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1. UVOD 

Poročilo o delu in finančno poročilo Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2012 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 2012 ter v skladu z osnutkom petletnega Programa varstva in 
razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2011 – 2015 (v nadaljnjem besedilu PVR).  

Iz Programa varstva in razvoja parka 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, ki so konkretneje opredeljeni z 

nalogami sprejetimi v letnem programu, njihovo izvajanje pa zavod spremlja preko celega leta.  

Leto so vsekakor zaznamovali varčevalni ukrepi Vlade RS, ki so se odražali tudi pri delu v Parku 

Škocjanske jame (v nadaljnjem besedilu PŠJ). V prvi polovici leta so se plače zaposlenim javnim 
uslužbencem znižale, z junijem pa je začel veljati tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). 

Država je v skladu z ukrepi zagotovila sredstva iz proračuna za opravljanje rednega dela, tako da so 

sredstva pridobljena na trgu bila namenjena tekočemu poslovanju, pripravi  projektne dokumentacije 
za obnovo jame in informacijskega centra, vzdrževalnim delom in obnovi podpornega zidu v 

Globočaku. Na podlagi Odredbe o razdeljevanju dala sredstev zavoda je bilo 25.000 EUR namenjenih 
lokalnim prebivalcem. Pripravljen in strokovno usklajen je bil načrt ureditve jame kot podlaga za 

pripravo celostne projektne dokumentacije za prenovo infrastrukture v Tihi in Šumeči jami ter Veliki 
dolini s kontrolo dostopa Škocjanskih jam in prenovo informacijskega centra. Prostovoljno gasilsko 

društvo iz Ilirske Bistrice je pripravilo dokončno poročilo o nabavi in prevzemu opreme za hydrovak ter 

delovanje predstavilo z vajo reševanja na terenu ob primeru izlitja v reko Reko. 

Poleg rednih aktivnosti v parku je že drugo leto potekal evropski projekt »Climaparks« in projekt 
priprave skupne kandidature za vpis Dinarskega krasa na Seznam svetovne dediščine v okviru 

UNESCO. V prvi polovici leta 2012 je Park tudi prejel odločbo o partnerstvu v projektu Comenius-

Regio, ki ga vodi občina Divača, izvaja pa OŠ Bogomirja Magajne iz Divače. Organizirana sta bila dva 
obiska švedskih partnerjev in postavljena tabla na divaškem križišču, skupaj za trajnostni razvoj. 

Zavod je pridobil projekt Škocjanska Okapnica. Poleg tega je postal partner v projektu Living 
Landscape in Roof of Rock ter Monitoring svetovne dediščine. Na potrditev pa čakata še dva projekta 

prijavljena v letu 2012. Predvsem je bila pri tem pomembna priprava projekta prenove Tihe in Šumeče 

jame in prva faza prenove informacijskega centra in investicijskega programa (Vlaganja v obnovo 
turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faza obnove sprejemnega centra Parka 

Škocjanske jame v Matavunu, Evropski sklad za regionalni razvoj ter Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo). Vsa dokumentacija je bila posredovana na pristojno ministrstvo.  
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Zaradi vladnih ukrepov in omejitev pri zaposlovanju zavod ni  v celoti dosegeli napovedanega obiska v 
delu jam pod Škocjanom (Mahorčičeva in Mariničeva jama ter Mala dolina) in promocijsko-kongresnem 

centru v Matavunu 8 (v nadaljnjem besedilu M8). Kljub temu so številni dogodki in aktivnosti v 

obnovljenem kulturnem spomeniku, hiši Pr Nanetovih privabili tako domačine, pripadnike lokalnih 
skupnosti, znanstvenike z različnih področij, kulturne ustvarjalce in ostalo zainteresirano javnost od 

doma in iz tujine. V salonu in na vrtu so bile organizirane poroke in prvi filmski festival - Jamnarkult. 
Predavalnice so gostile tako strokovna kot poljudna predavanja in srečanja ter tečaje in izobraževanja. 

V sodelovanju z univerzo v Trstu, IZRK in Jamo v Briščkih je zavod uspešno organiziral prvi 

mednarodni kongres na temo znanstvenega raziskovanja v turističnih jamah. V sodelovanju z 
Odborom za dediščino Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in uradom za UNESCO je s 

posvetom obeležil 40. obletnico Konvencije o svetovni dediščini, ki jo je odprl tedanji predsednik 
republike, dr. Danilo Türk. Prostori v objektu so med drugim služili tudi predstavitvi kulinaričnih dobrot 

regije ter prve aktivnosti za uporabo znamke kakovosti in dve delavnici z deležniki iz vplivnega 
območja parka. Konec avgusta se je strokovnega srečanja na temo biosfernih območij in sodelovanja 

deležnikov udeležila tudi predstavnica Sekretariata MAB Meriem Bouramne. 

Vse aktivnosti, ki jih izvajamo, potekajo v tesnem in zelo dobrem sodelovanju z Ministrstvom za 

kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem besedilu MKO), Ministrstvom za kulturo (v nadaljnjem besedilu MK), 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu MIZŠ), Ministrstvom za 

gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu MGRT) in ostalimi resornimi ministrstvi, 

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.   

2. OCENA USPEŠNOSTI IN UČINKOVITOSTI DOSEGANJA ZASTAVLJENIH 
NALOG  

 
Z opravljenim delom in zastavljenih ciljih v letu 2012 je zavod zadovoljen. Kazalniki, s katerimi je 

možno preveriti učinkovitost po posameznih ciljih, so bili večinoma uspešno realizirani, uresničitev 
nekaterih se zaradi obsežnosti in kompleksnosti dela premakne v začetek leta 2013. V nadaljevanju 

sledi kratek opis uresničevanja kazalnikov po posameznih ciljih: 
 

Dolgoročni cilj Kazalnik 

1. Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega 
podzemnega sveta 

- Izdelan osnutek načrta vodenja 
obiskovalcev, ki bo vključeval ukrepe za 

ohranitev/povečanje populacije netopirjev 
po protokolu za spremljanje stanja 

netopirjev v podzemnih habitatih 

Slovenije 
- 20 m2 saniranih površin, kjer se 

zmanjšuje lampenflora  
- izdelan podrobnejši načrt ureditve 

Škocjanskih jam 

 
o Osnutek načrta vodenja je sicer sestavni del načrta ureditve jame, so pa na podlagi 

monitoringa netopirjev, ki ga izvaja CKFF, bili za ohranitev/povečanje populacije 
netopirjev po protokolu izvedeni naslednji ukrepi: obvestili smo ZRSVN v Novi Gorici o 

stanju populacije netopirjev v Škocjanskih jamah, kar je bilo vključeno v smernice pri 

oblikovanju projekta o obnovi infrastrukture v Šumeči in Tihi jami; preusmerjeni so bili 
nekateri moteči reflektorji, ki bi lahko imeli negativen vpliv na populacijo netopirjev v 

Rudolfovi dvorani; zaradi pomanjkanja sredstev na MKO, ki je vsako leto financiral 
državni monitoring netopirjev, od letos pa ne več, smo v PŠJ za leto 2013 predvideli 

3.500 € za zimsko in letno štetje netopirjev v turističnem delu Škocjanskih jam. 
o Okoli 20 m2 površin, tako na sigastih tvorbah kot na ilovnatih sedimentih, je bilo 

saniranih. Najprej se je, v sodelovanju s konservatorskim centrom, lampenfloro 

poskušalo odstaniti z laserjem, kar se je pokazalo za neuspešno, nato s peroksidom in 
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fizičnim odstranjevanjem (strganjem) z gline, kar se je pokazalo kot uspešno. Dela so 
se izvajala v Tihi jami (Paradiž, Kalvarija in Velika dvorana). 

o Izdelan je osnutek načrta ureditve jame, potekali so usklajevalni sestanki s 

predstavniki ZRSVN in MKO, pri projektiranju obnove infrastrukture v Tihi in Šumeči 
jami so bile upoštevane smernice iz tega dokumenta, ki bo dokončan v začetku leta 

2013. 
 

Dolgoročni cilj Kazalnik 

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

habitatnih tipov drugod v parku 

- št. prisotnih (opaženih) živali in trend 
sprememb glede na cilj 

ohranitev/povečanje populacij ptic iz 
direktive o pticah (za kvalifikacijske vrste 

iz ptičje direktive: ) velika uharica (Bubo 
bubo), orel kačar (Circaetus gallicus), 
vrtni strnad (Emberiza hortulana), hribski 

škrjanec (Lullula arborea), podhujka 
(Camprimulgus europeaus), pisana penica 

(Sylvia nisoria), smrdokavra (Upupa 
epops), veliki skovik (Otus scops), slavec 
(Luscinia megarhynchos) in sokol selec 

(Falco peregrinus) 
 

o Do konca leta 2012 je bilo v okviru projekta Climaparks izdelano zaključno poročilo o 

prisotnosti živali iz direktive o pticah, žal ni začetnega (»nultega«) stanja, zato je 
težko govoriti o trendu sprememb. O slednjem je možno govoriti v prihodnosti, ko bo 

v sodelovanju z DOPPS-om vzpostavljen participatorni monitoring za določene vrste 
ptic na bioportalu. 

  

Dolgoročni cilj Kazalnik 
3. Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine 

in ohranjanju kulturne krajine 

- 70 m obnovljenih suhih zidov 

 
o Obnovljenih je bilo cca. 50 m suhih zidov (pri čebelnjaku in pod M8). 

 

Dolgoročni cilj Kazalnik 
4. Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja 

parka in širjenje zavesti o parku 

- število obiskovalcev in trend sprememb 

glede na predpostavljeno optimalno 
število in časovno ter prostorsko 

razporejenost obiskovalcev ob 

upoštevanju nosilne zmogljivosti 

 

o Glede na študijo o nosilni zmogljivosti v parku (izdelan je bil osnutek poročila) je bilo 
določeno maksimalno število obiskovalcev, ki naj bi jih Škocjanske jame prenesle brez 

negativnih vplivov na fizično okolje. Po dokončanju ekonomske študije, bo v začetku 

leta 2013 študija o nosilni zmogljivosti dokončana v celoti. 
 

Dolgoročni cilj Kazalnik 

5. Krepitev vključevanja lokalnega 
prebivalstva v dogajanje v parku 

- najmanj 15 % domačinov, vključenih v 
aktivnosti zavoda 

- 1 proizvod z blagovno znamko parka, ki je 
v ponudbi parka 

 

o Okoli 20 domačinov je bilo vključenih v aktivnosti zavoda in skupne aktivnosti: 
organizacija in izvedba Belajtnge, delovne akcije, vodenje po jami … 

o Podelitev znamke za prve proizvode znotraj Biosfernega območja Kras (v nadaljnjem 
besedilu BOK) bo predvidoma v začetku 2013, zadeva je v zaključni fazi usklajevanja z 

zunanjimi člani komisije. 
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Dolgoročni cilj Kazalnik 
6. Preprečevanje negativnih vplivov na širšem 

območju parka (vplivno in prehodno območje 
parka) 

- Udeležba in uspešno izvedena vsakoletna 

čistilna akcija »Spust za čisto Reko« 
- Organizacija in izvedba sanacije enega 

oziroma največ dveh črnih odlagališč v 

vplivnem območju parka 

 

o Zavod je sodeloval pri uspešno izvedeni čistilni akciji »Spust za čisto Reko«. 
o V letu 2012 se je zavod namesto sanacije črnih odlagališč odločili za aktivno udeležbo 

v  akciji »Očistimo Slovenijo 2012« v porečju Reke. 
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3. 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 Pripraviti oceno stanja podzemne favne v prenikli vodi v Škocjanskih jamah - 

projekt Climaparks 

Izvedla se je raziskovalna naloga, ki je trajala do maja 2012. Kasneje se je pričelo s sortiranjem 
bioloških vzorcev in pregledom vsega materiala (ne samo kopepodnih rakcev, ki so fokus naloge, 

temveč vse favne v vzorcih). Podatki se urejajo, končno poročilo je v izdelavi in bo predvidoma 
izdelano do marca 2013 (po pogodbi z IZRK Postojna).  

 

1.1.b Na podlagi ocene stanja podzemne favne za izbrane vrste vzpostaviti trajni 
monitoring - projekt Climaparks  

Po enoletnem zbiranju biološkega materiala in vzorčenjih fizikalno-kemijskih parametrov kapnice se je  
določilo pet primernih vzorčnih mest za nadaljnji monitoring favne prenikle vode. Vzorčna mesta so 

postavljena v jami, nadaljevalo se bo pobiranje vzorcev – štirikrat letno in sicer spomladi, poleti, jeseni 
in pozimi. Mesta so izbrana iz stališča pojavnosti in frekfence pojavnosti kopepodnih rakcev Copepoda 

v posameznih vzorčnih mestih tekom raziskave. 

 
1.1.c Izvesti raziskavo terestrične podzemne favne v delu Škocjanskih jam, urejenem za 

obisk - prvo leto - projekt Climaparks 
Izvajalo se je vzorčenje terestrične troglobiontske favne v turističnem delu Škocjanskih jam. Raziskava 

je bila končana decembra 2012, podano je bilo končno poročilo. Pregledovanje pasti in neposredno 

pregledovanje ter vzorčenje na desetih vzorčnih mestih se je opravilo v treh sezonskih obdobjih leta 
2012. Škocjanske jame do sedaj še niso imele primernega speleobiološkega inventariziranja. 

Raziskava se je osredotočila na »turistični del« jam, kjer zaradi človekovega vpliva najbolj posegamo v 
naraven ekosistem. Najdenih je bilo 8 troglobiontskih organizmov (prave jamske živali). Po 

natančnejšem pregledu materiala, predvsem skakačev Collembola se pričakuje še kako vrsto več. 

Število troglobiontov je v tem delu Škocjanskih jam nižje od številnih jam na območju Krasa in 
Matarskega podolja. Vzrok za to bi lahko bil v tem, da se ni raziskalo celotne jame. V raziskavo je bila 

vključena tudi ocena izvajanja turistične rabe na jamsko favno ter metodološki načrt monitoringa za 
prihodnje. 

 
1.1.d  Analizirati izsledke raziskav lampenflore (LF) 

V letu 2012 se je nadaljevala in zaključila študija »OCENA STANJA IN VZPOSTAVITEV ANALIZ IN 

REŠITVE ZA LAMPENFLORO TER VPLTV TURIZMA NA JAMSKI HABITAT (MIKROBIOLOŠE ANALIZE)« v 
sodelovanju z IZRK SAZU Postojna. V zaključkih so predlagane naslednje aktivnosti:  

1. Sanacija površin z aktivnorastočo lampenfloro, kakor tudi površin z zasigano lampenfloro s 
pripravkom, temelječim na vodikovem peroksidu. Pomembna je zaradi stalnega razširjanja 

obstoječih in novih propagul fototrofov (celice, spore in deli talusov rastlin, ki se lahko 

vegetativno razmnožujejo), ki jih vnašajo obiskovalci v notranjost jame in se zaradi pršenja 
podzemeljskega toka reke Reke in prepiha širijo po jami.  

2. Zmanjšanje časa osvetljevanja vseh površin v jami, pri čemer je treba jasno določiti trajanje, 
intenziteto ter lokacije svetil.  

3. Zamenjava obstoječih svetil z novimi, ki v najmanjši možni meri podpirajo rast lampenflore, 
vendar še omogočajo obiskovalcem varen obisk in čim bolj »naravno« dojemanje jame. 

 

1.1.f Spodbujati speleološke, biospeleološke, hidrogeološke in geološke raziskave 
Nadaljevale so se potapljaške raziskave v odtočnem sifonu Škocjanskih jam proti Kačni jami. Zaradi 

slabe vidljivosti v sifonu, sta potapljača raziskala le stranski rov, desni pritok podzemne Reke v dolžini 
okoli 500 m, prvič pa so v Škocjanskih jamah opazili tudi človeško ribico. 
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Nekatere druge raziskave so bile opravljene v sklopu projekta Climaparks in so navedene v zgornjih 
poglavjih.  

 

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

  
1.2.a Izdelati načrt ureditve jame 

Izdelan je bil osnutek načrta ureditve jame, ki bo dokončan v prvi polovici leta 2013. Na usklajevalnem 

sestanku s predstavniki ministrstva in ZRSVN se je natančneje doreklo strukturo in vsebino končnega 
dokumenta. Pred dokončanjem je potrebno natančneje določiti način obiska v jami v prihodnosti, kar 

bo bistveno vplivalo na rabo in obnovo poti ter posledično tudi na celoten načrt ureditve jame. 
 

1.2.b Vključiti rezultate spremljanja stanja fizikalnih in kemijskih parametrov v letne 
programe dela 

Podatki pridobljeni s spremljanjem stanja naravovarstvenih nadzornikov na terenu in iz javno 

dostopnih spletnih strani, so lahko dobra osnova za nadaljnje aktivnosti zavoda, povezane z 
ozaveščanjem širše javnosti o problemih ranljivosti in onesnaževanja kraškega vodonosnika Krasa, iz 

katerega oskrbujejo prebivalstvo Krasa in njegovega širšega zaledja s pitno vodo. Na to problematiko 
se je na podlagi pridobljenih podatkov opozarjalo preko različnih medijev. Na podlagi ugotovljenih 

dejstev, se bo natančneje usmerilo tudi aktivnosti ob čistilnih akcijah v letu 2013 ter sprejelo druge 

ukrepe za izboljšanje stanja (morda prijava na projekt Life +). 
 

1.2.c Oblikovati načrt vodenja obiskovalcev v jami v ključnih obdobjih prezimovanja in 
razmnoževanja netopirjev 

Izdelan je bil osnutek načrta vodenja obiskovalcev v jami v ključnih obdobjih prezimovanja in 
razmnoževanja netopirjev, ki zajema vse znane lokacije zadrževanja netopirjev v jamah in  obnašanje 

vodičev v različnih obdobjih aktivnosti netopirjev. Potrebno ga je še uskladiti s podatki Društva za 

opazovanje in proučevanje netopirjev ter strokovnim svetom. Za pripravo ustreznega načrta, je 
najprej potrebno zbrati dovolj informacij, ki se zbirajo preko monitoringa, ki še ni zaključen. Prilagojen 

načrt vodenja obiskovalcev je predviden v času poteka del v jami, ki bodo potekala v okviru projekta 
ESRR – Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami. 

 

1.2.e Zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev spremljati stanje tektonskih premikov v 
jami (razpoke v stenah) 

V letu 2012 je bilo opravljenih devet meritev razpok v stenah. Dve merilni točki sta locirani v bližini 
Cerkvenikovega mostu v Šumeči jami, devet pa v Veliki dolini. Meritve so potekale ob različnih 

vremenskih pogojih. Najnižja temperatura ob meritvah je bila -10°C, najvišja pa 30°C. Meritve ne 

kažejo velikih odstopanj od meritev v prejšnjih letih.  
 

1.2.f Za ugotavljanje vpliva obiskovanja Škocjanskih jam na naravne procese spremljati 
stanje mikroklime v jami 

v sodelovanju z Zavodom za varstvo pri delu so bile opravljene meritve mikroklime in aerosolov. 
Podrobnosti bodo podane v posebnem poročilu ZVD. Parametri mikroklime kažejo značilno dinamiko v 

poletnih mesecih, ko je vdor zraka z obiskovalci skozi umetni rov v vhodnem delu jame (Tiha jama), 

medtem ko je v zimskih mesecih vdor zunanjega zraka izrazitejši v Šumeči jami. Vsakodnevno se 
opravlja spremljanje stanja in aktivno varovanje naravnih procesov, redno se spremlja stanje pen v 

vodi in pretok vode. 
 

 

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 
Vzpostavljeno je bilo spremljanje stanja polnitve ponvic, ki ga vodi vodniška služba. Predlog sanacije 

in možne rešitve je obravnaval strokovni svet. Pred dokončnimi usmeritvami za sanacijo je predlagal 

spremljanje stanja in kasnejše ukrepanje ob predhodnem opazovanju ponvic v času polnjenja. Zaradi 



 9 

izredne suše v letu 2012 so bile ponvice le dvakrat napolnjene z vodo, zato ni bilo zadostnih vhodnih 
podatkov za izdelavo dokončnega programa sanacije. 

 

1.3.b Sanirati ali odstraniti v preteklosti umetno postavljene kapniške tvorbe 
Ta naloga ni bila opravljena, saj bo sestavni del projekta ESRR – Obnova turističnih poti in kontrole 

vstopa v Tihi in Šumeči jami. 
 

1.3.c Na jamskih sedimentih in skalnem reliefu vzdolž poti, urejene za obisk, sanirati in 

zmanjšati prerast alg in mahov (lampenflora) 
Pri poskusnem odstranjevanju lampenflore se je v sodelovanju z IZRK izvedel poizkus rasti 

lampenflore pri različnih svetilih v jami. Uporabili so se že znani podatki, ki jih je IZRK dobil pri 
poizkusih v Postojnski jami. Mehansko je bila očiščena lampenflora na 5 lučeh, kjer je podlaga ilovica 

in na treh lučeh, kjer je podlaga siga (vendar se ni posegalo v sigo) ter na lučeh v tunelu v Globočaku. 
Testno se je s pufrom H2O2 saniralo 6m2 površin. Lampenflora na površini se uspešno sanira v kolikor 

ni že inkrustirana. Naloga je nujno kontinuirana, ker ob sedanjem stanju osvetljevanja v sezoni 

lampenflora postane vidna že po 60 dneh osvetljevanja ne glede na tip svetila (halogen, CF, LED). 
Poleg tega je po priporočilu strokovnega sveta Restavratorski center poizkusil z laserskim 

odstranjevanjem lampenflore na enem od kapnikov v Paradižu. Odstranjevanje se zaradi posebnih 
pogojev (barvnih shem, vlage) in dolgotrajnosti postopka ni obneslo kot primerno. Poizkusi in 

testiranja bodo služila pri sanaciji elekrifikacije jame, ko bo izvedena menjava svetil, saj bo takrat 

odstranjevanje lampenflore smiselno. 
 

1.3.e V Tihi jami na vzorčni površini vzpostaviti prvotno stanje jamskih tal 
Ta naloga ni bila opravljena, saj bo sestavni del projekta ESRR – Obnova turističnih poti in kontrole 

vstopa v Tihi in Šumeči jami. 
 

2. CILJ:  OHRANJANJE UGODNEGA STANJA NARAVNIH VREDNOT, ŽIVALSKIH IN 

RASTLINSKIH VRST TER HABITATNIH TIPOV  

 
 

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 

Še aktivneje se je pristopilo k izvajanju naravovarstvenega nadzora. S pristojnimi inštitucijami 

(inšpekcijske službe, medobčinsko redarstvo, policija, občina Divača, Zavod za gozdove, ZRSVN OE 
Nova Gorica) se sodeluje in izvaja upravne in prekrškovne postopke. Naravovarstveniki so dnevno 

prisotni na terenu. Tako prostovoljni nadzorniki kot tudi ostali občani nam pomagajo pri obveščanju in 
prijavljanju prekrškov. Nadzor vključuje tudi ozaveščanje in opozarjanje obiskovalcev PŠJ in 

domačinov na pravila obnašanja v parku. V letu 2012 je bilo pravnomočno izdanih 11 plačilnih nalogov 
za fizične ali/in pravne osebe, ki so kršile Zakon o regijskem parku Škocjanske jame. Naravovarstvena 

nadzorna služba je prijavila tudi 6 prekrškov pristojnim službam. Glavne kršitve pa so bile kampiranje, 

vožnja z vozili v naravnem okolju, vožnja po cestah, kje promet z motornimi vozili ni dovoljen, 
onesnaževanje in sečnja oz. spreminjanje površja brez dovoljenj. Zavod je sklical tudi sestanek 

nosilcev kmetijskih dejavnosti, zavodov (ZZG in ZRSVN) in inšpekcijskih služb, kjer so se predstavniki 
vseh strani opredelili do problematike posegov v prostor in jo tudi začeli skupno tvorno reševati. 

 

V sklopu reševanja zapletov med najemnikom Gostilne Mahnič v PŠJ in sosedi je bilo velikokrat 
prijavljeno motenje javnega reda in miru, ki ga pa sodišče ni priznalo saj ni bilo utemeljeno. Zavod je 

zaradi hrupa pristopil k zamenjavi podlage otroškega igrišča s sekanci. Prestavitvi otroškega igrišča na 
trg v Matavun ni dobila popolne podpore domačinov zato ni bila izvedena.  
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Informiranje naravovarstvenikov je potekalo dnevno v obliki opozarjanja na različne dogodke in 
pojave, tako v parku, kot tudi v vplivnem območju parka. V sklopu izobraževanja za naravovarstvene 

nadzornike in honorarno zaposlene je zavod izvedel spomladansko izobraževanje. Pogreša se 

nacionalno izobraževanje in izpit za naravovarstvene nadzornike v okviru pristojnega ministrstva, ki ni 
bilo izvedeno že od leta 2006. 

 
Marca in začetek aprila so zaposleni v zavodu sodelovali v akciji Rešimo žabice na vplivnem območju 

parka predvsem na cesti Matavun - Vremski Britof – Ribnica in pomagali prečkati cesto žabicam. 

Zaradi suše letos ni bilo večjih migracij in žrtev. Opozarjalo se je na polivanje gnojnice iz bioplinarne v 
Ilirski Bistrici v tranzicijskem območju PŠJ, ki je bila v sklopu inšpekcijskih služb ustavljena. 

 
V sklopu projekta Climaparks je bila v sodelovanju z Društvom za preučevanje ptic Slovenije izvedena 

akcija popisa sove uharice.  
 

V sklopu projekta 99 je jamarsko društvo Divača popisalo oz. pregledalo 20 jam na območju delovanja 

društva med njimi tudi nekatere v parku. 
 

2.1.b Vzpostaviti in izvajati redno spremljanje stanja naravnih vrednot na območju parka 
in po potrebi izvesti nujne ukrepe 

Vsakodnevno se spremlja 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 
se spremlja tudi ostale naravne vrednote. Organiziran je bil osnovni tečaj za spremljanje stanja s 

pomočjo GPS (sistem globalnega določanja lege), ki bo služil tudi za spremljanje stanja, statistiko 
ukrepanja ipd. V sodelovanju z ZRSVN Območna enota Nova Gorica se je nadaljevalo s poročanjem o 

stanju naravnih vrednot v parku in vplivnem območju s pomočjo osnovnih obrazcev za popis in 
spremljanje stanja naravnih vrednot. V primeru nedovoljene izgradnje vlake v Sokolaku je bila zadeva 

predana gozdarski inšpekciji in inšpekciji za naravo, ki sta ukrepali tako z uvedbo upravnega kot tudi 

prekrškovnega postopka. 
 

2.1.c Nadgraditi GIS (Geografski informacijski sistem) sistem za spremljanje stanja 
V okviru projekta Climaparks so se posodobili obrazci za spremljanje stanja naravnih vrednot, kulturne 

dediščine, vrst in habitatnih tipov ter naravovarstvenega nadzora zavarovanega območja. V programu 

ArcPad na dlančnikih je omogočen neposreden vnos podatkov v digitalni obliki na terenu.  
 

