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1. Uvod
Pričujoče Poročilo o delu in finančno poročilo Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2011 je kratek
pregled opravljenih nalog javnega zavoda oz. njegovih uslužbencev. Poročilo je pripravljeno na osnovi
sprejetega Programa dela in finančnega načrta prihodkov in odhodkov Javnega zavoda Park
Škocjanske jame, Slovenija za leto 2011 ter na osnovi petletnega Programa varstva in razvoja Parka
Škocjanske jame za obdobje 2011 – 2015 (v nadaljnjem besedilu PVR), ki je v postopku sprejemanja.
Iz Programa varstva in razvoja parka za obdobje 2011 – 2015 izhaja sedem dolgoročnih upravljavskih
ciljev, in sicer:
1. Cilj: Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta
2. Cilj: Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov v
površinskih delih parka
3. Cilj: Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine in ohranjanju kulturne krajine
4. Cilj: Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja parka ter širjenje zavesti o parku
5. Cilj: Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva v dogajanje v parku
6. Cilj: Krepitev vloge upravljavca parka na širšem območju parka (vplivno in prehodno območje)
7. Učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje
Vse aktivnosti zavoda so usmerjenje k dosegu zgoraj navedenih ciljev, njihovo izvajanje pa
spremljamo preko celega leta.
Poleg rednih aktivnosti v parku sta bila v ospredju dva mednarodna projekta. Pri operaciji »Vlaganja v
turistično infrastrukturo parka Škocjanske jame« je bil v drugi polovici leta zaključen še tretji sklop
investicij – prenova objekta Matavun 8 v promocijsko – kongresni center. Za drugi evropski projekt
»Climaparks« se je zaključilo prvo leto izvajanja in vidni so že prvi rezultati. V prvi polovici leta 2011
smo tudi prejeli odločbi o zavrnitvi dveh mednarodnih projektov, na katere smo se prijavili v letu 2010.
Spomladi smo se kot projektni partnerji prijavili v dva projekta na razpisu sredstev IPA Slovenija –
Hrvaška 2011 – 2013 ter na razpisu znotraj programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija
2007-2013. Jeseni smo se kot partnerji prijavili še v dveh projektih v programu Adriatic IPA 2007 –
2013.
V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za kulturo smo v začetku leta pričeli
tudi z izvajanje projekta UNESCO Dinarski kras, ki pomeni pripravo skupne kandidature za vpis
Dinarskega krasa na Seznam svetovne dediščine UNESCO. Projekt sta finančno podprli obe ministrstvi,
na pobudo obeh pristojnih slovenskih ministrstev pa so se k sodelovanju odzvale Italija, Hrvaška,
Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna Gora. Park Škocjanske jame (v nadaljnjem besedilu PŠJ) je
večino aktivnosti v prvi polovici leta financiral iz lastnih sredstev, saj so bile pogodbe o financiranju
pripravljene meseca junija.
Vse aktivnosti, ki jih izvajamo, potekajo v tesnem in zelo dobrem sodelovanju z Ministrstvom za okolje
in prostor (v nadaljnjem besedilu MOP), Ministrstvom za kulturo (v nadaljnjem besedilu MK),
Ministrstvom za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu MG) in ostalimi resornimi ministrstvi, Službo
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu SVLR), Zavodom
Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu ZRSVN), Agencijo Republike Slovenije za
okolje (v nadaljnjem besedilu ARSO), Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem
besedilu ZVKDS), občino Divača, občino Ilirska Bistrica, inšpekcijskimi službami in drugimi državnimi
institucijami ter nevladnimi organizacijami.
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Ocena uspešnosti in učinkovitosti doseganja zastavljenih prioritet in nalog iz letnega
programa dela in izvajanje nalog na podlagi kazalnikov PVR 2011 – 2015
V letu 2011 smo se primarno osredotočili na izvajanje redne dejavnosti in tistih aktivnosti, ki se vežejo
na poslanstvo parka - naravovarstveni nadzor in spremljanje stanja naravnih vrednot, rastlinskih in
živalskih vrst ter kulturne dediščine, ozaveščanje obiskovalcev parka in vodenje organiziranih skupin v
jami in po zavarovanem območju, izvajanje rednih vzdrževalnih del v jami in v zavarovanem območju,
delo v okviru mreže šol parka, sodelovanje z domačini ter predstavitve parka.
Ocenjujemo, da je večina nalog, ki smo jih predvideli za leto 2011 opravljenih. Pri tistih nalogah, ki so
bile v prvi polovici leta 2011 že zaključene, so bila pripravljena tudi poročila. Tudi podatki monitoringa
in naravovarstvenega nadzora se dopolnjujejo v baze podatkov. Nekatere aktivnosti, ki so bile
predvidene za leto 2011 niso bile izvedene, bodisi zaradi povečanega obsega del na določenih nalogah
bodisi zaradi nezagotovljenih finančnih sredstev. Razlogi za to, da posamezne naloge niso bile
opravljene, so navedeni v tekstu. Nekatere aktivnosti, ki so finančno pogojene, bomo skušali realizirati
v letu 2012, v kolikor bomo zagotovili finančna sredstva.
V celoti pa ocenjujemo, da smo program dosegli in na nekaterih področjih naredili celo več, kot smo si
v programu zastavili. Predvsem pa je treba poudariti, da smo uspešno zaključili triletni projekt
vlaganja v turistično infrastrukturo parka, ki sta ga sofinancirala Evropska Unija in MG. Aprila smo tako
za javnost ponovno odprli obnovljeno pot pod Škocjanom (ponor Reke, Mahorčičeva in Mariničeva
jama ter Mala dolina), novembra pa smo ob 25. obletnici vpisa Škocjanskih jam na seznam svetovne
dediščine pod okriljem UNESCO in ob 15. letnici Regijskega parka Škocjanske jame odprli še
prenovljeni kulturni spomenik Pr' Nantovih. V preteklem letu smo med drugim uspešno obnovili suhi
zid ob pešpoti v Matavunu in razgledišče s pogledom na sotesko Reke. Uspešno smo izvajali
naravovarstveni nadzor v zavarovanem območju. Pridobili smo si pohvalo eko-patrulje v maju, Učna
pot Škocjan pa je bila razglašena za najboljšo izmed 89 tematskih poti v Sloveniji. Na njej smo
postavili 34 novih tematskih tabel. V sodelovanju z občino Divača smo poskrbeli za boljšo varnost
obiskovalcev v vasi (opozorilne hitrostne table in prehod za pešce pri Matavunu 8) kot tudi obnovo
zidu pod spomenikom v Matavunu in pripravi projektov za ureditev trga v Škocjanu. Med vsakoletnimi
aktivnostmi mreže šol naj izpostavim sodelovanje treh biosfernih območij in pripravi sestavljenke na
kateri so otroci izpostavili dejavnosti kot jih sami vidijo, mednarodni forum mladih v maju in drugi
kongres mladih v juniju. Vseeno pa nam je nekaj zastavljenih aktivnosti ostalo za dokončanje v letu
2012, kot so opredelitev nosilne kapacitete jame in parka in načrt ureditve jame, organizacija dela
zavoda glede na nove pridobitve (obnova poti skozi jamo pod Škocjanom in kulturnega spomenika
Matavun 8 v promocijsko kongresni center), z občino Divača pa ureditev makadamske ceste med
Betanjo in Gabrkom in lokacija mrliške vežice.
Po PVR 2011 – 2015 so za cilje in naloge navedeni kazalniki; v spodnji tabli je kratek komentar
izvajanja oziroma doseganja kazalnikov:
Dolgoročni cilji in naloge
1. Ohranjanje Škocjanskih jam in
drugega podzemnega sveta

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

Kazalnik
ohranitev/povečanje populacije netopirjev po
Protokolu za monitoring netopirjev v
podzemnih habitatih Slovenije
-

velikost (površina v m2) saniranih površin, kjer
se zmanjšuje lampenflora

-

izdelan podrobnejši načrt ureditve Škocjanskih
jam

-

št. prisotnih (opaženih) živali in trend
sprememb glede na cilj ohranitev/povečanje
populacij ptic iz direktive o pticah

Doseganje kazalnikov v letu 2011
- populacija netopirjev je od 3000 – 5000;
stanje stabilno, glede na število osebkov
ob popisu leta 2009
-

mehansko smo očistili lampenfloro na 5
lučeh, kjer je podlaga ilovica in na 2
lučeh, kjer je podlaga siga (vendar nismo
posegali v sigo) ter na lučeh v tunelu v
Globočaku. Testno smo s pufrom sanirali
3m2 površin.

-

Izdelan osnutek načrta ureditve jame in
projektne dokumentacije v letu 2011

-

v prvi polovici leta 2011 so bili izvedeni
prvi popisi ptic. Trende bomo lahko
ugotavljali na podlagi večletnega
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drugod po parku
3. Sodelovanje pri varstvu
kulturne dediščine in ohranjanju
kulturne krajine
4. Razvijanje okolju prijaznega
obiskovanja parka ter širjenje
zavesti o parku

5. Krepitev vključevanja lokalnega
prebivalstva v dogajanje v parku

6. Preprečevanje negativnih
vplivov na širšem območju parka
(vplivno in prehodno območje
parka)

monitoringa.
konec leta 2011 je bil obnovljen kulturni
spomenik Matavun 8 v promocijsko –
kongresni center Pr Nanetovh
število obiskovalcev je večje kot leta
2010; končna ocena časovne in prostorske
razporejenosti je znana in je del letnega
poročila. Kljub večjemu obisku, je
razporejenost obiska bolj razpršena, kar
zmanjšuje obremenjenost okolja.
delovne akcije se je udeležilo več kot
dvajset, od sedemdesetih domačinov, pri
jamskem prazniku je sodelovalo okrog
petnajst domačinov; domačini se
vključujejo tudi v druge aktivnosti –
sestanki, delavnice, ipd. Domačini so se
vključevali tudi v delo med sezono (kot
honorarni sodelavci ali študenti).

-

število obnovljenih kulturnih spomenikov
(najmanj dva)

-

-

število obiskovalcev in trend sprememb glede
na predpostavljeno optimalno število in
časovno ter prostorsko razporejenost
obiskovalcev, upoštevaje nosilno kapaciteto

-

-

vsaj 30% domačinov, vključenih v aktivnosti
zavoda

-

-

število (3) proizvodov z blagovno znamko
parka, ki so v ponudbi parka

-

po sprejetju pravilnika se bo znamko
parka podelilo deležnikom, ki se bodo
prijavili in izpolnjevali pogoje za pridobitev
znamke, predvidoma v letu 2012

-

trend upadanja števila črnih odlagališč

-

udeležili smo se tradicionalne akcije
»Spust za čisto Reko«, sanacija črnega
odlagališča v porečju Reke je predvidena v
letu 2012
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2. Program dela - pregled realizacije po zastavljenih ciljih in nalogah
1. Cilj: Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta
1.1 Zagotoviti znanstvene informacije in analize
1.1.a Izdelati načrt ureditve jame
Decembra smo ustanovili interno delovno skupino, ki je sprejela temeljne usmeritve za obnovo
infrastrukture v jami. Na podlagi teh je bil izdelan osnutek načrta ureditve jame, ki se še usklajuje in
bo dokončan v letu 2012. Služil bo za pripravo prijave na sredstva Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR) in projektne dokumentacije, kot tudi za vse nadaljnje posege pri upravljanju jame v
prihodnosti.
1.1.b Pripraviti oceno stanja podzemne favne v prenikli vodi v Škocjanskih jamah projekt Climaparks
Izvedeno je bilo javno naročilo in pogodba z izvajalcem. Aktivnost je predvidena do marca 2013. Pri
nalogi strokovno pomoč (strokovno svetovanje, laboratorijske analize kemije vode, material) nudi
Inštitut za raziskovanje Krasa Postojna (v nadaljnjem besedilu IZRK), izvaja jo PŠJ (vzpostavitev
naloge; izbor in določitev vzorčnih mest; nabava opreme za merjenje pretoka in temperatura kapnice;
teren, meritve, pobiranje vzorcev, določanje vzorcev, hramba vzorcev). V PŠJ imamo 10 vzorčnih mest
po celem jamskem sistemu. Enkrat mesečno pobiramo vzorce kapnice in jo nesemo v laboratorij na
IZRK. Enkrat mesečno pobiramo vzorce favne epikrasa. Štirikrat letno pobiramo vzorec DOC (dissolved
organic carbon – raztopljen organski ogljik).
1.1.c Na podlagi ocene stanja podzemne favne za izbrane vrste vzpostaviti trajni
monitoring - projekt Climaparks
Na podlagi rezultatov in opažanj iz točke 1.1b bomo naredili ustrezne zaključke. Predvidoma po
zbranem letnem ciklu favne epikrasa, torej v drugi polovici leta 2012.
1.1.d Izvesti raziskavo terestrične podzemne favne v delu Škocjanskih jam, urejenem za
obisk - prvo leto - projekt Climaparks
Izvedeno je bilo javno naročilo in pogodba z izvajalcem. Aktivnost je predvidena do novembra 2012.
Opravljen je bil pregled literature in zbiranje podatkov o dosedanjih raziskavah v PŠJ. Narejen je načrt
vzorčenja v jami. Izvedli smo preliminaren pregled jamske favne v TD PŠJ. Narejeno je vmesno
poročilo. Po preliminarnih raziskavah so v Tihi jami prisotne strige Lithobius sp., ki niso prave jamske
živali, kar pomeni zelo velik pritisk na avtohtono troglobiontsko favno.
1.1.e Analizirati izsledke raziskav lampenflore (LF)
Testno smo na štirih različnih točkah postavili LED luči namesto dosedanjih halogenskih svetil. S
sodelavci iz IZRK smo izvedli nekaj testiranj različnih svetil (LED,) in merili parametre sevanja fotonov
in lumnov na različnih oddaljenostih. Hkrati smo merili tudi sevanje – oddajanje frekvenc različnih
svetil in električne napeljave, ki bi bile moteče za netopirje. Opravljen je bil popis stanja v Tihi jami
(marca, pred turistično sezono). Narejena je ocena stanja lampenflore v Paradižu in Kalvariji. V
sodelovanju z ZVND Gorica in IZRK smo podali splošne zaključke ter ugotovitve in usmeritve pri
reševanju problematike.
Ocena stanja lampenflore v Paradižu
V skoraj 30% luči smo ocenili stanje za zelo slabo glede prisotnosti in stanja lampenflore. Večinoma
gre za osvetljevanje kapniških tvorb v relativno majhnem prostoru; hkrati gre tudi za problematiko
nečiščenja oz. nezadostnega čiščenja v zadnjih 15 letih. Vse luči, ki svetijo kapniške tvorbe, imajo
večjo ali manjšo obrast z lampenfloro. Ta ni prisotna zgolj pri šestih kompakt florescentnih (CF, moč
11W) lučeh pri pohodnih površinah, kjer je podlaga jamska ilovica. Lampenflore ni, ker je bila
februarja 2011 že odstranjena.

Ocenjeni ukrepi za 36 svetil v sektorju Paradiž:

7

Pri 12-ih svetilih (33% svetil) – nujna zamenjava lokacije svetila
Pri 11-ih svetilih (30% svetil) – nujna zamenjava moči svetila in usmerjenost svetlobe

Splošni zaključki
Sedanji način osvetljevanja in lampenflora predstavljata kompleksen problem, ki ni vezan le na obrast,
ampak povzroča tudi spremembe v jamskem ekosistemu v obliki velikega vnosa energije
(svetloba+toplota), predstavlja alohtono organsko snov, povzroča spremembe v trofični prehranjevalni
piramidi in vdor alohtonih invazivnih terestričnih vrst ter s tem spremembe pri obnašanju jamskih
živali, povzroča uničevanje in spreminjanje kapniških tvorb predstavlja motnjo prezimovališč in kotišč
netopirjev (Chiroptera) in je vizualna motnja obiskovalcem jam. Hkrati pa lampenflora v obstoječem
obsegu in načinu osvetljevanja predstavlja že preseženo nosilno kapaciteto jame z omenjenega vidika.
Dokler se v celoti ne zamenja svetil, načina osvetljevanja, določi nosilne kapacitete posameznih delov
jam glede na osvetlitev, bo problem ostal.
Ugotovitve in predlagane usmeritve pri problematiki glede sanacije, infrastrukture in vrste luči

Ugotovitve glede pojavljanja LAMPENFLORE (v nadaljnjem besedilu LF)
- Stanje zaradi obraščenosti z LF v sektorju Paradiž je zelo slabo.
- 97% svetil povzroča LF.
- LF je prisotna, vidna/zaznana tudi do 7m okoli luči.
- Podoba kapniških oblik je zelo spremenjena (cca. 30% je že zasigana - inkrustirana LF).
- LF na določenih mestih sploh še ni bila nikoli odstranjena in tam je ob lučeh zelo razraščena in
vrstno pestra.

Usmeritve in predlogi za nadaljnje aktivnosti:
a.) Zmanjšanje časa osvetljenosti jame oz. odsekov jame.
b.) Čimprejšnja kompletna zamenjava obstoječih luči (faktorji, ki prispevajo k obrasti so toplota,
svetloba, oddaljenost od podlage).
c.) Redno čiščenje zaraščenih površin – ilovica, siga, skala, umetne površine (strganje ilovice,
obdelava z ustreznim H2O2 pufrom ...).
d.) Zmanjšanje porabe električne energije in boljša »scenografija« jame.
e.) Uvedba več načinov osvetlitve jame (servisna - pohodna - ambientalna)
Ugotovitve glede VRSTE SVETIL
- Metal halogenske luči niso primerne, saj potrebujejo za polno svetilnost dolg čas »ogrevanja« in
zaradi tega se v praksi prižiga sektorje še prej, kot bi bilo sicer potrebno ter s tem daljša čas
osvetljenosti, ki je glavni krivec za rast LF.
- Ni statistično značilne razlike med pojavljanjem LF pri različnih tipih svetil, ampak so le variacije na
temo vsa svetila zagotavljajo pogoje za rast LF s tem, da do sedaj LED svetil v jami nismo še testirali.
- Svetila porabijo veliko energije, ki poleg LF povečuje stroške obratovanja (cca 6,4 KW energije).
- Večina svetil je premočnih in imajo predolge intervale delovanja.

Usmeritve in predlogi za nadaljnje aktivnosti:
a.) Uporaba svetil ki imajo preizkušeno najmanjši vpliv na rast LF.
b.) Uporaba svetil ki porabijo in oddajajo čim manj energije.
c.) Odstranitev metal-halogenskih svetil.
d.) Uporaba svetil z vgrajenim omejenim načinom delovanja.
Gostili smo tudi strokovnjaka iz Nemčije dr. Uwe Peters, ki se ukvarja s tovrstno problematiko v jami
Herbstlabyrinth ter se pogovarjali o možnostih sodelovanja.
1.1.f Spodbujati speleološke, biospeleološke, hidrogeološke in geološke raziskave

Izdelava osnutka modela jamske mikroklime-projekt Climaparks
V prvi polovici leta so potekala testna vzorčenja parametrov vlage in temperature. Z IZRK smo se
dogovorili o prihodnjem sodelovanju glede obdelave jamskih profilov. Zbiranje podatkov bomo v
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prihodnjem letu nadgradili z izdelavo osnutke modela v skladu s predpisanimi pogoji za izvajanje
javnih naročil v sklopu projekta CLIMAPARKS.

Izdelava paleoklimatskih raziskav v jamah-projekt Climaparks
Izvajalec raziskav bo, s predpisanimi pogoji za izvajanje javnih naročil v sklopu projekta CLIMAPARKS
izbran v začetku leta 2012.

Sodelovanje pri speleoloških raziskovanjih Škocjanskih jam
Spodbuja se aktivnosti za izvedbo potopa v Škocjanskih jamah v smeri proti Kačni jami. Jamarsko
društvo Gregor Žiberna iz Divače je 19. 11. 2011 izvedla ogledno akcijo, kjer so se potopili skozi prvi
sicer že preplavan sifon in odkrili več sto metrov novih rovov ter opazili človeške ribice, ki živijo v
močnejših pritokih čiste vode. Voda naj bi pritekala iz smeri Vremščice. Akcije se bodo nadaljevale tudi
v prihodnje predvidoma ob ugodnem vodnem režimu in drugih pogojih. Odkritje novih, še
neraziskanih rovov v smeri proti Kačni jami in povezava obeh jam bi lahko bila v bodoče ključna pri
sprejemanju razvojnih planov nad podzemnim tokom Reke v občini Divača.

Digitalizacija jame - GIS sistem v okviru projekta Climaparks
Na IZRK, so bili izdelani profili in digitalizacija jame, ki je bila posredovana konec maja v PŠJ v digitalni
obliki. Digitaliziralo se je 16 listov kart merila 1:500, v 28 plasti v DWG formatu.
1.2 Z ukrepi aktivnega varstva zagotavljati ohranjanje naravnih procesov v jamskem
sistemu
1.2.a Vključiti rezultate spremljanja stanja fizikalnih in kemijskih parametrov v letne
programe dela
Stalno je potekalo spremljanje stanja pen v Škocjanskih jamah. Obdobje pojavljanja pen je bilo
predvsem v sredini aprila, sredini maja in sredini junija. Na podlagi teh rezultatov se bo v sodelovanju
z ARSO-m sprejelo nadaljnje ukrepe za ugotavljanje potencialnih onesnaževalcev Reke.
1.2.b Zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev spremljati stanje tektonskih premikov v
jami (razpoke v stenah)
Merjenje razpok v stenah je potekalo redno, enkrat mesečno. Meritve se izvajajo na dveh točkah v
Šumeči jami, šestih točkah v Veliki dolini in treh točkah v Miklovem skednju in ne kažejo večjih
odstopanj od preostalega niza meritev torej tektonski premiki na tem območju po teh rezultatih ne
predstavljajo večje grožnje.
1.2.c Za ugotavljanje vpliva obiskovanja Škocjanskih jam na naravne procese spremljati
stanje mikroklime v jami*

Redni monitoring radona in potomcev, statistika zadrževanja in ocena doze
Redno izvajamo statistiko zadrževanja v jami. V marcu je Zavod za varstvo pri delu (v nadaljnjem
besedilu ZVD) izdelal oceno doz za leto 2010. Opravljena je bila statistika časa zadrževanje zaposlenih
v jami, ki bo predstavljena v posebnem poročilu. V skladu s poročilom za zadrževanje v jami v letu
2011 bodo v letošnjem letu izdelani pregledi za minulo petletno obdobje. V sodelovanju z ZVD smo
opravili tudi dodatne meritve klimatskih parametrov v jami.

Izdelava ocene varstva pred sevanji za nadaljnje obdobje
ZVD je podal novo oceno varstva zaposlenih pred sevanji. V maju smo organizirali tudi izobraževanje
za stalno zaposlene in honorarne vodnike, ki morajo opraviti izpit iz varstva pred sevanji, kot pogoj za
delo v jami. Peturnega tečaja se je udeležilo 23 zaposlenih in vodnikov. Izpit so opravili vsi kandidati.
Ob tej priložnosti smo opravili tudi svetovalni sestanek z dr. Tomažem Šutejem, inšpektorjem Uprave
RS za varstvo pred sevanji.

Redno izvajanje monitoringa jamske mikroklime, servisiranje in kalibracija instrumentov
V jami poteka odvzem podatkov na treh merilnih mestih, z dodatnimi testnimi meritvami na še štirih
mestih. Podatki bodo objavljeni v zaključnem letnem poročilu. V tem letu je bilo opravljenih več
pregledov aparatur s servisnim vzdrževanjem, zaradi okvar, ki so nastale na instrumentih zaradi
nenadnih izključitev iz električnega napajanja.
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1.3 Z ukrepi renaturacije vzpostaviti prvotne ekološke značilnosti v degradiranih delih
jamskega sistema
1.3.a Vzpostaviti spremljanje stanja in izdelati program sanacije poškodb na ponvicah v
Dvorani ponvic
Strokovni svet je lani obravnaval pobudo nekaterih zaposlenih v PŠJ in se zavezal, da bo preučil
literaturo in variantne možnosti sanacije ponvic v sodelovanju z IZRK, v kolikor bi to bilo sploh
potrebno. Začelo se je spremljati stanje ponvic (vodnatost, obraščenost, izpostavljenost osvetljevanju,
meritve poškodb). Pridobili smo podatke o času osvetlitve ponvic v sezoni. Problematika je močno
vezana na infrastrukturo in dela v jami (ob sodelovanju vseh strokovnih služb). Zaradi suše v letu
2011 ostale aktivnosti (spremljanje smeri toka vode, poizkusna sanacija) niso bile izvedene. Strokovni
svet je odločil, da se stanje ponvic še naprej spremlja ter da si njegovi predstavniki ogledajo stanje
ponvic, ko so polne ter se nato sprejme nadaljnje korake.
1.3.b Sanirati ali odstraniti v preteklosti umetno postavljene kapniške tvorbe

Ugotovitve glede stanja jamske infrastrukture, ki ima posledice ne le na kapniške tvorbe ampak na
jamo v splošnem:
- Zaznati je poškodbe sige (ponvice, kapniki) zaradi inštalacij svetil in kablov, umetnih senčnikov –
zaslonov in nosilcev za svetila.
- V jami je še veliko neustreznih deponij izkopnega materiala in materiala za vzdrževanje (kamenja,
peska), ki je tu ostal ob gradnji infrastrukture.
- Lokacije in usmerjenost svetil je neprimerna.
- Jamska tla so vse povprek pohojena in vidni so odtisi čevljev, kopanja, odlaganja materialov …

USMERITVE in predlogi za nadaljnje aktivnosti:
a.) Kompletna odstranitev stare infrastrukture (senčniki, nosilci….) in materiala, ki je ostal v jami ob
gradnji infrastrukture.
d.) Zamenjava lokacij in usmerjenost svetil.
e.) Renaturacija in čiščenje degradiranih jamskih površin.
f.) Določitev servisnih poti do pomembnih točk infrastrukture.
g.) Strokovni stalni naravovarstveni nadzor pri kakršnih koli novih posegih v jami.
Dogovorili smo se, da bomo to aktivnost vključili v aktivnosti celovite prenove jame, ki bo predvidoma
potekala po prijavi na sredstva ESRR, saj je smiselno, da se te aktivnosti izvedejo med prenovo poti in
osvetlitve jame. Aktivnost smo že vključili v projektni predlog. Prijavo bomo pripravili v prvi polovici
leta 2012.
1.3.c Na jamskih sedimentih in skalnem reliefu vzdolž poti, urejene za obisk, sanirati in
zmanjšati prerast alg in mahov (lampenflora)
Izvajale so se aktivnosti odstranjevanja lampenflore v jami. Kot je poudarjeno v točki 1.1.e, dokler se
v celoti ne zamenja svetil, načina osvetljevanja, določi nosilne kapacitete posameznih delov jam glede
na osvetlitev bo problem ostal. Odstranjevanje lampenflore iz zasiganih delov je skrajno težavno in
zahtevno za občutljiv jamski ekosistem. Zaenkrat še nismo poizkusili odstranjevanja lampenflore s sige
z nobenim sredstvom; preučili bomo najmanj invazivno metodo odstranjevanja, ki jo bodo
potrdili/sprejeli ustrezni organi upravljanja PŠJ. Nadaljuje se sodelovanje s strokovnjakom na IZRK dr.
Mulcem glede kemičnega (najugodnejša in čim manj škodljiva varianta za jamski ekosistem)
odstranjevanja lampenflore.
Zaenkrat smo v Tihi jami mehansko očistili prerast z algami na nezahtevnih lokacijah (na glini in
umetnih podlagah), kjer ni bilo potrebno uporabljati kemičnih snovi. Podpisali smo pogodbo z IZRK za
naloge: ocena stanja in vzpostavitev analiz lampenflore (zasigana lampenflora, osvetljevanje
sedimentov, osvetljevanje velikih jamskih prostorov) ter vpliv turizma na jamski habitat (mikrobiološke
analize)-(vnos jami tujerodnih bioloških delcev in njihovo razširjanje kot posledica turističnega obiska).
Izvajanje nalog iz pogodbe poteka v obdobju 2011 - 2012 v Škocjanskih jamah in Postojnski jami. V
okviru preliminarnega poskusa odstranjevanja lampenflore v Škocjanskih jamah (8. 12. – 22. 12.
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2011) se je uporaba raztopine vodikovega
odstranjevanju/oksidaciji zasigane lampenflore.

peroksida

izkazala

za

učinkovito

tudi

pri

1.3.d Odstraniti odvečen gradbeni material, dele opuščene infrastrukture in ostali
odvečen material iz jame
Iz jame smo prinesli okrog 5 m3 materiala. V največji meri je bil to material za vzdrževanja, npr.
žarnice, svetilna telesa, železje, steklovina in podobno. Med drugim smo našli tudi dobro ohranjeno
tablo v Veliki dolini, ki je označevala ime dvorane.
1.3.e V Tihi jami na vzorčni površini vzpostaviti prvotno stanje jamskih tal
Dogovorili smo se, da bomo to aktivnost vključili v aktivnosti celovite prenove jame, ki bo predvidoma
potekala po prijavi na sredstva ESRR, saj je mišljeno, da se te aktivnosti izvajajo med prenovo poti in
osvetlitve jame. Aktivnost smo že vključili v projektni predlog.
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2. Cilj: Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter
habitatnih tipov v površinskih delih parka
2.1 Ohranjati geomorfološke in geološke naravne vrednote izven sistema Škocjanskih jam
2.1.a V zavarovanem in širšem območju PŠJ izvajati reden naravovarstveni nadzor in pri
tem sodelovati s prostovoljnimi naravovarstvenimi nadzorniki, z inšpekcijskimi službami
in nevladnimi organizacijami
Krepimo kontakte s pristojnimi inštitucijami (inšpekcijske službe, medobčinsko redarstvo, policija,
občina Divača) in aktivno smo pristopili k izvajanju naravovarstvenega nadzora. V okviru
reorganizacije naravovarstvene nadzorne službe so naravovarstveniki bolj prisotni na terenu, hkrati pa
tudi bolj usposobljeni (naravovarstveni izpit in opravljen prekrškovni postopek). Nadzor vključuje tudi
ozaveščanje in opozarjanje obiskovalcev PŠJ na pravila obnašanja v parku. Z letošnjim letom smo
poleg opozarjanja ljudi, ki so v parku prisotni, začeli tudi s kaznovanjem (plačilni nalog, odločba) oseb,
ki kršijo Zakon o regijskem parku Škocjanske jame. Naravovarstvena nadzorna služba je izrekla 11
glob in 2 odločbi. Glavne kršitve pa so bile kampiranje, vožnja z vozili v naravnem okolju, vožnja po
cestah, kje promet z motornimi vozili ni dovoljen in spreminjanje površja brez dovoljenj.
V okviru sodelovanja z inšpekcijskimi službami je najboljše sodelovanje z medobčinsko inšpekcijo, ki je
zelo odzivna in konstruktivna. V slopu reševanja zapletov med najemnikom Gostilne Mahnič v PŠJ in
sosedi je bilo velikokrat posredovano in obravnavano (domnevno) motenje javnega reda in miru.
Nazadnje pa je bil sklican tudi svet inšpekcijskih služb, kjer so se predstavniki različnih inšpekcij
opredelili do problematike in jo tudi začeli skupno reševati.
Sodelovanje s prostovoljnimi naravovarstvenimi nadzorniki lahko pravzaprav enačimo z nevladnimi
organizacijami katerim pripadajo (lovci, ribiči, civilne iniciative, jamarji, gozdarji, turistična društva,
ljubitelji ptic…). Informiranje naravovarstvenikov je potekalo dnevno v obliki opozarjanja na različne
dogodke in pojave, tako v parku, kot tudi v vplivnem območju parka. Redno so se pri nadzoru
menjavali vodniki - nadzorniki, tako da je bil nadzor zagotovljen vsakodnevno in čez vse leto. V to
obliko sodelovanja se zelo aktivno vključujejo tudi nekateri domačini.
Marca in začetek aprila smo sodelovali v akciji Rešimo žabice na vplivnem območju parka predvsem na
cesti Matavun - Vremski Britof – Ribnica in pomagali prečkati cesto prek 700 žabicam. Na sled
poizkušamo priti nelegalnemu lovljenju rib v Reki z ribiškimi mrežami in odlaganju smeti v Sušico.
Opozorili smo na polivanje gnojnice iz bioplinarne v Ilirski Bistrici v tranzicijskem območju PŠJ, ki je
bila predana v reševanje medobčinski inšpekciji.
2.1.b Vzpostaviti in izvajati redno spremljanje stanja naravnih vrednot na območju parka
in po potrebi izvesti nujne ukrepe
Vsakodnevno spremljamo stanje najbolj obiskanih naravnih vrednot na območju parka, to je v Veliki in
Mali dolini, Škocjanskih jamah ter na stenah in bregovih reke pred prvim ponorom Reke. Občasno pa
smo spremljali tudi ostale naravne vrednote. Pripravljena je osnova za spremljanje stanja s pomočjo
GPS – Global Positioning System (sistem globalnega določanja lege), ki bo služila tudi za monitoring,
statistiko ukrepanja ipd. V sodelovanju z ZRSVN Območna enota Nova Gorica smo nadaljevali s
poročanjem o stanju naravnih vrednot v parku in vplivnem območju s pomočjo osnovnih obrazcev za
popis in spremljanje stanja naravnih vrednot.
2.1.c Nadgraditi GIS (Geografski informacijski sistem) sistem za spremljanje stanja
Cilj nadgradnje GIS sistema za spremljanje stanja je vzpostavljena baza podatkov za spremljanje
stanja tako narave kot kulturne dediščine in njeno ažuriranje v določenih časovnih intervalih. Prvi
korak pri vzpostavljanju baze podatkov za terensko spremljanje stanja je prilagoditev strukture
popisov programskim (»softverskim«) možnostim za popisovanje z uporabo dlančnikov. To je bilo
izvedeno v prvi polovici 2011. Pripravljenih imamo 5 tipov obrazcev za popisovanje: flora in favna;
naravovarstveni nadzor; naravni spomeniki; naravna dediščina; kulturna dediščina. Pričeli smo z
vnašanjem podatkov v GIS sistem s področja flore in favne ter tujerodnih invazivnih vrst.

