 

novonastali epidemiološki situaciji le delno 

izpolnil 

 

 

Razdelitev skupnih odhodkov za 5. cilj po virih financiranja 

 

Odhodek 
Skupaj planirani 
odhodki (v  €) 

Skupaj realizirani  
odhodki (v  €) 

Odstotek 
realizacije 

Plače – proračun – javna služba 7.824,32 3.127,91 40 

Plače – NVFJS  2.759,96 1.174,50 43 

Plače - tržna dejavnost 100,56 72,02 72 

Plače skupaj 10.684,84 4.374,43 41 

Stroški – NVFJS 35.603,61 33.558,06 94 

Stroški skupaj 35.603,61 33.558,06 94 

Investicije – NJVFJS  0,00 0,00 - 

Investicije skupaj 0,00 0,00 - 

Odhodki skupaj 46.288,45 37.932,49 82 
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6. cilj:  Krepitev vloge upravljavca parka na vplivnem in prehodnem območju 
 

Prior. 
Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Skupaj planirani  

odhodki (v  €) 
Skupaj realizirani  

odhodki (v  €) 
Koordinator 

 
6. Krepitev vloge upravljavca 
parka na vplivnem in 
prehodnem območju 

42.093,61 35.858,22  

 
6.1 Izvajati aktivnosti za 
ohranjanje naravnih vrednot in 
kulturne dediščine 

35.139,31 31.100,84  

I 6.1.a Raziskovati in spremljati 
stanje ohranjenosti narave  10.557,34 8.716,39 

Cerkvenik/ 
Peric 

V okviru rednega spremljanja stanja ohranjenosti narave se je spremljalo stanje na vplivnem in 

prehodnem območju, večjih kršitev ni zaznati. Nadaljevalo se je sodelovanje z nevladnimi 

organizacijami, predvsem s civilnima iniciativama Brkini in za ohranitev Senožeških brd ter Jamarskim 

društvom Gregor Žiberna Divača in člani odbora za naravo BOK. 

Maja je NNS kontrolirala sanacijo mostu čez reko v Bujah proti Padežu na vplivnem območju parka, 

kjer je bila izvedena obsežna prenova z veliko nosilnostjo mostu. Opravljen je bil pregled stanja, kjer 

je ugotovljeno vzorno spoštovanje predpisov (brez puščanja cementa ali mleka pri betoniranju ali 

pranja mešalcev v bližini struge …). 

V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) se je spremljalo delo projektnih partnerjev ZRSVN pri pripravi 

dokumentacije za javni razpis za gradbena dela v Divaški jami. Izveden je bil ogled poteka čiščenja 

jame. Obiskalo se je zaprto jamo Polina peč in preverilo stanje, ki je brez posebnosti. 

V času omejevanja gibanja je bila policiji posredovana prijava onesnaževanja s smetmi, ki so jih 

pripeljali kamioni z goriškimi registracijami v bližino naravne vrednote Risnik v prehodnem 

območju BOK. 

Z geologom Ladislavom Placerjem je bil za potrebe geoloških in antropoloških raziskav organiziran 

ogled Japodske jame. 

III 6.1.b Raziskovati in dokumentirati 
kulturno dediščino  

757,19 127,65 Kranjc 

V okviru Odbora za varstvo kulturne dediščine se je koordiniralo izvedbo nadaljevanja popisa zgodb 

o vpetosti srednjeveških cerkvic na Divaškem v vsakdanje življenje vasi. Odborniki so izdelali opise 

za škofeljsko, nakelsko in divaško cerkev. Odgovorna konservatorka Minka Osojnik je pripravila 

umetnostno zgodovinske opise divaške, škocjanske, nakelske in škofeljske cerkvice ter pripadajoče 

slikovno gradivo. Oblikovana in natisnjena je bila zloženka. 

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

2.776,52 1.490,47 
Debevec/ 
Kranjc/ 

Martinčič 

S TKŠD Urbanščica se je sodelovalo pri snovanju nove muzejske zbirke o rudarstvu v Vremski dolini.  

V okviru aktivnosti Odbora za varstvo kulturne dediščine BOK se je natančneje doreklo datum 

kulturnodediščinskega pohoda Romanja h Fari, kulturni program in ureditev trase poti. Sledila je 

promocija, usklajevanje prevoza in govorcev, odpiranja cerkva in izvedba dogodka 8. 8. 2020 v 

sodelovanju s TKŠD Urbanščica. Pohoda se je udeležilo 11 pohodnikov. Pri izvedbi so  sodelovali štirje 

domačini, štiri odbornice, odgovorna konservatorka in restavratorka RC ZVKDS.     

Posredovalo se je pri koordinaciji organizacije akcije obnove 15 m suhega zidu v Famljah. Akcija je 

bila izvedena junija v organizaciji TKŠD Urbanščica in v sodelovanju s Partnerstvom za kraško 
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suhozidno gradnjo. 

Odgovorni konservatorski ZVKDS OE NG se je pomagalo pri vzpostavljanju kontakta s predsednico 

KS Artviže za potrebe vpisa tamkajšnje cerkvice v Register nepremične kulturne dediščine.  

Z deležniki se je pripravljalo prijave na razpis LAS Krasa in Brkinov. 

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

8.709,33 3.372,13 
Debevec/ 
Kranjc/ 
Peric 

Izvedlo se je dve iz serije treh delavnic namenjenih motivaciji in dvigu nivoja storitev v okviru projekta 

"Približajmo UNESCO biosferna območja prebivalcem", tretja delavnica je bila zaradi omejitev 

prenesena na september. Prav tako je bila na september prenesena izvedba izobraževanja Gostitelj 

interpretator v okviru istega projekta. 

Predavanje z razstavo na temo žuželk v PŠJ in predavanje o plastičnih odpadkih za zaposlene in 

mrežo šol letos niso bili izvedeni.  

V sodelovanju s Knjižnico Makse Samse sta bili organizirani predavanji Natura 2000 – njen pomen in 

naša priložnost ter s področja seizmologije Stresla se je zemlja, rodila se je … gora! 

I 

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

252,40 255,30 Peric 

V pripravi je projektna naloga za objavo razpisa za pripravo projektne dokumentacije, ki jo vodi MOP. 

PŠJ je zaradi situacije v zvezi epidemijo prekinil nadaljnje financiranje omenjenega projekta. 

I 

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

277,64 280,84 Peric/Zorman 

Sodelovalo se je pri pripravi mnenj za nekatere posege v prostor, kot so sanacije vodotokov, urejanje 

prostora idr. 

Ponovno se je odprlo vprašanje glede oskrbe obale s pitno vodo z zajezitvijo pritoka Reke Suhorce 

ali Padeža v vplivnem območju parka. Zavod je opozoril na upoštevanje vseh meril za ohranitev 

Škocjanskih jam kot naravnega spomenika državnega pomena, zavarovanega območja, predvsem 

pa kot Unescove svetovne dediščine. 

I 

6.1.g Skrbeti za izvajanje dogovora 
s prostovoljnim gasilskim društvom 
Ilirska Bistrica in MO – Uprava za 
zaščito in reševanje, enota 
Postojna o ukrepanju pri izlitju 
nevarnih snovi v reko Reko 

0,00 0,00 Peric 

Aktivnost se ni izvajala. 

I 6.1.h Sodelovati pri nastajanju 
geoparka Kras 

10.193,40 14.888,63 
Cerkvenik/ 
Martinčič/ 
Bembič 

V okviru projekta GeoKarst, pri katerem je PŠJ projektni partner in katerega glavni cilj je ustanovitev 

geoparka na Krasu, so bili izvedeni uvodno srečanje in dva usklajevalna sestanka s projektnimi 

partnerji. Pridobil se je DIIP za objekt Vrata Krasa, ki bo eden od vstopnih centrov geoparka. Za 

Vrata Krasa je bila izdelana tudi idejna zasnova, izbran je bil zunanji izvajalec še za logistični in 

strateški načrt. 

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

1.615,49 1.969,43 
Cerkvenik/ 

Peric 
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Predstavniki so se udeležili na strokovnem izobraževanju o UNESCO bukovih gozdovih v Kočevju, kjer 

je bila s strani PŠJ predstavitev o upravljanju Škocjanskih jam kot s svetovno dediščino. 

 
6.2 Izvajati aktivnosti 
podpornih in razvojnih 
dejavnosti 

6.954,30 4.757,38  

I 

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

6.020,43 3.838,28 Kranjc/Peric 

Pri treh deležnikih Biosfernega območja, se je posnelo prispevke za oddajo Biosferna območja 

Slovenije v okviru projekta Približajmo UNESCO biosferna območja prebivalcem. 

Na začetku leta se je na povabilo Zavoda Dobra pot Strokovna služba vključila v projekt Erasmus+ 

Trade Knowledge. Skupaj s predstavnico Slovenskega etnografskega muzeja je sledila udeležba na 

usposabljanju na Finskem, kjer je predstavnica PŠJ izvedla predstavitev vključevanja kulturne 

dediščine v programe Mreže šol PŠJ in sodelovala pri snovanju nadaljnjih aktivnosti v okviru projekta. 

V okviru projektnih aktivnosti sta med drugim pripravnici PŠJ sodelovali pri izdelavi interaktivne igre 

Action Bound namenjene spoznavanju lokalne kulturne dediščine za osnovnošolske otroke na 

Divaškem.  

TKŠD Urbanščica se je nudilo strokovno podporo pri zbiranju materiala za rudarsko muzejsko zbirko 

(pomoč pri pripravi poziva) in idejnem snovanju njene postavitve. Pomagalo se je pri pripravi besedil 

in postavitvi razstave zbranega gradiva v obnovljenem objektu nekdanje strojnice rudnika v Famljah, 

ki je bila slovesno odprta septembra. Domačinki iz Jablanice se je nudilo informacije o možnosti 

sodelovanja PŠJ pri projektu obnove porušene cerkvice Marije Snežne pri Jablanici. Novembra se je 

ponudilo strokovno podporo projektu Varuh spomina, ki ga prijavlja Zavod Dobra pot na temo 

izdelave aplikacije za beleženje pričevanj prebivalstva. 

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

378,60 382,96 Martinčič 

Na redkih dogodkih in na srečanjih, se je spodbujalo in promovira znamko parka, lani je bila ta 

promocija izvedena v okviru predstavitev preko video konferenc. 

III 

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

302,88 76,59 Kranjc 

Skladno z aktivnostjo 6.2.a se je v strokovno svetovanje snovanja rudarske zbirke v Š'htu vključilo 
tudi pristojni Pokrajinski muzej Koper in z odgovorno etnologinjo sodelovalo na sestankih o postavitvi. 

II 6.2.d Izvajati program participacije 
javnosti pri upravljanju BOK 252,40 459,55 Debevec 

Skrbelo se je za to, da se je pobude odbornikom posredovalo tistim, ki so delo redno opravljali, ter 

koordiniralo nadaljnje delo Odbora za varstvo kulturne dediščine. V maju se je z omenjenim odborom 

zagnalo komunikacijo na Discordu. Novembra se je na podlagi prispelih pobud uskladilo plan 

aktivnosti Odbora za varstvo kulturne dediščine v letu 2021. Stekle so priprave virtualnega 

prednovoletnega srečanja istega odbora z naslovom Impresije epidemije na BOK, ki se je izvedlo 12. 

12. 2020. Udeležilo se ga je 10 članov. Vsak odbornik je bil naprošen, da vnaprej posname minutko 

video materiala o utripu svojega vsakdanjega življenja v času karantene v želji, da s skupnimi močmi 

ustvarimo dokument tega časa v naših krajih.  
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Število ur na zaposlenega za izvedbo 6. cilja 

 

Zaposleni 
Število ur 
plan/real. 

Zaposleni 
Število ur 
plan/real. 

Zaposleni 
Število ur 
plan/real. 

Zorman 56 56 Požar 25 25 Lozer - pripravnik 2 2 

Peric 55 55 Kokalj 232 212 
Bembič 
(projekt GeoKarst) 

436 868 

Čehovin 28 28 Iulita 4 4 Bartol 20 4 

Kranjc 205 106 Hohnjec 8 8 Pečar F. 15 4 

Martinčič 51 51 Može 23 23 Šturm 0 5 

Lozej 12 12 Cerkvenik 21 31 Skupaj število ur 1.193 1.494 

 

Kazalnik za 6. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 

6. Preprečevanje negativnih vplivov na 

širšem območju parka (vplivno in prehodno 

območje parka) 

- izvedlo se je sanacijo treh manjših črnih 

odlagališč na Divaškem gabrku  

- predstavniki PŠJ so se udeležili na vsakoletni 

čistilni akciji »Spust za čisto Reko« 

 

Razdelitev skupnih odhodkov za 6. cilj po virih financiranja 

Odhodek 
Skupaj planirani 
odhodki (v  €) 

Skupaj realizirani  
odhodki (v  €) 

Odstotek 
realizacije 

Plače – proračun – javna služba 12.317,00 12.043,69 98 

Plače – NVFJS  7.875,98 3.289,57 42 

Plače - NJVFJS - sofinanciranje projektov 1.632,79 2.118,71 130 

Plače iz projektov RS 98,28 21,57 22 

Plače iz projektov EU 8.058,88 12.092,34 150 

Plače skupaj 29.982,93 29.565,88 99 

Stroški – proračun – javna služba 3.000,00 0,00 0 

Stroški – programi 0,00 0,00 - 

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

Stroški – NVFJS 2.910,68 4.992,34 172 

Stroški - NVFJS - sofinanciranje projektov  1.080,00 0,00 0 

Stroški iz projektov RS 1.224,00 0,00 0 

Stroški iz projektov EU 3.896,00 0,00 0 

Stroški skupaj 12.110,68 4.992,34 41 

Investicije – NJVFJS  0,00 1.300,00 - 

Investicije skupaj 0,00 1.300,00 - 

Odhodki skupaj 42.093,61 35.858,22 85 
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7. cilj: Učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje  
 

Prior. 
Cilj – 
podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Skupaj planirani  

odhodki (v  €) 
Skupaj realizirani  

odhodki (v  €) 
Koordinator 

 
7. Učinkovito delovanje 
upravljavca in mednarodno 
sodelovanje 

767.052,25 680.488,36  

 
7.1 Urejanje prostora z 
upoštevanjem varstvenih ciljev 
parka 

4.857,00 1.319,65  

III 

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

4.857,00 1.319,65 Opara/Pečar 

V okviru projekta Za Kras (ESRR PUN) se je spremljalo delo projektnega partnerja Občine Divača za gradnjo 

kanalizacijskega sistema v vaseh Betanja, Škocjan in Matavun, udeleževalo se je tedenskih operativnih 

sestankov. Z deli, ki jih financira projekt so pričeli aprila in jih uspešno zaključili decembra. 

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

0,00 0,00 Pečar 

Družba za investicije (DRI) je preplastila še zadnji odsek državne ceste, ki poteka nad dolom Globočak do 

križišča za sprejemni center parka.  

 
7.2 Izvajanje določil globalnih 
mednarodnih konvencij in 
programov 

4.947,74 7.632,79  

I 7.2.a Izvajati splošne obveznosti 100,96 612,73 Cerkvenik 

Potekali sta usklajevanje in sodelovanje s SNKU na več področjih.  

V sodelovanju z MOP se je pripravljalo nacionalno poročilo Ramsarske konvencijo ter popravilo podatke na 

informacijskih listih (Ramsar Information Sheet – RIS). 

Nacionalni odbor za MAB se je sestal in sklenil, da bo na poziv za sredstva SNKU za leto 2021 prijavil dva 

skupna projekta (vsa biosferna območja skupaj), in sicer za izdelavo priročnika za komuniciranje BO Slovenije, 

katerega prijavitelj bo PŠJ in priročnika za označevanje BO na območju Slovenije, katerega prijavitelj bo 

Triglavski narodni park; vsak projekt v višini 16.000 EUR.  

II 

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

0,00 510,61 Cerkvenik  

Predstavljeno je bilo poročilo IUCN Outlook, kjer so Škocjanske jame prejele oceno »dobro z nekaj zadržki«, 

predvsem zaradi infrastrukture v vplivnem območju parka in klimatskih sprememb.   

II 7.2.c Izvajati komunikacijsko in 
raziskovalno strategijo BOK 889,32 3.846,05 Debevec 

V okviru sodelovanja v konzorciju LifeWatch so potekali dogovori o obisku generalne skupščine konzorcija v 

Škocjanskih jamah. 