2.1.d Odkupiti zemljišča na območjih naravnih vrednot (soteska Reke, udornice …) z 
namenom zagotavljanja aktivnega varstva 

Za to nalogo v letu 2012 ni bilo namenskih sredstev, zato ni bilo odkupljeno nobeno zemljišče. 

 
2.1.e Spodbujati hidrološke, geomorfološke in geološke raziskave 

V sklopu te naloge so se izvajale aktivnosti, ki so podrobneje opisane v poglavjih 1.1 in 6.1. 
 

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)  

V letu 2012 je bilo opravljeno več razgovorov z županom Občine Divača s sodelavci. Zavod je iskal tudi 
možnosti podpore izvedbe na MKO. S strani zavoda je bilo predlagano, da se pripravi celovit projekt za 

rešitev te problematike, ki bi vključeval rešitve tudi za morebitno daljinsko toplotno ogrevanje in 

ureditev širokopasovnega dostopa za vsa gospodinjstva v parku (Škocjan, Betanja in Matavun) in vasi, 
ki neposredno mejijo in gravitirajo v park (Naklo, Brežec in Gradišče pri Divači). V naslednjih letih ni 

predvidenih rešitev za to problematiko, predvsem zaradi pomanjkanja sredstev. 
 

2.2.b Iz struge ter brežin Reke in Sušice odstraniti odpadke.  
Odpadki iz struge Sušice so bili tudi v letu 2012 odstranjeni. Iz brežin Reke se stalno pobirajo odpadki, 

ki jih prinese rečni tok.  
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2.2.c Sodelovati pri odkrivanju in vzpostavitvi evidence potencialnih onesnaževalcev Reke 
in Sušice 

Na podlagi opazovanj, meritev in javno dostopnih podatkov se je naredil podroben popis potencialnih 

onesnaževalcev Reke. Obravnavani so bili različni industrijski obrati, obrtne panoge in glavne 
prometnice ter njihova obremenitev. Poleg tega so bili na podlagi javno dostopnih podatkov izdelani 

zemljevidi rabe tal v vplivnem območju parka, celotne komunalne infrastrukture za naselja v porečju 
Reke, vodne pravice na Reki ter črna odlagališča.  

 

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

V okviru projekta CLIMAPARKS in aktivnosti monitoringa prenikle vode v Škocjanskih jamah so bili od 
januarja do maja 2012 enkrat mesečno vzeti vzorci na desetih vzorčnih mestih v Škocjanskih jamah. 

Analiziralo se je sledeče fizikalno-kemijske parametre: temperatura, prevodnost, pH, trdota, celokupna 
trdota, vsebnost sulfatov, vsebnost nitratov. Za ugotavljanje morebitnih človekovih vplivov na kapnico 

sta pomembna količina nitratov in sulfatov v kapnici. Relevantne vrednosti so bile iz vzorčnih mest v 

Tihi jami, (pod parkirišči, informacijskim centrom PŠJ), drugje se je v vzorčnih posodah lahko 
pojavljalo gvano, kar posledično pomeni previsoke izmerjene vrednosti (napaka).  

 
2.3 Zagotavljati ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih 

habitatov 

 
2.3.a Sodelovati pri spremljanju stanja redkih ogroženih vrst ter habitatov 

Zaradi skupinskih lovov v parku se je pozvalo lovce na sestanek. MOP je izdal mnenje o izvajanju lova 
v zavarovanem območju narave, ki pravi, da je ne glede na 9. člen 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. Zavod je pripravil predlog za 
oblikovanje dveh mirnih con – Lisične in Sokolaka, kjer so tudi lovci manj aktivni in lov izvajajo zgolj 1-

2 krat letno v zimskem času.  
 

2.3.a Zagotoviti ponovno kartiranje habitatnih tipov na območju parka in na podlagi 

primerjave s popisom iz leta 2003 predlagati varstvene ukrepe za najbolj ogrožene 
habitatne tipe 

Zaradi premajhnih finančnih sredstev je bila dejavnost preložena v leto 2014, v kolikor bodo za to 
zagotovljena projektna sredstva. 

 

2.3.c 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 na podlagi zbiranja ponudb. 
Redno se kosijo površine okrog informacijskega centra, muzejev, trga v Matavunu, cerkve v Škocjanu 

in upravnih stavb, medtem ko se travniki v okolici uprave in muzejev pustijo do semenitve trav in 
pokosijo šele konec junija ali julija. S kasnejšo košnjo travnikov, ko trave že odcvetijo, so tudi ostali 

lastniki zemljišč v zavarovanem območju poskrbeli za ohranjanje biodiverzitete. 

 
2.3.d Sodelovati z lastniki in vzdrževalci zemljišč pri ukrepih vzdrževanja ugodnega stanja 

habitatov (spodbujanje in organizacija košnje, ozaveščanje lastnikov zemljišč o 
biodiverziteti, namestitev gnezdilnic ali netopirnic v skladu z dogovorom z lastniki 

zemljišč…) 

Sodelovanje z domačini je steklo na pobudo parka prek obnove travniških sadovnjakov z novimi 
drevesi starih sort jablan, domačih sliv in hrušk. Zavod je v okviru sodelovanja zagotovil 210 sadik 

starih sadnih sort, ki jih je razdelil domačinom zavarovanega območja parka. Zaradi izjemnega 
povpraševanja tudi domačinov iz sosednjih vasi, ki imajo parcele v parku, bo tovrstna pomoč 

dobrodošla tudi v naslednjih letih. 
 

Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči, pa je prineslo tudi nekaj težav (nedovoljen posek dreves, 

izgradnja vlake, izolatorji električnega pastirja na živem drevju). Omenjene probleme rešujejo pristojni 
inšpektorji v sodelovanju z lastniki zemljišč in zavodom. 
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V zimskem času je bila razdeljena večja količina mešanice semen za ptice. Seme je bilo razdeljeno na 

območju celotnega biosfernega območja. Ptičjih krmilnic v parku in ožjem območju je veliko, zato tudi 

krmljenje in s tem pomoč pticam ugodno vpliva na njihovo preživetje. 
 

2.3.g Pripraviti oceno stanja flore glacialnih reliktov in termofilnih vrst v zavarovanem 
območju (Velika in Mala dolina, Lisičina, Sokolak in soteska Reke) 

V okviru projekta Climaparks je bila izdelana naloga za spremljanje stanja reliktnih vrst in pojavljanja 

zavarovanih rastlinskih vrst v zavarovanem območju parka. Naloga je bila zaključena do decembra 
2012 s popisom ciljnih vrst v zavarovanem območju parka. Pripravo monitoringa vrst je treba skrbno 

načrtovati in prvo leto izvesti poskusni monitoring, s katerim bi odpravili napake pri končni pripravi 
monitoringa. 

 
2.3.h Sodelovati pri odvzemih vzorcev in hrambi poginulih netopirjev za znanstvene 

analize 

Pozimi se je iz jame odvzelo tri kadavre poginulih netopirjev iz Hankejevega kanala, Mülerjeve 
dvorane in jih spravilo v 70% alkoholu in se jih bo posredovalo Prirodoslovnemu muzeju Slovenije za 

nadaljnje študije. 
 

2.3.i Popisati območja invazivnih tujerodnih rastlin in pripraviti načrt za omejevanje ali 

odstranitev 
Izvedeni so bili terenski popisi vrst in grob pregled stanja invazivnih tujerodnih vrst v PŠJ, ki so bile 

izdane tudi v skupni brošuri imenovani Priročnik za sistematično kartiranje invazivnih tujerodnih 
rastlinskih vrst avtorjev Nejca Jogana, Klemna Eler in Špele Novak. Pripravljene so bile smernice za 

omejevanje in odstranitev vrste ameriškega pajesena, ki se pojavlja mestoma v osrednjem območju 
parka. Zbrana je bila literatura s primeri dobre prakse za uspešno omejevanje in zatiranje. 

 

2.3.j Izvesti aktivnosti za omejevanje ali odstranitev invazivnih tujerodnih rastlin 
Aktivnost je bila vezana na rezultate popisa in finančna sredstva upravljavca. V sklopu omejevanja 

razrasti invazivnih tujerodnih vrst je zavod z lastniki parcel, kjer se pojavlja pajesen (Ailanthus 
altissima) organiziral ozaveščanje in priprave za odstranjevanje rastlin v začetku leta 2012. 

Pripravljene so bile pogodbe in dogovori z lastniki v ožjem območju parka. Dela odstranjevanja so se 

lastniki parcel lotili z velikim navdušenjem in so rastline odstranjevali čez celo leto ob nadzoru in 
svetovanju zavoda. 

 
Skupaj z Biotehniško fakulteto, Oddelkom za agronomijo, je čez celo leto potekalo lovljenje s 

feromonskimi vabami samčkov kostanjevega listnega zavrtača na dveh lokacijah v Matavunu (pri 

Janezovih in pri Nanetovh) ter v Betanji (pri Betanci). Način lovljenja s feromoni se je izkazal za 
učinkovitega, selektivnega in »ekološkega» saj nikakor ne posega v populacije drugih vrst. Rezultati 

bodo predstavljeni na dnevih agronomov na Bledu. Dejavnost se bo nadaljevala še v naslednjih letih. 
 

2.3.k Odstraniti invazivne tujerodne živalske vrste (npr. zlata ribica) iz kalov v Matavunu 
in Škocjanu 

V kalih, ki so bili pred leti očiščeni, ni bilo zaznati prisotnosti invazivnih tujerodnih živalskih vrst vse do 

jeseni. Takrat je bilo ujetih nekaj »zlatih ribic» vendar jih zaradi velikih površin in sposobnosti 
izjemnega razmnoževanja ni mogoče drugače odstraniti kot s popolno izpraznitvijo kala. Te aktivnosti 

bodo izvedene spomladi leta 2013. 
 

2.3.l Odkupiti varstveno pomembne travniške površine in območja kalov in na njih 

zagotoviti ustrezno rabo in vzdrževanje 
Za to aktivnost v letu 2012 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 se usklajuje z gozdno gospodarskimi načrti Zavoda za gozdove in z ZRSVN. Na parcelah, ki 

so v lasti PŠJ ali Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov se je v Veliki dolini že v letu 2011 odstranilo 

nekaj jelk. Na parcelah v zasebni lasti se premena ni izvedla, ker lastniki niso soglašali.  
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2.3.o Zagotoviti študijo stanja (ugotavljanje prisotnosti, velikost populacije, ocena 
stanja) ptic iz ptičje direktive v parku 

V okviru projekta Climaparks se je izdelala študija stanja ptic v parku. Poročilo je bila izdelano 

decembra 2012. S popisi v letih 2011 in 2012 je bilo registriranih 90 različnih vrst ptic. Znotraj 
zavarovanega območja parka gnezdi 49 različnih vrst ptic, dodatnih 9 vrst je klasificiranih kot možne 

gnezdilke. V bližnji okolici (Divaški gabrk, Mejame, Radvanj, Risnik) gnezdi še dodatnih 15 vrst, dve pa 
sta možni gnezdilki bližnje okolice Parka Škocjanskih jam. Izključno v zimskem času je registriranih 9 

vrst, 5 vrst pa zabeleženih v obdobju selitve. Najštevilčnejša gnezdilka Parka Škocjanske jame je 

črnoglavka.  
 

2.3.p Oblikovati mirne cone okoli ugotovljenih gnezdišč vrst iz ptičje direktive in 
zagotoviti prepoved vznemirjanja prostoživečih ptic 

Glede na rezultate popisov ptic smo začeli pripravljati predlog oblikovanja mirnih con v zavarovanem 
območju. Mirne cone se nanašajo na ptice iz ptičje direktive. 

 

2.3.r Vključiti ugotovitve študije ptic iz ptičje direktive pri načrtovanju in razvijanju 
obiskovanja v parku 

Študija je bila končana decembra 2012, izvajanje aktivnosti se prenese v leto 2013. 
 

2.3.s Pri načrtovanju novih poti in obnovi poti se odmakniti od habitatnih tipov melišč, 

skalnih pobočji in jamskih vhodov v parku 
Aktivnost se bo upoštevala ob morebitnem načrtovanju novih poti. 

 
2.3.t Zagotavljati ugodno stanje ptic, načrtovati aktivnosti za preprečitev nedovoljenega 

odvzema iz narave 
Naravovarstveni nadzorniki v letu 2012 niso zaznali sprememb velikosti in stanja ptičjih populacij in 

tudi ni bilo zaznanega nedovoljenega odvzema iz narave.  

 
2.3.u Sodelovati pri monitoringu netopirjev v parku; populacijski trendi - vključiti 

ugotovitve v načrtovanje in razvijanje obiskovanja v parku 
V poročilu EuroBats za leto 2012 so Škocjanske jame in Tominčeva jama uvrščene med 48 jam v 

Evropi, kjer je bilo zabeleženih največ netopirjev. Na 26. mestu sta lokaciji evidentirani z 10.410 

evidentiranimi netopirji, kar je edini primer v Sloveniji. V okviru evropske noči netopirjev je bila 
izvedena delavnica v sodelovanju s Slovenskim društvom za varstvo in preučevanje netopirjev. Letni 

pregled je vključen v program dela za 2013. 
 

2.3.v Zagotavljati mir na kotiščih in prezimovališčih netopirjev v habitatnem tipu 8310 

(Jame, ki niso odprte za javnost) 
V jamah, ki so zaprte za javnost, se niso odvijale nobene dejavnosti ne i v poletnem  ne v zimskem 

času. 
 

2.3.z Ohranjati ekološke značilnosti habitata človeške ribice, drobnovratnika, netopirjev 
in Škocjanskih jam kot HT 8310 

Zavod z rednim nadzorom zagotavlja ohranjanje habitatov vrst. V jami ni bilo gradbenih del niti drugih 

posegov, ki bi motili vrste oz. spreminjali ekoloških značilnosti habitata. 
 

2.3.ž Preveriti prisotnost in stanje ohranjenosti vrst: drobnovratnik, hribski urh, veliki 
pupek, travniški postavnež, hromi volnoritec 

Med letom se je na terenu preverjala prisotnost naslednjih vrst: drobnovratnik (prisotnost v 

turističnem delu Škocjaskih jam ni potrjena), hribski urh (prisoten v kalu na Školju), travniški 
postavnež (prisoten na kraških traviščih v zavarovanem območju). 

 
2.3.x Zagotavljati pogoje za čebelarjenje z avtohtono kranjsko sivko 

Leto 2012 je bilo v Sloveniji za čebelarjenje neugodno zaradi vremenskih pojavov v prvi polovici leta. 
Čebelarji so beležili velik izpad čebeljih družin ter izjemno majhne količine medu (zaradi neugodnega 

vremena v medonosnem času). Te težave so bile tudi v parku, zato ni bilo točenja medu, ampak je 

potekala le skrb za vzdrževanje čebeljih družin. 
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3. CILJ: SODELOVANJE PRI VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE IN OHRANJANJE KULTURNE 
KRAJINE  

 

V prvi polovici leta so bile stare poti v Škocjanskih jamah vpisane kot območje memorialne dediščine v 
Register nepremične kulturne dediščine Slovenije pod EŠD 29604: Škocjanske jame – Stare jamske 

poti. 
 

S strani ZVKDS OE Nova Gorica je bil pripravljen Katalog arhitekturnih detajlov za izvedbo del v vaseh 

Betanja, Škocjan in Matavun sofinanciranih iz dela sredstev zavoda za leto 2012 kot strokovna podlaga 
za podeljevanje sredstev domačinom na podlagi Odredbe o razdeljevanju sredstev. Istega meseca je 

bila s strani ZVKDS OE NG izdelana tudi Študija obarvanja fasad za Betanjo, Škocjan in Matavun z 
namenom, da se dopolni katalog in z obema gradivoma zagotovi ažurnejše izvajanje varstva 

nepremične kulturne dediščine na terenu. 
 

Septembra je zavod dal pobudo za vpis ohranjenih objektov vremskega premogovnika in Južne 

železnice v Občini Divača na seznam nepremične kulturne dediščine z namenom zagotavljanja 
njihovega varovanja in namenskih sredstev. Oktobra je bil pripravljen in poslan dopis na podlagi 

katerega smo v novembru pristojni instituciji že posredovali kontakte na terenu.    
 

3.1 Spremljati stanje in v skladu s kulturnovarstvenimi smernicami prispevati k 

varstvu kulturne dediščine 
 

3.1.a Spremljati stanje kulturne dediščine 
V letu 2012 se je mesečno beležilo meritve relativne zračne vlage in temperature v J'kopinovem 

skednju z namenom analiziranja vpliva vlage na lesene eksponate etnološke zbirke, ki jo je zahteval 
njihov lastnik, Pokrajinski muzej Koper. Les namreč najbolj ogrožajo spremembe temperature in vlage 

ter biološki dejavniki kot so insekti, plesni in gobe.  

 
Kot je razvidno iz tabele, iz meritev izhaja, da je povprečna letna vrednost relativne zračne vlage 

47,3%. Pri tem je vlažnost lesa 9-10%. Šest mesecev na leto relativna zračna vlažnost preseže mejne 
vrednosti 50%-60% in vlažnost lesa doseže 13-14%. Podatke meritev se je posredovalo tudi pristojni 

kustodinji Pokrajinskega muzeja Koper, z namenom, da se v letu 2013 pridobi strokovno mnenje o 

situaciji in potrebnih nadaljnjih ukrepih.  
 

V drugi polovici leta so bile določene lokacije za spremljanje stanja vedut Betanje, Škocjana in 
Matavuna kot indikatorskega načina spremljanja stanja kulturne krajine na območju parka. Izveden je 

bil popis stanja vedute Betanje in Škocjana.    

 
3.1.d Organizirati in izvajati raziskovanje in dokumentiranje kulturne dediščine 

V januarju je bila zaključena raziskava o suhih zidovih na območju PŠJ in pripravljeno končno poročilo 
o problematiki varovanja kulturne krajine v parku.  

V sodelovanju z ZVKDS OE NG je potekalo sprotno dokumentiranje in spremljanje stanja nepremične 
kulturne dediščine na terenu.  

 

V februarju so bili izvedeni dodatni intervjuji za potrebe priprave besedila za vodenje po obnovljeni 
Nanetovi domačiji.     

 
V začetku leta je zavod pripravil material in izhodišča ter s študentko arheologije dorekel vsebino 

pregledne študije o najdbah iz Skeletne jame. Izdelano študijo je zavod konec leta odkupil z 

namenom, da se strokovno ovrednotene najdbe bolje vključi v popularizacijske programe parka.  
 

V maju se je na pobudo PŠJ o pripravi študentskih nalog z uporabno vrednostjo (glej točka 4.6.c) 
odzvala študentka programa Dediščine na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, 

ki je pripravila zaključno delo z naslovom Škocjan – predlog interpretacije arheološke dediščine.  
V poletnih mesecih se je dokumentiralo fotografsko gradivo, ki ga je zavodu podaril Albin Debevec.  
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3.1.e Pripraviti analizo možnosti za predstavitev druge kulturne dediščine v parku (mlin v 
Uknah, ledenica Matavunu št. 4, stari nagrobniki iz škocjanskega pokopališča in drugo) 

Aktivnost ni bila izvedena zaradi rebalansa proračuna in s tem znižanjem sredstev.  

 
3.1.f Sodelovati pri ureditvi trga v Škocjanu 

Občina Divača je bila v letu 2012 uspešna pri pridobitvi nepovratnih evropskih sredstev za 
sofinanciranje ureditve trga v Škocjanu in sanacijo strehe nekdanje osnovne šole v Škocjanu, kjer je 

sedež Turističnega društva Škocjan. Realizacija je predvidena v letu 2013. 

 
3.2 Izvajati ukrepe za ohranitev kulturne krajine  

 
3.2.a Sanirati poškodovane in porušene suhe zidove, predvsem v naseljih in bližnji okolici 

V juliju je bil pripravljen osnutek vsebine priročnika o obnovi in zidanju suhih zidov po zgledu 
angleških, vendar je bila aktivnost pozneje prekinjena, ker je z odobritvijo projekta Living Landscape, 

to ena od aktivnosti, ki bodo financirane v okviru tega mednarodnega projekta v letu 2013.   

 
Obnovljenih je bilo 50 tekočih metrov suhih zidov, in sicer pod glavno cesto pri objektu M8 preko 

travnika. Postavljen je bil nov kamniti suhozid ob pešpoti pri čebelnjaku. Obnovljen je bil podrti 
kamniti suhozid ob poljski poti proti zgornji postaji dvigala. Opravljena so bila tudi manjša popravila 

suhih zidov.  

 

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 
V letu 2012 je obogatena in povečana ponudba, ki je na voljo obiskovalcem, privabila veliko število 

obiskovalcev. Izjemno pomembno je delo organizirati in izvajati na način, ki obiskovalcem zagotavlja 
varno, kakovostno in različnim ciljnim skupinam prilagojeno vodenje, spremstvo in nadzor. Za uspešno 

izvajanje te naloge, je potrebno zagotoviti zadostno številostrokovno usposobljenih vodnikov – 

naravovarstvenih nadzornikov. Kljub širitvi ponudbe, se število vodnikov ni povečalo. Največje število 
obiskovalcev se je odločilo za ogled »klasičnega« dela jame, gre za obisk Tihe in Šumeče jame (pot se 

imenuje »Skozi podzemni kanjon«).  
 

Ta del Škocjanskih jam je edini, ki omogoča ogled podzemnega sveta skozi vse leto, razen v primeru 

izrednih vremenskih razmer. Ostali deli jamskega sistema in ostala ponudba v parku je precej bolj 
odvisna od vremenskih pogojev v posameznih letnih časih. Nekaj manj obiskovalcev se je odločilo za 

ogled celotnega jamskega sistema, manj pa za samostojen ogled Mahorčičeve in Mariničeve jame (pot 
nosi ime »Ob Reki v podzemlje«). V tem delu jamskega sistema je možen ogled le v toplejši polovici 

leta, oziroma takrat, ko vremenske razmere to dopuščajo.  
 

Spodnja tabela prikaže odstotni pregled obiskovalcev.  
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Ogled Škocjanskih jam (Tiha+Šumeča jama): 88.718 87,7 % 

Ogled Mahorčičeve in Mariničeve jame: 2.873 2,8 % 

Ogled celotnega sistema Škocjanskih jam: 8.487 8,4 % 

Ogled Učne poti:                                345 0,3 % 

Ogled Velike doline:                           217 0,2 % 

Ogled Škocjanskih jam in Učne poti: 342 0,3 % 

Ogled Škocjanskih jam in Velike doline: 40 0,03 % 

Ogled Muzejske zbirke: 125* 0,1  

SKUPAJ 101.147 100 % 

*obiskovalci, ki so se odločili izključno za voden ogled muzejskih zbirk  

 

Število obiskovalcev je v zadnjih letih naraslo in od leta 2011, ko je bil obisk rekorden, rahlo upadlo, in 

sicer za 3,31%. Povečalo se je število obiskovalcev v mesecih izven glavne sezone (marec, september, 
november), kar je rezultat usmerjenega tržnega pristopa s katerim se teži k zmanjšanju števila 

obiskovalcev v poletnem času. Park je obiskalo 20.645 (20,41%) domačih in 80.502 (79,59%) tujih 
gostov. Število domačih obiskovalcev je nekoliko upadlo, kar je odraz gospodarske krize. Upad števila 

obiskovalcev je bil kljub povečani prisotnosti v domačih medijih, na sejmih in predstavitvah, ki so 
namenjene šolskim skupinam in širši javnosti.  
 
Po državi prihoda je največ obiskovalcev iz Slovenije, med tujimi gosti pa je največ gostov iz Italije, 

Nemčije in Češke, sledijo gostje iz Izraela, Francije, Madžarske, Španije, Nizozemske in Poljske. Glede 
na pretekla leta se sestava obiskovalcev po državah ni bistveno spremenila, opaziti je bilo le nekoliko 

manj obiskovalcev iz Italije in ostalih sosednjih držav, se je pa povečal delež obiskovalcev iz držav 
Beneluksa in daljnega vzhoda kot tudi Združenih držav Amerike. 

 

 
   Angleško govoreči gostje: država prihoda ni znana. 

 
Poleg samega jamskega sistema je pomemben del ponudbe parka urejena učna pot, ki je bila v letu 
2012 opremljena z novimi razlagalnimi tablami. Za voden ogled učne poti se največkrat odločijo šolske 

skupine. Samo za voden ogled po učni poti se je v letu 2012 odločilo 345 učencev osnovnih šol in 342 

dijakov. 
 

Izpostaviti velja še muzejske zbirke, ki so vsakodnevno odprte v poletnem času. Največ obiskovalcev 
se odloči za ogled zbirke v J’kopinovem in Jurjevem skednju, in sicer 11.295 obiskovalcev, za ogled 

naravoslovnega centra Pr' Delezovih se odloči manj obiskovalcev, 8.323 v letu 2012. Število gostov 

muzejskih zbirk je od 2008 v rahlem upadu, kljub temu, da se več posveča promociji ogledov zbirk, 
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nenazadnje se je pred ali v muzejskih zbirkah izvajalo ustvarjalne delavnice in pa osrednja prireditev 
ob Poletni muzejski noči. Za obiskovalce je bil Promocijsko – kongresni center Pr' Nanetovh, v letu 

2012 odprt le ob organiziranih dogodkih, odprtju razstav in vodenih ogledih napovedanih obiskovalcev 

parka. 
 

J’KOPINOV SKEDENJ 2012 

Mesec odstotek število obiskovalcev 

April 4 451 

Maj 10 1105 

Junij 14 1620 

Julij 24 2726 

Avgust 29 3312 

September 14 1588 

Oktober 5 529 

skupaj 100% 11295 

 
NARAVOSLOVNI CENTER 2012 

mesec odstotek število obiskovalcev 

April 2 207 

Maj 9 781 

Junij 1 1330 

Julij 23 1900  

Avgust 30 2483 

September 15 1211 

Oktober 5 411 

skupaj 100% 8323 

 
4.1.b Ovrednotiti nosilno zmogljivost jam in površinskega dela parka, pri katerih je vpliv 

obiskovanja še dopusten  

V letu 2012 so bile izvedene meritve mikroklime. Rezultati ne kažejo odstopanj od povprečnih 
vrednosti. Izdelan je bil pregled podatkov in na podlagi različnih študij predlagana osnova za izračun 

nosilne zmogljivosti jame.  
 

Zavod je v poletnih mesecih omogočil Zsuzsi Tolnay, da za svojo doktorsko nalogo izvede študijo 

kakovosti obiska in rezultate, ki se nanašajo na interpretacijo vodenja, posreduje tudi zavodu.  

Ocenjeno je bilo število obiskovalcev v informacijskem centru in zasedenost parkirnih prostorov.  

Pri oceni nosilne kapacitete jame je pomemben faktor tudi čas zadrževanja v jamskem sistemu. V letu 

2012 je bilo v Tihi in Šumeči jami skupaj opravljenih 3715,5 jamskih ur. Redno zaposleni 
naravovarstveni nadzorniki so v letu 2012 opravili 842 ur, honorarno zaposleni 2198,5 ur, zaposleni na 

upravi pa 675,5. Podrobnosti so podane v posebnem poročilu. 
 

