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PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA 

 

Regijski park Škocjanske jame (v nadaljnjem besedilu: park), ki je bil ustanovljen leta 1996, je 

pomemben del svetovne in slovenske mreže zavarovanih območij. Na lokalni, državni in mednarodni 

ravni je poseben zaradi geoloških, geomorfoloških in hidroloških značilnosti krasa, biotske 

raznovrstnosti, številnih različnih naravnih vrednot ter kulturne krajine. Ima status širšega 

zavarovanega območja regijskega parka po slovenski zakonodaji, status varovanega območja po 

evropskem pravu (območje Natura 2000), vključen je tudi na tri pomembne mednarodne sezname. 

Zaradi ohranjenosti in izjemnih naravnih značilnosti je bilo območje leta 1986 v skladu s Konvencijo o 

varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine uvrščeno na Unescov seznam ter leta 1999 kot 

podzemno mokrišče na seznam mednarodno pomembnih mokrišč Ramsarske konvencije. Leta 2004 je 

bilo območje parka na podlagi Unescovega programa Človek in Biosfera (MAB) vključeno v mrežo 

biosfernih območij kot Biosferno območje Kras. V tem okviru se še posebej poudarja trajnostni razvoj 

območja. Poleg tega je območje parka od leta 1998 del mreže zavarovanih območij po Konvenciji o 

varstvu Alp (v nadaljnjem besedilu: Alpska konvencija), ki izhaja iz pobude organizacije CIPRA in je 

bila podpisana na drugi alpski konferenci v Salzburgu leta 1991. 

 

Park je bil ustanovljen z namenom ohranjanja in raziskovanja izjemnih geomorfoloških, geoloških in 

hidroloških znamenitosti, redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, paleontoloških in arheoloških 

najdišč, etnoloških in arhitekturnih značilnosti in kulturne krajine ter zagotavljanja možnosti za 

ustrezen razvoj. Zaradi posebne naravne, kulturne, zgodovinske oziroma estetske vrednosti so v parku 

posamezni deli nepremične naravne in kulturne dediščine še posebej zavarovani z Zakonom o 

regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list Republike Slovenije, št. 57/96; v nadaljnjem besedilu: 

ZRPŠJ). Leta 1997 je bil ustanovljen Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija (v nadaljnjem 

besedilu: PŠJ), ki skrbi za zavarovano območje in ga upravlja. Zavarovano območje, ki je določeno z 

ZRPŠJ, obsega 401 ha, vplivno območje parka, določeno z istim zakonom, pa pokriva porečje reke 

Reke v velikosti približno 450 km2. Z vpisom parka v mrežo biosfernih rezervatov je bilo določeno še 

prehodno območje, ki pokriva preostanek občine Divača, to je del, ki ne spada ne v zavarovano ne v 

vplivno območje parka. 
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OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVANEGA OBMOČJA 

 
Osnovne informacije  

Kategorija zavarovanja Regijski park, III. kategorija po IUCN 

Ustanovitev parka 1996 

Lega zavarovanega območja Regijski park Škocjanske jame leži na jugozahodu Slovenije, na 

jugovzhodnem delu matičnega Krasa 

Velikost zavarovanega območja 401 ha 

Velikost vplivnega območja 45.000 ha 

Mednarodni status Območje svetovne dediščine UNESCO (od leta 1986) 

Podzemno mokrišče na seznamu Ramsarske konvencije (od leta 

1999) 

Biosferno območje Kras v okviru programa MAB (od leta 2004) 

Število naravnih spomenikov 8 

Število naravnih vrednot 54 

Število kulturnih spomenikov 37 

Število enot kulturne dediščine 44 

Članstvo v mednarodnih zvezah Član mreže zavarovanih območij v Alpah 

Član zveze mednarodnih turističnih jam (International Show Caves 

Association – ISCA) 

Član mreže zavarovanih območij v Evropi (Europarc Federation) 

Število naselij 3 

Število prebivalcev 74 

Informacije o upravljavcu  

Upravljavec Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija 

Naslov Škocjan 2, 6215 Divača 

Telefon 00386 (0)5 70 82 100 

Telefaks 00386 (0)5 70 82 105 

E-naslov psj@psj.gov.si 

Spletna stran www.park-skocjanske-jame.si 

Ustanovitev zavoda 1997 

 

mailto:psj@psj.gov.si
http://www.park-skocjanske-jame.si/
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UVOD 

 

PŠJ bo v letu 2015 izvajal dejavnosti usmerjene k doseganju glavnih ciljev, njihovo realizacijo pa se bo 

spremljalo vse leto. V sodelovanju s svetom zavoda in strokovnim svetom bo tudi v letu 2015 poskrbel 

za dosledno izvajanje nalog, opredeljenih z zakonskimi in programskimi akti, ki so namenjene 

predvsem varstvu ter ohranjanju naravnih vrednot in kulturne dediščine, spremljanju stanja, nadzoru 

nad izvajanjem varstvenih režimov v zavarovanem in na vplivnem območju parka. Poleg tega se 

nadaljujejo dejavnosti za celostno ponudbo parka, v katere se vse bolj vključuje tudi lokalno 

prebivalstvo z vplivnega območja parka. 

V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2015 so povzete glavne naloge PŠJ v navedenem letu in 

načrtovani proračun za enoletno obdobje. Program temelji na nadaljevanju dejavnosti iz leta 2014 ter 

novem petletnem programu varstva in razvoja parka Škocjanske jame za obdobje 2013–2017 (v 

nadaljnjem besedilu: PVR). Aktivnosti za leto 2015 so predstavljene v tabelarični obliki, priloženi 

programu dela, s časovnico oziroma obdobjem njihovega izvajanja, finančnim okvirom z viri 

financiranja ter njihovim nosilcem oziroma koordinatorjem. Besedilni del obsega predvsem opis 

ključnih aktivnosti in prioritet pri posameznem cilju. V tabelarični obliki je predstavljen tudi načrtovani 

obseg delovnih ur za vsakega delavca. Zaradi večje preglednosti je pripravljena tudi podrobnejša 

razdelitev stroškov in virov po aktivnostih. Aktivnosti zavoda prispevajo k razumevanju delovanja 

vitalnih ekosistemov, povezanosti in součinkovanja parka z vplivnim območjem ter širšo kraško regijo. 

Prizadeva si za ozaveščanje o širšem pomenu in vlogi parka, da bi bil pravilno umeščen v razvojne 

programe na regionalni ravni. Zavod bo v letu 2015 zaključil izvajanje projekta ESRR »Obnova 

turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faza prenove sprejemnega centra Parka 

Škocjanske jame v Matavunu«. Projekt je pomemben za zmanjšanje vplivov v jamskem okolju in boljši 

nadzor nad obiskom.  

V sklopu kartiranja habitatov vzpostavljene testne ploskve na širšem območju parka, redno izvajanje 

monitoringa rakov in dnevnih metuljev na ožjem zavarovanem območju, hidrokemične in biološke 

raziskave ponvic v Dvorani ponvic, vzpostavitev rednega monitoringa osnovnih pokazateljev 

onesnaženja Reke, dokončanje zbirke raziskovanja Škocjanskih jam v kleti novega objekta 

sprejemnega centra in delo z mrežo šol PŠJ, je samo nekaj ključnih nalog, ki jih bo PŠJ izvajal v letu 

2015 za doseganje ciljev, opredeljenih v PVR. 

Zavod bo od Ministrstva za okolje in prostor RS (v nadaljnjem besedilu: MOP) v letu 2015 prejel 

419.454,00 EUR sredstev, kot je tudi predvideno v PVR in proračunu Republike Slovenije.  

Del sredstev  bo zavod prejel tudi iz sredstev Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, s katerimi se bo 

izvajalo aktivnosti varstva posebnih varstvenih območij. Namen teh aktivnosti bo izključno usmerjen k 

zagotavljanju ugodnega stanja ohranjenosti pomembnih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov. 

S tem se bo občutno prispevalo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja na našem območju. 

Delavci so zadolženi za izvajanje prioritet in so za svoje delo neposredno odgovorni direktorju PŠJ. Za 

uspešno in smotrno izvrševanje nalog morajo posamezne službe in delavci sodelovati pri vseh zadevah, 

ki so skupnega pomena. V ta namen se usposabljajo in izobražujejo, usklajujejo programe dela, si 

izmenjujejo mnenja, izkušnje, podatke in obvestila, sodelujejo v delovnih skupinah pri pripravi in 

obravnavi gradiv ter sodelujejo pri promociji parka. Sestavni del Programa dela in finančnega načrta 

zavoda je priloženi kadrovski načrt. 

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

nalogami, vezanimi na posamezne službe oziroma nosilce posameznih nalog. Predvideno je tudi 

dokončanje nove sistemizacije. 
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1. OCENA IZVAJANJA PREDHODNEGA LETNEGA NAČRTA IN 

FINANČNEGA NAČRTA 

 

Z opravljenim delom po zastavljenih ciljih v prvi polovici leta 2014 je zavod zadovoljen. Naloge so se 

opravljale v skladu z izhodišči, ki jih je letos januarja zaradi zaostrenih pogojev pri porabi proračunskih 

sredstev za upravljavce zavarovanih območij predpisalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO).  

V skladu z izvajanjem nalog po prioritetah, kot jih je predpisalo MKO, se je v sklopu glavne prioritete 
nemoteno izvajal naravovarstveni nadzor po parku in popis naravnih vrednot.  

Uspešno se je nadaljeval projekt v okviru evropskih strukturnih skladov, ki zajema obnovo jamske 
infrastrukture v Tihi in Šumeči jami ter prenovo dela sprejemnega centra PŠJ v Matavunu. Pričeli smo 

z gradbenimi deli na gospodarskem objektu sprejemnega centra v Matavunu 12. Začelo se je s 
preselitvijo zbirke raziskovanja Škocjanskih jam iz Jurjevega skednja v kletne prostore novega objekta 

sprejemnega centra in dopolnitvijo arheološke zbirke v t.i. rimski hiši. Z donacijo Občini Divača so se 

pričele aktivnosti za obnovo trga v Škocjanu. V sklopu dogovora s prostovoljnim gasilskim društvom 
Ilirska Bistrica in MO – Uprava za zaščito in reševanje, enota Postojna, o ukrepanju pri izlitju nevarnih 

snovi v reko Reko, je zavod doniral sredstva za nabavo še manjkajoče opreme. Prav tako so se 
uspešno izvajali mednarodni in domači projekti: RoofOfRock, Škocjan-Risnjak, Living Landscape, 

Škocjanske Okapn'ca, Comenius - To Do It in Priprava skupne nominacije za vpis Dinarskega krasa na 
seznam svetovne dediščine. 

V sklopu sodelovanja z lokalnim prebivalstvom sta bili izvedeni dve ekskurziji, nekaj tematskih 
sestankov in srečanj, nadaljevala so se usklajevanja glede umestitve mrliške vežice v zavarovano 

območje parka. 

V skladu s Pravilnikom o cestni signalizaciji so bile postavljene nove table za označevanje Škocjanskih 

jam v širši okolici parka ter narejene nove table za označevanje in vodenje do Škocjanskih jam v bližnji 
okolici parka ter v parku samem. 

Ukrepe, ki izhajajo iz nadzora poslovanja PŠJ smo, razen sprejetja aktov, v celoti izvedli v prvi polovici 
leta. Sredstva pridobljena z vstopninami in donacijami, z upravljanjem nepremičnin in s koncesijami 

smo opredelili kot nejavni vir financiranja javne službe, ter določili ključe in sodila za delitev stroškov 
med dejavnostmi za razporeditev odhodkov na javno službo in tržno dejavnost. Sprejeli smo nov statut 

PŠJ, poslovnik sveta zavoda, pravilnik o javnem naročanju ter uskladili vse naše aktivnosti s tem 

pravilnikom in veljavno zakonodajo. Sprejetju statuta bodo sledili še ostali splošni in konkretni akti. 
Izvedli smo vse predlagane ukrepe, ki so vezani na izvajanje zakona za uravnoteženje javnih financ. 

Vzpostavili smo nov način vodenja evidenc delovnega časa in prenehali z izplačevanjem dodatka za 
delo v deljenem delovnem času in nezgodno zavarovanje. Za vse zaposlene se je od leta 2008 

preverilo 20% omejitev izplačila za manj ugodne delovne pogoje ter dodatke za nevarnost in posebne 
obremenitve in to uskladili z veljavno zakonodajo. Popravili smo razlike nastale zaradi neupravičeno 

zahtevanih sredstev.  

Zaradi pozne odobritve prošnje za zaposlitev sezonskih delavcev, so bile pri organizaciji vodenja po 

Škocjanskih jamah na začetku sezone, v maju in juniju, določene težave, ki pa jih je zavod uspel rešiti. 

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

dela za leto 2014. Kljub temu je večina že izpolnjenih, predvsem tisti ključni vezani na varstvo narave, 
kot so ohranitev populacije netopirjev, saniranje površin poraščenih z lampenfloro, zmanjšanje površin 

zaraščenih s tujerodno rastlinsko vrsto ameriški pajesen, povečanje površine travnatih zemljišč, na 
katerih se izvajajo ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Prav tako je bil izdan priročnik o 

suhozidni gradnji na Krasu, obnovljenih je bilo več kot 40 m suhih zidov, delež domačinov, vključenih v 

aktivnosti zavoda, ostaja enak, znamke zaradi ne zaposlitve pripravnika zavod ni uspel podeliti, je pa 
uresničitev kazalnika predvidena za leto 2015. Kazalnika za uresničitev 6. cilja sta bila dosežena.  

Kljub potrjenemu Programu in finančnemu načrtu PŠJ za leto 2014 nismo uspeli zaposliti dveh 

pripravnikov, zato ti zaposlitvi in s tem povezane predvidene naloge prenašamo v leto 2015. 
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2. GLAVNE PRIORITETE UPRAVLJANJA V LETU 2015 

 

PŠJ bo v letu 2015 izvajal naloge v skladu s prioritetami varstva narave na zavarovanih območjih v 

Sloveniji, pri čemer je treba upoštevati posebnost, da PŠJ upravlja Škocjanske jame kot turistično 

jamo, vpisano na seznam svetovne dediščine, v kateri je treba zagotoviti varno in strokovno vodenje. 

Razmerje med prioritetami je precej usklajeno z izhodišči MOP, nekoliko odstopa zgolj zaradi potrebe 

po dokončanju investicijskih programov, ki so bili začrtani v letu 2014. 

 

Naloga 1. Varstvene 

upravljavske in 

nadzorne naloge 

2. Naloge urejanja 

obiska in ozaveščanja 

javnosti 

3. Razvojne 

naloge 

Število ur 29.250 24.541 6.749 

Delež ur 48% 41% 11% 

Višina odhodkov 658.930,92 585.034,46 357.722,70 

Delež programskih 

stroškov in storitev 
41% 37% 22% 

Višina investicij 22.500,00 553.820,00 0,00 

Investicije 3,9% 96,1% 0,0% 

 

Iz zgornje preglednice je razvidno, da bodo varstvene upravljavske in nadzorne naloge obsegale 48 %, 

naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti 41 % in razvojne naloge 11 % vseh ur. Razmerje med 

prioritetami pri deležu programskih stroškov in storitev je nekoliko v korist druge prioritete, večje 

razlike so v investicijskih stroških, kjer je 96,1 % sredstev namenjenih drugi prioriteti, predvsem zaradi 

obsežnega projekta obnove poti v jami iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in dokončanja 

del gospodarskega objekta sprejemnega centra. 

 

V prvo prioriteto spadajo v glavnem vse naloge iz prvega in drugega dolgoročnega cilja PŠJ, to sta 

Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta ter Ohranjanje ugodnega stanja naravnih 

vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov, deloma pa še iz šestega dolgoročnega cilja 

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

V drugi prioriteti je večina nalog iz četrtega dolgoročnega cilja PŠJ Razvijanje okolju prijaznega 

obiskovanja parka in širjenje zavesti o parku – trajnostni razvoj turizma. 

K tretji prioriteti uvrščamo večino nalog iz tretjega in petega dolgoročnega cilja PŠJ, Sodelovanje pri 

varstvu kulturne dediščine in ohranjanje kulturne krajine ter Krepitev vključevanja lokalnega 

prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v parku. 