Septembra so stekle priprave oglaševalske kampanje Zamenjaj navado – Ohrani naravo, ki prebivalce BOK 

poziva k zmanjševanju rabe plastike v vsakdanjem življenju. Osnovani, oblikovani in natisnjeni so bili plakati 

in letaki za štiri sklope: plastične nagrobne sveče, maske za enkratno uporabo, plastenke in plastične vrečke. 
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Pred prvim novembrom se je promoviralo zmanjševanje rabe plastičnih nagrobnih sveč, v decembru pa 

zmanjševanje rabe oziroma pravilno odlaganje mask za enkratno uporabo. Le-te pogosto pristanejo v naravi. 

V začetku leta se bo nadaljevalo s promocijo zmanjševanja rabe plastenk in plastičnih vrečk.   

I 

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

3.957,46 2.663,40 Cerkvenik 

Januarja in februarja je bilo pripravljeno dodatno pojasnjevalno gradivo k nominaciji, vezano na vmesno 

poročilo IUCN, ki ga je Slovenija prejela decembra 2019.  

Odbor za svetovno dediščino konec junija 2020 ni zasedal, prav tako še ni znano mnenje IUCN glede nominacije 

Klasični kras.  

 7.3 Mednarodno sodelovanje 7.065,75 6.646,06  

II 

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

3.719,48 3.388,25 
Cerkvenik/ 
Debevec 

V skladu z dogovorom med Uradom za UNESCO in Nemško nacionalno komisijo za UNESCO so potekale 

priprave na 6-mesečno delo prostovoljke iz Nemčije v PŠJ. Delo naj bi se pričelo 13. marca, a je bil dogovor 

tik pred pričetkom prekinjen.  

Kot sestrski park Narodnega parka Mamutskih jam in član skupine CaveMAB, je PŠJ sodeloval pri snovanju in 

izvedbi mednarodnega virtualnega srečanja Karst2020 »Ohranjanje občutljivih kraških virov: Delavnica o 

vzdržnosti in skupnosti«, ki je potekalo med 17. in 21. 8. 2020 v organizaciji Western Kentucky University. PŠJ 

je poskrbel za dve krajši predavanji, predstavitev in delavnico: 1) predavanje dr. Jasne Fakin Bajec, ZRC SAZU 

»Landscape Perception and Traditional Knowledge for Sustainable Development of UNESCO Škocjan Caves 

Area«, soavtorjev dr. Katje Hrobat Virloget in dr. Petre Kavrečič (FHŠ UP), dr. Dimitrija Mlekuža (FF UL) in dr. 

Nadje Penko Seidl (BF UL); 2) predavanjem dr. Francija Gabrovška, ZRC SAZU »Environmental Monitoring in 

Škocjan Caves, Slovenia«; 3) predstavitev Tomaža Zormana, PŠJ »Škocjan Cave – The Cave and the Paths of 

its Explorers. Reflection of Speleology in Classical Karst through Documentary Movie and Presentation.«; 4) 

delavnica Darja Kranjc in dr. Jasna Fakin Bajec »Significance of Cultural Heritage in Karst Landscape 

Management: 2030 Agenda for Sustainable Development«. Obenem je PŠJ sodeloval tudi pri pripravah in 

izvedbi delavnice Claytona Line in Lee Anne Bledsoe z naslovom »CaveMAB«. V skladu z obveznostmi se je v 

septembru za udeležence in organizatorja pripravilo poročilo delavnice o kulturni dediščini ter spremni dopis in 

obrazec za zbiranje elementov kulturne dediščine/trajnostnih ljudskih praks na kraških območjih po svetu, ki 

lahko pomagajo v boju zoper klimatskim spremembam, ter legend, ki pojasnjujejo nastanek kraških pojavov. 

Poziv je bil razposlan udeležencem delavnice o kulturni dediščini in CaveMAB. Zbrano gradivo je mišljeno kot 

prispevek k praznovanju 50. obletnice programa MAB in Mednarodnega leta jam in krasa v letu 2021.  

Med oktobrom in decembrom se je aktivno sodelovalo v pododboru, ki pripravlja vsebine in poziv za 

praznovanje 50. obletnice programa MAB in Mednarodnega leta jam in krasa v okviru skupine CaveMAB. V ta 

namen so bili izdelani promocijski slogani, sodelovalo se je pri pripravi poziva za promocijski video in karte BO 

z jamami. 

Novembra se je delilo razmislek o možnosti vključevanja deležnikov v spremljanje stanja ekosistemskih storitev 

ter študijo o ekosistemskih storitvah narejeno v PŠJ z Ganskim nacionalnim odborom MAB. Istega meseca se 

je sodelovalo pri pripravi predstavitve dela delovne skupine Nič plastike v mednarodni mreži biosfernih območij  

v okviru konference MICRO.   
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II 

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

3.194,83 3.104,63 

Martinčič/ 
Peric/ 

Zorman/ 
Cerkvenik 

Aktivnosti v fizični obliki ni bilo, je pa bil zavod povabljen na predstavitev priročnika "Kako ravnati v turističnih 

jamah v primeru koronavirusa", k sodelovanju so nas povabili tudi iz parka Prealpi Giulie. 

PŠJ je tudi predstavil situacijo in aktivnosti parka na webinarju v organizaciji mreže parkov Dinaridov z 

naslovom "Vpliv pandemije v Dinaridih". 

II 

7.3.c Z namenom izmenjave 
izkušenj in izboljšanja upravljanja 
navezati stike z drugimi upravljavci 
zavarovanih območij ali institucijami, 
ki niso navedeni zgoraj 

151,44 153,18 Vsi zaposleni 

Park so obiskali sodelavci Nacionalnega parka Biokovo iz Hrvaške, s katerimi je zavod sklenil tesnejše 

sodelovanje. 

Zavod je sodeloval pri postavitvi stalne zbirke na temo Biodiverziteta na Krasu v sklopu prenove zahodnega 

krila gradu v Štanjelu (projekt INOP). 

 7.4 Splošne naloge in aktivnosti 750.181,75 664.889,85  

I/II/III 

7.4.a Izvajati upravno-
administrativne, organizacijske, 
finančno-računovodske in pravne 
naloge 

270.113,12 255.444,77 
Direktor in 
zaposleni 

V začetku leta je bil pripravljen Program dela in finančni načrt PŠJ za leto 2020 in Poročilo o delu in finančno 

poročilo za leto 2019. Avgusta je bilo pripravljeno Polletno poročilo, v septembru Rebalans programa dela, 

decembra pa še Program dela in finančni načrt PŠJ za leto 2021 ter nov cenik. Glede na oceno tveganja je bil 

pripravljen tudi načrt notranje revizije za leto 2021 na področju prodajno-rezervacijskega sistema za vstopnice. 

Revizija je bila načrtovana že v letu 2020 vendar je bila zaradi razmer povezanih z epidemijo Covid 19 

prestavljena v leto 2021, v katerem je načrtovana tudi posodobitev/nadgradnja prodajno-rezervacijskega 

sistema. Svet zavoda se je sestal na štirih sejah, treh rednih in eni dopisni. Izvedena je bila tudi ena seja 

strokovnega sveta. 

Možnosti zaposlitve v javnem zavodu so bile predstavljene iskalcem zaposlitve na zaposlitvenem sejmu v 

Postojni v organizaciji Zavoda RS za zaposlovanje, kjer se je izvedlo razgovore s potencialnimi kandidati. 

Ministrstvu za javno upravo se je poročalo o oddanih javnih naročilih in t.i. evidenčnih naročilih. Javno 

naročanje je potekalo v skladu s potrebami v zavoda in na podlagi veljavnih predpisov. V skladu s priporočili 

notranje revizije izvedene v letu 2019 je bil dopolnjen interni pravilnik s področja javnega naročanja, ki 

opredeljuje dodatne notranje kontrole zlasti na področju zagotavljanja ustrezne revizijske sledi o načinu 

vodenja postopka nabave.  

Zaradi epidemije COVID 19 je zavod vročil štiri odpovedi delovnega razmerja zaradi poslovnih razlogov, tri 

zaposlene javne uslužbenke so odšle na porodniški dopust in se jih ni nadomeščalo, en zaposlen se je upokojil 

in ga nismo nadomestili. 

Izvedene so bile priprave evidenc izobraževanj in prejetih doz sevanja za zaposlene v jami, pripravljena so bila 

navodila za začasno zmanjševanje koncentracije radona na delovnem mestu za zaposlene na upravi, pred 

sanacijo stavb. 

Izvedene so bile priprave gradiv in materiala ter izvedena primopredaja vodji strokovne službe. 

 
7.4.b Pripravljati in voditi domače in 
mednarodne projekte 

144.730,42 174.266,33 
Vodje 

projektov 
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I Za Kras (ESRR PUN) 28.387,40 30.145,56 
Bartol/ 
Pečar F. 

Izvajale so se naloge vodenja, poročanja, administracije in koordinacije projekta Za Kras (ESRR PUN). Največ 

poudarka se je posvečalo novelaciji projektne naloge. Projektnim partnerjem se je pomagalo poročati stroške, 

odobrenih je bilo 18 zahtevkov za izplačilo. Izvedlo se je javno naročilo izbora avtorja izobraževalno -

ozaveščevalnega filma. Urejalo se je spletne profile in izdelalo projektni koledar. Posredniški organ je izvedel 

Preverjanje na kraju samem – kontrolo projektnih aktivnosti, ki je bila uspešna, projekt je bil izpostavljen kot 

primer dobre prakse. 

I MobiTour 52.827,00 61.088,40 
Rozman/ 
Kalčič/ 
Volk 

Projektne aktivnosti so se odvijale na osnovi projektne prijavnice. Aktivnosti so se izvajale načrtovano, 

pregledno in pospešeno.  

V okviru Delovnega sklopa (DS) 1 je PŠJ zagotovil splošno koordiniranje in finančno vodenje projekta. Preverjal 

je izvedbo in napredovanje projektnih aktivnosti v skladu s časovnico, koordiniral in usklajeval komunikacijo 

med projektnimi partnerji (PP), vodil administrativne in finančne vidike ter preverjal ali PP izvajajo pravila o 

ločenem računovodstvu, arhiviranju, širjenju in promociji projekta. Oddane so bile e-vloge za projektne 

spremembe in prošnja za podaljšanje projekta do 31. 10. 2020 in nato še do 31. 12. 2020 samo za občino 

Piran. 

PŠJ je izvedel nakazila na potrjene transakcijske račune italijanskih in slovenskih projektnih partnerjev v skladu 

s prejemki, potrjenimi certifikati in Pogodbe o dotaciji. Poročalo se je skladno s časovnico Skupnega 

Sekretariata in Pogodbo o dotaciji. 

DS2 - Komunikacija: PP so se osredotočili na promocijo projekta med različnimi ciljnimi skupinami. Izvajali so 

obveščanje in informiranje redno preko družbenih omrežij in promocijskih dogodkov. Redno se je ažuriralo 

spletno stran projekta. Izvedena je bila zaključna konferenca projekta in zaključni dogodek. 

DS 3 – Izvajanje: v tem delovnem sklopu smo PP peljali naprej dvoje aktivnosti, in sicer: 1 poskusno izvajanje 

inovativnih storitev za pametno nizkoogljično trajnostno mobilnost in vzpostavitev pilotnih sistemov 

»parkiraj&pelji se« s postavitvijo polnilnic in nakupom električnih vozil (kolesa, avtomobili, minibusi/kombi), ki 

so obiskovalcem na voljo za brezplačno izposojo, ter zaposlenim v PŠJ za izvajanje rednih aktivnosti znotraj 

parka (WP3.1.2). S tem v zvezi so slovenski PP sodelovali na fokusni skupni dne 2. 6. 2020 v PŠJ. 

DS 4 – Investicije: PŠJ je izvedel postavitev sončne elektrarne ter predhodno potrebne oz. povezane postopke 

za izbor izvajalca ter umestitev sončne elektrarne.  

I  GeoKarst 20.141,64 24.777,48 Bembič 

Februarja se je začelo izvajanje projekta GeoKarst (Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020). V sklopu projekta 

je bilo izvedeno "kick off" srečanje in dva usklajevalna sestanka projektnih partnerjev. Izvajale so se 

administrativne aktivnosti in koordinacija projekta. Vzpostavilo in urejalo se je družabna omrežja projekta 

(Facebook, Instagram). Pripravilo in oddalo se je poročilo za prvo poročevalsko obdobje. 

I ENGREEN 30.377,26 37.782,72 
Rozman, 
Černigoj 

Z aprilom se je začelo z izvajanjem 24 mesečnega projekta ENGREEN, ki je financiran v okviru Programa 

čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija – Slovenija 2014-2020. Vse aktivnosti na projektu so se pričele 

izvajati. Potekala je koordinacija partnerjev in usklajevanje s skupnim sekretariatom. Organiziralo in izvedlo se 

je odskočni sestanek/prvi in drugi sestanek upravnega odbora (UO). Pripravil se je poslovnik UO, zapisnik 

prvega in drugega srečanja UO ter evalvacijski načrt projekta in prvo vmesno evalvacijsko poročilo. Pripravljeno 

in oddano je bilo prvo partnersko poročilo in dopolnitve le tega ter pridobljen certifikat za stroške v prvem 

poročevalskem obdobju.  
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Vodji delovnega sklopa »Komunikacija«, Občini Dolina, se je pomagalo pri vzpostavitvi projektne internetne 

strani, dveh profilov na socialnih omrežjih (Facebook, Instagram), komunikacijski strategiji in oblikovanju 

brošure ter promocijski material. V glasilih občin Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen in Pivka so bili 

objavljeni PR članki. Medijska sporočila o projektu so bila objavljena tudi v Primorskih novicah in RTV SLO. 

Organizirali smo ozaveščevalne in izobraževalne dogodke. Izvedena sta bila dva ogleda zelenih infrastruktur z 

e-kolesi, delavnica za otroke »spoznajmo živali in rastline v kalih«, fokusna skupina za deležnike v povezavi s 

kali ter v soorganizaciji z Univerzo na Primorskem pet-dnevna poletna šola za študente. V okviru poletne šole 

so bila izvedena tudi predavanja za širšo javnost na temo varstva kalov, suhih zidov, problematike tujerodnih 

vrst in pomena območij ohranjanja narave. Konec leta se je pričel tudi cikel spletnih predavanj Biološki večeri.  

Pričelo se je z izvajanjem DS3 in DS4 aktivnosti kot opisano pri ciljih 2 in 3. 

I KRASn' KRŠ 6.657,91 6.451,77 Škerjanc 

Izvajala se je koordinacija projekta, udeležba na sestankih, aktivno spremljanje in objavljanje vsebin na FB 

profilu projekta, priprava vsebin za spletne novice projekta ter priprava vsebin za brošuro projekta. Hkrati se 

je pripravilo in oddalo zadnje poročilo projekta, to je poročilo za 5. obdobje poročanja. Vzpostavljena je bila 

spletna platforma https://www.smartkarst.eu/, za katero so bile tudi s strani PŠJ pripravljene vsebine 

(interpretacijski poligon, interpretacijski center in vroče točke). 

Poslane so bile dopolnitve na pripombe k zaključnemu poročilu, s čimer se je projekt uradno zaključil. 

I Projekt SNKU 3.312,37 321,56 Cerkvenik 

Skupni projekt z naslovom Promocija svetovne naravne in kulturne dediščine ter UNESCO designacij v Sloveniji 

je v letu 2020 vodil KP Ljubljansko barje. Projekt ni bil izveden in se je premaknil v leto 2021. Za PŠJ to ni 

imelo finančnih posledic.   

I Biosferna območja Slovenije - LAS 942,42 3.493,07 Peric 

Izvajale so se zastavljene projektne aktivnosti. Nekatere so bile zaradi omejitev prekinjene in se bo z njimi 

nadaljevalo septembra. 

Maja se je pregledovalo besedila o vsebinah PŠJ za Triglavsko zakladnico in posredovalo popravke v TNP. V 

drugi polovici leta se je na pobudo TNP pripravilo in poslalo recepte štirih značilnih domačih jedi za BOK. 

I Krasnost Krasa in Brkinov - LAS 370,24 500,16 Martinčič 

Izvajalo se je zastavljene projektne aktivnosti prilagojene razmeram in sicer: pripravljen, natisnjen in 

distribuiran je bil image katalog Krasa; izvedene so bile tiskovne konference; realizirana sta bila dva vodena 

pohoda v okviru Festivala Kraške gmajne.  