Končna ocena nosilne kapacitete jam in površinskega dela parka bo pripravljena v prvi polovici 2013. 
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4.1.c Izdelati projektno nalogo o novih načinih vodenja po jamah in oblikovati nove 

interpretacijske programe  

V letu 2012 se je nadaljevalo z vodenimi ogledi po Škocjanskih jamah, v času visoke turistične sezone 
se je obdržal samostojen način vodenega ogleda Mahorčičeve in Mariničeve jame. Samostojen ogled 

poteka brez vodnika, obiskovalcem so v pomoč vodniki, ki so v vlogi nadzornika. Razporejeni so po 
ključnih mestih po parku in po jamskem sistemu. Poleg naravovarstvene naloge opravljajo še v vlogo 

informatorjev. Vsak obiskovalec prejme zgibanko z zemljevidom na katerem so označeni poti po 

katerih se giba. Za nove interpretacijske programe, ki bi potekali po parku in po jamskem sistemu, je 
potrebno najprej zagotoviti ustrezne poti in zadostno število usposobljenih izvajalcev. Osnutki 

nekaterih interpretacijskih programov so bili pripravljeni. Skrbelo se je za enakomerno porazdelitev 
obiskovalcev po skupinah, razen ob dnevnih viških (predvsem julija in avgusta). Konec leta so začele 

priprave na spremenjen način vodenja po jamskem sistemu v času poteka večjih obnovitvenih del, ki 
so predvidena v letu 2013. 

 

4.1.d Izvajati aktivnosti za enakomernejšo porazdelitev obiska preko leta 
Za enakomernejšo porazdelitev obiska Škocjanskih jam se je uporabljal rezervacijski sistem, s katerim 

se lahko vpliva na enakomernejšo porazdelitev skupin, ki morajo za ogled Škocjanskih jam imeti 
potrjeno rezervacijo. Skupine se uspešno preusmerja na pomladne in jesenske mesece. Večjo težavo, 

tako za same Škocjanske jame kot za zaposlene in prebivajoče v parku, predstavljajo dnevni viški 

obiskovalcev kot so prazniki: Velika noč, prvi maj, petnajsti avgust ter nekaj dni v juliju, avgustu in 
septembru. V teh dneh se poveča nadzor, obiskovalce pa se skuša preusmeriti v dele jam, ki niso tako 

obremenjeni in na ogled parka, prerazporeja se jih tudi po urah, tako, da se skupno število 
obiskovalcev skuša kar najbolj enakomerno razporediti. Poudariti velja, da so v teh dneh v parku 

prisotni predvsem individualni gosti iz bližnjih turističnih krajev in pa slovenski gosti, ki se za praznike 
odpravijo na enodnevne izlete.  

 

4.1e Organizacija in izvajanje naravovarstvenega nadzora po celotnem jamskem sistemu  
V preteklem letu se je nadaljevalo z izvajanjem organiziranega sistema naravovarstvenega nadzora po 

celotnem jamskem sistemu. Nadzor je bil opravljan vsakodnevno, v času poletne sezone tudi do 9 ur 
dnevno, opravljalo ga je od 2 do 15 zaposlenih. Nadzor je potekal po najbolj obiskanem delu 

jamskega sistema, vključeval pa je še spremljanje stanja v soteski Reke pred samim ponorom. Nadzor 

je potekal celo leto, saj se mora izvajati ne glede na število obiskovalcev. Pri tem se je obiskovalce 
največ opozarjalo o primernem vedenju v parku in se jih usmerjalo po poteh, ki so zanje namenjene. 

Nadzor je vključeval tudi opravljanje tekočih vzdrževalnih del (kot so čiščenje kanalov po pohodnih 
poteh, urejanje stez, odstranjevanje vej, listja, pometanje in pranje poti …). 

Večjih težav pri izvajanju te naloge ni bilo, težavo predstavljajo le dnevni viški obiskovalcev, ki se 

pojavijo nekajkrat letno in pa vremenski pojavi (kot npr. visoka voda). Nezgod obiskovalcev ni bilo, 
ravno tako ni bilo škod, ki bi jih obiskovalci namerno povzročili. Sproti se zavod ustrezno odziva na 

pripombe obiskovalcev kot tudi na nepravilnosti, spremembe ali kršitve zakona. 
 

 
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 
Projektna dokumentacija je bila izdelana in je sestavni del Investicijskega programa z analizo stroškov 

in koristi za investicijo »Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faze 

prenove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu«. V tej zvezi so bili izdelani vodilna 
mapa, načrt gradbenih konstrukcij, načrt gradbenih konstrukcij - armaturni načrti, načrt električnih 

instalacij in električne opreme, načrt ureditve gradbišča in transportnih poti ter načrt gospodarjenja z 
gradbenimi odpadki. Na podlagi tega je bilo izdano naravovarstveno soglasje. Študija je bila 

dokončana v novembru 2012.  
 

Celotna dopolnjena vloga je bila novembra oddana na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

V mesecu decembru 2012 smo objavili javni razpis za »OBNOVO TURISTIČNIH POTI V TIHI IN 
ŠUMEČI JAMI TER VELIKI DOLINI V PARKU ŠKOCJANSKE JAME«, številka objave : JN 13446/2012 
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4.2.b Prenoviti osvetlitev v jami 

Ta naloga ni bila izvedena v letu 2012. Naloga je sestavni del projekta »Obnova turističnih poti in 

kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faze prenove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v 
Matavunu«, ki se bo pričel izvajati v letu 2013.  

 
4.2.c Pripraviti projektno dokumentacijo in obnoviti najbolj dotrajane odseke poti v 

Šumeči jami (pohodne površine, ograje …) 

Projektna dokumentacija je bila izdelana in je sestavni del študije za pridobitev sredstev ESRR za 
projekt »Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faze prenove 

sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu«. Prenova se bo pričela leta 2013.  
 

4.2.d Obnoviti posamezne odseke starih poti (Hankejev kanal, Novakov most), ki bodo 
namenjene raziskovanju in omejenemu ekskluzivnemu obiskovanju 

Izdelan je bil idejni projekt obnove Novakovega mostu (brvi) v Hankejevam kanalu, okoli 70 m nad 

strugo Reke ter dostopna pot do njega. Na podlagi vloge je bilo izdano tudi naravovarstveno soglasje, 
pričelo se je z nabavo materiala in izvedbo, dela pa bodo v celoti dokončana v začetku leta 2013. 

Izjemno atraktivna pot z brvjo pod stropom podzemnega kanjona Reke bo obiskovalcem pričarala 
izjemno iznajdljivost in hrabrost nekdanjih jamarskih raziskovalcev in delavcev. 

 

4.2.e V jami položiti optični kabel, ki bo omogočil nadzor in komunikacijo z informacijskim 
centrom ter zagotavljal varnost obiskovalcev 

Ta naloga je sestavni del projekt »Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter 
I. faze prenove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu«, ki se bo pričel izvajati leta 

2014. 
 

 

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) 

V letu 2012 je bila izdelana projektna dokumentacija in pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje 
za prenovo sprejemnega centra v Matavunu. Prenova bo sestavni del projekta »Obnova turističnih poti 

in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faze prenove sprejemnega centra Parka Škocjanske 

jame v Matavunu«, ki se bo pričel izvajati v letu 2013. Pričetek prenove I. faze sprejemnega centra je 
predviden za drugo polovico leta 2013. 

 
Izdelana je bila sledeča dokumentacija: vodilna mapa, načrt arhitekture, načrt gradbenih konstrukcij, 

načrt zunanje ureditve, načrt odstranjevalnih del, načrt električnih instalacij in električne opreme, 
načrt strojnih instalacij in strojne opreme, zasnova požarne varnosti, elaborat požarne fizike in 

elaborat geodetskega načrta. 

 
4.3.c Izdelati, postaviti in vzdrževati informativne in izobraževalne table ter oznake 

(informacijski center, jame, učna por, Škocjan..)  
V letu 2012 so potekala popravila in vzdrževanje nekaterih tabel ter izdelani nosilci za nekaj novih 

tabel. Predlog postavitve prometnih znakov za opozorilo divjad na cesti na nekaterih lokacijah v parku 

in vplivnem območju na pobudo zavoda je DRSC zavrnila z razlago, da so za to pristojne lovske 
družine oz. upravljavci lovišč. Obvestilo je zavod posredoval lovskim družinam, ki so postavitev tudi 

predlagale.  
 

V celoti se je prenovilo in postavilo nove table na Učni poti Škocjan.  
 

Izdelane so bile nove usmerjevalne tablice v duhu celostne podobe PŠJ za odsek med informacijskim 

centrom in vasjo Škocjan. 
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4.3.d Sanirati zid v Globočaku in urediti sanitarije pred vhodom v jamo 
V prvi polovici leta je bila izdelana projektna dokumentacija in izdano pravnomočno gradbeno 

dovoljenje za obnovo zidu v Globočaku in ureditev sanitarij pred vhodom v jamo. Nalogo je bilo 

potrebno nujo izvesti zaradi nevarnosti porušenja dotrajanega zidu na ploščad pred vhodom v jamo. 
Ob tej sanaciji se je pokazala priložnost trajne ureditve sanitarij, ki so bile doslej na voljo v dveh 

plastičnih kabinah na robu ploščadi. Jeseni je bil na podlagi javnega naročila izbran izvajalec del, ki je 
skoraj vsa dela izvedel do konca leta 2012. Uporabno dovoljenje za objekt bo pridobljeno v začetku 

leta 2013. 

 
4.3.f Urediti nevarne odseke pohodne površine na učni poti Škocjan 

Na učni poti je bil obnovljen del lesene ograje ter odstranjeno vejevje. S Planinskim društvom iz 
Sežane je bil pripravljen predlog obnove planinske poti proti Školju.  

 
4.3.h Izdelati in postaviti klopi v parku (učna pot, Škocjan …) 

V letu 2012 ni bilo izdelanih nobene nove klopi v parku, ampak le pobarvane obstoječe.  

 
4.3.k Posodobiti muzejske zbirke  

V J'kopinovem skednju se je vzpostavilo avdio-video opremo, tako da so si obiskovalci v letu 2012 
lahko, v sklopu etnološke zbirke, že ogledali film ročne žetve oziroma rabe za to namenjenih 

eksponatov. Kasneje se je dodalo še posnetke gradnje in vzdrževanja suhih zidov v parku.  V poletnih 

mesecih je zavod pomagal prebivalcu iz Nove Sušice pri navezavi stikov s pristojnim Notranjskim 
muzejem z namenom ponudbe odkupa slamoreznice, mlatilnice in pajkla. Novembra pa je zavod dobil 

v dar slamoreznico iz Barke, s katero se bo dopolnila etnološka zbirka.  
 

V Jurjevem skednju se je postavilo fotografsko razstavo Trenutki narave avtorja Mateja Skubica, ki je 
bila obiskovalcem na ogled celo poletno sezono. 

 

V naravoslovnem centru se je zamenjalo plazmo 
Ob koncu leta se je pridobilo rekonstrukcijo vedrice in njenih fragmentov iz Mušje jame, ki bo 

vključena v stalno arheološko zbirko v letu 2013. Za izdelavo kopij je poskrbel Pokrajinski muzej v 
Kopru, financiral pa zavod. 

 

4.3.l Na poteh zagotoviti varnost obiskovalcev (varovalne mreže) na način, tako da se pri 
tem ne okrni geomorfoloških in geoloških naravnih vrednot 

Popolne varnoste pred padajočim kamenjem na turističnih poteh pod prepadnimi stenami nikoli ne bo 
mogoče doseči. Kljub dodatnemu nizu mrež v Mali dolini zaradi krušljivega površja in padanja kamenja 

z velike višine, se ponekod še vedno pojavljajo osamljeni primeri padajočega kamenja. Vse mreže so 

postavljene na kritičnih mestih in se redno čistijo. Mreže so lahke, dinamične in ne posegajo bistveno 
v strukturo geoloških in geomorfoloških vrednot ter se s časom tudi zelo dobro vklopijo v naravo. 

 
 

4.4 Promovirati park v širšem kontekstu ponudbe Krasa 
 

 

4.4.a Sodelovati z občino Divača pri skupni promociji ponudbe na območju občine 
Poročilo UNWTO (The World Tourism Organization) pravi, da navkljub krizi turizem postaja ena 

največjih in najhitreje rastočih panog. Zato se ocenjuje, da je smotrno razvijati naravi prijazno obliko 
turizma in jo nadaljevati. Skupna promocija destinacije je izjemnega pomena, še posebej v skupini za 

Koordinacijo turizma na Krasu in v Brkinih. 

 
V sodelovanju z občino Divača in Turističnim društvom Škocjan je bila izvedena šesta Belajtnga – dan 

parka Škocjanske jame. Za prost ogled ob nadzoru vodnikov je bil odprt celoten turistični del 
Škocjanskih jam. Na stojnicah v Matavunu in Škocjanu so se predstavili številni ponudniki z 

biosfernega območja Kras, dan pa so popestrili še godbeniki na pihala iz Divače in Pazina. Več o tem v 
poglavju 5.1.l. 
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Predstavniki zavoda so se udeležili promocijskega dogodka predstavitve zbirke v prenovljenem Muzeju 
slovenskih filmskih igralcev v Škrateljnovi domačiji v Divači, kot tudi skupnih dogodkov, ki so se odvili 

v sklopu Koordinacije za turizem kraško-brkinskih občin. 

 
Oktobra je skupaj s Slovenskimi železnicami, Občino Divača in PŠJ potekalo medijsko odmevno 

srečanje z naslovom »Z vlakom v Škocjanske jame«. Posebni vlak je iz Ljubljane pripeljal obiskovalce 
v Divačo, tam je potekala predstavitev občine, parka in ostale turistične ponudbe, sledil je ogled parka 

in jam. 

 
V sodelovanju z Občino Divača in Slovenskimi železnicami so se iskale rešitve za nadaljevanje 

avtobusnega prevoza med železniško postajo v Divači in parkom. Slovenske železnice so nameravale 
prekiniti izvajanje prevozov zaradi prevelike izgube. Rezultat dogovora je nadaljevanje prevozov, 

avtobus je bil prelepljen z nalepkami PŠJ, izvedena je bila oglaševalska akcija in zagotovljen prevoz še 
v letu 2013. Za park je pomembno ohraniti povezavo z Divačo z javnim prevozom. 

 

4.4.b Sodelovati z občino Divača pri vzpostavitvi TIC-a 
Vlogo TIC-a v Divači je prevzel zavod Razvojni center Divača, Zavod za razvoj podeželja, ki je po 

nekajletnem premoru v začetku leta 2012 ponovno začel delovati. Razvojni center Divača ima v 
programu zapisano tudi informiranje obiskovalcev, pospeševanje turistične dejavnosti, promocijo 

turistične ponudbe ter pripravo projektov za razvoj podeželja, turizma, kmetijstva iz česar sledi, da je 

sodelovanje med Razvojnim centrom Divača in PŠJ potrebno še naprej nadgrajevati. 
 

4.4.c V sodelovanju z drugimi turističnimi destinacijami na Krasu oblikovati nove 
turistične pakete 

Pogovori s Parkom vojaške zgodovine iz Pivke o izvajanju skupnih aktivnosti so potekali tekom celega 
leta, ravno tako s Kobilarno Lipica, Lipica turizem d.d. Plod dogovorov so skupni paketi, ki so 

namenjeni obiskovalcem vseh treh znamenitosti. Paketi so v začetni fazi namenjeni organiziranim 

skupinam in skupnim ciljnim skupinam. Na ta način se skuša goste zadržati dlje časa na območju 
parka. Tak paket je bil prvič pripravljen za predstavnike madžarske agencije Mozgasvilag. 

 
V letu 2012 se je redno mesečno sestajala skupina, Koordinacija za turizem, ki je sestavljena iz članov 

petih kraško-brkinskih občin, Območne obrtne zbornice in Razvojnega centra Divača ter Kobilarne 

Lipica in PŠJ. Na sestankih so se obravnavale aktualne teme, potekali so dogovori za skupne aktivnosti 
in promocijske dogodke. 

 
4.4.d Predstavljati park na turističnih sejmih, borzah, delavnicah in v medijih 

V preteklem letu je potekala promocija na nekaterih predstavitvah, sejmih, borzah: januarske okrogle 

mize na Fakulteti za turistične študije v Portorožu na temo poklic turističnega delavca, sejem Alpe-
Adria TIP, Ljubljana, turistični sejem Vakantie salon v Bruslju, turistična borza BIT v Milanu ter sejem 

in borza v Beogradu.  
 

Marca se je zavod udeležil Kulturnega bazarja, ki je namenjen učiteljem. Na prireditvi v ljubljanskem 
Cankarjevem domu je bila predstavitev ponudbe parka, ki je namenjena predvsem šolskim skupinam. 

Zelo odmevna je bila prireditev, ki se je 24.4. odvila na ljubljanskem gradu, kjer so se skupaj 

predstavili vsi nosilci turistične ponudbe Krasa in Brkinov. Izdan je bil zemljevid s popusti, ki vsebuje 
ponudnike iz območja vseh petih občin (Miren-Kostanjevica, Komen, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina). 

 
Maja se je zavod skupaj s Parkom vojaške zgodovine iz Pivke udeležil SIW - Slovenske turistične 

delavnice, dogodka, ki na področju turizma privabi največ tujih partnerjev. SIW je potekal v Kranjski 

Gori. Prav tako se je predstavil na Parkfestu, prireditvi, ki ga organizira park Prealpi Gulie iz Rezije. 
 

Avgusta se je zavod predstavil na sejmu AGRA v Gornji Radgoni skupaj z nekaterimi ostalimi 
zavarovanimi območji. Konec avgusta je bil zavod prisoten še na sejmu, ki je namenjen ljubiteljem 

narave, Tour Natur, ki se je odvijal v nemškem Düsseldorfu. 
 

Na povabilo Območne obrtne zbornice iz Sežane se je zavod udeležil sejma MOS v Celju. Zavod se je 

udeležil okrogle mize v Parku vojaške zgodovine, kjer je bil v predstavljenem projektu Business to 
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nature izpostavljen kot eden od primerov dobre prakse. Zavod se je tudi predstavil na Dnevih 
Kobilarne Lipica.  

 

RTV Slovenija je avgusta posnela del oddaje Na lepše, s katero je ekipa na mednarodnem festivalu 
turističnih filmov v Splitu dosegla med 50-mi državami in 189 filmi 1. nagrado za najboljšo kamero 

(posnetki na temo slovensko podzemlje, prizori iz Škocjanskih jam, Postojnske jame, rudnika Mežice in 
Idrija). 

 

Konec avgusta je zavod gostil športno-družabni dogodek - Rekreatur, prireditev, v kateri je sodelovalo 
več kot 280 kolesarjev, ki so pri postanku spoznali glavne zanimivosti parka.  

 
V oktobru se je PŠJ predstavil na največji prireditvi v Trstu, Barkovljanki, skupaj z ostalimi nosilci 

turistične ponudbe na Krasu in v Brkinih; kot tudi na Dnevih slovenskega turizma, ki so potekali v 
Radencih, kjer smo tudi prevzeli priznanje za Učno pot Škocjan, ki je po izboru Turistične zveze 

Slovenije v projektu Moja dežela-lepa in gostoljubna, osvojila 2. mesto med tematskimi potmi v 

Sloveniji. Zavod se je predstavili še na jesenskem posvetu ravnateljev slovenskih šol, tako osnovnih 
kot srednjih, ki tradicionalno poteka v Portorožu. 

 
Za promocijo PŠJ v medijih je bilo v 2012 zagotovljenih manj sredstev kot v letu 2011, vendar se je 

pripravilo objave tako, da se je z njimi v različnih medijih zagotovilo doseganje širše javnosti. Več je 

bilo objav na spletu, zmanjšale so se objave v tiskanih medijih, predvsem v dnevnih časopisih.  
 

Večkrat letno se je opravilo raznos promocijskih materialov na TIC-e in večje hotele, po Krasu, v 
Slovensko Istro, Posočje, Ljubljano, Gorenjsko in po slovenskih zdraviliščih (akcije so potekale po 

dogovoru s Kobilarno Lipica). 
 

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 
V parku že dlje deluje skupina deklet, stalno zaposlenih in honorarnih vodnic, ki že od leta 2008 

obiskovalcem muzejskih zbirk nudijo izkustveno doživetje delčka tematike naše arheološke, etnološke, 
zgodovinske, biološke ali geološke zbirke. V letu 2012 so si dekleta na podlagi svojih strokovnih in 

ljubiteljskih znanj in veščin zamislile in izpeljale tri arheološke in osem etnoloških brezplačnih delavnic, 

namenjenih oplemenitenju zbirk ob prijetnem druženju v muzejskem ambientu za najširšo publiko. 
Teme delavnic so bile: izdelovanje pastirskih piščalk in rogov, izdelovanje pastirske igrače pok'lce, 

delavnica »rož'c svj'tga Ivana«, peka velikonočnih kruhov, izdelovanje punčk iz cunj, svitkov, opletanje 
koškov in košaric in »rož'c« iz krep papirja, izdelava Archaeo Borsae, ustvarjanje prazgodovinskih oblik 

in prazgodovinskih posodic. Vse izpričano v krajih širšega območja parka. Delavnice se je letos prvič 

promoviralo tudi pri okoliških turističnih delavcih in okoliških osnovnih šolah.  
 

V sklopu obeležitve vseslovenske akcije Poletna muzejska noč je bila pred Jurjevim skednjem izvedena 
dramatizacija poročila Friedericha Müllerja o raziskovanju v Škocjanskih jamah leta 1890 z naslovom 

»Brž naprej in hitro ven iz jame!«. Ta dan je bila v istem skednju izvedena tudi otvoritev razstave 
fotografij Mateja Skubica z naslovom »Trenutki narave« in voden ogled razstave o zgodovini 

odkrivanja jam.  

 
4.4.g Pripraviti analizo možnosti za zagotovitev prostorov za prodajo lokalnih proizvodov 

parka 
Na srečanju z deležniki je bila sprejeta pobuda, da bi izdelke in pridelke prodajali obiskovalcem parka. 

Najbolj smotrno bi bilo to izvesti v obliki stojnične prodaje na informacijskem centru, kjer je parkirišče 

in vstopna točka vseh obiskovalcev parka. Ker trenutno na informacijskem centru ni ustreznih pogojev 
za postavitev več stojnic (streha ali nadstrešek, senca, električni priključek), bo to del prenove 

informacijskega centra, v katerem se bo umestilo tudi ustrezno opremljen prostor za  postavitev 
stojnic. 

 
V trgovini s spominki se je začel proces posodobitve prodajnih artiklov. Posodobitev poteka postopoma 

in je predvidena tudi v prihodnjem letu. 
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V poletnih mesecih je bila na informacijskem centru postavljena stojnica s ponudbo lokalnih izdelkov in 
proizvodov v izvedbi Društva za promocijo kakovostne hrane. 

 

4.5 Z obnovo kulturnega spomenika Matavun 8 zagotoviti možnosti za širitev 
izobraževalnih aktivnosti na področju varstva narave in kulture 

 
Marca nam je bila s strani CRMA d. o. o. dostavljena restavrirana hladilna skrinja, ki je bila postavljena 

na svoje izvorno mesto v klet, sedanji razstavni prostor.  

 
V okviru aktivnosti vzpostavitve knjižnice in arhiva so v začetku leta potekala prizadevanja za 

pridobitev darovalcev knjig, na knjižnični računalnik se je prenesel program GALIS in skupaj s pomočjo 
divaške knjižničarke oblikoval načrt popisa knjig in periodike. Od julija do septembra sta dijakinja in 

študent v okviru počitniškega dela po geslih in abecedi na police razvrstila monografske publikacije in 
periodiko. V GALIS je bilo vnesenih čez 2000 publikacij . Na razvrščanje še čakajo publikacije, ki jih je 

parku podarila direktorica dr. Gordana Beltram.  

 
Oblikovanje protokolov za slavnostne dogodke in nadgradnja portala PŠJ z rezervacijskim sistemom, 

zaradi drugih prioritet nista bili izvedeni. Objavljena je bila slovenska različica portala Promocijsko 
kongresnega centra Pr Nanetovh (glej točko 7.3.e).  

 

V okviru načrtovane aktivnosti osnovanja in izvajanja nalog informacijskega centra za prebivalstvo 
BOK se je na veži opremilo info točko. Decembra se je končalo z zbiranjem podatkov, pripravo in 

avtorizacijo slovenskih in angleških opisov, kontaktov in informacij o možnih ogledih 15. naravnih 
znamenitosti, izletniških točk, 35. kulturnih znamenitosti, 12. muzejev in zbirk, 21. kmetij in domačij s 

prenočišči, 4. gostiln, kampa in postajališča za avtodome, 7. društev, 13. tematskih in kolesarskih poti 
za dvojezično interaktivno karto BOK, ki bo nameščena na računalniku info točke.  

Septembra se je v sodelovanju z ZVKDS OE NG pripravilo prijavo za kandidaturo obnove Matavuna 8 

za nagrado Europa Nostra, ki je bila oddana oktobra.  
 

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 je bilo v okviru programa MAB organizirano prvo srečanje deležnikov BOK v sklopu katerega 
je bil predstavljen program MAB in delovanje BOK ter pobuda o podeljevanju znamke PŠJ v uporabo 

tretjim osebam. Srečanja se je udeležilo 27 deležnikov. Pridobljena je bila izredno pozitivna povratna 
informacija v zvezi z znamko PŠJ.    

 

Istega meseca je v okviru programa MAB stekla tudi priprava izobraževanja o Zelenem javnem 
naročanju kot ene od dobrih pobud na poti k trajnostnemu razvoju naše družbe. V okviru 

dvodnevnega izobraževanja so bili udeleženci seznanjeni s podrobnostmi zelenega javnega naročanja, 
primeri dobrih praks v Sloveniji. Dogodka se je udeležilo 9 posameznikov iz 7 zavodov (RRA 

Notranjsko-kraške regije, Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Vrtec Sežana, RC Divača, JZ 
Kozjanski park).  

 

Februarja je potekalo srečanje s tematskim predavanjem o veliki uharici (T. Mihelič, DOPPS) ob 
dogodku štetja/popisa velike uharice na Krasu. Po oceni je bilo prek 70 udeležencev. 

 
Konec avgusta je potekalo srečanje ob evropski noči netopirjev. Organizirano je bilo tematsko 

predavanje in kasneje terensko »poslušanje« netopirjev v parku. Udeležilo se ga je okrog 15 otrok in 

odraslih.  
 

Nacionalni odbor za dediščino pri Slovenski nacionalni komisiji za Unesco je v sodelovanju s PŠJ v 
oktobru (40. obletnica Svetovne dediščine) organiziral strokovno srečanje na temo Pomena konvencije 

o svetovni dediščini danes v Promocijsko kongresnem centru, ki ga je odprl predsednik države dr. 
Danilo Türk. 