 

V nadaljevanju so povzete glavne konkretne naloge, ki so usklajene s PVR in so usmerjene k 

doseganju glavnih ciljev varstva in razvoja v parku. 

 

V celoti gledano, so habitati in vrste v parku v ugodnem stanju, tudi glede stanja biotske 

raznovrstnosti nismo zaznali bistvenih sprememb.  

PŠJ bo v 2015 posebno pozornost namenil izvajanju nalog določenih v PUN 2000 (Operativni 

program Natura 2000 za obdobje 2014-2020), in sicer bo izveden obsežnejši monitoring 

netopirjev v parku (območje Natura Kras; vrste ki so prisotne v parku so: dolgokrili netopir, 

dolgonogi netopir, ostrouhi netopir, veliki podkovnjak, mali podkovnjak, navadni netopir). Na podlagi 

podatkov od leta 1999 do 2014 bo izdelana ocena nihanja osebkov/populacij netopirjev v 

parku. Izdelane bodo strokovne podlage oz. »Predlog načina vodenja obiskovalcev v ključnih 

obdobjih razmnoževanja in hibernacije netopirjev« v Škocjanskih jamah. Po Planu varstva in razvoja 
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Parka PVR je v letu 2015 tudi predvidena naloga (Cilj 4.1.d) »Izdelati projektno nalogo o novih 

načinih vodenja po jamah in oblikovati nove interpretacijske programe« (naloga je opredeljena do 

konca leta 2015 kot prednostna naloga PŠJ), kjer bo pripravljen načrt vodenja obiska po jamah, 

glede na pripravljene strokovne podlage in podane usmeritve. Predviden je tudi povečan 

naravovarstveni nadzor, še posebej med visoko sezono, ko je v parku največ obiskovalcev. V letu 

2015 bo lahko podana ocena za stanje (trend) habitatnih tipov na podlagi podatkov kartiranj 

2004-2014. Ocena bo zajela tudi NATURA 2000 habitatne tipe v parku. Predvideno je nadaljevanje 

spremljanja stanja velikega pupka in hribskega urha. Na podlagi rezultatov 2013 -2014 pri 

monitoringu kalov na območju PŠJ, bomo pripravili predloge za morebitne renovacije nekaterih. 

Skupaj z DOPPS bomo organizirali vsakoletni dogodek popis velike uharice na Krasu. Predviden 

je monitoring vode Reke (nitrati, pesticidi, vsaj 2x vzorčenje) za vrsto Proteus anguinus. 

 

V letu 2015 bodo v sklopu kartiranja habitatov vzpostavljene testne ploskve v vplivnem 

območju, ki predstavljajo različne ekosisteme, z namenom spremljanja stanja in izdelave ocene 

stanja na območju parka.  

 

Kot izstopajoč dejavnik ogrožanja narave lahko izpostavimo občasna onesnaženja vode z organskimi in 

anorganskimi polutanti ter odpadki (gume, plastika …). Zaradi konstantnega pojavljanja pen v 

preteklih letih in slabe odzivnosti inšpekcijskih služb je smiselno vzpostaviti reden monitoring 

osnovnih pokazateljev onesnaženja Reke in poskušati ugotoviti krivce za ta onesnaženja. Za 

odstranjevanje odpadkov v jami so predvidene občasne čistilne akcije. Prednostno se bodo 

dodatno izvedle hidrokemične in biološke raziskave ponvic v Dvorani ponvic.  

 

V letu 2015 se zaključi ena ključnih investicij, in sicer projekt ESRR – Vlaganja v obnovo 

turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. fazo obnove sprejemnega 

centra PŠJ v Matavunu. Dela v jami so se začela v juliju 2013, najintenzivnejše so potekala v Tihi in 

Šumeči jami ter na sprejemnem centru v letu 2014, zaključena pa bodo z nakupom in postavitvijo 

pristopnih kontrol v jami v letu 2015. Poleg tega bo dokončana preureditev obstoječe 

štiriprekatne greznice sprejemnega centra v čistilno napravo in v kletnih prostorih nove 

zgradbe sprejemnega centra. 

 

Nadaljevale se bodo aktivnosti za podelitev znamke parka. Predvidena je podelitev prvih znamk 

deležnikom na biosfernem območju Kras, kar bo bistven korak k skupni promociji parka oziroma 

samega biosfernega območja, predvsem pa k izobraževanju in ozaveščanju širše javnosti. 

 

Nadaljuje se izvajanje petih projektov, in sicer priprava skupne kandidature za vpis Dinarskega 

krasa na Unescov seznam svetovne dediščine ter projekti RoofOfRock, Living Landscape, Škocjanska 

okapn'ca in Škocjan – Risnjak, v fazi obravnave sta projekta Innervision in Prokarst. Poleg tega se 

bodo izvajale dejavnosti, vezane na obveznosti iz konvencij. 

 

Za kakovostno opravljanje zastavljenih nalog in doseganje zastavljenih ciljev mora imeti PŠJ poleg 

redno zaposlenih delavcev dovolj usposobljenih vodnikov oziroma nadzornikov, ki med poletno sezono 

pomagajo pri vodenju in nadzoru obiskovalcev na zavarovanem območju parka. Poleg tega je v planu, 

da bodo trije naravovarstveni nadzorniki opravili izpit za naravovarstvenega nadzornika, če bo MOP 

organiziral izobraževanje in izpit. 

 

Stanje naravnih vrednot v letu 2014 je dobro, ni opaziti nobenih nevarnosti, poškodb ali tveganj.  
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2.1 PRIORITETNI SEZNAM PORABE SREDSTEV IZ SKLADA KMETISJKIH ZEMLJIŠČ IN 
GOZDOV 

 

Aktivnost Skupni strošek 
2.1.a Na zavarovanem in širšem območju parka izvajati reden naravovarstveni 

nadzor in pri tem sodelovati s prostovoljnimi naravovarstvenimi nadzorniki, 

inšpekcijskimi službami in nevladnimi organizacijami 
32.504,30 

2.3.c Zagotoviti košnjo travnikov, ki so v lasti upravljavca, in sicer po cvetenju 

travniških rastlin 5.279,68 

2.3.p Sodelovati pri spremljanju stanja netopirjev v parku; populacijski trendi – 

vključiti ugotovitve v načrtovanje in razvijanje obiskovanja v parku 11.132,43 

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 …) 

1.807,65 

2.3.h Izvesti aktivnosti za omejevanje ali odstranitev invazivnih tujerodnih 

rastlin 2.030,60 

2.3.b Zagotoviti vnovično kartiranje habitatnih tipov na območju parka in na 

podlagi primerjave s popisom iz leta 2003 predlagati varstvene ukrepe za 

najbolj ogrožene habitatne tipe 
6.857,78 

2.2.a Sodelovati pri pripravi načrta in dokumentacije odvajanja, zbiranja in 

čiščenja odpadnih voda za naselja v parku (Matavun, Škocjan in Betanja) 5.461,59 

4.3.a Celovito preurediti informacijski center z okolico (nadomestna gradnja 

gospodarskega objekta, posodobitev e-točke)  
266.724,94 (od tega 

40.000,00 iz SKZG za 

izgradnjo čistilne naprave) 

2.3.t Preveriti prisotnost in stanje ohranjenosti vrst: drobnovratnik, hribski urh, 

veliki pupek, travniški postavnež, hromi volnoritec 7.842,47 

5.1.d Organizirati in izvesti skupne čistilne akcije 6.552,91 

2.1.d Odkupiti zemljišča na območjih naravnih vrednot (soteska Reke, 

udornice …) z namenom zagotavljanja aktivnega varstva – pripravi se 

dokument prioritetnih odkupov po zemljiščih 
9.006,85 

5.1.i Spodbujati tradicionalno rabo tal (gojenje starih sadnih vrst, rejo 

drobnice, košnjo suhih kraških travnikov, obnovo in ohranjanje delanih vrtač …) 1.223,74 

Skupaj aktivnosti 129.700,00 
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3. PROGRAM DELA 

 

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

 

1. cilj: Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta 

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

habitatnih tipov 

3. cilj: Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine 

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

trajnostni razvoj turizma 

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

parku 

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

območje) 

7. cilj: Učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje 

 

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

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

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

upravljavec parka Javni zavod Park Škocjanske jame. 

 

Prvi stolpec v preglednici določa vrsto prioritete glede na izhodišča MOP, pri čemer v prvo prioriteto 

spadajo varstvene upravljavske in nadzorne naloge, v drugo naloge urejanja obiska in ozaveščanja 

javnosti ter v tretjo razvojne naloge. V drugem stolpcu so navedene naloge (glej zgornji odstavek), 

povzete iz PVR, ki ga je konec januarja 2014 potrdil Državni zbor RS. Temu je podrejeno tudi 

številčenje vrstic v preglednicah. V tretjem stolpcu je navedeno predvideno obdobje izvajanja po 

mesecih za leto 2015. Četrti stolpec prikazuje skupaj odhodke, ki vključujejo stroške dela, materialne 

stroške in investicije, pri čemer so v materialne stroške vključeni le variabilni, medtem ko so fiksni 

obravnavani posebej in razloženi na koncu poglavja. V osmem stolpcu so navedeni viri za financiranje 

celotne naloge, pri čemer MOP pomeni postavko za PŠJ iz proračuna Ministrstva za okolje in prostor, 

NVF – nejavni vir financiranja javne službe (prihodek od vstopnin, najemnin), TD – tržno dejavnost 

(prihodek od prodaje spominkov), MIZŠ – postavko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za 

program MAB, MGRT – sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, MK – sredstva 

Ministrstva za kulturo, EAA – Norveški skladi, SVRK – Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko 

in EU – evropska sredstva. V zadnjem stolpcu je naveden koordinator, ki skrbi za izvajanje posamezne 

naloge. 
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1. cilj: Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta (zneski v EUR) 

 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Št. ur/ 

Obdobje 

izvajanja 

Skupaj 

odhodki 
Stroški 

dela 
Materialni 

stroški 
Investicije Viri Koordinator 

  
1. Ohranjanje Škocjanskih 

jam in drugega podzem-

nega sveta 
1.345  46.375,45 18.025,45 28.350,00 0,00     

  
1.1 Zagotoviti znanstvene 

informacije in analize 
272  13.303,66 3.803,66 9.500,00 0,00     

I 

1.1.a Na podlagi ocene stanja 

podzemne favne za izbrane 

vrste vzpostaviti trajno sprem-

ljanje stanja 

I–XII 1.199,20 699,20 500,00 0,00  
MOP, 

NVF 
Šturm 

Na podlagi doslej zbranih podatkov se bo pripravil predlog za izvajanje monitoringa podzemne favne v PŠJ v 

prihodnje. 

I 
1.1.c Spodbujati speleološke, 

biospeleološke, hidrogeološke 

in geološke raziskave 
I–XII 12.104,46 3.104,46 9.000,00 0,00 

MOP, 

NVF 
Peric/Šturm 

Nadaljeval se bo monitoring fizikalno-kemijskih parametrov Reke in mikrobiološke analize Reke na štirih lokaci-

jah (Cerkvenikov mlin, soteska Reke, Svetinova dvorana, Martelova dvorana), s čimer se bo ugotavljalo stanje 

in morebiten vpliv na habitat vrst s seznama Natura 2000.  

Izvedene bodo mikrobiološke analize jamskega habitata turističnega dela Škocjanskih jam, kar bo podlaga za 

sprejemanje varstvenih ukrepov v prihodnje. 

Poleg tega bodo na podlagi dogovora članov strokovnega sveta izvedene poglobljene hidrokemične in biološke 

raziskave ponvic v Dvorani ponvic, s katerimi se bo bolje spoznalo delovanje in značilnosti ponvic, kar bo pod-

laga pri nadaljnjih varstvenih ukrepih.  

Po potrebi se bodo aktivnosti izvajale v okviru obveznih študentskih praks študentov ustreznih fakultet. 

  

1.2 Z ukrepi aktivnega 

varstva zagotavljati ohran-

janje naravnih procesov v 

jamskem sistemu 

640  19.016,69 8.166,69 10.850,00 0,00    

I 

1.2.b Vključiti rezultate 

spremljanja stanja fizikalnih in 

kemijskih parametrov v letne 

programe dela 

I–XII 97,89 97,89 0,00  0,00 
MOP, 

NVF 
Peric 

Na podlagi ugotovitev ob spremljanju stanja na terenu so v program dela za leto 2015 vključeni nekateri ukre-

pi, kot je npr. vzpostavitev monitoringa, v okviru katere bi ugotovili dejanske onesnaževalce Reke (glej pod 

2.2.c.) 

I 

1.2.e Zaradi zagotavljanja 

varnosti obiskovalcev sprem-

ljati stanje tektonskih premi-

kov v jami (razpoke v stenah) 

I–XII 1.059,36 559,36 500,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Opara 

Zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev se bo še naprej spremljajo stanje tektonskih premikov v jami in Veliki 

dolini (razpoke v stenah). 

I 

1.2.f Za ugotavljanje vpliva 

obiskovanja Škocjanskih jam 

na naravne procese spremljati 

stanje mikroklime v jami 

I–XII 7.330,84 4.530,84 2.800,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Debevec 

Izvedena bo posodobitev merilnih instrumentov na treh merilnih mestih. Za senzorje za vlago, temperaturo in 
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aparata za merjenje hitrosti vetra, bo izveden servis. Izvedena bo razširjena kemijska analiza zraka z aerosoli v 

jami za lažjo oceno naravnega ozadja in vpliva obiskovalcev. Opravljene bodo namestitve instrumentov, testna 

delovanja, kontrola, odvzemi podatkov z instrumenti, ki niso primerni za nadgradnjo. 

I 
1.2.g Zaradi zagotavljanja 
varnosti zaposlenih izvajati 
meritve radona 

I–XII 10.528,60 2.978,60 7.550,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Debevec 

Izveden bo celoletni monitoring radona in potomcev, izdelana ocena efektivne doze za zaposlene. Vodniki, ki 

jim 2015 poteče petletna veljavnosti izpita in vsi, ki v jami še niso delali, bodo opravili tečaj iz varstva pred 

sevanji z izpitom. Spremljale se bodo mesečne evidence ur zadrževanja zaposlenih v jami in opravljal nadzor 

nad instrumenti in evidencami meritev. 

  

1.3 Z ukrepi renaturacije 

vzpostaviti prvotne ekolo-

ške značilnosti v degradi-

ranih delih jamskega sis-

tema 

 433 14.055,10 6.055,10 8.000,00 1.000,00    

I 

1.3.b Na jamskih sedimentih 

in skalnem reliefu vzdolž poti, 

urejene za obisk, sanirati in 

zmanjšati lampenfloro 

I–XII 7.083,35 4.083,35 3.000,00 0,00 
MOP, 

NVF 

Zorman/ 

Šturm 

Na jamskih sedimentih in skalnem reliefu vzdolž poti, urejene za obisk, se bo sanirala in zmanjšala prerast alg 

in mahov (lampenflora). Preučiti bo potrebno načine odstranjevanja, ki so bili v preteklosti že preizkušeni. V ta 

namen se bo z baromatom na nekaterih mestih spiralo lampenfloro iz jamskih sedimentov.  

Izdelalo se bo poročilo stanja za leto 2015, z novo osvetlitvijo celotnega turističnega jamskega dela. 

I 

1.3.c Odstraniti odvečen 

gradbeni material, dele opuš-

čene infrastrukture in ostali 

odvečen material iz jame 

I–XII 6.859,88 1.859,88 5.000,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Opara 

Po dokončanju gradbenih del v sklopu projekta ESRR »Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in 

Šumeči jami ter I. faza prenove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu« se bo jamo temeljito 

očistilo tako, da se bo izneslo ven ves odvečen gradbeni material in opuščeno infrastrukturo (predvsem stare 

električne kable). V soteski Reke in v jami bodo odstranjeni odpadki, ki jih Reka vsako leto prinese s poplavami.  