Zaradi izrednih razmer je bil projekt podaljšan do 31. 08. 2021. 

I Staro sejmišče - novo stičišče - LAS 1.006,86 805,49 
Martinčič/ 
Rozman 

V okviru projekta se je vzpostavila informacijska točka na novem počivališču za avtodome v Hrpeljah, izvedel 

se je promocijski dogodek, postavljena je bila informacijska tabla. 

I Priprava prijav na nove projekte 706,82 8.900,12 Kokalj 

Za razpis LIFE 2020 se je izvedlo terene in pripravilo prijavnico projekta za prvo fazo razpisa (z naslovom LIFE 

PALLIPES - Dolgoročno varstvo potočnega raka koščenca v Sloveniji), ki žal ni bila povabljena v drugo fazo 

razpisa.  

PŠJ se je kot projektni partner vključil še v en projekt Life, katerega vodilni partner je TNP, tema pa 

zmanjševanje plastične embalaže za enkratno uporabo. Tudi ta žal ni prišel v drugo fazo ocenjevanja. 

PŠJ je sodeloval pri pripravi vsebinske zasnove projekta za razpis MGRT – vodilne destinacije. 

PŠJ je na pobudo pripravljavcev projekta mreženja raziskovalcev na področju jam in krasa COST Action 

poskrbel za vključitev Mreže univerz PŠJ potom FHŠ UP v projektno prijavo. 

https://www.smartkarst.eu/
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II 7.4.c Skrbeti za odnose z javnostjo 7.142,24 6.018,84 Direktor 

Ažurno se je odgovarjalo na novinarska vprašanja, obveščalo medije o dejavnostih zavoda ter spremljalo 

relevantne medijske objave s pomočjo platforme Kliping Map. 

Januarja se je uredilo plačilo domen in gostovanja portalov PŠJ. Na portalu Promocijsko-kongresnega centra 

Pr'Nanetovh sta bila objavljena dva članka o minulih aktivnostih. Skrbelo se je za delovanje portalov E-knjižnice 

o monitoringu lokacij svetovne dediščine UNESCO ter Biodiverziteta med naravo in kulturo. Na YouTube profilu 

PŠJ se je objavilo šest novih enot predstavitvenega video gradiva. Skrbelo se je za sprotno ažuriranje in 

moderiranje angleškega in slovenskega FB profila PŠJ. Z Günterjem Köckom in Ireno Lazar je bil pripravljen 

članek »From a research version to a state-of-the-art research strategy: UNESCO experts' meeting in the Karst 

and River Reka Basin Biosphere Reserve«, ki je bil objavljen v julijski številki avstrijske revije o raziskovanju in 

upravljanju gorskih zavarovanih območij Eco.mont. Decembra je bil oddan članek »Significance of cultural 

heritage in karst landscape management: 2030 Agenda for Sustainable Development«, ki naj bi izšel v posebni 

izdaji revije Carbonates and Evaporites. 

I/II/III 7.4.d Skrbeti za nepremičnine in 
premično premoženje  285.340,12 192.189,68 

Kovačič/ 
Opara 

Skrbelo se je za redno vzdrževanje objektov, dvigal, vozni park (servisiranje vozil) in drugo.  

Zaradi zaprtja jame konec oktobra in posledično izpada dela vodenja obiskovalcev se je veliko časa namenilo 

vzdrževanju infrastrukture – prebarvane so bile vse klopi na sprejemnem centru, ograje po Veliki dolini, urejalo 

se je okolico sprejemnega centra itd.   

II 7.4.e Povečevati usposobljenost in 
učinkovitost posameznih služb  17.934,09 22.078,13 Direktor 

V začetku leta se je poravnalo kotizacije, uredilo letalske karte, prenočišča, pridobilo uradna vabila za potrebe 

udeležbe na srečanju »Ohranjanje občutljivih kraških virov: Delavnica o vzdržnosti in skupnosti – Karst2020« 

v Bowling Greenu ZDA (glej 7.3.a), ki je bila pozneje prestavljena na splet, kotizacije pa vrnjene. Spletnega 

srečanja sta se udeležila dva zaposlena PŠJ. Udeležba na XVII. Mednarodnem kongresu suhozidne gradnje v 

Konavlah je bila prenesena na 2021 (glej točko 3.1.e). Novembra se je zaposlena udeležila Europarc Webinarja 

»Proti morju brez plastike«, decembra pa na povabilo Centra za upravljanje dediščine živega srebra Idrija 

konference projekta Interreg Območje Alp »CHEERS: Kulturna dediščina. Nevarnosti in zaščitne aktivnosti«. 

Za potrebe dela na daljavo so bile preučene in testirane platforme Slack in Discord. 

II 7.4.f Skrbeti za varnost pri delu 24.921,75 14.892,09 Lozej/Kovačič 

V okviru novega produkta – vodenje po Hankejevem kanalu, se je dodatno urejalo in opremljalo jamarsko sobo 

in skladišče opreme. Za zagotavljanje požarne varnosti je bil izdelan varnostni načrt za etažni del objektov na 

sprejemnem centru PŠJ in posredovan ZGRS Sežana. Zaradi pojava virusa covid19 so bila nabavljena zaščitna 

sredstva potrebna za varovanje pred covidom19, to so maske, razkužila in lateks rokavice. Za obiskovalce so 

bila nameščena varnostna navodila. Sprejeti so bili različni ukrepi po navodilih vlade, kot npr. zaprtje otroškega 

igrišča. Zaradi omejevanja druženja, v parku še vedno veljajo nekateri ukrepi za zagotavljanje varnosti 

zaposlenih in obiskovalcev, prav tako je še vedno zaprta tura v Hankejevem kanalu in v jami pod Škocjanom. 

Oprema za zagotavljanje prve pomoči v jami je bila pregledana in oprana. Ureditev evakuacijske poti v 

arheološki zbirki v Škocjanu št. 3, v skladu z izvedeno presojo v letu 2019, je v teku. Zaradi finančnega 

primanjkljaja se poletne zaščitne obutve v letu 2020 ni nabavilo. 
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Število ur na zaposlenega za izvedbo 7. cilja 

 

Zaposleni 
Število ur 
plan/real. 

Zaposleni 
Število ur 
plan/real. 

Zaposleni 
Število ur 
plan/real. 

Ščuka 1.720 1.678 Polh 172 161 Kovačič 166 166 

Zorman 349 349 Požar 39 39 Bartol 550 970 

Hrib D. 1.736 1.810 Lozej 184 184 Pečar F. 683 1.118 

Tominc 1.200 1.206 Iulita 130 130 
Škerjanc (Projekt 

Kras'n Krš) 
180 180 

Hrib A. 1.216 1.242 Kranjc 299 249 Luin 1.536 1.366 

Ivančič 1.004 1.020 Fajdiga 24 24 Markočič 11 11 

Debevec 37 37 Koder 201 201 
Čuš - 

Pripravnik  
93 93 

Šturm 556 556 Čehovin 25 25 
Bembič 

(projekt GeoKarst) 
436 867 

Peric 1.098 1.057 Može 30 30 

Volk/Rozman/Kalčič 

(projekt Trajnostna 
mobilnost) 

254 646 

Opara 150 150 

Kokalj 

projekt 
Trajnostna 

mobilnost) 

74 74 Kokalj 68 71 

Hohnjec 

(LAS) 
71 71 Cerkvenik 180 255 Guštin 1.480 1.619 

Černigoj 
(projekt 

ENGREEN) 

1.043 1.032 
Cerkvenik 
(projekt 

ENGREEN)  

320 320 

      

Smerdelj 1.696 1.675 
Sezonski 
vodniki 

31 31 
      

Martinčič 242 282 Lozer - 
pripravnik 

54 54 Skupaj število ur 19.338 21.049 

 

 

Razdelitev skupnih odhodkov za 7. cilj po virih financiranja 

 

 

Odhodek 
Skupaj planirani 
odhodki (v  €) 

Skupaj realizirani  
odhodki (v  €) 

Odstotek 
realizacije 

Plače – proračun – javna služba 301.488,75 297.003,68 99 

Plače – NVFJS  120.529,35 88.405,59 73 

Plače - NJVFJS - sofinanciranje projektov 8.639,58 7.613,22 88 

Plače iz projektov RS 3.462,40 5.630,95 163 

Plače iz projektov EU 59.108,40 65.665,33 111 
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Plače iz projektov - drugo 1.006,86 805,49 80 

Plače - tržna dejavnost 5.053,31 3.619,15 72 

Plače skupaj 499.288,64 468.743,40 94 

Stroški – proračun – javna služba 30.000,00 26.608,85 89 

Stroški – programi 2.682,76 1.748,87 65 

Stroški – sofinanciranje programov - NVFJS 534,57 183,00 34 

Stroški – NVFJS 139.311,20 97.417,52 70 

Stroški - NVFJS - sofinanciranje projektov  9.005,25 41.439,04 460 

Stroški iz projektov RS 1.040,00 463,93 45 

Stroški iz projektov EU 55.189,83 37.824,80 69 

Stroški iz projektov - drugo 0,00 0,00 - 

Stroški skupaj 237.763,61 205.686,01 87 

Investicije – NJVFJS  30.000,00 3.201,97 11 

Investicije - NJVFJS - sofinanciranje 
projektov 

0,00 428,55 - 

Investicije iz projektov EU 0,00 2.428,43 - 

Investicije skupaj 30.000,00 6.058,95 20 

Odhodki skupaj 767.052,25 680.488,36 89 

 

 

 

Razdelitev skupnih odhodkov za vse cilje po virih financiranja skupaj 

 

 

Graf 1: Skupaj odhodki po virih financiranja 
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Odhodek 
Skupaj planirani 
odhodki (v  €) 

Skupaj realizirani  
odhodki (v  €) 

Odstotek 
realizacije 

Plače – proračun – javna služba 726.399,84 694.617,69 96 

Plače – NVFJS  268.860,21 207.236,67 77 

Plače - NJVFJS - sofinanciranje projektov 15.918,25 14.579,59 92 

Plače iz projektov RS 10.648,34 10.250,60 96 

Plače iz projektov EU 132.796,78 123.619,99 93 

Plače iz projektov - drugo 1.006,86 805,49 80 

Plače - tržna dejavnost 23.104,42 20.508,50 89 

Plače skupaj 1.178.734,70 1.071.618,53 91 

Stroški – proračun – javna služba 120.000,00 94.778,35 79 

Stroški – programi 2.959,00 3.508,98 119 

Stroški – sofinanciranje programov - NVFJS 1.138,30 459,24 40 

Stroški – NVFJS 383.925,42 222.217,39 58 

Stroški - NVFJS - sofinanciranje projektov  26.073,48 52.550,83 202 

Stroški iz projektov RS 16.657,29 7.880,94 47 

Stroški iz projektov EU 123.996,58 67.492,88 54 

Stroški iz projektov - drugo 0,00 0,00 - 

Stroški - tržna dejavnost 10.000,00 13.014,92 130 

Stroški skupaj 684.750,07 461.903,53 67 

Investicije – NJVFJS  221.500,00 109.189,52 49 

Investicije - NJVFJS - sofinanciranje 

projektov 
3.300,00 3.899,17 118 

Investicije iz projektov RS  4.260,00 5.157,59 121 

Investicije iz projektov EU 44.240,00 42.725,63 97 

Investicije skupaj 273.300,00 160.971,91 59 

Odhodki skupaj 2.136.784,77 1.694.493,97 79 

Splošni stroški - proračun – javna služba 80.000,00 105.221,65 132 

Splošni stroški NJVF 118.983,23 52.300,88 44 

Splošni stroški NJVF - sofinanciranje 

projektov 
3.975,49 2.054,31 52 

Splošni stroški iz projektov EU 18.289,25 17.791,45 97 

Splošni stroški iz projektov RS 2.000,00 1.537,59 77 

Splošni stroški tržna dejavnost 2.752,03 2.310,40 84 

Splošni stroški skupaj 226.000,00 181.216,28 80 

Odhodki skupaj s splošnimi stroški 2.362.784,77 1.875.710,25 79 



 

47 

 

3.1 PROJEKTI PŠJ V LETU 2018 

 

3.1.1. PROJEKTI V TEKU 
 

Naslov projekta: Za Kras (Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za 

ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 

»Kras«) 

Vir sredstev: ESRR (80%) in MOP (20%) 

Cilji projekta: Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja štirih Natura 2000 kvalifikacijskih 

habitatnih tipov in 28 kvalifikacijskih vrst znotraj Natura 2000. Projekt se bo izvajal 

na celotnem območju Nature 2000 Kras. Glavni cilji projekta so izboljšanje stanja 

ohranjenosti izbranih vrst in HT z vzpostavitvijo mirnih con in območij strožjega 

varstva na območjih kraških ostenij, izboljšanje stanja ohranjenosti velike uharice 

z vzpostavitvijo individualnega varstva gnezdišč in izolacijo srednjenapetostnih 

daljnovodov, izboljšanje stanja ohranjenosti vrst hribskega urha in velikega pupka 

z ureditvijo podcestnih koridorjev za njihov varen prehod ter z obnovo in 

vzdrževanjem kalov, izboljšanje stanja ohranjenosti drobnovratnika z ukrepi 

zaščite pred pronicanjem odpadnih komunalnih vod ter s čiščenjem in zapiranjem 

podzemnih jam, izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih vrst in HT z 

vzpodbujanjem primerne rabe kraških travišč ter z različnimi aktivnostmi zagotoviti 

sodobno zasnovano interpretacijo ter izobraževati in ozaveščati širšo javnost o 

pomenu ohranjanja izbranih vrst in HT na območju Nature 2000 Kras. 

Opis aktivnosti: - odkup zemljišč z namenom vzpostavitve mirnih con 

- vzpostavitev dolgoročnega monitoringa netopirjev 

- izolacija izbranih srednjenapetostnih daljnovodov 

- vzpostavitev individualnega nadzora gnezdišč velike uharice 

- telemetrija velike uharice 

- obnova in vzdrževanje kalov 

- ureditev podcestnih koridorjev 

- izgradnja kanalizacijskega sistema in priključitev na čistilno napravo 

- vzpostavitev pogodbenega varstva z izbranimi kmeti (na 180 ha površin) 

- izdelava izobraževalnega filma 

- posodobitev biološke zbirke 

- izobraževalne in promocijske aktivnosti 

Glavni rezultati: - odkup zemljišč za mirne cone 

- obnova dveh kalov 

- vzpostavitev pogodb o varstvu in skrbništvu na 180ha zemljišč 

- postavitev ograj za dvoživke 

- nadzorovana gnezdišča velike uharice 

Trajanje: 48 mesecev (september 2017 – avgust 2021, z novelacijo do decembra 2022) 



 

48 

 

Vrednost projekta: celotna vrednost projekta 3.189.527,95 € 

od tega za PŠJ okvirno 1.241.949,93 € (20% MOP sredstev = 248.389,99€ in 80% 

ESRR sredstev = 993.559,94 € 

Stroški v letu 2020: Skupaj (stroški osebja, mat. stroški, investicije): 116.445,61 € 
(51.252,98 € plače, 47.092,64 € mat. stroški, 25.787,94 € investicije) 

Število ur v 2020: 3801 ur (Bartol: 1909, Pečar F.: 1892) 

Partnerji: Občina Divača, DOPPS, Elektro Primorska, ZRSVN, KGZ NG 

Status projekta: Projekt se izvaja 

Sklop, v katerega 

spada projekt glede 

na vsebino: 

2.1.b: Izvajati redno spremljanje stanja v naravi 

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

2.3.b: Zagotavljati spremljanje stanja, ohranjanje površine habitata, ustreznih 

ekoloških pogojev habitata in ustreznega števila osebkov vrst netopirjev v parku 

2.3.c: Zagotavljati ugodne ekološke pogoje in površino stoječih vodnih teles 

(kalov) 

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

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

in vzdrževanje 

4.2.c: Urediti in vzdrževati ostalo parkovno infrastrukturo 

4.2.e: Oblikovati, postavljati in posodobiti muzejske zbirke 

4.4.a: Ponatisniti stare in izdati nove tematske publikacije 

4.4.d: Pripraviti in izvesti izobraževalne programe za učitelje, učence, dijake in 

študente, s posebnim poudarkom na mreži šol in univerz parka 

6.1.a: Raziskovati in spremljati stanje ohranjenosti narave 

7.1.a: Z Občino Divača sodelovati pri pripravi projektne dokumentacije in izvedbi 

ureditve infrastrukture v naseljih v parku 

7.4.b: Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 
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Naslov projekta: MobiTour – Trajnostna mobilnost turističnih destinacij na obali in v 

zaledju čezmejnega območja 

Vir sredstev: ESRR (85%), 3x IT nacionalno sofinanciranje (15 %), 3x SI projektni partnerji 

(15%) 

Cilji projekta: - spodbujati celovito načrtovanje trajnostne multimodalne urbane 

mobilnosti na čezmejnem območju, 

- razvoj in postopna razširjenost trajnostnih prevoznih sistemov lahko 

bistveno prispevata k zmanjševanju negativnih posledic prometa na 

okolje, boljšo dostopnost med čezmejnim obalnim območjem in njegovim 

zaledjem. 