 

Oktobra in novembra je potekalo 3. izobraževanje za lokalne vodnike po Krasu in Brkinih, katerega 
glavni organizator je bil Zavod za šport turizem in prosti čas. Na predavanjih, ki so pokrivala tematiko 
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iz narave, s poudarkom na varovanju narave, in kulturne dediščine, je sodelovalo 5 predavateljev iz 
PŠJ. Tečaj je obiskovalo 43 udeležencev, ki so po uspešno opravljenem izpitu pridobili licenco za 

lokalnega vodiča, za obdobje dve leti. 

 
Novembra se je odvila delavnica v okviru projekta Kras Carso. Poleg tega je bil sestanek z deležniki na 

temo predstavitve in uskladitve interaktivne in tiskane promocijske karte BOK ter vprašanja označbe 
neoznačenih in neprepoznavnih točk na terenu. 

 

Prostore se je večkrat oddalo zainteresiranim za kuharske delavnice, pogostitve, poročne obrede, 
promocijske dogodke na temo poroke, srečanja vaščanov … 

 
4.5.b Organizirati in koordinirati kulturne dogodke 

Januarja je v okviru strokovnih služb stekla devetmesečna priprava prve izvedbe bienalnega festivala 
znanstvenega in dokumentarnega filma JAMNARKULT. Na podlagi poslane okrožnice je bilo prejetih 18 

filmov. Marca se je pregledalo gradivo z našega območja, ki ga hrani Slovenski filmski arhiv, ter aprila 

pridobilo še 8 filmov. Vse pridobljene enote so postale del nastajajoče avdio-vizualne zbirke PŠJ, ki želi 
v prvi vrsti dokumentirati življenje, naravo in kulturno dediščino BOK ter jamarstvo na Slovenskem z 

namenom, da bi bila dostopna čim širšemu krogu raziskovalcev. Trije tematski festivalski večeri so se 
začeli s predavanjem dr. Naška Križnarja iz Avdiovizualnega laboratorija ZRC SAZU o pomenu 

ustvarjanja in zbiranja video gradiva o vsakdanjem dogajanju na širšem območju PŠJ. Sledile so 

projekcije po zaključku katerih je publika zbirala zmagovalca večera. Eden od namenov festivala je 
tako spodbuditi filmsko oziroma video produkcijo na BOK.  

 
Izven festivalske konkurence je bila na TKŠD Urbanščica izpeljana predpremiera naknadno 

predloženega dokumentarnega filma Jadrana Sterleta »Zakriti premogovniki Krasa«, ki je nastal v 
produkciji RTV Slovenija leta 2011. Film je bil predstavljen tam, kjer je med drugim nastajal, na mestu 

vremskega premogovnika.  

 
Še pred septembrskimi festivalskimi projekcijami, je bil julija v Promocijsko kongresnem centru Pr 

Nanetovh organizirana predpremiera dokumentarno-igranega filma RTV Slovenije režiserja in 
scenarista Jadrana Sterleta z naslovom »Zazidan kamen Krasa«. V filmu namreč za kratek čas 

nastopijo tudi učenci OŠ dr. Bogomirja Magajne iz Divače na sprehodu po Učni poti Škocjan.  

 
Slavnostno odprtje knjižnice je bilo zaradi še nedokončanega popisa gradiva in kadrovskih 

nedorečenosti preneseno v leto 2013.  
 

4.5.c V sodelovanju z Unescom izvajati aktivnosti za vzpostavitev izobraževalnega centra 

za JV Evropo 
Načrtovana dejavnost v obliki tečaja za trajnostni razvoj, zaradi pomanjkanja sredstev ni bila izvedena. 

 
 

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) 
V prvi polovici leta se je pripravilo brošuro Sladki spominek in (Raz)skrite poslikave hiše Pr Nanetovh z 

namenom prodaje in protokolarnih spominkov. Istočasno se je natisnilo knjižne kazalke namenjene 

promociji specialne knjižnice parka. Decembra je zavod izdelal koledar za 2013, ki promovira bogato 
kulturno dediščino širšega območja parka ter nov zemljevid parka, ki označuje ožje in širše območje 

parka z vrisanimi turističnimi, splošnimi in drugimi pomembnejšimi informacijami. 
 

Izdelana je bila zloženka, ki je namenjena kupcem izdelkov, pridelkov in storitev, ki bojo pridobile 
blagovno znamko parka. Na novo je bila izdelana zloženka s skupno ponudbo parka, Kobilarne Lipica 

in Parkom vojaške zgodovine. 
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Prenovljeno izdajo je zagledala monografija Park Škocjanske jame, in sicer za začetek v slovenskem in 
angleškem jeziku. Prenova je bila potrebna zaradi razprodane knjige v angleškem jeziku in predvsem 

zaradi novih informacij ter dejstev, ki so se v parku zgodile v zadnjih letih. Ravno tako se je prenovil 

vodnik po učni poti Škocjan v slovenskem, angleškem, italijanskem in nemškem jeziku ter zemljevid 
učne poti Škocjan. 

 
Za namene promocije kongresno-promocijskega centra, je bila izdana zloženka, v slovenskem in 

angleškem jeziku. Izdelane so bile promocijske papirnate vrečke, za prodajo pa tudi bombažne ter  

nalepke za avtobus Slovenskih železnic, ki vsakodnevno vozi na relaciji Divača- Škocjanske jame. 
 

Prvič je bil narejen CD s fotografijami parka (s površja in podzemlja), ki je naprodaj v parku. 
 

4.6.b Pripraviti in izvesti izobraževalne programe za učitelje, učence, dijake in študente, s 
posebnim poudarkom na mreži šol parka 

V januarju je bila v sklopu aktivnosti spodbujanja participatornega monitoringa za mentorice mreže šol 

parka učna predstavitev vnašanja v aplikacijo za beleženje vremenskih podatkov in podatkov o stanju 
posameznih rastlinskih vrst. Vse šole so prejele podatke o dostopih na svoje račune. 

 
V februarju je intenzivneje stekla zaključna koordinacija raziskovalnega dela mreže šol v počastitev 

dneva žena, ki je bilo javno predstavljeno v Promocijsko kongresnem centru Pr Nanetovh. Tokratno 

temo primerjalnega raziskovanja kozmetike v naših krajih nekoč in danes so preučile vse slovenske 
šole mreže. Aprila so se sodelujoči prvošolci in najmlajši domačini udeležili ure pravljic v jami.  

 
Maja so se učenci in mentorice mreže šol udeležili obiska partnerske organizacije v sklopu projekta 

Climaparks, tj. beneškega regijskega parka delte reke Pad, kjer so spoznali različne ekosisteme, ki se 
oblikujejo na nasipih reke Pad.  

 

Konec junija so se mentorice mreže šol udeležile strokovne ekskurzije v Idrijo z željo, da novo 
UNESCO lokacijo vnesejo v svoje izobraževalne programe.  

 
V oktobru je bilo za mrežo šol in ostalo zainteresirano javnost izvedeno mitološko predavanje doc. dr. 

Katje Hrobat Virloget o percepciji kač na Krasu s čimer smo skušali dodati kamenček v mozaik 

zavedanja o povezanosti narave in kulture, človeka in vseh živih bitij. 
 

Izvedenih je bilo veliko naravoslovnih ekskurzij po zavarovanem območju narave za osnovne, srednje 
šole in fakultete. 

 

4.6.c Vzpostaviti mrežo fakultet parka in jim ponuditi možnosti za izvajanje 
izobraževalnih programov v parku 

Aprila je bil pripravljen seznam 47 raziskovalnih in projektnih tem za različna znanstvena in strokovna 
področja z namenom, da jih študentje lahko izberejo za opravljanje svojih obveznih nalog 

(seminarskih, raziskovalnih, diplomskih, …) in s tem prispevajo k uspešnemu upravljanju varstva in 
razvoja UNESCO območja, svoji nalogi pa dodajo uporabno vrednost. Seznam je bil objavljen v 

razdelku Izobraževalni programi na portalu PŠJ. Prvi rezultati so opisani pod točko 3.1.b.  

 
V avgustu je v parku gostovala Univerza iz Münchna in Ljubljane, Oddelek za biologijo, z raziskovalno 

šolo za študente. 
 

Predstavitev idejne zasnove mreže fakultet bo izvedena v 2014. 

 
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…) 
Od marca do junija je bila v razstavišču Pr Nanetovh na ogled razstava izdelkov učencev mreže šol 

parka v okviru raziskovalnega dela v počastitev dneva žena Kozmetika nekoč in danes ter razstava 

Slovenska biosferna območja skozi oči otrok, ki se je maja selila v Kozjanski park.  
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V juliju je bilo v istem razstavišču slavnostno odprtje razstave Suhi zid na Krasu, ki je bila na ogled do 
septembra. Šlo je za dogodek, katerega namen je bil spodbuditi Kraševce k ponovnemu spoznavanju 

dediščine kraških suhih zidov, njihovemu vzdrževanju in s tem ohranitvi podedovanega znanja, ki se 

vleče od bronaste dobe do danes. Razstava, ki je nastala s finančno podporo MK in PŠJ je bila že 
ponujena mreži šol v gostovanje in bo v letu 2013 ponujena še ostalim šolam in knjižnicam po Krasu. 

 
Septembra je bila v razstavnem prostoru odprta mednarodna likovna razstava umetnikov sodelujočih v 

Društvu Apokalipsa. 

 
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…) 

Januarja je bilo organizirano srečanje s članicami KD Kraški šopek, ki so udeležencem predstavile 
kraško ali mandrijarsko nošo iz alpske skupine noš značilno za Gornji Kras. Brkinska ljudska noša 

spada med istrske ali mediteranske noše in z izjemo brške žal ni podrobneje raziskana. Na Spodnjem 

Krasu se že pojavlja preprostejša goriška noša.  
 

Znanja iz »hišnih lekarn« so se med udeleženci pretakala v februarju, ko je zavod organiziral srečanje 
z gospo Jasno Majdo Peršolja na temo ljudskega zdravilstva, ki se ga je učila od mame, tet in strin iz 

Rodika ter dobrih sosed in domačih zdravilk iz Križa pri Sežani.  

 
Zadnji dan marca je zavod v sodelovanju z ZVKDS OE NG organiziral srečanje lastnikov zemljišč na 

območju parka na katerih se nahaja arheološka dediščina z odgovorno konservatorko za arheologijo. 
Med drugim je predstavila omejitve lastninske pravice na območjih, ki so zaščitena kot arheološki 

spomeniki, in dolžnosti lastnikov, če so spomeniki zavarovani s prvim ali drugim varstvenim režimom 
skupaj s postopkom pridobivanja soglasij v primeru posegov na ta zemljišča. Ob tej priložnosti je bil 

izdelan tudi letak z vsemi ključnimi informacijami. 

 
Zavod je sodeloval na zaključni prireditvi projekta Mali rak, ki poteka kot izven šolska dejavnost v 

slovenskih jamarskih društvih, ki se mu letno pridruži 100 osnovnošolcev iz cele Slovenije. 
  

4.6.f Organizirati izobraževanja za sezonske vodnike v parku 

V februarju so se zbirale prijave kandidatov in izdelal program izobraževanja in osnutek pravilnika o 
izobraževanju in delu sezonskih delavcev parka. Program je obsegal naravoslovne in kulturno-

dediščinske 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 15 novih kandidatov opravilo 12. Izobraževanja so se je skupaj udeležilo 

42 (so)delavcev parka – vodniki-naravovarstveniki, študentje in domačini. Pri izvedbi izobraževanja so 
sodelovale skoraj vse službe PŠJ in zunanji izvajalci. 

 
Od vseh, ki izpolnjujejo pogoje za sodelavce in imajo opravljen izpit ob koncu izobraževanja, je bilo 15 

vodnikov sprejetih v službo za določen čas, 10 jih  je opravilo študentsko delo. Izobraževanja so se 
udeležili tudi pripravniki. 

 

V sklopu izobraževanj za sezonske vodnike – naravovarstvene nadzornike je zavod skupaj z 
Notranjskim ekološkim centrom izvajal Projekt z naslovom TOURBO MEETS EUROPE, ki je Leonardo da 

Vinci projekt pri katerem gre za prenos inovacij. Program poteka v okviru EU Vseživljenjskega učenja.  
Po končanih sedmih modulih so najvztrajnejši udeleženci opravili izpit in dobili certifikat za opravljeno 

usposabljanje, ki ga je izdala IFKA, Visoka šola Bremen za humanistične vede (Institut für 

Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit e.V.Hochschule Bremen, Fakultät Gesellschaftswissenschaften). 
 

4.6.g Organizirati izobraževanja za prostovoljne naravovarstvene nadzornike 
Izobraževanje za prostovoljne naravovarstvene nadzornike je potekalo vzporedno z izobraževanjem za 

honorarce dva zaporedna meseca in se je zaključilo v začetku maja. Vse udeležence tečaja, ki so 
opravili izpit lahko smatramo za prostovoljne naravovarstvenike, saj je tako program kot tudi njihovo 

delo, temu primerno. Sicer je za uradno izobraževanje in izpite odgovorno pristojno ministrstvo, ki pa 

že nekaj let ni organiziralo izobraževanja in izpitov. Julija in oktobra je bil izveden sestanek s 

http://www.evrokultura.org/program.php?st=56
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prostovoljnimi naravovarstvenimi nadzorniki, 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 

Zavod se je odzval na vse pobude, ki so potekale v okviru Skupnosti slovenskih naravnih parkov, 
katerih del je tudi informacijska mreža in ozaveščanje obiskovalcev. Rezultat je skupna spletna stran 

in promocijski materiali ostalih zavarovanih območij na naši informacijski točki. Poleg tega se je zavod 

aprila udeležil Ekotržnice na Bledu skupaj s sadjarjem iz širšega zavarovanega območja.  
 

5. CILJ: KREPITEV VKLJUČEVANJA LOKALNEGA PREBIVALSTVA PRI RAZVOJU 
DEJAVNOSTI IN AKTIVNOSTI 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 …) 

Zavod je organiziral dva sestanka z prebivalci zavarovanega območja parka. 

 
5.2.b Pisno obveščati vsa gospodinjstva na območju parka o pomembnih dogodkih v 

parku  
Na dogodke, ki jih je zavod organiziral, so bili preko spleta ali pisno vabljeni tudi lokalni prebivalci. 

 
5.1.c Urejati in oblikovati glasilo za domačine 

V 2012 ni bila pripravljena nobena številka glasila, vendar bo zavod z aktivnostjo nadaljeval v 2013. 

 
5.1.d Organizirati in izvesti skupne čistilne akcije 

Tradicionalna skupna čistilna akcija je bila organizirana marca 2012. Akcije se je udeležilo 42 
predstavnikov zavoda in domačinov. Na delovni akciji je bila urejena makadamska pot od križišča pod 

Betanjo proti Malnom in 500 m trase poti za tradicionalni pohod ob ponoru Reke, pobrani odpadki na 

poteh po parku in obrobju (od Matavunskega križišča do Divače) ter urejene vse tri vasi v parku. 
Skupno je bilo zbranih 13 m3 odpadkov, predvsem plastike in kosovnih odpadkov.  

 
5.1.e Sofinanciranje na podlagi Odredbe o razdeljevanju sredstev 

V marcu in aprilu se je uskladil seznam sofinanciranih del in besedilo javnega razpisa z odgovorno 

konservatorko ZVKDS OE NG in članico strokovnega sveta za področje kulture JZ PŠJ. Javni razpis je 
bil objavljen v Uradnem listu št. 27 iz dne 13. 4. 2012. Komisija si je opravljena dela ogledalain 

ugotovila, da so bila sredstva namensko porabljena, čeprav komisija ni bila enotnega mnenja na vseh 
lokacijah. Zapisnik komisije je na spletu. 

 
5.1.f Vključevati lokalno prebivalstvo v strokovno vodenje obiskovalcev po parku in 

dejavnosti parka  

Iz ožjega zavarovanega območja so se izobraževanja za vodnike udeleževale tri tečajnice – študentke. 
Vse tri zainteresirane iz ožjega območja so bile sprejete 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 
Med januarjem in marcem je bilo na podlagi že opravljene raziskave in dodatnega poizvedovanja pri 

domačinih, ZVKDS OE NG in sodelavcih JZ PŠJ pripravljeno besedilo za klasično vodenje po Nanetovi 
domačiji (Matavun 8), ki je bilo posredovano v vednost in rabo vsem sodelavcem. Snovanje 

kostumiranega vodenja je bilo  preneseno v prihodnje leto.   
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V marcu je zavod na pobudo KP Goričko s pirhi domačink (Darje Ivančič in Milene Požrl) ponovno 
sodeloval na Vseslovenski razstavi velikonočnih pirhov v Veržeju.  

 

Zavod je nudil strokovno pomoč domačinom iz Betanje pri zbiranju informacij za rekonstrukcijo mlina 
za sadje. 

 
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 

Pripravljen je bil katalog izbranih arhitekturnih detajlov, ki za naselbinska spomenika Betanjo in 
Škocjan ter vas Matavun kot kulturno dediščino podaja pogoje za ohranitev identitete tukajšnjega 

grajenega prostora in kulturne krajine (glej točko 3). Katalog je bil pripravljen za specificirane detajle 
iz javnega razpisa za razdelitev nepovratnih sredstev prebivalcem v PŠJ in bo v bodoče v sodelovanju 

z odgovorno konservatorko, etnologinjo  in članico sveta zavoda za področje kulture, arhitektko , 
dopolnjen z manjkajočimi predlogi rešitev problematičnih izpeljav posegov ter skupaj s Študijo 

obarvanja fasad za Betanjo, Škocjan in Matavun predstavljen domačinom.     

 
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 

Zavod je z nasveti pomagal pri obnovi sadovnjakov v parku, kjer so lastniki zasadili avtohtone vrste 

jabolk in hrušk. Košnjo suhih kraških travnikov večina kmetov izvaja po cvetenju trav. Ostale aktivnosti 
niso bile izvedena zaradi nezainteresiranosti lastnikov in predvsem odkupovalcev sena. 

 
5.1.j Svetovati in strokovno nadzirati obnovo domačij oziroma posameznih elementov v 

skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasji 
V letu 2012 so bile pridobljene ključne strokovne podlage, tj. katalog arhitekturnih detajlov in študija 

obarvanja fasad (glej točko 3), z namenom poenostavitve postopka za zagotavljanje pridobivanja in 

nadziranje izpolnjevanja kulturovarstvenih pogojev in soglasij v sklopu javnega razpisa za razdelitev 
nepovratnih sredstev prebivalcem v parka v letu 2012. Istočasno pa gradivi predstavljata orodje v 

rokah strokovnih služb zavoda za izvajanje svetovanja in nadzora obnove domačij in detajlov na sploh 
tudi v bodoče. Obenem je bilo organizirano srečanje z lastniki zemljišč na območju parka na katerih se 

nahaja arheološka dediščina, kjer je bila za nasvete na razpolago odgovorna konservatorka za 

arheologijo ZVKDS OE NG (glej točka 4.6.e).   
 

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  

Vsakoletne skupne aktivnosti so potekale po planu, izvedeno je bilo: praznovanje ob dnevu žena, 
tradicionalen Pohod ob ponoru reke Reke, kjer nastopa TD Škocjan v vlogi glavnega organizatorja, 

zavod pa zagotovi pomoč pri izvedbi s tem da pomaga označiti traso pohoda, omogoči varen obisk 
Mahorčičeve jame in brezplačen ogled muzejskih zbirk.  

 
Zavod je sodeloval pri izvedbi gostovanja mednarodnega društva prevajalcev in založnikov, pri 

gostovanju ostalih sodelujočih na prireditvah v parku in pri Škocjanskem festivalu, predvsem s 

finančnim prispevkom. Med drugim je gostil tudi člane društva Apokalipsa, ki sodelujejo s TD Škocjan 
in g. Aleksandrom Peršoljo. 22. 12. je zavod gostil prireditev in sprejem dedka Mraza, ki je razveselil in 

obdaroval večino otrok parka, zaposlenih in otrok iz Naklega. 
 

5.1.l S pomočjo lokalnega prebivalstva organizirati in izvesti dan parka, jamski praznik – 

Belajtnga 
Izvedena je bila Belajtnga, za kar je glavni organizator  PŠJ, člani društva in ostali domačini pa 

pomagajo tako pri pripravah v dnevih na jamski praznik, kot tudi na sam dan praznika. Med drugim 
sta ti dve prireditvi najbolj množični v parku. 

Na stojnicah je sodelovalo sedem kmetij iz BOK, organizirana je bila stojnica na kateri so se s 
promocijskim gradivom predstavile turistične kmetije na BOK in obnovljeni mlini. Na svoji stojnici so 

kamnoseško znanje predstavili učenci OŠ dr. Bogomirja Magajne in mentorice Varstveno delovnega 

centra iz Divače. Putr so izdelovale, nas nasmejale in z dobrotami nahranile članice Društva kmetic 
sežanske regije. Svoje delo so na ogled postavila še TD Škocjan, Društvo proizvajalcev kraškega 
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brinjevca in brkinskega slivovca, TKŠD Mejame in Društvo brkinskih sadjarjev. Organizirana je bila ura 
pravljic.  

 

Predstavilo se je združenje slovenskih rejcev lipicancev, Pr Nanetovh pa je bil možen ogled hiše in 
kulinarična delavnica s pokušnjo domačih dobrot. Za otroke je bilo kot vsako leto na voljo kar nekaj 

delavnic, največ se jih je zadrževalo na trgu v Matavunu. Dogodka se je udeležilo preko 1.000 
obiskovalcev, kljub temu, da se ga ni oglaševalo, saj je že po tradiciji namenjeno obiskovalcem iz 

bližnjih krajev. Obiskovalcem je bil brezplačno na voljo ogled celotnega jamskega sistema Kljub dobro 

organiziranemu delu pri tako množičnem obisku parka težave predstavljajo prostorsko omejena 
parkirišča, je pa tako množičen ogled parka tudi velika obremenitev za park.  

 
Ker je to ena največjih prireditev na območju občine Divača, se je dogodek prijavilo tudi na razpis, ki 

ga za organizatorje prireditve vsako leto razpiše Občina Divača. Od leta 2012 je v veljavi nov pravilnik, 
po katerem je razpis namenjen tudi javnim zavodom. In?......ste dobili….. 

 

5.1.m Oblikovati pogoje za trženje proizvodov in storitev pod registrirano znamko parka  
V februarju je bil s strani vodstva in sveta zavoda potrjen Interni pravilnik o pogojih podeljevanja 

pravice do uporabe znamke »Park Škocjanske jame, Slovenija« drugi osebi. Za dobo 10 let  je bila 
imenovana komisijo za podeljevanje znamke parka.Komisija je v letu 2012 uskladila prijavni obrazec in 

besedilo razlagalne zloženke, ki jo prejme kupec izdelka ali storitve z znamko PŠJ. Oblikovane  so bile 

tudi nalepke namenjene označevanju izdelkov in pridelkov z znamko PŠJ.   
 

5.1.n Spodbujati rabo znamke parka v parku in širšem območju in omogočati prodajo 
proizvodov 

Deležnike se je seznanilo s pobudo znamke PŠJ. Poleg tega, da se je njihove pripombe upoštevalo pri 
oblikovanju končne verzije pravilnika, se je realiziralo njihovo pobudo o promocijski karti BOK (glej 

točko 4.5.). Deležniki so bili seznanjeni, da bodo na karti objavljeni “promocijsko” za obdobje petih let, 

potem pa bodo na njej objavljeni le tisti, ki bodo pridobili znamko PŠJ.   
 

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 
Kot večkrat doslej, se je zavod tudi v letu 2012 udeležil čistilne akcije »Spust za čisto Reko« v izvedbi 

lokalnega Rafting kluba »Mrzla wada«. Na akciji je bilo s čolni iz Reke in njenih bregov na relaciji 

Ilirska Bistrica Zgornja Bitnja odstranjenih veliko smeti. Zavod akcijo tudi finančno podpira s 
sofinanciranjem izdelave majic in tiska plakata. 

 
Zavod se je udeležil tudi vseslovenske akcije »Očistimo Slovenijo. 

 
6.1.b Sodelovati pri vzpostavitvi regijskega parka Kras 

Zavod se je trikrat udeležil sestankov in delavnic v okviru izvajanja projekta Kras – Carso predvsem na 

temo prostorskega načrtovanja območja in pripravi smernic za skupno čezmejno upravljanja 
klasičnega Krasa.  

 
Prav tako se je udeležil tudi delavnic in usklajevalnih sestankov skupine za naravo, ki so privedle do 

Smernic za upravljanja z naravnimi območji na Krasu. 

 
6.1.c Za lokalne prebivalce širšega območja parka organizirati in izvajati tematske 

aktivnosti in ekskurzije (varstvo narave, kulturna dediščina, ekološko kmetovanje …) 
Aprila je bilo v Vremskem Britofu, skupaj s Turistično kulturnim in športnim društvom Urbanščica iz 

Vremske doline izpeljano predavanje o ribištvu in ribičih nekoč in danes ter o nadzemnim in 
podzemnim tokom Reke. Z nosilko Dujčeve domačije (turistična kmetija, sobe, kamp) so potekali 

dogovori o promocijskih aktivnostih. 
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6.1.d Občasno, po potrebi, spremljati in analizirati osnovne fizikalno-kemijske parametre 

najpomembnejših vodnih virov v porečju Reke 

Zaradi težav z mini sondo, s katero se je v preteklosti ob terenskih ogledih v vplivnem območju parka 
spremljalo še kakovost vode v Reki in njenih pritokih na enajstih točkah, se je letos le zbiralo 

informacije o morebitnih onesnaževalcih. Podatke o pretokih, vodostajih in temperaturah Reke za leto 
2012 se bo pridobilo od ARSO. 

 

6.1.e Sodelovati pri reševanju problema zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda 
na vplivnem območju 

V letu 2012 je bil opravljen sestanek na MKO, Direktoratu za okolje. Ugotovljeno je bilo, da ima 
Občina Ilirska Bistrica izdelan okvirni program za dolgoročno reševanje te problematike, ne pa ostali 

del porečja. 
 

6.1.f Pridobivati podatke državnih monitoringov (biotska raznovrstnost, gozdovi, vode, 

prostor …) 

V sodelovanju s pooblaščencem ARSO za meteorološko postajo Koseze pri Ilirski Bistrici, je zavod 

pridobil dragocene testne podatke meritve padavin na širšem Snežniškem območju, s katerimi je 
mogoče zanesljivejše napovedati povišanje pretokov reke Reke in prihod morebitnega poplavnega vala 

do Škocjanskih jam.  

 
Letno povprečje temperature na meteorološki padavinski postaji Škocjan znaša za leto 2012 11,5 oC. 

Najvišja dnevno povprečje temperature je bilo zabeleženo 6. 8. 2012 in sicer 26,1 oC, najnižje dnevno 
povprečje pa je bilo izmerjeno 3. 2. 2012 in sicer -9,4 oC. Povprečni letni zračni tlak je znašal 966,8 

hPa, z minimalnim dnevnim povprečjem 942,0 hPa 27. 10. 2012 in najvišjim povprečjem 982,4 hPa 
dne 21. 3. 2012. Povprečna zračna vlaga v letu 2012 je znašala 71,0%, z maksimalno vrednostjo 98,0 

%, dne 4. 1. 2012 in minimalno vrednostjo 32,0%, dne 27. 3. 2012. Povprečna hitrost je vetra je v 

letu 2012 izmerjena v vrednosti 2,1 m/s, z najvišjo vrednostjo 10,7 m/s, dne 10. 2. 2012 in najnižjo 
vrednostjo 0,4 m/s, dne 21. 12. 2012. 