12

Vzpostavljanje baze podatkov monitoringa površja in meteoroloških podatkov z odvzemom podatkov
na terenu
Baza podatkov bo vzpostavljena po preteku obdobja testiranja programske opreme in primernosti
vnosov jeseni 2012.

Vzpostavljanje baze podatkov monitoringa nepremične kulturne dediščine
Monitoring nepremične kulturne dediščine je zakonsko določen na ožjem zavarovanem območju, zato
je baza podatkov omejena zgolj na slednje. V prvi polovici leta 2011 je bila izvedena prilagoditev
strukture popisov posameznih tipov dediščine programskim možnostim za terensko popisovanje z
uporabo dlančnikov (seznami atributov, šifranti za njihovo ocenjevanje, …). V zvezi s tem sta bila
izpeljana dva sestanka z izvajalcem del. Izvedenih je bilo več vzorčnih popisov posameznih enot
dediščine z uporabo natisnjenih obrazcev, ki so potrdili smiselnost posameznih atributov. Pokazalo se
je tudi, da spremljanje stanja nepremične kulturne dediščine v parku, kljub poenostavljenim šifrantom,
vzame več kot pol ure na enoto in utegne biti problematično za enote v privatni lasti. - Izdelava
strukture popisov in njena vsebina je opisana pod točko 3.1.c. V drugi polovici leta 2011 so bile
izdelovalcu aplikacije ponovno posredovane ustrezne datoteke za kulturno dediščino za potrebe
izdelave kartografskih podlag.
2.1.d Odkupiti zemljišča na območjih naravnih vrednot (soteska Reke, udornice …) z
namenom zagotavljanja aktivnega varstva*
Za to nalogo v letu 2011 ni bilo namenskih sredstev, zato ni bilo odkupljeno nobeno zemljišče.
2.1.e Spodbujati hidrološke, geomorfološke in geološke raziskave
V sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije, program Geografija, pripravljamo različne
diplomske teme, preko katerih bi lahko prišli do novih podatkov in analiz, ki bi nam koristile pri
nadaljnjem upravljanju parka.
Išče se možne vire financiranja za izvedbo raziskovalnega projekta (sledilni poskus na snežniški
planoti) v sodelovanju z IZRK za določitev glavnih razvodnic in smeri pretakanja podzemnih voda, kar
bi pripomoglo k določitvi novih vodovarstvenih območij za kraške izvire, ki so pomemben vir za oskrbo
prebivalstva s pitno vodo.

Izvedba popisa glacialnih reliktov na ožjem območju parka in smernic varstvenih ukrepov-projekt
Climaparks
Izveden je bil javni razpis in pridobljen izvajalec del. Popisi na terenu so bili deloma opravljeni,
uporabili bomo tudi stanje s podatki pridobljenimi iz preteklih let. Aktivnost bo končana jeseni 2012.

Pridobitev podatkov o klimi skozi zgodovino-projekt Climaparks
Izvedeno je bilo povpraševanje po podatkih na ARSO in državni arhiv. Dogovorili smo se za redno
posredovanje podatkov, opravljena je bila splošna statistika.

Pridobivanje podatkov in izvedba meritev polutantov v zraku-projekt Climaparks
Izvedeno je bilo povpraševanje o metodologiji izvedbe analiz zraka na ARSO in ZVD. Po izboru
izvajalca, v skladu s predpisanimi pogoji za izvajanje javnih naročil v sklopu projekta CLIMAPARKS, se
bodo meritve začele izvajati v prihodnjem letu.

Izdelava osnutkov hidrološkega modela reke Reke-projekt Climaparks
Dela v tej smeri so bila zgolj informativna in se bodo nadaljevala v prihodnjem letu.
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2.2 Ohranjati in z aktivnimi ukrepi zagotavljati dobro stanje površinskih in podzemnih
voda
2.2.a Sodelovati pri pripravi načrta in dokumentacije odvajanja, zbiranja in čiščenja
odpadnih voda za naselja v parku (Matavun, Škocjan in Betanja)
Nosilec je Občina Divača, ki pa je na tem področju zaradi pomanjkanja sredstev neaktivna. V PŠJ smo
se sicer informativno pozanimali o možnostih in načinih prečiščevanja odpadne vode. Kot najbolj
primerne se zaenkrat kažejo biološke in membranske čistilne naprave, vendar je pred odločitvijo
potrebno podrobneje preučiti vse možnosti, predvsem pa je v pristojnosti občine, da izpelje projekt.
2.2.b Iz struge ter brežin Reke in Sušice odstraniti odpadke.
Čistilne akcije potekajo že več let. Večina odpadkov na brežinah je bila odstranjena v aprilski delovni
akciji. Poleg tega smo med rednim nadzorom parka sproti pobirali odpadke, ki so na novo odvrženi.
2.2.c Sodelovati pri odkrivanju in vzpostavitvi evidence potencialnih onesnaževalcev Reke
in Sušice
Popisali in kartirali smo glavne potencialne onesnaževalce v vplivnem območju parka, kar bi lahko
imelo za posledico onesnaženje vode v Škocjanskih jamah in podzemnem toku Reke. V sodelovanju z
ARSO (dr. Gregor Muri) je treba potrditi ali ovreči možnost onesnaženja Reke s strani posameznih
onesnaževalcev ter predvideti nadaljnje ukrepe.
2.2.d Sodelovati pri analizi prenikajoče vode v jami in rezultate vključiti v upravljavske
aktivnosti
Poteka zbiranje vzorcev 1x mesečno na 10 točkah po jami (od maja 2011). Podatke ki bomo uporabili
so pH, prevodnost, sulfati, nitrati. Podatki bodo nakazali »čistost« prenikajoče vode v podzemlju PŠJ.
2.3 Zagotavljati ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov
2.3.a Sodelovati pri spremljanju stanja redkih ogroženih vrst ter habitatov
Z Društvom za opazovanje ptic Slovenije (v nadaljnjem besedilu DOPPS) izvajamo popis ptic v PŠJ.
Narejen je popis vrst s ptičje direktive - kvalifikacijskih vrst in ptic gnezdilk. Popis gnezdilk PŠJ je bil
razdeljen na popis pogostih vrst in popis redkih oz. težko zaznavnih vrst. Pri popisu pogostih vrst se je
uporabilo metodo kartirnega popisa. Kartiralo se je v treh ploskvah: 1. Gozd okoli 20ha površine;
izvedlo se je 7 terenskih popisov;
2. Kulturna krajina, okoli 30ha površine; izvedlo se je 8 terenskih popisov in
3. Kulturna krajina, okoli 20ha površine; izvedlo se je 7 terenskih popisov.
Za ugotavljanje redkih in težko zaznavnih vrst smo v kanjonu Reke opravili 2 popisa, 3 nočne popise in
en poseben dnevni popis. Med te vrste štejemo lesno sovo, malo uharico, vodomca, sivo pastirico,
povodnega kosa, puščavca in planinske hudournike. Kvalifikacijske vrste ptic, ki so na Krasu splošno
razširjene smo zajeli s kartirno metodo (slavec, rjavi srakoper, hribski škrjanec, rjava penica). Ostale
vrste so redke in težko zaznavne - zato smo jih ciljno iskali po habitatih. opravili smo 3 nočne obiske
za namen popisa velike uharice (ugotovljena je prisotnost pojočega samca).
S Centrom za kartiranje favne in flore (v nadaljnjem besedilu CKFF) izvajamo pregled pojavljanja
redkih in ogroženih rastlinskih vrst v PŠJ in posredno s tem spremljanje stanja habitatov kjer se vrste
pojavljajo. Narejen je bil seznam lokalitet pojavljanja vrst v PŠJ, ki se je uporabljal na terenu. 2 dni
smo porabili za terensko delo in pregledali 10 lokalitet, nekatere dvakrat. Uspevanja vseh vrst nismo
še potrdili, razlog je v času cvetenja in redkosti nekaterih vrst.
Zaradi skupinskih lovov v PŠJ smo pozvali lovce na skupni pogovor in sestanek, ki bo v letu 2012. Od
MOP pa smo pridobili mnenje, o izvajanju lova v zavarovanem območju narave, ki pravi, da je ne
glede na 9. člen Zakona o regijskem parku Škocjanske jame (Ur. l. RS 57/1996; v nadaljnjem besedilu
ZRPŠJ); prepoved vznemirjanja, prenašanja, zastrupljanja zadrževanja v ujetništvu in lova ali ubijanja
prostoživečih živali v nasprotju z zakonom oziroma s predpisom, ki ga sprejme vlada), lov dovoljen in
zakonit, v kolikor se ga izvaja v skladu z določbami Zakona o divjadi in lovstvu in predpisi vlade, ki so
sprejeti na podlagi tega zakona, ter predpisi, ki urejajo zavarovane prosto živeče živalske vrste.
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2.3.b Zagotoviti košnjo travnikov, ki so v lasti upravljavca, in sicer v času po cvetenju
travniških rastlin.
Izbor izvajalca za košnjo travnikov v lasti upravljavca je bil opravljen in na podlagi dobrih izkušenj iz
preteklih let, smo določili območja košnje, ostali del travniških površin pa je namenjenih za pašo
govedi in drobnice.
2.3.c Sodelovati z lastniki in vzdrževalci zemljišč pri ukrepih vzdrževanja ugodnega stanja
habitatov (spodbujanje in organizacija košnje, ozaveščanje lastnikov zemljišč o
biodiverziteti, namestitev gnezdilnic ali netopirnic v skladu z dogovorom z lastniki
zemljišč…)
Sodelovanje z domačini je steklo preko delavnice, kjer si je lahko vsak sam naredil ptičjo krmilnico ter
razdeljevanjem semena za hranjenje ptic pozimi. Jeseni pa je potekala delavnica za izdelavo in
postavitev gnezdilnic in netopirnic.
S kasnejšo košnjo travnikov, ko trave že odcvetijo (kar je bilo predstavljeno kot komunikacija v
parkovnem glasilu) so lastniki poskrbeli za ohranjanje biodiverzitete.
Eden od lastnikov zemljišč je na pobudo parka obnovil travniški sadovnjak z novimi drevesi starih sort
jablan in hrušk.
Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči s strani enega od kmetov v parku, pa je prineslo tudi nekaj
težav (nedovoljen posek dreves, izolatorji električnega pastirja na živem drevju, nasipanje zemlje in
urejanje poti na tuji zemlji). Omenjene probleme rešujejo pristojni inšpektorji v sodelovanju z lastniki
zemljišč in PŠJ.
2.3.f Obnoviti kal na Kaličih
Kal je bil spomladi očiščen in dno zravnano, v jeseni je bila položena neprepustna folija, glinena
zaščita in položeno grobo obdelano kamenje, »fuge« pa zapolnjene z glino. Po zaključku del smo ob
makadamski cesti postavili leseno ograjo zaradi sledi pnevmatik po brežini kala. V kalu se je zbrala
deževnica in tako služi svojemu namenu.
2.3.g Pripraviti oceno stanja flore glacialnih reliktov in termofilnih vrst v zavarovanem
območju (Velika in Mala dolina, Lisičina, Sokolak in soteska Reke)
Izveden je bil javni razpis in pridobljen izvajalec del. Popisi na terenu so bili deloma opravljeni.
Aktivnost bo končana predvidoma 2012.
2.3.h Sodelovati pri odvzemih vzorcev in hrambi poginulih netopirjev za znanstvene
analize
Nismo opazili nobenega primerka.
2.3.i Popisati območja invazivnih tujerodnih rastlin in pripraviti načrt za omejevanje ali
odstranitev
Izvedeni so bili terenski popisi vrst; naredili smo grob pregled stanja invazivnih tujerodnih vrst (v
nadaljnjem besedilu ITV) v PŠJ (v okviru vprašalnika o ITV.). Pripravljene so bile smernice za
omejevanje vrste ameriškega pajesena, ki se pojavlja mestoma v osrednjem območju parka. Zbrali
smo literaturo s primeri dobre prakse za uspešno omejevanje in zatiranje.
2.3.j Izvesti aktivnosti za omejevanje ali odstranitev invazivnih tujerodnih rastlin
Aktivnost je vezana na rezultate popisa ITV in finančna sredstva upravljavca. V sklopu omejevanja
razrasti invazivnih tujerodnih vrst smo z lastniki parcel, kjer se pojavlja pajesen (Ailanthus altissima)
organizirali ozaveščanje in priprave za odstranjevanje rastlin v začetku leta 2012. Pripravili smo
pogodbe in dogovor z lastniki v ožjem območju parka. Aktivnosti odstranjevanja smo prepustili
lastnikom ob nadzoru in svetovanju PŠJ.
2.3.k Odstraniti invazivne tujerodne živalske vrste (npr. zlata ribica) iz kalov v Matavunu
in Škocjanu
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V kalih, ki so bili pred leti očiščeni, nismo zaznali prisotnosti invazivnih tujerodnih živalskih vrst.
2.3.l Odkupiti varstveno pomembne travniške površine in območja kalov in na njih
zagotoviti ustrezno rabo in vzdrževanje*
Za to aktivnost v letu 2011 ni bilo namenskih sredstev, zato ni bilo odkupljeno nobeno zemljišče.
2.3.m Postopna premena alohtonih drevesnih vrst v Mali in Veliki dolini ter soteski Reke z
avtohtonimi drevesnim vrstami
Aktivnost usklajujemo z gozdno gospodarskimi načrti Zavoda za gozdove, dobili smo načelno strinjanje
Zavoda za varstvo narave. Na parcelah, ki so v lasti PŠJ ali Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov smo v
Veliki dolini odstranili nekaj jelk. Potreben bo še dogovor s posameznimi lastniki zemljišč glede
odstranjevanja ITV.
2.3.n Zagotoviti inventarizacijo ptic v parku (zimski, letni popis)
Izveden je bil javni razpis in pridobljen izvajalec del. Popisi na terenu so bili v sklopu projekta
Climaparks deloma opravljeni, aktivnost bo končana 2012.
2.3.o Zagotoviti študijo stanja (ugotavljanje prisotnosti, velikost populacije, ocena
stanja) ptic iz ptičje direktive v parku
Izveden je bil javni razpis in pridobljen izvajalec del. Popisi na terenu so bili v sklopu projekta
Climaparks deloma opravljeni, aktivnost bo končana 2012.
2.3.p Oblikovati mirne cone okoli ugotovljenih gnezdišč vrst iz ptičje direktive in
zagotoviti prepoved vznemirjanja prostoživečih ptic
Ugotovljena so bila gnezdišča ptic iz ptičje direktive na območju PŠJ, aktivnost nadzora poteka.
Pripravili bomo predloge za vzpostavitev mirnih con – ki jih bo upravljavec drugo leto vključil v letne
plane aktivnosti. Pripravljeni so predlogi za oblikovanje dveh mirnih con – Lisične in Sokolaka. Ostale
cone se bo določilo naknadno na podlagi popisov in predlogov DOPPS in CKFF.
2.3.r Vključiti ugotovitve študije ptic iz ptičje direktive pri načrtovanju in razvijanju
obiskovanja v parku
Aktivnost monitoringa ptic v okviru projekta CLIMAPARKS traja do leta 2013 – glej zgoraj. Vsako leto
bomo pridobljene podatke vključili v letne plane dela služb PŠJ. Od 2011 turistični obisk poteka tudi ob
ponoru Reke in po Mali dolini, kjer spremljamo stanje planinskih hudournikov in skalnih golobov, ki
gnezdijo prav nad turistično potjo. V dele parka kjer gnezdita velika uharica in sokol selec PŠJ nima
turističnih ogledov.
2.3.s Pri načrtovanju novih poti in obnovi poti se odmakniti od habitatnih tipov melišč,
skalnih pobočji in jamskih vhodov v parku
Ukrep se upošteva in izvaja pri obnovi poti (npr. pri urejanju Učne poti Škocjan), novih poti se v letu
2011 ni delalo.
2.3.t Zagotavljati ugodno stanje ptic, načrtovati aktivnosti za preprečitev nedovoljenega
odvzema iz narave
Naravovarstveni nadzorniki v letu 2011 nismo zaznali sprememb obsega stanja ptičjih populacij in tudi
ni bilo nedovoljenega odvzema iz narave. Nadzor po parku poteka vsakodnevno.
2.3.u Sodelovati pri monitoringu netopirjev v parku; populacijski trendi - vključiti
ugotovitve v načrtovanje in razvijanje obiskovanja v parku
CKFF je v skladu z rednim državnim monitoringom populacij izvedel poletni popis stanja populacij
netopirjev v Škocjanskih jamah. Prisotni so osebki iz skupin Myotis myotis/blythii in Miniopterus
schreibersii, ocena števila osebkov iz skupine Miniopterus/Myotis je od 3000 do 5000. V letu 2012
načrtujemo sestanek s tem izvajalcem, za opredelitev nalog v na področju monitoringa in ozaveščanja
javnosti.
2.3.v Zagotavljati mir na kotiščih in prezimovališčih netopirjev v habitatnem tipu 8310
(Jame, ki niso odprte za javnost)
Redno smo izvajali naravovarstveni nadzor, ki ni pokazal kršitev na tem področju.
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2.3.z Ohranjati ekološke značilnosti habitata človeške ribice, drobnovratnika, netopirjev
in Škocjanskih jam kot HT 8310
Upravljalec z rednim nadzorom zagotavlja ohranjanje habitatov vrst, v enaki meri kot doslej. V jami ni
bilo gradbenih del niti drugih posegov, ki bi motila vrste oz. spreminjala ekološke značilnosti habitata.
2.3.ž Preveriti prisotnost in stanje ohranjenosti vrst: drobnovratnik, hribski urh, veliki
pupek, travniški postavnež, hromi volnoritec
Na terenu preverjamo prisotnost vrst. Travniški postavnež in hribski urh sta bila na zavarovanem
območju PŠJ opažena; drobnovratnik – v okviru aktivnosti CLIMAPARKS (aktivnost v teku) preverili
bomo pojavljanje vrste na območju PŠJ. Opažene so bile vrste iz habitatne direktive: bukov kozliček,
črtasti medvedek, rogač.
2.3.x Zagotavljati pogoje za čebelarjenje z avtohtono kranjsko sivko
Oskrbeli smo 22 gospodarskih čebeljih družin. Čebelji pridelek medu je v letu 2011 znašal 350 kg in 6
kg čebeljega voska.

3. Cilj: Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine in ohranjanju
kulturne krajine
3.1 Spremljati stanje in v skladu s kulturnovarstvenimi smernicami prispevati k varstvu
kulturne dediščine
3.1.a Spremljati stanje kulturne dediščine
Z namenom izboljšanja sodelovanja z ZVKDS OE NG pri izvajanju aktivnosti spremljanja stanja
kulturne dediščine v parku smo v maju slednjim poslali vlogo za posodobitev strokovnih podlag za
varstvo kulturne dediščine na zavarovanem območju PŠJ. Pri izvajanju kulturnovarstvenega nadzora
so bile pred tem namreč ugotovljene novosti povezane z novimi vpisi v register nepremične kulturne
dediščine in novi varstveni režimi s katerimi PŠJ ni bil seznanjen. ZVKDS OE NG je bil obenem
zaprošen, da JZ PŠJ vključuje v pripravo in mu v vednost posreduje izdana kulturnovarstvena soglasja
in pogoje za posege na območju parka, saj bo ta le tako lahko dosledno opravljal naloge, ki mu jih
nalaga ZRPŠJ. Julija je ZVKDS OE NG dostavil »Smernice za varstvo kulturne dediščine znotraj
Regijskega parka Škocjanske jame« za katere pa smo spet ugotovili, da so preveč splošne. Avgusta je
bilo tudi na sestanku s predstavnicama ZVKDS OE NG potrjeno, da prihaja do problemov pri izvajanju
in spodbujanju varstva kulturne dediščine na območju parka, zaradi neobstoja celovitega načrta, ki bi
vključeval določbe za konkretne rešitve. Problem bi delno lahko rešil državni prostroski načrt (DPN).
Ker tovrstnih podlag za območje PŠJ ni, varstvo kulturne dediščine poteka preko pridobivanja
kulturovarstvenih soglasij za vsak bolj ali manj pomemben poseg. Ugotovili smo, da kljub majevskemu
pozivu ZVKDS OE NG JZ PŠJ še vedno ne obvešča o vlogah in izdajah kulturovarstvenih soglasij, zato
ta posledično tudi ne ukrepa.
Za lajšanje spremljanja stanja in svetovanja na področju varstva kulturne dediščine je bila v januarju
ZVKDS OE NG poslana še vloga za izdelavo barvne lestvice fasad za območje PŠJ. Konec leta 2011 so
restavratorji sondirali fasade na območju vasi znotraj PŠJ. Elaborata JZ PŠJ še ni prejel.
Če izvzamemo navedene probleme, ki jih skupaj z ZVKDS OE NG skušamo reševati po svojih močeh,
pa sodelovanje med ZVKDS OE NG in JZ PŠJ ocenjujemo kot zelo dobro in odzivno na dogajanja na
terenu.
Poročilo o aktivnostih povezanih s spremljanjem stanja kulturne dediščine je navedeno pod točko
5.1.j.
3.1.b Obnoviti kulturni spomenik Matavun št. 8 in v njem vzpostaviti promocijskokongresni center
V letu 2011 je potekala rekonstrukcija objekta. Zaradi težav izvajalca del z nekaterimi podizvajalci se
je rekonstrukcija podaljšala, tako da je bilo uporabno dovoljenje izdano 13. 10. 2011, kar je sicer bilo
še vedno v skladu s pogodbo med PŠJ in MG o operaciji »Vlaganja v turistično infrastrukturo parka
Škocjanske jame«. Objekt je bil tudi pravočasno opremljen z notranjo opremo (pohištvo in avdio –
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video oprema). Na podlagi etnoloških raziskav smo hiši in posameznim sobam dali imena, ki
odslikujejo dogajanje in prebivalce v hiši skozi čas.
Slavnostna otvoritev objekta je bila ob obeležitvi 25. obletnice vpisa Škocjanskih jam na Seznam
svetovne dediščine UNESCO in 15. obletnici od sprejema ZRPŠJ. Objekt so odprli mag. Marjan Hribar,
direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo, dr. Gordana Beltram, direktorica PŠJ ter Slavko
in Miroslav Žnidarčič, nekdanja lastnika objekta. Otvoritve se je udeležilo okrog 150 gostov, ki smo jim
postregli s pecivom po starem za katerega so poskrbele domačinke. Zaslužni so v dar prejeli spominski
DVD s projekcijami fotografij poteka obnove.
V letu 2011 smo dodatno iz lastnih sredstev povezali upravo in promocijsko – kongresni center
Matavun 8 z novo optično povezavo ter kupili drobni inventar in programsko opremo potrebno za
nemoteno delovanje centra. Izdelan je bil predlog za tisti del ponudbe, ki je namenjen za trženje,
cenik storitev je začasen in promocijski. Decembra je bil izdelan inventarni popis opreme.

Restavriranje, rekonstrukcija poslikav, štedilnik, peč, lestenec, replike pohištva, restavriranje pohištva
- sofinanciranje Ministrstva za kulturo
MK je sofinanciralo večji del restavratorskih in drugih konservatorskih del, ki jih je v okviru javne
službe izvedel ZVKDS Restavratorski center. V okviru izvajanja finančnega načrta uresničevanja
programov po Zakonu o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v
kulturi je bila med MK in JZPŠJ sklenjena pogodba o sofinanciranju spomeniško-varstvenega projekta
izvedbe slikopleskarsko-restavratorskih del (dekorativnih poslikav v notranjščini).
V januarju smo odkupili železje zidanega štedilnika in staro lončeno peč iz 2. pol. 19. stol., ki se jih je
v roku kvalitetno sezidalo. Celo leto smo spremljali potek restavratorskih del na pohištvu in drobnem
inventarju. Izvedli smo bilo več ogledov s pristojno kustodinjo iz Pokrajinskega muzeja Koper, določili
postopke zaščite in obdelave, odprta vprašanja smo reševali z odgovorno projektantko. Aprila so JZ
PŠJ dostavili kose pohištva na podlagi katerih so bile izdelane replike. Novembra je bilo dostavljeno
večino restavriranega pohištva in ves drobni inventar. Zahtevna obnova dotrajane hladilne omare bo
zaključena v začetku leta 2012.
Salonski lestenec smo izbrali in odkupili v maju. Septembra so na podlagi strokovnih mnenj
restavratorja, starinarja in dveh kustosinj odločili, da se za pogostitveni prostor nabavi nove
emajlirane luči po zgledu starih.
Novembra smo dokončno izvedli ambientalno/muzejsko postavitev pogostitvenega prostora, salona in
veže, vključujoč tako restavrirano pohištvo kot drobni inventar. V ta namen smo izdelali kar nekaj
fotografskih replik.
3.1.c Vzpostaviti sistem za spremljanje stanja nepremične kulturne dediščine v parku
Po uvodni poizvedbi pri ZVKDS OE NG smo ugotovili, da na nacionalni ravni ne obstajajo predpisani
obrazci za spremljanje stanja nepremične kulturne dediščine. Med konservatorji je uveljavljen pristop
fotografiranja zavarovanih enot v časovnih razmakih in s tem beleženje njihovega spreminjajočega
stanja. Z željo, da se naloga iz ZRPŠJ prenese na višji nivo, smo proučili litvanski model
kvantitativnega monitoringa kulturne dediščine1 ter drugi vidiki monitoringa kulturne dediščine o
katerih je gradivo dostopno na spletu2. Na tej podlagi smo izdelali strukturo popisov kulturne dediščine
v PŠJ, ki obsega kvantitativni in kvalitativni vidik spremljanja stanja in je posebej razdelana za
posamezne tipe enot ter primerna za strokovni nivo zaposlenih v JZ PŠJ. Sistem bomo tekom leta
2012 preverili na terenu in po potrebi popravili ter implementili v programsko opremo dlančnikov za
1

Aušra Mlinkauskiene, Studies of Immovable Cultural Heritage Changes in Regional Parks of Lithuania.
Environmental Research, Engineering and Management, št. 2 (52), 2010, str. 70-73.
2
G. Artese, M. Gencarelli, Real time monitoring of cultural heritage through camera phone digital images. The
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. 37, Part
B5, Beijing 2008. / Brigitte Skar, Establishing cultural heritage monitoring on the principles of the EU landscape
convention – the DEMOTEC example, 6th EU Commission Conference on Sustaining Europe?s Cultural
Heritage: From Research to Policy, London, 2004. / Neža Čebron Lipovec, Preventive Conservation in the
international documents, Preamble SPRECOMAH Guidelines, 2008. /ipd./
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terensko spremljanje stanja kot je opisano pod točko 2.1.c. V bodoče predvidevamo možnost
vključitve posameznih strokovno usposobljenih nadzornikov v terensko beleženje stanja po podanih
parametrih. Obenem je cilj spremljanja stanja nepremične kulturne dediščine tudi zagotavljanje
njegovega varstva z nudenjem pomoči lastnikom pri iskanju ustreznih rešitev. Dolgoročno bi bilo
smiselno razviti sistem, ki bi zagotavljal varstvo nepremične kulturne dediščine s strani lastnikov
samih.
3.1.d Organizirati in izvajati raziskovanje in dokumentiranje kulturne dediščine
Za učence divaške osnovne šole smo posneli in zmontirali film o demonstraciji ročne žetve ajde.
Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani smo dali pobuda za raziskovalno nalogo na
temo najstarejše napisne najdbe najdene v Skeletni jami na območju PŠJ. S pristojno profesorico smo
se dogovorili, da se naloga izpelje v prihajajočem študijskem letu 2011/2012. Za potrebo izpeljave
poletne delavnice o rožicah svetega Ivana, smo izvedli in dokumentiran intervju o praznovanju Kresa
na območju parka. Za rešitev vprašanja opreme pogostitvenega prostora M8 z lučmi izvorne podobe,
so bili izpeljani in dokumentirani štirje razgovori z domačini in nekdanjimi lastniki. Na podlagi šestih
intervjujev so bila dokumentirana in podana izhodišča za poimenovanje posameznih prostorov v
Matavunu 8 na podlagi nekdanjih poimenovanj oziroma prebivalcev. Zbrani in dokumentirani so bili
tudi spomini o bližnjem razgledišču. Avgusta je bila video dokumentirana delavnica izdelave pokalic.
Še vedno je v delu raziskava o suhih zidovih v parku, ki je natančneje opisana pod točko 3.2.a. in bo
zaključena v januarju 2012. Evidentiralo se je fotografsko dokumentarno gradivo. Urejala in
dopolnjevala se je hemeroteka - zajetna baza najrazličnejših etnološko zanimivih časopisnih člankov.