Opis aktivnosti v 

2020: 
- administrativno in finančno upravljanje, koordinacija, usklajevanja 

- oddaja tekočih vmesenih poročil v e-informacijski sistem, 

- srečanje Upravnega odbora projekta v Piranu, dne 22.1.2020, 

- priprava Poročila vodilnega partnerja št. 4, 5 in 6, 

- prejeta sredstva so bila nakazana partnerjem, 

- izvedba in udeležba na sestankih in dogodkih v okviru projekta ter 

programa (CAP & COM), 

- prisotnosti na družbenih omrežjih in objava člankov v tiskanih medijih, 

- postavitev sončne elektrarne 

- zaključna konferenca in dogodek 

Glavni rezultati: - priprava novih planov mobilnosti in povečana uporaba nizkoogljičnih 

prevoznih sredstev 

- izdelati in sprejeti trajnostni načrti urbane mobilnosti 

- vzpostavitev sistema uporabe trajnostnih oblik prevoza med posameznimi 

turističnimi destinacijami 

- nabava električnih vozil 

- postavitev sončne elektrarne  

Vrednost projekta: 1.268.915,75 EUR → PŠJ: 318.150,00 EUR (47.722,50 EUR - 15% lastnih 

sredstev, 270.427,50 EUR - 85 % sredstev ESRR) 

Dodatno 71.087,79 EUR → PŠJ: 39.765,45 EUR (5.964,82.EUR – 15% lastnih 

sredstev, 33.800,63 EUR- 85 % sredstev ESRR) 

Stroški v 2020: Skupaj (stroški osebja, mat. stroški, investicije): 99.857,00 € 

(23.997,19 € plače, 52.905,34 € mat. stroški, 22.954,47 € investicije) 

Trajanje: 30 mesecev (1. 10. 2017 – 31. 3. 2020), podaljšanje do 31. 10. 2020 oz. 31. 12. 

2020 za občino Piran 

Št. ur v 2020: 74 ur Borut Kokalj 

1.154 ur Volk Alenka / Renata Rozman / Tjaša Kalčič 

Partnerji: PŠJ (vodilni), Občina Piran (SI), Kobilarna Lipica (SI), Comune di Lignano 

Sabbiadoro (IT), Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (IT), Comune di 

Caorle (IT) 
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Status projekta: Projekt je zaključen. Pripravljajo se končna poročila. 

Sklop, v katerega 

spada projekt glede 

na vsebino: 

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

4.2.c Urediti in vzdrževati ostalo parkovno infrastrukturo  

7.4.b Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

 

 

Naslov projekta: ENGREEN – Krepitev zelene infrastrukture v čezmejni kulturni krajini 

IT-SI 

Vir sredstev: ESRR (85%), 2x IT nacionalno sofinanciranje (15 %), 2x SI projektni partnerji 

(15%) 

Cilji projekta: Glavni cilj projekta je spodbujati čezmejno sodelovanje za zagotovitev dobrega 

stanja ohranjenosti varovanih habitatov in vrst, vezanih na zelene infrastrukture 

(ZI) v IT-SI kulturni krajini.  

Specifični cilji so: 

- identifikacija, valorizacija in povezovanje ZI; 

- izboljšano upravljanje z ZI; 

- participativno ohranjanje, obnova in promocija ZI. 

Glavni rezultati: - skupne smernice in načrti za celostno strategijo za ohranjanje in razvoj 

biotske raznovrstnosti v prid boljšemu upravljanju ZI; 

- pilotne aktivnosti in ukrepi za obnovo ZI elementov; 

- izboljšanje čezmejnega poznavanja problematike in ovrednotenje vrst, 

habitatov in elementov ZI. 

Opis aktivnosti 

2020: 

- začetek izvajanja projekta 

- administrativno in finančno vodenje projekta (DS1-ATT2): koordinacija 

partnerjev in usklajevanje s Skupnim Sekretariatom   

- Upravni odbor projekta (DS1-ATT3): organizacija in izvedba kick-off 

sestanka, priprava poslovnika Upravnega odbora, udeležba 2. sestanka, 

zapisnik sestankov  

- Evalvacija projekta (DS1-ATT4): priprava evalvacijskega načrta in 1. 

evalvacijskega poročila 

- Dogodki (Com1): organizacija dogodkov 

- Brošure in letaki (Com 3): podpora vodji DS2 

- Spletna stran projekta (Com 5): podpora vodji DS2 

- Vzpostavitev in ažurnost 2 profilov projekta na družbenih omrežjih 

(Facebook, Instagram) (Com 6): podpora vodji DS2 

- Drugi odnosi z javnostmi (Com 9): pomoč pri pripravi komunikacijske 

strategije in promocijskega materiala; objava prispevkov v medijih 

- Začetek izvajanja pilotnih aktivnosti (DS3, DS4): obnova kalov, razpis za 

obnovo suhih zidov, popis kalov v vplivnem območju PŠJ, vzpostavitev 

delovne skupine/sekcije za vrste in habitatne tipe v okviru Partnerstva 
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KSG.  

Vrednost projekta: 795.657,50 EUR → PŠJ: € 323.140,00 EUR (€ 48.471,00 EUR - 15% lastnih 

sredstev, € 274.669,00 EUR - 85 % sredstev ESRR) 

Stroški v 2020: skupaj (stroški osebja, mat. stroški, investicije): 63.754,37 € 

(42.647,57 € plače, 18.249,82 € mat. stroški, 2.856,98 € investicije) 

Trajanje: 24 mesecev (1.4.2020–31.3.2022) 

Št. ur v 2020: 2830 ur (Borut Kokalj: 232 ur, Rosana Cerkvenik: 320, Renata Rozman: 1247 ur, 

Manca Černigoj 1031 ur)  

Partnerji: LP Javni zavod Park Škocjanske Jame, Slovenija 

PP2 Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina 

PP3 Univerza na Primorskem 

PP4 GAL Venezia Orientale 

Status projekta: Projekt se izvaja 

Sklop, v katerega 

spada projekt glede 

na vsebino: 

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

7.4.b Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

 

 

Naslov projekta: KRASn'KRŠ – Ohranjanje in valorizacija dediščine ter razvoj 

trajnostnega turizma v čezmejni kraški pokrajini 

Vir sredstev: PŠJ (15%) in EU (85%) 

Cilji projekta: Glavni cilj projekta je ohranjanje naravne in kulturne dediščine kraške pokrajine 

in izhaja iz treh skupnih izzivov: *ohranitev in valorizacija bogate naravne in 

kulturne dediščine, kar bo doseženo z novo destinacijo, v kateri bodo promovirani 

štirje značilni tipi kraške pokrajine in njihove dediščine (nizki, kontaktni, visoki in 

obalni kras); *prilagoditev turistične ponudbe potrebam sodobnih obiskovalcev; 

*povezovanje majhne in razdrobljene turistične ponudbe za usmerjanje 

obiskovalcev tudi k ogledu zaledja 

Aktivnosti v letu 

2019: 

- administracija na projektu 

- koordinacija projekta 

- priprava gradiv za vzpostavitev interpretacijskega centra in poligona 

- izvedba in udeležba na delavnicah, sestankih in terenih v okviru projekta 

- prisotnosti na socialnem omrežju Facebook 

- udeležba na Mednarodni krasoslovni šoli v Postojni 

Vrednost projekta: 1.526.392,25 €, od tega za PŠJ 140.670,00 € (15 % lastnih sredstev = 21.100,50 

€ in 85 % sredstev ESRR = 119.569,50 €) 
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Stroški v 2020: skupaj (stroški osebja, mat. stroški, investicije): 12.795,07 € 

(5.894,53 € plače, 6.717,54 € mat. stroški, 183,00 € investicije) 

Trajanje: 30 mesecev (1. 9. 2017 – 29. 2. 2020) 

Partnerji: ZRC SAZU, GIAM (vodilni partner) (SI), Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. 

Sežana (SI), Javni zavod Park Škocjanske jame (SI), Zavod Tovarna Trajnostnega 

turizma, Ljubljana (SI), Prirodoslovni muzej Rijeka (HR), Općina Punat (HR), Muze 

d.o.o. (HR) 

Status projekta: Projekt se je zaključil 

Sklop, v katerega 

spada projekt glede 

na vsebino: 

4.2.c Urediti in vzdrževati ostalo parkovno infrastrukturo 

4.2.e Oblikovati, postavljati in posodobiti muzejske zbirke 

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

pri skupni promociji 

7.4.b Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

 

 

Naslov projekta: Krasoslovne raziskave za trajnostno rabo Škocjanskih jam kot svetovne 

dediščine 

Vir sredstev: PŠJ in ARRS 

Cilji projekta: Cilj raziskave je ugotoviti dejansko stanje krasa Škocjanskih jam in površja z 

različnih vidikov (neživa in živa narava), izvajati meritve sistema (meteorologija 

in hidrologija), identificirati sedanji vpliv turizma in določiti najustreznejšo 

metodologijo in ukrepe za trajnostno rabo turistične jame. 

Glavni rezultati: Cilj projekta bo dosežen z uporabo sodobnih metod proučevanja starosti jamskih 

sedimentov (paleomagnetizem, U/Th datacije), monitoringa jamske klime (on-

line sistemi povezani brezžično ali preko optičnih vlaken za merjenje mikro 

meteoroloških parametrov), uporabe geokemičnega modeliranja (retrogradno 

ugotavljanje okolja nastanka in geneze prenikle vode z računalniškimi kemijskimi 

programi), numeričnim hidravličnim modeliranjem (model poplavljanja Reke) ter 

načinom prikaza rezultatov (3D prostorski prikaz geoloških struktur). Slednji nam 

bo vizualno poudaril povezavo med inicialnimi geološkimi strukturami (prelomne 

strukture in tektoniziranelezike) ter inicialnim razvojem jamskih kanalov oz. 

preferenčnim obsegom vodozbirnega območja dotokov prenikle vode, z 

interaktivnostjo pa bo predstavljal tudi inovativno pedagoško orodje. 

Aktivnosti v letu 

2018: 

- postavitev dveh avtomatskih postaj za meritve mikroklime v Tihi jami 

- raziskave spreminjanja CO2 vzdolž turistični del jame 

- raziskave cirkulacije zraka v Šumeči jami s postavitvijo anemometrov po 

vertikalnem profilu 

- meritve odlaganja sige na ponvicah v Dvorani ponvic 

- geološke raziskave na površju nad jamo 

- monitoring prašnih delcev v jami 
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Vrednost projekta: Celotna vrednost projekta za tri leta je 399.000 €, od tega v letu 2020 financira 

PŠJ 11.111,79 €. 

Trajanje: 2017-2019 

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

(sofinancer) 

Status projekta: Projekt se je zaključil konec aprila, a je bil podaljšan še za eno leto (brez finančnih 

posledic). 

Sklop, v katerega 

spada projekt glede 

na vsebino: 

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

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

potrebi primerno ukrepati 

2.1.d Spodbujati hidrološke, geomorfološke in geološke raziskave 

 
 

Naslov projekta: GeoKarst - Vzpostavitev čezmejnega geoparka na Krasu 

Vir sredstev: ESRR (85%), 2x IT nacionalno sofinanciranje (15 %), 2x SI projektni partnerji 

(15%) 

Cilji projekta: - prispevati k tesnejšemu sodelovanju in večji usklajenosti med državama 

Slovenija-Italija na področju upravljanja območja Kras, 

- zagotavljanje učinkovitejšega varstva virov 

- zagotavljanje učinkovitejšega trajnostnega razvoja in krepitve 

konkurenčnosti 

- okrepitev zmogljivosti institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem 

ključnih akterjev k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive z 

namenom povečanja intenzivnosti sodelovanja na Krasu z izmenjavo 

izkušenj in prenosom praks na programsko območje 

Opis aktivnosti v 

letu 2020: 

- administracija, koordinacija projekta. Začetek izvajanja projektnih 

aktivnosti.  

- priprava in oddaja poročila za prvo poročevalsko obdobje 

- udeležba na kick off srečanju in na dveh usklajevalnih sestankih projektnih 

partnerjev 

- vzpostavitev in urejanje družabnih omrežij za projekt (Facebook, 

Instagram) 

- izvajanje aktivnosti v zvezi z objektom »Vrata Krasa« 

- priprava DIIP-a za »Vrata Krasa«, izbira in sodelovanje z izbranim 

zunanjim izvajalcem 

- priprava Idejne zasnove za objekt »Vrata Krasa«, izbira in sodelovanje z 

izbranim zunanjim izvajalcem za projektiranje Vrat Krasa 

- izbira in sodelovanje z izbranim zunanjim izvajalcem za pripravo 

logističnega in strateškega načrta za »Vrata Krasa« 

Glavni rezultati: 

 

- priprava dokumentacije za nominacijo čezmejnega geoparka na Krasu 

- inovativno vrednotenje in prezentacija dediščine 

- čezmejni upravljavski načrt 

- priprava dokumentacije za vzpostavitev »Vrat Krasa«  
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Vrednost projekta: 882.331,00 EUR → PŠJ: 130.000,00 EUR (19.500,00 € - 15% lastnih sredstev, 

110.500,00 € - 85 % EU sredstev) 

Stroški v letu 2020: skupaj (stroški osebja, mat. stroški, investicije): 38.691,30 € 

(24.657,91 € plače, 14.033,39 € mat. stroški) 

Trajanje: 24 mesecev (1.2.2020–31.1.2022) 

Št. ur v letu 2020: 1735 ur  Ana Bambič 

Partnerji: Občina Sežana (prijavitelj), Park Škocjanske jame, Slovenija (partner SLO), 

Avtonomna dežela Furlanija Julijska Krajina – Centralna direkcija za okolje in 

energijo – Geološki oddelek (partner ITA), Dežela Veneto – Area Tutela e Svilupo 

del Territorio – Direzione Difesa del Suolo (partner ITA) 

Status projekta: Projekt se izvaja od 1. 2. 2020 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

6.1h Sodelovati pri nastajanju Geoparka Kras 

7.4.b Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

 

 
Naslov projekta: Približajmo UNESCOva biosferna območja prebivalcem - LAS 

Vir sredstev: PŠJ (15%) RS in EU (85%) 

Povzetek projekta: Na podlagi skupnih aktivnosti z občinami in drugimi deležniki na območju se želi 

aktivneje pristopiti k doseganju ciljev BO tudi izven zavarovanih območij. 

Aktivnosti bodo pripomogle tudi k doseganju ciljev timskega akcijskega načrta. 

Operacija bo vsebovala skupne aktivnosti vseh biosfernih območij s katerimi se 

želi povečati prepoznavnost teh območij in izkoristiti potenciale, ki jih Unescovo 

imenovanje prinaša območju. Ozaveščanje, komunikacija, promocija ter 

izmenjava dobrih praks bodo bistvene aktivnosti tega dela operacije. S 

specifičnimi aktivnostmi na posameznem BO želimo dosegati cilje varovanja 

naravne in kulturne dediščine posameznega območja ob istočasnem izboljševanju 

dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva. 