I 
1.3.d V Tihi jami na vzorčni 

površini vzpostaviti prvotno 

stanje jamskih tal 
I–XII 111,87 111,87 0,00 0,00 

MOP, 

NVF 
Opara 

V okviru projekta ESRR »Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faza prenove 

sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu« bodo v jami odstranjene nekatere v preteklosti umet-

no postavljene kapniške tvorbe, po končanju del pa bo ob poteh zagotovljena povrnitev jamskih tal v prvotno 

stanje. 

Začela se bo pripravljati študija o sanacijskih posegih na preostalih najbolj degradiranih predelih v jami, 

predvsem v Tihi jami. Študija bo podlaga za ukrepe renaturacije v prihodnjih letih. 



13 

 

Število ur na zaposlenega za izvedbo 1. cilja 

 

Zaposleni Število ur Zaposleni Število ur 

Zorman 43 Požar 32 

Debevec-Gerjevič 420 Čehovin 24 

Peric  46 Lozej 64 

Šturm 424 Iulita 24 

Pečar 20 Fajdiga 24 

Opara 40 Može 24 

Smerdelj 40 Pripravnik-biolog 40 

Martinčič 8   

Polh 16 Skupaj število ur 1.289 

 

Kazalnik za 1. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 
1. Ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega 

sveta 
- ohranitev/povečanje populacije netopirjev po protokolu za 

spremljanje stanja netopirjev v podzemnih habitatih Slovenije* 

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

lampenflora 

*Popisni protokoli so bili oblikovani v okviru projekta Monitoring populacij izbranih vrst netopirjev, 

naročnik Republika Slovenija, MOP 

 

 

Razdelitev skupnih odhodkov za 1. cilj po virih financiranja 

 

 
 

 

  

Naloge in aktivnosti Skupaj odhodki Plače
 Plače 

proračun

Plače projekti - 

RS

Plače projekti -  

EU

Plače projekti - 

drugo

Plače nejavni 

vir financiranja

Plače tržna 

dejavnost
Plače SKGZ

Materialni 

stroški

Stroški 

projekti -RS

Stroški 

projekti - EU

Stroški projekti 

- drugi viri

Stroški - 

nejavni vir 

financiranja

Stroški - tržna 

dejavnost
Stroški SKGZ Investicije Investicije - projekti EU

Investicije - 

projekti RS

Investicije - 

projekti drugi 

viri

Investicije - 

nejavni vir 

inancrianja

Investicije SKZG

1. Ohranjanje 

Škocjanskih jam in 

drugega podzemnega 

sveta

46.375,45 18.025,45 10.261,07 0,00 0,00 0,00 7.764,39 0,00 28.350,00 0,00 0,00 0,00 28.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2. cilj: Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter 

habitatnih tipov (zneski v EUR) 

 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Št. ur/ 

Obdobje 

izvajanja 

Skupaj 

odhodki 
Stroški 

dela 
Materialni 

stroški 
Investicije Viri Koordinator 

  

2. Ohranjanje ugodnega 

stanja naravnih vrednot, 

živalskih in rastlinskih 

vrst ter habitatnih tipov 

 8.920 180.682,29 112.582,29 60.100,00 8.000,00    

  

2.1 Ohranjati geomorfo-

loške in geološke narav-

ne vrednote izven siste-

ma Škocjanskih jam 

 6.712 96.043,57 84.110,74 3.932,83 8.000,00    

I 

2.1.a Na zavarovanem in 

širšem območju parka izva-

jati reden naravovarstveni 

nadzor in pri tem sodelovati 

s prostovoljnimi naravovars-

tvenimi nadzorniki, inšpekcij-

skimi službami in nevladnimi 

organizacijami 

I–XII 32.504,30 30.504,30 2.000,00  0,00 SKZG Zorman 

Na zavarovanem in vplivnem območju se bo zaradi ohranjanja geomorfoloških in geoloških naravnih vrednot 

izvajal reden naravovarstveni nadzor, in sicer v sodelovanju s prostovoljnimi naravovarstveniki, inšpekcijskimi 

službami in nevladnimi organizacijami. 

Za zagotavljanje nadzora bo PŠJ zagotovil redno prisotnost na terenu, predvsem v času povečanega obiska in 

sicer z redno zaposlenimi, nadzorniki in honorarno zaposlenimi vodniki, vključevali se bodo tudi prostovoljni 

naravovarstveni nadzorniki. Za učinkovito spremljanje stanja in opravljanje nadzora je ključnega pomena 

zagotoviti zadostno število ljudi, predvsem v času poletne sezone, ko je park najbolj obiskan. 

V okviru prekrškovnega postopka se bodo prekrški sporočali in prijavljali pristojnim inšpektorjem. Sodelovalo se 

bo pri pisanju mnenj z ZRSVN za posege v prostor ali druge aktivnosti. 

I 

2.1.b Nadaljevati redno 

spremljanje stanja naravnih 

vrednot na območju parka in 

po potrebi izvesti nujne 

ukrepe 

I–XII 51.396,96 51.396,96 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Zorman 

Spremljalo se bo stanje naravnih vrednot in redno poročalo ZRSVN OE Nova Gorica, še posebej v primeru 

prekrškov. Za nadzor so predvideni posebni obrazci, ki se jih ob ogledu izpolni, ob ugotovitvi morebitnih groženj 

in tveganj pa se predvidijo tudi ustrezni ukrepi. V okviru neposrednega nadzora v naravi se obiskovalce in 

druge uporabnike parka tudi usmerja, obvešča, ozavešča in opozarja. V primeru kršitev varstvenega režima pa 

se kršitelja lahko tudi kaznuje. 

I 
2.1.c Nadgraditi GIS-sistem 

za spremljanje stanja 
I–XII 839,04 839,04 0,00 0,00 

MOP, 

NVF 
Šturm/Peric 

V okviru te naloge se bo nadaljevalo vnašanje podatkov, pridobljenih s terenskim delom, v GIS-sistem. 

I 

2.1.d Odkupiti zemljišča na 

območjih naravnih vrednot 

(soteska Reke, udornice …) z 

namenom zagotavljanja 

aktivnega varstva – pripravi 

se dokument prioritetnih 

odkupov po zemljiščih 

I–XII 9.006,85 1.006,85 0,00 8.000,00 SKZG Pečar 

Za zagotavljanje aktivnega varstva je predviden odkup zemljišč, ki ležijo na območju naravnih vrednot ali so del 

pomembnih območij znotraj Nature 2000, ali pa se varstvo naravne vrednote predvidi s pogodbo z lastnikom o 
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varstvu. Potekajo dogovarjanja za odkup zemljišč, ki jih zaradi lege znotraj naravnih vrednot in zavarovanega 

območja lastniki ne morejo uporabljati, kot bi jih sicer lahko. 

I 
2.1.e Spodbujati hidrološke, 

geomorfološke in geološke 

raziskave 
I–XII 2.296,42 363,59 1.932,83 0,00 

MOP, 

NVF 
Peric 

V načrtu je predvidenih nekaj sredstev za spodbujanje hidroloških, geomorfoloških in geoloških raziskav v 

parku, ki nam bodo omogočale boljše poznavanje naravnih danosti in procesov na območju, med drugim 

morfološke raziskave jam na Prevali in njihove povezave z udornicami.  

Poleg tega je predvideno predvsem spodbujanje raziskav v okviru seminarskih, diplomskih ali podiplomskih del, 

ki jih zavod sofinancira. 

Po potrebi se bodo aktivnosti izvajale v okviru obveznih študentskih praks študentov ustreznih fakultet. 

  

2.2 Ohranjati in z aktiv-

nimi ukrepi zagotavljati 

dobro stanje površinskih 

in podzemnih voda 

 551 22.772,39 7.705,22 15.067,17 0,00    

I 

2.2.a Sodelovati pri pripravi 

načrta in dokumentacije 

odvajanja, zbiranja in čiščen-

ja odpadnih voda za naselja 

v parku (Matavun, Škocjan 

in Betanja) 

I–XII 5.461,59 4.894,42 567,17 0,00 SKZG Pečar 

Za celovito ureditev zbiranja in čiščenja odpadnih vod v vaseh je pristojna občina Divača, PŠJ bo sodeloval pri 

usklajevanju projektne dokumentacije, če bo izdelana. 

I 
2.2.b Iz struge ter brežin 

Reke in Sušice odstraniti 

odpadke 
III 1.992,87 992,87 1.000,00 0,00 

MOP, 

NVF, 

TD 

Opara 

V primeru odkritja večjih količin odpadkov v strugi Reke ali Sušice se bo po potrebi organiziralo in izvedlo 

čistilne akcije. 

I 

2.2.c Sodelovati pri odkriva-

nju in vzpostavitvi evidence 

potencialnih onesnaževalcev 

Reke in Sušice 

I–XII 14.118,72 1.118,72 13.000,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Peric 

Zaradi pogostega pojavljanja pen na Reki v Škocjanskih jamah je v sodelovanju z Univerzo iz Nove Gorice pre-

dvidena vzpostavitev monitoringa, v okviru katere bi ugotovili dejanske onesnaževalce Reke, ki jih bodo v 

nadaljevanju obravnavale ustrezne službe. Predviden je nakup opreme za izvajanje rednih meritev, kot tudi 

redna in občasna vzorčenja vode za nadaljnjo analizo v ustreznem laboratoriju. 

I 

2.2.d Sodelovati pri analizi 

prenikajoče vode v jami in 

rezultate vključiti v uprav-

ljavske aktivnosti 

I–XII 1.199,20 699,20 500,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Šturm 

Na petih lokacijah po jami bomo štiri do petkrat letno odvzeli biološke in kemično-fizikalne vzorce prenikajoče 

vode. Material bo pregledan za ugotovitev prisotnosti Cyclopoidnih in Harpacticoidnih vrst v vzorcih. 

  

2.3 Zagotavljati ugodno 

stanje rastlinskih in 

živalskih vrst ter njihovih 

habitatov, s poudarkom 

na vrstah Natura 

 1.657 61.866,33 20.766,33 41.100,00 0,00    

I 
2.3.a Sodelovati pri sprem-

ljanju stanja redkih ogrože-

nih vrst ter habitatov 
I–XII 5.298,41 1.398,41 3.900,00 0,00 

MOP, 

NVF 
Debevec 

Izvedeno bo redno izvajanje monitoringa dnevnih metuljev na ožjem zavarovanem območju. Prav tako bo v 

sklopu naravovarstvenega nadzora vpeljan participatorni monitoring za orhideje na območju Biosfernega 

območja Kras. 
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I 

2.3.b Zagotoviti vnovično 

kartiranje habitatnih tipov na 

območju parka in na podlagi 

primerjave s popisom iz leta 

2003 predlagati varstvene 

ukrepe za najbolj ogrožene 

habitatne tipe 

I–XII 6.857,78 1.957,78 4.900,00 0,00 SKZG 
Šturm/ 

Debevec 

V skladu z izvedeno nalogo vnovičnega kartiranja habitatov v letu 2014, bodo vzpostavljene testne ploskve v 

vplivnem območju, ki predstavljajo različne ekosisteme, z namenom spremljanja stanja in izdelave ocene stanja 

na območju parka. 

I 

2.3.c Zagotoviti košnjo 

travnikov, ki so v lasti uprav-

ljavca, in sicer po cvetenju 

travniških rastlin 

III–XI 5.279,68 279,68 5.000,00 0,00 SKZG Zorman 

Organizirana bo redna košnja travnikov v okolici sprejemnega centra, muzejev, uprave in ostalih turističnih točk 

v parku. Na travnikih ob upravi in J'kopinovem skednju bo košnja izvedena šele po cvetenju trav zaradi 

zagotavljanja biotske pestrosti in nemotenega razmnoževanja rastlin in živali. V okviru te naloge se uresničujejo 

tudi ukrepi iz Programa razvoja podeželja. 

I 

2.3.d Sodelovati z lastniki in 

vzdrževalci zemljišč pri 

ukrepih vzdrževanja ugod-

nega stanja habitatov (spo-

dbujanje in organizacija 

košnje, ozaveščanje lastni-

kov zemljišč o biodiverziteti, 

namestitev gnezdilnic ali 

netopirnic v skladu z dogo-

vorom z lastniki zemljišč …) 

I–XII 1.807,65 307,65 1.500,00 0,00 SKZG Zorman 

Pomagalo se bo pri ozaveščanju lastnikov o biotski raznovrstnosti, izdelalo in namestilo se bo nekaj novih 

gnezdilnic in netopirnic v visokodebelne sadovnjake ter na drevesa v vaseh. S pomočjo domačinov, ki skrbijo za 

košnjo in pašo v parku, se bo ohranjala pestrost travnatih površin. Nadaljevalo se bo z nakupom in razdelitvijo 

sadik tradicionalnih sort sadja, ki pripomorejo k biotski pestrosti, vzdrževanju ugodnega stanja travniških 

habitatov in trajnostnemu načinu življenja. Prav tako se v okviru te naloge v sodelovanju z lastniki zemljišč 

uresničujejo ukrepi iz Programa razvoja podeželja. 

I 

2.3.f Sodelovati pri odvze-

mih vzorcev in hrambi pogi-

nulih netopirjev za znans-

tvene analize 

I–XII 2.041,67 2.041,67 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 

Zorman/ 

Šturm 

Poginule netopirje se bo z namenom znanstvenega raziskovanja in preučevanja po potrebi zbiralo in pošiljalo 

na univerzo ali v muzej. 

I 
2.3.h Izvesti aktivnosti za 

omejevanje ali odstranitev 

invazivnih tujerodnih rastlin 
IV–X 2.030,60 1.230,60 800,00 0,00 SKZG 

Zorman/ 

Šturm 

Narejen bo podroben popis in kartiranje tujerodnih vrst, nadaljevalo se bo načrtovano postopno odstranjevanje 

nekaterih tujerodnih vrst. 

I 

2.3.k Postopna premena 

alohtonih drevesnih vrst v 

Mali in Veliki dolini ter sotes-

ki Reke z avtohtonimi dreve-

snim vrstami 

IV–X 4.251,71 251,71 4.000,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Zorman 

Izvajala se bo premena borovih sestojev in drugih tujerodnih vrst z avtohtonimi drevesnimi vrstami, odstranje-

valo se bo nestabilna drevesa v Veliki in Mali dolini, ki ogrožajo infrastrukturo in prožijo plazove. 
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I 

2.3.l Oblikovati mirne cone 

okoli ugotovljenih gnezdišč 

vrst iz ptičje direktive in 

zagotoviti prepoved vznemir-

janja prostoživečih ptic 

I–XII 279,68 279,68 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Šturm 

Pripravljena je projektna naloga vzpostavitve območji mirnih con znotraj zavarovanega območja. Na podlagi 

smernic in v dogovoru s strokovnim svetom bomo začeli z izvajanjem tega ukrepa (odkupi parcel, dogovori z 

lastniki …). 

I 

2.3.m Vključiti ugotovitve 

študije ptic iz ptičje direktive 

pri načrtovanju in razvijanju 

obiskovanja v parku 

II–IV 349,60 349,60 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Šturm 

Naloga se bo izvajala v skladu z dogovorom s pristojnimi službami PŠJ in sovpada s točko prednostne naloge 

4.1.d po PVR PŠJ 2013-2017. 

I 

2.3.n Pri načrtovanju novih 

poti in obnovi poti se odma-

kniti od habitatnih tipov 

melišč, skalnih pobočji in 

jamskih vhodov v parku 

II–IV 27,97 27,97 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Peric 

Pri načrtovanju obnove poti v parku se bodo upoštevala dognanja, pridobljena s terenskim delom in raziskava-

mi. 

I 

2.3.o Zagotavljati ugodno 

stanje ptic, načrtovati aktiv-

nosti za preprečitev nedovol-

jenega odvzema ptic iz 

narave 

I–XII 7.010,28 1.510,28 5.500,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Šturm 

Nadaljevalo se bo izvajanje rednega monitoringa ptic po predlogu iz elaborata »Monitoring ptic v PŠJ«, ki ga je 

v okviru projekta Climaparks izvedel DOPPS. 