Raziskava o tehniki gradnje suhih zidov in montaža filma3
Dokumentirali smo tipologijo zidov v Škocjanu, Matavunu in Betanji, izvedlo se je osem intervjujev z
namenom ugotovitve do kdaj in kdo jih je zidal ter kako so bili zastopani v narečnem izrazoslovju. V
januarju 2012 je bil zaključen elaborat, ki povzema ugotovitve o dataciji, graditeljih, lokacijah, gradnji
in tipologiji suhih zidov na območju PŠJ. V sklopu aprilske delovne akcije je bilo posneto dodatno
video gradivo o njihovi obnovi. Film bo montiran v naslednjem letu. Od marca do maja smo z
različnimi pobudami, strokovnim znanjem, mreže deležnikov in strokovnih sodelavcev aktivno
sodelovali v sklopu projekta Kras 2011, ki ga je organizirala Fakulteta za arhitekturo Univerze v
Ljubljani. V marcu je bila tako pripravljena in oddana vloga na razpis MK za sofinanciranje
popularizacijske razstave o gradnji suhih zidov. V sklopu študentske delavnice učenja zidave smo v
aprilu organizirali in izvedli ogled kačiške ledenice in suhozidov na območju parka, ki sta ga na začetku
pospremila domačina iz Škofelj in predstavila njihov način zidanja. Julija smo po uspešni pritožbi s
strani MK dobili denar za izvedbo načrtovane razstave. Oktobra je bila v atriju ZRC SAZU slovesna
otvoritev razstave pod pokroviteljstvom Unesca. Razstava namenjena popularizaciji suhega zidu je last
JZ PŠJ, ki jo bo v prihodnje ponujal v gostovanje organizacijam na Krasu.
Maja smo pripravili sklop aktivnosti povezanih s popularizacijo gradnje in vzdrževanja kraškega
suhozida in vzpostavitvijo konzorcija mojstrov suhozida, kar je bilo vključeno v kandidaturo
mednarodnega projekta Living Landscape vodilnega partnerja FHŠ UP na razpis Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 Interreg IIIA. Kandidatura je bila oddana še isti mesec.
Rezultati še niso znani.
3.1.i Zagotoviti predhodna arheološka raziskovanja pri zemeljskih posegih na območju
arheološke dediščine
V začetku leta so bile izvedene predhodne arheološke raziskave – arheološko dokumentiranje ob
kabliranju kablovoda od TP Matavun do prevala Kozara na parcelah št. 258/11, 957/6, 957/29, 957/41
in 957/44 vse k.o. Naklo. Izdelano in predano nam je bilo poročilo o teh raziskavah.
3.1.j Nadaljevanje postopka za vpis enot jamske nepremične tehniške dediščine v register
nepremične kulturne dediščine
V prvi polovici leta 2011 smo pripravili in maja oddali opise predlogov prepoznanih enot nepremične
tehnične dediščine v sistemu Škocjanskih jam skupaj s fotografskim in kartografskim gradivom.
Predlagane enote za vpis so: razgledišče v Lazih, Štefanjino razgledišče, Krausov vodnjak, razgledna
klop v Veliki dolini, škavnice v Tihi jami, stare poti, table in napisi, Tommasinijev most in zidani vhodi z
3

V planu glej pod točko 3.2.a.
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vrati. Njihova priprava je obsegala preglede obstoječega gradiva (zapisov, fotografij, zemljevidov),
fotodokumentiranje in določanje lokacij na karti. Težavnejša je bila priprava gradiva za stare poti,
table, napise in škavnice. V jamskem sistemu je namreč 7650 m jamskih poti, v okolici 2500 m
površinskih poti, dokumentiranih je 141 lokacij starih tabel, 8 napisov in 4 škavne. Priprava njihovih
opisov je zahtevala temeljite preglede terena, izmere, razgovore s starimi vodniki, fotodokumentiranje,
določanje koordinat in izdelavo zemljevidov z vnesenimi lokacijami posameznih enot in njihovih delov.
V pripravo opisov je bil vključen tudi IZRK SAZU, ki hrani 11 tabel najdenih v Škocjanskih jamah med
terenskim delom. Oktobra so iz ZVKDS OE NG javili, da bodo vse predlagane enote razen tistih, ki se
nahajajo izven jame, vpisali kot eno. Razgledišči bodo vpisali kot enoti na posameznih zemljiščih (parc.
št.).
3.1.g Vzpostavitev sistema za vodenje evidenc premične dediščine in arhivskega gradiva
Te naloge nismo predvideli za leto 2011, vendar smo jo izvedli.
Z namenom vzpostavitve s Pokrajinskim muzejem Koper in ostalimi strokovnimi institucijami
kompatibilnega sistema evidenc oziroma inventarne knjige premične dediščine in arhivskega gradiva v
lasti oziroma uporabi JZ PŠJ je bila v maju sklenjena najemna pogodba s podjetjem Semantika, ki
razvija in skrbi za program GALIS. Poleg inštalacije in seznanitve s programskim okoljem, je bil v juniju
izveden prenos podatkov za 2019 enot iz Excel-ovih tabel v program.
3.2 Izvajati ukrepe za ohranitev kulturne krajine
3.2.a Sanirati poškodovane in porušene suhe zidove, predvsem v naseljih in bližnji okolici

Preučitev predpisov o gradnji in pridobitev soglasja ZVKDS, ki dovoljuje tovrstno gradnjo na območju
parka
Ugotovili smo, da iz ZRPŠJ, Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS 110/2002) in Uredbe o vrstah
objektov glede na zahtevnost (Ur. l. RS št. 37/2008) izhaja, da je za gradnjo suhozida na območju
parka potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, na podlagi klasične vloge, če gre za suhi zid nad 1,5 m
višine, oziroma na podlagi vloge za nezahteven objekt, če gre za suhi zid do 1,5 m višine. Po
zagotovilih Mirijam Fabiani, vodje Oddelka za Okolje in prostor na Upravni enoti Sežana, je potrebno
gradbeno dovoljenje pridobiti tudi, če se objekt popravlja tako, da se poruši in na istem mestu
ponovno zgradi. Če se v sklopu popravila le prestavi nekaj kamnov, dovoljenje ni potrebno. Za
novogradnjo, pa je dovoljenje obvezno. V vsakem primeru se zahteva soglasje ZVKDS, medtem ko
soglasje ZRSVN, če gre za obnovo, ni potrebno.

Sanirati poškodovane in porušene suhe zidove, predvsem v naseljih in bližnji okolici
V sklopu aprilske delovne akcije smo obnovili suhozid v dolžini 21 m ob poljski poti, ki je bil začasno
odstranjen zaradi kabliranja daljnovoda od TP Matavun do prevala na Kozari. V jeseni pa smo ponovno
sezidali še dodatnih 90 m kamnitega suhozida.
Po dogovoru z Občino Divača smo obnovili kamniti zid z betonskim jedrom v dolžini 40 m ob poljski
poti pod spomenikom NOB v Matavunu.
Na podlagi mnenja arhitekta dr. Boruta Juvanca o istrski tehniki zidave posameznih poškodovanih
suhih zidov v parku ob poteh za obiskovalce, smo pridobili kontakt istrskega profesionalnega mojstra
suhozida, kot možna rešitev v primeru pobud lastnikov za obnovo.
3.2.b Preučiti problematiko varovanja kulturne krajine na območju parka v sodelovanju
ZVRSVN in ZVKDS
V avgustu smo se sestali z odgovorno konservatorko za kulturno krajino na ZVKDS OE NG.
Predstavnica ZVN RS OE NG se ni utegnila udeležiti sestanka, je pa po telefonu pojasnila, da v
Sloveniji ni nobene naravne vrednote z zvrstjo kulturne krajine in, da vsebinsko to zvrst pokriva
ZVKDS. V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije je kulturna krajina v PŠJ prepoznana kot krajinsko
območje pomembno na nacionalni ravni. V skladu z ZRPŠJ je JZ PŠJ dolžan spremljati stanje in
ohranjati značilno kulturno krajino ter preprečevati spreminjanje vegetacijskih združb s saditvijo
neavtohtonih vrst.
V Smernicah za varstvo kulturne dediščine znotraj Regijskega parka Škocjanske jame, ki jo je izdelal
ZVKDS OE NG, je ugotovljeno, da se kulturna krajina na območju PŠJ zarašča in opušča se
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tradicionalna raba, kot edino dejansko zagotovilo varstva kulturne krajine. Odgovorna konservatorska
za kulturno krajino je podala oceno, da kulturna krajina na območju PŠJ ni specifična, nima ohranjenih
elementov in ni rabljena. Kot segmente, ki naj jih JZ PŠJ spremlja oziroma spodbuja njihovo
ohranjanje na območju parka, je izpostavila vedute, suhe zidove, nadzor nad vnosom tujerodnih vrst,
izkoriščanjem naravnih surovin …
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4. Cilj: Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja ter širjenje zavesti o
parku
4.1 Organizirati naravi prijazen obisk po Škocjanskih jamah
4.1.a Organizirati in izvajati strokovno in varno vodenje obiskovalcev po Škocjanskih
jamah
Škocjanske jame si ogleda vedno več obiskovalcev, kar je razvidno iz spodnje tabele. Za varno in
kakovostno vodenje je treba zagotoviti zadostno število usposobljenih vodnikov. Z odprtjem
obnovljenega dela jam »Pod Škocjanom« (Mahorčičeva, Mariničeva jama ter Mala dolina) se je
povečala ponudba in možnost ogledov jam. Kljub razširjeni ponudbi se ni povečalo število zaposlenih.
Za bolj kakovostno vodenje in organizacijo logistike vodenja se uporablja rezervacijski sistem. Za
organizirane skupine je potrebna predhodna rezervacija ogleda. Poleg organizacije obiska po jamskem
sistemu je organizirano vodenje po muzejskih zbirkah in po učni poti.
Tabela : Število obiskovalcev Škocjanskih jam po mesecih

2011
2009
2010
Januar
866
735
1463
Februar
966
970
1119
Marec
2316
2735
2300
April*
7311
7528
9234
Maj*
10883
9877
10975
Junij*
12302 11924
13052
Julij*
15393 17163
20091
Avgust*
22093 23122
22584
September* 12070 12166
12745
Oktober*
6559
7031
7412
November
1603
2186
2168
December
887
908
1471
SKUPAJ
93.249 96.345 104.614
*-meseci, ko je za obiskovalce odprt celoten jamski sistem
Gibanje števila obiskovalcev v Škocjanskih jamah med leti 1999 in
2011
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Iz zgornjega grafa je razviden trend naraščanja skupnega števila obiskovalcev parka Škocjanske jame,
razvidna so manjša odstopanja, predvsem kot posledica gospodarske krize, ki je leta 2008 zajela ves
svet. Trend rasti obiska se je v letu 2010 obrnil navzgor in je še vedno v porastu. Odstotno naraščanje
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obiskovalcev je v prvem polletju znašalo približno 13 %, v drugi polovici leta je obisk nekoliko upadel,
vendar smo beležili večje število obiskovalcev od planiranega. Skupno se je obisk v letu 2011 povečal
za približno 7%, kar je primerljivo s povečanim turističnim obiskom, ki smo ga v preteklem letu zaznali
v Sloveniji. Največjo rast smo beležili v prvem polletju, v času poletnih mesecev, ko je obisk največji,
smo pri nas beležili manj obiskovalcev kot v poletnem obdobju v letu 2010, kar je odraz usmerjenega
tržnega pristopa s katerim želimo zmanjšati število obiskovalcev v poletju, ko je jamski sistem in park
najbolj obremenjen z vidika obremenitev, ki jih povzročajo obiskovalci. V letu 2011 je park, predvsem
pa jamski sistem obiskalo največje število obiskovalcev do sedaj, to je 104.614 obiskovalcev. Gostili
smo 26.554 (25,4%) domačih in 78.060 (74,6%) tujih obiskovalcev. Pri tujih obiskovalcih parka
Škocjanske jame opazimo, da se delež obiskovalcev ni bistveno zmanjšal, kar je posledica usmerjene
promocije in oglaševanja na tujih trgih, na slovenskem tržišču smo trženje in promocijo usmerili
predvsem v pred in posezonski čas ter sistematično porazdelili med različne medije. Direktno
sodelujemo z osnovnimi in srednjimi šolami.
Od odprtja obnovljene jame »Pod Škocjanom« si jo je do konca oktobra ogledalo približno 3.800
obiskovalcev, kar pomeni, da se za voden ogled raje odločijo organizirane skupine, ki so najbolj
pogoste v pomladnem času. Za »klasični del« Škocjanskih jam se je odločilo približno 91.500
obiskovalcev, za oba dela skupaj, torej za celoten ogled Škocjanskih jam, se je odločilo približno 8.050
oseb. Opažamo, da je poleg zanimanja za ogled klasičnega dela Škocjanskih jam zaznano zanimanje
za ogled celotnega jamskega sistema. V spodnji tabeli je predstavljena turistična ponudba parka,
glede na posamezno storitev. Opazimo, da se največ obiskovalcev odloči za ogled klasičnega dela
Škocjanskih jam, manj za celoten jamski sistem, najmanj pa le za ogled jame pod Škocjanom. Kljub
aktivnemu pristopu in promociji, ki smo jo namenili za storitev ogled učne poti in ogled muzejskih
zbirk, se število obiskovalcev ni bistveno povečalo.
Ogled podzemnega kanjona (klasični del - Tiha in Šumeča
jama):
Ogled ponornega dela (novi del - Mahorčičeva in
Mariničeva jama ter Mala dolina):
Ogled celotnega sistema Škocjanskih jam:
Ogled Učne poti
(vodeni ogledi):
Ogled Velike doline
(vodeni ogledi):
Ogled Škocjanskih jam in muzejev (vodeni ogledi):
Ogled Škocjanskih jam in Učne poti (vodeni ogledi):
Ogled Škocjanskih jam in Velike doline (vodeni ogledi):
Ogled Muzejske zbirke
(vodeni ogledi):
SKUPAJ:

91540

87,50%

3846
8044

3,68%
7,69%

689

0,66%

58
15
392
29

0,06%
0,01%
0,37%
0,03%

1
104614

0,00%
100,00%

Ponudba se je povečala, saj smo 25. 11. 2011 slavnostno odprli prenovljen promocijsko – kongresni
center Pr Nanetovh, katerega del ponudbe je namenjen obiskovalcem parka. Poleg samega ogleda
hiše s knjižnico, ki bo zaživela v letu 2012, je možen najem posameznih predavalnic za izvedbo:
manjšega kongresa ali konference, poslovnega srečanja, različnih tečajev, izobraževanj, tematskih
delavnic. Prostori so primerni za protokolarne sprejeme, za poroke, razstave, izvedbo ustvarjalnih
delavnic. Do konca leta smo gostili štiri dogodke (otvoritvena slovesnost, delavnico za izdelovanje
punčk iz cunj, praznovanje z dedkom mrazom in potopisno predavanje), enkrat smo oddali
predavalnice v najem za poslovno srečanje.
V prvem polletju se je za voden ogled učne poti Škocjan odločilo 867 obiskovalcev (14 šol), leta 2010
pa 1063 obiskovalcev. Do konca leta 2011 se je število obiskovalcev nekoliko povečalo, saj se je za
voden ogled po učni poti odločilo 1.081 obiskovalcev.
Muzejsko zbirko v J’kopinovem skednju je obiskalo: 12.576 obiskovalcev, v Jurjevem skednju 12.576
obiskovalcev, v naravoslovnem centru v Škocjanu 3 pa 10.698 obiskovalcev. Večinoma so se
obiskovalci odločali za samostojen ogled zbirk, za voden ogled se jih je odločilo 1.097, kar je razvidno
iz spodnje tabele.
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V spodnji tabeli in grafu je prikazan delež obiskovalcev po državi prihoda. Največ je slovenskih gostov,
med tujimi pa angleško govorečih gostov iz različnih koncev sveta, po državi prihoda pa sledijo gostje
iz Italije, Nemčije in Češke. Ostali obiskovalci po državah prihoda:Izrael, Madžarska, Francija, Španija,
Poljska, Japonska in Avstrija.

Slovenija
Angleško govoreči
gostje
Italija
Nemčija
Češka
Izrael
Madžarska
Francija
Španija
Poljska
Japonska

26554
25115
14486
13404
4775
3372
2986
2945
2614
1817
1495

A ngleš ko govoreč i
gos tje
Italija
Nemč ija
Č eš ka
Iz rael
Madž ars ka
F ranc ija
Š panija
P oljs ka
J apons ka
S lovenija

Graf: Delež obiskovalcev Škocjanskih jam glede na državo prihoda v letu 2011

4.1.b Ovrednotiti nosilno zmogljivost jam in površinskega dela parka, pri katerih je vpliv
obiskovanja še dopusten
Izpeljali smo več razgovorov glede izdelave vprašalnika za ekonomski vidik nosilnosti PŠJ. Pridobili
smo ponudbo zunanjega izvajalca. V sodelovanju s podjetjem ACTUM izvajamo anketo obiskovalcev
glede ekosistemskih uslug parka, zato v tem času dodatno izvajanje anket ni smiselno. Podatke, ki jih
potrebujejo za izdelavo študije smo sproti pridobivali in jih posredovali, aprila je bila izvedena
delavnica na to temo. Študija vrednotenja ekosistemskih uslug je bila konec leta zaključena in je bila
predstavljena na posvetu zavarovanih območij decembra meseca na Bledu. V nadgradnjo postopka
anket za obiskovalce načrtujemo vključiti študente turističnih višjih in visokih šol. Na sestanku
projektne skupine v prihodnjem letu, bomo podali predlog ekonomske ocene obiska Škocjanskih jam
in priporočila glede obsega števila obiskovalcev. V posebnem poročilu bo podana statistika
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obiskovalcev učne poti Škocjan. V sklopu projekta CLIMAPARKS je bil izdelan večletni pregled obiska,
števila vozil na parkirišču in vremenskih razmer na zavarovanem območju.
4.1.c Izdelati projektno nalogo o novih načinih vodenja po jamah in oblikovati nove
interpretacijske programe
V prvih mesecih leta 2011 smo pripravljali način vodenja po novo odprtem delu jame – v Mahorčičevi
in Mariničevi jami ter Mali dolini in povezavo s klasičnim obiskom Škocjanskih jam. Z aprilom 2011 smo
pričeli z vodenjem tudi po tem delu jame. Sprejeli smo odločitev, da se v času od začetka junija do
konca septembra poskusno vpelje nov način vodenja - samostojen ogled. Gre za doživljanje jamskega
sistema brez vodiča. Ob poti so vodniki v vlogi nadzornikov in informatorjev, ki skrbijo za varen in
nadzorovan način gibanja obiskovalcev po označenih poteh. Za najavljene skupine je možno tudi v
tem obdobju organizirati voden ogled. Obiskovalci dobijo zgibanko z zemljevidom in se do jam
sprehodijo po označeni pešpoti.
Vodene oglede smo začeli izvajati 1.4.2011, slovesnost ob otvoritvi jame je bila 15. 4. 2011. V
zimskem času pa je ta del jame zaprt zaradi neugodnih vremenskih razmer (običajno visoka voda,
pomrznjena tla, ledene sveče …). Odziv obiskovalcev na ta način vodenja je bil pozitiven. Pred sezono
smo postavili usmerjevalne table za lažjo orientacijo obiskovalcev, za katere želimo, da se gibajo po
označenih poteh. Število obiskovalcev, ki so želeli ogled le tega dela jam je bil nekoliko manjši od
pričakovanega. Predvidevamo, da se bo število obiskovalcev povečalo, saj je bila to v lanskem letu še
novost, nad pričakovanji pa je bilo povpraševanje po ogledu celotnega dela jam.
4.1.d Izvajati aktivnosti za enakomernejšo porazdelitev obiska preko leta
Višek sezone še vedno ostaja v mesecih julij in avgust. V pomladni čas smo uspeli zamakniti večji del
šolskih skupin ter ostalih organiziranih skupin (podjetja, društva,…). To aktivnost izvajamo na način
aktivnega oglaševanja, predstavitev in promocijskih akcij izven glavne sezone. Izvajamo načelo
direktnega trženja. V letu 2011 smo bili pri prerazporejanju obiska uspešni, saj ni prihajalo do dnevnih
viškov, izjemoma le nekaj dni v letu. Opazili smo večji obisk predvsem v pomladnem času, takrat je
delež domačih gostov nekoliko večji in v prvem polletju znaša približno 36 % domačih in 64% tujih
obiskovalcev.
4.1e Organizacija in izvajanje naravovarstvenega nadzora po celotnem jamskem sistemu
Naravovarstveni nadzor po celotnem jamskem sistemu poteka vsakodnevno v okviru opravljanja redne
dejavnosti. Vsak dan je v sezoni v jamskem sistemu prisotnih vsaj 15 sodelavcev in/ali redno
zaposlenih delavcev parka. Na območju Mahorčičeve jame, Male in Velike doline kjer poteka obisk brez
vodiča je nadzor s posameznih točk oz. območij delovanja nadzornika medtem, ko je v jami vključen v
vodenje obiskovalcev. Sproti se ustrezno reagira na opažanja, nepravilnosti, spremembe ali kršitve
zakona. Poleg naravovarstvenega nadzora se opravlja ostala tekoča dela (ozaveščanje, informiranje,
pometanje poti, čiščenje kanalov, pobiranje odpadkov, odstranjevanje vej, listja,…).
4.2 Posodobiti in urediti infrastrukturo za obiskovanje jame
4.2.a Izdelati projektno dokumentacijo za energetsko varčno in učinkovito osvetlitev dela
jame, ki je urejen za obisk
Za to aktivnost ni bilo finančnih sredstev. Aktivnost se bo izvedla po prijavi na sredstva ESRR, ki bo
predvidoma v letu 2012. Prijava na sredstva ESRR bo zajemala celovito prenovo infrastrukture v jami,
to je pohodnih poti, ureditve osvetlitve in opremljenosti jame z optično povezavo.
4.2.b Prenoviti osvetlitev v jami
Za to aktivnost ni bilo finančnih sredstev. Aktivnost se bo v celoti izvedla po prijavi na sredstva ESRR,
ki bo predvidoma v letu 2012. Tekom leta je bilo v jami vseeno zamenjanih 20 reflektorjev z novimi
LED svetili, ki so energetsko varčnejši.
4.2.c Pripraviti projektno dokumentacijo in obnoviti najbolj dotrajane odseke poti v
Šumeči jami (pohodne površine, ograje …)
Za to aktivnost ni bilo finančnih sredstev. Aktivnost se bo izvedla po prijavi na sredstva ESRR (glej
4.2.a).
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4.2.d Obnoviti posamezne odseke starih poti (Hankejev kanal, Novakov most), ki bodo
namenjene raziskovanju in omejenemu ekskluzivnemu obiskovanju
Aktivnost poteka večinoma v zimskih mesecih in v letu 2011 smo obnovili 130 metrov historične poti v
Hankejevem kanalu ter nekaj nevarnih odsekov v Martelovi dvorani. Le-te predvsem z namenom
zagotavljanja varnosti raziskovalcem Škocjanskega jamskega sistema.
Zaradi pričevalnosti zgodovinske in tehnične dediščine starega Mariničevega mosta, smo le tega
razstavili in odstranili iz Male doline. V delavnici smo most očistili in antikorozijsko zaščitili, deloma
sestavili, konzervirali ter skladiščili.
4.2.e V jami položiti optični kabel, ki bo omogočil nadzor in komunikacijo z informacijskim
centrom ter zagotavljal varnost obiskovalcev
Aktivnost bomo izvedli po prijavi na sredstva ESRR, ki bo predvidoma v letu 2012. Prijava na sredstva
ESRR bo zajemala celovito prenovo infrastrukture v jami, ki vključuje tudi postavitev optičnega kabla.
4.2.f Analiza energetske varčnosti in učinkovitosti osvetlitve dela jame, ki je urejen za
obisk
V sklopu projekta Climaparks smo izvedli meritev porabe elektrike v parku - uprava, info center,
jamski sistem. Dobljeni podatki nam bodo služili za oceno svetlobne onesnaženosti jame, vnosu
energije v jamski ekosistem, porabi električne energije za namen turizma in energetski učinkovitosti
parka. Pripravili smo bile rešitve za zmanjšanje porabe električne energije v jamskem delu in
zmanjšanju vnosa energije v jamski ekosistem. Prikazali smo koliko energije in elektrike se porabi v
določenih delih jame. Podatki so podlaga pri načrtovanju nadaljnjih aktivnosti in določitvi prioritet.
Ta aktivnost sicer ni bila v programu dela za leto 2011; pričeta je bila leta 2010, končala pa se je v
začetku leta 2011.
4.3 Obnavljati, posodabljati ali graditi infrastrukturo, ki omogoča varno in doživeto
obiskovanje parka
4.3.a Celovito preurediti informacijski center z okolico (obnova nadstreškov, razširitev
prodaje spominkov, tlakovanje in ureditev zunanjih površin z obodnim zidom, prenova
gospodarsko-servisnega objekta, posodobitev e-točke)
Spomladi smo z izbranim izdelovalcem projektne dokumentacije podpisali pogodbo. Usklajevanje
projekta je potekalo tekoče, pripravili smo devet različic, ki so bile predstavljene tudi ZRSVN OE Nova
Gorica in sosedom mejašem. PGD projekt je bil izdelan do konca leta.
V začetku so izvajalci vgradili nova litoželezna kanaleta za odvodnjavanje meteornih vod iz površine
parkirišča za avtobuse, uredili so površinski odvodni kanali in splanirali ter utrdili makadamsko
parkirišče za avtobuse. Na parkirišču smo postavili nov drog s svetilko javne razsvetljave, ki osvetljuje
spodnje in zgornje parkirišče za avtomobile in montirali časovni rele. Iz objekta info centra do droga
smo zemeljsko napeljali električni priključek s vsemi potrebnimi deli.
4.3.b Pripraviti načrt celostne ureditve parkirnih površin ob informacijskem centru