Vrednost projekta: Skupaj 38.067,04 EUR, od tega PŠJ 2.841,66 EUR v letu 2020 

Trajanje: 23 mesecev 

Partnerji: BO Kozjansko in Obsotelje, BO Julijske Alpe, LAS na biosfernih območjih, Park 

Škocjanske jame, Slovenija 

Cilji projekta: - Spodbujati dvig dodane vrednosti in količine pridelkov, izdelkov in storitev 

- Spodbuditi povezovanje med lokalnimi akterji 

- Spodbujati inovativno podjetniško naravnanost in razvoj socialnega 

podjetništva 

- Izboljšati pogoje za zagotavljanje visoke kakovosti življenja 

- Ohranjanje obstoječih naravnih virov ter dvig ozaveščenosti o pomenu 

varovanja narave in okolja 

- Sonaravno kmetovanje, spodbujanje lokalne samooskrbe in ohranitev in 

varovanje podeželskega okolja 

- Povečati družbeno povezanost in socialno vključenost vseh skupin 

prebivalstva 

Status projekta: Projekt se izvaja 

Sklop, v katerega 

spada projekt glede 

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

skupnosti 
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na vsebino: 6.1.d Za lokalne prebivalce organizirati in izvajati tematska predavanja, razstave 

in delavnice 

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

razvojnih projektov 

 

 

Naslov projekta: Krasnost Krasa in Brkinov LAS 

Vir sredstev: PŠJ (15%) RS (85%) 

Povzetek projekta: Na podlagi skupnih aktivnosti z občinami in drugimi deležniki na območju se želi 

pripraviti skupna strategija turizma za območje Krasa in Brkinov, dvigniti raven 

obstoječe turistične ponudbe, oplemenititi in nadgraditi obstoječe prireditve z 

dediščinskimi programi, pripraviti nove tematske turistične pakete, okrepiti 

promocijo in marketing destinacije, dvigniti kakovost gostinskih storitev in še 

močneje povezati turistične subjekte destinacije. 

Vrednost projekta: Skupaj 62.441,56 EUR, od tega PŠJ 240,00 EUR v letu 2020 

Trajanje: 19 mesecev (začetek v letu 2019) 

Partnerji: Zavod ŠTIP, Občina Sežana, Občina Hrpelje – Kozina, Občina Divača, Javni zavod 

komenski Kras, Kobilarna Lipica, Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, 

Območna obrtna zbornica Sežana, Razvojni center Divača 

Cilji projekta: - Strategija razvoja turizma Krasa in Brkinov 

- Doživetja destinacije povezana v večdnevne butične pakete 

- Razvita nekajurna doživetja za modularno sestavljanje ponudbe po meri 

gosta 

- Dediščinski programi temelječi na valorizaciji naravne in kulturne 

dediščine prostora in lokalnih pridelkov, izdelkov in storitev 

- Okrepljena promocija in marketing destinacije 

Status projekta: Glede na letošnjo stanje smo prejeli obvestilo, da je možno projekt podaljšati do 

julija 2021, da se lahko izvede aktivnosti, vseeno pa je bila kot ena od aktivnosti 

iz projekta 15.6.2020 v PŠJ  izvedena novinarska konferenca - izvajanje 

komunikacijskega načrta, izvaja se upravljanje družbenih omrežij (FB, Instagram) 

za celotno območje, izvedena je bila tudi predstavitev kataloga: Strategija razvoja 

in krepitve blagovne znamke (Kras- Carso), na predstavitvi so sodelovali tudi 

deležniki iz našega območja. 

Sklop, v katerega 

spada projekt glede 

na vsebino: 

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 
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Naslov projekta: LAS Staro sejmišče – novo stičišče 

Vir sredstev: PŠJ (20%), RS (80%) 

Povzetek projekta: Cilj operacije je nova namembnost prostora nekdanjega sejmišča v Hrpeljah, ki bo 

služila tako domačinom kot obiskovalcem, generirala pa bo tudi možnost razvoja 

ostalih storitev na tem območju. Osrednji del operacije je izgradnja postajališča za 

avtodome v Hrpeljah s pripadajočo infrastrukturo. Aktivnosti PŠJ so: 

- izvedba medgeneracijskega dogodka, kjer bodo organizirane vsebine s 

področja spodbujanja uporabe lokalnih proizvodov in dviga ozaveščenosti 

o pomenu varovanja narave in okolja, 

- vzpostavitev informativne točke s predstavitvijo Javnega zavoda Park 

Škocjanske jame, Slovenija (prikaz aktualnih novic iz zavarovanega 

območja in prostor za predstavitev tiskanih promocijskih materialov) 

Vrednost projekta: 100.000 EUR, od tega PŠJ 805,49 EUR v letu 2020  

Trajanje: september 2018 do december 2020 

Partnerji: Občina Hrpelje-Kozina; Društvo brkinskih sadjarjev; Park Škocjanske jame, 

Slovenija; Občina Divača; Občina Komen; Občina Sežana 

Cilji projekta: - izboljšati pogoje za zagotavljanje visoke kakovosti življenja – kvalitetne 

javne površine in več možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa, 

- trajnostna mobilnost – z nakupom električnih koles bo občanom in 

obiskovalcem omogočena izposoja električnih koles, 

- spodbujanje medgeneracijskega povezovanja – kvalitetna javna površina 

bo omogočila srečevanje in povezovanje različnih skupin prebivalstva, 

- povečati družbeno povezanost in socialno vključenost vseh skupin 

prebivalstva, 

- ohranjanje obstoječih naravnih virov ter dvig ozaveščenosti o pomenu 

varovanja narave in okolja – delavnica društva Brkinskih sadjarjev. 

Status projekta: Projekt je zaključen. 

Sklop, v katerega 

spada projekt glede 

na vsebino: 

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 
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4. KADROVSKI NAČRT 

 

Podlagi za pripravo kadrovskega načrta sta Usmeritve za pripravo letnih programov dela in finančnih načrtov 

ter letnih vsebinskih in finančnih poročil za upravljavce zavarovanih območij. 

 

Preglednica 1: Kadrovski načrt 

 

 

Zaposleni, ki jih 

financira MOP

I. – IV. TR V. TR VI. TR VII. TR VIII. TR IX. TR Skupaj

Št. zaposlenih na dan 

30. 9. 2019

0 7 13 1 21

1. Št. zaposlenih na 

dan 31. 12. 2020 (a+b)

0 5 0 15 1 0 21

a) Št. zaposlenih za 

določen čas

1 1

b) Št. zaposlenih za 

nedoločen čas

5 14 1 20

Št. zaposlenih s krajšim 

delovnim časom

0

Število napredovanj v 

plačne razrede

0

Število premestitev 0

Število upokojitev 0

Število nadomestnih 

zaposlitev zaradi 

upokojitev

0

Število odpovedi pogodb 

o zaposlitvi

0

Število zaposlenih, ki 

so financirani iz 

drugih virov, navedite 

vir: tržna dejavnost, 

projektno delo itd. 

I. – IV. TR V. TR VI. TR VII. TR VIII. TR IX. TR Skupaj

Št. zaposlenih na dan 

30. 9. 2019

1 8 25 1 2 37

2. Število zaposlenih, 

ki so financirani iz 

drugih virov, navedite 

vir: tržna dejavnost, 

projektno delo itd. na 

dan 31. 12. 2020

0 2 0 8 0 1 11

Št. zaposlenih za 

nedoločen čas - tržna 

dejavnost

1 1

Št. zaposlenih za 

nedoločen čas - nejavni 

vir financiranja

1 2 1 4

Št. zaposlenih za 

določen čas - nejavni vir 

financiranja

1

Št. zaposlenih za 

določen čas - projektno 

delo

5 5

Št. zaposlenih za 

določen čas - 

pripravniško delo

0

Število premestitev: 

nadomeščanje-

porodniški dopust

0

3. Skupaj število 

zaposlenih na dan  

31. 12. 2020 (1+2)

0 7 0 23 1 1 32
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Preglednica 2: Stroški dela 1.1.-31.12.2020 (v EUR) 

 

 
 

Stroški dela so realizirani v višini 90,9 %. To je nižje od predvidene realizacije zaradi delnega povračila stroškov plač od ZRSZ zaradi epidemije Covid-19 ter nižje 

realizacije zaposlovanja kot je bilo načrtovano. 

Stroški dela

SKUPAJ FN 

2020

SKUPAJ 

realizacija      

2020

% 

REALIZACIJE

PLAN 

Sredstva 

MOP-redna 

dej. 2020

Realizacija 

sredstva 

MOP       

2020   

PLAN - 

nejavni vir 

financiranja 

2020

Realizacija 

nejavni vir 

financiranja        

2020

PLAN - drugi 

viri sredstev 

2020

Realizacija 

drugi viri 

sredstev         

2020

PLAN -     

skupaj 

sredstva 

2020

Realizacija  

skupaj 

sredstva    

2020

PLAN -  

dejavnost na 

trgu 2020

Realizacija 

- dejavnost 

na trgu       

2020

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 859.430,85 803.409,64 93,48 549.674,57 534.277,54 186.045,32 150.776,39 106.777,68 102.922,05 842.497,57 787.975,98 16.933,28 15.433,66 63,96 62,17

od tega dodatki za delo v 

posebnih pogojih 23.339,81 28.527,70 122,23 20.000,00 26.188,47 420,00 1.156,40 2.900,05 877,15 23.320,05 28.222,02 19,76 305,68 85,69 112,21

b) regres za letni dopust
36.989,53 34.156,19 92,34 19.752,18 18.891,10 11.239,62 9.399,00 5.057,15 4.925,51 36.048,95 33.215,61 940,58 940,58 53,40 51,07

c) povračila in 

nadomestila 66.391,04 46.549,18 70,11 37.672,64 27.747,57 14.968,72 9.240,48 11.636,24 8.186,02 64.277,60 45.174,07 2.113,44 1.375,11 56,74 41,79

d) sredstva za delovno 

uspešnost 24.708,08 14.937,64 60,46 5.708,08 8.090,69 19.000,00 6.846,95 0,00 24.708,08 14.937,64 0,00 0,00 32,75

e) sredstva za nadurno 

delo 10.000,00 987,69 9,88 0,00 0,00 10.000,00 987,69 0,00 10.000,00 987,69 0,00 0,00 0,00

f) drugi izdatki (odpr., 

jub.n., solid.p... itd.) 24.643,88 27.014,03 109,62 7.337,13 7.337,13 15.323,05 19.676,90 1.983,70 24.643,88 27.014,03 0,00 0,00 29,77

SKUPAJ 1. 

(a+b+c+d+e+f) 1.022.163,38 927.054,37 90,70 620.144,60 596.344,03 256.576,71 196.927,41 125.454,77 116.033,58 1.002.176,08 909.305,02 19.987,30 17.749,35 60,67 58,34

g) Skupaj bruto plače 

(a+d+e) 894.138,93 819.334,97 91,63 555.382,65 542.368,23 215.045,32 158.611,03 106.777,68 102.922,05 877.205,65 803.901,31 16.933,28 15.433,66 62,11 60,66

h) Skupaj drugi osebni 

prejemki (b+c+f) 133.732,53 107.719,40 80,55 70.470,03 53.975,80 41.531,39 38.316,38 18.677,09 13.111,53 130.678,51 105.403,71 3.054,02 2.315,69 52,69 40,36

i) Skupaj prispevki, 

davek, premije 

pokojninskega zav. (j+k)

150.863,24 144.564,16 95,82 100.547,16 98.273,66 28.201,75 24.888,85 18.997,21 18.642,50 147.746,12 141.805,01 3.117,12 2.759,15 66,65 65,14

SKUPAJ 2. (g+h+i) 1.178.734,70 1.071.618,53 90,91 726.399,84 694.617,69 284.778,46 221.816,26 144.451,98 134.676,08 1.155.630,28 1.051.110,03 23.104,42 20.508,50 61,63 58,93

j) prispevki
265.377,05 130.363,29 49,12 92.131,80 89.669,34 25.515,11 21.503,00 17.029,10 16.820,54 262.668,89 127.992,88 2.708,16 2.370,41 34,72 33,79

k) premije pokojninskega 

zavarovanja

27.291,20 14.200,87 52,03 8.415,36 8.604,32 2.686,64 3.385,85 1.968,11 1.821,96 26.882,24 13.812,13 408,96 388,74 30,84 31,53

struktura virov 

financiranja stroškov 

dela v % 100,00 100,00 90,91 61,63 58,93 24,16 20,70 12,25 12,57 98,04 98,09 1,96 1,91 61,63 58,93
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Preglednica 3: Kadrovski načrt – število zaposlenih po virih financiranja 

 

 
 

 

Na dan 31.12.2020 je bilo 21 redno zaposlenih javnih uslužbencev, financiranih s sredstvi proračuna 

RS, 1 zaposlen v tržni dejavnosti, 5 zaposlenih financiranih iz nejavnega vira financiranja in 5 zaposlenih 

financiranih s projektnimi sredstvi.  

 

  

Vir Financiranja

Dovoljeno ali ocenjeno 

število zaposlenih na dan 1. 

januarja tekočega leta (2020)

Dovoljeno ali ocenjeno število 

zaposlenih na dan 1. januarja 

naslednjega leta (2021)

1. Državni proračun 21 21

2. Proračun občin

3. ZZZS in ZPIZ

4. Sredstva EU, vključno s sredstvi 

sofinanciranja iz državnega proračuna 6 5

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev 

na trgu 1 1

6. Druga javna sredstva za opravljanje 

javne službe (npr. takse, pristojbine, 

koncesnine, RTV - prispevek)

7. Nejavna sredstva za opravljanje 

javne službe 10 5

8. Sredstva za financiranje javnih del

9. Namenska sredstva, iz katerih se v 

celoti zagotavlja financiranje stroškov 

dela zaposlenih, in sicer mladih 

raziskovalcev zdravnikov, pripravnikov 

in specializantov, zdravstvenih 

delavcev pripravnikov in zdravstvenih 

sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih 

na raziskovalnih projektih

Skupno število vseh zaposlenih (od 1. 

do 9. točke) 38 32

Skupno število zaposlenih pod točkami 

1, 2, 3 in 6 21 21
Skupno število zaposlenih pod točkami 

4, 5, 7, 8 in 9 17 11
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Preglednica 4: Sistemiziranost delovnih mest (DM) 

 

 
 

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

z nalogami, vezanimi na posamezne službe. 

 

 

Ime delovnega mesta

Število 

sistemiziranih 

DM po 

pravilniku, 

veljavnem od    

1. 1. 2020

Število 

zasedenih DM 

na dan 31. 12. 

2019

Predvideno 

število 

zasedenih DM 

na dan 31. 12. 

2020

Predvideno 

število 

zasedenih DM 

na dan 31. 12. 

2021

Direktor 1 1 1 1

Visoki naravovarstveni 

svetnik
1 1 1 1

Naravovarstveni svetnik 1 0,95 0,95 0,95

Višji naravovarstveni 

svetovalec
5 5 3 3

Analitik VII/2 (1) 2 2 2 2

Naravovarstveni 

nadzornik I
3 2,05 2,05 2,05

Naravovarstveni 

nadzornik II
3 3 3 3

Naravovarstveni 

nadzornik V
2 2 2 2

Vodnik v zavarovanem 

območju III
4 4 4 4

Samostojni strokovni 

sodelavec VII/2
1 1 1 1

Samostojni strokovni 

sodelavec V
1 1 1 1

Sodelavec V 1 0 0 0

Poslovni sekretar VII/1 1 1 1 1

Koordinator VII/2 1 1 1 1

Finančnik VII/1 1 1 1 1

Oskrbnik IV 2 2 2 2

Tehnični delavec V (1) 1 1 1 1

Vodnik v zavarovanem 

območju V - DM za 

določen čas

10 1 0 0

Vodnik v zavarovanem 

območju IV - DM za 

določen čas

19 0 0 0

Višji naravovarstveni 

svetovalec - projektno 

DM

3 2 2 2

Koordinator VII/2 - 

projektno DM
5 3 2 1

Koordinator VII/1 - 

projektno DM
2 1 1 1

Naravovarstveni 

svetovalec - 

pripravniško DM

2 1 0 1

Naravovarstveni 

sodelavec III - 

pripravniško DM

2 1 0 1

Skupaj 74 38 32 33
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Naloga Izvajalec Število ur 

Vodenje, organiziranje in usklajevanje dela 

zavoda, predstavljanje parka doma in v 

tujini 

direktor 1.677 

 

Organizacijska shema zaposlenih je določena po sistemizaciji delovnih mest zavoda. 

 

Službe v okviru veljavne sistemizacije so: 

• Splošna služba, 

• Strokovna služba, 

• Služba za naravovarstveni nadzor in  

• Služba za informiranje in vodenje. 
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Organigram: Sistemizacija, veljavna na dan 31. 12. 2020 
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4.1 Zaposlenost 

 

V skladu s programom dela zavoda za leto 2020 je bilo poleg direktorja zaposlenih še 25 javnih 

uslužbencev za nedoločen čas, 3 vodniki v zavarovanem območju, 1 koordinator VII/2, 3 pripravniki in 

7 projektnih sodelavcev pa za določen čas. Zaposleni so se financirali iz različnih virov. Zaradi epidemije 

COVID 19 je bila v mesecu marcu narejena novelacija Programa dela in finančnega načrta za leto 2020 

ter sprejeti ukrepi, ki so med drugim vključevali odpoved 4 zaposlenim zaradi poslovnih razlogov ter 

nenadomeščanja zaposlenega zaradi odhoda v pokoj in treh delavk na porodniškem dopustu. 