I 

2.3.p Sodelovati pri sprem-

ljanju stanja netopirjev v 

parku; populacijski trendi – 

vključiti ugotovitve v načrto-

vanje in razvijanje obiskova-

nja v parku 

I–XII 11.132,43 3.132,43 8.000,00 0,00 SKZG 
Debevec/ 

Šturm 

Izveden bo redni letni in zimski pregled stanja, s prvo fazo monitoringa prisotnosti in razširjenosti vrst na 

celotnem zavarovanem območju parka. Podrobnejši monitoring netopirjev v parku bo zajel tudi do sedaj 

nepregledane jamske lokacije, izvedla se bodo mreženja osebkov pred jamskimi vhodi ter v prehranjevalnih 

habitatih (soteska Reke), ugotavljalo se bo populacijske trende ter vpliv obiskovanja jam na vrste v turističnem 

delu. Nadaljevanje tega podrobnejšega monitoringa je predvideno v letu 2016. 

I 

2.3.r Zagotavljati mir na 

kotiščih in prezimovališčih 

netopirjev v habitatnem tipu 

8310 (Jame, ki niso odprte 

za javnost) 

I–XII 391,55 391,55 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Zorman 

Z že postavljenimi rešetkami in ključavnicami ter naravovarstvenim nadzorom v obdobju kotitve in prezimovan-

ja se bo nadziralo jame, ki niso odprte za javnost in s tem kontroliralo ter zagotavljalo mir netopirjem na kotiš-

čih in prezimovališčih. 

I 

2.3.s Ohranjati ekološke 

značilnosti habitata človeške 

ribice, drobnovratnika, neto-

pirjev in Škocjanskih jam kot 

HT 8310 

I–XII 111,87 111,87 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Šturm 

Naloga se izvaja v skladu z dogovorom s pristojnimi institucijami. Posebna pozornost bo posvečena izogibanju 

posegom v habitate navedenih vrst in njihovo neposredno okolico. 
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I 

2.3.t Preveriti prisotnost in 

stanje ohranjenosti vrst: 

drobnovratnik, hribski urh, 

veliki pupek, travniški posta-

vnež, hromi volnoritec 

I–XII 7.842,47 1.342,47 6.500,00 0,00 SKZG Šturm 

Izveden bo pregled prisotnosti vrst Natura 2000, vezanih na stoječa vodna telesa. Izveden bo popis stanja 

kalov v parku in bližnji okolici, s posebnim poudarkom na vrstah Natura 2000 (npr. veliki pupek in hribski urh), 

značilnih za območje Natura 2000 Kras SI3000276. Na podlagi popisa iz let 2014 in 2015 bodo narejene 

podlage za ukrep obnove kalov. 

I 
2.3.u Zagotavljati pogoje za 

čebelarjenje z avtohtono 

kranjsko sivko 
I–XII 7.152,99 6.152,99 1.000,00 0,00 

MOP, 

NVF 
Opara 

Čebelarska dejavnost parka se bo nadaljevala kot v preteklih letih. Predvideni stroški so namenjeni za nabavo 

repro materiala, kot so satnice, čebelje družine, kozarci in zaščitna sredstva. 
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Število ur na zaposlenega za izvedbo 2. cilja 

 

Zaposleni Število ur Zaposleni Število ur 

Pečar 280 Čehovin 436 

Zorman 693 Lozej 381 

Debevec-Gerjevič 80 Iulita 292 

Šturm 748 Fajdiga 474 

Peric 190 Može 372 

Opara 370 Koder 60 

Smerdelj 210 Honorarni vodniki 2.940 

Martinčič 76 Pripravnik biolog 338 

Polh 80   

Požar 340 Skupaj število ur 8.360 

 

Kazalnik za 2. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 
2. Ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot, 

živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov drugod 

v parku 

- število prisotnih (opaženih) živali in trend sprememb glede na 

cilj ohranitev/povečanje populacij ptic iz ptičje direktive 

-  Dodatni kazalniki 
- zmanjšanje površine, zaraščene s tujerodno 

rastlinsko vrsto ameriški pajesen 
- število popisanih naravnih vrednot (2.1.b) 

 

 

Razdelitev skupnih odhodkov za 2. cilj po virih financiranja 

 

Naloge in aktivnosti Skupaj odhodki Plače
 Plače 

proračun

Plače projekti - 

RS

Plače projekti -  

EU

Plače projekti - 

drugo

Plače nejavni 

vir financiranja

Plače tržna 

dejavnost
Plače SKGZ

Materialni 

stroški

Stroški 

projekti -RS

Stroški 

projekti - EU

Stroški projekti 

- drugi viri

Stroški - 

nejavni vir 

financiranja

Stroški - tržna 

dejavnost
Stroški SKGZ Investicije Investicije - projekti EU

Investicije - 

projekti RS

Investicije - 

projekti drugi 

viri

Investicije - 

nejavni vir 

inancrianja

Investicije SKZG

2. Ohranjanje ugodnega 

stanja naravnih 

vrednot, živalskih in 

rastlinskih vrst ter 

habitatnih tipov 

180.682,29 112.582,29 66.072,05 0,00 0,00 0,00 1.268,95 585,11 44.656,18 60.100,00 0,00 0,00 0,00 30.832,83 0,00 29.267,17 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
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3. cilj: Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine (zneski v EUR) 

 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Št. ur/ 

Obdobje 

izvajanja 

Skupaj 

odhodki 
Stroški 

dela 
Materialni 

stroški 
Investicije Viri Koordinator 

  
3. Sodelovanje pri vars-

tvu kulturne dediščine 
 2.369 59.040,27 32.192,27 26.848,00 0,00    

  

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

 2.004 46.969,94 27.121,94 19.848,00 0,00    

III 
3.1.a Spremljati stanje 

kulturne dediščine 
I–XII 24.923,01 22.675,01 2.248,00 0,00 

MOP, 

NVF 
Kranjc 

V okviru rednega dela se bo izvajalo spremljanje stanja nepremične in premične kulturne dediščine z namenom 

pravočasnega ukrepanja ob neustreznih posegih oziroma pojavu uničujočih dejavnikov. Nadaljevalo se bo 

vodenje evidenc premične dediščine in arhivskega gradiva (sistem GALIS) ter merjenje vlage in temperature v 

J'kopinovem skednju v kombinaciji z ukrepi iz postavke 4.3.f. Izvedel se bo en dan 3D skeniranja stanja kultur-

ne krajine. PŠJ bo obiskovalce in druge uporabnike parka usmerjal, obveščal, opozarjal, posebej še poleti, ko je 

število obiskovalcev največje. 

III 
3.1.b Organizirati in izvaja-

ti raziskovanje in dokumen-

tiranje kulturne dediščine 
I–XII 1.059,36 559,36 500,00 0,00 

MOP, 

NVF 
Kranjc 

Če bodo s strani Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani zagotovljena projektna sredstva, bo izdelana znans-

tvena analiza arheoloških najdb iz hiše škocjanskih staroselcev (Škocjan 3). V sklopu mreže fakultet se bo v 

primeru odobritve sodelovalo pri organizaciji in izvedbi raziskovanja in dokumentiranja kulturne dediščine kot je 

opredeljeno pod točko 4.6.c. V primeru, da se bo naletelo na raziskovalne naloge in vire, povezane s temati-

kami parka, se jih bo odkupilo. 

III 

3.1.c Pripraviti analizo 

možnosti za predstavitev 

druge kulturne dediščine v 

parku (mlin v Uknah, lede-

nica v Matavunu št. 4, stari 

nagrobniki s škocjanskega 

pokopališča in drugo) 

I–XII 2.877,57 377,57 2.500,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Kranjc 

Izdelana bo prva faza elaborata, tj. idejni projekt za revitalizacijo mlina Ukno. 

III 
3.1.e Popisati in ovrednotiti 

rudniške rove v soteski 

Sušice in Reke 
I–XII 111,87 111,87 0,00 0,00 

MOP, 

NVF 
Zorman 

Nadaljevalo se bo s popisom in vrednotenjem rudniških rovov v soteski Sušice in Reke, pripravljeno bo zaključ-

no poročilo. 

III 

3.1.f Zagotoviti predhodna 

arheološka raziskovanja pri 

zemeljskih posegih na 

območjih arheološke dediš-

čine 

IV–VII 2.258,57 1.258,57 1.000,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Pečar/Opara 

Po potrebi se bo pred gradnjo na območjih arheološke dediščine organiziral in zagotovil predhoden arheološki 

nadzor. 

III 

3.1.g Zagotoviti ustrezne 

strokovne predloge za 

izvajanje varstva kulturne 

dediščine 

I–XII 11.047,49 447,49 10.600,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Kranjc 
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Pripravljena bo druga faza razvojnega dokumenta za dolgoročno razvojno prenovo vasi. 

III 

3.1.h Koordinirati vpis 

kraške suhozidne gradnje v 

register žive kulturne dedi-

ščine 

XI–XII 1.174,66 1.174,66 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Kranjc 

Uskladilo se bo osnutek vpisa kraške suhozidne gradnje v register žive kulturne dediščine, pripravilo se bo 

spremljajočo dokumentacijo in oddalo vlogo za vpis. 

II 

3.1.i Izdati tematske publi-

kacije za izvajanje ustrez-

nega varstva kulturne 

dediščine 

I–XII 3.517,41 517,41 3.000,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Kranjc 

Izdelalo se bo gradivo za informiranje, ozaveščanje in strokovno podporo domačinom za posege v območju 

naselbinske dediščine oziroma spomenikov. 

V okviru projekta RoofOfRock se bo pripravilo smernice/priporočila za uporabo ploščastega apnenca pri obnovi 

objektov kulturne dediščine. 

  
3.2 Izvajati ukrepe za 

ohranitev kulturne 

dediščine 
 365 12.070,32 5.070,32 7.000,00 0,00    

III 

3.2.a Sanirati poškodovane 

in porušene suhe zidove, 

predvsem v naseljih in 

bližnji okolici, ohranjati 

znanje in vedenje o gradnji 

suhozidov 

III–X 8.077,74 2.077,74 6.000,00 0,00 

MOP, 

NVF, 

TD 

Kranjc/Opara 

Predvidena je izvedba delavnic popravila zidov pod strokovnim vodstvom. 

III 
3.2.b Vzpostaviti in izvajati 

aktivnosti v okviru konzorci-

ja za kraške suhozide 
I–XII 3.265,42 2.265,42 1.000,00 0,00 

MOP, 

NVF 
Kranjc 

V okviru projekta Living Landscape bo v začetku leta ustanovljen konzorcij za kraško suhozidno gradnjo (glej 

točko 7.4.c). V skladu z razpoložljivostjo kadra in financ se bo skrbelo za podporo pri koordiniranju aktivnosti 

konzorcija in izvedlo aktivnosti za dvig zavesti in ohranjanje znanja in vedenja gradnje kraških suhozidov za 

otroke in mladino. 

III 3.2.c Urediti trg v Škocjanu I–VI 727,17 727,17 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Opara 

V letu 2015 bo PŠJ spremljal in sodeloval z mnenji pri nadaljevanju obnove trga v Škocjanu. 
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Število ur na zaposlenega za izvedbo 3. cilja 

 

Zaposleni Število ur Zaposleni Število ur 

Pečar 50 Požar 88 

Zorman 21 Čehovin 80 

Debevec-Gerjevič 16 Lozej 106 

Peric 26 Iulita 50 

Kranjc 494 Fajdiga 80 

Opara 90 Može 56 

Smerdelj 70 Koder 8 

Martinčič 18 Honorarni vodniki 1.099 

Polh 24 Skupaj število ur 2.376 

 

Kazalnik za 3. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 
3. Sodelovanje pri varstvu kulturne dediščine - število obnovljenih kulturnih spomenikov (velja za celotno 

obdobje izvajanja PVR PŠJ 2013-2017) 

-  Dodatni kazalniki 
- 40 metrov obnovljenih suhih zidov 

- smernice za uporabo ploščastega apnenca pri 

obnovi objektov kulturne dediščine 

 

 

Razdelitev skupnih odhodkov za 3. cilj po virih financiranja 

 

 

 

 

 
  

Naloge in aktivnosti Skupaj odhodki Plače
 Plače 

proračun

Plače projekti - 

RS

Plače projekti -  

EU

Plače projekti - 

drugo

Plače nejavni 

vir financiranja

Plače tržna 

dejavnost
Plače SKGZ

Materialni 

stroški

Stroški 

projekti -RS

Stroški 

projekti - EU

Stroški projekti 

- drugi viri

Stroški - 

nejavni vir 

financiranja

Stroški - tržna 

dejavnost
Stroški SKGZ Investicije Investicije - projekti EU

Investicije - 

projekti RS

Investicije - 

projekti drugi 

viri

Investicije - 

nejavni vir 

inancrianja

Investicije SKZG

3. Sodelovanje pri 

varstvu kulturne 

dediščine ter ohranjanju 

kulturne krajine

59.040,27 32.192,27 18.850,43 0,00 0,00 0,00 13.263,83 78,01 0,00 26.848,00 0,00 0,00 0,00 26.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4. cilj: Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja parka in širjenje zavesti o parku (zneski 

v EUR) 

 

Prior. 

Cilj – 
podcilj – 
naloge in 

aktivnosti 

Št. ur/ 

Obdobje 

izvajanja 

Skupaj 

odhodki 
Stroški dela 

Materialni 

stroški 
Investicije Viri Koordinator 

  

4. Razvijanje okol-

ju prijaznega obis-

kovanja parka in 

širjenje zavesti o 

parku – trajnostni 

razvoj turizma 

24.117  1.084.826,23 316.846,23 238.980,00 529.000,00    

  

4.1 Organizirati 

naravi prijazen 

obisk po Škocjan-

skih jamah 

 16.840 310.125,62 219.125,62 91.000,00 0,00    

I/II 

4.1.a Organizirati ter 

izvajati strokovno in 

varno vodenje obis-

kovalcev po Škocjan-

skih jamah ter proda-

ja lokalnih proizvodov 

I–XII 275.087,89 187.587,89 87.500,00  0,00 

MOP, 

NVF, 

TD 

Martinčič/ 
Požar/ 
Koder 

Obisk je v zadnjih letih v rahlem porastu, ocenjuje se prihod do 110.000 obiskovalcev. Cilj je varno in kakovos-

tno opravljanje vodenja, ozaveščanja in usmerjanja obiskovalcev po parku in po jami. Z vodenjem obiskovalcev 

se izvaja tudi naravovarstveni nadzor, saj je na ta način vsak dan v jamskem sistemu prisotnih od 3 do 15 

sodelavcev. V času poletne sezone je za nemoteno, varno in kakovostno delo potrebnih 13 usposobljenih hono-

rarnih sodelavcev in za 7.440 ur študentov.  

Poleg različnih kombinacij ogledov jam je organiziran še ogled po učni poti in ogled muzejskih zbirk. Poudarek 

bo na prenovi prodajnega programa v trgovini s spominki, v prodajo se bo vključilo tudi lokalne proizvode. V to 

aktivnost so vštete še naloge, ki se jih bo opravilo zaradi novega rezervacijskega sistema in sprememb pri pos-

lovanju pa tudi delo na blagajni, vodenje statistik in evidenc.   

II 

4.1.c Izvajati moni-

toring števila obisko-

valcev v okviru nosil-

ne zmogljivosti 

I–XII 3.153,55 2.153,55 1.000,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Debevec 

Nadaljevalo se bo spremljanje števila pohodnikov na površju, s posodobitvami odvzema podatkov, kot tudi 

spremljanje statistike obiska jam. 

II 

4.1.d Izdelati projek-

tno nalogo o novih 

načinih vodenja po 

jamah in oblikovati 

nove interpretacijske 

programe 

I–VI 1.789,96 1.789,96 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 

Martinčič/ 
Polh 

V jamskem sistemu se namerava usposobiti del stare turistične poti, ki bi služil doživetemu načinu obiskovanja 

jam. Na ta način se ponudi obiskovalcem možnost drugačnega doživljanja jam v tistih delih jamskega sistema, 

v katere je človek že posegel. 