Izdelava idejnega predloga ureditve parkirnih površin v info centru PŠJ
V sklopu projekta Climaparks smo naredili geodetski posnetek območja. Narejena je bila naloga
idejnega predloga ureditve parkirnih površin v info centru PŠJ (krajinski arhitekt). Predloge na to so
podale vse pristojne službe PŠJ, na podlagi tega smo dobili ideje za pripravo načrta ureditve. Načrt je
pripravljen v dveh različicah.
4.3.c Izdelati, postaviti in vzdrževati informativne in izobraževalne table ter oznake
(informacijski center, jame, učna por, Škocjan..)
Skoraj v celoti smo prenovili izgled in vsebino tabel na učni poti Škocjan. Naredili smo triintrideset (34)
dodatnih novih vsebin tabel (Kraški gozd, podzemno živalstvo, podzemno vodno živalstvo, zanimivosti
vegetacije Velike doline, suhi kraški travniki in skalovje, opis velike doline, zakaj potrebujemo
zavarovana območja, krasoslovje, Škocjanske jame; geologija parka, kraški pojavi, poslanstvo
zavarovanih območji, naravni spomeniki v parku, biodiverziteta, Natura 2000, nastanek udornic, velika
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uharica, ptice prepadnih sten, ledene dobe, Štefanjin razglednik, Velika dolina, Mala dolina, skalne
stene, suhi kraški travniki, lovci somraka, jamske živali, sokol selec, raziskovanje jam, gradišče
Škocjan, kulturno poslanstvo, Vnckova domačija in črna kuhinja). Vse table so dvojezične: slovenske
in angleške. Table smo prenovili v smislu boljše interpretacije narave in komunikacije z obiskovalci.
Izdelali in postavili smo nove usmerjevalne tablice za Mahorčičevo jamo in Veliko dolino. Treba je
zamenjati še nekatere dotrajane obstoječe tablice v parku.
4.3.d Sanirati zid v Globočaku in urediti sanitarije pred vhodom v jamo
Izbrali smo projektanta za pripravo projektne dokumentacije, ki je izdelal projekt za pridobitev
projektnih pogojev in ga poslal vsem pristojnim soglasodajalcem. PGD in PZI projekt je bil izdelan in
predan decembra 2011.
4.3.e Urediti novo sprehajalno pot okoli soteske Reke
Aktivnosti nismo izvedli zaradi pomanjkanja časa. Najprej je namreč treba pridobiti soglasja vseh
krajevnih oziroma vaških skupnosti na trasi in se pogovoriti z njimi, ali je sprehajalna po levem bregu
Reke sprejemljiva. Po pridobitvi soglasij je mogoče urediti traso poti. To aktivnost, ki terja veliko časa,
bomo izvedli v obdobju izvajanja Programa varstva in razvoja parka 2011 – 2015.
4.3.f Urediti nevarne odseke pohodne površine na učni poti Škocjan
Uredili in popravili smo dotrajano ograjo proti razgledišču in pri škofeljskem mostu. Na poti do
razgledišča smo popravili tudi odvodnjavanje, ploščad pri razgledišču pa nasuta z jalovino. Na najbolj
nevarnih odsekih učne poti – okrog Lisičine – je bila prav tako nasuta jalovina.
Pred otvoritvijo promocijsko – kongresnega centra Matavun 8 smo obnovili staro kamnito razgledišče
»pri Bošketu« in zgradili kamnito stopnišče. Ob stopnišču in vrhu razgledišča je bila postavljena
železna »škocjanska« ograja.
Na tem mestu lahko povemo, da je Alpe Adria Green (v nadaljnjem besedilu AAG) 02. 05. 2011
izvedel ekološko patruljo v okolici Škocjanskih jam in prvič, odkar poteka eko patrulja po slovenskih
krajih, nad urejenostjo ni imel pripomb! V AAG si želijo, da bi bili vsi kraji, posebno še krajinski parki,
tako urejeni! Upravičeno je komisija pri AAG za urejenost okolice Škocjanskih jam, ocenila z oceno
odlično.
Turistična zveza Slovenije, v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Gospodarsko interesno
združenje (GIZ) za pohodništvo in kolesarjenje, pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS, dr.
Danila Türka in v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo RS – Direktorat za turizem, je objavila
izvedla ali razpisala tekmovanje na področju turizma, urejanja in varstva okolja v okviru projekta Moja
dežela – lepa in gostoljubna v letu 2011, tekmovanje za najboljšo tematsko pot. Poti so tekmovale v
vtisu, vzdrževanju, vodenju, privlačnosti in sporočilnosti posamezne poti. Centralna komisija je na
podlagi opravljenega ogleda izbrala za naj pot našo Učno pot Škocjan.
4.3.g Urediti pešpot do novega kongresno-promocijskega centra - Matavun 8
Po končanem kabliranju daljnovoda od TP Matavun do prevala na Kozari smo navozili, splanirali in
utrdili poljsko pot, ki vodi do objekta Matavun št. 8 oziroma do poti, ki vodi do Mahorčičeve jame.
Obnovili smo nov makadamski pločnik v dolžini 70 m do Matavuna 8. Označili in osvetlili smo tudi nov
prehod za pešce (zebra) preko državne ceste pred objektom Matavun št. 8. Pešpot smo opremili z
usmerjevalnimi tablami.
4.3.h Izdelati in postaviti klopi v parku (učna pot, Škocjan …)
S klopmi, izdelanimi iz borovih debel, smo opremili novo pešpot med spomenikom padlih borcev in
M8.
4.3.k Posodobiti muzejske zbirke
Septembra smo uskladili posodobljeno pogodbo s Pokrajinskim muzejem Koper (v nadaljnjem besedilu
PMK), ki določa ravnanje z eksponati v lasti PMK in razstavljenimi v J'kopinovem skednju. Konec leta
smo nabavili prepotrebne omare za spravilo promocijskega gradiva, ki je do sedaj bilo spravljeno po
vrečkah za vrati, merilec vlage za potrebe spremljanja stanja in zagotavljanja optimalnih pogojev za
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hranjenje eksponatov ter TV monitor za predvajanje video posnetkov demonstracije rabe posameznih
eksponatov. Z naštetimi posegi želimo izboljšati nadzor nad eksponati in dvigniti kvaliteto doživljanja
razstave, ki datira v leto 1996. Kljub temu, da je bila aktivnost predvidena šele za leto 2012, smo
zaradi nuje po izvedbi (na to nas je opozoril PMK) in možnosti izvedbe del aktivnosti izpeljali že v letu
2011.
4.3.l Na poteh zagotoviti varnost obiskovalcev (varovalne mreže) na način, tako da se pri
tem ne okrni geomorfoloških in geoloških naravnih vrednot
Čiščenje sten v Veliki dolini je potekalo zgodaj spomladi pred gnezdenjem ptic. Očistili smo vse
prepadne stene nad turističnimi potmi in okolico. Iz Šumeče jame smo prestavili varovalne mreže saj
je monitoring pokazal, da v jami ni padajočega kamenja. Mreže smo postavili in dopolnili na mestu
južnega žleba za meliščem v Mali dolini, kjer smo opazili padanje kamenja v jesenskem in zimskem
obdobju. Kasneje pa smo dodali še dodatni niz mrež v Mali dolini zaradi krušljivega površja in padanja
kamenja z velike višine, da se zagotovi varnost obiskovalcev in prepreči poškodbe na infrastrukturi.
Vse mreže so lahke, dinamične in ne posegajo bistveno v strukturo geoloških in geomorfoloških
vrednot ter se s časom tudi zelo dobro vklopijo v naravo.
Pred koncem leta smo obnovili turistično pešpot v dolžini 70 m. Obnovili smo zunanji kamniti podporni
zid, dodali enajst novih kamnitih stopnic ter nasuli, splanirali in utrdili pohodno površino. Staro
dotrajano železno ograjo ob poti smo odstranili in zamenjali z novo železno, barvano »škocjansko«
ograjo s petimi prečkami. Uredili smo odvodnjavanje meteorne vode s prečnimi kanali, pot nasuli v
debelini 10 cm z jalovino in jo uvaljali.
4.4 Promovirati park v širšem kontekstu ponudbe Krasa
4.4.a Sodelovati z občino Divača pri skupni promociji ponudbe na območju občine
Novih dogovorov o skupni promociji še nismo izvedli, ker je v Razvojni center, ki bo deloval tudi kot
informacijski center še v ustanavljanju. Tudi v letu 2011 smo nadaljevali s sofinanciranjem avtobusne
povezave med Divačo in PŠJ, ki jo izvaja ŽIP v sodelovanju s Slovenskimi železnicami. Povezava je
pomembna tudi z vidika spodbujanje rabe javnega prevoza. Ocenjujemo, da se je povezava med
železniško postajo Divača in parkom dobro prijela, saj beležimo vedno več obiskovalcev, ki pridejo v
park z avtobusom. Z Občino Divača smo sodelovali pri obisku pobratene občine Podčetrtek, odzvali
smo se tudi njihovemu vabilu in se udeležili občinskega praznika v Podčetrtku. V okviru praznovanja
našega občinskega praznika smo gostili tudi godbo na pihala in predstavnike občine Bravantice iz
Češke.
4.4.c V sodelovanju z drugimi turističnimi destinacijami na Krasu oblikovati nove
turistične pakete
Aktivnosti potekajo, udeležili smo se skupnih sestankov in predstavitev na večjih prireditvah kot je bila
prireditev Lipica v Ljubljani, Čarobni dan v Kobilarni Lipica, 1 Kras 1000 okusov v Štanjelu… Skupaj z
ostalimi predstavniki iz sektorja gostinstva in turizma iz celega Krasa smo sodelovali pri izdaji kataloga
Območne obrtne zbornice iz Sežane. Poleg tega smo se skupaj z njimi udeležili predstavitve Krasa v
Celovcu v Avstriji in predstavitve na največjem podjetniškem sejmu, to je Mednarodno obrtni sejem v
Celju. Tradicionalno se povezujemo s Kobilarno Lipica, Parkom vojaške zgodovine, Turistično
informacijsko pisarno Sežana ter Štanjel in pa z mladinskim hotelom iz Pliskovice. Z vsemi navedenimi
se sprotno pripravlja promocijske aktivnosti. Večja skupna predstavitev je potekala v Nemčiji, v Essnu,
kjer smo se predstavili na slovenskih dneh, ki so bili v organizaciji Slovenske turistične organizacije.
Sodelujemo tudi s Turistično zvezo Slovenije, ki je v sodelovanju z Gozdarskim zavodom za gozdove
izvedla ocenjevalno akcijo pod naslovom Slovenija- lepa in gostoljubna. V kategoriji tematskih poti,
smo med 89 sodelujočimi bili za Učno pot Škocjan, izbrani za naj tematsko pot v Sloveniji.
4.4.d Predstavljati park na turističnih sejmih, borzah, delavnicah in v medijih

Oglaševanje
Aktivnost je potekala skozi vse leto, bolj intenzivno pred in po glavni sezoni. Predstavili smo se v več
medijih - spletne strani, revije, priloge revij in časniki (dnevni časopisi, posebne izdaje, priloge…. V kar
nekaj primerih smo v objavo vključili ponudnike turističnih storitev, ki se nahajajo v parku. Objave v
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medijih: oglas v reviji in na spletni strani - Avantgarde (italijansko tržišče), v PIRSU, v reviji Kras
(priprava prispevkov v treh zaporednih izdajah), Slovenija vabi (avstrijsko tržišče), Slovenia holidays spletna stran, v katalogu Poletne muzejske noči, v Summerguide - ang. revija za tuje obiskovalce
Slovenije, Katalog kraško brkinskih gostincev in turističnih ponudnikov, poslovni imenik- rumene
strani, v vodniku za kolesarje, objava v prilogi Večera… Udeležili smo se posveta na pripravo programa
Slovenske turistične organizacije (v nadaljnjem besedilu STO) za leto 2012, posveta na temo zeleni
turizem in posveta ter predstavitev projekta Slowtourism. Prisotni smo bili na predstavitvi projekta
Wellness Istra (razvoj trajnostnega turizma). Vse več aktivnosti je usmerjenih na direktni marketing,
kar zahteva veliko dela na terenu, vključuje pa obisk pri turističnih agencijah, pri predstavnikih
turističnega gospodarstva, predstavitev ponudbe srednjim šolam ter osnovnim šolam.

Udeležbe na sejmih, borzah, delavnicah…
Park smo aktivno predstavljali na več turističnih sejmih in borzah doma in v tujini. Prisotni smo bili na
največjem turističnem sejmu v Sloveniji -Turizem in prosti čas v okviru skupne predstavitve naravnih
parkov Slovenije. Predstavili smo se na Kulturnem bazarju v Ljubljani, predvsem s ponudbo primerno
za šolske skupine. Ravno tako smo bili prisotni na dnevih biodiverzitete v Novi Gorici in dvakrat v
Ljubljani. V okviru STO smo se udeležili turističnih sejmov in borz v tujini: v Bruslju, Pragi, Milanu,
Münchnu, Budimpešti in Padovi. Prvič smo sodelovali s parkom Prealpi Giulie in se udeležili praznika
omenjenega parka - Parkfest. Promocijske aktivnosti so bile izvedene po večjih turističnih krajih po
Sloveniji, v Furlaniji julijski krajini v Italiji ter na Hrvaškem, v Istri in v Kvarnerju. Udeležili smo se
največje turistične delavnice v Sloveniji, ki je potekala v Termah Olimia.
Na sejmu Agra v Gornji Radgoni smo se predstavljali skupaj z ostalimi zavarovanimi območji v
Sloveniji.
4.4.e Oblikovati in razvijati nove interpretacijske aktivnosti na podlagi kulturne dediščine
in za doživeto spoznavanje površinskih delov parka ter jih vključevati v ponudbo parka
Oglaševanje v medijih ter oskrbovanje turističnih agencij, turistično informacijskih centrov,
nastanitvenih objektov in drugih ponudnikov turističnih storitev s promocijskim materialom PŠJ je
pomembno in nujno potrebno za seznanjanje javnosti s ponudbo PŠJ. Promocijsko akcijo smo izvedli
na Slovenski obali ter v Italiji od Trsta do Lignana. Ravno tako poteka promocija parka na naši spletni
strani, oglašujemo pa tudi na nekaterih drugih straneh, ki so dostopne tako domačim kot tujim
obiskovalcem.
Sodelujemo tudi s Slovenskimi železnicami, ŽIP (Železniškim invalidskim podjetjem), ki zagotavlja
dnevne prevoze gostov iz železniške postaje v Divači do parka in nazaj. Prevoz z avtobusom je
namenjen tudi domačinom in je brezplačen. Za nadgradnjo sodelovanja s Slovenskimi železnicami smo
se dogovorili za skupno sodelovanje z Občino Divača. Na sestanku s predstavniki Občine smo tudi
predstavili naše ideje glede turistične rabe prenovljene Škrateljnove hiše in kulturne dvorane.
Biljani Škoberne, avtorici slikanice za otroke Kraške jame, smo predstavili pobudo za izdelavo tovrstne
publikacije o darovanju nad Mušjo jamo.
V aprilu smo osnovali štiriletni program dogodkov v sklopu vseslovenske akcije Poletna muzejska noč,
ki jo vsako leto organizira Skupnost muzejev Slovenije pod pokroviteljstvom MK. Poletne muzejske
noči 18. 6. 2011 se je udeležilo okrog 50 obiskovalcev. Dogodek je obsegal interpretacijo razstave
podzemne favne in biodiverzitete parka Škocjanske jame, posebno kostumirano vodenje poimenovano
»Skok v prazgodovino ob arheološki razstavi« ter recital učenk zadnjega razreda harfe na Glasbeni šoli
Koper. Povratna informacija s strani udeležencev je bila spodbudna in kaže na to, da obstaja želja po
tovrstnih dogodkih. Dogodek je bil opisan tudi v Primorskih novicah.
V drugi polovici leta 2011 smo pod vodstvom honorarne vodnice in strokovnjakinje za interpretacijo
osnovali in dvakrat izvedli delavnico Iskanje skritega zaklada izhajajoč iz lokalnega folklornega izročila.
Otroci stari med 7 in 10 let iz divaške, sežanske in ilirskobistriške osnovne šole so med drugim v
sklopu iskanja zaklada našli peresa različnih vrst ptic, ki prebivajo v parku, raziskali strukturo suhozida
in odkrili fosile različnih školjk ter izkopali arheološki zaklad.
Za bolj celovito vključevanje kulturne dediščine v ponudbo parka, smo se udeležili Kulturnega bazarja,
ravno tako smo prisotni v katalogu, ki izide vsako leto.
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Park smo predstavili domačim in tujim delegacijam, študentom fakultet iz Nemčije, Italije in Švice,
domačim in tujim novinarjem. Za vse te goste smo pripravili promocijsko gradivo, ob nekaterih
priložnostih smo pripravili tudi tiskovne konference.
Posebno predstavitev glede upravljanja parka in vodenje so imeli študentje fakultete Turistica,
udeleženci Poletne šole muzeologije ter krasoslovne šole. Park smo predstavili podžupanu in
svetnikom ter vplivnim ljudem iz občine Idrija ter delegaciji uprave Slovaških in Čeških jam.

Snemanje v parku
V parku smo gostili več domačih in tujih fotografskih in snemalnih ekip, ki pripravljajo prispevke.
Gostili smo predstavnike avstrijske in belgijske ekipe. Gostili smo številne fotografe - Horsta Brixa za
francosko potopisno revijo, fotografa revije National Geographic, Ericka Duerra za postavitev lastne
razstave o naravni dediščini v Bruslju in fotografinjo Lindo Whitwam, Tatyani Alexenko. Fotografiranja
so izvedli tudi predstavniki foto kluba Ajdovščina za razstavo lepote Slovenije. Poleg navedenih so v
parku snemali še Rai 1 in Rai 2 pa TV Primorka, Televizija Slovenija, agencija Albatros, Paolo Bartoni,
in Branko Gregorič ki je snemal za izvajalca del pri prenovi Mahorčičeve jame. Na obisku v PŠJ je bil
tudi Russel Brown iz Jenolan Caves iz Avstralije.

Vodenje po parku, razstave, delavnice
Poleg vodenja po jami, parku in muzejskih zbirkah, smo pripravili tudi razstave in animacijske
delavnice za obiskovalce parka.
V prostorih PŠJ smo marca odprli razstavo »Peka nekoč«, ki so jo pripravili učenci OŠ Antona
Žnideršiča, Ilirska Bistrica, OŠ Dragotina Ketteja, Ilirska Bistrica, OŠ dr. Bogomirja Magajne, Divača. V
zgornjem nadstropju Jurjevega skednja smo pripravili razstavo o kolarstvu v Škocjanu v preteklosti,
pripravili pa smo tudi DVD o ročni žetvi s srpi. Skupaj z Mestnim muzejem Idrija smo pripravili gradivo
za razstavo UNESCO dediščine na območju Alpe Adria v Srednjeevropskem poštarskem muzeju v
Trstu. Razstava je bila na ogled od julija do konca septembra.
Za obiskovalec parka in domačine smo izvedeli arheološko, etnološko in geološko delavnico. Arheološki
delavnici sta bili izvedeni v juliju in avgustu. Na prvi je sedem udeležencev izdelovalo poslikave torb z
motivi arheoloških najdb iz Škocjana, na drugi pa sta dva udeleženca po istih predlogah izdelala nakit.
Etnološka delavnica je bila izvedena dvakrat v juliju in obsegala oblikovanje lokalnih velikonočnih
kruhov. Naštetih je bilo trinajst aktivnih udeležencev in številni mimoidoči opazovalci. Geološka
delavnica je bila izvedena v avgustu in obsegala izdelavo fosilov z odtisi v das maso. Delavnica je bila
najuspešnejša, saj si je fosil odtisnilo kar 40 domačinov in mimoidočih. Ostala izvedena predavanja in
delavnice za domačine so opisana v poglavju Sodelovanje na lokalni in mednarodni ravni.
Da bi si zagotovili boljšo informiranost slovenske javnosti, smo izdelali in pripravili letake za
obiskovalce, na katere nam lahko vpišejo svoje naslove za posredovanje obvestil o dogodkih.

Izvedba poletnih delavnic
V juniju smo pripravili vsebinsko zasnovo in časovnico poletnih delavnic namenjenih popularizaciji
muzejskih zbirk in lokalne kulturne dediščine med obiskovalci. Poletne delavnice so zasnovane kot
dodana vrednost poletnega dogajanja v parku in so brezplačne. K njihovemu snovanju so bili pozvani
vsi naravovarstveni nadzorniki in honorarni vodniki. Odzvali sta se dve naravovarstveni nadzornici in
dve honorarni vodnici. Julija smo prvič izvedli delavnico z naslovom Rož'ce svj'tga Ivana. Pri tem smo
upoštevali usmeritve vodje Naravovarstveno-nadzorne službe in delavnico izvedli v smislu
demonstracije za kar smo porabili manjšo količino rastlinja, ki smo ga nabrali izven meja parka. Poleg
predstavitve rastlinja je bil namen delavnice obuditi šego nameščanja venčkov in šopkov na odprtine
hiš na predvečer godu Sv. Ivana z namenom odganjanja »cuprnc«. Šega je bila na območju parka
prisotna do 2. svetovne vojne. V juliju, avgustu in septembru je bilo izvedenih še osem delavnic in
sicer tri arheološke (Prazgodovinske oblike, Archaeo borsae in Posodice), dve geološki (Naredi si svoj
fosil) in tri etnološke. Poleg delavnice velikonočnih kruhov, je bila letos prvič izvedena delavnica
izdelave pokal'c. Gre za otroške igrače iz leskovih in jesenovih vej, ki so si jih izdelovali pastirji na paši.
Vse delavnice so bile dobro sprejete. Največji uspeh in udeležbo so požele geološke delavnice.
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4.5 Z obnovo kulturnega spomenika Matavun 8 zagotoviti možnosti za širitev
izobraževalnih aktivnosti na področju varstva narave in kulture
4.5.a V obnovljenem kulturnem spomeniku Matavun 8 organizirati strokovna srečanja in
izobraževanja (konference, simpozije, delavnice, seminarje) v okviru mednarodnih
konvencij, zvez in programov
Januarja smo pripravili prvi osnutek cenika ponudbe v Matavunu 8. V maju je bilo s prihodom
praktikantke delo na vzpostavitvi dejavnosti v Matavunu 8 pospešeno. Določeno je bilo ime objekta, tj.
Promocijsko-kongresni center Hiša odličnosti v parku Škocjanske jame z možno souporabo hišnega
imena Pr'Nanetovh. Začrtan je bil grob koncept in vsebina poslovnega načrta, preučene so bile
prostorske kapacitete in tehnična opremljenost objekta, v grobem je bila preučena možnost
organizacije porok in drugih protokolarnih dogodkov. Julija je bil izveden sestanek z Marto Cvikl iz
celjskega razvojnega centra, ki je pomagala pri pripravi vloge za sredstva ESRR, na temo finančne
konstrukcije delovanja M8. Oblikovan je bil seznam dogodkov za leto 2012. V novembru se je ime hiše
spremenilo in se sedaj glasi Promocijsko-kongresni center Pr Nanetovh (v nadaljevanju PKC).
Slavnostna otvoritev PKC je potekala 25. novembra 2011. V mesecu decembru je družba Mlinotest
d.d. imela tukaj zaključno letno srečanje, ki ga je dopolnila z ogledom Škocjanskim jam in muzejev v
parku. Potekalo je še srečanje regionalne okoljevarstvene agencije Timisoara po projektu LIFE07 ter
srečanja direktorjev parkov. Poleg tega je bil za lokalno prebivalstvo, v sklopu TD Škocjan, v prostorih
PKC organiziran »Dedek Mraz« ter potopisno predavanje.

Vzpostavitev knjižnice (popis obstoječe knjižnice zavoda, vzpostavitev sodelovanja s Kosovelovo
knjižnico Sežana, akcija podarimo knjigo za svetovno dediščino, nabava literature)
V mesecu juniju se je začelo z natančnim oblikovanjem in izvajanjem koncepta »podarimo knjigo za
WH« oz. soustvarjanjem knjižnice v PKC ter natečaja ex libris, ki bo izveden v letu 2012. Na slednjo
tematiko bo v letu 2012 potekala tudi razstava najlepših exlibrisov. Izdelan je bil seznam možnih
darovalcev knjig. Julija je bila v sklopu konference EuroMAB uspešno izvedena promocija centra in
akcije podarimo knjigo med tamkaj prisotnimi strokovnjaki iz cele Evrope. Decembra je bil v knjižnico
prenesen ves knjižni fond iz upravne stavbe. Fond je bil ocenjen na 3000 enot. Preverjena je bila
možnost najema zunanjega popisovalca knjig za COBISS. Zaradi prevelikega finančnega zalogaja, je
bilo odločeno, da se COBISS ne uporabi. Predvidi se možnost, da bodo knjige popisale s pomočjo
muzejskega programa GALIS, ki bo predvidoma v marcu 2012 nadgrajen z aplikacijo za knjižnico.

Vzpostavitev informacijske točke za prebivalce biosfernega območja Kras
Na podlagi smernic konference EuroMAB je bil julija oblikovan nabor idej za obvezne vsebine
informacijske točke Biosfernega območja kras (v nadaljnjem besedilu BOK) (npr. informacije o tem kaj
je BOK, informacije o najrazličnejših trajnostnih praksah, primeri iz vsakdanjega življenja …). Avgusta
je bila na podlagi razgovora z lokalnim ponudnikom prenočišč začrtana kratkoročna vloga
informacijske točke v odnosu do tovrstnih (turističnih) ponudnikov. Oblikovana je bila ideja o izvedbi
spoznavalnega srečanja med ponudniki na BOK. Istočasno je bila začrtana kratkoročna vloga
informacijske točke v odnosu do trajnostnih praks. Oblikovana je bila ideja o izvedbi srečanja
namenjenega promociji Zelenega javnega naročanja za javne subjekte na BOK. Septembra je bila pod
drobnogled vzeta možnost vključevanja ideje reciklaže v delovanje centra in informacijske točke.

Izdelava komunikacijske strategije
V maju je bilo preučeno gradivo za izdelavo komunikacijske strategije. V nadaljevanju so bile določene
kratkoročne prioritete: izdelava spletne strani, letakov ter osnovanje promocije objekta in knjižnice na
mednarodni konferenci EuroMAB 2011. Vse tri aktivnosti so bile do konca junija v grobem tudi
izvedene. Letak za promocijo Hiše odličnosti je bil maja že razdeljen med udeležence UNESCO Foruma
mladih JV Evrope ter na raznih sejmih in na tradicionalnem dnevu odprtih vrat Kobilarne Lipica. Julija
so bile začrtane smernice strategije za vzpostavitev mreže fakultet in sodelovanja z občinami znotraj
BOK, vendar zaradi koordinacijske zahtevnosti še ni zaživela. Oktobra je bila oddana prijava projekta
namenjenega oblikovanju metodologije za sodelovanje z deležniki na BOK, vendar zaradi
administrativnih nepravilnosti drugih partnerjev, ni bila sprejeta. V novembru je potekalo radijsko
oglaševanje o otvoritvi PKC. Ravno tako je v novembru steklo oblikovanje splošnega letaka, vsebinsko
snovanje predstavitve dekorativnih poslikav in kulinaričnega spominka. V decembru je bila oblikovana
in natisnjena vhodna tabla ter razlagalna nalepka za vetrolov. Decembra je bil za potrebe promocije
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izdelan koledarček s sliko M8, v reviji Moja poroka je bil objavljen članek o možnosti sklenitve porok v
PKC.

Spletna stran (oblikovanje celostne grafične podobe; v nadaljnjem besedilu CGP centra, priprava in
objava najave odprtja centra na spletu s programom, ki bo na voljo 2012)
V maju smo se začeli dogovarjati s podjetjem Telesplet d.o.o. glede gostovanja in urejanja spletne
strani PKC. Pripravljena in oblikovana so bila besedila in fotografsko gradivo za prvo različico spletne
strani namenjeno začetni promociji centra. Gradivo je bilo dokončno usklajeno konec junija ter
poslano v prevajanje. Novembra je bil izdelan znak PKC Pr Nanetovh. Postavljena je bila spletna
vizitka, obenem so potekali dogovori za izdelavo spletne strani, ki naj bi tudi omogočala spletno
prodajo in on-line prijave na seminarje in konference. Do zapletov je prišlo zaradi vprašanja spletne
prodaje, ki naj bi bila namenjena tudi prodaji vstopnic za v jamo. Ugotovljeno je bilo, da slednja
rešitev ni ustrezna. Spletna stran je že pripravljena in bo po zaključnih usklajevanjih na medmrežju
objavljena v začetku leta 2012.
4.5.b Organizirati in koordinirati kulturne dogodke
Glej pod točko 4.4.e.
4.5.c V sodelovanju z Unescom izvajati aktivnosti za vzpostavitev izobraževalnega centra
za JV Evropo
Prvotno predvideno financiranje z naslova Slovenske nacionalne komisije ni bilo odobreno. Za to
dejavnost se je začelo vzpostavljanje stikov s predstavniki UNESCO lokacij in MAB območij v JV Evropi
in promocija novega PKC.
4.6 Izobraževati in ozaveščati obiskovalce in širšo javnost o naravnih vrednotah in
kulturni dediščini parka in Krasa
4.6.a Ponatisniti stare ter izdati nove tematske publikacije (zemljevidi, prospekti,
publikacije, drugo promocijsko gradivo)
Ponatisnili smo vse prospekte s katerimi se predstavljamo in jih brezplačno delimo obiskovalcem in
tudi širši javnosti, na voljo so v več jezikovnih različicah: splošen prospekt, prospekt Ramsarskega in
UNESCO območja, prospekt vseh treh muzejskih zbirk, letak za prireditev Belajtnga, papirnate vrečke
… Oblikovana in izdelana je bila nova brošura za potrebe razširjene ponudbe parka. Brošura je
namenjena vsem obiskovalcem, poleg informacij vsebuje tudi zemljevid parka in jamskega sistema.
Izdelana je bila nova tematska brošura - monografija z naslovom Z Reko v podzemlje, ki je na voljo v
trgovini s spominki.
4.6.b Pripraviti in izvesti izobraževalne programe za učitelje, učence, dijake in študente, s
posebnim poudarkom na mreži šol parka
V prvi polovici leta smo izvedli izobraževanje s področja varstva podzemnih voda in mokrišč. V juniju
je bil pripravljen in usklajen prvi osnutek vsebin za program dela Mreže šol PŠJ v šolskem letu
2011/2012. Julija so bila, zaradi potrebe po vključitvi v šolske letne plane, pripravljena in razposlana
izhodišča za raziskovalno nalogo v počastitev 8. marca 2012. Septembra je bila izvedena predstavitev
programa dela mreže šol za šolsko leto 2011/2012.

Organizacija in koordinacija izvedbe raziskovalnega dela v počastitev Dneva žena 2011 »Žetev nekoč«,
za mrežo šol parka
Januarja in februarja je bila mentoricam Mreže šol PŠJ nudena dodatna strokovna pomoč pri izvedbi
raziskovalnega dela na podlagi smernic, ki so jih šole prejele že na začetku šolskega leta (v septembru
minulo leto).
Najmlajši iz OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica so se žetvi posvetili z likovnimi upodobitvami žitnega
klasja. Starejše učence te in ostalih sodelujočih šol je zanimala ženska ročna žetev kot opravilo z
dolgoletno tradicijo, ki je povsem zamrlo v minulem stoletju, šege in navade ob njem ter žita, ki so se
nekoč sejala na poljih širšega območja PŠJ in so jih učenci vestno popisali. Raziskave so zaobjele
območje od Koćanije, okolice Ilirske Bistrice, Brkinov do divaškega konca. Poleg ustnih pričevanj o
delu, hrani ter zaščitnih dejanjih žanjic so učenci posameznih šol posneli fotografsko gradivo, zbrali in
spoznali materialna pričevanja in se preizkusili v brušenju in žetvi s srpom, nošenju naglavne rute ter
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izdelavi ajdovih snopov. Ugotovljeno je bilo, da so bile se posebej odgovorne za pridelavo žitaric
ženske v Koćaniji, saj so zaradi dolgotrajne odsotnosti mož, ki so delali v gozdovih, same skrbele za
njihovo setev, žetev in mlatilo. Posneli in zmontirali smo demonstracijo žetve ajde, ki jo je z domačini
pripravila mentorica Danila Grželj iz OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača. Film bo učiteljici tudi v bodoče
na uporabo kot učni pripomoček. Letos se raziskovalni nalogi žal niso pridružili učenci Celodnevne
šole Pinka Tomažiča iz Trebč in šole »de Marchesetti« iz Sesljana.

Koordinacija in urejanje publikacije povzetka triletnega dela šol na temo kuhinj/kulinarike in peke, za
mrežo šol parka
Februarja so zbrano gradivo posredovale tri šole, ki so sodelovale pri raziskovalnih naloga na temo
kuhinj, kulinarike in peke na širšem območju parka nekoč. Žal za publikacijo nismo dobili odobrenih
sredstev v okviru programa MAB, zato se je aktivnost prenesla v prihodnost.

Svečanost ob izidu publikacije mreže šol 8.marec "Prehranjevanje ob Reki"
Iz razloga navedenega v prejšnji točki, je ta aktivnost v letu 2011 odpadla.

Nadgradnja portala Biodiverziteta med naravo in kulturo z aplikacijo za participatorni monitoring, za
mrežo šol parka
Portal Biodiverziteta med naravo in kulturo je bil končno usklajen in postavljen v februarju 2011. Po
prejemu novice o odobrenem financiranju njegove nadgradnje v okviru programa MAB, je v aprilu
nemudoma stekla akcija podrobnejše priprave obrazcev in šifrantov za participatorni monitoring.
Izhodiščnim parametrom je bil dodan monitoring klimatskih sprememb. V juniju je bilo gradivo
predano v obdelavo podjetju Pilcom, ki je izdelovalec strani. Po vsebinskih dopolnitvah in testiranju, so
bile aplikacije na red v oktobru. Šole mreže šol bodo nove aplikacije testirale v prvi polovici leta 2012.

Organizacija in izvedba II. Kongresa mladih raziskovalcev Biosfernega območja Kras
Sredstva za organizacijo II. Kongresa so bila odobrena v sklopu programa MAB. Kongres je bil izveden
3. junija, v počastitev mednarodnega dneva okolja. Sodelovalo je 25 učencev s 17 predstavitvami s
področja varstva narave in kulturne dediščine, med poslušalci pa so bili tudi starši učencev. K
sodelovanju je bil na pobudo ravnateljice OŠ Divača povabljen 4. razred PŠ Vreme. Učencem smo
nudili strokovno pomoč pri vsebinski pripravi prispevkov. Kot gostujoči predavatelj se je povabilu
odzval prof. dr. Toman, dekan Biotehniške fakultete. Kongres je bil predstavljen širši javnosti s
prispevkom TV Koper.