 

4.2 Naravovarstvena nadzorna služba 

 

Naravovarstvena nadzorna služba je organizirana na podlagi 155. in 156 člena  Zakona o varstvu narave 

(Uradni list RS št. 46/14 ZON – C), ki določata, da neposredni nadzor v naravi z vsemi določenimi 

pooblastili izvajajo naravovarstveni nadzorniki določenega upravljavca zavarovanega območja, med 

katere se šteje tudi zavod po 167. členu tega zakona. Hkrati pa je tudi v 27. členu ZRPŠJ (Uradni list RS 

št. 57/1996 ZRPŠJ) določeno, da izvajanje prepovedi po tem zakonu neposredno nadzoruje nadzorna 

služba organizirana v javnem zavodu katerega dejavnosti nadzora so določene tudi v 17. členu.  

Po izbruhu epidemije Covid 19 so bili naravovarstveni nadzorniki poslani na čakanje na delo a so bili 

kmalu zopet vpoklicani in nadaljevali z opravljanjem svoje primarne aktivnosti. 

 

Poklicni naravovarstveni nadzorniki 

 

V parku je nadzorna služba organizirana tako, da so zaposleni v parku poklicni nadzorniki, ki imajo tudi 

vsa pooblastila in so prisotni na območju parka in vplivnem območju. Naravovarstveni nadzornik je 

oblečen v uniformo, ki je opremljena z vsemi predpisanimi označbami. Poleg tega je vsak nadzornik 

dolžan izkazati svojo istovetnost s službeno legitimacijo.  

Trenutno je v parku sedem pooblaščenih uradnih oseb - naravovarstvenih nadzornikov. 

Kot je razvidno iz spodnje tabele večina naravovarstvenih nadzornikov, ki so vključeni tudi v službo za 

organizacijo obiska in trženje dejavnosti parka, opravlja tudi druga dela, ki niso neposredno vezana na 

naravovarstveni nadzor.  

 

Preglednica 5: delež delovnega časa namenjenega naravovarstvenem nadzoru za leto 2020 

 

Delovno mesto: Delež časa namenjen 

neposrednemu 

nadzoru 

Delež časa namenjen 

drugim nalogam 

povezanim z 

nadzorom 

VODJA VIŠJI NARAVOVARSTVENI 

SVETNIK/NARAVOVARSTVENI 

NADZORNIK I  

1 DELOVNO MESTO 

40 % 60 % 

NARAVOVARSTVENI NADZORNIK I 

1 DELOVNO MESTO 

70 % 30 % 

NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II 

3 DELOVNA MESTA 

55 % 5 % 

NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V 

2 DELOVNI MESTI 

55 % 5 % 
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Prostovoljni naravovarstveni nadzorniki 

 

Konec leta 2020 je bilo 26 prostovoljnih naravovarstvenih nadzornikov. Prostovoljni naravovarstveni 

nadzorniki redno obveščajo o svojih opažanjih na terenu. Pogodbe so podpisane za nedoločen čas, 

programe dela pa oblikujemo vsako leto posebej.  

 

Poleg poklicnih in prostovoljnih naravovarstvenikov na območju parka delujejo tudi varuhi narave, ki so 

ravno tako navdušeni ambasadorji varstva narave, saj so vanj vključeni neobvezno in prostovoljno. 

Sestavljajo jih v glavnem mladi, ki delujejo v mreži šol parka in jamarskem krožku na OŠ Divača, kot 

tudi starejši varuhi iz parka ali njene okolice, ki pomagajo popisovati posebnosti, promovirati varstvo 

narave in vrednot ter reševati naravo pred grožnjami zaradi neznanja in arogance drugih. 

 

 

4.3 Druge oblike dela 

 

Za pomoč pri kakovostnem izvajanju aktivnosti zavoda in predstavitvi zavarovanega območja so bili  

zaposleni študentje za potrebe vodniške službe in prodaje spominkov ter projektno delo, ampak v veliko 

manjšem obsegu kot smo planirali. Večino dela smo razdelili med redno zaposlene. Poleg študentskega 

dela je bilo v povezavi z izvajanjem projektov nekaj del izvedenih po podjemnih pogodbah. Študentsko 

delo se financira iz sredstev tržne dejavnosti, nejavnega vira financiranja in projektnimi sredstvi, delo 

po podjemnih pogodbah pa le s projektnimi sredstvi.  

 

 

4.4 Izobraževanje 

 

V začetku leta je bilo organizirano izobraževanje in usposabljanje za honorarne vodnike in študente, v 

katerega so bili vključeni tudi redno zaposleni. Organiziran je bil tečaj in izpit za jamskega vodnika, tako 

za sodelavce parka kot za zunanje. Tečaj je uspešno opravilo 21 tečajnikov. 
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5. FINANČNO POROČILO 

 

Finančno poročilo zavoda za leto 2020 je bilo pripravljeno na podlagi: 

- podatkov o sredstvih, prejetih iz državnega proračuna v letu 2020 za financiranje dejavnosti 

javne službe ohranjanja narave; 

- podatkov o višini sredstev državnega proračuna prejetih v letu 2020 za financiranje dejavnosti 

programov javne službe s strani drugih ministrstev; 

- podatkov o višini prejetih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za 

sofinanciranje programa MAB; 

- podatkov o  finančnih sredstvih, pridobljenih z opravljanjem lastne dejavnosti; 

- podatkov o pridobljenih sredstvih v letu 2020 v okviru projektov oziroma programov,  

- Navodil o pripravi finančnih načrtov in poročil posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Ur. l. RS, št. 91/2000 s spremembami); 

- Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/1999 s spremembami); 

- Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 s spremembami); 

- Zakona o javnih financah, (Ur. l. RS, št. 79/1999 s spremembami), 

- Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012 s spremembami) in 

- Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 

državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). 

 

Poraba prejetih sredstev je opredeljena za vsakega od zgoraj navedenih sklopov. Zavod v svojih 

knjigovodskih evidencah ločeno izkazuje prihodke in stroške za dejavnost javnih služb (za vsako 

dejavnost javnih služb) ter za dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu.  

 

Podlaga za ločeno ugotavljanje prihodkov in odhodkov je neposredna vsebinska povezanost sredstev in 

virov sredstev z opravljanjem posamezne dejavnosti. Glede na vsebinsko povezanost se posamezna 

dejavnost vodi na ustreznem stroškovnem mestu. V skladu z navedenim se ločeno za posamezno vrsto 

dejavnosti ugotavljajo prihodki in stroški oziroma odhodki. Prihodki se razporejajo na posamezne 

dejavnosti oziroma stroškovna mesta takoj ob nastanku poslovnega dogodka na podlagi knjigovodskih 

listin. Podlaga za razporejanje stroškov oziroma odhodkov so aktivnosti oziroma njihova povezanost s 

transakcijami po posameznih dejavnostih. Nekaterih stroškov oziroma odhodkov ni mogoče neposredno 

razporediti po posameznih dejavnostih oziroma stroškovnih mestih, zato smo za razporejanje posrednih 

stroškov (elektrika, komunala, telefon, pisarniški material, varovanje, zavarovanje …) določili ustrezna 

sodila. 

 

V skladu s pogodbo o financiranju javne službe ohranjanja narave, sklenjeno z MOP, je zavod za 

izvajanje javne službe prejel 694.617,69 EUR namenskih proračunskih sredstev za plače zaposlenih in 

200.000,00 EUR za materialne stroške. Sredstva nejavnega vira financiranja, projektne in tržne 

dejavnosti niso realizirana v skladu s predvideno dinamiko zaradi epidemije COVID-19.  

 

5.1 SODILA 

5.1.1 Razmejitev dejavnosti  

 

Dejavnost zavoda je razdeljena na javno službo (ki vključuje tudi nejavne vire javne službe) in tržno 

dejavnost. 

Dejavnost javne službe zajema: 

• izvajanje naravovarstvenega nadzora, spremljanje stanja in monitoringa na področju osnovne 

dejavnosti, vzpostavljanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture, sodelovanje in priprava na 

razne razpise in prijave na projekte, predavanja, razstave, predstavitve in razne delavnice, 
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vezane na osnovno dejavnost in se financirajo iz javnega vira, 

• vodenje obiskovalcev po parku, jamah in muzejskih zbirkah, dajanje nepremičnin v najem, 

prirejanje dogodkov, ki so vezani na osnovno dejavnost, predavanja in predstavitve 

zavarovanega območja, ki se financirajo iz nejavnega vira financiranja, 

 

tržna dejavnost pa: 

• prodajo trgovskega blaga, knjig, publikacij in brošur, ki se izvaja v trgovini na sprejemnem 

centru PŠJ v Matavunu 12. 

 

5.1.2 Določitev ključev 

 

Za delitev posrednih stroškov po dejavnostih sta bila uporabljena dva ključa: 

- površino poslovnih prostorov kjer se lahko strošek poveže s poslovnim prostorom in  

- stroške dela, kjer je posredni strošek povezan s stroški dela (strošek plač tržne dejavnosti je v celoti 

strošek zaposlenih, ki delajo v trgovini v razmerju do vseh zaposlenih).  

Ključ za razporejanje posrednih materialnih stroškov so določeni na podlagi dejanske zasedenosti 

poslovnih prostorov in ključa razdelitve izvajanja del za posamezno delovno mesto v primerjavi z vsemi 

stroški plač.  

 

Preglednica 6: Delitev posrednih stroškov po ključih 

 

Vrsta dejavnosti

Posredni 

stroški

Posredni 

stroški  v EUR

Ključ za 

delitev 

posrednih 

stroškov

Sodilo za 

delitev 

posrednih 

stroškov
Stroški 

energije, 

varovanja, 

zavarovanja, 

stroški 129.883,61

Površina ki 

se uporablja 

za tržno 

dejavnost v 

razmerju do 

1,02%tržna 

dejavnost; 

98,98% javna 

služba 

Stroški 

strokovne 

literature, 

pisarniškega 

materiala, 

telefona, 

pošte, 

nagrade 

dijakom in 

študentom, 

stroški 

reprezentance

, prispevek za 

zaposlovanje  

invalidov in 

drugo 51.332,67

Delež 

stroškov dela 

- 1,38 % 

(stroški dela 

zaposlenih v 

splošnih 

službah in 

ostalih 

zaposlenih za 

izvajanje 

tržne 

dejavnosti v 

primerjavi s 

stroški plač 

za vse 

zaposlene)

1,92% tržna 

dejavnost; 

98,08% javna 

služba Skupaj vsi 

posredni 

stroški 181.216,28

Javna služba (spremljanje stanja, 

naravovarstveni nadzor, raziskovanje in 

razvoj, izobraževanje, vodenje…)

Posredni 

stroški 178.905,88

Tržna dejavnost (prodaja lokalnih 

proizvodov, spominkov…)

Posredni 

stroški 2.310,40
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5.2 PRIHODKI  

 

Vrednost ustvarjenih prihodkov v letu 2020 znaša 1.912.152,13 EUR, prejeta sredstva za investicije 

pa 47.883,22 EUR. Prihodki so knjiženi po načelu nastanka prihodka. 

5.2.1 Prihodki MOP – redna dejavnost 894.617,69 EUR 

 

Prihodek iz proračuna RS – Ministrstvo za okolje in prostor v višini 689.369,85 EUR je tekoči transfer, 

namenjen izključno za plače 21 zaposlenih javnih uslužbencev, 200.000,00 EUR pa je namenjen za 

pokritje materialnih stroškov. Sredstva so financirana iz ukrepa Izvajanje upravljalskih nalog št. 2511-

11-0005, na proračunski postavki 153240 – Park Škocjanske jame. 

Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 71. členu IUZEOP-COVID-19 v višini 

4.313,77 EUR ter dodatek za delo v rizičnih razmerah po 39. členu Kolektivne pogodbe za javni sektor 

v višini 934,07 EUR sta financirana iz ukrepa št. 2550-20-0027 – Dodatki po 71. členu ZUZEOP-COVID-

19, na proračunski postavki 200157 – Dodatki po 71. členu ZIUZEOP-COVOD-19. 

Prihodki so realizirani v skladu s planom.  

 

5.2.2 Prihodki drugih javnih virov 75.460,72 EUR 
 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je prek programa Nacionalne komisije za UNESCO  

financiralo aktivnosti v okviru programa MAB in SNKU v višini 3.508,98 EUR – proračunska postavka 

569510. 

 

Po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 

državljane in gospodarstvo (Ur. l. RS, št 49/2020, v nadaljevanju ZIUZEOP) smo uveljavljali možnost  

povračila nadomestil plač zaposlenim na čakanju na delo ter od Zavoda RS za zaposlovanje prejeli 

nadomestilo v višini 52.838,60 EUR, s strani FURS pa oprostitev plačila prispevkov v višini 19.113,14 

EUR. 

5.2.3 Prihodki od projektov 230.064,22 EUR  

 

V letu 2020 smo v skladu z izvajanjem projektne dejavnosti prejeli naslednje prihodke: 

- projekt Za Kras 98.345,62 EUR, 

- projekt MobiTour 35.640,64 EUR, 

- projekt KRASn'KRŠ 7.318,93 EUR, 

- projekt ENGREEN 51.762,79 EUR, 

- projekt GEOKARST 32.887,60 EUR, 

- projekt LAS – Krasnost Krasa in Brkinov 204,00 EUR, 

- projekt LAS – Biosferna območja Kras 3.099,15 EUR in 

- projekt LAS – Staro sejmišče – novo stičišče 805,49 EUR. 

5.2.4 Prejeta sredstva od projektov za investicije znašajo 47.883,22 EUR 

 

- projekt Za Kras 25.787,94 EUR, 

- projekt MobiTour 19.511,30 EUR, 

- projekt KRASn'KRŠ 155,55 EUR in 

- projekt ENGREEN 2.428,43 EUR. 
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5.2.5 Lastni prihodki 712.009,50 EUR 

5.2.5.1 Prihodki iz nejavnega vira financiranja 692.179,47 EUR 

 

Prihodki iz nejavnega vira financiranja se nanašajo na: 

- prihodke od vstopnin: 662.450,54 EUR; 

- najemnine: 11.610,73 EUR (najemnina gostinskega objekta); 

- druge prihodke: 18.118,20 EUR (kotizacije, odškodnine…). 

Prihodki zaradi epidemije COVID 19 niso v skladu s planiranimi. Jama je bila za obiskovalce zaprta od 

marca do maja in od sredine oktobra do konca leta. Najemnik gostinskega lokala je bil na podlagi Zakona 

o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS 

št. 61/20), Pravilnika o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic 

epidemije COVID-19 (Uradni list RS št. 96/2020), mnenja sveta zavoda podanega na 9. redne seje Sveta 

zavoda z dne 15.10.2020 in Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) oproščen plačila fiksnega dela mesečne najemnine od 13.03.2020 

dalje.  

5.2.5.2 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 19.830,03 EUR 

 

Prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu znašajo 19.830,03 EUR. Nanašajo se na prihodke 

od prodaje blaga v trgovini s spominki. Realizacija prihodkov je zelo nizka zaradi ukrepov vezanih na 

epidemijo COVID-19, saj je bila trgovina od marca do junija ter od sredine oktobra do konca leta 2020 

zaprta. 

 

5.3 Stroški 2.012.448,54 EUR 

 

Vsi stroški zavoda znašajo 2.012.448,54 EUR. Za materialne stroške je bilo namenjeno 643.119,81 EUR, 

za plače 1.071.618,53 EUR in za amortizacijo 297.710,20 EUR. Vsi stroški so knjiženi po načelu nastanka 

stroška. 

5.3.1 Stroški MOP – redna dejavnost 894.617,69 EUR 

 

S sredstvi MOP v višini 689.369,85 EUR, dodatkom za nevarnost in posebne obremenitve v času 

epidemije po 71. členu IUZEOP-COVID v višini 4.313,77 EUR ter dodatkom za delo v rizičnih razmerah 

po 39. členu Kolektivne pogodbe za javni sektor v višini 934,07 EUR, so bile pokrite plače 21 zaposlenim 

javnim uslužbencem. Z namenskimi sredstvi v višini 200.000,00 EUR, je bilo financiranih del materialnih 

stroškov (105.221,65 EUR je bilo namenjeno pokrivanju splošnih stroškov).  