 
Letno povprečje količine padavin za leto 2012 znaša 2,8 mm, z najvišjim mesečnim povprečjem 5,9 

mm za mesec maj in najnižjim mesečnim povprečjem za mesec februar 0,51 mm. Najvišja vrednost 

količine padavin je bila izmerjena 12. 9. 2012 in sicer 67,2 mm. Podrobnosti so podane v posebnem 

poročilu. 
 

6.1.g Sodelovati pri pripravi razvojnih in prostorskih dokumentov občin na širšem 
območju parka preko naravovarstvenih smernic 

Zavod je sodeloval z ZRSVN, OE Nova Gorica pri pripravi naravovarstvenih smernic za OPN Divača, kot 

tudi z mnenji v primeru posegov v prostor na območju parka in vplivnem območju parka. 
 

6.1.h Sodelovati pri spremembi pravilnika o obratovanju akumulacij Klivnik in Mola 
Leto 2012 je bilo prvo celotno koledarsko leto poskusnega obratovanja akumulacij Klivnika in Mole po 

novem pravilniku. Mesečna poročila, ki jih pripravlja GJS VGP Drava Ptuj so bila pošiljana redno, vmes 
je bila izpeljana tudi korespondenčna seja, na kateri je bilo sprejeto, da se iz akumulacije Mola zaradi 

izjemnih sušnih razmer v prvi polovici leta zmanjša izpust iz predvidenih 610 l/s na 200 l/s. V letu 

2013 bo podano končno poročilo poskusnega obratovanja. 
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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 

Poleti je bil s strani PGD Ilirska Bistrica organiziran uraden prevzem opreme za ukrepanje v primeru 
izlitja nevarnih snovi v Reko. Ob tem je bila izpeljana tudi vaja za prikaz usposobljenosti gasilcev za 

ukrepanje ob morebitnih izlitjih. Akcija je uspela in bila tudi medijsko predstavljena. 
 

6.1.j Sodelovati pri določitvi zaledja vode v okolici Vremskega polja, ki se ob sušah steka 

v Škocjanske jame, da bi ga lahko učinkovito varovali ter predvideti ukrepe za varovanje 
V sodelovanju z IZRK je bila izdelana študija »Značilnosti kraških izvirov ob Reki na Vremskem polju in 

v soteski Reke«. Večina merjenih parametrov (razmerje Ca/Mg, vsebnost kloridov, o-fosfatov in 
sulfatov) nakazuje razlike ob najnižjih vodostajih na mestih vzorčenja Reke pri Gornjih Vremah in vode 

v Malnih, ki ponika v Škocjanske jame. Ker je bila opravljena le ena analiza, ni mogoče zanesljivo 
določiti, ali gre za isto vodo ali pa morda vodo dotokov. To bi lahko ugotovili le s podrobnejšimi 

raziskavami ali sledilnim poskusom.  

 
 

6.2 Izvajanje podpornih in razvojnih dejavnosti 
 

Junija je zavod nudil znanje in informacije o urejanju poti za slepe in slabovidne Bogdanu Magajni iz 

Zavoda za gozdove v zameno za turistično karto širšega območja parka, kot pomagalo pri pripravi 
promocijske karte BOK.  

 
6.2.a Prenoviti usmerjevalne obcestne table ob glavnih cestah in jih uskladiti z drugimi 

tablami za označevanje naravnih spomenikov po Sloveniji  
Ob oddaji vloge za izdajo soglasja za prenovitev obstoječih turistično-informativnih tabel PŠJ ob 

magistralnih in regionalnih cestah, je s strani Direkcije RS prišlo opozorilo, da je večina tabel 

neustrezno postavljenih in da je treba narediti elaborat za novo postavitev vseh tabel, ki bo osnova za 
izvedbeni projekt nove označitve PŠJ. 

 
6.2.b Izdelati in postaviti nove informacijsko-izobraževalne table na izbranih lokacijah 

Oktobra je bil izdelan predlog označevalnih tablic za posamezne še neoznačene in nerazpoznavne 

lokacije na BOK kot nadgradnja interaktivne in tiskane karte BOK (glej točko 4.5). Podoba tablic izhaja 
iz CGP PŠJ saj se želi zagotavljati prepoznavnost območja na terenu. Predlog je bil novembra na 

sestanku predstavljen deležnikom, ki so ga vzajemno podprli. Ob tej priložnosti je bila dana s strani 
zavoda pobuda, da domačini na lokacijah zagotovijo vsaj urejen dostop in parkirno mesto. V letu 2013 

bo oblikovan še koncept table namenjene označitvi lokacije več točk na območju vasi s čemer želimo 

zmanjšati število označb na terenu.      
 

6.2.c Vzpodbujati promocijo lokalnih proizvodov z znamko parka 
Promocija lokalnih proizvodov z znamko parka bo stekla takoj, ko bodo prvi izdelki pridobili znamko 

(več o tem pod točko 5.1.m). Decembra je bil že izdelan letak, ki se bo delil ob nakupu proizvoda z 
znamko PŠJ, z namenom da obrazloži njeno poslanstvo (glej točko 5.1.m).   

 

6.2.d Sodelovati z nosilci turističnih dejavnosti pri povezovanju in skupnem nastopanju 
Nosilce turističnih dejavnosti je zavod povabil k aktivnemu pristopu na promocijskih dogodkih, ki se jih 

park udeležuje. Nekateri so se odzvali in dostavili promocijske materiale, letake, ki se jih je 
predstavljalo na sejmih in predstavitvah. Vse ponudnike iz parka se objavlja na portalu parka, vsem 

iskalcem tovrstnih informacij so bili posredovani njihovi kontakti. Še posebej je zavod promoviral 

ponudnike z ožjega območja parka. Izpostaviti velja Gostilno Mahnič v Parku Škocjanske jame, s 
katero smo izvedli nekaj skupnih aktivnosti, poleg tega še Turistično kmetijo Pr Betanci, apartmaje 

Slavko Žnidrarčič in domačijo Pr' Vncki.  Med ponudniki iz širšega zavarovanega območja se je največ 
sodelovalo z Dujčevo domačijo, Sadjarsko kmetijo Biščak in Morel, s pekarico kruha gospo Mikuletič, s 

hotelom Malovec in ostalimi zainteresiranimi. 
 

6.2.e Sodelovati pri vzpostavitvi informacijske točke na vplivnem območju 

Predvidena je bila postavitev informativno-izobraževalne table v Ilirski Bistrici, ki pa še ni bila 
postavljena. Aktivnost se prenese v leto 2013. 
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6.2.f Sodelovati s pristojnim muzejem pri popisu zasebnih zbirk in njihova promocija na 

informacijskem centru parka 

Junija in julija je zavod preveril obstoj popisov zasebnih zbirk na Biosfernem območju Kras v 
Pokrajinskem muzeju Koper (PMK) in Notranjskem muzeju (NM) ter pridobil informacije o zbirkah s 

katerimi so seznanjeni (PMK: Škrabčeva domačija Kal, NM: Etnološka zbirka Od zrna do kruha Narin, 
Razstave slik likovnih kolonij Narin, Etnološka zbirka Pečko Stara Sušica). Nekatere izmed teh in tiste 

za katere so nam povedali deležniki (Rojstna hiša bratov Magajna Gornje Vreme, Žagarjev mlin in 

žaga Buje, Etnološka zbirka Zdravka Čuka Senožeče, Etnološka zbirka Rudolfa Valenčiča Podstenje, 
Novakov mlin Topolc, Hodnikov mlin z žago Ilirska Bistrica) se je vključilo v interaktivno in tiskano 

karto BOK (glej točko 4.5.).  
 

7.  Učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje  

 

 

7.1 Sodelovanje pri urejanju prostora z upoštevanjem varstvenih ciljev parka 
 

 
7.1.a Z občino Divača sodelovati pri pripravi projektne dokumentacije za ureditev 

infrastrukture (zbiranje in čiščenje odpadnih voda, ogrevanje, širokopasovno omrežje, 

javna razsvetljava …) 
V letu 2012 je bilo na to temo opravljenih več razgovorov z županom Občine Divača s sodelavci. S 

strani zavoda je bilo predlagano, da se pripravi celovit projekt za rešitev te problematike, ki bi 
vključeval rešitve tudi za morebitno daljinsko toplotno ogrevanje in ureditev širokopasovnega dostopa 

za vsa gospodinjstva v parku (Škocjan, Betanja in Matavun) in vasi, ki neposredno mejijo in gravitirajo 
v park (Naklo, Brežec in Gradišče pri Divači). Vendar v naslednjih letih ni predvidenih rešitev za to 

problematiko, predvsem zaradi pomanjkanja sredstev. 

 
7.1.b Z občino Divača sodelovati pri ureditvi makadamske ceste Betanja – Gabrk in 

njenega odvodnjavanja   
V okviru izvajanja projekta Kras – Carso je Občina Divača izvedla rekonstrukcijo makadamske ceste 

Betanja – Gabrk in uredila odvodnjavanje ceste s kamnito oblogo vzdolžne in prečnih kanalet ter 

uredila prometno signalizacijo. 
 

7.1.d Z Občino Divača in Ministrstvom za kulturo sodelovati pri rešitvi problema 
postavitve mrliške vežice za naselja v parku 

Z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktoratom za kulturno dediščino je bilo 

dogovorjeno, da se v OPN za Občino Divača vnese in opredeli stavna parcela na vzhodni strani 
pokopališča v Škocjanu za postavitev nove mrliške vežice z lapidarijem starih nagrobnikov in uredi 

dostopna pot do vežice. 
 

 
7.2 Mednarodno sodelovanje 

 

 
7.2.a Izvajanje skupnih aktivnosti z Bavarsko 

Tako ko v preteklih letih, je bil tudi v letu 2012 uspešno izpeljan program skupnega sodelovanja z 
deželo Bavarsko, za katero je koordinacijo vodil g. Hans Krafft. Izpeljana je bila izmenjava študentov, 

pri čemer so štiri študentke Fakultete za humanistične študije Koper obiskale Narodni park 

Berchtesgaden in se seznanile z delom v parku, s preteklimi hidrološkimi raziskavami, hkrati pa 
sodelovale pri izvedbi študije proučevanja netopirjev v manjši jami v parku.  

 
Jeseni je skupina vodarjev iz Bavarske obiskala naš park in se podrobneje seznanila z značilnostmi v 

vplivnem območju parka, pri čemer jim je zavod nudil strokovno vodenje in poskrbel za nastanitev. 
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7.2.b V sodelovanju z Jamo v Briščkih in Univerzo v Trstu izvajati aktivnosti v skladu s 
protokolom o sodelovanju  

Od 13. do 15. septembra 2012 se je v PŠJ odvijal prvi mednarodni kongres z naslovom Znanstvene 
raziskave v turističnih jamah, ki so ga organizirali Park Škocjanske jame, Grotta Gigante S.A.G./Velika 
jama v Briščikih, ZRC SAZU in Università degli studi di Trieste (Dipartimento di Matematica e 

Geoscienze). Kongresa se je udeležilo 50 sodelujočih iz različnih držav (Slovenija, Italija, Španija, 
Brazilija, USA, Nemčija, Francija, Rusija, Ukrajina).  

 

S prvim mednarodnim kongresom je bil cilj upravljavce jam, kot tudi znanstvene in strokovne 
sodelavce opozoriti na pomembnost in primernost raziskovanja v turističnih jamah. Pri tem ne gre le 

za raziskave usmerjene v trajnostni razvoj in rabo jam za turistične namene ampak tudi za uporabo že 
obstoječe infrastrukture v jamah, kot so npr. elektrika, optični kabel, urejene poti in dostopi do jam 

idr. v znanstvene namene. Z organiziranimi kongresnimi ekskurzijami se je prikazalo konkretne 
primere iz Grotte Gigante/Velike jame v Briščikih, Škocjanskih jam ter Postojnske jame. 

 

Ob kongresu smo izdali 37 strani dolg program srečanja, vodnik po ekskurzijah ter povzetke v 
angleščini. Kongres se je financiral iz kotizacij ter prispevkov glavnih organizatorjev (Park Škocjanske 

jame, Grotta Gigante S.A.G./Velika jama v Briščikih, ZRC SAZU). 
 

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 
Ta aktivnost se ni izvajala, saj ni bil dosežen dogovor o konkretnem sodelovanju z ameriškimi 

partnerji. Težnja je, da bi se tesnejše sodelovanje vzpostavilo v naslednjih letih. 
 

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…) 

Pripravljene so bile podlage za skupno projektno delo s predstavniki UNESCO lokacij iz Romunije, 
Bolgarije, Madžarske, Srbije, Bosne in Hercegovine. Oddan je bil projektni predlog, izvedena 

korespondenca z vsemi parnterji, posredovane dodatne informacije na sedež UNESCO v Parizu. 
Načrtovane dejavnosti bodo potekale na področju monitoringa in posredovanja informacij o svetovni 

dediščini javnosti.  

 
7.2.e V sodelovanju z upravljavci zavarovanih območji znotraj Alpske mreže izvajati 

skupne aktivnosti 
Leta 2012 so se sodelavci PŠJ udeležili memoriala Danilo Re, ki je bil organiziran v okviru Alpske 

mreže. Na drugih skupnih aktivnostih PŠJ ni sodeloval.  

 
7.2.f V sodelovanju z upravljavci znotraj mreže zavarovanih območij Europarc izvajati 

skupne aktivnosti 
Zavod se je udeležil letnega srečanja mreže zavarovanih območij Europarc, ki ga je v oktobru gostil 

Genk (Belgija) z naslovom (Ponovno) povezati družbo z biotsko raznovrstnostjo -(Re)connecting 
Society with Biodiversity.  

  

7.2.g V sodelovanju z upravljavci turističnih jam znotraj mednarodne speleološke zveze 
ISCA izvajati skupne aktivnosti 

Leta 2012 se zavod ni udeležil dogodkov, ki so bili organizirani v okviru ISCA. Prav tako ni bilo drugih 
skupnih aktivnosti.  

  

7.2.i Vodenje in koordinacija serijske nominacije Dinarskega krasa za vpis na seznam 
svetovne dediščine 

V letu 2012 je potekalo nadaljevanje priprave Poskusnega seznama. Zaradi različnih interesov 
nekaterih držav ter zaradi reorganizacij znotraj nekaterih držav, je  potek projekta nekoliko počasnejši 

od predvidenega. Države partnerice v projektu so imele en skupen sestanek, ki ga je gostil PŠJ. Na 
slovenski strani pa je bilo več sestankov delovne skupine in odbora za spremljanje priprave 

nominacije. Konec oktobra je bila na Center za svetovno dediščino oddana Vloga za sredstva UNESCO, 

iz katerih je bila predvidena v letu 2013 in 2014 izdelava Primerjalne analize. Skupni znesek Vloge je 
znašal 29.680 $, od tega je bil predviden prispevek Slovenije 1.700 $, zaprošena sredstva UNESCO pa 
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27.980 $. Pri oddaji vloge je aktivno sodelovalo tudi stalno predstavništvo Slovenije pri UNESCO 
oziroma slovensko veleposlaništvo v Parizu, ki tudi sicer pomembno prispeva k poteku projekta. 

Februarja 2013 smo prejeli odgovor, da sredstva za Dinarski kras niso bila odobrena izključno zaradi 

zmanjšanih finančnih sredstev in velikega števila prejetih prijav. Na naslednjem sestanku držav 
partneric se bomo pogovorili, na kakšen način in s katerimi sredstvi izdelati Primerjalno analizo, ki je 

eden ključnih elementov priprave nominacije.  
 

7.2.j Z namenom izmenjave izkušenj in izboljšanja upravljanja navezati stike z drugimi 

upravljavci zavarovanih območij ali institucijami, ki niso navedeni zgoraj 
Z Biosfernim območjem Kozjansko in Obsotelje ter Biosfernim območjem Wienerwald je zavod 

oblikoval idejni program sodelovanja upravljavce in deležnikov.  
 

Zavod se je udeležil srečanja s parki v Reziji – Parkfest, za katerega bi bilo dobro, da postane 
tradicionalen. Navezali so se stiki z avstrijskim naravnim parkom Nockberge, ki so PŠJ konec oktobra 

tudi obiskali. Julija je zavod gostil skupino čeških jamarjev pod vodstvom dr. Petra Zajceka. 

 
 

7.3 Splošne naloge in aktivnosti 
 

 

7.3.a Izvajati upravno-administrativne in organizacijske naloge (načrtovanje, poročanje, 
vodenje nepremičnin, organiziranje, koordiniranje) 

Poleg rednih nalog je zavod skozi leto še posebej delo usklajeval z na novo sprejetimi vladnimi ukrepi 
in navodili MKO. Z zamenjavo Vlade RS je bilo potrebno redno sodelovanje in usklajevanje s pristojnim 

ministrstvom pri izdelavi programov dela, finančnih načrtov ter poročil. Posebej so bili organizirani 
sestanki direktorjev zavarovanih območij z ministrom in državnim sekretarjem zaradi zagotavljanja 

potrebnih finančnih sredstev in kadrov za izvajanje nalog zavoda. 

 
7.3.b Izvesti reorganizacijo zavoda z namenom odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti in 

zagotoviti izvajanje novih aktivnosti 
Predlog reorganizacije zavoda je bil pripravljen že v letu 2011. Potrebno ga je še uskladiti s kadrovsko 

službo na MKO. 

 
7.3.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

Skupni sistem vrednotenja trajnostnosti upravljanja z vodnimi viri parkov Škocjanske jame in Risnjak 
Aprila je bila oddana prijava za projekt Skupni sistem vrednotenja trajnostnosti upravljanja z vodnimi 

viri parkov Škocjanske jame in Risnjak (akronim projekta Škocjan-Risnjak). V projektu je PŠJ 

predviden kot vodilni partner. Ostali partnerji v projektu so Znanstveno raziskovalni center SAZU – 
Inštitut za raziskovanje krasa, Geološki zavod Slovenije, Nacionalni park Risnjak, Geotehnički fakultet 

Varaždin, Sveučitelišče u Zagrebu ter Grad Delnice. Celotna vrednost projekta je 271.486,20 €, znesek 
IPA pa 230.763,27 €. Trajanje projekta je predvideno 15 mesecev, od 1.1.2013 do 31.3.2014. 
 
COMENIUS Regio Partnerstva CMEPIUS 

V januarju je bilo izvedeno delovno srečanje s švedsko ravnateljico in kustodinjo z namenom priprave 

projektne prijave COMENIUS REGIO, ki naj poveže Občino Divača, Osnovno šolo dr. Bogomirja 
Magajne in Park Škocjanske jame, Slovenija z Občino Lidköping, Osnovno šolo Vinninga-

Filsbäckenheten in Muzejem jezera Väner na Švedskem v skupnih prizadevanjih za trajnostni razvoj. 
Oddana vloga je bila uspešna in avgusta je bila pripravljena odmevna tiskovna konferenca o začetku 

projekta z akronimom »To Do It«. Ob tej priložnosti je bila na divaškem križišču postavljena tabla 

skupaj za trajnostni razvoj in k predstavitvi so bili povabljeni deležniki BOK. Sledilo je sodelovanje pri 
pripravi projektne prijave in sodelovanje pri pripravi in izvedbi oktobrskega srečanja s švedskimi 

partnerji.  
 

Marca se je zavod kot partner vključil v projekt Trajnostna revitalizacija krajine na stiku Krasa in 
Brkinov – Primer sonaravne oživitve Belajeve domačije v okviru Programa razvoja podeželja 2007-

2013, Program LEADER. Projekt je bil odobren 8. 6. 2012. Zavod je v tem letu sodeloval pri izvedbi 

septembrske delavnice spoznavanja kraških zelišč skozi različna čutila ter oktobrske delavnice 
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predelovanja zelišč v tinkture, mazila, čaje, … za učence raziskovalnega krožka OŠ dr. Bogomirja 
Magajne Divača.  

 

LIVING LANDSCAPE Slovenija - Italija 2007-2013 
Julija je bil odobren projekt programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013 LIVING 

LANDSCAPE, Živa krajina Krasa: raziskovalni in izobraževalni projekt na področju prepoznavanja in 
valorizacije čezmejne dediščine in okolja, kjer nastopa JZ PŠJ kot projektni partner z aktivnostmi na 

področju popularizacije in revitalizacije vzdrževanja suhih zidov na Krasu. Vodilni partner je Univerza 

na Primorskem. Projekt se je začel s 1. 10. 2012 in bo trajal do 31. 3. 2015. V oktobru je bil podrobno 
razdelan načrt aktivnosti JZ PŠJ ter usklajen z ZVKDS OE NG kot partnersko organizacijo na projektu. 

Istega meseca se je zavod udeležil celodnevne delavnice o poročanju za upravičence Programa 
čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija v Novi Gorici. Novembra se je začelo s pridobivanjem 

ponudb za aktivnosti povezane z vzpostavitvijo izobraževalnega sistema za kraško suhozidno gradnjo.  
 

CLIMAPARKS Slovenija – Italija 2007-2013 

V sklopu projekta Climaparks so bila izvedena strokovna srečanja za pripravo hidrološkega modela 
Reke. Zaradi neugodnih vremenskih razmer so bile meritve preložene v december in 2013. Dejavnosti 

v sklopu delovnega sklopa monitoring se izvajajo in se bodo zaključile v prvi polovici 2013. V sklopu 
ozaveščanja javnosti je bilo izvedeno predavanja dr. Timi Ečimovića na temo klimatskih sprememb in 

trajnostnega razvoja. 

Zaključena je bila aktivnost iz sklopa monitoringa v projektu: »Monitoring ptic, pregled ožjega 
zavarovanega območja«, »Spremljanje posebnosti določenih vrst kraškega podzemlja«, »Ocena stanja 

flore glacialnih reliktov in termofilnih vrst«. 
V aktivnosti »Ocena stanja in vzpostavitev monitoringa v prenikli vodi« so se končala biološka in 

kemijska vzorčenja po jami. Začeli so se pregledi in biološko sortiranje vzorcev. Naloga bo predvidoma 
končana marca 2013. 

V sklopu aktivnosti Trajnostno obiskovanje: mreža info centrov; vzpostavitev mreže info centrov in 

točk o podnebnih spremembah so bila izvedena javna naročila za nakup programske opreme, izbran 
izvajalec za pripravo interaktivnih vsebin, ki bodo na ICOM terminalih v Škocjanu 3 in informacijskem 

centru parka. 
Zavod je izvedel in gostil dvodnevno srečanje partnerjev projekta aprila v PŠJ. 

 

MONITORINH SVETOVNE DEDIŠČINE – projekt SNKU – Slovenska nacionalna komisija za UNESCO v 
letu 2012 

V sklopu projekta Monitoring svetovne dediščine je bil opravljena korespondenca s partnerji zaradi 
pridobivanja informacij o lokacijah. Osnovni podatki bodo objavljeni na spletni strani, ki bo tudi 

osrednje orodje udeležencev v projektu in v tam namen tudi primerno nadgrajena. 

 
POGRAM MAB – Človek in biosfera - – Slovenska nacionalna komisija za UNESCO v letu 2012 

V letu 2012 je bil v celoti izveden program MAB v BOK. Konec avgusta se je strokovnega srečanja na 
temo biosfernih območij in sodelovanja deležnikov udeležila tudi predstavnica Sekretariat MAB Meriem 

Bouramne. 
 

ROOF OF ROCK – Jadranski čezmejni program IPA 2007 - 2013 

Na drugem javnem razpisu za standardne projekte Jadranskega čezmejnega programa IPA 2007 – 
2013, ki ga delno financira Evropska unija iz Instrumenta za predpristopno pomoč, je bil v sklopu 2. 

prednostne naloge, pod ukrepom 2.2. (upravljanje naravnih in kulturnih virov ter preprečevanje 
naravnih in tehnoloških tveganj) septembra odobren mednarodni projekt »RoofOfRock« - apnenec kot 

skupni imenovalec naravne in kulturne dediščine vzdolž zakraselega dela Jadranske obale. Skupna 

vrednost projekta znaša 2.278.133,31 €, od tega EU sofinancira 85% (1.936.413,31 €). Vrednost PŠJ 
v projektu znaša 126.212 €, od tega sofinancira EU 85%, MGRT 10%, PŠJ z lastnimi sredstvi pa 5%. V 

projektu skupaj sodeluje 10 partnerjev iz štirih držav. Med domačimi inštitucijami sta poleg PŠJ še 
Geološki zavod Slovenije, ki je tudi vodilni partner, in Znanstveno raziskovalno središče Univerze na 

Primorskem, iz sosednje Italije Univerza v Trstu in Občina Dolina, iz Hrvaške Agencija za razvoj 
Splitsko-Dalmatinske Županije (RERA), Razvojna agencija Zadarske Županije (ZADRA), Razvojna 

agencija Dubrovačko-Neretvanske Županije (DUNEA) ter Istarska razvojna agencija (IDA) iz Bosne in 

Hercegovine pa Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke (HERAG). Projekt se je začel 
oktobra 2012 in bo trajal 36 mesecev. Decembra je bil izveden »Kick off meeting«, na katerem smo se 
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spoznali vsi projektni partnerji, opravljena je bila predstavitev posameznih delovnih sklopov, ciljev in 
terminski plan projekta. Sledila je dokončna uskladitev predvidenih nalog po posameznih delovnih 

sklopih in finančni plan. Na tem srečanju je bil ustanovljen tudi Organ upravljanja projekta, ki je 

sestavljen iz dvanajstih članov (enega člana ima tudi PŠJ). Za potrebe projekta je bil s strani PŠJ 
izveden tudi nakup predvidene opreme (prenosni računalnik in mobilni telefon). Iz strani EU smo dobili 

nakazanih 21.456,04 € kot predplačilo za lažje izvajanje projekta. 

Projekt Škocjanska Okapnca – jama in poti njenih raziskovalcev v okviru projekta Leader, Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje je bil odobren s strani Lokalne 

akcijske skupine Krasa in Brkinov junija 2012. Projekt se je začel septembra 2012 in bo trajal 36 
mesecev. Cilji projekta so predstavljanje naravne in kulturne dediščine parka, ki je povezana s 

primerno rabo in odnosom do dediščine. Prioritete so predstavitev življenja jamskega okolja z 

namenom ohranitve in varovanja ter predstavitev raziskovanja jam skozi zgodovino. Hkrati pa se z 
izgradnjo primernega odnosa do dediščine zagotavlja primerna raba v povezavi s turizmom. Pri tem se 

zadosti tudi potrebam posebnih skupin in pripomore pri prepoznavnosti območja. Predstavitev bo 
predstavljala obogatitev turistične ponudbe in  bo vplivala na boljšo izkoriščenost naravne in kulturno 

zgodovinske dediščine. Do decembra, ko je bila zaključena prva faza, so bile izvedene delavnice in 

napisan scenarij za film, odkupilo se je nekatere posnetke »starih raziskovalcev« jam ter izposodilo 
snemalno opremo s katero se je posnelo nekaj naravnih pojavov tipičnih za jesenski in zimski čas in 

bodo služili za razlago »življenja narave«. 
 