II 

4.1.e Izvajati aktiv-

nosti za enakomer-

nejšo porazdelitev 

obiska čez leto 

I–XII 4.989,16 2.489,16 2.500,00 0,00 
MOP, 

NVF 

Polh/ 
Martinčič 

Aktivnosti za enakomernejšo razporeditev obiska preko celega leta se že izvaja. V pripravi so programi in pro-

mocijske akcije za: celovito doživljanje parka, organiziranje in izvajanje varnega vodenja obiskovalcev po Škoc-

janskih jamah in po parku ter oblikovanje novih načinov vodenja. V času izven sezone se bo izvajalo promocij-

ske aktivnosti in akcije za ciljne skupine. 
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I 

4.1.f Organizacija in 

izvajanje naravovars-

tvenega nadzora po 

celotnem jamskem 

sistemu 

I–XII 25.105,06 25.105,06 0,00 0,00 

MOP, 

NVF, 

TD 

Zorman/ 
Martinčič 

Organizirano bo izvajanje naravovarstvenega nadzora po celotnem jamskem sistemu, pri čemer je za zagotav-

ljanje le tega nujno potrebno zadostno število honorarnih sodelavcev. 

  

4.2 Posodobiti in 

urediti infrastruk-

turo za obiskovan-

je jame 

1.286  270.983,50 17.983,50 3.000,00 250.000,00     

II 
4.2.a Prenoviti 

osvetlitev v jami 
I–XII 15.718,08 15.718,08 0,00 0,00 

MOP, 

NVF, 

MGRT, 

EU 

Opara  

Naloga se izvaja v sklopu projekta ESRR »Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. 

faza prenove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu« in je kot investicija zajeta v točki 4.2.b. 

II 

4.2.b Obnoviti naj-

bolj dotrajane odseke 

poti v Šumeči jami 

(pohodne površine, 

ograje …) 

I–XII 250.447,49 447,49  0,00 250.000,00 

MOP, 

NVF, 

MGRT, 

EU 

Opara 

Nadaljeval in zaključil se bo projekt ESRR »Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. 

faza prenove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu«. Izvedene bodo še zadnje aktivnosti v 

sklopu tega projekta, predvsem nakup in postavitev pristopnih kontrol in videonadzora. Obsežna in kompleksna 

prenova, ki je plod usklajevanja in sodelovanja med različnimi strokovnimi institucijami, kot so strokovni svet 

zavoda, ZRSVN in IZRK, je v zaključni fazi, zajemala je obnovo stopnic in poti, zamenjavo dotrajanih in 

poškodovanih ograj, celovito zamenjavo električne instalacije in novo osvetlitev z LED-svetili (dve ločeni 

osvetlitvi: funkcionalna osvetlitev turistične poti in ambientalna osvetlitev dvoran, kanjona, kapnikov …) ter 

položitev optičnega omrežja po jami. 

Iz lastnih sredstev se bo pripravil projekt obnove spodnje poti v Šumeči jami z nekdanjim Swidovim mostom. 

II 

4.2.c Obnoviti posa-

mezne odseke starih 

poti (Hankejev kanal, 

Novakov most), ki 

bodo namenjene 

raziskovanju in ome-

jenemu ekskluzivne-

mu obiskovanju 

I–XII 4.817,93 1.817,93 3.000,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Peric 

Nadaljevala se bo obnova starih poti v Hankejevem kanalu v historičnem slogu. 

II 

4.2.d V jami položiti 

optični kabel, ki bo 

omogočil nadzor in 

komunikacijo z 

informacijskim cen-

trom ter zagotavljal 

varnost obiskovalcev 

I–XII 0,00 0,00 0,00 0,00 

MOP, 

NVF, 

MGRT, 

EU 

Opara 

Naloga se izvaja v sklopu projekta ESRR »Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. 

faza prenove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu« in je kot investicija zajeta v točki 4.2.b. 

  

4.3 Obnavljati, 

posodabljati ali 

graditi infrastruk-

turo, ki omogoča 

varno in doživeto 

obiskovanje parka 

 2.208 315.677,60 30.177,60 8.500,00 277.000,00    
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II 

4.3.a Celovito preu-

rediti informacijski 

center z okolico 

(nadomestna gradnja 

gospodarskega obje-

kta, posodobitev e-

točke) 

I–XII 266.724,94 16.724,94  0,00 250.000,00 

MOP, 

NVF, 

MGRT, 

EU, 

SKZG 

Pečar 

V okviru projekta ESRR »Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faza prenove 

sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu« se bo zaključila prenova sprejemnega centra v 

Matavunu. Obnova, ki je bila končana v letu 2014, predvideva v letu 2015 še postavitev nadzornih točk (tako 

imenovane pristopne kontrole) z nadzornim centrom za spremljanje vstopa v jamo in izstopa iz nje ter 

videonadzora turistov v jami. 

Poleg tega se bo izvedlo projekt preureditve obstoječe štiriprekatne greznice sprejemnega centra v čistilno 

napravo, ki bo podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Konec leta, po koncu turistične sezone, se bo 

pričelo z gradbenimi deli. 

Urediti in dokončati je potrebno zbirko raziskovanja Škocjanskih jam v kletnih prostorih nove zgradbe 

sprejemnega centra. 

Prav tako je potrebno narediti projekt ureditve obstoječih parkirnih površin ob sprejemnem centru. 

Iz lastnih sredstev se bo nadaljevala obnova gospodarskega objekta za sprejemnim centrom, ki bo zaključena v 

prvi polovici leta 2015. V objektu bodo prostori za vzdrževanje turistične infrastrukture, jamarska soba, soba za 

shranjevanje zunanjih prireditvenih artiklov, prostor za shranjevanje promocijskega gradiva in arhiva PŠJ in 

prostor za skladiščno gostinsko dejavnost. Vse prostore je treba notranje opremiti in nabaviti ustrezno orodje in 

opremo. 

II 

4.3.b Izdelati, posta-

viti in vzdrževati 

informativne in izob-

raževalne table ter 

oznake (informacijski 

center, jame, učna 

pot Škocjan …) 

I–II, XI–

XII 1.590,76 1.090,76 500,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Peric 

Nadaljevalo se bo postavljanje usmerjevalnih in izobraževalnih tabel po parku za obiskovalce. 

II 

4.3.c Urediti nevarne 

odseke pohodne 

površine na učni poti 

Škocjan in drugih 

sprehajalnih poteh v 

parku 

I–XII 9.754,58 4.754,58 5.000,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Opara 

Na učni poti in drugih nevarnih odsekih sprehajalnih poti po parku bo potekala postopna menjava ograj. Nove 

ograje bodo železne s tremi prečkami (po vzoru tako imenovane »škocjanske ograje«).  

Popravljena bo tudi pohodna pot pod Školjem, ki je del sprehajalnih poti v parku in je na nekaterih odsekih 

lahko nevarna. 

II 
4.3.d Izdelati in 

postaviti klopi v 

parku 
I–XII 1.307,65 307,65  0,00 1.000,00 

MOP, 

NVF 
Opara 

V letu 2014 je bilo zamenjanih veliko starih klopi z novimi, v letu 2015 je predvideno nadaljevanje aktivnosti, 

kjer bo to potrebno. 

II 

4.3.f Posodobiti 

muzejske zbirke 

(dopolniti muzejske 

zbirke z novimi 

muzejskimi vizualija-

mi ter njihova kako-

vostna tehnična 

predstavitev; opremi-

ti prostore z manjka-

I–IV, XI–

XII 25.236,89 6.236,89 3.000,00 16.000,00 
MOP, 

NVF 
Kranjc 
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jočo osnovno opremo 

in sanacija vlage) 
Iskalo se bo optimalne rešitve za zaščito muzejskih eksponatov v J'kopinovem skednju pred vlago (preizkušanje 

z razvlažilci in morebitno vgradnjo ventilatorja).  

Pripravilo se bo idejno zasnovo nove muzejske postavitve v Jurjevem skednju in za njene potrebe izdelalo 

maketo Malna v Doli.  

Na novo se bo oblikovalo muzejsko zbirko o raziskovanju Škocjanskih jam v kleti nove zgradbe na sprejemnem 

centru. Med drugim je predviden odkup nekaterih starih predmetov, vezanih na raziskave v jami, izdelava 

stenskih panojev, instalacij, ohišij za monitorje, novih vitrin za stare predmete in oblikovanje zbirke. 

II 

4.3.g Na poteh 

zagotoviti varnost 

obiskovalcev (varo-

valne mreže), da se 

pri tem ne okrnijo 

geomorfološke in 

geološke naravne 

vrednote 

I–VI 10.335,62 335,62  0,00 10.000,00 
MOP, 

NVF 
Opara 

Preučili in izvedli se bodo ukrepi za zaščito obiskovalcev na še vedno izpostavljenih mestih, na katerih je bilo 

opaženo padanje kamenja z višje ležečih sten. 

II 

4.3.h Preučiti mož-

nosti za ureditev 

parkirišč zunaj zava-

rovanega območja 

I–XII 727,17 727,17 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Zorman 

Zaradi povečanega prometa v dneh visoke sezone so se preučile možnosti za ureditev parkirišč zunaj parka. 

Predvidena je odločitev o nadaljnjih ukrepih v zvezi s parkiranjem vozil obiskovalcev parka v prihodnje. 

  
4.4 Promovirati 

park v širši ponud-

bi Krasa in Brkinov 
1.112  60.850,28 15.550,28 45.300,00 0,00    

III 

4.4.a Sodelovati z 

občino Divača pri 

skupni promociji 

ponudbe na območju 

občine 

I–XII 1.839,04 839,04 1.000,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Martinčič 

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

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

narave in kulturne dediščine območja. Poudarjeno bo sodelovanje z Razvojnim centrom Divača. 

III 
4.4.b Sodelovati z 

občino Divača pri 

vzpostavitvi TIC-a 
I–XII 1.778,88 978,88 800,00 0,00 

MOP, 

NVF 
Martinčič 

Krepilo se bo sodelovanje z občino Divača. Poudarek bo na snovanju skupnega TIC-a in izvajanju promocijskih 

akcij s turističnimi ponudniki. 

III 

4.4.c V sodelovanju 

z drugimi turističnimi 

destinacijami na 

Krasu oblikovati nove 

turistične pakete 

I–XII 3.150,12 1.650,12 1.500,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Martinčič 

Sodelovanje z nosilci turistične ponudbe na Krasu (tudi čezmejno) in širše (Brkini, Istra, Kvarner, Furlanija Julij-

ska krajina). S ponudniki, kot so Kobilarna Lipica, Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Območna obrt-

na zbornica Sežana, upravitelji ostalih turističnih jam, bomo sooblikovali ponudbo, ki je namenjena obiskoval-

cem Krasa, pohodnikom, rekreativcem, kolesarjem in obiskovalcem jam. Za tako strukturo obiskovalcev je pot-

rebno v ponudbo zajeti lokalne ponudnike in sicer od tistih s hrano in pijačo do tistih, ki razvijajo in ohranjajo 

staro in tradicionalno obrt.  

Na ta način PŠJ pomaga podaljševati povprečno dobo bivanja turistov, s katero se povečuje povprečna potroš-

nja turista, vključuje se več lokalnih ponudnikov in tako gradi trajnostni razvoj turizma. Turizem na našem 

območju mora temeljiti na naravi in kulturni dediščini območja. 
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III 

4.4.d Predstavljati 

park na turističnih 

sejmih, borzah, 

delavnicah in v medi-

jih 

I–XII 46.844,78 9.844,78 37.000,00 0,00 
MOP, 

NVF 

Martinčič/ 
Polh 

Promocija PŠJ je pomembna, zato je potrebno sodelovati na sejmih, turističnih borzah, predstavitvah, promo-

cijskih dogodkih tako doma kot v tujini. Predstavniki PŠJ se bodo udeležili najmanj 10 sejmov, borz in konfe-

renc. Novost so predstavitve parka v knjižnicah in ostalih ustanovah. PŠJ bo prisoten v medijih ter na večjih 

spletnih portalih. 

Izvedene bodo aktivnosti za pridobitev certifikata »charter«, ki se podeljuje v sklopu organizacije Europarc. 

II 

4.4.e Oblikovati in 

razvijati nove inter-

pretacijske aktivnosti 

na podlagi kulturne 

dediščine in za doži-

veto spoznavanje 

površinskih delov 

parka ter jih vključe-

vati v ponudbo parka 

III–IX 7.237,45 2.237,45 5.000,00 0,00 
MOP, 

NVF 

Martinčič/ 
Fajdiga 

PŠJ bo tudi letos skušal popestriti poletno ponudbo Krasa z muzejskimi delavnicami, pastirskimi igrami in aktiv-

nostmi v okviru vseslovenske akcije Skupnosti muzejev Slovenije Poletna muzejska noč. V letu 2015 bo ob tej 

priložnosti slavnostno odprtje dopolnjene arheološke zbirke v Škocjanu 3 s prezentacijo in situ hiše škocjanskih 

staroselcev, ki je nastala konec leta 2014 v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Koper. Obenem bo v sodelo-

vanju z divaško enoto VDC izdana dvojezična slikanica ljudske pripovedke o nastanku Škocjanskih jam. 

  

4.5 V obnovljenem 

kulturnem spome-

nika Matavun 8 

zagotoviti možnos-

ti za širitev izobra-

ževalnih aktivnosti 

na področju vars-

tva narave in kul-

ture 

 496 39.844,54 6.544,54 31.300,00 2.000,00    

II 

4.5.a V obnovljenem 

kulturnem spomeniku 

Matavun 8 organizi-

rati strokovna sre-

čanja in izobraževan-

ja (konference, 

simpozije, delavnice, 

seminarje) v okviru 

mednarodnih kon-

vencij, zvez in pro-

gramov 

I–XII 20.495,22 4.195,22 16.300,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Martinčič 

Nadaljevalo se bo z zbiranjem primernega knjižničnega gradiva in s popisom in urejanjem knjižnice in arhiva. 

Organizirala se bodo srečanja, predstavitve in izobraževanja za deležnike parka v okviru projektov in redne 

dejavnosti, ki je med drugim vezana na mednarodne konvencije, zveze in programe (glej točko 7.4.c). Skladno 

z dogajanjem se bo ažuriralo spletni portal hiše.  

Spodbujalo se bo dejavnosti, ki se lahko izvajajo v Promocijsko – kongresnem centru Pr Nanetovh (razstave, 

strokovna srečanja, seminarji, izobraževanja, kulturni in družabni dogodki, promocijski dogodki, poroke…). 

Prostor je namenjen tudi uporabnikom s širšega vplivnega območja in zainteresirani javnosti, najeti ga je 

mogoče tudi za srečanja, sestanke, seminarje in podobne dogodke. 

II 
4.5.b Organizirati in 

koordinirati kulturne 

dogodke 
I–XII 19.349,32 2.349,32 15.000,00 2.000,00 

MOP, 

NVF 
Martinčič 
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Organiziralo in izvedlo se bo drugo edicijo festivala znanstvenega in dokumentarnega filma Jamnarkult. Za 

potrebe izvedbe dogodkov na vrtu se bo kupilo zložljive stole in mize. Organiziralo in izvajalo se bo različne 

dogodke (najemi prostorov, poroke, razstave …). Naloga PŠJ je ozaveščati in spodbujati ljudi k spoznavanju in 

spoštovanju kulturne dediščine, zato bomo še naprej sodelovali pri organizaciji in koordinaciji kulturnih dogod-

kov, ki predstavljajo to tematiko. 

  

4.6 Izobraževati in 

ozaveščati obisko-

valce in širšo jav-

nost o naravnih 

vrednotah ter 

kulturni dediščini 

parka in Krasa 

 2.175 87.344,70 27.464,70 59.880,00 0,00    

II 

4.6.a Ponatisniti 

stare in izdati nove 

tematske publikacije 

(zemljevide, prospek-

te, publikacije, drugo 

promocijsko gradivo) 

I–XII 45.406,57 6.516,57 38.890,00 0,00 

MOP, 

NVF, 

SNKU 

Martinčič 

Za učinkovito opravljanje nalog in aktivnosti, je potrebno natisniti oziroma ponatisniti različno promocijsko gra-

divo kot so predstavitveni prospekti, brošure, opisi in ostalo gradivo namenjeno širši javnosti. Za izvajanje last-

ne fotografske dejavnosti in dokumentiranja, je potrebno nabaviti nov fotoaparat s kamero. Potrebno je pona-

tisniti CD o parku, nabaviti reklamni material, izdati nov DVD. Zagotovi se sredstva za odkup tematskih publika-

cij vezanih na območje parka. 