5.3.2 Stroški iz drugih javnih virov 3.508,98 EUR 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru programa Nacionalne komisije za UNESCO 

financira aktivnosti v okviru programa MAB v višini 3.508,98 EUR. 

5.3.3 Stroški izvedbe projektov redne dejavnosti 229.378,94 EUR  

 

Stroški, ki so nastali v zvezi s pripravo kandidatur na nove projekte in z izvajanjem projektov se nanašajo 

na: - stroške plač v višini 134.676,08 EUR, 

      - materialne stroške 94.702,86 EUR, od katerih je 19.329,04 EUR namenjeno pokrivanju splošnih 

stroškov.  

Stroški sofinanciranje projektov s sredstvi nejavnega vira financiranja v višini 72.184,73 EUR so zajeti v 
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točki 5.3.4. 

5.3.4 Stroški lastne dejavnosti 884.942,93 EUR 

 

• Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim 242.324,76 EUR  

 

Stroški plač v okviru lastne dejavnosti, ki se financirajo iz NJVFJS znašajo 221.816,26 (od tega znaša 

sofinanciranje projektnih plač 14.579,59 EUR), strošek plač zaposlenih v tržni dejavnosti znaša 

20.508,50 EUR in se iz tega vira tudi financira.  

 

• Materialni stroški in storitve 344.907,97 EUR 

 

Materialni stroški in storitve, ki se neposredno pripišejo posamezni aktivnosti po nastanku dogodka v 

okviru lastne dejavnosti, financirani s sredstvi NJVFJS znašajo 275.227,46 EUR (od tega znaša 

sofinanciranje programskih stroškov 459,24 EUR in projektnih stroškov 52.550,83 EUR), financirani iz 

tržne dejavnosti pa 13.014,92 EUR.  

 

Posrednih stroškov ne moremo pripisati posameznemu stroškovnemu mestu, zato so bili na dejavnosti 

razdeljeni po ključu, izračunanemu na podlagi uporabe prostorov PŠJ po m2 po dejavnostih, kjer lahko 

povežemo strošek s poslovnimi prostori in % stroškov dela, kjer je strošek povezan s stroški dela.  

Posredni stroški znašajo 56.665,59 EUR (od tega se 2.310,40 EUR nanaša na tržno dejavnost, 

2.054,31 EUR pa sofinanciranju projektov). 

 

Preglednica 7: Posredni stroški v EUR 

 

 
 

• Amortizacija 297.710,20 EUR 

 

Za obračun amortizacije se uporablja način enakomernega časovnega amortiziranja. Obračunana 

amortizacija znaša 441.598,24 EUR in je znižana za 148.133,20 EUR - knjižena v breme vira na konto 

9800. V strošek amortizacije je vključen tudi znesek odpisa drobnega inventarja v višini 4.245,16 EUR, 

tako, da  znaša skupaj 297.710,20 EUR. Od skupaj obračunane amortizacije se 2.494,82 EUR nanaša 

na tržno dejavnost.  

realizacija sodilo:                       sodilo:

1.1.- 

31.12.2020

delež m2, 

1,02 %

 delež str. 

dela - 1,92 %

4602 stroški energije 28.000,00 21.379,56 218,07 218,07

4605 stroški strokovne literature 5.000,00 4.534,64 87,07 87,07

4606 stroški pisarniškega materiala 7.000,00 4.833,14 92,80 92,80

4610 stroški telefona, pošte 25.000,00 20.403,73 391,75 391,75

46102 stroški varovanja 12.000,00 9.080,89 92,63 92,63

4612 stroški zavarovanja in plačilnega prometa 60.000,00 50.846,37 518,63 518,63

4613 stroški intelektualnih storitev 10.000,00 4.667,70 47,61 47,61

4614 stroški komunalnih in prevoznih storitev 25.000,00 19.110,21 194,92 194,92

4615 povračila stroškov v zvezi z delom 10.000,00 8.214,19 157,71 157,71

4616 str. dela- štud.s., nagrade dijakom 800,00 0,00 0,00 0,00

4617 stroški reprezentance 12.000,00 5.446,05 104,56 104,56

46119 najemnine 17.000,00 15.881,42 161,99 161,99

465 nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 4.908,04 4.908,04 50,06 50,06

46502 prispevek za zaposlovanje invalidov 7.900,92 7.900,92 151,70 151,70

469 prevrednotovalni odhodki 1.391,04 4.009,42 40,90 40,90

skupaj 226.000,00 181.216,28 1.324,81 985,59 2.310,40

konto opis plan skupaj
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5.4 Investicije 160.971,91 EUR 

 

Iz sredstev NJVFJS je bilo za investicije namenjeno 113.088,69 EUR, od tega 3.899,17 EUR za 

sofinanciranje projektnih investicij, investicije financirane iz projektov znašajo 47.883,22 EUR. 

Realizacija investicij v letu 2020 ni bila realizirana v skladu s planom zaradi nižjih prihodkov zaradi 

epidemije COVID-19. 

V okviru projektne dejavnosti je bilo največ sredstev namenjenih obnovi kalov in sončno elektrarno, s 

sredstvi nejavnega vira financiranja pa urejanju pešpoti po parku in jamah.  

 

Preglednica 8: Seznam investicij po ciljih 

 

  

CILJ

PLAN          

2020

Znesek v EUR 

REALIZACIJA 

2020             

Znesek v EUR    VIR financiranja IME investicije

1.1.a 0,00 141,44 PŠJ - nejavni vir

Oprema za spremljanja stanja NATURA2000 

habitatnih tipov

2.3.c 4.000,00 3.693,59 RS - projekt ZA KRAS - ESRR Obnova kala v Rodiku

2.3.c 16.000,00 14.774,35 EU - projekt ZA KRAS - ESRR Obnova kala v Rodiku

2.3.c 1.500,00
0,00

PŠJ - nejavni vir, projekt 

EnGreen Obnova kala v Matavunu

2.3.c 8.500,00 0,00 EU - projekt EnGreen Obnova kala v Matavunu

2.3.e 0,00 1.470,00 PŠJ - nejavni vir

Oprema za spremljanja stanja NATURA2000 

habitatnih tipov

4.1.a 30.000,00 0,00 PŠJ - nejavni vir

Prenova rezervacijsko-prodajnega sistema za 

vstopnice

4.2.a 90.000,00 22.153,42 PŠJ - nejavni vir Ureditev turistične poti v Globočak-projekt

4.2.a 2.000,00 0,00 PŠJ - nejavni vir Izdelava bazenov za dezinfekcijo obutve obiskovalcev

4.2.b 3.300,00 3.443,17

PŠJ - nejavni vir -  projekt 

MobiTour Postavitev sončne elektrarne

4.2.b 18.700,00 19.511,30 EU - projekt MobiTour Postavitev sončne elektrarne

4.2.b 0,00 3.647,20 PŠJ - nejavni vir Elektroomara za sončno elektrarno

4.2.b 7.500,00 6.965,96 PŠJ - nejavni vir Protihrupna zaščita čistilne naprave - zid

4.2.b 6.000,00 4.223,00 PŠJ - nejavni vir Dograditev gospodarskega objekta - kolesarnica

4.2.b 0,00 27.651,24 PŠJ - nejavni vir Nadstrešek gospodarski objekt

4.2.b 32.000,00 31.595,29 PŠJ - nejavni vir Urejanje pešpoti

4.2.c 0,00 155,55 EU - projekt Kras`n Krš Table

4.2.c 0,00 27,45 PŠJ - projekt Kras`n Krš Table

4.2.c 260,00 0,00 RS - projekt ZA KRAS - ESRR Označitev mirnih con v naravi

4.2.c 1.040,00 0,00 EU - projekt ZA KRAS - ESRR Označitev mirnih con v naravi

4.2.c 1.000,00 340,00 PŠJ - nejavni vir Table

4.2.c 15.000,00 0,00 PŠJ - nejavni vir Prenova objekta v smeri dvigala

4.2.d 6.500,00 6.500,00 PŠJ - nejavni vir Replike arheoloških najdb

4.4.a 0,00 580,00 RS - projekt ZA KRAS - ESRR Izobražev.- ozaveščevalni film o traviščih 

4.4.a 0,00 2.320,00 EU - projekt ZA KRAS - ESRR Izobražev.- ozaveščevalni film o traviščih 

4.4.a 0,00 884,00 RS - projekt ZA KRAS - ESRR Ilustracije - monografija 

4.4.a 0,00 3.536,00 EU - projekt ZA KRAS - ESRR Ilustracije - monografija 

6.1.a 0,00 1.300,00 PŠJ - nejavni vir Vzpostavitev meteorološke postaje na Snežniku

7.4.b 0,00 2.428,43 EU - projekt EnGreen Računalnik

7.4.b 0,00 428,55

PŠJ - nejavni vir, projekt 

EnGreen Računalnik

7.4.d 736,97 PŠJ - nejavni vir Motorna kosa

7.4.d 2.465,00 PŠJ - nejavni vir Posodobitev programa Jantar, zamenjava računalnika

Skupaj 273.300,00 160.971,91

30.000,00
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Graf 2: Stroški plač, materialni stroški in investicije 

 

 
 

 

 

5.5 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 

 

Prihodki zavoda znašajo skupaj 2.012.448,54 EUR, stroški pa 1.912.152,13 EUR. Presežek odhodkov 

nad prihodki znaša 100.296,41 EUR.  

Presežek prihodkov nad odhodki se v celoti pokriva iz presežka prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let. 

 

  

57%
34%

9%

Skupaj stroški plač, materialni stroški 
in investicije

Plače

Materialni stroški

Investicije
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Preglednica 9: Bilanca stanja (v EUR) 

 

 
 

Oznaka 

za AOP

Realizacija  

leto  2019

Plan       

leto 2020

Realizacija 

leto 2020 

real. 2020/    

plan 2020

real.2020/ 

real.2019

SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU 001 8.243.581 8.184.381 7.959.907 97 97

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 437.669 437.669 438.388 100 100

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 303.809 327.456 326.730 100 108

02 NEPREMIČNINE 004 9.958.718 10.134.219 10.062.214 99 101

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 2.511.929 2.716.953 2.780.921 102 111

04 DRUGA OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 2.416.941 2.514.741 2.414.907 96 100

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 

OPREDMETNIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 1.754.009 1.857.839 1.847.951 99 105

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 0 0 0

07 DOLOGRAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 0 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 0 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 0 0 0

B) KRATKOČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 012 1.797.247 966.424 1.735.729 180 97

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ 

UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 5.592 5.300 4.086 77 73

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 

USTNOVAH 014 1.257.552 515.000 1.015.458 197 81

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 10.544 8.000 7.210 90 68

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 68 1.000 0 0 0

14

TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA 017 42.959 50.000 59.063 118 137

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 0 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 0 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 95.921 5.000 347.119 6.942 362

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 384.611 382.124 302.793 79 79

3 C) ZALOGE 023 47.458 48.000 45.189 94 95

I. AKTIVA SKUPAJ 032 10.088.286 9.198.805 9.740.825 106 97

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE 033 0 0 0 0 0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 034 521.420 227.100 374.505 165 72

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME 

IN VARŠČINE 035 14.085 14.100 14.261 101 101

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 93.538 70.000 74.103 106 79

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 352.672 80.000 80.994 101 23

23

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 

POSLOVANJA 038 33.166 20.000 120.757 604 364

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 

ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 27.959 43.000 84.390 196 302

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 0 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 0 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 0 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 0 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 9.566.866 8.971.705 9.366.320 104 98

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 0 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 0 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 0 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 0 0 0

940

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH 

SKLADIH 049 0 0 0 0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 

JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 

NEOPREMETENA STREDSTVA IN OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA 050 0 0 0 0 0

9411

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 

JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 

FINANČNE NALOŽBE 051 0 0 0 0 0

ČLENITE

V 

SKUPIN 

KONTOV NAZIV SKUPINE  KONTOV

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

 

 

9413 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 0 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 0 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 0 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 0 0 0

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 8.484.617 8.424.916 8.384.367 100 99

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 0 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 1.082.249 546.789 981.953 180 91

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 0

I. PASIVA SKUPAJ 060 10.088.286 9.198.805 9.740.825 106 97

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 0 0 0

                   indeks     

Oznaka 

za AOP

realizacija  

2019

plan leto 

2020

realizacija  

2020

real.2020/    

plan 2020

real.2020/ 

real.2019

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 860 3.618.921 1.778.825 1.896.233 107 52

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 861 3.518.538 1.758.825 1.876.397 107 53

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 862 100.383 20.000 19.836 99 20

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 

NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0 0 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 

NEDOKONČANE PROIZVODNJE 864 0 0 0 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 0 0 0 0

763 C) DRUGI  PRIHODKI 866 16.810 0 15.919 - 95

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 867 3.350 0 0 - 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 3.350 0 0 - 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI 869 0 0 0 - -

D) CELOTNI PRIHODKI 870 3.639.081 1.778.825 1.912.152 107 53

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 871 1.383.654 844.580 559.581 66 40

del 466

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 

BLAGA 872 54.256 7.000 12.228 175 23

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 873 172.340 89.000 63.348 71 37

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 874 1.157.058 748.580 484.005 65 42

F) STROŠKI DELA 875 1.378.102 1.178.735 1.071.619 91 78

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 1.043.001 899.847 819.335 91 79

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 170.133 137.384 130.363 95 77

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 164.968 141.504 121.920 0 74

462 G) AMORTIZACIJA 879 473.136 224.800 297.710 132 63

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE 880 0 0 0 0 0

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 881 108.003 65.000 68.475 105 63

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 2 60 174 290 8713

468 L) DRUGI ODHODKI 883 689 110 10.881 9891 1579

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI 884 39.981 1.000 4.009 401 10

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 0 0 0

del 469

OSTALI PREVVREDNOTOVALNI POSLOVNO 

ODHODKI 886 39.981 0 4.009 0 0

N) CELOTNI ODHODKI 887 3.383.567 2.314.285 2.012.449 0 59

O) PRESEŽEK  PRIHODKOV 888 255.514 0 0 0 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV 889 0 535.460 100.296 0 0

del 80 DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 890 67.784 0 0 0 0

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 891 187.730 0 0 0 0

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 892 0 535.460 100.296 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 

pokritju odhodkov obračunskega obdobja 893 0 535.460 100.296 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi 

delovnih ur v obračunskem obdobju (celo 894 49 35 34 97 69

število mesecev poslovanja 895 12 12 12 100 100

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

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

 

 
 

 

Zavod ima zagotovljeno ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti javne službe, tržne dejavnosti in 

drugih dejavnosti, ki jih izvaja (projekti, programi ...). Z vzpostavljenim sistemom stroškovnega 

računovodstva z opredelitvijo stroškov po stroškovnih mestih se zagotavlja ločeno računovodsko 

spremljanje prihodkov in odhodkov.  

 prihodki in odhodki 

za izvajanje javne 

službe 

prihodki in odhodki 

od prodaje blaga in 

storitev na trgu

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 1.874.100 22.132

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 1.874.094 2.302

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 6 19.830

762 B) FINANČNI PRIHODKI 0 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 15.919 0

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI 1.890.020 22.132

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 544.267 15.314

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 12.228

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 63.348 0

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 480.919 3.086

F) STROŠKI DELA 1.051.110 20.509

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 803.901 15.434

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 127.993 2.370

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 119.216 2.704

462 G) AMORTIZACIJA 295.215 2.495

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 68.463 12

467 K) FINANČNI ODHODKI 174 0

468 L) IZREDNI ODHODKI 10.881 0

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI 4.009 0

N) CELOTNI ODHODKI 1.974.120 38.329

O) PRESEŽEK  PRIHODKOV 0 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV 84.100 16.196

del 80 I) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 0

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 0 0

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 84.100 16.196

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 84.100 16.196

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV

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

 

 
 

AOP

realizacija            

leto 2019

plan leto 

2020

realizacija            

2020

real.2020/ 

plan 2020

real. 2020/ 

real.2019

I. SKUPAJ PRIHODKI

(402+431)

401

3.791.091 1.827.325 1.912.005 105 50

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(403+420)

402

3.690.726 1.807.325 1.890.213 105 51

A. Prihodki iz sredstev javnih f inanc

(404+407+410+413+418+419)

403

781.158 1.173.254 1.194.731 102 153

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna

(405+406)

404

528.733 962.924 970.321 101 184

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 

porabo

405

469.110 958.664 950.995 99 203

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 

investicije

406

59.623 4.260 19.326 454 32

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

(408+409)