IPA – ADRIATICAVES 2007 - 2013 
Zavod je z IZRK pripravil še okvirne vsebine in administrativni del kandidature za mednarodni projekt 

IPA Adriatic Caves, ki ga bi vodil IZRK.  

 
7.3.d Pripravljati mnenja, pogodbe, obvestila in informacije 

Organizacija in koordinacija pri snemanjih v parku 
Prišlo je veliko lokalnih in mednarodnih skupin od japonskih, kitajskih in ameriških do mednarodnih kot 

je Atlantide La 7,TV Global Television Liechenstain. Zaradi neusklajenosti in boljše organizacije uveden 

sistem obveščanja med izdajateljem dovoljenja, upravljavcem in zainteresirano stranko deluje dobro.  
 

Organizacija in koordinacija pri sejah strokovnega sveta 
Redna seja strokovnega sveta je bila začetek marca in na njej je bilo obravnavanih vrsto tem npr. 

osnutek ureditvenega načrta prenove turistične infrastrukture v Tihi in Šumeči jami, nadaljevanje dela 

skupine za nosilno kapaciteto v PŠJ, informacija in razprava o predvidenem raziskovanju sifonov v 
Škocjanskih jamah z namenom povezave s Kačno jamo, načini renaturacije ponvic, stanje lampenflore 

in kontroli njene rasti v turističnem delu jam.  
 
Priprava naravovarstvenih mnenj 
Za potrebe ZRSVN OE Nova Gorica je zavod pripravil vrsto mnenj za naravovarstvene smernice na 

vplivnem območju parka in v parku za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja na območju Ilirske 

Bistrice, rekonstrukcijo ceste Ilirska Bistrica-Jelšane za več gradenj čistilnih naprav in za gradnjo 
različnih pomožnih kmetijskih ali stanovanjskih objektov, ribiške koče pri Famljah, ki je pogorela in 

drugo. Zavod je sodeloval pri smernicah in opozarjanju na kumulativne učinke, ki jih prinaša širitev 
dejavnosti in uvajanje novih dejavnosti v vplivnem območju PŠJ kot so npr: raba vode iz vodotoka 

Reka, povečevanje kurjih farm in drugih dejavnosti. Poleg omenjenih pa še avtocestna povezava med 

Divačo in Ilirsko Bistrico, širjenje parka vojaške zgodovine, gradnja male hidroelektrarne Betanja, 
vzdrževalna dela na objektih starega mlina v Škofljah, ureditev ceste v Goriče ter druge.  

  
7.3.e Skrbeti za odnose z javnostmi  

Spletni portal PŠJ je bil nadgrajen s povezavami na portal projekta Climaparks, Promocijsko 
kongresnega centra Pr Nanetovh, portal Biodiverziteta med naravo in kulturo, Trip Advisor, ustrezno 

slovenski in angleški Facebook profil PŠJ. Dodana je bila rubrika Raziskuj in ustvarjaj, ki podaja 

seznam želenih raziskovalnih tem za študente. Objavljeni so bili pravilniki, ki urejajo izvedbo Belajtnge. 
Posodobljeni sta bili rubriki Projekti in raziskave ter »Kaj pa danes?«. 
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Na spletnem portalu urejena stran »Informacije javnega značaja« je bil dodan katalog informacij 
javnega značaja, urejena je bila aplikacija za javna naročila, kjer poljubni interesenti dobijo informacije 

o tekočih javnih naročilih v PŠJ.  

 
V prilogi 1 so naštete vse objave na spletni strani PŠJ. 

 
Poleg tega so se na portalu sprotno objavljala vabila na Belajtngo, poletne muzejske delavnice, 

Poletno muzejsko noč, Jamnarkult in drugih dogodkov. Objavljeno je bilo vabilo k oddaji prijave na 

javni razpis za podelitev nepovratnih sredstev domačinom z vso potrebno prijavno dokumentacijo ter 
program izobraževanj za honorarne vodnike.  

 
Aprila je zavod vzpostavil in začel z urejanjem slovenske različice portala Promocijsko kongresnega 

centra Pr Nanetovh. Na portalu je bil objavljen napovednik dogodkov in razstav ter novice o 
posameznih dogodkih v hiši.  

 

Večino leta se je testiralo in urejalo nov portal Biodiverziteta med naravo in kulturo (odpirali so se novi 
uporabniški profili, potrjevale objave, urejali in dodajali popisi brinja) ter v oktobru končno povozilo 

prvotno verzijo portala z nadgrajeno, ki omogoča vnose spremljanja stanja rastlin in vremena na 
terenu. 

 

Zavod je bil aktiven tudi na zaprtem Facebook profilu parka, kjer je že v začetku leta presegel 5000 
prijateljev, zato je bil aprila primoran odpreti še profil odprtega tipa. Odprlo se je enega v angleščini 

(825 všečkov) in enega v slovenščini (280 všečkov). Na vseh treh profilih se sedaj objavlja vabila in 
ostale zanimivosti s parka ter področja našega dela. V drugi polovici leta je bil ustvarjen še profil na 

Tweeterju, povezan s FB profilom.  
 

Ostale objave so v prilogi 2. 

 
Na vse prošnje, vprašanja in pripombe, ki jih je zavod prejemal po telefonu ali po elektronski pošti, se 

je odzivalo in odgovarjalo sprotno. Največ je bilo vprašanj v zvezi s splošnimi informacijami o parku in 
jamah. 

 

Poleg tega ja zavod odgovarjal civilni iniciativi iz Matavuna in posameznim občanom po Zakonu o 
dostopu informacij javnega značaja (Uradni list RS št. 51/2006). 

 
7.3.f Izvajati finančno - računovodske naloge 

Finančno poročilo je pod točko 9. 

 
7.3.g Vzdrževati poslovne prostore, material in opremo 

Tudi v letu 2012 je potekalo redno vzdrževanje poslovnih prostorov, jamske infrastrukture, materiala 
in opreme. Poleg drugih del so večja vzdrževalna dela v letu 2012 bila: 

- položitev nove barvane pločevine zaradi kraje bakrene pločevine na nadstrešnici pred vhodom 
v jamo, 

- štokanje delov kamnitih tlakov na platoju pred informacijskim centrom, 

- beljenje prostora info točke in hodnika do sanitarij na informacijskem centru, 
- urejanje poti po parku in v jami,  

- redno odstranjevanje naplavin na poplavnem delu poti v Mahorčičevi jami,  
- vzdrževanje infrastrukture v Mahorčičevi jami (zaščita mostu in ograje),  

- varjenje poškodovanih ograj v jami,  

- zamenjava večjega števila reflektorjev v jami,  
- izdelava ograje na stopnicah v Globočaku,  

- zasaditev orehov ob glavni cesti v Matavunu,  
- košnja po parku, 

- zemeljsko kabliranje daljnovoda Matavun – Kozina na odseku gozdne poti od Matavuna do 
Prevale in s tem obnova zgornjega ustroja ceste ter ureditev odvodnjavanja poti s prečnimi 

muldami s strani Elektro Primorske, PE Sežana,  

- obnova izruvanih in poškodovanih kamnitih parakarjev ob državni cesti na odseku nad dolino 
Globočak na našo prošnjo in s strani Družbe RS za ceste, 
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- izdelava novega kamnitega zida ob novi transformatorski postaji v sodelovanju z Elektro 
Primorska, PE Sežana,   

- montaža novih odtočnih cevi na J'Kopinovem skednju (stare odtočne cevi so bila ukradene), 

- montaža luči javne razsvetljave na objekt Matavun 8,  
- izdelava podstavkov za omejitev na spodnjem parkirišču,  

- montaža stenskih vodil za slike v kleti objekta Matavun 8,  
- zamenjava plinske peči in bojlerja na stavbi Škocjan 2. 

 

Redno se je nabavljalo potreben material za vzdrževanje, med drugim tudi baterijski udarni vrtalnik in 
potopna črpalka.  

 
Izvedena so bila sledeča javna naročila: 

- dobava električne energije za obdobje 1. 5. 2012 do 30. 4. 2016, št JN2443/2012. Izbran je 
bil E3. d.o.o. 

- zavarovalne storitve za obdobje do avgusta leta 2017. Izbran je ponudnik Adriatic Slovenica 

d.d. 
Po postopku zbiranja ponudb s povabilom je zavod za varovanje objektov izbral družbo Sintal d.d. 

 
7.3.h Povečevati usposobljenost in učinkovitost posameznih služb (interna izobraževanja, 

udeležba na seminarjih, samoizobraževanje) 

Predstavniki zavoda so se udeležili naslednjih posvetov, tečajev in izobraževanj: 
- ekskurzije in predavanja v sklopu predavanj za sezonske vodnike, 

- srečanje naravovarstvenikov v Alpah jan 2012, 
- predavanje o Divaški jami v času prestolonaslednika Rudolfa (februar), 

- predstavitev geoparkov, Ljubljana, marec 2012, 
- strokovna ekskurzija v Dleto (marec), 

- Living with World Heritage, Røros, Norveška, 13.-16. maj, 2012, 

- ogled reševalne vaje Kačna jama 2012 sredi maja 2012, 
- otvoritev razstav in laboratorijev na Gozdarskem inštitutu Slovenije konec maja 2012, 

- izobraževanje o novostih programa Galis v Mariboru (maj) 
- Muzeoforum na temo vloge muzejev v družbi pod vodstvom predstavnice nizozemske zveze 

muzejev Margriet de Jong in obisk Muzeja slovenskih filmskih igralcev (junij), 

- World Heritage and Sustainable Development. The role of local communities in the 
management of UNESCO designated sites. Kotor, junij 2012, 

- Delavnica interpretacije narave v zavarovanih območjih, Bohinj junij 2012, 
- Delavnica LIFE+, Ljubljana junij 2012, 

- sodelovanje na srečanju interpretatorjev in vodnikov v zavarovanih območjih v Bohinju, junij 

2012, 
- ogled vaje reševanja s pomočjo reševalnih psov v Malnih – Viru v parku začetek julija 2012, 

- mednarodno znanstveno – strokovno srečanje »Čovjek i krš«, Međugorje, oktober 2012, 
- Dinaric Arc Parks International Conference, Banja Luka, november 2012, 

- delavnica STO – izobraževanje za skrbnike spletnega portala slovenia.info, 
- 21. mednarodna konferenca o podzemni biologiji v Košicah na Slovaškem začetek septembra 

2012, 

- Muzeoforum z naslovom Od industrijske dediščine do muzeja in udeležba na izobraževanju na 
temo jam kot arheološke dediščine v PMK (oktober), 

- ekskurzija v Kamniško-Savinjske Alpe, oktober  2012 
- predavanje dr. Tomija Ećimovića v sklopu projekta Climaparks (november) 

- Kongres jamarjev TRST, november 2012, 

- udeležba na posvetih, srečanjih, okroglih mizah (projekt Kras Carso, Kosovelova knjižnica, 
enota Divača, Park vojaške zgodovine, Občina Divača), 

- posvet Prostovoljstvo v naravovarstvu, 
- sodelovanje in udeležba za naj pot 2012 v okviru Turistične zveze Slovenije in Zavoda za 

gozdove Slovenije ter Pohodništvo in kolesarjenje GIZ 
- mednarodna konferenca INTERPRET EUROPE, Pisa, maj 2012; delavnica namenjena 

usposabljanju v interpretaciji naravne in kulturne dediščine, primeri dobrih praks in praktične 

izvedbe interpretacije v »case study« konkretnih primerih, 
- varno delo z motorno žago. 
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4. POROČILO O IZVEDBI KADROVSKEGA NAČRTA  

 

Tabela 1: Kadrovski načrt       

        

Zaposleni, ki jih financira MKO 
I. – IV. 

TR 
V. TR VI. TR VII. TR VIII. TR IX. TR Skupaj 

Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2012 1 6 1 12 1 1 22 

1. Št. zaposlenih na dan 31. 12. 
2012 (a+b) 1 6 1 12 1 1 22 

a) Št. zaposlenih za določen čas          1 1 

b) Št. zaposlenih za nedoločen čas 1 6 1 12 1  21 

Št. zaposlenih s krajšim delovnim 
časom             0 

Število napredovanj v plačne razrede             0 

Število premestitev             0 

Število upokojitev             0 

Število nadomestnih zaposlitev 
zaradi upokojitev             0 

Število odpovedi pogodb o zaposlitvi             0 

Število zaposlenih, ki so 
financirani iz drugih virov, 

navedite vir: tržna dejavnost, 
projektno delo itd. 

I. – IV. 
TR 

V. TR VI. TR VII. TR VIII. TR IX. TR Skupaj 

Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2012   5   12   1 18 

2. Število zaposlenih, ki so 
financirani iz drugih virov, 
navedite vir: tržna dejavnost, 
projektno delo itd. na dan 
31.12.2012 0 1 0 5 0 1 7 

Št. zaposlenih za nedoločen čas - 
tržna dejavnost   1         1 

Št. zaposlenih za določen čas - tržna 
dejavnost        2     2 

Št. zaposlenih za določen čas - 
projektno delo       2   1 3 

Št. zaposlenih za določen čas - 
pripravniško delo       1     1 

Število premestitev             0 

3. Skupaj število zaposlenih na 
dan 31. 12. 2012 (1+2) 1 7 1 17 1 2 29 
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Tabela 2: Stroški dela      

       

Načrtovani stroški  
dela 

SKUPAJ   
2012 

Sredstva  
MKO - redna 

dej. 2012 

Drugi viri 
sredstev  

2012 

Skupaj 
sredstva   

2012 

Dejavnost na 
trgu            
2012 

Delež 
MKO v % 

  1 2 3 4=2+3 5=1-4   

a) plače in dodatki 651.509,90 473.251,10 40.209,17 513.460,27 142.289,36 72,64 

od tega dodatki za 
delo v posebnih 
pogojih 36.263,59 18.756,34 314,12 19.070,46 17.193,13 51,72 

b) regres za letni 
dopust 15.980,70 7.238,35 657,40 7.895,75 8.084,95 45,29 

c) povračila in 
nadomestila 76.767,75 47.264,05 3.626,52 50.890,57 25.877,18 61,57 

d) sredstva za delovno 
uspešnost - prodaja 

blaga in storitev na trgu 3.308,00 0,00 0,00 0,00 3.308,00 0,00 

e) sredstva za 
nadurno delo 10.655,29 0,00 0,00 0,00 10.655,29 0,00 

f) drugi izdatki 
(odpravnine, solid. itd.) 1.128,42 0,00 0,00 0,00 1.128,42 0,00 

SKUPAJ 1. 
(a+b+c+d+e+f) 759.350,06 527.753,50 44.493,09 572.246,59 191.343,20 69,50 

g) Skupaj bruto plače 
(a+d+e) 669.712,92 473.251,10 40.209,17 513.460,27 156.252,65 70,66 

h) Skupaj drugi osebni 
prejemki (b+c+f) 93.876,87 54.502,40 4.283,92 58.786,32 35.090,55 58,06 

i) Skupaj prispevki, 
davek, premije 
pokojninskega 
zavarovanja (j+k) 121.287,36 82.667,77 7.116,50 89.784,27 31.503,09 68,16 

SKUPAJ 2. (g+h+i) 884.877,15 610.421,27 51.609,59 662.030,86 222.846,29 68,98 

j) prispevki 108.995,63 74.093,91 6.449,75 80.543,66 28.451,97 67,98 

k) premije 
pokojninskega 
zavarovanja 12.291,73 8.573,86 666,75 9.240,61 3.051,12 69,75 

struktura virov 
financiranja stroškov 
dela v % 100,00 68,98 8,45   33,66   
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Tabela 3: Sistemiziranost delovnih mest (DM) 

    

Naziv DM 

Število 
sistemiziranih 
DM po 
veljavnem 
pravilniku 

Število 
zasedenih 
DM na dan 
31. 12. 2011 

število 
zasedenih DM 
na dan 31. 12. 
2012 

Predvideno 
število 
zasedenih DM 
na dan 31. 12. 
2013 

Direktor 1 1 1 1 

Višji naravovarstveni svetovalec 5 5 5 5 

Naravovarstveni svetovalec 3 3 3 3 

Naravovarstveni nadzornik II 1 1 1 1 

Naravovarstveni nadzornik III 2 2 2 2 

Naravovarstveni nadzornik V 5 5 5 5 

Naravovarstveni sodelavec III 1 1 1 1 

Poslovni sekretar VII/1 1 1 1 1 

Finančnik VI 1 1 1 1 

Strokovni sodelavec V 1 1 1 1 

Hišnik - ekonom 1 1 1 1 

Vzdrževalec V 1 1  1 1 

Vodnik v zavarovanem območju 
V - DM za določen čas 13 2 2 0 

Naravovarstveni svetovalec - 
projektno DM 2 2 2 2 

Naravovarstveni sodelavec III - 
projektno DM     1 1 

Naravovarstveni sodelavec III - 
pripravniško DM 2 2 1 1 

Naravovarstveni nadzornik V - 
pripravniško DM       0 

Skupaj 40 29 29 27 

 

4.1. Zaposlenost 

 

Za izvajanje programa in načrtovanih dejavnosti zavoda je odgovoren direktor zavoda, delo pa se 
izvaja z nalogami vezanimi na posamezne službe. 

 

Naloga Izvajalec Število ur 

Vodenje, organiziranje in 

usklajevanje dela zavoda, 
predstavljanje parka doma in v 

tujini 

Direktorica, dr. Gordana 

Beltram 

1.900 

 

 
Organizacijska shema zaposlenih je določena po sistemizaciji delovnih mest zavoda.  

Službe v okviru sprejete sistemizacije so naslednje: 
1. služba za prostorsko načrtovanje, 

2. naravovarstvena nadzorna služba, 
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3. služba za raziskovanje in razvoj, 
4. služba za organizacijo obiska in trženje dejavnosti parka, 

5. služba za finančno-računovodske in splošne zadeve, 

6. služba za tehnično vzdrževanje in upravljanje z nepremičninami. 
 

Glede na širitev dejavnosti park načrtuje spremembe pri organizaciji dela, zato je še vedno aktualna 
priprava nove sistemizacije delovnih mest. Predlog je zavod že predstavil kadrovski službi MKO, 

vendar zaradi trenutne situacije na področju plač javnih uslužbencev ni bil predmet obravnave.  

Posamezni delavci so bili zadolženi za izvajanje prioritetnih nalog zavoda in za svoje delo neposredno 
odgovorni direktorju zavoda. 

 
V letu 2012 je bilo opravljenih manj delovnih ur kot v letu 2011 zaradi vladnih ukrepov. Zaposlen 

delovni invalid je bil v postopku invalidske upokojitve oziroma drugega možnega načina prenehanja 
delovnega razmerja. Zaradi sezonske narave je bil izveden javni razpis, na osnovi katerega je zavod 

zaposlil 13 vodnikov/nadzornikov v zavarovanem območju za določen čas ter študente. Prav tako je v 

letu 2012 omogočil, da je ena pripravnica opravila strokovni izpit, druga pa je s pripravništvom začela. 
 

4.2. Ostale oblike dela 

 

Zaradi povečanega obsega del je zavod v 2012 za pomoč pri kakovostnem izvajanju aktivnosti in 

predstavitvi zavarovanega območja v času sezone zaposlil 13 študentov. Vse študentske zaposlitve in 
zaposlitve za določen čas so bile financirane iz lastnih sredstev pridobljenih s prodajo blaga in storitev 

na trgu. 
V letu 2012 so 3 zunanji sodelavci po pogodbi o delu izvedli čiščenje invazivnih rastlinskih vrst v parku. 

 

4.3. Izobraževanje 

 

V začetku leta je bilo organizirano izobraževanje in usposabljanje za honorarne vodnike in študente, v 
katerega so bili vključeni tudi redno zaposleni. Izobraževanje naravovarstvenih nadzornikov je 

potekalo v skladu s programom naravovarstvene nadzorne službe. Spodbuja se tudi nadaljevanje 
študija zaposlenim, saj dve zaposleni nadaljujeta visokošolski študij in dva magistrski študij. Doktorski 

študij opravljajo trije zaposleni, od katerih ga je ena uspešno zaključila v letu 2012. 

 
Za uspešno in smotrno izvajanje nalog posamezni delavci med seboj sodelujejo v vseh zadevah, ki so 

skupnega pomena. V ta namen so se ustrezno usposabljali in tudi dodatno izobraževali, usklajevali 
programe dela, izmenjevali mnenja, izkušnje in znanja, sodelovali v delovnih skupinah pri pripravi in 

obravnavi gradiv ter pri promociji in predstavitvah dela parka. 
 

5. FINANČNO POROČILO 

 
Finančno poročilo  zavoda za leto 2012 je bilo pripravljeno na osnovi: 

- podatkov o višini sredstev državnega proračuna, ki so bila v letu 2012 predvidena za 
financiranje dejavnosti javne službe ohranjanja narave, kot nam je bil posredovan s strani 

resornega Ministrstva za kmetijstvo in okolje, 
- podatkov o višini sredstev državnega proračuna, ki so bila v letu 2012 predvidena za 

financiranje dejavnosti programov javne službe s strani drugih ministrstev, 
- podatkov o višini sredstev Ministrstva za izobraževanje znanost, kulturo in šport za 

sofinanciranje programa vpisa Dinarskega krasa na seznam UNESCO, 

- vrednosti finančnih sredstev, pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu, 
- sredstev, pridobljenih v okviru projektov oziroma programov, 

- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Ur.l. RS št. 91/2000 s spr.), 

- Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS  23/1999 s spr.), 

- Zakona o javnih uslužbencih (Ur.l. RS št. 56/2002 s spr.),  
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- Zakona o javnih financah (ZJF), (Ur.l. RS št. 79/1999 s spr.), 
- Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS št. 40/2012 s spr.), 

- Navodila za pripravo letnih programov dela in finančnih načrtov ter letnih vsebinskih in 

finančnih poročil za upravljalce zavarovanih območij in Zavoda RS za varstvo narave. 
 

Zavod v svojih knjigovodskih evidencah ločeno izkazuje prihodke in stroške za dejavnost javnih služb 
(za vsako dejavnost javnih služb ločeno) in za lastno dejavnost. Izkazani prihodki in stroški so hkrati 

ločeni tudi po stroškovnih mestih. 

 
V skladu z navodili ministra je zavod v letu 2012 iz proračunskih sredstev prejel manj finančnih 

sredstev namenjenih za plače zaposlenih v primerjavi z letom 2011 zaradi varčevalnih ukrepov. Tudi 
strošek plač vezan na lastno dejavnost je bil nižji od planiranega predvsem zaradi znižanja osnovnih 

plač ter zmanjšanja obsega delovnih ur in števila zaposlenih v času sezone. Zavod je primarno skrbel 
za čim boljše izvajanje varstvenih dejavnosti, sodeloval z domačini in občino Divača, lokalnimi 

skupnostmi v vplivnem območju in ostalo kraško regijo.  

 
Struktura prihodkov in odhodkov po virih ter poraba sredstev je prikazana v spodnji tabeli. 
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Tabela 4 : Struktura prihodkov in odhodkov po virih ter poraba sredstev 

 

Za
p. 
št. Vsebina postavk 

 plan 2012  
-                  

sredstva    
MKO 

realizacija 
2012 -                     

sredstva 
MKO 

inde
ks    

plan 2012 - 
sredstva iz 
projektov 

realizacija 
2012 - 

sredstva 
iz 

projektov 
Inde 
ks    

plan 2012 
- iz drugih 

javnih 
virov 

realizacija 
2012 - iz 
drugih 

javnih virov 
inde
ks    

plan 2012 - 
lastna 

sredstva 

realizacija  
2012 - lastna 

sredstva 
inde
ks    

skupaj  plan 
2012 

skupaj 
realizacija 

2012 
inde
ks    

                                  

A.  Prihodki 584.566,00 619.770,41 106 372.007,56 75.140,56 20 38.400,00 32.187,85 84 1.150.500,00 1.158.837,93 101 2.145.473,56 1.885.936,75 88 

                   

I. Prihodki 584.566,00 619.770,41 106  372.007,56  75.140,56       20  38.400,00 32.187,85      84 1.150.500,00 1.158.837,93 101 2.145.473,56 1.885.936,75 88 

1. 
Prihodki za tekočo 
porabo 554.566,00  610.421,27    110  0,00  0,00  0 0,00 0,00 0 1.150.500,00 1.158.837,93    101 1.705.066,00 1.769.259,20 104 

2. 
Prihodki za 
investicije  0,00 0,00   0  0,00  0,00  0  0,00  0,00  0  0,00  0,00  0 0,00 0,00 0 

  
Min.za gosp. razvoj in 
tehnologijo  0,00  0,00  0  0,00  0,00  0  0,00  0,00  0  0,00  0,00  0 0,00 0,00 0 

  MIZKŠ  0,00  0,00  0  0,00  0,00  0  0,00 0 ,00  0  0,00  0,00  0 0,00 0,00 0 

3. 
Prihodki od lastne 
dejavnosti  0,00  0,00  0  0,00  0,00  0 0,00 0,00 0  0,00  0,00  0 0,00 0,00 0 

4. 
Prihodki drugih 
ministrstev  0,00  0,00  0  0,00  0,00  0 36.400,00 30.000,00 82  0,00  0,00  0 36.400,00 30.000,00 82 

  MIZKŠ  0,00  0,00  0  0,00 0,00   0 36.400,00 30.000,00 82  0,00  0,00  0 36.400,00 30.000,00 82 

5. 
Prihodki iz zavoda 
za zaposlovanje  0,00  0,00  0  0,00  0,00  0  0,00  0,00  0  0,00  0,00  0 0,00 0,000 0 

6. 