V okviru 200. obletnice prvih raziskav notranjih delov Škocjanskih jam (J. Eggenhöfner, 1815) je predvidena 

izdaja publikacije »Kronika raziskovanj in turističnega obiska Škocjanskih jam« avtorja Matjaža Puca. Del se bo 

financiral iz sredstev SNKU (2.200,00 €). 

II 

4.6.b Pripraviti in 

izvajati izobraževalne 

programe za učitelje, 

učence, dijake in 

študente (program 

naravoslovnih 

ekskurzij PŠJ), s 

posebnim poudarkom 

na mreži šol parka 

I–XII 11.834,90 7.984,90 3.850,00 0,00 

MOP, 

NVF, 

MIZŠ, 

Debevec 

Program mreže šole obsega: izvedbo raziskovalne naloge 8. marec, s predstavitvijo in uro pravljic, 6. Kongres 

mladih raziskovalcev s poudarkom na raziskovalnih nalogah na temo trajnostnega razvoja ter strokovno izobra-

ževanje za mentorice v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in učence. Pripravljen bo idejni osnutek didaktič-

ne igre z naravovarstvenimi vsebinami in trajnostnim razvojem. Pripravljen bo program izvajanja naravoslovnih 

dni in tematskih ekskurzij po učni poti in tudi vodenje šolskih skupin. 

II 

4.6.c Vzpostaviti 

mrežo fakultet parka 

in jim ponuditi mož-

nosti za izvajanje 

izobraževalnih pro-

gramov v parku 

I–XII 6.396,97 2.656,97 3.740,00 0,00 

MOP, 

NVF, 

MIZŠ 

Debevec/ 
Kranjc 

V sodelovanju z Univerzo Nova Gorica se bo pričelo s triletnim študentskim projektom, v katerem bo raziskana 

pojavnost lišajev na območju Biosfernega območja Kras, z Univerzo na Primorskem pa se bo izvedla analiza 

rabe zdravilnih zelišč nekoč in danes. PŠJ nudi logistično in strokovno podporo za delo na terenu, pripravo zak-

ljučkov in predstavitvijo le-teh. V poletnih mesecih se bo v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, BF, Oddelkom za 

biologijo izvedlo mednarodno raziskovalno šolo. Po potrebi se bo nadaljevalo s posvetovanji za izvedbo razisko-

valnih nalog študentov različnih fakultet. V skladu z odobritvijo projektov se bo v letu 2015 sodelovalo pri orga-

nizaciji in izvedbi tri do štiri dnevnega terena študentov Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozof-

ske fakultete Univerze v Ljubljani v sklopu vaj iz etnološke muzeologije ter raziskovalnega projekta o rabi zdra-

vilnih zelišč na Biosfernem območju Kras študentov Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. 
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II 

4.6.d Občasno pos-

tavljati tematske 

razstave (umetniška 

dela lokalnih ustvar-

jalcev; gostujoče 

razstave na temo 

naravnih vrednot in 

kulturne dediščine; 

razstave na temo 

zgodovine Škocjana, 

Matavuna, Betanje, 

vplivnega območja, 

svetovne dediščine; 

razstave del mreže 

šol …) 

I–XII 4.774,66 1.174,66 3.600,00 0,00 
MOP, 

NVF 

Peric/ 
Kranjc 

Pripravljena bo razstava ob koncu raziskovalnega dela mreže šol PŠJ v počastitev dneva žena. Izdelana bo 

predstavitvena razstava Odbora za kulturno dediščino Biosfernega območja Kras. Skladno s povpraševanjem bo 

zagotovljeno kroženje razstav v lasti parka, namenjenih popularizaciji varstva kulturne dediščine (Suhi zid na 

Krasu, Odstrta krajina, Stoletna pričevanja o Škocjanskih jamah). Organizirano bo gostovanje fotografske raz-

stave Jožeta Požrla in razstave projekta »Aquamaris Biodiverziteta voda od izvira do izlivov rek«. Otvoritve 

razstav bodo spremljali priložnostni kulturni dogodki. 

II 

4.6.e Organizirati 

tematska predavanja, 

strokovne ekskurzije 

in delavnice za lokal-

no prebivalstvo in 

drugo zainteresirano 

javnost (varstvo 

narave, ohranjanje 

kulturne dediščine, 

ohranjanje kulturne 

krajine …) 

I–IV, X–XII 4.880,20 1.580,20 3.300,00 0,00 
MOP, 

NVF 

Zorman/ 
Peric/Kranjc 

Izvedlo se bo več predstavitev in predavanj tako v parku za obiskovalce (šolske in univerzitetne skupine, 

predstavnike parkov, državno upravo in druge) kot zunaj parka (predavanja o varstvu narave, parku, 

interpretaciji narave, jamah in pticah). 

Za poglobitev sodelovanja z lokalnim prebivalstvom ter kot prispevek k izobraževanju in ozaveščanju širše jav-

nosti sta predvideni ekskurziji za domačine v bližnji okolici, zlasti za otroke z območja parka in okolice.  

Izvedeni bosta delavnici o pridelavi lastnih semen in celovitega znanja o volni in njeni uporabi. Organizirana bo 

praktična delavnica postavljanja les s teoretičnim uvodom. 

V prenovljenem sprejemnem centru bo nastala nova info točka, namenjena izobraževanju in ozaveščanju 

obiskovalcev ter širše javnosti o naravnih vrednotah in kulturni dediščini parka in Krasa. 

II 

4.6.f Organizirati 

izobraževanja za 

sezonske vodnike v 

parku 

I–XII 6.468,05 3.468,05 3.000,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Zorman 

Organizirana bodo izobraževanja za sezonske vodnike v parku, jamske vodnike in redno zaposlene naravovars-

tvenike ter prostovoljne naravovarstvenike in vodnike po jamah. 

II 

4.6.g Organizirati 

dopolnilna izobraže-

vanja za prostovoljne 

naravovarstvene 

nadzornike 

I–XII 5.135,86 3.635,86 1.500,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Zorman 

Organiziralo se bo dopolnilno izobraževanje za prostovoljne naravovarstvenike in varuhe narave prek preda-

vanj, krožka na osnovni šoli v Divači ter raznih dogodkov. 
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II 

4.6.h V sodelovanju 

z drugimi zavarova-

nimi območji v Slo-

veniji vzpostaviti 

informacijsko mrežo 

za ozaveščanje obis-

kovalcev 

I–XII 2.447,49 447,49 2.000,00 0,00 
MOP, 

NVF 

Zorman/ 
Martinčič 

Krepilo se bo povezovanje z drugimi zavarovanimi območji, organizirano bo srečanje zaposlenih ter izdana bro-

šura v angleškem jeziku ali ponatisnjena slovenska različica. Poskrbljeno bo za ažuriranje skupne spletne strani. 

 

 

Število ur na zaposlenega za izvedbo 4. cilja 

 

Zaposleni Število ur Zaposleni Število ur Zaposleni Število ur 

Pečar 1.082 Polh 1.302 Pripravnik biolog 505 

Zorman 399 Požar 1.148   

Debevec-Gerjevič 614 Čehovin 1.212   

Šturm 436 Lozej 910   

Peric 544 Iulita 1.176   

Kranjc 323 Fajdiga 1.082   

Opara 710 Može 1.090   

Smerdelj 710 Koder 1.496   

Martinčič 1.172 Honorarni vodniki 7.700 Skupaj število ur 23.611 

 

Kazalnik za 4. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 
4. Razvijanje okolju prijaznega obiskovanja parka in 

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

predpostavljeno optimalno število in časovno ter prostorsko 

razporejenost obiskovalcev ob upoštevanju nosilne 

zmogljivosti 

 Dodatni kazalniki 

- povečano število obiskovalcev izven glavne 

turistične sezone 

 

 

Razdelitev skupnih odhodkov za 4. po virih financiranja 

 

 
 

Naloge in aktivnosti Skupaj odhodki Plače
 Plače 

proračun

Plače projekti - 

RS

Plače projekti -  

EU

Plače projekti - 

drugo

Plače nejavni 

vir financiranja

Plače tržna 

dejavnost
Plače SKGZ

Materialni 

stroški

Stroški 

projekti -RS

Stroški 

projekti - EU

Stroški projekti 

- drugi viri

Stroški - 

nejavni vir 

financiranja

Stroški - tržna 

dejavnost
Stroški SKGZ Investicije Investicije - projekti EU

Investicije - 

projekti RS

Investicije - 

projekti drugi 

viri

Investicije - 

nejavni vir 

inancrianja

Investicije SKZG

4. Razvijanje okolju 

prijaznega obiskovanja 

ter širjenje zavesti o 

parku – trajnostni 

razvoj turizma

1.084.826,23 316.846,23 176.046,18 0,00 0,00 0,00 126.211,32 14.588,73 0,00 238.980,00 0,00 0,00 0,00 206.455,27 32.524,73 0,00 529.000,00 190.170,50 33.559,50 0,00 265.270,00 40.000,00



 31 

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

parku (zneski v EUR) 

 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Št. ur/ 

Obdobje 

izvajanja 

Skupaj 

odhodki 
Stroški dela 

Materialni 

stroški 
Investicije Viri Koordinator 

  

5. Krepitev vključevanja 

lokalnega prebivalstva 

pri razvoju dejavnosti in 

aktivnosti v parku 

1.398 75.302,41 19.302,41 56.000,00 19.302,41    

  

5.1 S sodelovanjem in 

aktivnim vključevanjem 

lokalnih prebivalcev v 

upravljanje parka krepi-

ti njihovo podporo 

ohranjanju zavarovane-

ga območja 

1.398 75.302,41 19.302,41 56.000,00 19.302,41    

III 

5.1.a Organizirati in izvesti 

redne sestanke z lokalnim 

prebivalstvom za obravnavo 

aktualnih tem v parku 

(upravljavske naloge, letni 

programi dela, sezonsko 

delo …) 

I–XII 447,49 447,49  0,00 447,49 
MOP, 

NVF 
Opara 

V dogovoru z lokalnim prebivalstvom bodo organizirani in izvedeni redni sestanki. 

III 

5.1.b Pisno obveščati vsa 

gospodinjstva na območju 

parka o pomembnih 

dogodkih v parku 

I–XII 83,90 83,90 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 

organizator 

dogodka 

Po ustaljeni praksi se bo nadaljevalo obveščanje gospodinjstev o pomembnejših dogodkih v parku. 

II 
5.1.c Urejati in oblikovati 

glasilo za domačine 
I–XII 279,68 279,68 0,00 0,00 

MOP, 

NVF 
 Peric 

Za izboljšanje komunikacije z lokalnim prebivalstvom je po postavitvi optičnega kabla po vaseh v parku predvi-

dena vzpostavitev intranetne mreže. 

I 
5.1.d Organizirati in izvesti 

skupne čistilne akcije 
I–XII 6.552,91 4.552,91 2.000,00 0,00 SKZG Opara 

Tudi v letu 2015 bo organizirana tradicionalna čistilna akcija. Vsebine bodo dorečene v sodelovanju z domačini. 

III 

5.1.e Sofinanciranje aktiv-

nosti za pospeševanje 

varstva in razvoja na pod-

lagi Odredbe o razdeljevan-

ju sredstev 

III–XI 41.006,85 1.006,85 40.000,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Požar 

Sofinancirane bodo aktivnosti za pospeševanje varstva in razvoja na podlagi Odredbe o razdeljevanju sredstev. 

II 

5.1.f Vključevati lokalno 

prebivalstvo v strokovno 

vodenje obiskovalcev po 

parku 

I–XII 223,74 223,74 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Zorman 

V izobraževanje za sezonske vodnike bodo vključeni tudi domačini, ki v glavni sezoni pomagajo pri vodenju in 

ozaveščanju obiskovalcev po parku in v jami. 
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III 

5.1.g Sodelovati z lokalnim 

prebivalstvom pri izvedbi 

raziskovalnih nalog s pod-

ročja ljudske kulture in 

načina življenja, izobraže-

vanja in interpretacije 

muzejskih zbirk 

I–XII 671,23 671,23 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Kranjc/Ivančič 

S pomočjo domačinov in v skladu z idejno zasnovo se bo pričelo z urejanjem Jurjevega skednja, pri čemer je 

predvideno nadaljevanje z raziskovanjem in dokumentiranjem posameznih segmentov življenja na območju 

parka. 

III 

5.1.h V sodelovanju z 

lokalnimi prebivalci obliko-

vati predlog celostne uredi-

tve vasi na območju parka, 

na podlagi varstvenih 

usmeritev s področja kul-

turne dediščine 

II–X 735,62 335,62 400,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Kranjc 

Domačinom se bo predstavilo in z njimi uskladilo strokovne predloge iz točke 3.1.g. V skladu z razpoložljivostjo 

sredstev se bo s ciljem celostne ureditve vasi kot območij kulturne dediščine preučilo možnost za vzpostavitev 

sistema podpore domačinom s strani stroke (portal, strokovno svetovanje). 

I 

5.1.i Spodbujati tradicio-

nalno rabo tal (gojenje 

starih sadnih vrst, rejo 

drobnice, košnjo suhih 

kraških travnikov, obnovo 

in ohranjanje delanih 

vrtač …) 

I–XII 1.223,74 223,74 1.000,00 0,00 SKZG Zorman 

Predviden je nakup sadik starih sort sadja (jablan, hrušk, češpelj in češenj), ki se jih razdeli domačinom v par-

ku in na robu parka. 

III 

5.1.j Svetovati in sodelova-

ti pri obnovi domačij oziro-

ma posameznih elementov 

v skladu s kulturovarstve-

nimi pogoji in soglasji 

I–XII 111,87 111,87 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Kranjc 

Po potrebi se bo svetovalo in sodelovalo pri obnovi domačij oziroma posameznih elementov v skladu s kulturo-

varstvenimi pogoji in soglasji. 

III 

5.1.k Sodelovati in sofi-

nancirati tradicionalne in 

druge aktivnosti TD Škoc-

jan (Pohod ob ponoru 

Reke, Škocjanski festi-

val …), s katerimi se pred-

stavlja zavarovano območje 

in podpirajo cilji ohranjanja 

narave 

II–X 3.143,27 643,27 2.500,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Martinčič 

Pri sodelovanju z lokalnimi društvi se spodbuja izvedbo tradicionalnih prireditev, ki so prepoznavne in slonijo na 

ohranjanju dediščine kraja. Na podlagi programa dela društev se pripravi načrt sodelovanja. 

III 

5.1.l S pomočjo lokalnega 

prebivalstva organizirati in 

izvesti dan parka, jamski 

praznik - Belajtnga 

IV–V 8.923,35 5.923,35 3.000,00 0,00 

MOP, 

NVF, 

Občina 

Divača 

Čehovin 

Nadaljevalo se bo z organizacijo in izvedbo tradicionalnega dogodka »Dan parka Škocjanske jame, Jamski 

praznik – Belajtnga«. 

III 

5.1.m Oblikovati pogoje za 

trženje proizvodov in stori-

tev pod registrirano znam-

ko parka 

I–XII 8.763,82 3.663,82 5.100,00 0,00 
MOP, 

NVF 

Kranjc/ 

Martinčič/ 

Zorman 
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Ker v letu 2014 ni bila realizirana zaposlitev pripravnika, se predvidena aktivnost ni izvedla, zato se prenese v 

leto 2015. Tako se bo v letu 2015 nadaljevalo s pripravo meril za podelitev znamke parka. V ta namen bodo 

izvedena izobraževalna srečanja, delavnice. Pripravljenih bo nekaj promocijskih označb in certifikatov.   

III 

5.1.n Spodbujati rabo 

znamke parka v parku in na 

širšem območju ter omogo-

čati prodajo proizvodov 

I–XII 3.134,91 1.134,91 2.000,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Martinčič 

Glede na število imetnikov znamke parka se bo izvedlo ustrezne promocijske aktivnosti za le-te in se jim obe-

nem zagotovilo prodajo proizvodov na informacijskem centru parka. 