Strokovna ekskurzija za mentorice mreže šol
V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo smo 11. junija organizirali strokovni seminar z ekskurzijo za
mentorice mreže šol in učiteljice naravoslovnih predmetov šol, ki redno obeležujejo svetovni dan
mokrišč. Obiskali smo krajinski park Šturmovci, kjer smo se seznanili z varstvom mokrišč ter tudi
opazovali številne ptice. Ogledali smo si tudi obnovo kulturne dediščine dvorca Trakoščani in Muzej
neandertalcev v Krapini. Strokovni seminar je, poleg varstva narava in praktičnih ukrepov a izvedbo,
obsegal še pedagoški pristop pri delu z otroki s primeri dobre prakse.

Strokovno izobraževanje za mentorice šol, delavnica za domačine in srečanje - projekt Climaparks
20. maja je v hotelu Malovec v Divači v okviru projekta Climaparks potekala delavnica o obnovljivih
virih energije s poudarkom na sončnih kolektorjih. Delavnico s praktični prikazom na promocijskem
vozilu je izvedlo podjetje Hidria Inženiring iz Idrije.

Strokovno izobraževanje za mentorice šol in srečanje
V začetku leta smo izvedli strokovno predavanje mag. Tanje Cegnar, ARSO, z naslovom Podnebje in
klimatske spremembe. Srečanje je potekalo v naravoslovnem centru. Dogovorili smo se za skupno
sodelovanje v prihodnje s šolami.

Strokovna ekskurzija za učence mreže šol - projekt Climaparks
Prvo soboto v juniju smo z učenci in mentoricami mreže šol PŠJ v okviru projekta Climaparks izvedli
ekskurzijo v Triglavski narodni park, torej na lokacijo vodilnega partnerja projekta. Z učenci šol OŠ
Podgora Kuteževo, OŠ Dragotina Ketteja in Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica in OŠ dr. Bogomirja
Magajne Divača smo si najprej ogledali muzej v Trenti, ki nam ga je razkazal in predstavil Marko
Pretner, nato pa smo se z njim sprehodili še po delu Soške poti.
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Izvajanje naravoslovnih ekskurzij v parku za osnovne in srednje šole
Izvajamo naravoslovne ekskurzije po programu PŠJ. V polletju je prodanih 867 kart za ekskurzije, od
tega 268 (ogled jame in učne poti). Število dijakov pri ogledu je povprečno 25 dijakov na enega
vodiča. Večina ekskurzij je bila junija.

Izvajanje naravoslovnih ekskurzij v parku za fakultete
Izvedli smo ekskurzije v okviru študija Gospodarjenje z naravnimi parki, za študente Univerze v Trstu,
študente geografije iz Švice in Nemčije….

Ura pravljic v jami
6. 5. 2011 je bila v sklopu programa MAB izvedena ura pravljic v jami za najmlajše domačine in
učence Mreže šol PŠJ, ki so s svojimi likovnimi deli sodelovali pri raziskovalnem delu v počastitev
osmega marca 2011. Dogodek je obsegal prilagojeno vodenje po jami, ki ga je izpeljala vodnica Tina
Čermelj, animacijo in interpretacijo pravljice o Brkonji Čeljustniku, ki jo je izvedel zunanji sodelavec
Dejan Slak v vlogi škrata Ulala. Sledil je ogled razstave likovnih del učencev in podelitev zahval. Skupaj
s starši se je dogodka udeležilo okoli 40 ljudi.

Predstavitev rezultatov dela Mreže šol v šolskem letu 2010/2011 v sklopu projekta 8. marec in
Biodiverziteta med naravo in kulturo
Zaključna predstavitev v sklopu projekta 8. marec je bila izvedena v Škocjanu 11. 3. 2011. V okviru
programa MAB je bilo poskrbljeno za prevoz učencev iz Ilirske Bistrice in Kuteževega. Prireditev je
obsegala otvoritev razstave, nastop pevskega zbora OŠ Dragotina Ketteja iz Ilirske Bistrice, pozdravni
nagovor direktorice JZ PŠJ, predstavitve dela vseh sodelujočih šol ter pogovor s kmeticama iz okoliških
vasi. Direktorica je izpostavila pomen poznavanja tradicij kot vira znanj za trajnostni razvoj, kmetici pa
sta postavili protiutež izsledkom učencev in predstavili delo kmetic danes. Setve žit na širšem območju
PŠJ skoraj ni več. Poleg skromnega zaslužka in visokih stroškov kombajna, so poglavitni razlog
uničevalni pohodi divjega prašiča. Njuno glavno sporočilo je bilo, da je vsaka rastlina kruh in jo je
potrebno spoštovati, ne hoditi po njej in še manj jo zastrupljati. O dogodku so poročali tudi v
Primorskih novicah.

Izvajanje del v zvezi z urejanjem okolice - ureditev gredic po konceptu sonaravnosti in lokalnih
posebnosti (avtohtona flora)
Redno in sproti se ureja gredice na informacijskem centru. Dela, ki jih na to temo izvajamo, so
odvisna od letnega časa. Gredice dopolnjujemo z avtohtono floro in hkrati siromašimo z kultiviranimi
rastlinami tako, da dobivajo vse bolj avtohton značaj.

Organizacija predavanj, člankov in predstavitev o Krasu, parku in dediščini širši javnosti
Objavljeni so bili članki v reviji Kras, Lipovem listu, Primorskih novicah in občinskem glasilu občine
Divača. Na predavanjih za sodelavce parka za določen čas in naravovarstvene nadzornike pa smo med
drugim predstavljali Kras, dediščino, varstvo narave… Novembrska številka revije Kras je bila v celoti
posvečena delu JZPŠJ v petnajstih letih delovanja zavoda in regijskega parka. Sodelovali smo na
pogovornih večerih, ki potekajo v obnovljeni Škrateljnovi domačiji v Divači, kjer smo predstavili
obnovo poti in zgodovino obiskovanja Divaške jame ter Kačno jamo.
4.6.d Občasno postavljati tematske razstave (umetniška dela lokalnih ustvarjalcev;
gostujoče razstave na temo naravnih vrednot in kulturne dediščine; razstave na temo
zgodovine Škocjana, Matavuna, Betanje, vplivnega območja, svetovne dediščine; razstave
del mreže šol…)
V marcu je bila v Jurjevem skednju pospravljena razstava o kolarstvu v Škocjanu. Eksponati so bili
vrnjeni lastnici. V maju je bila arheologu ZVKDS dana pobuda za postavitev razstave o najnovejših
arheoloških najdbah na območju PŠJ v obnovljenih prostorih Matavuna 8. Junija je bila na upravi
parka postavljena na ogled razstava fotografij dijakov Gimnazije Koper, ki je nastala v sklopu projekta
Biodiverziteta med naravo in kulturo. Na ogled je bila do konca leta. Izdelana je bila razstava o suhih
zidih na Krasu, ki je opisana pod točko 3.1d.

Organiziranje in postavitev razstave del nastalih v sklopu mreže šol (osmi marec)
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V marcu je bila v prostorih Naravoslovnega centra organizirana in postavljena na ogled razstava v
sklopu predstavitve dela mreže šol v počastitev osmega marca 2011. Poleg plakatov in fotografskega
gradiva je obsegala likovna dela najmlajših, orodje žanjic, vzorce različnih vrst žit, ki so jih učenci OŠ
Antona Žnideršiča Ilirske Bistrice na otvoritvi pospremili z degustacijo različnih vrst kruha. Razstava je
bila na ogled do maja.

Organiziranje in postavitev razstave Slovenska biosferna območja v očeh naših otrok
Na pobudo Biosfernega območja Kras, so se vsa slovenska biosferna območja ob svetovnem dnevu
biosfernih območij 3. 11. 2011, predstavila z likovno razstavo v Narodnem muzeju Slovenije v
Ljubljani. Razstava je svojevrstno oblikovana predstavitev slovenskih biosfernih območij z likovnimi
izdelki tamkajšnjih šestnajstih šol. Učenci stari med šest in petnajst let so izdelali ilustracije, s katerimi
so predstavili svoje videnje dela in življenja v biosfernih območjih. Učenci mreže šol PŠJ so pripravili
krajši kulturni program in se skupaj z mentoricami udeležili odprtja razstave, ki je potekalo s podporo
predsednika Slovenske nacionalne komisije UNECO, direktorja Zavoda RS za varstvo narave,
slovenskega urada UNESCO, Sektorja za varstvo narave pri Direktoratu za okolje Ministrstva za okolje
in prostor in predsednice sveta zavoda PŠJ, župana Občine Divača, vseh treh direktorjev dotičnih
parkov ter številnih drugih prijateljev. Za obveščanje o dogodku smo pripravili vabila in priložnostne
zloženke. Razstavo smo po 14. 11. preselili v prostore Univerze v Ljubljani, kjer bo na ogled do
2.1.2012.
4.6.e Organizirati tematska predavanja, strokovne ekskurzije in delavnice za lokalno
prebivalstvo in ostalo zainteresirano javnost (varstvo narave, ohranjanje kulturne
dediščine, ohranjanje kulturne krajine…)

Organizacija in izvedba delavnice izdelave likerjev s Sandro Pelicon
Delavnica je bila izvedena na pobudo domačink 5. 2. 2011 pod vodstvom Sandre Pelicon iz Društva
Planta. V pripravi zeliščnih in sadnih likerjev na osnovi domačega žganja se je preizkusilo sedem
domačink, domačin in predstavnica JZ PŠJ, ki so že deset dni pred delavnico v žganju namakali
posušena domača zelišča in sadje. V sklopu delavnice so se preizkusili v pripravi rmanovega,
žajbljevega, šipkovega, slivovega likerja, likerja iz mešanega sadja in tavžentrože. Bistvo delavnice je
bilo spoznanje, da lahko iz domačega žganja, sadja in rastlin, ki rastejo na domačem vrtu, bližnjem
travniku in poti, pripraviti okusne, pa tudi zdravilne likerje za domačo rabo.

Organizacija in izvedba delavnice priprave regratovih dobrot s Sandro Pelicon
S strani udeležencev prve delavnice je bila dana pobuda za organizacijo delavnice na temo rabe
regrata v kulinariki, ki sicer ni bila v planu za 2011. Delavnica je bila izvedena v ponedeljek, 2. 5.
2011. Udeleženec in udeleženke so se pod vodstvom Sandre Pelicon preizkusile v pripravi likerja,
namaza, omlet, solate in testenin s tremi vrstami omak ter kavo iz posušenih regratovih korenin.

Predstavitev etnologije in kulturne antropologije in delo etnologa v parku za domačine
V skladu s Strategijo sodelovanja z domačini smo 28. 1. 2011 pripravili predstavitev, ki se jo je
udeležilo 12 ljudi (dve domačinki iz parka, šest domačinov iz širše okolice in štiri sodelavke). Poleg
predstavitve vsebine študija je bil predstavljen program del in nalog etnologa in kulturnega
antropologa s konkretnimi primeri dela v praksi.

Delavnica "netopirji" in sodelovanje s Slovenskim društvom za proučevanje in varstvo netopirjev ob
evropski noči netopirjev
V sodelovanju z Slovenskim društvom za proučevanje in varovanje netopirjev smo izvedli delavnico ob
evropskih nočeh netopirjev.

Delavnica spremljanje stanja naravnih vrednot v Regijskem parku Škocjanske jame
V sodelovanju z Zavodom za varstvo narave smo 18. 2. organizirali delavnico in terensko delo na temo
spremljanje naravnih vrednot v parku in na vplivnem območju parka. Ker obsega delo
naravovarstvenega nadzora tudi spremljanje naravnih vrednot so nam predstavili različne tehnike
spremljanja vrednot za različne naravne vrednote (geološke, geomorfološke, hidrološke, drevesna,
botanična), naravovarstveni atlas in druge dokumente ter osnove za uspešno delo.

Delavnica izdelovanje ptičjih krmilnic
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V sodelovanju z domačini smo izvedli delavnico izdelovanja ptičjih krmilnic, kjer si je lahko vsak izdelal
svojo krmilnico ter za nagrado prejel še seme za zimsko krmljenje ptic.

Delavnica izdelovanje ptičjih gnezdilnic in netopirnic
V sodelovanju z domačini smo izvedli tudi delavnico izdelovanja ptičjih gnezdilnic in netopirnic kjer
smo se seznanili tudi z osnovami varstva omenjenih vrst in njih ohranjanje.

Predavanje Zavarovane rastline na Krasu
V sodelovanju z Zavodom za gozdove OE Sežana in njihovim Študijskim krožkom smo maja organizirali
predavanje o zavarovanih in zaščitenih rastlinah na Krasu, ki je bilo podkrepljeno s slikovnim
materialom diskusijo in knjižico, ki je pripadla vsakemu udeležencu predavanja.

Organizacija in izvedba tečaja nemščine
Tečaj je bil izveden po predvidenem planu, uspešno ga je opravilo 10 tečajnikov. Potekal je od
februarja do maja, vsi udeleženci, ki so opravili končni test, pa so dobili potrdila o uspešno
opravljenem tečaju iz nemškega jezika.

Organizacija ozaveščanja in predavanje o bioplinarnah
V sodelovanju s prostovoljnimi naravovarstveniki smo organizirali predstavitveno predavanje o
namenu, delovanju in problemih bioplinarn na primeru bioplinarne Ilirska Bistrica.
4.6.f Organizirati izobraževanja za sezonske vodnike v parku
V februarju smo zbirali prijave kandidatov in izdelali program izobraževanja in osnutek pravilnika o
izobraževanju in delu sezonskih delavcev parka. Program je obsegal naravoslovne in kulturnodediščinske vsebine, poleg tega pa še naravovarstveno in kulturno-varstveno zakonodajo ter
varnostne in zdravstvene osnove. Izobraževanje je potekalo po predvidenem dvomesečnem
programu, uspešno ga je, od začetnih 25 kandidatov, opravilo 10 novih tečajnikov. Izobraževanja so
se udeležili tudi nekateri izkušeni vodniki – naravovarstveniki in domačini.
Od vseh, ki izpolnjujejo pogoje za sodelavce in imajo opravljen izpit ob koncu izobraževanja, je bilo 12
vodnikov sprejetih v službo za določen čas, 14 jih pri nas opravlja študentsko delo. Izobraževanja sta
se udeležili tudi obe pripravnici.
4.6.g Organizirati izobraževanja za prostovoljne naravovarstvene nadzornike
Izobraževanje je potekalo vzporedno z izobraževanjem za honorarce dva zaporedna meseca in se je
zaključilo začetek maja. Vse udeležence tečaja, ki so opravili izpit lahko smatramo za prostovoljne
naravovarstvenike, saj je tako program kot tudi njihovo delo, temu primerno. Sicer ima uradno
izobraževanje in izpite MOP, ki že nekaj let ni organiziral izobraževanja in izpitov. Julija je bil izveden
sestanek za prostovoljne naravovarstvene nadzornike, kjer je bilo izpostavljenih nekaj problemov,
predlogov in usmeritev za prihodnje.
4.6.h V sodelovanju z ostalimi zavarovanimi območji v Sloveniji vzpostaviti informacijsko
mrežo za ozaveščanje obiskovalcev
Volja za vzpostavitev mreže za ozaveščanje obiskovalcev sicer je, vendar brez finančnih virov, ni
uresničljiva. Parki si pomagamo s pomočjo elektronskih medijev z različnimi poštami, povezavami in
ostalimi komunikacijami.
V parku smo gostili kolege iz Kozjanskega parka. Udeležili smo se srečanja parkovnih nadzornikov Memorial Danilo Re. Ob sodelovanju z Mrežo zavarovanih območij v Alpah – Alparc je prevzel
organizacijo srečanja za parkovne nadzornike letos TNP. Namen srečanja, ki je potekalo že šestnajstič,
udeležili pa smo se ga prvič, je izmenjava izkušenj nadzornikov in zaposlenih v zavarovanih območjih
na področju njihovega dela ter športno tekmovanje. V oktobru smo se udeležili prvega mednarodnega
srečanja naravnih parkov Slovenije, ki je potekalo v Krajinskem parku Ljubljansko barje.
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5. Cilj: Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva v dogajanje v
parku
5.1 S sodelovanjem in aktivnim vključevanjem lokalnih prebivalcev v upravljanje parka
krepiti njihovo podporo ohranjanju zavarovanega območja
5.1.a Organizirati in izvesti redne sestanke z lokalnim prebivalstvom za obravnavo
aktualnih tem v parku (upravljavske naloge, letni programi dela, sezonsko delo …)
Organizirani so bili trije sestanki med domačini parka in zaposlenimi, na katerih smo domačinom
predstavili glavne dejavnosti v parku in se z njimi pogovorili o skupnih aktivnostih ter težavah. Med
najpomembnejšimi dogovori je bil dogovor o odvozu gradbenih odpadkov, ki ga bo opravil PŠJ,
domačini (lastniki) bodo plačali odlaganje.
Na skupnem sestanku 3. marca so se domačini odločili, da bodo nepovratna sredstva za leto 2011
namenjena izdelavi projektne dokumentacije za ureditev trga v Škocjanu in projektne dokumentacije
za mrliško vežico. Ta dogovor so nato preklicali, tako da je tudi letos razdelitev sredstev po Uredbi kot
v prejšnjih letih, torej fizičnim osebam. Junija je bil s strani civilne iniciative, ki jo je sestavljalo okoli
trideset prebivalcev parka, upravi predana peticija, s katero so domačini opozorili na nekatere
nepravilnosti in pomanjkljivosti v parku, kot posledica neustreznega upravljanja v zavarovanem
območju. Uprava parka je pripombe vzela na znanje in takoj pričela z odpravljanjem napak.
Decembra je bil organiziran še en skupen sestanek, kjer smo reševali tekoče zadeve, ki so se pojavile
med letom.
5.2.b Pisno obveščati vsa gospodinjstva na območju parka o pomembnih dogodkih v
parku
Domačine smo redno, pisno obveščali o vseh dogodkih v parku, za skupno delo med domačini in
parkom (npr. delovna akcija, Belajtnga, skupni sestanki), kakor tudi o vseh družabnih dogodkih
(delavnicah, predstavitvah …). Pozvali smo jih tudi v sodelovanje pri odkrivanju tatov, ki nam kradejo
koše za smeti.
5.1.c Urejati in oblikovati glasilo za domačine
V prvi polovici leta 2011 s strani JZ PŠJ ni bilo zaznanih novih, še ne razloženih vsebinskih problemov
na terenu, ki bi terjali podrobnejšo predstavitev in razlago domačinom. S strani domačinov ni bilo
prejetih pobud za glasilo. V drugi polovici leta je bil sodelavcem poslan nabor predlogov za članke,
vendar zaradi kopice dela s praznovanjem 25. obletnice vpisa ŠJ na seznam svetovne dediščine
UNESCO in zaključnimi deli pri obnovi kulturnega spomenika M8, realizacija glasila ni bila mogoča in je
prenesena na prihodnje leto.
5.1.d Organizirati in izvesti skupne čistilne akcije
2. 4. 2011 je potekala tradicionalna delovna akcija v organizaciji PŠJ in domačinov TD Škocjan, na
kateri je sodelovalo 61 udeležencev – zaposlenih iz PŠJ, domačinov iz parka in prebivalcev Škofelj. Del
udeležencev je popravljal suhi zid na območju proti Kozari (21 m zidu), ostali pa so urejali vasi in
pobirali smeti po parku. Skupno je bilo zbranih okrog 10 m3 odpadkov, predvsem plastike.
5.1.e Sofinanciranje na podlagi Odredbe o razdeljevanju sredstev
Na zahtevo prebivalcev parka, na sestanku dne 30. junija je bilo sprejeto, da se ta sredstva namenijo
za razdelitev nepovratnih sredstev prebivalcem v parku na podlagi Uredbe in javnega razpisa, čeprav
so se domačini na skupnem sestanku 3. 3. 2011 dogovorili, da se sredstva namenijo pripravi projektne
dokumentacije za ureditev trga v Škocjanu in projektne dokumentacije za mrliško vežico. Julija je bil
objavljen javni razpis, na katerega se je prijavilo 14 domačinov, ki so na podlagi posameznih pogodb
dela izvedli do 20. novembra 2011. Komisija je opravljena dela pregledala in ugotovila, da so bila
posamezna dela kvalitetno in v roku opravljena, zato so bila sredstva posameznih upravičencem
nakazana pred koncem leta 2011.
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5.1.f Vključevati lokalno prebivalstvo v strokovno vodenje obiskovalcev po parku in
dejavnosti parka
Iz ožjega zavarovanega območja se je izobraževanja za vodnike vključilo 6 tečajnic - študentk, vseh 6
je bilo sprejetih za delo vodenja, izobraževanja ali informiranja obiskovalcev v času poletne sezone.
5.1.g Sodelovati z lokalnim prebivalstvom pri izvedbi raziskovalnih nalog s področja
ljudske kulture in načina življenja, izobraževanja in interpretacije muzejskih zbirk

Dogovori glede izvedbe vodenja Slavka Žnidarčiča
Aktivnost zaradi pomanjkanja časa ni bila izvedena in bo po potrebi izvedena v prihodnje.

Priprava scenarija z domačini in izdelava 15 min filma o spominih domačinov na hišo
V januarju je bila na pobudo mladine iz parka in s pomočjo nasvetov Mihe Pečeta iz Avdiovizualnega
laboratorija ter njegovih terenskih sodelavcev pripravljena kreativna delavnica za oblikovanje zasnove
in dogovorov načina snemanja filma Spomini. Delavnica je bila izjemno slabo obiskana. Ker ideja ni
bila izvedljiva, sta k delu pristopili Darja Kranjc in Darja Ivančič. V februarju in marcu sta tako posneli
intervjuje z dvanajstimi vaščani. Snemanje ostalih intervjujev in montaža filma je bila zaradi časovne
stiske prenesena v leto 2012.
5.1.h V sodelovanju z lokalnimi prebivalci oblikovati predlog celostne ureditve vasi na
območju parka, na podlagi varstvenih usmeritev s področja kulturne dediščine-začetek
Na enem od sestankov z domačini je bila sprejeta pobuda, da se začne s pripravo predloga za
celostno ureditev izgleda treh vasi, ki so v zavarovanem območju parka. Pripravlja se katalog
kulturovarstvenih smernic za ustrezno izvedbo elementov lokalne avtohtone arhitekture in montaže
materialov.
5.1.i Z nasveti spodbujati tradicionalno rabo tal (gojenje starih sadnih vrst, reja
avtohtone drobnice, košnja suhih kraških travnikov, obnova in ohranjanje delanih vrtač
…) ter pripraviti analizo možnosti za organiziran odkup sena
V letošnjem letu smo z nasveti pomagali pri obnovi sadovnjaka v Dolu kjer je lastnik zasadil avtohtone
vrste jabolk in hrušk. Ostale aktivnosti niso bile izvedena zaradi nezainteresiranosti lastnikov in
odkupovalcev.
5.1.j Svetovati in strokovno nadzirati obnovo domačij oziroma posameznih elementov v
skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasji
Od marca do junija smo večkrat ukrepali zaradi gradbenih del v teku na domačiji Betanja 4, ki
potekajo brez zahtevanega kulturnovarstvenega soglasja. O zadevi smo obvestili odgovorno
konservatorko, ki je na objekt dvakrat poslala gradbenega inšpektorja. Maja smo po nalogu
odgovorne konservatorke na terenu dvakrat fotodokumentirali potek del na Betanji 1. Na znanje smo
vzeli pobudo Zdravka Dujca iz Škofelj glede označitve arheoloških najdišč. V avgustu smo na sestanku
z odgovorno konservatorko arheologinjo ugotovili, da je sicer v novem ZVKD predvideno označevanje
arheoloških spomenikov, ko to ni v nasprotju s koristmi varstva oziroma v škodo spomenika, vendar za
to še ni bil izdelan poseben pravilnik, zaradi česar še vedno velja stara zakonodaja, ki ne dovoljuje
označevanja. Dogovorjeno je bilo, da se arheološke dediščine na območju parka še naprej ne
označuje, se pa o njej in njenem varstvu seznani domačine kot njene najbolj primerne terenske
skrbnike. V ta namen je ZVKDS OE NG JZ PŠJ poslala seznam lastnikov, ki jih slednji ponovno obvesti
o arheološki dediščini na njihovih zemljiščih ter povabi na predavanje, ki ga v začetku leta 2012
pripravi odgovorna konservatorka arheologinja. Isti mesec smo svetovali študentkam arhitekture pri
pripravi naloge o ureditvi trga v Škocjanu. Decembra smo v sklopu nadzora opravljenih del na osnovi
Odredbe o razdeljevanju sredstev s strani Barbare Žižič iz MK dali pobudo za pripravo smernic za
ustrezno oblikovanje/barve posameznih elementov lokalne arhitekture, ki jih odredba subvencionira.
5.1.k Sodelovati in sofinancirati tradicionalne in ostale aktivnosti TD Škocjan (Pohod ob
ponoru Reke, Škocjanski festival …), s katerimi se predstavlja zavarovano območje in
podpirajo cilji ohranjanja narave
Za izvedbo pohoda smo glavnemu organizatorju - TD Škocjan pomagali pri organizaciji pohoda, pri
označevanju trase, pri izvedbi samega pohoda, ravno tako pri pospravljanju. Na ta dan je bil odprt del
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jame pod Škocjanom ter muzejske zbirke. Pri izpeljavi dogodka Škocjanski festival - Škocjanfest smo
sodelovali v obliki sofinanciranja po planu.
5.1.l S pomočjo lokalnega prebivalstva organizirati in izvesti dan parka, jamski praznik –
Belajtnga
27. maja 2011 smo, skupaj z domačini TD Škocjan, izvedli peti jamski praznik – Belajtngo, ki je ena
najbolj obiskanih prireditev v parku in občini Divača. Tudi letos so se aktivnosti za izvedbo Belajtnge
začele več kot mesec pred dogodkom. Jamski praznik je obiskalo skoraj 1500 obiskovalcev, za njih pa
je skrbelo 60 domačinov in uslužbencev parka. Ker gre za veliko število obiskovalcev, menimo, da ta
številka predstavlja zgornjo mejo še dopustne obremenitve. Največ težav opažamo pri premajhnih
kapacitetah parkirišč in prevelikem hkratnem obisku jamskega sistema. To je tudi eden ključnih
vzrokov, da jamskega praznika ne oglašujemo. Obvestimo le prebivalce ožjega in vplivnega območja
parka.
Na Belajtngi 2011 so si obiskovalci ogledali Mahorčičevo in Mariničevo jamo ter Malo dolino. Ta del
jamskega sistema je obiskovalcem ponovno na ogled po več kot 40 letih. Na stojnicah in po vaseh so
se predstavili: kmetija Štemberger iz Vrbice pri Ilirski Bistrici, Damjan Štemberger iz Ilirske Bistrice,
kmetija Kofol iz Dekanov, družina Hribar iz Kuteževega, Antona Biščaka iz Buj, Lina Frank iz Topolca,
Igor Lovrenčič iz Pobegov, kmetija Brigita Volk iz Suhorja, domačija Žagar iz Buj, člani Društva
proizvajalcev kraškega brinjevca iz Sežane in Društva proizvajalcev brkinskega slivovca iz Hrpelj,
Boštjan Gašperšič iz Famelj, Društvo kmetic sežanske regije in domače Turistično društvo Škocjan,
Kulturno zgodovinsko društvo Turn iz Smrij, Mojca Žnidaršič iz Kuteževega, Saša Pavlin iz Komna,
učenci O.Š. Divača in podružnične šole Vreme, študentje Višje šole iz Sežane ter združenje rejcev
lipicanca Slovenije. V prostorih TD Škocjan je bila slikarska razstava Cveta Vidoviča.
Na trgu v Matavunu so se najmlajši zabavali z otroškimi delavnicami, na Vnckovem ognjišču pa je bila
pravljici o Brkonji Čeljustniku v izvedbi Vilme Žnidarčič. Poskrbljeno je bilo tudi za družabne igre –
škorvanje in turnir v briškoli na turistični kmetiji Pr' Betanci, kjer se je tudi zaključila Belajtnga 2011.
5.1.m Oblikovati pogoje za trženje proizvodov in storitev pod registrirano znamko parka
V januarju je bil pod drobnogled vzet pravilnik kolektivne znamke KP Goričko. V februarju je bil s
sodelovanjem TNP-ja izveden ogled primera dobre prakse v pobratenem Parku Predjulijskih Alp.
Predhodno smo nekatere deležnike seznanili o temu, da se je znamka parka v pripravi. Prva
predstavitev pobude potencialnim uporabnikom je bila prenesena na januar 2012.

Potrditev pravilnika, oblikovanje in sestanek strokovne komisije/-ij za znamko
Aktivnost je bila zaradi časovne stiske prenesena v leto 2012.

Oblikovanje natančnejših kriterijev za pridobitev pravice do uporabe znamke znotraj strokovnih komisij
Aktivnost bo izvedena po oblikovanju strokovnih komisij v letu 2012.
5.1.n Spodbujati rabo znamke parka v parku in širšem območju in omogočati prodajo
proizvodov
Aktivnost se ni izvajala, ker niso bile še izvedene predhodne točke.