Drugi prihodki iz 
izvajanja javne 
službe  0,00  0,00  00  0,00  0,00  0  0,00  0,00  0 0,00  0,00 

     
   

  0  0,00 0,00 0 

7. 
Prihodki projektov, 
programov 30.000,00 9.349,14 31 372.007,56 75.140,56 20  0,00  0,00  0   0,00   0,00  0 402.007,56 84.489,70 21 

8. Prihodki od občin  0,00  0,00  0  0,00  0,00 0  2.000,00 2.187,85 109  0,00 0,00  0 2.000,00 2.187,85 109 

II. 
Presežek prejšnjih 
let 0,00 0,00  0  0,00  0,00  0 0,00 0,00 0  0,00 0,00  0 0,00 0,00 0 
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B. Odhodki 584.566,00 619.770,41 106 372.007,56 75.140,56 20 38.400,00 32.187,85 84 1.150.500,00 946.436,70 82 2.145.473,56 1.673.535,52 78 
                                 

I. 
Za tekoče 
poslovanje 584.566,00 619.770,41 106 234.874,24 59.417,04 25 38.400,00 30.187,85 79 961.417,85 709.884,61 74 1.819.258,09 1.419.259,91 78 

                                 

1. Materialni stroški 30.000,00 3.847,67 13 174.864,24 31.308,92 18 38.400,00 12.187,85 32 635.365,89 487.038,32 77 878.630,13 534.382,76 61 

  
a) za tekoče 
poslovanje  0,00  0,00  0  0,00  0,00  0  0,00  0,00  0 579.730,95 480.587,64 83 579.730,95 480.587,64 83 

  b) za program  0,00  0,00  0  0,00  0,00  0  0,00  0,00  0  0,00  0,00  0 0,00 0,00 0 

  c) za ostale stroške  0,00  0,00  0  0,00  0,00  0    0,00  0  0,00  0,00  0 0,00 0,00 0 

  d) za projekte 30.000,00 3.847,67 13 174.864,24 31.308,92 18 38.400,00 12.187,85 32 55.634,94 6.450,68 12 298.899,18 53.795,12 18 

2.  
Plače in drugi 
izdatki za zaposlene 554.566,00 615.922,74 111 60.010,00 28.108,12 47 0,00 18.000,00 0 326.051,96 222.846,29 68 940.627,96 884.877,15 94 

  a) bruto plača  397.117,81 473.251,10 119 48.116,00 21.787,56 45 0,00 12.920,14 0 220.785,96 156.252,65 71 666.019,77 664.211,45 100 

  b) prispevki 78.518,64 74.093,91 94 8.480,00 3.248,76 38 0,00 3.200,99 0 54.000,00 28.451,97 53 140.998,64 108.995,63 77 

  c) drugi prejemki 62.563,20 47.264,05 76 2.030,00 2.396,39 118 0,00 1.230,13 0 40.000,00 25.877,18 65 104.593,20 76.767,75 73 

  d) regres 7.238,35 7.238,35 100 1.384,00 328,70 24 0,00 328,70 0 7.266,00 8.084,95 111 15.888,35 15.980,70 101 

  e) KDPZ 9.128,00 8.573,86 94 0,00 346,71 0 0,00 320,04 0 4.000,00 3.051,12 28 13.128,00 10.369,03 79 

  f) jubilejne nagrade 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 1.128,42 0 0,00 1.128,42 0 

  
g) sofinanciranje 
projektnih plač 0,00 5.501,47 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 5.501,47 0 

                                  

II Investicije 0,00 0,00 0 137.133,32 15.723,52 11 0,00 2.000,00 0 189.082,15 236.552,09 125 326.215,47 254.275,61 78 

1.  
investicije iz redne 
dej. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 189.082,15 236.552,09 125 189.082,15 236.552,09 125 

2. 
investicije iz 
projektov 0,00 0,00 0 137.133,32 15.723,52 11 0,00 2.000,00 0 0,00 0,00 0 137.133,32 17.723,52 13 

3. 
investicije iz strukt. 
skladov 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00               0,00 0 0,00 0,00 0 
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5.1  PRIHODKI IN PREJETA SREDSTVA  

 

Realizirana vrednost ustvarjenih prihodkov in prejetih sredstev celotne dejavnosti zavoda v letu 2012 

je 1.885.936,75 EUR.  

5.1.1 Prihodki iz proračuna RS za redno dejavnost varstva narave 

Po pogodbi št. 2511-11-25-0049 o financiranju dejavnosti javne službe ohranjanja narave v Regijskem 
parku Škocjanske jame za leto 2012, sklenjeni z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje znašajo prihodki 

iz proračuna 610.421,27 EUR. Sredstva so namenska za pokritje plač 22 zaposlenim javnim 

uslužbencem. 

5.1.2 Prihodki in prejeta sredstva za investicije iz proračuna RS – programi 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je poleg redne dejavnosti sofinanciralo program vpisa Dinarskega 
krasa na seznam UNESCO v višini 9.349,10 EUR. projekt Dinarski kras je v višini 18.000,00 EUR 

sofinanciralo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 
 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je financiralo program MAB v višini 10.000,00 

EUR, predvsem za aktivnosti v okviru mreže šol BOK.  
 

S pomočjo programa Nacionalne komisije za UNESCO je zavod pripravil spletno stran za projekt 
monitoring svetovne dediščine (nematerialna investicija v  višini 2.000 EUR). 

5.1.3 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 

Prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu znašajo 1.158.837,93 EUR. 
 

Kljub kriznim časom nam je uspelo obdržati in še nekoliko dvigniti povprečno ceno vstopnice na 
obiskovalca parka, pa tudi število obiskovalcev je bilo nekoliko večje od pričakovanega. Prihodki od 

vstopnin znašajo 1.064.992,98 EUR. 
 

V trgovini s spominki je prodaja pričakovano nekoliko nižja, saj je kupna moč obiskovalcev vedno 

manjša. V letu 2012 je bilo iztega naslova ustvarjeno 45.775,65 EUR prihodkov.  
 

Poleg prihodkov od vstopnin in prodaje spominkov smo prejeli 38.538,26 EUR od najemnin, 4.506,64 
EUR od kotizacij, seminarjev.., 2.750,11 EUR od odškodnin, 1.074,46 od obresti in 1.199,83 EUR 

drugih prihodkov. 

5.1.4 Prihodki in prejeta sredstva iz projektov 

Prihodki in prejeta sredstva za investicije iz projektov znašajo 75.140,56 EUR in so namenjeni 

projektom: 
 

- Climaparks: 

*  57.528,03 EUR prihodkov in 3.182,15 EUR prejetih sredstev za investicije,  
- Škocjanska okapnca: 

* 96,33 EUR prihodkov in 11.543,00 EUR prejetih sredstev za investicije, 
- »Roof Of Rock«  

* 1.997,16 EUR prihodkov in 793,89 EUR prejetih sredstev za investicije. 

5.1.5 Prihodki občin 

Občina Divača je za sofinanciranje jamskega praznika namenila 2.187,85 EUR. 
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Grafični prikaz prihodkov 

 

 

5.2 ODHODKI 

 
Odhodki v letu 2012 znašajo 1.741.220,80 EUR. 

5.2.1 Odhodki redne dejavnosti 

Razdelitev odhodkov po posameznih postavkah je naslednja: 

 stroški plač in drugi izdatki zaposlenim skupaj z dajatvami so znašali 884.877,15 EUR, od tega je 

615.922,74 EUR kril proračun RS, 268.954,41 EUR programi, projekti in dejavnost prodaje blaga 
in storitev na trgu, 

 stroški materiala in storitev 469.037,17 EUR (od tega je 3.847,67 EUR krito iz proračuna RS),  

 prevrednotovalni poslovni odhodki znašajo 3.322,62 EUR, 

 drugi odhodki 39.232,61 EUR, 

 stroški financiranja 5.866,27 EUR,  

 amortizacija 338.884,98 EUR. 

 

 Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim  

V letu 2012 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, s pogodbo o financiranju dejavnosti javne službe 
ohranjanja narave, zagotovilo sredstva v višini 610.421,27 EUR za izplačilo plač 22 redno zaposlenim 

uslužbencem zavoda, 5.501,47 EUR pa je bilo namenjeno zaposleni uslužbenki na programu Dinarski 
kras. Za opravljanje dejavnosti v zvezi s prodajo blaga in storitev na trgu ter z odobrenimi projekti pa 

je bil pokrit tudi strošek ostalih plač zaposlenih.  
 

V začetku leta 2012 je bil izplačan dodatek za povečan obseg dela par javnim uslužbencem, ki po 

denarnem toku znaša 1.694,28 EUR, ostala sredstva za ta namen ter delovna uspešnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu v višini 3.308,00 EUR so bila zagotovljena iz tržne dejavnosti. Ker 

morajo zaposleni poleg rednih delovnih nalog občasno opravljati tudi dodatna dela, vezana na 
projektno, tržno, ali dejavnost javne službe, je to edini stimulativni način nagrajevanja. Priloga 3 k 

poročilu je narejena na osnovi finančnih podatkov iz leta 2012 in vsebuje elemente za določitev 

dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu za leto 2012. 

 
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. 
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 Stroški materiala in storitev 

Sredstva proračuna RS so, razen 3.847,67 EUR namenskih sredstev za materialne stroške za program 
Dinarski kras, 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. Velik del 

materialnih stroškov odpade na stroške investicijskega in rednega vzdrževanja objektov in 
infrastrukture, ki jo ima PŠJ v upravljanju. Visok obisk jam, parka in muzejskih zbirk zahteva večjo 

nabavo materiala, višje stroške nabave zaščitnih sredstev, zavarovanja, višja je poraba električne 
energije in stroškov kuriv za ogrevanje ter drugih stroškov. V času sezone so bili povečanega obsega 

dela višji stroški dela študentov preko Študentskega servisa ter v začetku leta stroški svetovalnih 

storitev, vezanih na pripravo kandidature na strukturne sklade. Prodaja spominkov se je v primerjavi z 
letom 2011 znižala za 10,3%, stroški prodanih zalog so znašali 25.020,53 EUR, kar je 12,5% manj kot 

v letu 2011. 
 

 Prevrednotovalni poslovni odhodki 

V skladu z zapisnikom inventurne komisije za leto 2012 je bilo odpisano za 940,18 EUR osnovnih 
sredstev ter 2.382,44 EUR neizterljivih terjatev do kupcev. 

 

 Drugi odhodki 

Kot vsako leto je bilo tudi v letu 2012 izvedeno izplačilo subvencij prebivalcem parka v višini 24.999,76 
EUR, plačane članarine in druga sofinanciranja, dotacije in donacije v okviru dejavnosti PŠJ. 

 
 Stroški financiranja 

Likvidnost javnega zavoda Parka Škocjanske jame je bila v letu 2012 boljša kot leto prej. Za pripravo 

na sezono in nemoteno redno delo v prvih mesecih leta ter premostitev prihodkov iz projektne 

dejavnosti Climaparks, kjer je treba vsa sredstva zagotoviti vnaprej. Za premostitev nelikvidnosti, še 
posebej v prvih mesecih leta, je zavod koristil že odobren kredit, v času sezone pa prosta sredstva 

naložili kot depozit. Zavod je bil tudi vključen v sistem Enotnega zakladniškega računa RS. 
 

 Amortizacija 

V skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev je bila za obračun amortizacije za leto 2012 uporabljena metoda enakomernega 

časovnega amortiziranja. 

 
Programi redne dejavnosti 

V okviru programov redne dejavnosti je bil uspešno izveden jamski praznik Belajtnga, programa 
UNESCO in MAB sta realizirana v skladu s programom. V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in 

okolje ter Ministrstvom za izobraževanje, kulturo in šport se je nadaljevala priprava Dinarskega krasa 

na seznam svetovne dediščine.   
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Grafični prikaz odhodkov 

 

 
Opomba: Stroški dela, materiala in storitev ter investicije, ki se nanašajo na projekte so zajeti pod projekti, 
programski stroški in investicije pa pod programe. 

5.2.2 Odhodki projektov 

Projekt Climaparks se je izvajal po programu, prav tako projekti Comenius, Roof of Rock in Škocjanska 

okapnca, ki so se v tem letu začeli. Projekt Living landscape je bil tudi odobren v 2012, vendar se bo 
začel izvajati v letu 2013. 

5.2.3 Odhodki za investicije 

Investicije so se izvajale v skladu s potrjenim programom dela in finančnim načrtom PŠJ za leto 2012 

in so bile realizirane v višini 254.275,61 EUR. 

 
 
Tabela 5:  Specifikacija izvedenih investicij v letu 2012 
 

    Realizacija   Plan    

1. Obnova turističnih 
poti in kontrole vstopa v 
Tihi in Šumeči jami 

celotna vrednost 

investicije   

predhodna 

leta 

 tekoče 

leto (t) t+1 t+2 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 411.873,50     87.626,25 301.284,20 22.963,05 

občinski proračun 0,00         

lastna sredstva 19.850,00   19.850,00       

ostali viri: 679.840,50     496.548,75 53.167,80 130.123,95 

SKUPAJ EUR: 1.111.564,00 0,00 19.850,00 584.175,00 354.452,00 153.087,00 
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                  Realizacija   Plan   

2. Prenova sprejemnega 
centra 

celotna vrednost 

investicije  

predhodna 

leta 

 tekoče 

leto (t) t+1 t+2 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 83.743,05     16.488,45 56.658,00 10.596,60 

občinski proračun 0,00         

lastna sredstva 346.604,01   46.604,01     300.000,00 

ostali viri: 474.543,95     93.434,55 321.062,00 60.047,40 

SKUPAJ EUR: 904.891,01 0,00 46.604,01 109.923,00 377.720,00 370.644,00 

 

    Realizacija   Plan   

3. Sanacija kamnitega 
zidu in ureditev sanitarij 
v Globočaku 

celotna vrednost 

investicije  

predhodna 

leta 

 tekoče 

leto (t) t+1 t+2 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 0,00           

občinski proračun 0,00         

lastna sredstva 0,00   74.018,52       

ostali viri: 0,00           

SKUPAJ EUR: 74.018,52 0,00 74.018,52 0,00 0,00 0,00 

 

    Realizacija   Plan   

4. Računalniška in audio 
video oprema 

celotna vrednost 

investicije  

predhodna 

leta 

 tekoče 

leto (t) t+1 t+2 naslednja leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 0,00           

občinski proračun 0,00         

lastna sredstva 16.142,44   14.142,44 2.000,00     

ostali viri: 1.263,52   1.263,52       

SKUPAJ EUR: 17.405,96 0,00 15.405,96 2.000,00 0,00 0,00 

       

    Realizacija   Plan   

5. Pohištvo, druga 
oprema 

celotna vrednost 

investicije  

predhodna 

leta 

 tekoče 

leto (t) t+1 t+2 naslednja leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 0,00           

občinski proračun 0,00         

lastna sredstva 0,00   4.195,93       

ostali viri: 0,00           

SKUPAJ EUR: 4.195,93 0,00 4.195,93 0,00 0,00 0,00 
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    Realizacija   Plan   

6. Oprema za 
investicijsko vzdrževanje 

celotna vrednost 

investicije  

predhodna 

leta 

 tekoče 

leto (t) t+1 t+2 naslednja leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 0,00           

Občinski proračun 0,00         

lastna sredstva 49.575,51   10.407,30 24.168,21 15.000,00   

ostali viri: 0,00           

SKUPAJ EUR: 49.575,51 0,00 10.407,30 24.168,21 15.000,00 0,00 

 

    Realizacija   Plan   

7. Merilni instrumenti 
celotna vrednost 

investicije  

predhodna 

leta 

 tekoče 

leto (t) t+1 t+2 naslednja leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 0,00           

občinski proračun 0,00         

lastna sredstva 11.506,75   8.506,75 3.000,00     

ostali viri: 15.100,00     15.100,00     

SKUPAJ EUR: 26.606,75 0,00 8.506,75 18.100,00 0,00 0,00 

 

 

    Realizacija   Plan   

8. Študije, analize, filmi… 
celotna vrednost 

investicije  

predhodna 

leta 

 tekoče 

leto (t) t+1 t+2 naslednja leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 0,00           

občinski proračun 0,00         

lastna sredstva 0,00 1.666,67 4.166,67 0,00     

ostali viri: 0,00   13.580,00 0,00     

SKUPAJ EUR: 19.413,34 1.666,67 17.746,67 0,00 0,00 0,00 

 

 

    Realizacija   Plan   

9. Patenti, licence, 
programska oprema 

celotna vrednost 

investicije  

predhodna 

leta 

 tekoče 

leto (t) t+1 t+2 naslednja leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 0,00           

občinski proračun 0,00          

lastna sredstva 5.096,80   4148,4 448,40 500,00   

ostali viri: 5.760,00   2880 2.880,00     

SKUPAJ EUR: 10.856,80 0,00 7.028,40 3.328,40 500,00 0,00 
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    Realizacija   Plan   

10. Drugo investicijsko 
vzdrževanje 

celotna vrednost 

investicije  

predhodna 

leta 

 tekoče 

leto (t) t+1 t+2 naslednja leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 0,00           

občinski proračun 0,00          

lastna sredstva 10.518,46   10518,46       

ostali viri: 0,00           

SKUPAJ EUR: 10.518,46 0,00 10.518,46 0,00 0,00 0,00 

 

    Realizacija   Plan   

VSE                                  
INVESTICIJE               

SKUPAJ 
celotna vrednost 

investicije  

predhodna 

leta 

 tekoče leto 

(t) t+1 t+2 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 472.653,50     104.114,70 357.942,20 10.596,60 

Občinski proračun 0,00         

lastna sredstva 583.335,37 1.666,67 236.552,09 29.616,61 15.500,00 300.000,00 

ostali viri: 1.190.087,97   17.723,52 607.963,30 374.229,80 190.171,35 

SKUPAJ EUR: 2.246.076,84 1.666,67 254.275,61 741.694,61 747.672,00 500.767,95 

 

5.3 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

 
Presežek prihodkov nad odhodki po odbitku 20.982,06 EUR davka od dohodkov pravnih oseb za leto 
2012 znaša 106.214,85 EUR. Presežek je namenjen za pokritje investicij iz prejšnjih let, ki jih je zavod 

plačeval z najemom premostitvenega kredita. Zaradi nujno potrebnih investicij v preteklih letih je PŠJ 
za te namene porabil več sredstev kot jih je imel na razpolago iz amortizacije, s koriščenjem 

premostitvenega kredita (npr. v letu 2008 je bilo za nujne investicije porabljeno več sredstev od 

razpoložljivih, kar po odbitku presežka iz leta 2011 znaša 70.096,40 EUR, v letu 2009 37.618,61 EUR 
in v letu 2010 86.241,43 EUR). Vse te investicije in s tem povezane stroške zadolževanja zavod 

pokriva izključno iz prihodkov pridobljenih s prodajo blaga in storitev na trgu.  
 

Kot je zgoraj obrazloženo je zavod za izvedbo investicij koristil premostitveni kredit pri poslovni banki. 
Na eni strani zavod s presežkom prihodkov nad odhodki znižuje zadolženost, po drugi strani pa z 

investiranjem, predvsem pa z investicijskim vzdrževanjem v zavarovanem območju, ohranja in 

povečuje vrednost državnega premoženja, ki ga ima v upravljanju.  
 

5.4 ZADOLŽEVANJE 

 

PŠJ ima odobren dolgoročni revolving kredit pri poslovni banki in konec leta 2012 ni bil zadolžen.  
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Tabela 6: Viri financiranja v letu 2012 

    VIRI FINANCIRANJA 

  2012 

SREDSTVA 
DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA  
(MKO-redna 
dejavnost) 

SREDSTVA 
DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA  

(MKO-
programi) 

SREDSTVA 
IZ DRUGIH 

JAVNIH 
VIROV 

SREDSTVA 
OBČINSKEGA 
PRORAČUNA 

SREDSTVA 
PRIDOBLJENA 

IZ 
PROJEKTOV  

SREDSTVA 
PRODAJE 
BLAGA IN 
STORITEV 
NA TRGU SKUPAJ 

V
R

S
T

A
 IZ

D
A

T
K

A
 

PLAČE IN DRUGI 
IZDATKI ZAPOSLENIM 
SKUPAJ S PRISPEVKI  623.498,00 5.501,47 18.000,00   26.098,57 214.259,93 887.357,97 

IZDATKI ZA BLAGO IN 
STORITVE    3.847,67 10.000,00   31.374,40 543.827,19 589.049,26 
IZDATKI 
FINANCIRANJA           5.121,37 5.121,37 

INVESTICIJSKI IZDATKI     2.000,00   18.203,54 215.239,88 235.443,42 

SKUPAJ 623.498,00 9.349,14 30.000,00 0,00 75.676,51 978.448,37 1.716.972,02 

 
 

5.5  RAČUNOVODSKI IZKAZI (v EUR) 

 
Tabela 7: Bilanca stanja na dan 31.12.2012  
 

ČLENITEV 
SKUPIN 
KONTOV NAZIV SKUPINE  KONTOV 

  ZNESEK INDEKS  RASTI 

plan za 
prihodnje leto 

2013      
(R+1) 

realizacija               
za tekoče 
leto 2012                

R 

realizacija 
za preteklo 
leto 2011          

(R-1) 

(plan2013    
/              

real. 2011) 
(R+1)/(R-1) 

(plan 2013   
/            

real. 2012) 
(R+1)/(R) 

1 2 3 4 5 6 7 

  
A) DOLGOROČNA SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 6.089.396 5.853.301 5.924.695 109,77 111,11 

00 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE  294.550 294.326 269.550 109,27 100,08 

01 
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV  128.886 125.068 103.886 143,43 119,14 

02 NEPREMIČNINE 6.263.463 6.312.253 6.120.034 111,89 108,48 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN  1.024.839 1.122.547 944.983 126,88 106,81 

04 DRUGA OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA 1.637.585 1.531.719 1.479.799 120,50 116,41 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 
OPREDMETNIH OSNOVNIH SREDSTEV 952.477 1.037.382 895.819 119,87 103,52 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE   0 0 0 0,00 0,00 

07 DOLOGRAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI  0 0 0 0,00 0,00 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA  0 0 0 0,00 0,00 

09 
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V 
UPRAVLJANJE  0 0 0 0,00 0,00 

  
B) KRATKOČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 187.600 267.844 285.892 57,82 61,72 

10 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ 
UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 100 1.035 5.626 0,00 0,00 

11 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH 
FINANČNIH USTNOVAH 500 111.632 770 0,00 0,00 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 88.000 8.898 57.966 34,50 224,77 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE  0 4.757 709 42,31 6,31 

14 
TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 50.000 52.000 64.629 77,36 96,15 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE  0 0 0 0,00 0,00 
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16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA  0 0 0 0,00 0,00 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 49.000 20.042 55.416 45,11 124,74 

18 NEPLAČANI ODHODKI  0 0 0 0,00 0,00 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  0 69.480 100.776 69,46 100,75 

3 C) ZALOGE 35.000 51.446 29.472 101,79 58,31 

  I. AKTIVA SKUPAJ 6.311.996 6.172.591 6.240.059 107,35 108,52 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE 0 0 0 0,00 0,00 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV  0 0 0 0,00 0,00 

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 427.971 182.815 374.017 115,97 237,26 

20 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE 
PREDUJME IN VARŠČINE 2.010 12.973 2.180 91,74 15,42 

21 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
ZAPOSLENIH 60.100 56.561 59.897 98,50 104,31 

22 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
DOBAVITELJEV 42.861 76.366 207.256 3,26 8,84 

23 
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
POSLOVANJA 23.000 18.250 8.649 115,62 54,79 

24 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 
NAČRTA  0 0 35 0,00 0,00 

25 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
FINANCERJEV  300.000 0 96.000 312,50 0,00 

26 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 
FINANCIRANJA   0 0 0 0,00 0,00 

28 NEPLAČANI PRIHODKI  0 0 0 0,00 0,00 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  0 18.665 0 0,00 300,03 

  
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN 
OBVEZNOSTI 5.884.025 5.989.776 5.866.042 106,80 104,59 

90 SPLOŠNI SKLAD  0 0 0 0,00 0,00 

91 REZERVNI SKLAD  0 0 0 0,00 0,00 

92 
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE   0 0 0 0,00 0,00 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE  0 0 0 0,00 0,00 

940 
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V 
JAVNIH SKLADIH  0 0 0 0,00 0,00 

9410 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH 
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 
LASTI, ZA NEOPREMETENA STREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA  0 0 0 0,00 0,00 

9411 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH 
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 
LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE  0 0 0 0,00 0,00 

9413 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  0 0 0 0,00 0,00 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  0 0 0 0,00 0,00 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI   0 0 0 0,00 0,00 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI   0 0 0 0,00 0,00 

980 

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA 
SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 5.850.943 5.883.561 5.798.093 108,05 106,48 

981 
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE 
NALOŽBE  0 0 0 0,00 0,00 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  33.082 106.215 67.949 0,00 0,00 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  0 0 0 0,00 0,00 

  I. PASIVA SKUPAJ  6.311.996 6.172.591 6.240.059 107,35 108,52 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE  0 0 0 0,00 0,00 
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Tabela 8: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov na dan 31.12.2013  

 

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV 

 ZNESEK  INDEKS RASTI 

realizacija               
za tekoče leto 

2012                
R 

plan za 
prihodnje 
leto 2013      

(R+1) 

realizacija 
za preteklo 
leto 2011          

(R-1) 

(plan2013    
/            

real. 2011) 
(R+1)/(R-1) 

(plan 2013   
/             

real. 2012) 
(R+1)/(R) 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 1.863.989 2.061.363 1.950.885 91,67 95,94 

760 
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  
STORITEV 1.818.209 1.990.363 1.899.829 92,08 96,21 

761 
PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN 
BLAGA 45.780 71.000 51.056 76,39 85,19 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 1.075 0 159 0,00 0,00 

763 C) DRUGI  PRIHODKI 3.354 0 24.920 0,00 0,00 

  
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 0 2.000 0 0,00 0,00 

  
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV  0 0 0 0,00 0,00 

  DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI 0 0 0 0,00 0,00 

  D) CELOTNI PRIHODKI 1.868.418 2.063.363 1.975.964 90,51 95,72 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 469.038 864.630 606.441 147,16 190,27 

del 466 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 25.021 30.000 28.589 104,94 119,90 

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 89.972 360.630 121.423 290,27 391,74 

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 354.045 474.000 456.429 111,74 144,05 

  F) STROŠKI DELA 884.877 940.628 922.953 92,90 96,90 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 669.713 690.020 675.388 108,24 109,16 

del 464 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 121.287 116.999 110.235 90,43 82,19 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA  93.877 133.610 137.330 19,44 28,44 

462 G) AMORTIZACIJA 338.885 161.514 270.122 7,59 6,05 

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 0 0,00 0,00 

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 39.232 41.200 53.342 0,00 0,00 

467 K) FINANČNI ODHODKI  5.866 15.309 10.761 167,27 306,85 

468 L) IZREDNI ODHODKI 0 1.000 4 0,00 0,00 

  
M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI 
ODHODKI (686+687) 3.323 0 32.383 0,00 0,00 

  N) CELOTNI ODHODKI 1.741.221 2.024.281 1.896.006 94,32 102,71 

  O) PRESEŽEK  PRIHODKOV  127.197 39.082 79.958 0,00 0,00 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0   0,00 0,00 

del 80 DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 20.982 6.000 12.009 0,00 0,00 

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 106.215 33.082 67.949 0,00 0,00 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 0 0 0 0,00 0,00 

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 0 0 0 0,00 0,00 

  

Povprečno število zaposlenih na podlagi 
delovnih ur v obračunskem obdobju (celo 
število) 34 32 32 100,00 94,12 

  število mesecev poslovanja 12 12 12 100,00 100,00 
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Tabela 9: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2012 

 

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV 

ZNESEK 

prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 
službe  

prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 
storitev na trgu 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 705.298 1.158.691 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 705.298 1.112.911 

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 0 45.780 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 0 1.075 

763 C) IZREDNI PRIHODKI 0 3.354 

  Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 705.298 1.163.120 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 44.963 424.075 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 25.021 