 

 

Število ur na zaposlenega za izvedbo 5. cilja 

 

Zaposleni Število ur Zaposleni Število ur Zaposleni Število ur 

Pečar 20 Debevec-Gerjevič 8 Fajdiga 32 

Zorman 88 Opara 20 Može 18 

Hrib D. 16 Smerdelj 20 Koder 32 

Tominc 16 Martinčič 184 Honorarni vodniki 208 

Hrib A. 16 Polh 80 Pripravnik biolog 8 

Ivančič 16 Požar 96   

Šturm 24 Čehovin 32   

Peric 54 Lozej 16   

Kranjc 354 Iulita 32 Skupaj število ur 1.390 

 

Kazalnik za 5. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 
5. Krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva v 

dogajanje v parku 
- najmanj 30 % domačinov, vključenih v aktivnosti zavoda 

- število proizvodov z znamko PŠJ 

 

 

Razdelitev skupnih odhodkov za 5. cilj po virih financiranja 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

Naloge in aktivnosti Skupaj odhodki Plače
 Plače 

proračun

Plače projekti - 

RS

Plače projekti -  

EU

Plače projekti - 

drugo

Plače nejavni 

vir financiranja

Plače tržna 

dejavnost
Plače SKGZ

Materialni 

stroški

Stroški 

projekti -RS

Stroški 

projekti - EU

Stroški projekti 

in programi - 

drugi viri

Stroški - 

nejavni vir 

financiranja

Stroški - tržna 

dejavnost
Stroški SKGZ Investicije Investicije - projekti EU

Investicije - 

projekti RS

Investicije - 

projekti drugi 

viri

Investicije - 

nejavni vir 

inancrianja

Investicije SKZG

5. Krepitev vključevanja 

lokalnega prebivalstva 

pri razvoju dejavnosti in 

aktivnosti v parku

75.302,41 19.302,41 10.810,34 0,00 0,00 0,00 3.403,36 312,06 4.776,65 56.000,00 0,00 0,00 1.000,00 52.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 34 

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

območje, zneski v EUR) 

 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Št. ur/ 

Obdobje 

izvajanja 

Skupaj 

odhodki 
Stroški dela 

Materialni 

stroški 
Investicije Viri Koordinator 

  

6. Krepitev vloge uprav-

ljavca parka na širšem 

območju parka (vplivno 

in prehodno območje) 

 614 27.723,70 7.723,70 8.000,00 12.000,00    

  

6.1 Izvajati aktivnosti za 

ohranjanje naravnih 

vrednot in kulturne dedi-

ščine 

 300 6.000,43 4.000,43 2.000,00 0,00    

I 
6.1.a Sodelovati pri organi-

zaciji in izvedbi čistilnih akcij 
VI 2.092,96 1.092,96 1.000,00  0,00 

MOP, 

NVF, 

TD 

Peric 

PŠJ bo sodeloval pri izvedbi čistilne akcije za čisto Reko, ki ga vsako leto organizira rafting klub »Mrzla uada« iz 

Ilirske Bistrice.  

Poleg tega bo očiščeno vsaj eno divje odlagališče. 

I 
6.1.b Sodelovati pri vzposta-

vitvi regijskega parka Kras in 

Geoparka Kras 
I–XII 335,62 335,62 0,00 0,00 

MOP, 

NVF 
Zorman/Peric 

PŠJ bo z mnenji in predlogi še naprej sodeloval pri vzpostavitvi Geoparka Kras. 

II 

6.1.c Za lokalne prebivalce 

širšega območja parka orga-

nizirati in izvajati tematska 

predavanja in ekskurzije 

(varstvo narave, kulturna 

dediščina, ekološko kmeto-

vanje …) 

I–XII 1.505,63 1.005,63 500,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Peric 

Predvidena je organizacija in izvedba tematskih predavanj in ekskurzij v knjižnicah in drugih javnih prostorih za 

širšo javnost. 

I 

6.1.d Občasno, po potrebi, 

spremljati in analizirati osno-

vne fizikalno-kemijske para-

metre najpomembnejših 

vodnih virov v porečju Reke 

I–XII 1.031,39 531,39 500,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Peric 

Nadaljevalo se bo spremljanje in analiziranje osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov najpomembnejših vodnih 

virov v porečju Reke. Predvidena je postavitev še tretje padavinske postaje v sklopu padavinskega monitoringa 

na Snežniškem, tokrat v dolini Reke v vasi Kuteževo. 

I 

6.1.e Sodelovati pri reševan-

ju problematike zbiranja in 

čiščenja komunalnih odpad-

nih voda na vplivnem območ-

ju 

I–XII 167,81 167,81 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Pečar 

PŠJ bo z lokalnimi skupnostmi še naprej dejavno sodeloval pri reševanju navedene problematike. 

I 

6.1.f Pridobivati podatke 

državnih monitoringov (biot-

ska raznovrstnost, gozdovi, 

vode, prostor …) 

I–XII 195,78 195,78 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 

vsak za svoja 

področja 

Nadaljevalo se bo zbiranje podatkov državnih monitoringov, ki bodo na razpolago in se navezujejo na upravlja-

nje oziroma spremljanje stanja na širšem območju (npr. poškodbe v gozdu zaradi žleda, popis raziskav onesna-

ženja zraka, podatki o trenutnem stanju ekosistemov, podatki o vrstah in habitatih …). 
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I 

6.1.g Sodelovati pri pripravi 

razvojnih in prostorskih 

dokumentov občin na širšem 

območju parka na podlagi 

naravovarstvenih smernic 

I–XII 447,49 447,49 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Pečar/Zorman 

PŠJ bo po potrebi sodeloval pri izvedbi te naloge. 

I 

6.1.h Sodelovati pri spre-

membi pravilnika o obrato-

vanju akumulacij Klivnik in 

Mola 

I–XII 83,90 83,90 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Peric 

PŠJ bo še naprej sodeloval pri spremembah pravilnika o obratovanju akumulaciji Klivnik in Mola. 

I 

6.1.i Skrbeti za izvajanje 

dogovora s prostovoljnim 

gasilskim društvom Ilirska 

Bistrica in MO – Uprava za 

zaščito in reševanje, enota 

Postojna, o ukrepanju pri 

izlitju nevarnih snovi v reko 

Reko 

I–XII 139,84 139,84 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Peric 

V sklopu izvajanja dogovora o zagotavljanju intervencijske pripravljenosti v primeru onesnaženja Reke z naft-

nimi derivati in nevarnimi snovmi, ki so ga sklenili Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 

Prostovoljno gasilsko društvo Ilirska Bistrica in Javni Zavod Park Škocjanske jame, se bo nadaljevalo sodelovan-

je. 

  
6.2 Izvajati aktivnosti 

podpornih in razvojnih 

dejavnosti 
 314 21.723,28 3.723,28 6.000,00 12.000,00    

II 

6.2.a Prenoviti usmerjevalne 

obcestne table ob glavnih 

cestah in jih uskladiti z dru-

gimi tablami za označevanje 

naravnih spomenikov po 

Sloveniji 

I–XII 12.391,55 391,55  0,00 12.000,00 
MOP, 

NVF 
Peric 

Predvideno je dokončanje druge faze (iz leta 2014). Po dveh fazah urejanja signalizacije za Škocjanske jame na 

državnih cestah v širši in bližji okolici jam je predvidena dopolnitev obstoječega sistema, kjer bo to potrebno.  

II 

6.2.b Izdelati in postaviti 

nove informacijsko-

izobraževalne točke na izbra-

nih lokacijah 

X–XII 391,55 391,55 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Peric 

Nadaljevale se bodo aktivnosti označevanja in urejanja naravnih in kulturnih znamenitosti, muzejev in zbirk, 

tudi na tem področju se bo krepilo sodelovanje z deležniki. 

III 
6.2.c Spodbujati promocijo 

lokalnih proizvodov z znamko 

parka 
I–XII 693,31 693,31 0,00 0,00 

MOP, 

NVF 
Martinčič 

Spodbujalo se bo lokalno proizvodnjo vezano na pridobitev znamke parka. 

III 

6.2.d Sodelovati z nosilci 

turističnih dejavnosti pri 

povezovanju in skupnem 

nastopanju 

I–XII 5.023,11 2.023,11 3.000,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Martinčič/Polh 

Skupni nastop in promocija celotnega vplivnega območja bo zajela turistične ponudnike. Poudarek bo tudi na 

sodelovanju s Parkom vojaške zgodovine Pivka. 

III 
6.2.e Sodelovati pri vzposta-

vitvi informacijske točke na 

vplivnem območju 
I–XII 3.111,87 111,87 3.000,00 0,00 

MOP, 

NVF 
Peric 

Nadaljevalo se bo prizadevanje za vzpostavitev informacijske točke v Ilirski Bistrici. Predviden je nakup opreme, 

ki bo služila kot pripomoček k ustvarjanju novih gradiv s širšega območja parka, pripomogla k organizaciji in 

izvedbi različnih srečanj, delavnic in razstav ter spodbujala socialno mreženje širše javnosti. 
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III 

6.2.f Sodelovati s pristojnim 

muzejem pri popisu zasebnih 

zbirk in njihova promocija na 

informacijskem centru parka 

I–XII 111,87 111,87 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Kranjc 

Nadaljevalo se bo s promocijo zasebnih zbirk na sprejemnem centru. V primeru nove pobude s terena, se bo s 

pristojnim muzejem sodelovalo pri popisu zbirke. 

 

 

Število ur na zaposlenega za izvedbo 6. cilja 

 

Zaposleni Število ur Zaposleni Število ur 

Pečar 8 Lozej 28 

Zorman 70 Fajdiga 8 

Debevec-Gerjevič 44 Može 16 

Šturm 8 Koder 24 

Peric 138 Honorarni vodniki 80 

Kranjc 8 Pripravnik biolog 4 

Martinčič 66   

Polh 100   

Požar 8 Skupaj število ur 610 

 

Kazalnik za 6. cilj 

 

Dolgoročni cilj Kazalniki 
6. Preprečevanje negativnih vplivov na širšem območju 

parka (vplivno in prehodno območje parka) 
- trend upadanja števila črnih odlagališč (organizacija in 

izvedba sanacije vsaj enega črnega odlagališča na vplivnem 

območju parka) 

-  Dodatni kazalniki 
- udeležba na vsakoletni čistilni akciji »Spust za čisto 

Reko« in njena izvedba 

 

 

Razdelitev skupnih odhodkov za 6. cilj po virih financiranja 

 

 
 

 

 

  

Naloge in aktivnosti Skupaj odhodki Plače
 Plače 

proračun

Plače projekti - 

RS

Plače projekti -  

EU

Plače projekti - 

drugo

Plače nejavni 

vir financiranja

Plače tržna 

dejavnost
Plače SKGZ

Materialni 

stroški

Stroški 

projekti -RS

Stroški 

projekti - EU

Stroški projekti 

- drugi viri

Stroški - 

nejavni vir 

financiranja

Stroški - tržna 

dejavnost
Stroški SKGZ Investicije Investicije - projekti EU

Investicije - 

projekti RS

Investicije - 

projekti drugi 

viri

Investicije - 

nejavni vir 

inancrianja

Investicije SKZG

6. Krepitev vloge 

upravljavca parka na 

širšem območju parka 

(vplivno in prehodno 

območje)

27.723,70 7.723,70 4.664,85 0,00 0,00 0,00 2.824,80 234,04 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
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7. cilj: Učinkovitejše delovanje upravljavca in mednarodno sodelovanje (zneski v EUR) 

 

Prior. 
Cilj – 

podcilj – 
naloge in aktivnosti 

Št. ur/ 

Obdobje 

izvajanja 

Skupaj 

odhodki 
Stroški 

dela 
Materialni 

stroški 
Investicije Viri Koordinator 

  
7. Učinkovito delovanje 

upravljavca in medna-

rodno sodelovanje 
23.868  704.057,73 304.981,55 371.756,18 27.320,00    

  
7.1 Urejanje prostora z 

upoštevanjem varstve-

nih ciljev parka 
 132 1.845,90 1.845,90 0,00 0,00    

III 

7.1.a Z občino Divača 

sodelovati pri pripravi 

projektne dokumentacije 

za ureditev infrastrukture v 

naseljih v parku (zbiranje 

in čiščenje odpadnih voda, 

ogrevanje, širokopasovno 

omrežje, javna razsvetlja-

va …) 

I–XII 839,04 839,04 0,00  0,00  
MOP, 

NVF 
Pečar/Opara 

PŠJ bo spodbujal občino Divača pri reševanju infrastrukturnih projektov (npr. zbiranje in čiščenje odpadnih vod, 

ureditev širokopasovnega omrežja). 

III 

7.1.c Z občino Divača in 

MK sodelovati pri rešitvi 

problematike postavitve 

mrliške vežice za naselja v 

parku 

I–XII 1.006,85 1.006,85 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Pečar/Opara 

PŠJ bo nadaljeval dejavnosti za umestitev mrliške vežice. 

  

7.2 Izvajanje določil 

svetovnih mednarodnih 

konvencij in programov 

(Konvencija o svetovni 

dediščini, Ramsarska 

konvencija o mokriščih, 

UNESCO program 

MAB …) 

 510 14.216,57 6.516,57 7.700,00 0,00     

  

A  

Konvencija o svetovni 

dediščini,  

Ramsarska konvencija 

o mokriščih 

  
 

I 
7.2.a Izvajati splošne 

obveznosti (poročanje, 

monitoring …) 
I–XII 200,00 200,00 0,00 0,00 

MOP, 

NVF 
Debevec 

V letu 2015 se bo PŠJ udeležil mednarodnih strokovnih srečanj, ki se organizirajo v okviru mednarodnih kon-

vencij in programov, vezanih na delovanje in ohranjanje parka kot mednarodno pomembnega območja. Po 

potrebi bodo izvedene morebitne obveznosti. Poročanje je bilo izvedeno leta 2014, zato v letu 2015 ni predvi-

denih dodatnih obveznosti.  

I 
7.2.b Vzpostaviti kakovos-

ten sistem upravljavske 

učinkovitosti 

III–V, X–

XII 419,52 419,52 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Debevec 

Pripravljena bo pregledna ocena upravljavske učinkovitosti, pripravljeni bosta raziskovalna in komunikacijska 

strategija za BOK ter strateški načrt BOK za obdobje 2015 – 2025. 
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II 

7.2.c Vzpostaviti program 

izobraževanja za turistične 

vodnike in deležnike na 

lokacijah svetovne dedišči-

ne in mednarodno 

pomembnih mokriščih 

I–II, VI–

VIII 615,30 615,30 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Debevec 

Nadaljevalo se bo vzpostavljeno sodelovanje in pripravljen bo idejni osnutek sodelovanja za izobraževanje vod-

nikov. 

II 

7.2.d Spodbujati integraci-

jo ekosistemskega pristopa 

na vseh ravneh načrtovan-

ja in upravljanja lokacij 

svetovne dediščine in 

mednarodno pomembnih 

mokrišč 

I–III, X–XII 223,74 223,74 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Debevec 

Organizirana bo delavnica na temo ekosistemskih storitev, navedena v točki 4.5.a. 

I 

7.2.f Izdelati conacijo 

ožjega zavarovanega 

območja v skladu z merili 

IUCN 

I–II, IX–XII 443,27 443,27 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Debevec 

Na podlagi predlagane conacije bo izdelana karta ožjega območja. 

II 
7.2.g Vključevati CEPA v 

izobraževalni in participa-

torni program in aktivnosti 

I, III, VII–

IX 
111,87 111,87 0,00 0,00 

MOP, 

NVF 
Debevec 

Naloga poteka v sklopu delovanja mreže šol, predstavljene v točki 4.6.a. 

II 

7.2.i Vzpostaviti ciljane 

izobraževalne programe v 

sodelovanju z mrežo 

ramsarskih lokacij iz tujine 

IV–VI 111,87 111,87 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Debevec 

Nadaljevalo se bo komuniciranje z zainteresiranimi lokacijami in oblikovanje predloga izobraževalnega 

programa. 