6. Cilj: Krepitev vloge upravljavca parka na širšem območju parka (vplivno in
prehodno območje)

6.1 Izvajanje aktivnosti za varstvo naravnih vrednot in kulturne dediščine
6.1.a Sodelovati pri organizaciji in izvedbi čistilnih akcij
Sofinancirali in sodelovali smo pri vsakoletni čistilni akciji »Spust za čisto Reko« v organizaciji
lokalnega rafting kluba Mrzla uada. Trije zaposleni smo se pridružili s svojimi čolni in pomagali pobirati
odpadke iz Reke in njenih bregov. Akcije se je udeležilo okoli 40 privržencev, nabralo se je okoli
trideset velikih polivinilnih vreč različnih odpadkov.
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6.1.b Sodelovati pri vzpostavitvi regijskega parka Kras
Z udeležbami na okroglih mizah, pogovori s predstavniki MOP, občine Divača, soudeležbi pri
mednarodnih projektih promoviramo idejo o zaščiti celotnega Krasa v primerni obliki (regijski park,
geopark …).
Sodelovali smo pri skupini za naravne vrednote pri projektu Kras Carso, ki ga vodi in izvaja Občina
Sežana.
6.1.c Za lokalne prebivalce širšega območja parka organizirati in izvajati tematske
aktivnosti in ekskurzije (varstvo narave, kulturna dediščina, ekološko kmetovanje …)
Organizirali smo srečanje s visokimi predstavniki občine Ilirska Bistrica (župan, podžupan, občinski
svetniki, predsedniki krajevnih skupnosti, predstavniki turističnih organizacij …), na katerem smo jim
pokazali novo odprte dele jame (Mahorčičeva jama z Malo dolino) ter se dogovorili za podrobno
predstavitev delovanja našega parka jeseni v Ilirski Bistrici. Namen je združiti skupne interese in
poglobiti sodelovanje med parkom in občino z največjim deležem v vplivnem območju parka.
Oktobrska predstavitev Biosfernega območja Kras in programa MAB je bila neuspešna zaradi
neodzivnosti tamkajšnjega prebivalstva.
6.1.d Občasno, po potrebi, spremljati in analizirati osnovne fizikalno-kemijske parametre
najpomembnejših vodnih virov v porečju Reke
V prvem polletju smo dvakrat izvedli meritve na Reki in njenih pritokih, s katerimi skušamo
podrobneje spremljati stanje kvalitete voda v vplivnem območju. Merilna mesta so postavljena vzdolž
toka Reke in na nekaterih glavnih pritokih. Meritve bodo pomagale tudi pri izdelavi projekta za
sanacijo spornega odlagališča nevarnih snovi v Globovniku pri Ilirski Bistrici. Meritve ne odstopajo
veliko od vrednosti, izmerjenih s strani IZRK ob opazovanju poplavnega vala Reke maja 1999. Pod
drobnogledom pa je še vedno občasno pojavljanje pen na Reki v Škocjanskih jamah.
6.1.e Sodelovati pri reševanju problema zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
na vplivnem območju
V sklopu tega ukrepa so bili opravljeni pogovori z medobčinsko inšpektorico in županom občine Divača
ter posebej z županom občine Ilirska Bistrica, v katerih smo jim predstavili idejo, da so občine, kot
odgovorne za reševanje problema zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v večjem delu
vplivnega območja PŠJ, lažje ali celo prednostno prijavijo na ustrezne razpise za sofinanciranje
zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda zaradi vpliva na Škocjanske jame. Hkrati smo se
dogovorili, da bomo o pravilnem zbiranju in čiščenju komunalnih odpadnih voda osveščali tudi
domacine, ki so obvezni prazniti greznice prek izvajalca občinske javne službe, pristojne za čiščenje
odpadnih voda.
6.1.f Z izvajalci javnih služb skleniti dogovore o rednem posredovanju podatkov državnih
monitoringov (biotska raznovrstnost, gozdovi, vode, prostor …)
Doslej smo dobro sodelovali le z ARSO, v nadaljevanju je potrebno navezati stike še z ostalimi
institucijami, ki zbirajo podatke, ki bi lahko bili uporabni tudi za naš park. Ker je PŠJ dolžan na
vplivnem območju spremljati predvsem stanje voda, je zbiranje podatkov vezano predvsem na to
tematiko. Večina teh podatkov, kot sta npr. popis črnih odlagališč in količina vode v Reki, so dostopni
tudi na spletnih straneh.
6.1.g Sodelovati pri pripravi razvojnih in prostorskih dokumentov občin na širšem
območju parka preko naravovarstvenih smernic
Z ZRSVN iz Nove Gorice smo sodelovali pri pripravi naravovarstvenih smernic za Občinski prostorski
načrt (v nadaljnjem besedilu OPN) Pivka in OPN Hrpelje - Kozina. V bližnji prihodnosti pričakujemo
tovrstno sodelovanje pri pripravi OPN še za občini Divača in Ilirska Bistrica.
6.1.h Sodelovati pri spremembi pravilnika o obratovanju akumulacij Klivnik in Mola
Ukrep se izvaja, predstavnik parka v Komisiji za spremljanje poskusnega obratovanja akumulacij
Klivnik in Mola tvorno sodeluje pri vseh aktivnostih.
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6.1.i Skrbeti za izvajanje dogovora s Prostovoljnim gasilskim društvom Ilirska Bistrica in
Ministrstvom za obrambo – Uprava za zaščito in reševanje, enota Postojna o ukrepanju
pri izlitju nevarnih snovi v reko Reko
Ukrep se izvaja. Na sestanku v začetku leta je bilo dogovorjeno, da se še v letu 2011 postavi sidrišča
na štirih lokacijah vzdolž površinskega toka Reke, za reševanje ob morebitnem izlitju nevarnih snovi v
Reko, vendar to žal ni bilo izvedeno. PGD Ilirska Bistrica zagotavlja, da je kljub temu že v tem
trenutku operativna in da bi v primeru nesreče lahko takoj ukrepala.
6.2 Izvajanje podpornih in razvojnih dejavnosti
6.2.a Izdelati in postaviti nove informacijsko-izobraževalne table na izbranih lokacijah
Pripravljen je bil predlog informacijsko-izobraževalnih tabel, ki naj bi se postavile na ključnih točkah
širšega območja PŠJ. Predstavljen je bil na posvetu MAB v PŠJ jeseni 2011, po dobronamernih
pripombah in predlogih predstavnikov drugih biosfernih območij v Sloveniji, se bo naš predlog
nekoliko dopolnil, postavitev tabel pa je prenešena v leto 2012.
6.2.b Vzpodbujati promocijo lokalnih proizvodov z znamko parka
Aktivnost se bo začela izvajati po tem, ko bo lokalnim proizvodom podeljena znamka parka.
6.2.c Sodelovati z nosilci turističnih dejavnosti pri povezovanju in skupnem nastopanju
Aktivnost se izvaja v sklopu rednega dela Službe za organizacijo obiska in trženje. Aktivno sodelujemo
s Parkom vojaške zgodovine iz Pivke, v pripravi so skupni paketi. Nadaljuje se sodelovanje z Društvom
za promocijo kakovostne hrane, ki ima v poletnem času postavljeno stojnico na informacijskem
centru.
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7. Učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje
7.1 Sodelovanje pri urejanju prostora z upoštevanjem varstvenih ciljev parka
7.1.a Z MOP sodelovati pri izdelavi državnega prostorskega načrta za naselja v parku v
skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in varstvenimi režimi
Na dopis PŠJ na MOP glede priprave in sprejema državnega prostorskega načrta (v nadaljnjem
besedilu DPN) smo v marcu prejeli odgovor MOP, da po veljavni zakonodaji sprejem DPN za PŠJ ni
potreben.
7.1.b Z občino Divača sodelovati pri pripravi projektne dokumentacije za ureditev
infrastrukture (zbiranje in čiščenje odpadnih voda, ogrevanje, širokopasovno omrežje,
javna razsvetljava …)
Na podlagi dogovora z Občino Divača sta bila postavljena dva prikazovalnika hitrosti v Matavunu in
izvedena javna osvetlitev prehoda za pešce pred objektom Matavun 8.
Na področju urejanja čiščenja komunalnih odpadnih voda je bil jeseni sestanek z Občino Divača,
vendar zaradi pomanjkanja sredstev ni bilo nadaljnjih aktivnosti.
7.1.c Z občino Divača sodelovati pri ureditvi makadamske ceste Betanja – Gabrk in
njenega odvodnjavanja
Ureditev makadamske ceste in odvodnjavanja je opredeljena v skupnem projektu Kras – Carso.
Realizacija je predvidena v letu 2012.
7.1.d Z Občino Divača in Ministrstvom za kulturo sodelovati pri rešitvi problema
postavitve mrliške vežice za naselja v parku
Za rešitev določitve lokacije mrliške vežice v Škocjanu je bilo opravljenih več sestankov, vendar
lokacija še vedno ni določena, ker je treba izdelati še dodatno različico za lokacijo ob vzhodnem zidu
pokopališča, kjer bi bil urejen tudi lapidarij s starimi opuščenimi nagrobniki.
7.2 Mednarodno sodelovanje
7.2.a V sodelovanju z Narodnim parkom Berchtesgaden izvajati redne in nove aktivnosti
(obnova starih poti v jami, hidrološke raziskave, izmenjava študentov in dijakov…)
Predstavniki NP Berchtesgaden so v prvi polovici leta dvakrat obiskali naš park. Na prvem srečanju
smo pripravili program sodelovanja za letos, na drugem so se udeležili svečanega odprtja Mahorčičeve
jame, en dan pa smo posvetili hidrološkim raziskavam na vplivnem območju parka. Zaradi nesoglasij v
vodstvu njihovega parka skupna dela v jami niso več predmet sodelovanja.
V drugi polovici leta smo na podlagi medsebojne izmenjave študentov gostili nemške študente na
študijski praksi pri nas, študentje iz koprske univerze, s katero dobro sodelujemo, pa so šli na
strokovno ekskurzijo v NP Berchtesgaden.
Jeseni smo pomagali pri organizaciji strokovne ekskurzije dveh skupin iz Bavarske: vodarji in
predstavniki parka, ki so si poleg drugih stvari ogledali in podrobneje spoznali vplivno območje parka.
7.2.b V sodelovanju z Jamo v Briščkih in Univerzo v Trstu izvajati aktivnosti v skladu s
protokolom o sodelovanju
Potekajo priprave na organizacijo skupnega kongresa, ki bo septembra 2012 v PŠJ. Pripravljeni sta bili
prvo in drugo obvestilo, ki smo ga poslali na številne naslove strokovnjakov z različnih znanstvenih
področij. Naslov kongresa je »Scientific Research in Show Caves«. V skladu s protokolom se iščejo
možnosti sodelovanja pri raziskavah v jami, jamski razsvetljavi in skupni promociji.
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7.2.c V sodelovanju z Narodnim parkom Mamutske jame, Univerzo v Kentuckyju, IZRK
ZRC SAZU in Postojnsko jamo organizirati izvajanje aktivnosti v skladu s protokolom
Na tem področju nismo izvajali aktivnosti, razen posredovanja fotografij PŠJ za nov informacijski
center pri Mamutskih jamah. Skušali smo vzpostaviti stik z vodstvom Mamutskih jam, vendar nismo
prejeli odziva z ameriške strani.
7.2.d V sodelovanju z drugimi lokalitetami mednarodnega pomena znotraj organizacije
UNESCO izvajati aktivnosti za skupno predstavitev (udeležba sestankov mednarodnih
odborov, skupne publikacije, tematske razstave…)
S fotografijami smo sodelovali na svetovni razstavi UNESCO lokacij, ki jo pripravlja Mehiška komisija
za UNESCO.
Aktivno smo sodelovali pri izvedbi UNESCO Foruma mladih, ki je bil v PŠJ konec maja. Delo je
obsegalo pripravo celodnevne ekskurzije za udeležence po Škocjanskih jamah, nabor literature o
parku, certifikat Brkonje Čeljustnika ter strokovna pomoč pri projektni nalogi OŠ dr. Bogomirja
Magajne, Divača, ki je s projektom na forumu zastopala Slovenijo.
Na povabilo sekretariata MAB smo sodelovali pri pregledni študiji o dejavnostih v biosfernih območjih v
povezavi s klimatskimi spremembami. Izbranih je bilo 28 lokacij, med njimi tudi Biosferno območje
Kras, ki so predstavljene v posebni publikaciji.

Monitoring svetovne dediščine UNESCO
V začetku leta smo se udeležili informativne delavnice, v organizaciji SVLR, kjer so bili podrobneje
predstavljeni projekti programa Interreg. Žal smo uspeli v času pred oddajo prijave pridobiti le dva
partnerja iz Poljske in Madžarske, saj je bil za večino lokacij problem lastnega prispevka, ki ga ta
program predvideva. Tako smo se odločili, da kandidiramo za sredstva participatornega programa
UNESCO za obdobje 2012 – 2014. V ta namen smo organizirali strokovno srečanje za predstavnike
držav JV Evrope, ki bi v projektu želele sodelovati. Srečanja so se udeležili predstavniki Slovenske
nacionalne komisije za UNESCO, MK, Unesco, Poljske, Srbije, Hrvaške. Pisno željo po sodelovanju so
posredovale tudi Bolgarija, Bosna in Hercegovina ter Makedonija. Na to temo smo izvedli sestanek v
PŠJ s predstavnikom UNECO pisarne v Benetkah. Izdelano je posebno poročilo dogodka. Konec leta so
potekale priprave na izvedbo projekta.
7.2.e V sodelovanju z upravljavci zavarovanih območji znotraj Alpske mreže izvajati
skupne aktivnosti
Na tem področju ni bilo posebnih aktivnosti, organiziranih srečanj pa se nismo udeleževali.
7.2.f V sodelovanju z upravljavci znotraj mreže zavarovanih območij Europarc izvajati
skupne aktivnosti
Udeležili smo se letne konference Europarc v Nemčiji v Bad Urachu skupaj s pedstavniki MOP in TNP.
V okviru predvidenih štipendij ki jih organizacija podeljuje smo kontaktirali z zainteresiranimi študenti,
ki pa so se kasneje odločili za druga ZO. Preučili smo možnost sodelovanja za pridobitev certifikata za
trajnostni turizem v zavarovanih območjih.
7.2.g V sodelovanju z upravljavci turističnih jam znotraj mednarodne speleološke zveze
ISCA izvajati skupne aktivnosti
Na tem področju so potekale samo aktivnosti, ki so opisane pri poglavju 7.2.b .
7.2.h V sklopu projekta Dinaric Arc Ecoregion (DAE), ki je del WWF (World Wildlife Fund)
programa izdelati nalogo vrednotenja ekosistemskih uslug na primeru parka
V okviru projekta Dinaric Arc je bila izvedena študija ekosistemskih storitev parka Škocjanske jame. V
ta namen je bila 21. 4. 2011 v PŠJ organizirana delavnica, na kateri so se deležniki (domačini,
zaposleni, predstavniki državnih institucij in interesnih skupin) seznanili z ekosistemskimi uslugami in
njihovim pomenom ter pripravili nabor ekosistemskih uslug PŠJ. PŠJ je s podjetjem, ki je pripravljalo
študijo, sodeloval tudi pri posredovanju podatkov in navezovanju stikov za pridobitev podatkov ter pri
pripravi in izvajanju ankete med obiskovalci. Študija je bila zaključena konec leta 2011, deležnikom bo
predstavljena februarja 2012.
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7.2.i Vodenje in koordinacija serijske nominacije Dinarskega krasa za vpis na seznam
svetovne dediščine
Aktivnosti s področja priprave skupne kandidature za vpis Dinarskega krasa na Seznam svetovne
dediščine pri UNESCO so potekala stalno. V prvi fazi je potekala priprava povabila k sodelovanju v
projektu, ki sta ga podpisala ministrica za kulturo, Majda Širca, in minister za okolje, dr. Roko Žarnić.
Vabilu so se odzvale in podprle sodelovanje vse povabljene države – Italija, Hrvaška, Bosna in
Hercegovina, Srbija in Črna Gora.
Za izvajanje projekta je bila v PŠJ zaposlena ena oseba – koordinator projekta, ustanovljena je bila
delovna skupina in odbor za spremljanje priprave skupne kandidature. Julija je PŠJ organiziral in gostil
prvi sestanek držav partneric, katerega so se udeležile Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna
Gora. Na sestanku smo se seznanili s pojmom pilotni projekt ter značilnostmi serijske nominacije. V
nadaljevanju sta člana slovenske delovne skupine, dr. Andrej Mihevc in prof. dr. Boris Sket, predstavila
značilnosti Dinarskega krasa. Predstavniki vsake države pa so nato predstavili potencialne enote za
vpis na Seznam. Slovenija je pripravila tudi predlog organizacijske strukture za pripravo nominacije.
Glavni vprašanji, ki sta izšli iz sestanka, sta bili kategorija nominacije (naravna ali mešana) ter
odločitev o vodilnem partnerju. Slovenija je pripravljena prevzeti vlogo vodilnega partnerja glede na
to, da je bila pobudnik, da je ta odločitev o sodelovanju že sprejeta na državni (politični) ravni in da
ima zagotovljeno finančna sredstva. Hrvaški predstavniki so omenili možnost, da bi lahko bila Hrvaška,
skupaj z BIH, vodilni partner. Dogovorili smo se, da države partnerice pošljejo komentarje in predloge
za vodilnega partnerja do konca septembra 2011. Pisnih predlogov nismo prejeli.
Delovna skupina je v nadaljevanju pripravila osnutek vsebine Poskusnega seznama. Seznam je bil
poslan na Center za svetovno dediščino (v nadaljnjem besedilu WHC) ter posvetovalnima telesoma –
IUCN in ICOMOS. Osnutek je podlaga ostalim državam, da ga dopolnijo s posebnostmi vsake države.
Meseca novembra je na pobudo Slovenije potekal sestanek na sedežu UNESCO v Parizu. Udeležili so
se ga tudi predstavniki BIH in Hrvaške. Iz Slovenije smo se ga udeležili predstavniki PŠJ, MK, Urada za
UNESCO ter slovenskega veleposlaništva. Zapisnik smo članom delovne skupine in Odbora poslali
skupaj z vabilom na ta sestanek 12. 1. 2012. Predstavniki WHC so poudarili, da je pilotni projekt
Dinarski kras je eden izmed najbolj aktivnih;
Slovenija že od začetka vodi in koordinira projekt;
odprto vprašanje: ali je nominacija mešana ali naravna - to bo ena glavnih točk dnevnega
reda na sestanku 24.1.2012
Slovenija organizira sestanek 24. 1. 2012; udeležili se ga bodo tudi predstavniki WHC
(Alessandro Balsamo), IUCN (Boris Erg) in ICOMOS (Susan Denyer).
ostale države naj pripravijo komentarje in svoj del za Poskusni seznam.
Delovna skupina je pripravila prvi osnutek vsebine za Poskusni seznam, ki je bil posredovan WHC ter
posvetovalnima telesoma. Slovenija je tudi pripravila osnutek sporazuma o sodelovanju držav članic.
Oba dokumenta sta bila sestavni del gradiva, ki ga je Slovenija, v sodelovanju z WHC in
posvetovalnima telesoma poslala državam partnericam decembra 2011 v dopolnitev in predloge za
skupni sestanek, načrtovan za 24. 1. 2012.
7.2.j Z namenom izmenjave izkušenj in izboljšanja upravljanja navezati stike z drugimi
upravljavci zavarovanih območij ali institucijami, ki niso navedeni zgoraj
V okviru delavnice MAB, smo obiskali in spoznali predstavnike naravnega parka Strandja v Bolgariji, s
katerimi smo izmenjali izkušnje pri upravljanju z biosfernim območjem, problemih, ki lahko pri tem
nastanejo in ugodnostih, ki jih tako območje prinaša, predvsem za lokalno prebivalstvo.
Obiskali so nas Romuni iz naslova LIFE+Projekta ki ga vodi regionalna agencija za varstvo okolja iz
Timišoare kjer so preverjali dobre prakse pri upravljanju z zemljišči na kraških območjih.

Sodelovanje v izobraževalnih dejavnostih z drugimi biosfernimi rezervati v Evropi
V prvi polovici leta so potekale priprave na sodelovanje mreže šol PŠJ s šolo iz Biosfernega območja
Wienerwald. Podrobnosti bodo dorečene z začetkom novega šolskega leta.
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Sodelovanje v dejavnostih MAB Madridski akcijski načrt na nacionalnem nivoju
Pripravili smo osnutek dejavnosti za dvoletno obdobje 2011 in 2012 v Biosfernem območju Kras in
predlog dejavnosti za delovanje v sklopu Slovenskega nacionalnega odbora MAB. Septembra je bil v
PŠJ izveden posvet slovenskih BO v sklopu katerega je JZ PŠJ ostalim upravljavcem BO predstavil
vsebine konference EuroMAB. Program MAB za leto 2011 se je izvedel v celoti in je predstavljen v
posebnem poročilu.

Strokovno sodelovanje s turškim Ministrstvom za okolje in naravo na področju varstva jam
V oktobru smo gostili delegacijo turškega Ministrstva za okolje in naravo. Pripravili smo osnutek
programa sodelovanja v letu 2012.
7.3 Splošne naloge in aktivnosti
7.3.a Izvajati upravno-administrativne in organizacijske naloge (načrtovanje, poročanje,
vodenje nepremičnin, organiziranje, koordiniranje)
Upravno – administrativne in organizacijske naloge so potekale nemoteno in redno.

Oprema, material in storitve za vzdrževanje in tekoče delovanje zavoda
Redno je potekalo tekoče vzdrževanje parkovne infrastrukture, za kar so sproti nabavljali material in
opremo za tekoče vzdrževanje infrastrukture in delovanje zavoda. Največ materiala za vzdrževanje, ki
je bil nabavljen, je bil namenjen drobnemu materialu za vzdrževanje elektrifikacije v jami (žarnice,
svetilke). Proti koncu leta smo nabavili tudi nekaj večjih aparatov za tekoče vzdrževanje infrastrukture
v parku in jami, in sicer: prenosni agregat za proizvodnjo električne energije, krožno žago, samostojni
vrtalni stroj, plamenski gorilnik z jeklenko, inverterski varilni aparat ter izpihovalnik za listje. Nabavili
smo tudi 20 led reflektorjev različnih moči.
Tekoče je potekalo tudi popravilo škod, ki so nastale. Nekaj škode je bilo prijavljeno tudi na
zavarovalnico Adriatic Slovenica.

Nabava opreme za varnost zaposlenih in delovnih oblačil (uniform za zaposlene)
Nabavili smo nekaj baterijskih svetilk led laser, nahrbtnike, čevlje, jope in komplete prve pomoči.

Izvajanje aktivnosti v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu in požarnim varstvom
V okviru te aktivnosti smo imeli usposabljanje za varno delo, pregled zasilne razsvetljave in opreme za
gašenje, izobraževanje za delo z ionizirajočimi sevanji; nabavili smo zaščitno opremo in gozdarske
hlače ter pregledali in dopolnili komplete prve pomoči in nosil.

Urejanje in skrb za rezervacijski sistem ter poročanje in statistika obiskovalcev
Urejanje in ažuriranje rezervacijskega sistema poteka sproti. Statistični podatki se zbirajo dnevno, za
nemoteno delo je potrebna stalna komunikacija med oddelkoma blagajna in prodaja. Kljub
povečanemu delu obsega (večja ponudba, večje število obiskovalcev …) je delo opravljeno redno in
natančno. Statistične podatke se redno spremlja in analizira.

Urejanje in skrb za promocijski material na informacijski točki
Promocijski material se dnevno dopolnjuje, naroča in ureja. Točka ponuja obiskovalcem informacije iz
ožjega in širšega območja parka, iz občine Divača, Krasa, Primorske, Slovenije. Informacijska točka
beleži vedno večji obisk, v točki se po urah menjujejo vodniki. Ugotovili smo, da veliko obiskovalcev
išče informacije o dodatni ponudbi v okolici.

Izvajanje del v zvezi z organizacijo in javnimi naročili
Redno se spremlja novosti s področja javnih naročil, javna naročila pa opravlja v skladu z Zakonom o
javnih naročilih.

Organizacija dela na blagajni vključujoč nadzor nad obiskom in delom vodičev skupin
Delo na blagajni poteka vsak dan, vse dni v letu. V času glavne sezone, ko je povečan obisk parka, sta
na blagajni dnevno prisotna dva zaposlena. Sedem zaposlenih je usposobljenih za opravljanje dela na
blagajni. Zaposlen na blagajni skrbi za dnevni nadzor nad obiskom in delom vodnikov. Vsakodnevno
se opravlja dnevne računovodske izpise- blagajniški dnevnik, prejemek, izdatek, polog denarja …
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Odgovoren je za nemoten potek dela, kar vključuje takojšnje odpravljanje morebitnih napak, okvar ali
nepravilnosti na jamski infrastrukturi. Vodnik je dolžan opravljati delo po navodilih vodje dela na
blagajni. Ocenjujemo, da je delo v prvem polletju potekalo v skladu z navodili in planom.

Organiziranje dela v trgovini s spominki
V februarju se je na pobudo direktorice na sestanku strokovnih služb sklenilo, da je treba začeti s
posodobitvijo spominkov v trgovini s spominki. Podane so bile usmeritve za prilagajanje ponudbe in
usmerjeno prodajo značilnih izdelkov iz našega območja. V skladu s temi je bila v marcu k sodelovanju
pozvana izdelovalka spominkov iz keramike, ki je na podlagi predstavitve arheoloških najdb izdelala
več spominkov, ki poudarjajo ta izjemno pomemben segment kulturne dediščine parka. V aprilu je bila
opravljena izbira osnutkov, ki so v maju pristali na prodajnih policah. Po smernicah je bilo izpeljanih še
več posodobitev - okrasni izdelki iz kamna, majice slovenske izdelave, otroške slikanice, izdelki iz
lesa … Delo v trgovini vodi samostojni strokovni sodelavec, skrbi za urejanje poslovodskih listinmesečne inventure, prejem blaga, dnevni polog denarja, blagajniški prejemek, izdatek, dnevnik … Za
nadomeščanje skrbijo vodniki in študentka. Vsa naročila so izvedena preko službe za organizacijo
obiska in trženje dejavnosti parka.

Skrb za organizacijo, koordinacijo in logistiko vodenja obiskovalcev in naravovarstvenega nadzora po
jamah in parku (učna pot Škocjan, Velika in Mala dolina, Mahorčičeva in Mariničeva jama)
Delo zajema sistematičen pristop k delu, saj se le na tak način delo opravi skladno s pričakovanji in po
planu. Vse organizirane skupine obiskovalcev se morajo najaviti najmanj 3 dni pred prihodom kar nam
omogoča rezervacijski sistem, na ta način se lahko preusmerja in organizira obisk po posamezni
ponudbi in po dnevih ter urah obiska. Za vsak obisk je treba zagotoviti ustrezno število vodnikov,
skupine se običajno delijo po številu in po jezikovnih različicah. Organizacija in koordinacija dela
poteka vsakodnevno, predvsem ker je v delo vključenih 27 vodnikov, sezonskih vodnikov in študentov,
ki opravljajo delo po parku, v jamskem sistemu in v muzejskih zbirkah. Ponudba za obiskovalce se
poveča konec pomladi, ko se organizira delo v muzejskih zbirkah na način, da so odprte vsak dan. V
Mahorčičevi jami je v pomladnem času organiziran voden ogled, od junija do oktobra pa samostojen
ogled pod nadzorom naravovarstvenih nadzornikov. V pomladnem času je v vodenje vključenih več
sodelavcev iz strokovnih služb parka, predvsem v strokovno vodenje po učni poti in v predstavitve
parka. Poleg vodenja in osveščanja obiskovalcev se opravlja tudi naravovarstveni nadzor po jamskem
sistemu in po ožjem zavarovanem območju parka. V ta namen je določen en naravovarstvenik na dan
za spremljanje stanja in ukrepanje ob kršitvah po planu in predvidenih lokacijah, kjer so kršitve
pogostejše. Kljub usmerjenosti v razvoj trajnostnega turizma prihaja nekajkrat na leto do dnevnih
viškov, v prvi polovici leta so to velikonočni in prvomajski prazniki glede na obisk jamskega sistema,
glede na obisk parka pa predstavlja dnevni višek pohod ob reki in jamski praznik Belajtnga. V prvem
polletju ni bilo zaznanih pritožb s strani obiskovalcev, prejeli pa smo pohvale za kakovostno in dobro
opravljeno delo - organiziranje, naravovarstveni nadzor in vodenje ter informiranje.

Vmesno periodično poročilo za UNESCO
V maju smo se udeležili delavnice v Pragi na temo UNESCO periodičnega poročila in se podrobno
seznanili z urnikom dejavnosti v zvezi s poročanjem do leta 2015. V prihodnjem letu bo objavljen
obrazec in potekala bodo izobraževanja za spletni vnos podatkov.

Izjava o avtentični in integralni vrednosti svetovne dediščine-splošna aktivnost
Kot lokacija naravne svetovne dediščine bomo v začetku leta 2012 oddali izjavo o integriteti lokacije,
izjava o avtentičnosti pa je potrebna le za lokacije kulturne dediščine. Izjave so sestavni del
dokumentacije periodičnega poročila.
7.3.b Izvesti reorganizacijo zavoda z namenom odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti in
zagotoviti izvajanje novih aktivnosti
V teku je reorganizacija naravovarstvene nadzorne službe in službe za organizacijo obiska in trženje
zaradi boljšega zagotavljanja pokritosti prostora z naravovarstvenimi nadzorniki, ki bo dokončno
izvedena, ko bodo pogoji za spremembo sistemizacije.
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7.3.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte
V spomladanskem obdobju smo od SVLR prejeli obvestilo, da projekt Snežnik, ki smo ga kot vodilni
partner prijavili na 2. javni razpis IPA Slovenija – Hrvaška, ni bil sprejet. Prav tako ni bil sprejet projekt
Mreža zavarovanih območij narave ob slovensko-hrvaški meji za trajnostni razvoj (2. javni razpis IPA
Slovenija – Hrvaška), v katerem je PŠJ sodeloval kot projektni partner, vodilni partner pa je bil RRC
Koper.
V sklopu evropskega teritorialnega sodelovanja, program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013, smo skupaj s partnerji Univerza v Trstu, Oddelek za geoznanosti, Univerza v Novi Gorici,
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina – Glavna direkcija za okolje, energijo in politike za gorata
območja – Geološka služba ter Društvo »Alpina delle Giulie«, prijavili projekt z naslovom »Trajnostni
geoturizem na klasičnem krasu« z akronimom GECK. Glavni cilj projekta je usklajeno upravljanje in
varstvo območja klasičnega krasa in podzemnih voda s posebnim poudarkom na »geosites« oziroma
geološke in geomorfološke vrednote teritorija kot elementi z visoko znanstveno in okoljsko vrednostjo
krajinske dediščine. Rezultati prijav bodo znani predvidoma aprila 2012.
V tem okviru smo pripravili tudi sklop aktivnosti za projekt Living Landscape, katerega vodilni partner
je Fakulteta za humanistične študije Univerze v Kopru (v nadaljnjem besedilu FHŠ UP). Glavne
aktivnosti PŠJ bodo povezane s popularizacijo gradnje in vzdrževanja kraškega suhozida in
vzpostavitvijo konzorcija mojstrov suhozida. Rezultati prijav še niso znani.
V oktobru in novembru smo pripravljali prijavo na Jadranski čezmejni program IPA ADRIATIC CBC, 2.
Javni razpis za standardne projekte. Pri prijavi projekta z naslovom »Adriatic UNESCO pot kot
integralni turistični produkt« je zaradi nepravočasne oddaje vsebin s strani drugih partnerjev, vodilni
partner Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica odstopil od oddaje vloge. Projekt naj bi
pripomogel k vzpostavitvi mreže mikro UNESCO destinacij kot inovativen celostni turistični produkt. S
tem bi pripomogli k učinkovitejšemu varovanju snovne in nesnovne dediščine in k trajnostnem razvoju
turizma v regijah. Glavni cilji projekta so bili vzpostavitev skupne raziskovalne metodologije za
analiziranje obstoječega stanja in turističnih potencialov mikro UNESCO destinacij; izobraževanje in
usposabljanje lokalnega prebivalstva o pomenu UNESCO programov za lokalni in regijski razvoj ter
povezovanje z lokalnimi skupnostmi in širjenje znanj na temo naravne in kulturne dediščine;
vzpostavitev komunikacijskega modela in skupne IT platforme. Pri prijavi projekta z naslovom »
Varovanje narave z vzpostavitvijo mreže izobraževalnih centrov« je prišlo do administrativne napake s
strani vodilnega partnerja, Javna ustanova Kamenjak, kar je privedlo do zavrnitve elektronske prijave.
Namen projekta je bila vzpostavitev skupne mreže izobraževalnih centrov, zlasti s poudarkom na
varstvu narave in ohranjanju biodiverzitete, izobraževanju lokalne skupnosti in ozaveščanju širše
javnosti ter izmenjavi znanj in dobrih praks med partnerji projekta.