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 1.728 88.244 

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 43.235 310.810 

  F) STROŠKI DELA 658.483 226.394 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 510.348 159.365 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 89.551 31.736 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA  58.584 35.293 

462 G) AMORTIZACIJA 1.852 337.033 

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 0 39.232 

467 K) FINANČNI ODHODKI  0 5.866 

468 L) IZREDNI ODHODKI 0   

  M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687) 0 3.323 

  N) CELOTNI ODHODKI 705.298 1.035.923 

  O) PRESEŽEK  PRIHODKOV  0 127.197 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 

del 80 I) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 0 20.982 

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 0 106.215 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 0 0 

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 0 0 
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Tabela 10: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov za leto 2012 
 

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV KONTA 

ZNESEK    INDEKS RASTI 
realizacija               
za tekoče 
leto 2012                       

R              

realizacija 
za preteklo 
leto 2011              

(R-1) 

plan za 
prihodnje 
leto 2013      

(R+1) 

(plan2013    
/            

real. 2011) 
(R+1)/(R-1) 

(plan 2013   
/            

real. 2012) 
(R+1)/(R) 

1 2 3 4 5 6 7 

50 VII. ZADOLŽEVANJE 290.000 540.500 500.000 92,51 172,41 

500 Domače zadolževanje 290.000 540.500 500.000 92,51 172,41 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 290.000 540.500 500.000 92,51 172,41 

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 386.000 711.600 200.000 28,11 51,81 

550 Odplačila domačega dolga 386.000 711.600 200.000 28,11 51,81 

5501 Odplačila dolga domačim bankam 386.000 711.600 200.000 28,11 51,81 

5502 Odplačila dolga drugim finančnim institucijam         

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         

del 5503 Odplačila dolga  drugim domačim kreditodajalcem         

551 Odplačila dolga v tujino         

  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE  -96.000 -171.100 300.000 -175,34 -312,50 

  IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA 128.294 100.486 -300.000 -298,55 -233,84 

  X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        

  X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        

 

 

 
Tabela 11: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 

2012  

 

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV 

ZNESEK       INDEKS RASTI  
realizacija               
za tekoče 
leto 2012                          

R         

plan za 
prihodnje 
leto 2013             

(R+1) 

realizacija 
za preteklo 
leto 2011                  

(R-1) 

(plan 2013    
/                            

real. 2011) 
(R+1)/(R-1) 

(plan 2013   
/             

real. 2012) 
(R+1)/(R) 

  I. SKUPAJ PRIHODKI 1.941.266 1.703.064 2.566.964 92,81 132,23 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 765.652 677.898 1.390.120 92,24 181,56 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 660.847 641.498 1.307.272 98,09 197,82 

  a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna 660.847 639.498 764.738 90,27 115,72 

del 7400 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 
porabo 660.847 639.498 637.432 91,96 96,46 

del 7400 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 
investicije 0   127.306 81,78 0,00 

  b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0 2.000 2.466 81,10 0,00 

del 7401 
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo 
porabo 0 2.000 2.466 81,10 0,00 

del 7401 
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za 
investicije 0 0  0 0,00 0,00 
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c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega 
zavarovanja 0 0 0 0,00 0,00 

del 7402 
Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarovanja za 
tekočo porabo 0  0 0 0,00 0,00 

del 7402 
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
za investicije 0  0 0 0,00 0,00 

  d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 0  0 0 0,00 0,00 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 0  0 0 0,00 0,00 

del 7403  Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 0  0 0 0,00 0,00 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 0  0 0 0,00 0,00 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 0  0 0 0,00 0,00 

del 740 
e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih 
donacij 0  0 0 0,00 0,00 

741 
f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstev proračuna EU  0  0 540.068 109,24 0,00 

  
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne 
službe 104.805 36.400 82.848 0,00 79,05 

del 7130 
Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova 
izvajanja javne službe  104.805 36.400 82.848 0,00 79,05 

7102 Prejete obresti 0  0 0 0,00 0,00 

del 7100 
+del 7101 

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih 
podjetij, javnih skladov in javnih fin. inst. ter drugih 
podjetij in fin. institucij 0  0 0 0,00 0,00 

del 7141 
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne 
službe 0  0 0 0,00 0,00 

72 Kapitalski prihodki  0  0 0 0,00 0,00 

730 Prejete donacije iz domačih virov 0  0 0 0,00 0,00 

731 Prejete donacije iz tujih virov 0  0 0 0,00 0,00 

732 donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 0  0 0 0,00 0,00 

786 Ostala prejeta  sredstva iz proračuna EU 0  0 0 0,00 0,00 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0  0 0 0,00 0,00 

  
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  
NA TRGU 1.175.614 1.025.166 1.176.844 93,47 100,10 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.133.602 961.166 1.152.905 92,46 101,70 

del 7102 Prejete obresti 1.069  0 157 0,00 14,69 

del 7103 
Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov 
od premoženja 34.175 64.000 7.430 403,77 21,74 

del 7100 
+del 7101 

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih 
podjetij, javnih skladov in javnih fin. Inst. ter drugih 
podjetij in fin. institucij 0  0 0 0,00 0,00 

del 7141 
Drugi tekoči prihodki, ki  ne izhajajo  izvajanja javne 
službe 6.768  0 16.352 24,46 241,61 

         

  II. SKUPAJ ODHODKI 1.716.972 2.003.064 2.295.378 116,86 133,69 

  1. ODHODKI  ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 957.247 1.035.921 1.603.014 84,65 167,46 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 578.620 535.851 588.740 83,55 101,75 

del 4000 Plače in dodatki 515.490 466.050 516.901 80,22 100,27 

del 4001 Regres za letni dopust  7.896 7.238 16.262 46,38 205,95 

del 4002 Povračila in nadomestila 53.540 62.563 55.066 126,54 102,85 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.694  0 0 0,00 0,00 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 0  0 0 0,00 0,00 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0  0  0 0,00 0,00 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0  0 511 0,00 0,00 

  B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost  94.310 87.647 84.029 118,32 89,10 

del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 46.284 43.161 39.760 137,46 85,90 

del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 38.005 34.577 34.807 125,79 91,59 

del 4012 Prispevki za zaposlovanje 314 293 294 126,03 93,63 

del 4013 Prispevki za porodniško varstvo  523 488 491 125,78 93,88 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja 9.184 9.128 8.677 0,00 94,48 
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C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne 
službe 43.753 54.400 108.680 16,56 248,39 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 21.362 20.000 44.377 20,28 207,74 

del 4021 Posebni material in storitve 7.297 4.400 4.257 46,98 58,34 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 402 1.000 129 0,00 32,09 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 140 3.000 48 2.083,33 34,29 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 7.695 16.000 11.475 43,57 149,12 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 260  0 738 0,00 283,85 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 378  0 0 0,00 0,00 

del 4027 Kazni in odškodnine 0  0 0 0,00 0,00 

del 4028 Davek na izplačane plače  0  0 0 0,00 0,00 

 del 4029 Drugi operativni odhodki 6.219 10.000 47.656 2,10 766,30 

403 d) Plačila domačih obresti 5.121 15.000 11.787 152,71 230,17 

404 E) Plačila tujih obresti 0  0 0 0,00 0,00 

410 F) Subvencije 0  0 0 0,00 0,00 

411 G) Transferi posameznikom in gospodinjstvo 0  0 0 0,00 0,00 

412 
H) Transferi neprofitnim organizacija in 
ustanovam  0  0 0 0,00 0,00 

412 I) Drugi tekoči domači transferji 0  0 0 0,00 0,00 

  J) Investicijski odhodki 235.443 343.023 809.778 90,11 343,94 

4200 Nakup zgradb in prostorov 163.011 234.878 494.326 113,28 303,25 

4201 Nakup prevoznih sredstev  0  0 0 0,00 0,00 

4202 Nakup opreme 40.904 74.715 296.086 57,32 723,86 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev  0  0 0 0,00 0,00 

4204 Novogradnja, rekonstrukcije  0  0 0 0,00 0,00 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0  0 0 0,00 0,00 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0  0 0 0,00 0,00 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 31.528 33.430 19.366 0,00 61,42 

4208 
Študije o izvedlj. projektov, proj. dok., nadzor, invest. 
inženiring 0  0 0 0,00 0,00 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0  0 0 0,00 0,00 

  
2. ODHODKI  OD PRODAJE BLAGA IN STRITEV 
NA TRGU 759.725 967.143 692.364 191,42 91,13 

del 400 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 187.541 317.130 199.264 131,97 106,25 

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu 26.887 38.480 26.229 92,47 97,55 

del 402 
C. Izdatki za blago in stor. od prod. blaga in 
storitev na trgu 545.297 611.533 466.871 222,35 85,62 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  224.294   271.586 0,00 121,08 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI    300.000 0 0,00 0,00 
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Tabela 12: Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2012 
 

NAZIV ZNESEK 

  

Nabavna 
vrednosti 
(1.1.) 

Popravek 
vrednosti 
(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti  

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjš. 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjš. 
popravka 
vrednosti 

Amortiza-
cija 

Neodpisana 
vrednsot 
(31.12.) 

Prevre
dnot. 
zaradi
okrep. 

Prevre 
dnot. 
zaradi 
oslabit. 

I. Neopredmetena 
sredstva in 
opredmetena osnovna 
sredstva  

7.737.709 1.816.723 254.276 0 0 0 321.961 5.853.301 0 0 

A. Dolgoročni odloženi 
stroški 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne 
premoženjske pravice 

141.029 80.757 7.028 0 0 0 11.632 55.668 0 0 

C. Druga neopredmetena 
sredstva  

128.522 23.130 17.747 0 0 0 9.550 113.589 0 0 

D. Zemljišča  383.582 0 0 0 0 0 0 383.582 0 0 

E. Zgradbe  5.736.452 945.594 190.985 0 0 0 175.719 4.806.124 0 0 

F. Oprema 1.344.915 766.390 38.516 0 0 0 124.937 492.104 0 0 

G. Druga opredmetena 
osnovna sredstva  

3.209 852 0 0 0 0 123 2.234 0 0 

II. Neopredmetena 
sredstva in 
opredmetena sredstva 
v lasti 

          

A. Dolgoročni odloženi 
stroški                     

B. Dolgoročne 
premoženjske pravice                     

C. Druga neopredmetena 
sredstva                      

D. Zemljišča                      

E. Zgradbe                      

F. Oprema                     

G. Druga opredmetena 
osnovna sredstva                      

III. Neopredmetena 
sredstva in 
opredmetena sredstva 
v finančnem najemu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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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Tabela 13: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil za leto 2012 

           

  

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil 
(1.1.) 

Znesek 
popravko
v  naložb 
in danih 
posojil 

Znesek 
povečanj

a   
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
poveč. 
popr. 

naložb 
in danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšan

ja   
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja  
popravkov  
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
naložb 

in danih 
posojil 

(31.12.) 

Znesek  
popr. 

naložb 
in danih 
posojil 

(31.12.) 

Knjigovo
dska 

vrednost 
naložb in 

danih 
posojil 

  

VRSTA NALOŽB OZIROMA 
POSOJIL 

Znesek 
odpisnih 
naložb in 
danih 
posojil 

I. Dolgoročne finančne naložba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Naložbe v delnice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v delnice v javna 
podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v delnice v finančne 
institucije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v delnice v privatna 
podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v delnice v tujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Naložbe v deleže  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v deleže v javna 
podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v deleže v finančne 
institucije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v deleže v privatna 
podjetja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v deleže državnih 
družb, ki imajo obliko d.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Naložbe v deleže državnih 
družb, ki imajo obliko d.o.o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Naložbe v deleže v tujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Naložbe v plemenite kovine, 
drage kamne, umetniška dela 
in podobno  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druge dolgoročne 
kapitalske naložbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Namensko premoženje, 
preneseno javnim skladom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Premoženje, preneseno v last 
drugim pravnim osebam javnega 
prava, ki imajo premoženje v lasti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Druge dolgoročne kapitalske 
naložbe doma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Druge dolgoročne kapitalske 
naložbe v tujini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Dolgoročna dana posojila in 
depoziti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno dana posojila. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dana posojila 
posameznikom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Dolgoročno dana posojila 
javnim 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 

7. Dolgoročno dana posojila 
državnemu proračunu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Druga dolgoročno dana 
posojila v tujino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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 dolgoročno dani depoziti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druga dolgoročno dana 
posojila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Skupaj  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
 

Tabela 14: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov na dan 31.12.2012 
 

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV KONTA 

ZNESEK 

realizacija  leto 
2012 

plan                 
leto 2012 

1 2 3 4 

750 VI. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0 

7500 
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov 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 posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v 
lasti države ali občin 0 0 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 0 0 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 0 0 

4405 Dana posojila občinam 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 0 0 

4407 Dana posojila državnemu 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  0 0 
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Tabela 15: Načrt prejemkov redne dejavnosti – denarni tok  

 

  VRSTA PREJEMKA 
KONTO  realizacija plan  realizacija indeks                     

real 12 /  
plan 12 

indeks                

preal. 12/    
real. 11     evid. 2011 2012 2012 

                

I. 
PREJEMKI ZA IZVAJANJE JAVNE 
SLUŽBE (A+B) 

74 1.390.120 677.898 765.652 112,95 55,08 

A 
PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH 
FINANC (1.+2.+3.) 74 1.348.520 677.898 660.847 97,48 49,01 

1. 
SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA  74 764.738 639.498 632.847 98,96 82,75 

1.1. SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO (MKO) 7400 637.432 639.498 632.847 98,96 99,28 

1.2. SREDSTVA ZA INVESTICIJE  7400 127.306 0 0 0,00 0,00 

2 DRUGI PREJEMKI IZ PRORAČUNA  
74 43.714 38.400 28.000 72,92 64,05 

2.1. 
SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO (min.za 
za izobr., znanost, kulturo in šport…….) 740002 41.247 36.400 28.000 76,92 67,88 

2.2. SREDSTVA ZA INVESTICIJE (OBČINA) 74 0 0 0 0,00 0,00 

2.3. 
DRUGI PREJEMKI IZ PRORAČUNA 
(OBČINA) 7401 2.466 2.000 0 0,00 0,00 

3 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IZ SREDSTEV 
PRORAČUNA EU* 74 540.068 0 0 0,00 0,00 

                

B 
DRUGI PREJEMKI ZA IZVAJANJE 
DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 71,72,73 41.600 0 104.805 0,00 251,94 

1. 
PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE  7130 41.600   104.805 0,00 251,94 

2. PREJETE OBRESTI 7102 0 0   0,00 0,00 

3. 
PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V 
DOBIČKU PODJETIJ IN FIN. INSTITUCIJ 72 0 0 0 0,00 0,00 

5. DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 730 0 0 0 0,00 0,00 

6. DONACIJE IZ TUJINE 731 0 0 0 0,00 0,00 

7. DRUGI PRIHODKI 7141 0 0 0 0,00 0,00 

II. 
PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU  71 1.176.844 1.025.166 1.175.614 114,68 99,90 

                

  
PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 
(1.+2.+3.+4.+5.) 71 1.176.844 1.025.166 1.175.614 114,68 99,90 

1. 
PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU ** 7130 1.152.905 961.166 1.133.602 117,94 98,33 

2. PREJETE OBRESTI 7102 157 0 1.069 0,00 680,89 

3. 
PREJEMKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN 
DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA 7103 7.430 64.000 34.175 53,40 459,96 

4. 
PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V 
DOBIČKU PODJETIJ IN FIN. INSTITUCIJ 7100 0 0 0 0,00 0,00 

6. 
DRUGI TEKOČI PREJEMKI, KI NE 
IZHAJAJO IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 7141 16.352 0 6.768 0,00 41,39 

                

I.+II. SKUPAJ  PREJEMKI   2.566.964 1.703.064 1.941.266 113,99 75,62 
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Tabela 16: Izdatki redne dejavnosti – denarni tok  

 

   VRSTA IZDATKA KONTO realizacija plan realizacija indeks  indeks  

    evid.  leto 2011  leto 2012  leto 2012 

realizacija 
12/            

plan 12 

realizacija 
12/        

realizacija 11 

                

I. 
IZDATKI ZA IZVAJANJE JAVNE 
SLUŽBE (1.+2.+3.+4.+5.)   1.591.227 1.020.921 952.126 93,26 59,84 

                

1. 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 400 588.740 535.851 578.620 107,98 98,28 

1.1. PLAČE IN DODATKI 4000 516.901 466.050 515.490 110,61 99,73 

1.2. REGRES ZA LETNI DOPUST 4001 16.262 7.238 7.896 109,09 48,55 

1.3. POVRAČILA IN NADOMESTILA 4002 55.066 62.563 53.540 85,58 97,23 

1.4. SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST 4003 0 0 1.694 0,00 0,00 

1.5. SREDSTVA ZA NADURNO DELO 4004 0 0 0 0,00 0,00 

1.6. 
DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - 
JUBILEJNE NAGRADE, ODPRAVNINE 4009 511 0 0 0,00 0,00 

2. PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE 
401+4

028 84.029 87.647 94.310 107,60 112,24 

2.1. 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA 
SOCIALNO VARNOST 401 75.352 78.519 85.126 108,41 112,97 

2.2. PREMIJE KDPZ 4015 8.677 9.128 9.184 100,61 105,84 

3. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  402 108.680 54.400 43.753 80,43 40,26 

3.1. 
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN 
STORITVE 4020 44.377 20.000 21.362 106,81 48,14 

3.2. POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 4021 4.257 4.400 7.297 165,84 171,41 

3.3. 
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE 
STORITVE IN KOMUNIKACIJE 4022 129 1.000 402 40,20 311,63 

3.4. PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 4023 48 3.000 140 4,67 291,67 

3.5. IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 4024 11.475 16.000 7.695 48,09 67,06 

3.6. TEKOČE VZDRŽEVANJE 4025 738 0 260 0,00 35,23 

3.7. NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 4026 0 0 378 0,00 0,00 

3.8. KAZNI IN ODŠKODNINE 4027 0 0 0 0,00 0,00 

3.9. DRUGI OPERATIVNI IZDATKI  4029 47.656 10.000 6.219 62,19 13,05 

4. IZDATKI  FINANCIRANJA 403 0 0 0 0,00 0,00 

5. INVESTICIJSKI IZDATKI  420 809.778 343.023 235.443 68,64 29,08 

                

II. 

IZDATKI  IZ NASLOVA PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(1.+2.+3.+4.+5.)   704.151 982.143 764.846 77,88 108,62 

                

1. 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM  400 199.264 317.130 187.541 59,14 94,12 

2. PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE 401 26.229 38.480 26.887 69,87 102,51 
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3. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  402 466.871 611.533 545.297 89,17 116,80 

3.1. 
PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN 
STORITVE 4020 151.640 183.533 189.169 103,07 124,75 

3.2. POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 4021 12.051 15.000 8.387 55,91 69,60 

3.3. 
ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE 
STORITVE IN KOMUNIKACIJE 4022 47.405 68.000 60.926 89,60 128,52 

3.4. PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 4023 19.776 22.000 18.556 84,35 93,83 

3.5. IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 4024 16.410 20.000 20.194 100,97 123,06 

3.6. TEKOČE VZDRŽEVANJE 4025 121.679 173.000 144.546 83,55 118,79 

3.7. NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 4026 7.849 10.000 5.591 55,91 71,23 

3.8. KAZNI IN ODŠKODNINE 4027 0 0   0,00 0,00 

3.9. DRUGI OPERATIVNI IZDATKI  4029 90.061 120.000 97.928 81,61 108,74 

4. IZDATKI  FINANCIRANJA 403 11.787 15.000 5.121 34,14 43,45 

                

I.+II. SKUPAJ IZDATKI    2.295.378 2.003.064 1.716.972 85,72 74,80 

 

6. ZAKLJUČEK 

 
Glede na sprejeti plan za leto 2012, je zavod uspešno zaključil leto, saj je bila večina zastavljenih 

nalog realizirana, kot je povzeto v tem poročilu. Ob upoštevanju določil ZRPŠJ, ZON in mednarodnih 
konvencij UNESCO Svetovne dediščine, Ramsarske konvencije in programa MAB je bila izvedena 

večina del s ciljem varovanja in spremljanja stanja naravne in kulturne dediščine na območju 
regijskega parka, s posebnim poudarkom na pripravi dokumentacije za obnovo jamske infrastrukture 

ter zagotavljanja varnosti obiskovalcev in delavcev v parku, izobraževanju zaposlenih in delu z mrežo 

šol parka ter izvajanju dejavnosti v zavarovanem območju skupaj z lokalnim prebivalstvom. Pri tem se 
je zlasti izkazalo delo v skupinah, strokovnost zaposlenih in predanost naravovarstvenim ciljem. 

Posledično se vse doseženo delo odraža v dobri prepoznavnosti PŠJ na državnem, zlasti pa 
mednarodnem nivoju, kjer je območje predstavljeno kot primer dobre prakse upravljanja in ohranjanja 

naravne in kulturne dediščine. 

 
 

 
 

Pripravili:         Direktorica: 

strokovne službe PŠJ        dr. Gordana Beltram 
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7. PRILOGE 

 

PRILOGA 1 

 
Na portalu so bili objavljene sledeče novice: 
DEBEVEC GERJEVIČ Vanja, Prve ambasadorke Biosfernega območja Kras, 19. 11. 2012. 

KRANJC Darja, Kraška noša se predstavi, 13. 1. 2012. 
KRANJC Darja, Za vsako bolezen rošca rase, 19. 2. 2012. 

KRANJC Darja, Kako so se lepotičile naše prednice, 13. 3. 2012. 

KRANJC Darja, Srečanje z odgovorno konservatorko za arheologijo ZVKDS OE NG, Patricijo Bratina, 
13. 3. 2012. 

KRANJC Darja, Zeleno javno naročanje, 18. 4. 2012. 
KRANJC Darja, Beneški regijski park delte reke Pad, 21. 5. 2012. 

KRANJC Darja, Idrija kot vroča točka za šolske ekskurzije, 27. 6. 2012. 
KRANJC Darja, Zakaj vzdrževati suhi zid na Krasu, 9. 7. 2012. 

KRANJC Darja, Filmsko slovo od poletja v parku Škocjanske jame, 24. 9. 2012. 

KRANJC Darja, Hudič, duša umrlega in utelešenje Velesa, 22. 10. 2012. 
KRANJC Darja, Projektno srečanje partnerjev iz občin Lidköping in Divača, 2. 11. 2012. 

KRANJC Darja, V znamenju povezovanja z izobraževalnimi ustanovami, 11. 12. 2012. 
MOZETIČ Sidonija, KRANJC Darja, Belajtnga 2012, 27. 5. 2012. 

MOZETIČ Sidonija, Mladi raziskovalci že tretjič na kongresu, 1. 6. 2012.   

MOZETIČ Sidonija, Poletna muzejska noč zazibala v preteklost, 16. 6. 2012. 
PETERNELJ Karmen, Park Škocjanske jame vključen v nov mednarodni projekt, 19. 12. 2012. 

ZEGA Sidonija, Darja KRANJC, Prijeten začetek dela na projektu Comenius, 28. 8. 2012. 
ZEGA Sidonija, Obeležili 40. obletnico Konvencije o svetovni dediščini, 9. 10. 2012. 

ZEGA Sidonija, Štirikratni nominiranec za Nobelovo nagrado predaval o klimatskih spremembah, 21. 

11. 2012. 
ZEGA Sidonija, SLAVEC Anita, 48 novih lokalnih turističnih vodnikov po Krasu in Brkinih, 19. 12. 2012. 

ZORMAN Tomaž, Sodelovali smo na 17. Memorialu Danilo Re, 16. 1. 2012. 
ZORMAN Tomaž, Na sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani so prvič podelili 14 priznanj za NAJ POT 

2011, 31.1.2012 
ZORMAN Tomaž, Vabilo vsem sezonskim sodelavcem Parka Škocjanske jame na izobraževanje, 

23.1.2012 
 
 

PRILOGA 2 

 
Poleg na internetu smo objavljali tudi v občinskih glasilih (Glasilo Občine Divača, glasilo Snežnik, 

Bistriški odmevi, Kraški obzornik), reviji Kras, o nas so pisali v Primorskih novicah. Če navedemo nekaj 

izmed teh objav: 
KRANJC Darja, Kraška noša se predstavi. Glasnik Občine Divača, letnik 18, št. 1, april 2012, str. 12. 

KRANJC Darja, Za vsako bolezen roš'ca rase. Glasnik Občine Divača, letnik 18, št. 1, april 2012, str. 
13. 

KRANJC Darja, Kako so se lepotičile naše prednice. Glasnik Občine Divača, letnik 18, št. 1, april 2012, 
str. 15. 

KRANJC Darja, Arheološka dediščina na naših zemljiščih v parku Škocjanske jame. Glasnik Občine 

Divača, letnik 18, št. 3, julij 2012, str. 18. 
KRANJC Darja, Beneški regijski park delta reke Pad. Glasnik Občine Divača, letnik 18, št. 3, julij 2012, 

str. 19. 
KRANJC Darja, Zeleno javno naročanje. Glasnik Občine Divača, letnik 18, št. 3, julij 2012, str. 20. 

KRANJC Darja, Zakaj vzdrževati suhi zid na Krasu. Glasnik Občine Divača, letnik 18, št. 4, oktober 

2012, str. 28. Kras, št. 120-121, september 2012, str. 62-63. 
KRANJC Darja, Idrija vroča točka za šolske ekskurzije. Glasnik Občine Divača, letnik 18, št. 4, oktober 

2012, str. 29. 
KRANJC Darja, Filmsko slovo od poletja v parku Škocjanske jame, Glasnik Občine Divača. letnik 18, št. 

4, oktober 2012, str. 31-32. 
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KRANJC Darja, TRAMPUŽ Mirjam, Obisk švedskih partnerjev projekta To Do It. Glasnik Občine Divača, 
letnik 18, št. 5, december 2012, str. 21-22. 

KRANJC Darja, Hudič, duša umrlega in utelešenje Velesa. Glasnik Občine Divača, letnik 18, št. 5, 

december 2012, str. 23-24. Kraški obzornik, Glasilo občine Sežana, letnik 9, št. 6, december 2012, str. 
13-14. 

MOZETIČ Sidonija, Mokrišča – bogata turistična izkušnja. Glasnik Občine Divača, letnik 18, št. 1, april 
2012, str. 14. 

MOZETIČ Sidonija, Belajtnga. Glasnik Občine Divača, letnik 18, št. 3, julij 2012, str. 11-12. 
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PRILOGA 3 

 
OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 
 

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:  25437,  Park Škocjanske jame, Slovenija 
 

IME JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA: / 

 
SEDEŽ UPORABNIKA: Škocjan 2, 6215 Divača 

 
 

ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA 
DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

za leto 2012 

 
     V EVRIH 

Zap.     

št. 

 

NAZIV 

 

ZNESEK 

 

1 

Presežek prihodkov nad odhodki  

iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

106.214,85  

 
2 

Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost 
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

0 

3 Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2) 

106.214,85  

4 Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti 

iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

31.864,45 

5 Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom 
sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu (4 – 2) 

31.864,45 

 