407

0 0 0 0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo 

porabo

408

0 0 0 0 0

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za 

investicije

409

0 0 0 0 0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega 

zavarovanja

(411+412)

410

0 0 0 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 

za tekočo porabo

411

0 0 0 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 

za investicije

412

0 0 0 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

(414+415+416+417)

413

0 0 0 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414

0 0 0 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 0 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 0 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 0 0 0

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih 

donacij

418

0 0 0 0 0

741 f . Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 

sredstev proračuna Evropske unije

419

252.425 210.329 224.410 107 89

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne 

službe

(421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430)

420

2.909.568 634.071 695.482 110 24

del 7102 Prejete obresti 422 0 0 0 0 0

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 

presežkov prihodkov nad odhodki

423

0 0 0 0 0

7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 

premoženja

487

35.236 0 10.913 0 31

7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne 

službe

424

2.870.982 634.071 684.569 108 24

72 Kapitalski prihodki 425 3.350 0 0 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0 0 0 0

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 0 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 0 0 0

782 Prejeta sredstva  iz proračuna EU iz strukturnih 

skladov

488

0 0 0 0 0

783 Prejeta sredstva  iz proračuna EU iz Kohezijskega 

sklada

489

0 0 0 0 0

784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje 

centraliziranih in drugih programov EU

490

0 0 0 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429

0 0 0 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 0 0 0

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV

indeks
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2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU

(432+433+434+435+436)

431

100.365 20.000 21.792 109 22

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 100.365 20.000 21.792 109 22

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 0 0 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 

premoženja

434

0 0 0 0 0

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 

presežkov prihodkov nad odhodki

435

0 0 0 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne 

službe

436

0 0 0 0 0

II. SKUPAJ ODHODKI

(438+481)

437

3.719.492 2.354.175 2.162.824 92 58

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

438

3.637.150 2.318.319 2.126.652 92 58

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

(440+441+442+443+444+445+446)

439

1.144.340 1.002.176 926.599 92 81

del 4000 Plače in dodatki 440 985.230 842.497 801.468 95 81

del 4001 Regres za letni dopust 441 42.771 36.049 33.363 93 78

del 4002 Povračila in nadomestila 442 88.492 64.278 48.101 75 54

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 14.725 24.708 13.279 54 90

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 4.198 10.000 1.567 16 37

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 0 0 0

Drugi izdatki zaposlenim 446 8.924 24.644 28.820 117 323

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

(448+449+450+451+452)

447

181.260 144.845 143.254 99 79

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 89.413 72.021 70.055 97 78

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 71.631 57.691 57.245 99 80

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 1.587 1.249 1.005 80 63

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 1.010 814 807 99 80

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 

zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

452

17.619 13.070 14.141 108 80

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne 

službe

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)

453

1.161.082 897.998 772.461 86 67

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 339.627 320.998 231.718 72 68

del 4021 Posebni material in storitve 455 73.697 70.000 44.775 64 61

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 70.125 55.000 60.137 109 86

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 54.313 38.000 27.468 72 51

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 31.186 21.000 15.283 73 49

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 249.507 130.000 145.829 112 58

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 19.095 18.000 20.336 113 107

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 0 0

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 323.532 245.000 226.915 93 70

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 3 0 0

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 0 0 0

410 F. Subvencije 466 0 0 0 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 0 0 0

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468

0 0 0 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 0 0 0

J. Investicijski odhodki

(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)

470

1.150.468 273.300 284.335 104 25

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 372.373 0 73.557 0 20

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 90.426 0 0 0 0

4202 Nakup opreme 473 149.609 97.800 64.939 66 43

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 5.250 0 4.603 0 0

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 0 0 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 440.847 175.500 108.846 62 25

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 90.963 0 0 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 1.000 0 32.391 0 3.239

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna 

dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring

479

0 0 0 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 0 0 0
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Preglednica 13: Izkaz računa financiranja (v EUR) 

 

 
 

Iz zgornjega izračuna je razvidno, da ima zavod presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega 

toka. V skladu s trenutnimi razmerami zaradi epidemije COVID 19 je dosežen presežek odhodkov nad 

prihodki, ki pa je znatno nižji od planiranega. 

 

  

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU

(482 + 483+ 484)

481

82.342 35.856 36.173 101 44

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu

482

19.735 20.396 17.690 87 90

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu

483

3.112 2.708 2.739 101 88

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu

484

59.495 12.752 15.744 123 26

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

(401-437)

485

71.599 0 0 0 0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

(437-401)

486

0 526.850 250.820 0 0

 plan                

2020

realizacija                

2020

indeks         

realizacija 

2020/ plan    

2020

1 2 4 5 6

50 VII. ZADOLŽEVANJE 0 0 0

500 Domače zadolževanje 0 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih f inančnih institucijah 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0 0 0

501 Zadolževanje v tujini 0 0 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 0 0 0

550 Odplačila domačega dolga 0 0 0

5501 Odplačila dolga domačim bankam 0 0 0

5502 Odplačila dolga drugim finančnim institucijam 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga državnemu proračunu 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga  drugim javnim skladom 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga  drugim domačim kreditodajalcem 0 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 0 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 0 0 0

IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA 0 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 0 0 0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 526.850 250.820 0,48

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV KONTA

ZNESEK
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Preglednica 14: Izdatki po virih (v EUR) 

 

 
 

 

Preglednica 15: Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (v 

EUR) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Odhodki

SREDSTVA 

DRŽAVNEGA 

PRO RAČUNA  

(MO P-redna 

dejavnost)

SREDSTVA IZ 

DRUGIH 

JAVNIH 

VIRO V

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 ODHODKI 

ZAPOSLENIM SKUPAJ S 

PRISPEVKI IN DAVKI 694.618 134.676 221.816 20.509 1.071.619

ODHODKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 200.000 3.509 94.703 329.408 15.325 642.946

ODHODKI FINANCIRANJA 174 174

INVESTICIJSKI ODHODKI 47.883 113.089 160.972

SKUPAJ 894.618 3.509 277.262 664.488 35.834 1.875.710

V

R

S

T

A

 

I

Z

D

A

T

K

A

VIRI FINANCIRANJA

NAZIV
Nabavna 

vrednosti 

(1.1.)

Popravek 

vrednosti 

(1.1.)

Povečanje 

nabavne 

vrednosti 

Povečanje 

popravka 

vrednosti

Zmanjšanje 

nabavne 

vrednosti

Zmanjšanje 

popravka 

vrednosti

Amortizacija  

31.12.2020

Neodpisana 

vrednost - 

plan 

31.12.2020

Prevrednote

vanje zarad 

okrepitve

Prevrednote

vanje zaradi 

oslabitve

I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva 12.813.328 4.569.747 160.972 0 63.036 59.989 441.598 7.959.907 0 0

A. Dolgoročni odloženi stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 223.001 189.248 4.505 0 3.786 3.786 15.373 22.885 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 214.667 114.561 0 0 0 11.334 88.772 0 0

D. Zemljišča 823.574 0 0 0 0 0 0 823.574 0 0

E. Zgradbe 9.135.144 2.511.929 107.357 0 3.861 1.323 270.314 6.457.719 0 0

F. Oprema 2.414.366 1.754.009 49.110 0 55.390 54.881 144.577 564.382 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 2.575 0 0 0 0 0 0 2.575 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
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Preglednica 16: Investicije (v EUR) 

 

 
 

 
 

              Realizacija Plan Realizacija Indeks 

1. Obnova turističnih poti, 

ograj, dvigala…

celotna vrednost 

investicije            predhodna leta

realizacija 2019               

(t)

plan 2020         

(t+1)

plan 2021      

(t+2) naslednja leta 2020

Rrealizacija 

2020/                     

plan 2020

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 6 7

državni proračun 176.083,83 176.083,83

občinski proračun 0,00 0,00

lastna sredstva 913.146,50 404.761,76 77.884,74 130.500,00 150.000,00 150.000,00 53.748,71 41,19

ostali viri: 997.808,39 997.808,39

SKUPAJ EUR: 2.087.038,72 1.578.653,98 77.884,74 130.500,00 150.000,00 150.000,00 53.748,71 41,19

              Realizacija Plan Realizacija Indeks 

2. Ureditev parkirišč ob 

sprejemnem centru, tlakov 

in okolice, nabava 

električnih vozil, odkup 

parcel

celotna vrednost 

investicije            predhodna leta

realizacija 2019               

(t)

plan 2020         

(t+1)

plan 2021      

(t+2) naslednja leta 2020

Rrealizacija 

2020/                     

plan 2020

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 6 7

državni proračun 63.085,66 0,00 63.085,66

občinski proračun 0,00 0,00

lastna sredstva 1.570.319,96 833.306,00 174.013,96 53.000,00 60.000,00 450.000,00 38.867,65 73,34

ostali viri: 375.317,38 225.500,00 149.817,38 155,55

SKUPAJ EUR: 2.008.723,00 1.058.806,00 386.917,00 53.000,00 60.000,00 450.000,00 39.023,20 73,34

              Realizacija Plan Realizacija Indeks 

3. Prenova sprejemnega 

centra z gospodarskim 

objektom, čistilna naprava, 

sončna elektrarna

celotna vrednost 

investicije              predhodna leta

realizacija 2019               

(t)

plan 2020         

(t+1)

plan 2021      

(t+2) naslednja leta 2020

Rrealizacija 

2020/                     

plan 2020

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 6 7

državni proračun 230.375,60 230.375,60

občinski proračun 0,00 0,00

lastna sredstva 1.087.007,94 931.365,54 112.342,40 3.300,00 20.000,00 20.000,00 7.090,37 0,00

ostali viri: 1.588.494,93 1.569.794,93 18.700,00 19.511,30

SKUPAJ EUR: 2.905.878,47 2.731.536,07 112.342,40 22.000,00 20.000,00 20.000,00 26.601,67 0,00

              Realizacija Plan Realizacija Indeks 

4. Računalniška , tele-

komunikacijska in druga 

oprema ter progr.oprema

celotna vrednost 

investicije              predhodna leta

realizacija 2019               

(t)

plan 2020         

(t+1)

plan 2021      

(t+2) naslednja leta 2020

Rrealizacija 

2020/                     

plan 2020

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 6 7

državni proračun 19.710,00 19710

občinski proračun 0,00 0

lastna sredstva 310.676,05 134939 55.737,05 30.000,00 40.000,00 50.000,00 3.630,52 12,10

ostali viri: 122.575,00 122575 2.428,43

SKUPAJ EUR: 452.961,05 277.224,00 55.737,05 30.000,00 40.000,00 50.000,00 6.058,95 12,10
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V tabelah Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ter Stanje in gibanje 

dolgoročnih finančnih naložb in posojil ni realizacije, zato nista prikazani.  

              Realizacija Plan Realizacija Indeks 

5. Sanacija mlina Ukno , 

Školj, izdelava muzejskih 

eksponatov, prenova 

muzejskih zbirk, obnova 

kalov

celotna vrednost 

investicije              predhodna leta

realizacija 2019               

(t)

plan 2020         

(t+1)

plan 2021      

(t+2) naslednja leta 2020

Rrealizacija 

2020/                     

plan 2020

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 6 7

državni proračun 18.498,09 10000 4.238,09 4.260,00 5.157,59 121,07

Občinski proračun 0,00 0

lastna sredstva 345.270,20 76500 21.415,20 8.000,00 89.355,00 150.000,00 6.840,00 85,50

ostali viri: 133.440,15 48500 52.455,15 25.540,00 6.945,00 20.630,35 80,78

SKUPAJ EUR: 497.208,44 135.000,00 78.108,44 37.800,00 96.300,00 150.000,00 32.627,94 86,32

              Realizacija Plan Realizacija Indeks 

6. Merilni instrumenti

celotna vrednost 

investicije              predhodna leta

realizacija 2019               

(t)

plan 2020         

(t+1)

plan 2021      

(t+2) naslednja leta 2020

Rrealizacija 

2020/                     

plan 2020

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 6 7

državni proračun 4.150,37 0 4.150,37

občinski proračun 0,00 0

lastna sredstva 49.177,22 9.646,00 9.531,22 10.000,00 20.000,00 2.911,44

ostali viri: 62.201,46 45.600,00 16.601,46

SKUPAJ EUR: 115.529,05 55.246,00 30.283,05 0,00 10.000,00 20.000,00 2.911,44 0,00

              Realizacija Plan Realizacija Indeks 

7. Mreže, ograje, učne poti, 

Hankejev kanal

celotna vrednost 

investicije              predhodna leta

realizacija 2019               

(t)

plan 2020         

(t+1)

plan 2021      

(t+2) naslednja leta 2020

Rrealizacija 

2020/                     

plan 2020

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 6 7

državni proračun 1.200,00 1.200,00

občinski proračun 0,00 0

lastna sredstva 1.042.115,00 551997,2 140.117,80 200.000,00 150.000,00

ostali viri: 4.800,00 4800

SKUPAJ EUR: 1.048.115,00 557.997,20 140.117,80 0,00 200.000,00 150.000,00 0,00 0,00

              Realizacija Plan Realizacija Indeks 

VSE                                  

INVESTICIJE  SKUPAJ
celotna vrednost 

investicije              predhodna leta

realizacija 2019               

(t)

plan 2020         

(t+1)

plan 2021      

(t+2) naslednja leta 2020

Rrealizacija 

2020/                     

plan 2020

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 6 7

državni proračun 513.103,55 437.369,43 71.474,12 4.260,00 0,00 0,00 5.157,59 121,07

občinski proračun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

lastna sredstva 5.317.712,87 2.942.515,50 591.042,37 224.800,00 569.355,00 990.000,00 113.088,69 50,31

ostali viri: 3.284.637,31 3.014.578,32 218.873,99 44.240,00 6.945,00 0,00 42.725,63 96,58

SKUPAJ EUR: 9.115.453,73 6.394.463,25 881.390,48 273.300,00 576.300,00 990.000,00 160.971,91 58,90
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6. POROČANJE O IZVAJANJU AKTIVNOSTI ZA LETO 2020  

 

Poročanje direktorju in drugim se je izvajalo v skladu s programom dela, zakonodajo in sprotnimi 

zahtevami. Dne 6. 2. 2020 je bil na 8. seji sveta zavoda sprejet Program dela in finančni načrt PŠJ za 

leto 2020, na 2. dopisni seji sveta dne 25. 3. 2020 pa potrjeno Poročilo o delu in finančno poročilo 

zavoda za leto 2019. Zaradi epidemije COVID 19 je bila konec meseca marca narejena novelacija 

Programa dela in finančnega načrta za leto 2020 ter sprejeti ukrepi, ki so omilili negativen rezultat 

poslovanja PŠJ. Na 9. seji sveta, dne 15.10.2020 so se člani sveta seznanili s Polletnim poročilom za 

leto 2020 in sprejet je bil Rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2020, na 10. seji sveta 

dne 28.12.2020 pa je bil sprejet Program dela in finančni načrt za leto 2021 in nov cenik ogledov Parka 

Škocjanske jame za leto 2021.  

Izvedena je bila tudi ena seja strokovnega sveta, kjer so člani podali mnenje glede zajezitve potokov 

Suhorce in Padeža v vplivnem območju parka za oskrbo Slovenske Istre s pitno vodo. Z mnenjem je bil 

seznanjen tudi svet zavoda na 10. dopisni seji sveta, dne 28.12.2020. 

 

7. ZAKLJUČEK 

 
Delo v letu 2020 ni potekalo kot je bilo planirano zaradi epidemije COVID 19. Prišlo je do večjih odstopanj 

na področju vodenja obiskovalcev, saj je bila jama za obiskovalce zaprta od 13. 3. do 8. 5. ter od 24. 

10. do konca leta. Najnujnejše naloge so se opravljale v skladu z izhodišči in prioritetami, ki jih je 

predpisal MOP, in navodili NIJZ. V sklopu glavne prioritete se je nemoteno izvajal naravovarstveni nadzor 

po parku.  

 

Zavod je ustvaril 1.912.152,13 EUR prihodkov in prejel 47.883,22 EUR sredstev za investicije. Dosežen 

presežek odhodkov nad prihodki v višini 109.296,41 EUR je nižji od pričakovanega. Presežek odhodkov 

nad prihodki bo pokrit iz presežkov prihodkov iz prejšnjih let. 

   

 

 

 

 

Pripravili:       Direktor: 
Strokovne službe zavoda     Stojan Ščuka 