Koordinacija, logistika, administracija in stiki z javnostmi v sklopu projekta Climaparks CB005
Aktivnosti so v teku, pripravljajo se vmesna poročila, komunikacija z Regionalno informacijsko pisarno
Štanjel, SVLR Ljubljana, projektnimi partnerji.

Izvajanje projekta Monitoring svetovne dediščine v sodelovanju z BfN in WH lokacijami srednje in
vzhodne Evrope Unesco
V januarju smo se udeležili Nacionalnega informativnega dne programa Interreg IVC z namenom, da
se oblikuje projekt za oblikovanje kriterijev monitoringa svetovne dediščine z različnimi UNESCO
lokacijami. Zaradi premalo zainteresiranih lokacij, projekt ni bil oddan.

Izvajanje projekta ALCA (Čezmejno sodelovanje Slovenija-Italija 2007-2013)
Prejeli smo zavrnitev projekta ALCA.
7.3.d Pripravljati mnenja, pogodbe, obvestila in informacije
V januarju je bilo podano strokovno mnenje o ponudbi porok pred J'kopinovim skednjem, ki bi jih
organizirala Gostilna Mahnič v PŠJ. Naše končno stališče je, da se poroke pred J'kopinovim skednjem
ne dovolijo, da pa je pod določenimi pogoji dopustno organizirati poroke pred upravo parka v
Škocjanu 2 in pred novim PKC v Matavunu 8. Usklajuje se pogodba o izposoji predmetov za razstavo v
J'kopinovem skednju s Pokrajinskim muzejem Koper.
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Organizacija in koordinacija pri snemanjih v parku
Gostili smo vrsto lokalnih in mednarodnih skupin od japonskih, kitajskih in ameriških do mednarodnih
kot je CNN, National Geographic, Canon. Zaradi neusklajenosti in boljše organizacije smo z MOP uvedli
sistem obveščanja med izdajateljem dovoljenja, upravljavcem in zainteresirano stranko. Vse v izogib
snemalcem, ki bi radi še isti ali naslednji dan snemali brez najave in logistične podpore PŠJ, ki je pri
tem zaradi naravovarstvenega nadzora nujna organizacijsko pa ni majhna.

Organizacija in koordinacija pri sejah strokovnega sveta
Redna seja strokovnega sveta je bila v sredini septembra in na njej je bilo obravnavanih vrsto tem
npr. rekonstrukcija in novo zgrajeni objekt v okviru Info centra, prenova turistične infrastrukture v Tihi
in Šumeči jami, nadaljevanje dela skupine za nosilno kapaciteto v Parku Škocjanske jame, informacija
in razprava o predvidenem raziskovanju sifonov v Škocjanskih jamah z namenom povezave s Kačno
jamo, predlogi renaturacije nekaterih delov jame (ponvice), predlog za ustanovitev komisije za
poimenovanje jam, dvoran ... v Škocjanskih jamah zaradi zmede in dvojnega poimenovanja,
informacije o DPN za avtocesto Ilirska Bistrica – Divača.

Priprava naravovarstvenih mnenj
Za potrebe Zavoda za varstvo narave OE Nova Gorica smo pripravili vrsto mnenj za naravovarstvene
smernice na vplivnem območju parka in v parku za vzdrževalna dela v strugi Reke, za več širitev
proizvodnje in za gradnjo različnih pomožnih kmetijskih objektov. Sodelovali smo pri smernicah in
opozarjanju na kumulativne učinke ki jih prinaša širitev dejavnosti in uvajanje novih dejavnosti v
vplivnem območju PŠJ kot so npr: bioplinarne, selitev Delamarisa v Pivko, povečevanje kurjih farm in
drugih dejavnosti. Poleg omenjenih pa še avtocestna povezava med Divačo in Ilirsko Bistrico, vojaško
vadbišče Poček in Bač ter druge. Omenjene dejavnosti kumulativno ogrožajo park vendar zakonodaja
ne predvideva tovrstnega vrednotenja.

7.3.e Sodelovati pri upravljanju in zajemanju podatkov pri avtomatski meteorološki
postaji parka

Sodelovati pri upravljanju in zajemanju podatkov pri avtomatski meteorološki postaji parka
Redno poteka izvajanje tedenskega čiščenja in kontrol vzorčevalnika ter popisa padavin po predhodno
pripravljenih razporedih.

Priprava integralnega pristopa k monitoringu klimatskih sprememb v sklopu projekta Climaparks
Opravljen je bil pregled minulega dela na področju integriranega monitoringa. Novembra so bili zbrani
pregovori o vremenu znani v okoliških vaseh. Pisni pregled del z načrtovanimi dejavnostmi bo na voljo
v letnih poročilih, ki bodo pripravljena po posameznih področjih.

Priprava metodologije monitoringa površja v sklopu projekta Climaparks
V sklopu projekta smo se udeležili tematskega sestanka projektne skupine v Sečoveljskih solinah.
7.3.f Skrbeti za odnose z javnostmi
O dejavnostih parka smo obveščali v divaškem občinskem glasilu:
BELTRAM Gordana, Park Škocjanske jame, Aktualno, Glasnik Občine Divača, letnik 17, št. 5, december
2011, str. 4.
CERKVENIK Rosana, Jamski praznik – Belajtnga 2011, Glasnik Občine Divača, letnik 17, št. 2, julij
2011, str. 9.
CERKVENIK Rosana in GOMBAČ Nika, Združenje rejcev lipicanca Slovenije na jamskem prazniku –
Belajtngi, Zgodilo se je, Glasnik Občine Divača, letnik 17, št. 4, oktober 2011, str. 6.
KOGOJ Katarina, Nagajivec je izmaknil zaklad, Zgodilo se je, Glasnik Občine Divača, letnik 17, št. 5,
december 2011, str. 12.
KRANJC Darja, Domači likerji, Glasnik Občine Divača, letnik 17, št. 1, april 2011, str. 9.
KRANJC Darja, Trava je kruh, žetev pa važno opravilo, Glasnik Občine Divača, letnik 17, št. 1, april
2011, str. 12-13.
KRANJC Darja, Regratove dobrote, Glasnik Občine Divača, letnik 17, št. 2, julij 2011, str. 15.
KRANJC Darja, Suhozid na Krasu, Glasnik Občine Divača, letnik 17, št. 2, julij 2011, str. 17.
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KRANJC Darja, Narava in arheologija ob zvoku harf v objemu parka, Glasnik Občine Divača, letnik 17,
št. 2, julij 2011, str. 23.
KRANJC Darja, Praznovanje ob 40. obletnici UNESCO programa Človek in biosfera (MAB) skozi oči
otrok, Zgodilo se je, Glasnik Občine Divača, letnik 17, št. 5, december 2011, str. 7-8.
MOZETIČ Sidonija, Ob 25-letnici vpisa Škocjanskih jam na seznam svetovne dediščine in 15-letnici
parka odprtje novega promocijsko-kongresnega centra Pr' Nanetov'h, Aktualno, Glasnik Občine
Divača, letnik 17, št. 5, december 2011, str. 5.
ZORMAN Tomaž V. M. in., Na širšem območju struge Reke pomagali žabicam čez cesto, Glasnik
Občine Divača, letnik 17, št. 1, april 2011, str. 13.
Novembra je ob praznovanju 25. obletnice vpisa ŠJ na seznam svetovne dediščine UNESCO in 15.
obletnice ustanovitve PŠJ izšla posebna dvojezična številka revije Kras (Kras, november 2011, št. 113).
V njej so bili objavljeni sledeči prispevki:
BELTRAM Gordana, 25 let vpisa Škocjanskih jam v Unescovo dediščino in 15 let parka Škocjanske
jame, str. 4-7.
ZUPANC HRASTAR Suzana, Park Škocjanske jame – Pomemben dejavnik ohranjanja narave in
spodbujanja razvoja, str. 8-11.
KRANJC Andrej, Škocjanske jame in Unescova svetovna dediščina nekdaj in danes, str. 12-15.
HAFNER Marjutka, UNESCO – Zagovornik svetovne dediščine, str. 16-19.
KRAFFT Hans, Zgodba o slovenski pokrajini in njenih prebivalcih, str. 20-21.
ZORMAN Tomaž, Naravovarstveniki v parku Škocjanske jame, str. 22-25.
ŠTURM Samo, Ohranjanje življenjske pestrosti v parku, str. 26-29.
DEBEVEC GERJEVIČ Vanja, Znanje kot vrednota, str. 30-33.
KRANJC Darja, Domačija Pr Nanetovh – Potovanje skozi čas, str. 34-37.
PEČAR Črtomir, Investicije in investicijsko vzdrževanje v jamah in v parku od leta 1997 do leta 2011,
str. 38-41.
MARTINČIČ Jana, Utrip turizma v parku Škocjanske jame, str. 42-45.
CERKVENIK Rosana, Dinarski kras, str. 46-49.
PERIC Borut, Razvoj parka v prihodnje, str. 50-53.
FEDRIGO Katja, Razmišljanje domačinke o javnem zavodu Park Škocjanske jame, str. 54.
Publikacije UNESCO:
DEBEVEC Gerjevič, Vanja. 2011. Education for sustainable tourism. (poslano v objavo)
Ostali prispevki:
CERKVENIK Rosana, Two centuries of exploration, tourist use, management and protection of
Škocjanske jame, Krasoslovna šola.
DEBEVEC Gerjevič, Vanja. 2011. Culture and Wetlands: Ecotourism possibilties and challenges for
mediteranean wetlands, MED- INA, Athens, Greece.
Obvestila o novostih, o ponudbi parka so bila pripravljena za vsak dogodek sproti.

Ažurirnje in posodobitve spletnega portala parka
Pripravljen je bil predlog posodobitev spletnega portala PŠJ. Opravljen je bil sestanek z izvajalcem.
Poleg pobude o vgradnji povezav na ostale portale PŠJ ter profil parka na Facebook-u, je bila razvita
zamisel o možnosti nalaganja seznamov želenih študentskih raziskav na portal.
Na portalu so bili objavljeni sledeči prispevki:
CERKVENIK Rosana, Delavnica »Ekosistemske usluge parka Škocjanske jame«, 9.5.2011
CERKVENIK Rosana, Jamski praznik – Belajtnga 2011, 3. 6. 2011
KOGOJ Katarina, Nagajivec je izmaknil zaklad, 4. 11. 2011
KRANJC Darja, Domači likerji, 9. 2. 2011.
KRANJC Darja, Trava je kruh, žetev pa važno opravilo, 14. 3. 2011.
KRANJC Darja, Regratove dobrote, 3. 5. 2011.
KRANJC Darja, Na pravljico v jamo, 10. 5. 2011.
KRANJC Darja, Suhozid na Krasu, 18. 5. 2011.
KRANJC Darja, Z mentoricami v Šturmovce in Krapinsko-Zagorsko županijo, 16. 6. 2011.
KRANJC Darja, Narava in arheologija ob zvoku harf, 21. 6. 2011.
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KRANJC Darja, Praznovanje 40. Obletnice UNESCO programa Človek in biosferna (MAB) skozi oči
otrok, 7. 11. 2011
LOZEJ Borut, Novo obdobje raziskovanja Škocjanskih jam, 7. 12. 2011
MOZETIČ Sidonija, Delavnica o obnovljivih virih energije z demonstracijo sončnih kolektorjev, 21. 5.
2011.
MOZETIČ Sidonija, Prvi jugovzhodnoevropski forum mladih za svetovno dediščino tudi v PŠJ, 26. 5.
2011.
MOZETIČ Sidonija, Obiskali smo Triglavski narodni park, 7. 6. 2011.
MOZETIČ Sidonija, Mladi raziskovalci že drugo leto zapored v PŠJ, 14. 6. 2011.
MOZETIČ Sidonija, 25 obletnica vpisa na Unescov seznam svetovne dediščine in 15 let parka, 25. 11.
2011
MOZETIČ Sidonija, Odprtje promocijsko kongresnega centra Pr Nanetovh, 25. 11. 2011
ZORMAN Tomaž, Naravovarstveniki na 16. memorialu Danilo Re, 10.20.2011.
ZORMAN Tomaž, Akcija »Pomagajmo žabicam v parku Škocjanske jame« 17.3.2011.
ZORMAN Tomaž, Izobraževanje za kandidate za sodelavce parka Škocjanske jame, 15.2.2011.
ZORMAN Tomaž, Naj pot 2011 je: Učna pot Škocjan, 5. 12. 2011
ZORMAN Tomaž, Konferenca EUROPARC v Swabian Alb Biosphere Reserve – Biosfernem rezervatu
Švabsko gričevje, 23. 12. 2011
Poleg tega se je s pomočjo portala obiskovalce od 22. 3. 2011 obveščalo o novih možnostih ogleda
Mahorčičeve in Mariničeve jame. Prav tako so bila na portalu objavljena druga javna vabila na
dogodke v parku, vključujoč tiste, ki so jih za širšo javnost pripravili domačini (Pohod ob ponoru reke
Reke, Škocjanski festival, Kačiš'nca …) Rubrika Kaj pa danes? je bila posodobljena s fotografijami iz
letošnje Belajtnge.

Ažuriranje Face Book profila parka
Face Book (v nadaljnjem besedilu FB) profil Parka Škocjanske jame se dnevno ažurira, saj je zaprtega
tipa in namenjen ogledovanju in obveščanju tistih uporabnikov FB, ki želijo s PŠJ stopiti v prijateljski
odnos. Poleg obveščanja o dogodkih v parku, se profil uporablja z namenom širjenja trajnostnega
načina razmišljanja, praks, varstva narave in kulturne dediščine ter promocije pobud sorodnih inštitucij
in organizacij na lokalnem, regijskem, nacionalnem in mednarodnem nivoju. S tovrstnim početjem cilja
na dolgoročno oblikovanje mreže ozaveščenih prijateljev. Trenutno število prijateljev PŠJ FB profila je
4300.

Objava člankov v medijih in anketiranje v zvezi s projektom Climaparks
V okviru projekta Climaparks so potekale priprave na izdelavo projektne spletne strani, kjer so že
gotove spletne pod-strani o projektu z e-urednikom. Potekajo priprave za nadgradnjo. Anketiranje ni
bilo izvedeno zaradi spremenjenih delovnih prioritet vodilnega partnerja.

Izdelava animacijskih shem v okviru projekta Climaparks
Opravljali smo pogovore z morebitnimi izvajalci in pripravljali osnutke vsebin. Aktivnost se bo
nadaljevala v letu 2012. Vsebine bodo objavljene na interaktivnih informacijskih točkah, ki so kupljene
v ta namen. (touch screen na info centru in v Škocjan 3)

Priprava računalniškega programa za meteorološke podatke in opreme za predstavitev v okviru
projekta Climaparks
Delo bo izvedeno v drugi polovici leta. Nabavili smo samostoječe digitalne informacijske točke, ki so
nameščene v Škocjan 3 – naravoslovni center in v informacijskem kiosku v informacijskem centru
parka.

Filmska predstavitev "Podvodni svet" v Divači - muzej kino-Ramsar
Ob svetovnem dnevu mokrišč smo povabili v knjižnico v Divači dr. Cirila Mlinarja, ki nam je predstavil
dokumentarne filme o podvodni favni.
7.3.g Izvajati finančno - računovodske naloge
S Pravilnikom o računovodstvu je v zavodu urejena organizacija in vodenje računovodstva. Delo
poteka nemoteno in v sodelovanju s službami MOP, ki so za to zadolžene. Zaradi rokov, ki jih mora
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finančno računovodska služba upoštevati, bo potrebno več naporov vložiti v ažurno pripravo
programov dela, ki so osnova za izdelavo finančnega načrta ter posledično finančnega poročanja.
7.3.h Povečevati usposobljenost in učinkovitost posameznih služb (interna izobraževanja,
udeležba na seminarjih, samoizobraževanje)
Sodelavci smo se udeležili:
- predavanja mag. Cegnarjeve o klimatskih spremembah
- delavnice »Spremljanje stanja naravnih vrednot«
- usposabljanja na temo ionizirajočega sevanja in pridobitev potrdila
- mednarodne konference EuroMAB 2011
- mednarodne delavnice "Vključevanje in dviganje zavesti deležnikov" v sklopu projekta Habit-Change
na Bledu (TNP)
- mednarodne konference Kras 2011 v Lipici
- mednarodne konference Biološka znanost in družba
- konference EKO-TURIZEM – POVEZOVANJE KULTUR
- rednega letnega zasedanja federacije EUROPARC, septembra v Bad Urach, Nemčija.

Poletna šola etnološkega filma
Poletna šola etnološkega filma je letos potekala v istem terminu kot EuroMAB konferenca, ki je
obsegala ključne vsebine za vzpostavljanje promocijsko-kongresnega centra parka Škocjanske jame,
zato se je nismo udeležili.

EuroMAB 2011
V juniju so potekale priprave na udeležbo na kongresu EuroMAB 2011, ki je potekal v Biosfernem
območju Lake Värnen na Švedskem. Biosferno območje Kras se je predstavilo na delavnici o
trajnostnem turizmu, z naslovom predstavitve Izzivi in priložnosti trajnostnega turizma v vzhodni in
jugovzhodni Evropi, ter kot organizator delavnice Mreženje biosfernih območij v skladu s skupnimi
temami.
12. 9. 2011 smo organizirali srečanje vseh biosfernih območji in zainteresirani javnosti predstavili
novosti in delo na kongresu.

Krasoslovna šola
Udeležili smo se 19. krasoslovne šole »Dinarski kras«, letošnja tema je bila Varovanje kraškega
podzemlja. V okviru krasoslovne šole je izšla tudi publikacija, v kateri je bil tudi prispevek PŠJ z
naslovom »Two centuries of exploration, tourist use, management and protection of Škocjanske
jame«. Kot običajno smo tudi letos gostili udeležence krasoslovne šole na ogledu Škocjanskih jam.

Kongres o izobraževanju in interpretaciji dediščine
Predvidena udeležba na delavnici (večdnevni) bo prestavljena zaradi pomanjkanja časa v leto 2012;

25. obletnica UNESCO (strokovno srečanje, obletnica,slavnostna seja …)
25. obletnico vpisa Škocjanskih jam na seznam UNESCO in 15 let PŠJ smo obeležili 25. 11. v osnovni
šoli Bogomirja Magajne v Divači. Slavnostni govornik je bil evropski komisar za okolje dr. Janez
Potočnik, nagovor pa je imela tudi častna gostja, vodja Oddelka za Evropo in Severno Ameriko v
Centru za Svetovno dediščino v Parizu Petya Totcharova. Zbrane obiskovalce so pozdravili še
direktorica Parka Škocjanske jame, dr. Gordana Beltram, župan občine Divača Drago Božac in vodja
Sektorja za ohranjanje narave na ministrstvu za okolje in prostor Mladen Berginc. Kulturni program so
oblikovali otroci dramskega in raziskovalnega krožka ter otroški in mladinski zbor iz osnovne šole dr.
Bogomirja Magajne Divača, Košanski oktet, mladinski komorni orkester Mirarco, Društvo ljubiteljev
baletnih umetnosti Divača in Pihalni orkester Divača.
Ob tej priložnosti je bila izdana tudi posebna številka revije Kras posvečena Parku Škocjanske jame. V
njej je bil pregled skozi 15 let delovanja parka in predstavljeni načrti za prihodnost.

Študijski obisk parkov znotraj EU v okviru projekta Climaparks
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Od 3. do 6. 10. smo se udeležili študijskega obiska v okviru projekta Climaparks v nacionalni park Lake
District v Angliji. Spoznali smo primer dobre prakse upravljanja zavarovanega območja. Temeljni
namen je spoznavanje praktičnih rešitev v Evropi za boj proti podnebnim spremembam.

Udeležba na konferenci Climaparks
Novembra je v Venzonu v Italiji potekala prva strokovna konferenca projekta Climaparks. Partnerji
projekta so se srečali s predstavniki institucij in preko 90 udeleženci, ki jih zanimajo podnebne
spremembe v zavarovanih območjih. Partnerji so predstavili tako osnovne cilje in aktivnosti projekta
kot tudi vrsto zanimivih podatkov iz analiz monitoringa flore, favne in habitatov. Predstavljene so bile
tudi politike in načini soočanja s podnebnimi spremembami v Sloveniji, Italiji, Alpah in Evropski uniji.
Konferenco je organiziral Deželni naravni park Julijskih Predalp.
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3. Finančno poročilo
3.1 PRIHODKI
Realizirana vrednost ustvarjenih prihodkov celotne dejavnosti zavoda v letu 2011 je 1.975.964 EUR.
3.1.1 Prihodki redne dejavnosti
Razdelitev prihodkov po posameznih postavkah je naslednja:
- prihodki proračuna RS - Ministrstvo za okolje in prostor: 637.435 EUR,
- prihodki proračuna RS za kandidature in programe:
• Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kulturo – projekt Dinarski kras 27.375 EUR
• Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 12.500 EUR,
- prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu 1.217.736 EUR,
- prihodki od projektov in druga sofinanciranja 80.918 EUR.
•

Prihodki proračuna RS – Ministrstvo za okolje in prostor

Predvidena sredstva, prejeta iz proračuna RS za opravljanje redne dejavnosti javne službe ohranjanja
narave znašajo na letni ravni 637.434,95 EUR. Poleg redne dejavnosti je sofinanciran tudi program
vpisa Dinarskega krasa na seznam UNESCO v višini 16.031 EUR.
•

Ministrstvo za kulturo je sofinanciralo projekt Dinarski kras v višini 11.344 EUR

•

Prihodki proračuna RS za programe – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo

Programa MAB, potrjen s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je bi izveden v
vrednosti 10.000 EUR. Preko programa Nacionalne komisije za UNESCO smo realizirali program v višini
2.500 EUR.
•

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

Načrtovani prihodki redne dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2011 znašajo 1.217.736
EUR.
3.1.2 Prihodki projektov
Prihodki iz naslova projektov znašajo 80.918 EUR :
- 77.079,34 EUR prihodki projekta CLIMAPARKS,
- 1.372,00 EUR namenska sredstva MK (sofinanciranje kulturnega projekta),
- 2.466,32 EUR občinska sredstva za sofinanciranje jamskega praznika.

3.2 PREJETA SREDSTVA ZA INVESTICIJE
3.2.1 Sredstva strukturnih skladov
V okviru programa strukturnih skladov je v letu 2011 Ministrstva za gospodarstvo – Direktorat za
turizem namenilo PŠJ 631.384 EUR namenskih sredstev za investicije.
3.2.2 Sredstva sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Sredstva sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, prenesena iz leta 2010 v višini 15.000 EUR so bila
realizirana v letu 2011.
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3.2.3 Sredstva projektne dejavnosti
Prejeta sredstva za investicije iz projekta CLIMAPARKS znašajo 25.006 EUR, iz spomeniškovarstvenega projekta MK pa smo prejeli 32.000 EUR za izvedbo slikopleskarsko-restavratorskih del v
Matavunu 8.

Struktura sredstev in namen njihove porabe v letu 2011 sta prikazana v tabeli 1 in 2:

Tabela 1: PRIHODKI IN PREJETA SREDSTVA CELOTNE DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA
PARK ŠKOCJANSKE JAME ZA LETO 2011
(zneski v EUR)

VRSTA PRIHODKA

PRIHODKI IN PREJETA
SREDSTVA ZA IZVAJANJE
I. JAVNE SLUŽBE (A.+B.+C.)

A.
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

PRIHODKI IN PREJETA
SREDSTVA IZ SREDSTEV
JAVNIH FINANC (1.+2.+3.)
SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA
SREDSTVA ZA TEKOČO
PORABO (Ministrstvo za okolje
in prostor)
SREDSTVA ZA PROGRAM
DINARSKI KRAS (MOP, MK)
PRIJAVA NA RAZPIS
(Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano)
SREDSTVA ZA INVESTICIJE
(Ministrstvo za kulturo)
SREDSTVA ZA POSEBNE
PROGRAME REDNE
DEJAVNOSTI

Realizacija
1.1.-31.12.2011

Indeks
skupaj
plan 11 /
plan 10

Indeks
skupaj
plan 2011 /
real. 2011

Plan
2010

Plan
2011

710.869,19

730.834,18

728.148,62

103

100

633.433,00

697.464,18

696.810,30

110

100

633.433,00

697.464,18

696.810,30

110

100

633.433,00

637.433,00

637.434,95

101

100

28.031,18

27.375,35

32.000,00

32.000,00

18.370,00

16.338,32

93

89

SREDSTVA IZ OBČINSKIH
2. PRORAČUNOV
SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IZ SREDSTEV
3. PRORAČUNA EU
DRUGI PRIHODKI IN
PREJETA SREDSTVA ZA
IZVAJANJE DEJAVNOSTI
JAVNE SLUŽBE
B. (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV IZ
1. NASLOVA JAVNE SLUŽBE

19.650,00
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2. PREJETE OBRESTI
PREJETE DIVIDENDE IN
DRUGI DELEŽI V DOBIČKU
PODJETIJ IN FINANČNIH
3. INSTITUCIJ
DRUGI PRIHODKI IZ
NASLOVA IZVAJANJA
4. JAVNE SLUŽBE
Program MaB (Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Urad
4.1. komisije UNESCO),
4.2. Program UNESCO
Sofinanciranje
kulturnega
4.3. projektra "suhozid na krasu"
Drugi programi (v letu 2009
Sofinanciranje
prireditev
4.4. (Občina Divača)
DONACIJE IZ DOMAČIH
5. VIROV
6. DONACIJE IZ TUJIH VIROV
DRUGI PRIHODKI IN
PREJETA SREDSTVA
C. SKLADOV
Sklad kmetijskih zemljišč in
1. gozdov RS
PRIHODKI IN PREJETA
SREDSTVA OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV NA
II. TRGU (A + B)
PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV NA
A. TRGU (1.+2.+3.+4.+5.+6+7.)
PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV NA
1. TRGU
Prihodki od prodaje blaga in
1.1. storitev
1.2. Prihodki od vstopnin
1.3. Drugi prihodki

19.650,00

15.870,00

16.338,32

81

103

10.650,00

10.000,00

10.000,00

94

100

7.000,00

2.500,00

2.500,00

36

100

1.370,00

1.372,00

2.000,00

2.466,32

100

123

2.000,00

2.500,00

57.786,19

15.000,00

15.000,00

26

100

57.786,19

15.000,00

15.000,00

26

100

1.867.919,01

1.907.585,69

1.951.204,83

102

102

975.750,00

1.174.775,14

1.217.735,83

120

104

945.750,00

1.132.000,00

1.173.943,63

120

104

50.750,00

55.000,00

51.056,00

108

93

890.000,00

1.060.000,00

1.097.342,97

119

104

5.000,00

15.000,00

25.544,66

300

170

1.4. Izredni prihodki

0,00

1.5. Prevrednotovalni prihodki

0,00

2. PREJETE OBRESTI
PRIHODKI OD NAJEMNIN,
ZAKUPNIN IN DRUGI
3. PRIHODKI OD PREMOŽENJA

100

2.000,00

0,00
30.000,00

0
159,53

42.775,14

39.266,00

143

92
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PREJETE DIVIDENDE IN
DRUGI DELEŽI V DOBIČKU
PODJ. IN FINANČNIH
4. INSTITUCIJ
DRUGI PRIHODKI, KI NE
IZHAJAJO IZ IZVAJANJA
5. JAVNE SLUŽBE
DONACIJE IN
SOFINANCIRANJA IZ
6. DOMAČIH VIROV

0,00

7. DONACIJE IZ TUJIH VIROV
PRIHODKI IN PREJETA
SREDSTVA PROGRAMOV
DEJAVNOSTI PRODAJE
BLAGA IN STORITEV NA
B. TRGU (1.+2.)

892.169,01

732.810,55

733.469,00

82

100

40.172,08

101.426,57

102.085,02

252

101

0,00

0,00

40.172,08

101.426,57

102.085,02*

252

101

0,00

0,00

0,00

0,00

851.996,93

631.383,98

631.383,98

74

100

2.578.788,20

2.638.419,87

2.679.353,45

102

102

1. Projektna dejavnost
1.1. Mednarodni projekt "SNEŽNIK"
1.2. Mednarodni projekt "Climaparks"
1.3. Mednarodni projekt "ALCA"
Mednarodni projekt "SloHra
1.4. P.Ar.C.net"
2. Strukturni skladi

SKUPAJ PRIHODKI IN
I.+II. PREJETA SREDSTVA

0,00

0,00

4.366,67

* sredstva prejeta od projekta Climaparks v višini 102.085 EUR so prejeta za:
- investicije v višini 25.006 EUR
- plače in materialne stroške v višini 77.079 EUR.
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Tabela 2: ODHODKI CELOTNE DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA PARK ŠKOCJANSKE
JAME ZA LETO 2011
(zneski v EUR)
Indeks
skupaj
plan 2011
/realiz.
2011

Plan
2010

Plan
2011

ODHODKI ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE (A.+B.+C.)

710.869,19

730.834,17

724.310,00

103

99

ODHODKI ZA IZVAJANJE
REDNE DEJ.JAVNE
SL.(1.+2.+3.+4.+5.)

633.433,00

669.432,99

669.434,95

106

100

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSL

531.330,32

527.058,53

556.184,13

99

106

1.1

plače in dodatki

431.089,67

446.309,78

479.399,61

104

107

1.2

regres za letni dopust

15.224,00

15.224,00

15.224,00

100

100

1.3

povračila in nadomestila

74.573,68

57.000,00

61.202,76

76

107

1.4

sredstva za delovno uspešnost

0,00

0,00

sredstva za nadurno delo
drugi izdatki zaposlenim (jubilejne
nagrade, odpravnine idr.)

0,00

0,00

0,00

288,75

10.442,97

8.236,00

79

0

PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE

102.102,68

110.374,46

81.250,82

108

74

prispevki delodajalcev

102.102,68

110.374,46

81.250,82

108

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VRSTA ODHODKA

I.

A

1.

1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

premije KDPZ

Realizacija
1.1.-31.12. 2011

Indeks
skupaj
plan 11 /
plan 10

357,76

davek na izplačane plače
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
pisarniški in splošni material in
storitve, tiskarske storitve
posebni materiali in storitve, drobni
inventar, zar. publikacije, službena
oprema, vet. in zdr.storitve
energija, voda, komunalni stroški,
ogrevanje
prevozni stroški in storitve, gorivo,
vzdrževanje vozil, zavarovanje vozil
izdatki za službena potovanja
tekoče vzdrževanje, parkovna
infrastruktura, zavarovanje oseb,
premoženja
najemnine in zakupnine, nadomestilo
za uporabo stavbnih zemljišč
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3.8
3.9

4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
B.
1.
2.
3.
4.
5.
C.
1.
2.
3.
4.
5.

II.

odškodnine
drugi operativni odhodki,
izobraževanje, članarine, provizije,
sodni postopki, podjemne pogodbe,
avtorski honorarji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FINANČNI ODHODKI

0,00

0,00

0,00

zamudne obresti

0,00

0,00

0,00

obresti kreditov

0,00

0,00

0,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

0,00

32.000,00

32.000,00

amortizacija

0,00

0,00

0,00

investicije

0,00

32.000,00

32.000,00

investicijski inženiring

0,00

0,00

0,00

19.650,00

46.401,18

39.875,05

0,00

0,00

10.744,63

0,00

0,00

1.546,90

19.650,00

46.401,18

23.106,28

0

0

0,00

0,00

4.477,24

57.786,19

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE

0,00

0,00

0,00

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

0,00

0,00

0,00

FINANČNI ODHODKI

0,00

0,00

0,00

57.786,19

15.000,00

15.000,00

26

1.867.919,01

1.907.585,70

2.034.104,00

102

ODHODKI ZA IZVAJANJE
PROGRAMOV DEJAVNOSTI
JAVNE SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIH
PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
FINANČNI ODHODKI
INVESTICIJSKI ODHODKI
ODHODKI, FINANCIRANI IZ
SREDSTEV SKLADOV (Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov RS)
(1.+2.+3.+4.+5.)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIH

INVESTICIJSKI ODHODKI
ODHODKI ZA IZVAJANJE
DEJAVNOSTI PRODAJE BLAGA
IN STORITEV NA TRGU
(A.+B.+C.)

236

86

236

50

26

106

58

A.

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.2
3.
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.
4.1
4.2

ODHODKI ZA IZVAJANJE
REDNE DEJ.PRODAJE BLAGA
IN STOR. NA TRGU
(1.+2.+3.+4.+5.)

973.635,68

1.169.439,52

1.293.890,00

120

110

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIH

179.278,17

255.132,34

223.267,61

142

88

plače in dodatki

146.091,96

177.080,00

155.226,95

121

88

6.920,00

7.000,00

8.044,49

101

115

povračila in nadomestila

12.878,96

35.600,00

35.640,92

276

100

sredstva za delovno uspešnost

10.032,00

20.000,00

6.360,00

199

32

2.972,00

7.500,00

5.926,12

252

79

0,00

4.752,34

8.696,42

383,25

3.200,00

3.372,71

835

105

PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE

3.480,89

24.087,00

24.396,42

692

101

prispevki delodajalcev

3.480,89

24.087,00

24.396,42

692

101

0,00

0,00

0,00

540.443,56

628.471,00

579.905,33

116

92

180.000,00

222.471,00

212.278,37

124

93

5.000,00

10.000,00

12.050,64

200

121

50.000,00

70.000,00

47.405,13

140

68

15.000,00

20.000,00

19.775,83

133

99

30.000,00

30.000,00

16.410,42

100

55

140.000,00

155.000,00

174.075,33

111

112

6.000,00

6.000,00

7.848,95

100

131

114.443,56

115.000,00

90.060,66

100

78

10.000,00

12.000,00

43.143,62

120

360

zamudne obresti

0,00

0,00

0,00

obresti kreditov

10.000,00

12.000,00

10.760,93

120

90

regres za letni dopust

sredstva za nadurno delo
drugi izdatki zaposlenim (jubilejne
n,. solidarnostna pomoč)
premije KDPZ

davek na izplačane plače
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
pisarniški in splošni material in
storitve, tiskarske storitve
posebni materiali in storitve, drobni
inventar, zaračunljive publikacije,
službena oprema, zdravstvene
storitve
energija, voda, komunalni stroški,
ogrevanje
prevozni stroški in storitve, gorivo,
vzdrževanje vozil, zavarovanje vozil
izdatki za službena potovanja
tekoče vzdrževanje, parkovna
infrastruktura, zavarovanje
premoženja
najemnine in zakupnine, nadomestilo
za uporabo stavbnih zemljišč
odškodnine
drugi operativni odh., izobraž., član.,
provizije, sodni postopki, podjemne
pogodbe, avtorski honorarji
FINANČNI ODHODKI

0,00
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4.3
5.
5.1
5.2
5.3

B.

1.
2.
3.
4.
5.
C.

1.
2.
3.
4.
5.

odpisi neizterljivih terjatev
INVESTICIJSKI ODHODKI
investicije
amortizacija

0,00

0,00

32.382,69

240.433,06

249.749,18

423.177,12

0,00

0,00

153.225,01

240.433,06

249.749,18

269.952,11

0,00

0,00

0,00

104

169

104

108

investicijsko vzdrževanje
ODHODKI ZA IZVAJANJE
PROGRAMOV DEJAVNOSTI
PRODAJE BLAGA IN
STORITEV NA TRGU - projekti
(1.+2.+3.+4.+5.)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSL

42.286,40

106.762,19

108.829,92

252

102

13.475,00

20.095,20

22.521,92

149

112

PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE

2.570,00

8.317,20

3.040,64

324

37

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

3.565,00

59.553,14

56.945,59

1.670

96

0,00

0,00

0

22.676,40

18.796,65

26.321,77

83

851.996,93

631.383,98

631.383,98

74

100

0,00

0,00

0,00

PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE

0,00

0,00

0,00

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

0,00

0,00

0,00

FINANČNI ODHODKI

0,00

0,00

0,00

851.996,93

631.383,98

631.383,98

74

100

2.578.788,20

2.638.419,87

2.758.414,00

102

104

FINANČNI ODHODKI
INVESTICIJSKI ODHODKI
ODHODKI, FINANCIRANI IZ
SREDSTEV SKLADOV
(Strukturni skladi)
(1.+2.+3.+4.+5.)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSL

INVESTICIJSKI ODHODKI

I. + II. SKUPAJ ODHODKI IN
INVESTICIJE
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3.3. ODHODKI
Odhodki v letu 2011 znašajo 1.896.006 EUR.
3.2.1 Odhodki redne dejavnosti
Razdelitev odhodkov po posameznih postavkah je naslednja:
•
stroški plač in drugi izdatki zaposlenim skupaj z dajatvami znašajo 922.953 EUR, od tega
637.433 EUR krije proračun RS, 285.520 EUR programi, projekti in dejavnost prodaje blaga in
storitev na trgu,
•
stroški materiala in storitev 606.441 EUR,
•
prevrednotovalni poslovni odhodki znašajo 32.383 EUR,
•
drugi odhodki 53.346 EUR,
•
stroški financiranja 10.761 EUR,
•
amortizacija 270.122 EUR.
•

Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim

V letu 2011 je Ministrstvo za okolje in prostor, s pogodbo o financiranju dejavnosti javne službe
ohranjanja narave, zagotovilo sredstva v višini 637.433 EUR, kar je večina potrebnih sredstev za
izplačilo plač 22 redno zaposlenim uslužbencem zavoda. Manjkajoča sredstva za plače so bila pokrita
iz sredstev pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu. Za opravljanje dejavnosti v zvezi s prodajo
blaga in storitev na trgu je bil pokrit tudi strošek ostalih plač zaposlenih za določen čas.
Glede na veljavno zakonodajo in razmere, ki trenutno vladajo na trgu, bo za zagotavljanje
nemotenega dela in širitve dejavnosti zavoda, potrebno več naporov vložiti v pripravo kandidatur na
projekte doma in v tujini ter racionalizacijo dela.
•

Pregled izobrazbene strukture zaposlenih v letu 2011

Izobrazba
doktorat
visokošolska in magisterij
višja
srednja
poklicna
Skupaj

•

Število redno
zaposlenih
1
12
1
7
1
22

Število zaposlenih za
določen čas
0
12
0
6
0
18

Skupaj število
zaposlenih

1
24
1
13
1
40

Stroški materiala in storitev

Sredstva proračuna RS so v celoti namenjena kritju stroškov plač, zato so materialni stroški javne
službe ohranjanja narave v celoti pokriti iz sredstev pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu.
•

Stroški financiranja

Likvidnost javnega zavoda Parka Škocjanske jame je bila tudi v letu 2011 slaba, kar je posledica
povečanega investiranja v predhodnih letih. Dela vezana na investicije v okviru strukturnih skladov so
nujna, saj brez njih izvedba projekta ni izvedljiva, poleg tega so za nemoteno redno delo potrebne tudi
druge investicije in večja vzdrževalna dela. Izvaja se projekt Climaparks, kjer je treba vsa sredstva
zagotoviti vnaprej. Za premostitev nelikvidnosti, še posebej v prvih mesecih leta, smo koristili že
odobren kredit. Vključili smo se tudi v sistem Enotnega zakladniškega računa RS in pripravlja se
potrebno dokumentacijo za višjo zadolžitev.
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•

Stroški programov redne dejavnosti

Uspešno je bil izveden jamski praznik Belajtnga, program UNESCO in MAB sta realizirana in v
sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za kulturo poteka program Dinarski
kras.
3.2.2 Odhodki projektov
Projekt Climaparks se izvaja po programu, v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo je bil uspešno
izveden tudi javno kulturni projekt »Suhozidi na krasu«.

3.3. ODHODKI ZA INVESTICIJE
•

Odhodki za investicije

Investicije so se izvajale po programu strukturnih skladov in so bile realizirane v višini 631.384 EUR.
Za ureditvijo parkirišč v Informacijskem centru smo porabili sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov RS v višini 15.000 EUR, s sredstvi Ministrstva za kulturo v višini 32.000 EUR smo izvedli
poslikave v promocijsko kongresnem centru v Matavunu 8, investicije iz projektne in programske
dejavnosti znašajo 30.799 EUR, iz sredstev dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu pa smo izvedli
potrebne investicije v višini 153.225 EUR.
•

Presežek prihodkov nad odhodki

Presežek prihodkov nad odhodki v višini 67.949 EUR je bil porabljen za pokritje odhodkov za
investicije iz prejšnjih let. Kljub dobremu poslovanju v letu 2011 smo konec leta koristili premostitveni
kredit pri poslovni banki v višini 96.000 EUR.

Tabela: Specifikacija izvedenih investicij v letu 2011

INVESTICIJE
Promocijsko kongresni center M8 - gradbeni del
Promocijsko kongresni center M8 - oprema
Ureditev parkirišča v IC
Oprema - plazma in samostoječi terminal v IC,
sistem za dvosmerni govor …
Zaščitne ograje v Lazu in od spodnje postaje
dvigala do Tomazinijevega mostu
Gospodarski objekt IC
Prenova IC
Projekt za sanacijo kamnitega zidu in ureditev
sanitarij v Globočaku
Zaščitne mreže
Table na učni poti
Plinska peč, klima in sistem ogrevanje
gostinskega objekta v IC
Nakup koles za ponudnike prenočišč v parku
Knjige za knjižnico
Oprema za info točko v IC
Laboratorijska oprema

SREDSTVA IZ
DRUGIH
JAVNIH VIROV

359.289
272.095
15.000

PROJEKTNA
SREDSTVA

SREDSTVA
PRODAJE BLAGA
IN STORITEV NA
TRGU

SKUPAJ

32.000

14.791
8.772
3.357

406.080
280.867
18.357

15.957

1.316

17.273

19.606
8.486
14.800

19.606
8.486
14.800

3.860
9.500
4.419

3.860
9.500
4.419

11.242
5.265

11.242
5.265

1.935
13.500
5.693

1.935
13.500
9.879

4.186
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Aparati za vzdrževanje (agregat, varilni aparat,
puhalnik, vrtalni stroj…)
Foto oprema
Računalniška oprema
Programska oprema (corel…)
Mrežna povezava Uprava – Matavun 8
Drugo (omare, reflektorji…)
SKUPAJ

2.807
1.082
8.867
6.530
3.195
9.996

4.477
386
646.384

57.006

2.807
1.082
8.867
11.007
3.195
10.382
862.408

159.018

3.4 RAČUNOVODSKI IZKAZI

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2011

ZNESEK

ČLENITEV
SKUPIN
KONTOV

NAZIV SKUPINE KONTOV

tekoče
leto

predhodno
leto

SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SRESRVA V UPRAVLJANJUI

5.924.695

5.319.975
256.578

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLOBOČNE AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

269.550

01

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

103.886

98.560

02

NEPREMIČNINE

6.120.034

5.870.621

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

04

DRUGA OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETNIH
OSNOVNIH SREDSTEV

06

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

07

944.983

1.045.934

1.479.799

1.265.887

895.819

928.617

0

0

DOLOGRAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

0

0

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

0

0

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

0

0

285.892

169.756

5.626

2.208

770

779

57.966

50.844

709

89

B) KRATKOČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE

11

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TKOJ UVOČLJIVE
VREDNOSTNICE
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH
USTNOVAH

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

13
14

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE
TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA
NAČRTA

64.629

64.648

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

0

0

16

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

0

0

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

55.416

51.188

18

NEPLAČANI ODHODKI

0

0

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

100.776

0

3

C) ZALOGE

10

I. AKTIVA SKUPAJ
99

AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE

29.472

34.421

6.240.059

5.524.152

0

0
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

374.017

414.449

2.180

2.542

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN
VARŠČINE

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

23

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA
KONTNEGA NAČRTA

35

52

25

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

96.000

262.100

26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

0

0

28

NEPLAČANI PRIHODKI

0

0

29

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0

0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI

59.897

64.219

207.256

62.129

8.649

23.407

5.866.042

5.109.703

90

SPLOŠNI SKLAD

0

0

91

REZERVNI SKLAD

0

0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0

15.000

93

DOLGOROČNE REZERVACIJE

0

0

940

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

0

0

9410

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

0

0

9411

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE

0

0

9413

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

0

0

9413

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

0

0

96

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

0

0

97

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

0

0

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

5.798.093

4.960.680

981

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

986

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
I. PASIVA SKUPAJ

99

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

0
67.949

134.023

0

0

6.240.059

5.524.152

0

0

64

PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV
od 1.1.2011 do 31.12.2011

ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV

ZNESEK
NAZIV PODSKUPIN KONTOV

predhodno
leto

tekoče leto

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

1.950.885

1.661.503

760

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

1.899.829

1.606.237

761

PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA

51.056

55.266

762

B) FINANČNI PRIHODKI

763

C) DRUGI PRIHODKI

159

13

24.920

16.679

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI

0

859

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0

0

DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI

0

859

D) CELOTNI PRIHODKI

1.975.964

1.679.054

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN
BLAGA

606.441

391.347

28.589

27.043

460

STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje

121.423

75.261

461

STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje

456.429

289.043

del 466

F) STROŠKI DELA

922.953

833.704

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

675.388

615.793

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

110.235

99.328

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

137.330

118.583

462

G) AMORTIZACIJA

270.122

219.585

463

H) DOLGOROČNE REZERVACIJE

0

0

J) OSTALI DRUGI STROŠKI

53.342

43.948

467

K) FINANČNI ODHODKI

10.761

18.675

468

L) IZREDNI ODHODKI

del 465

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
O) PRESEŽEK PRIHODKOV

4
32.383

4.326

1.896.006

1.511.585

79.958

167.469

P) PRESEŽEK ODHODKOV
del 80

DAVEK OD DOHODKA PRAVNH OSEB

12.009

33.445

del 80

Presežek prihodkov obračuskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka

67.949

134.024

del 80

Presežek odhodkov obračuskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka

0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju
odhodkov obračunskega obdobja

0

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

34

32

število mesecev poslovanja

12

12
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PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI
OD 1.1. 2011 DO 31.12.2011
ZNESEK
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV

NAZIV PODSKUPIN KONTOV

prihodki in odhodki
za izvajanje javne
službe

prihodki in odhodki
od prodaje blaga in
storitev na trgu

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

677.310

1.293.519

760

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

677.310

1.222.519

761

PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA

0

71.000

762

B) FINANČNI PRIHODKI

0

0

763

C) IZREDNI PRIHODKI

0

0

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI

0

0

677.310

1.293.519

24.334

582.107

D) CELOTNI PRIHODKI
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
del 466

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

460

STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje

461

STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje

0

28.589

1.944

119.479

22.390

434.039

F) STROŠKI DELA

649.727

273.226

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

488.946

186.442

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

82.798

27.437

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

77.983

59.347

3.249

266.873

462

G) AMORTIZACIJA

463

H) DOLGOROČNE REZERVACIJE

0

0

J) OSTALI DRUGI STROŠKI

0

53.342

467

K) FINANČNI ODHODKI

0

10.761

468

L) IZREDNI ODHODKI

0

4

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)

0

32.383

del 465

N) CELOTNI ODHODKI

677.310

1.218.696

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

0

79.958

P) PRESEŽEK ODHODKOV

0

0

del 80

I) DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

0

12.009

del 80

Presežek prihodkov obračuskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka

0

67.949

del 80

Presežek odhodkov obračuskega obdobja z upoštevanjem
davka od dohodka

0

0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju
odhodkov obračunskega obdobja

0

0
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IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV
OD 1.1.2011 DO 31.12.2011
ZNESEK
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV

realizacija leto
2010

NAZIV KONTA
1

2

realizacija leto
2011
3

4

50

VII. ZADOLŽEVANJE

437.600

540.500

500

Domače zadolževanje

437.600

540.500

5001

Najeti krediti pri poslovnih bankah

437.600

540.500

5002

Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

del 5003

Najeti krediti pri državnem proračunu

del 5003

Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti

del 5003

Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja

del 5003

Najeti krediti pri drugih javnih skladih

del 5003

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

501

Zadolževanje v tujini

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA

493.000

711.600

550

Odplačila domačega dolga

493.000

711.600

5501

Odplačila dolga domačim bankam

493.000

711.600

5502

Odplačila dolga drugim finančnim institucijam

55.400

171.100

del 5503

Odplačila dolga državnemu proračunu

del 5503

Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti

del 5503

Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja

del 5503

Odplačila dolga drugim javnim skladom
Odplačila dolga drugim domačim
kreditodajalcem

del 5503
551

Odplačila dolga v tujino
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE
IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA

100.486

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

5.119

0
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA od 1.1.2011 do 31.12.2011
ČLENITE
V
PODSKU
PIN
KONTOV

ZNESEK

NAZIV PODSKUPIN KONTOV

plan
2011

indeks
realizacija
2011

plan11 /
realizacija 11

I. SKUPAJ PRIHODKI

2.414.353

2.566.964

0,94

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

1.367.578

1.390.120

0,98

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

1.351.208

1.307.272

1,03

a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna

809.140

764.738

1,06

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

681.834

637.432

1,07

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

127.306

127.306

1,00

b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

2.000

2.466

0,81

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

2.000

2.466

0,81

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

0

0

0,00

0

0

0,00

del 7402

c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo
porabo

0

0

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja zainvesticije

0

0

0,00

d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

0

0

0,00

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo

0

0

0,00

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

0

0

0,00

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo

0

0

0,00

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

0

0

0,00

del 740

0

0

0,00

741

e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij
f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna EU

540.068

540.068

16.370

82.848

del 7130

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne
službe

16.370

82.848

7102

0,00

1,00
0,20
0,20
0,00

0

0

del 7100
+del 7101

Prejete obresti
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij,
javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjeti in
finančnih institucij

0

0

del 7141

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvjanja javne službe

0

0

0,00

72

Kapitalski prihodki

0

0

0,00

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

0

0,00

731

Prejete donacije iz tujih virov

0

0

0,00

732

donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

0

0

0,00

786

Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU

0

0

0,00

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih instituci

0

0

0,00

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

1.046.775

1.176.844

0,89

del 7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.032.000

1.152.905

0,90

del 7102

Prejete obresti

del 7103
del 7100
+del 7101

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij,
javnih skladov in javnih finančnih institucij ter drugih podjeti in
finančnih institucij

del 7141

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo izvjanja javne službe

0,00

0

157

0,00

14.775

7.430

1,99

0

0

0

16.352

0,00
0,00
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II. SKUPAJ ODHODKI

2.564.354

2.295.378

1,12

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

1.668.310

1.603.014

1,04

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

518.823

588.740

0,88

del 4000

Plače in dodatki

446.310

516.901

0,86

del 4001

Regres za letni dopust

15.224

16.262

0,94

del 4002

Povračiloa in nadomestila

57.000

55.066

1,04

del 4003

Sredstva za delovno uspešnost

0

0

0,00

del 4004

Sredstva za nadurno delo

0

0

0,00

del 4005

Plače za delo nerezidentov po pogodbi

0

0

0,00

del 4009

Drugi izdatki zaposlenim

289

511

0,57

118.610

84.029

1,41

B) Prispevki delodajelcev za socialno varnost
del 4010

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

60.672

39.760

1,53

del 4011

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

48.606

34.807

1,40

del 4012

Prispevki za zaposlovanje

411

294

1,40

del 4013

Prispevki za porodniško varstvo

686

491

1,40

del 4015

Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja

8.236

8.677

0,95

C) Izdatki za blago in storitve za izvjanje javne službe

46.401

108.680

0,43

del 4020

Pisarniški in splošni material in storitve

46.401

44.377

1,05

del 4021

Posebni material in storitve

0

4.257

0,00

del 4022

Energija, voda, komunalne stroritve in komunikacije

0

129

0,00

del 4023

Prevozni stroški in storitve

0

48

0,00

del 4024

Izdatki za službena potovanja

0

11.475

0,00

del 4025

Tekoče vzdževanje

0

738

0,00

del 4026

Poslovne najemnine in zakupnine

0

0

0,00

del 4027

Kazni in odškodnine

0

0

0,00

del 4028

Davek na izplačane plače

0

0

0,00

del 4029

Drugi operativni odhodki

0

47.656

0,00

15.000

11.787

1,27

0

0

0,00

22.500

0

0,00

403

d) Plačila domačih obresti

404

E) Plačila tujih obresti

410

F) Subvencije

411

G) Transferi posameznkom in gospodinjstvo

0

0

0,00

412

H) Transferi neprofinim organizacija in ustanovam

0

0

0,00

412

I) Drugi tekoči domači transferji

0

0

0,00

J) Investicijski odhodki

946.976

809.778

1,17

4200

Nakup zgradb in prostorov

646.976

494.326

1,31

4201

Nakup prevoznih sredstev

4202

Nakup opreme

4203

0

0

0,00

300.000

296.086

1,01

Nakup drugih osnovnih sredstev

0

0

0,00

4204

Novogradnja, rekonstrukcije

0

0

0,00

4205

Investicijsko vzdževanje in obnove

0

0

0,00

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

0

0

0,00

4207

Nakup nematerialnega premoženja

0

19.366

0,00

4208

Študije o izvedljivosti projektov, nadzor, invest.inž.

0

0

0,00

4209

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

0

0

0,00

896.044

692.364

1,29

275.228

199.264

35.604

26.229

585.212

466.871

del 400
del 401
del 402

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN ST. NA TRGU
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova
porab blaga in storitev na trgu
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

271.586
150.000

1,38
1,36
1,25
0,00
0,00
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STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

NAZIV

ZNESEK
Nabavna
vrednosti
(1.1.)

I. Neopredmetena
sredstva in opredmetena
osnovna sredstva
A. Dolgoročni odloženi
stroški
B. Dolgoročne
premoženjske pravice
C. Druga neopredmetena
sredstva

Popravek
vrednosti
(1.1.)

7.273.844 1.953.868

Povečanje Povečanje Zmanjš.
nabavne
popravka nabavne
vrednosti vrednosti vrednosti
849.485

0

0

Zmanjš.
popravka
vrednosti

Amortizacija

12.923

257.689

Prevre
Neodpisana dnot.
vrednsot
zaradi
(31.12.)
okrep.
5.924.695

Prevre
dnot.
zaradi
oslabit.

0

0

0

0

0
135563

84445

5.466

12.923

9.235

60.272

121015

14115

7.507

9.015

105.392

383582

0

0

0

383.582

E. Zgradbe

5487039

1045934

495.900

145.536

4.791.469

F. Oprema
G. Druga opredmetena
osnovna sredstva
II. Neopredmetena
sredstva in opredmetena
sredstva v lasti
A. Dolgoročni odloženi
stroški
B. Dolgoročne
premoženjske pravice
C. Druga neopredmetena
sredstva

1145372

808645

338.676

93.780

581.623

1273

729

1.936

123

2.357

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Zemljišča

D. Zemljišča
E. Zgradbe
F. Oprema
G. Druga opredmetena
osnovna sredstva
III. Neopredmetena
sredstva in opredmetena
sredstva v finančnem
najemu
A. Dolgoročni odloženi
stroški
B. Dolgoročne
premoženjske pravice
C. Druga neopredmetena
sredstva
D. Zemljišča
E. Zgradbe
F. Oprema
G. Druga opredmetena
osnovna sredstva
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STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

VRSTA NALOŽB OZIROMA
POSOJIL

Znesek
naložb in
danih
posojil
(1.1.)

Znesek
popravko
v naložb
in danih
posojil

Znesek Znesek
Znesek
Znesek
povečanj poveč. zmanjšan zmanjšanja Znesek
a
popr.
ja
popravkov naložb
naložb in naložb naložb in
naložb in
in danih
danih
in danih
danih
danih
posojil
posojil
posojil
posojil
posojil
(31.12.)

Znesek Knjigovo
popr.
dska
naložb vrednost
in danih naložb in
posojil
danih
(31.12.)
posojil

Znesek
odpisnih
naložb in
danih
posojil

I. Dolgoročne finančne naložba

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Naložbe v delnice
1. Naložbe v delnice v javna
podjetja
2. Naložbe v delnice v finančne
institucije
3. Naložbe v delnice v privatna
podjetja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Naložbe v delnice vtujini

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Naložbe v deleže
1. Naložbe v deleže v javna
podjetja
2. Naložbe v deleže v finančne
institucije
3. Naložbe v deleže v privatna
podjetja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Naložbe v deleže državnih
družb, ki imajo obliko d.d.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Naložbe v deleže državnih
družb, ki imajo obliko d.o.o.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Naložbe v deleže v tujini
C. Naložbe v plemenite kovine,
drage kamne, umetniška dela
in podobno

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Druge dolgoročne
kapitalske naložbe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Namensko premoženje,
preneseno javnim skladom

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Premoženje, preneseno v last
drugim pravnim osebam javnega
praa, ki imajo prmoženje v lasti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Druge dolgoročne kapitalske
naložbe doma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Druge dolgoročne kapitalske
naložbe v tujini

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Dolgoročna dana posojila in
depoziti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.Dolgoročno dana posojila.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Dolgoročno dana posojila
posameznikom
2. Dolgoročno dana posojila
janim skladom

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Dolgoročno dana posojila
javnim podjetjem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Dolgoročno dana posojila
finančnim institucijam

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Dolgoročno dana posojila
privatnim podjetjem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Dolgoročno dana posojila
drugim ravnem države

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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7. Dolgoročno dana posojila
državnemu proračunu
8. Druga dolgoročno dana
posojila v tujino

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročno dana posojila z
odkupom vrednostnih papirjev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Domačih vrednostnih papirje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Tujih vrednostnih papirjev

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Dolgoročno dani depoziti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Dolgoročno dani depoziti
poslovnim bankam

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Drugi dologorčno dani depoziti
D. Druga dolgoročno dana
posojila

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Skupaj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IZKAZ RAČUNA FNANČNIH TERAJTEV IN NALOŽBA
DOLOČENIH UPORABNIKOV
OD 1.1.2011 DO 31.12.2011
ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV

ZNESEK
realizacija
2010

NAZIV KONTA

1

2

realizacija
2011
3

4
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VI. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

0

7500

Prejeta vračila danih posojil od posamenikov in
zasebnikov

0

0

7501

Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov

0

0

7502

Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij

0

0

7503

Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij

0

0

7505

Prejeta vračila danih posojil od občin

0

0

7506

Prejeta vračila danih posojil -iz tujine

0

0

7507

Prejeta vračila danih posojil -državnemu proračunu

0

0

7508

Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij

0

0

7509

Prejeta vračila plačanih poroštev

0

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

0

440

V. DANA POSOJILA

0

0

4400

Dana posojila posameznikom in zasebnikom

0

0

4401

Dana posojila javnim skladom

0

0

4402

Dana posojilajavnim podjetejm in družbam, ki so v
lasti države ali občin

0

0

4403

Dana posojilafinančnim institucijam

0

0

4404

Dana posojilaprivatnim podjetjem

0

0

4405

Dana posojila občinam

0

0

4406

Dana posojila v tujino

0

0

4407

Dana posojila držanemu proračunu

0

0

4408

Dana posojila javnim agencijam

0

0

4409

Plačila zapadlih poroštev

0

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

0

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA

0

0

VI/2 DANA MINUS PREJTA POSOJILA POSOJILA

0

0
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VIRI FINANCIRANJA
SREDSTVA
DRŽAVNEGA
PRORAČUNA
(MOP)

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM SKUPAJ S
PRISPEVKI IN DAVKI

SREDSTVA IZ
DRUGIH
JAVNIH VIROV

SREDSTVA
OBČINSKEGA
PRORAČUNA

SREDSTVA
PRIDOBLJENA
IZ
PROJEKTOV

650.355

IZDATKI ZA BLAGO IN
STORITVE

3.111

23.844

2.466

646.384

SKUPAJ

653.466

670.228

248.314

922.953

54.936

877.935

962.292

10.761

10.761

159.018

862.408

57.006
2.466

SKUPAJ

24.284

IZDATKI FINANCIRANJA
INVESTICIJSKI IZDATKI

SREDSTVA
PRODAJE
BLAGA IN
STORITEV NA
TRGU

136.226

1.296.028

2.758.414

4. Kadrovski načrt
Naloge po programu zavoda so se izvajale z v okviru posameznih služb:
–
služba za prostorsko načrtovanje,
–
naravovarstvena nadzorna služba,
–
služba za raziskovanje in razvoj,
–
služba za organizacijo obiska in trženje dejavnosti parka,
–
služba za finančno-računovodske in splošne zadeve,
–
služba za tehnično vzdrževanje in upravljanje z nepremičninami.
V zavodu je bilo 22 redno zaposlenih in 1 zaposlen za določen čas. Za določen čas smo v času poletne
sezone zaposlili še 13 vodnikov / nadzornikov v zavarovanem območju. Zaposleni so bili za obdobje od
4 - 6 mesecev. Pripravništvo sta opravljali 2 zaposleni. V parku imamo odobren projekt Climaparks in
projekt vpisa Dinarskega krasa v seznam UNESCO, ki omogočata vsak po eno zaposlitev. Ena
zaposlena se iz projekta financirana v celoti, ena pa za polovični delovni čas. Za uspešno izvajanje
aktivnosti zavoda je delalo v času sezone 14 študentov.
Sprememba sistemizacije delovnih mest bo predvidoma pripravljena v letu 2012. Ne predvideva se
povečanje števila delovnih mest, za potrebe kongresno promocijskega centra pa bo treba, glede na
razpoložljiva finančna sredstva, zagotoviti nove kadre oziroma prerazporediti obstoječe.
Za uspešno in smotrno izvrševanje nalog morajo notranje organizacijske enote in posamezni delavci
med seboj sodelovati v vseh zadevah, ki so skupnega pomena. V ta namen se usposabljajo in
izobražujejo, usklajujejo programe dela, izmenjujejo mnenja, izkušnje, podatke in obvestila, sodelujejo
v delovnih skupinah pri pripravi in obravnavi gradiv ter sodelujejo pri promociji parka.

Pripravili:
strokovne službe PŠJ

Direktorica:
dr. Gordana Beltram
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