  B Program MAB  

III 

7.2.l Razviti in izvajati 

program participacije 

javnosti, z vključitvijo 

javnega in zasebnega 

sektorja 

I–XII 12.091,00 4.391,00 7.700,00 0,00 

MOP, 

NVF, 

MIZŠ 

 Debevec 

V sklopu programa participacije javnosti bodo izvedeni koordinacijski sestanki, izobraževanja in strokovne 

ekskurzije odborov. Prebivalcem Biosfernega območja Kras bo v okviru delovanja Odbora za kulturno dediščino 

še naprej zagotovljena strokovna pomoč pri razvijanju vsebin s ciljem ovrednotenja in popularizacije dediščine 

premogovnikov in Južne železnice ter podpora pri akcijah spodbujanja pozitivnega odnosa do kulturne dedišči-

ne na sploh. Izvedena bo akcija ozaveščanja na temo naravovarstvenih vsebin s poudarkom na vplivnem 

območju. Organiziran bo dan Reke v sodelovanju z deležniki in odbori BOK. Opravljeno bo strokovno izobraže-

vanje iz vsebin participacije in monitoringa v biosfernih območjih, ki so nosilci primerov dobre prakse. 

  
7.3 Mednarodno sode-

lovanje 
2.250  49.205,69 31.477,30 17.728,39 0,00    

III 
7.3.a Izvajanje skupnih 

aktivnosti z Bavarsko 
I–XII 1.325,58 325,58 1.000,00 0,00 

MOP, 

NVF 
Peric 

V sodelovanju z deželo Bavarsko se bo nadaljevalo sodelovanje kot v preteklih letih. Predvidena je izmenjava 

študentov, organizacija in izvedba strokovne ekskurzije ter obisk predstavnikov PŠJ v Biosfernem rezervatu in 

Nacionalnem parku Berchtesgaden. 
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III 

7.3.b V sodelovanju z 

Jamo v Briščkih in Univer-

zo v Trstu izvajati aktivno-

sti v skladu s protokolom o 

sodelovanju 

I–XII 624,11 624,11 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Peric 

Nadaljevalo se bo sodelovanje z italijanskimi partnerji znotraj te naloge. Predvidena je priprava organizacije in 

izvedbe drugega kongresa »Scientific Research in Show Caves«, ki bo v letu 2016. 

II 

7.3.c V sodelovanju z 

Narodnim parkom Mamut-

ske jame, Univerzo v 

Kentuckyju, IZRK ZRC 

SAZU in Postojnsko jamo 

organizirati izvajanje 

aktivnosti v skladu s pro-

tokolom 

I–XII 920,92 920,92 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Peric 

Po potrebi se bodo izvajale aktivnosti, vezane na protokol o sodelovanju med navedenimi institucijami, znotraj 

te naloge. 

II 

7.3.d V sodelovanju z 

drugimi lokalitetami med-

narodnega pomena znotraj 

organizacije UNESCO 

izvajati aktivnosti za skup-

no predstavitev (skupne 

publikacije, tematske 

razstave …) 

I–II, VII–

VIII, XII 2.461,53 1.461,53 1.000,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Debevec 

Z lokacijami v tujini bo izveden osnutek pregledne študije za primerjavo socio-ekonomskih raziskav z namenom 

opredelitve koristi turizma v zavarovanih območjih, ki bo izvedena v sodelovanju z mrežo fakultet. 

II 

7.3.e V sodelovanju z 

upravljavci zavarovanih 

območji znotraj Alpske 

mreže izvajati skupne 

aktivnosti 

I–XII 3.223,74 223,74 3.000,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Peric 

Nadaljevale se bodo aktivnosti v mreži alpskih parkov Alparc, predvideno je tudi plačilo letne članarine. V okviru 

delovanja v Alpski mreži se bo PŠJ udeležil tradicionalnega memoriala Danilo Re. 

II 

7.3.f V sodelovanju z 

upravljavci znotraj mreže 

zavarovanih območij 

Europarc izvajati skupne 

aktivnosti 

I–XII 3.149,35 649,35 2.500,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Zorman 

PŠJ bo še naprej sodeloval tudi pri aktivnostih evropske mreže parkov Europarc. V okviru te naloge je predvi-

deno tudi plačilo letne članarine in udeležba na letni konferenci ali drugih dogodkih v okviru mreže. 

II 

7.3.g V sodelovanju z 

upravljavci turističnih jam 

znotraj mednarodne spe-

leološke zveze ISCA izvaja-

ti skupne aktivnosti 

I–XII 5.267,35 767,35 4.500,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Zorman 

Nadaljevalo se bo sodelovanje s turističnimi jamami, dogodki in seminarji v okviru mednarodnega združenja 

turističnih jam ISCA.  

I 

7.3.h Vodenje in koordi-

nacija priprave serijske 

nominacije Dinarskega 

krasa za vpis na seznam 

svetovne dediščine 

I–XII 29.950,00 25.721,61 4.228,39 0,00 
NVF, 

MK 
Cerkvenik 

Nadaljevala se bo priprava skupne kandidature za vpis Dinarskega krasa na seznam svetovne dediščine. Glavni 

cilj za leto 2014 je sprememba vpisa Klasičnega krasa na poskusnem seznamu v Dinarski kras. Poleg tega je cilj 

sprejeti dokument o sodelovanju med državami partnericami in pričetek študije primerjalne analize. Na državni 

ravni se bodo pričeli postopki urejanja statusov predlaganih območij, nadaljevalo se bo zbiranje gradiva. 
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II 

7.3.i Z namenom izmenja-

ve izkušenj in izboljšanja 

upravljanja navezati stike z 

drugimi upravljavci zava-

rovanih območij ali institu-

cijami, ki niso navedeni 

zgoraj 

I–XII 2.283,11 783,11 1.500,00 0,00 
MOP, 

NVF 
Peric 

PŠJ se bo udeležil redne letne konference Parki Dinaridi in srečanja Čovek i krš. 

  
7.4 Splošne naloge in 

aktivnosti 
20.976  638.789,57 265.141,78 346.327,79 27.320,00    

I, II, III 

7.4.a Izvajati upravno-

administrativne in organi-

zacijske naloge (načrtova-

nje, poročanje, vodenje 

nepremičnin, organiziran-

je, strokovne predstavitve, 

koordiniranje) 

I–XII 111.675,82 94.916,36 4.759,46 12.000,00 
MOP, 

NVF 

direktor in 

zaposleni 

PŠJ bo kot doslej izvajal redne upravno-administrativne in organizacijske naloge (načrtovanje, poročanje, vode-

nje nepremičnin, organiziranje, kadrovske zadeve, zaposlovanje, strokovne predstavitve, koordiniranje). 

Zaradi prehoda na e-račune bo v letu 2015 izveden nakup spletnega programa e-registrator in povezava s pro-

gramom za prodajo vstopnic in prodajo spominkov. 

Predviden je nakup štirih novih računalnikov in fotoaparata. 

I 

7.4.b Izvesti reorganizaci-

jo zavoda za odpravo 

ugotovljene pomanjkljivos-

ti in zagotoviti izvajanje 

novih aktivnosti 

I–XII 1.398,41 1.398,41 0,00 0,00 
MOP, 

NVF 
direktor 

PŠJ bo v letu 2015 na podlagi nove sistemizacije izvedel ustrezne kadrovske uskladitve.  

  
7.4.c Pripravljati in voditi 

domače in mednarodne 

projekte 
I–XII 8.963,50 8.963,50 0,00  0,00  

MOP, 

NVF 

 Vodje 

projektov 

II Living Landscape I–IV 4.500,00 0,00 2.000,00 2.500,00 
NVF, 
EU, Kranjc 

V okviru rednih dejavnosti se bo izvajala koordinacija projektnih aktivnosti. Izdelala se bodo vmesna in zaključ-

no poročilo. Porabljena bodo finančna sredstva še za poslednji dve projektni aktivnosti v skladu s projektnim 

stroškovnikom, tj. ustanovitev konzorcija za kraško suhozidno gradnjo (3.2.b) in zaključno javno srečanje pro-

jektnih partnerjev s predstavitvijo projekta (4.5.a).   

II Škocjanska okapnica I–IV 10.433,33 30,00 83,33 10.320,00 
NVF, 
EU, 

Leader 

Zorman/  

Lozej 

V okviru projekta se bo zaključilo s snemanjem kadrov, vezano na projektno vsebino ter pričelo s finalizacijo, 

montažo in drugimi nalogami v sklopu projekta. 

I Škocjan-Risnjak I–VI 36.200,00 0,00 36.200,00 0,00 

 NVF, 

SVRK, 
EU 

Peric 

V okviru IPA programa Slo-Hrv se bo nadaljeval in do junija končal projekt Škocjan-Risnjak. Izdelala se bodo 

vmesna in končno poročilo. Več o aktivnostih v poglavju o projektih. 

II RoofOfRock I–IX 33.385,00 18.900,00 14.485,00 0,00 

NVF, 
SVRK, 

EU 
Peternelj 

V okviru projekta RoofOfRock, ki se bo zaključil konec septembra, bodo glavne aktivnosti usmerjene v pripravo 

skupnih smernic in priporočil za pridobivanje in uporabo ploščastega apnenca v arhitekturi, pri konzervatorski 
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obnovi objektov kulturne dediščine in zaščiti nahajališč pomembnih fosilov kot naravne dediščine. V okviru pro-

jekta se bo dokončala priprava spletne in mobilne GIS aplikacije s celotno bazo podatkov o geologiji območja, 

primerni uporabi gradbenega kamna v arhitekturi, trajnostnem izkoriščanju ploščastega apnenca in natančno 

proučitvijo 25 izbranih objektov z geološkega in konzervatorskega stališča. 

PŠJ bo sodeloval pri vseh delovnih sklopih, se udeleževal rednih delovnih sestankov na projektu, poleg tega pa 

bo junija organiziral zaključni promocijski dogodek projekta, ter sodeloval pri pripravi večjega števila poljudnih 

in strokovnih publikacij na temo projekta. 

II Prokarst I–XII 182.500,00 23.000,00 159.500,00 0,00 

MOP, 

NVF, 

SVRK, 

EAA 

Šturm 

Cilj projekta je prispevati k uspešnemu dolgoročnemu varstvu območij Natura 2000 in drugih območij naravnih 

vrednot na Krasu, in s tem tudi k celovitemu trajnostnemu razvoju tega območja. Projekt je namenjen obliko-

vanju primerov dobre prakse pri povezovanju ohranjanja narave z usmerjanjem trajnostnega razvoja podeželja 

in iskanjem novih možnosti ohranjanja in spremljanja stanja ključnih vrst in habitatnih tipov. Če bo projekt 

odobren, bodo stroški znotraj nalog 1.1, 1.3, 2.3, 4.6.e, 6.1.f, 7.4.a, 7.4.c, 7.3.f in 7.4.i deloma poravnani iz 

projekta. 

II Innervision VI–XII 36.500,00 12.500,00 21.500,00 2.500,00 EU Peternelj 

V kolikor bo projekt odobrila Evropska komisija, je v letu 2015 s strani PŠJ (ki bo vodja delovnega sklopa 

komunikacija in ozaveščanje) predvidena izdelava spletne strani in celostne vizualne podobe projekta ter 

ozaveščanje najširše javnosti skozi različne, tudi socialne, medije. PŠJ bo, kot končni uporabnik storitve, pričel s 

pripravo dokumenta, v katerem bodo natančno ovrednotene in opredeljene potrebe, želje in tehnične zahteve 

pri izvedbi 3D skeniranja jame in izdelavi 3D modela jame.   

I, II, III 
7.4.d Pripravljati mnenja, 

pogodbe, obvestila in 

informacije 
I–XII 279,68 279,68 0,00 0,00 

MOP, 

NVF 
direktor 

Po potrebi bodo pripravljena različna mnenja, pogodbe o sodelovanju in izvajanju nalog in storitev ter informa-

cije za zaposlene in pristojne službe. 

I 

7.4.e Sodelovati pri uprav-

ljanju in zajemanju podat-

kov pri samodejni meteo-

rološki postaji parka 

I–XII 5.155,90 5.155,90 0,00 0,00 
MOP, 

NVF Debevec 

Izvajala se bodo redna vzdrževalna dela z odvzemom vzorcev vode na meteorološki in padavinski postaji 

Škocjan. 

II 
7.4.f Skrbeti za odnose z 

javnostmi 
I–XII 9.829,80 1.829,80 8.000,00 0,00 

MOP, 

NVF direktor 

Pisalo se bo članke o izvedenih aktivnostih in ažuriralo spletne portale Parka Škocjanske jame, Promocijsko 

kongresnega centra Pr Nanetovh, Biodiverziteta med naravo in kulturo, Monitoring lokacij svetovne dediščine 

UNESCO in FB profilov PŠJ. 

S pomočjo zunanje sodelavke se bo okrepilo odnose z javnostjo preko rednega informiranja in obveščanja 

medijev preko javnih omrežij. 

I, II, III 
7.4.g Izvajati finančno-

računovodske naloge 
I–XII 36.253,54 36.253,54 0,00 0,00 

MOP, 

NVF Hrib D. 

V finančno-računovodski službi bo pripravljen letni finančni načrt za leto 2015 in načrt za leto 2016, finančno 

poročilo za leto 2014, polletno finančno poročilo za leto 2015, vmesna poročila za potrebe MOP in drugih upo-

rabnikov. Vodenje poslovnih knjig se bo izvajalo v skladu s sprejetim proračunom RS, izhodišči MOP, veljavno 

zakonodajo, ki ureja javne finance, sistem plač v javnem sektorju, in drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje 

posrednih proračunskih uporabnikov. 

II 
7.4.h Vzdrževati poslovne 

prostore, material in 

opremo 
I–XII 120.128,44 40.128,44 80.000,00 0,00 

MOP, 

NVF Opara 
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Potekalo bo redno tehnično vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme: 

- vzdrževanje avtoparka, 

- redno mesečno vzdrževanje poševnega dvigala, 

- redno vzdrževanje dvigala v Matavunu 8 in na sprejemnem centru, 

- redno mesečno vzdrževanje računalniške opreme, 

- vzdrževanje jamske infrastrukture (osvetlitev, ograje, pohodne poti), 

- vzdrževanje učnih poti, 

- vzdrževanje vseh objektov v lasti PŠJ. 

Za potrebe vzdrževanja je predvidenih 1.000 ur študentskega dela.  

II 

7.4.i Povečevati usposob-

ljenost in učinkovitost 

posameznih služb (interna 

izobraževanja, udeležba na 

seminarjih, udeležba na 

mednarodnih kongresih, 

samoizobraževanje) 

I–XII 25.593,28 20.793,28 4.800,00 0,00 
MOP, 

NVF direktor 

Uslužbenci PŠJ se bodo udeleževali izobraževanj, seminarjev, usposabljanj, konferenc, tečajev za boljše oprav-

ljanje delovnih nalog.  

Zaradi novih potreb po znanju s področja elektronike, kot posledica zamenjave električne in komunikacijske 

infrastrukture v Škocjanskih jamah in na sprejemnem centru, je predvideno izobraževanje zaposlenega na tem 

področju. 

I, II, III 

7.4.j Nabava opreme za 

varnost zaposlenih in 

delovnih oblačil (uniform 

za zaposlene) ter izvajanje 

aktivnosti v zvezi z varnos-

tjo, zdravjem pri delu in 

požarnim varstvom 

I–XII 15.992,87 992,87 15.000,00 0,00 
MOP, 

NVF Lozej 

V skladu z zakonodajo se bo v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva 

nabavilo zaščitno opremo, jamarsko opremo in delovno obleko v skladu s pravilnikom, izvajalo zdravniške 

preglede, izvajalo preglede sredstev za gašenje požarov in po potrebi usposabljalo zaposlene. 
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Število ur na zaposlenega za izvedbo 7. cilja 

 

Zaposleni Število ur Zaposleni Število ur Zaposleni Število ur 

Ščuka 1.780 Opara 570 Čehovin 32 

Pečar 300 Smerdelj 750 Može 40 

Zorman 438 Martinčič 300 Cerkvenik 1.848 

Hrib D. 1.776 Polh 246 Peternelj 1.376 

Tominc 1.776 Požar 104 
Koordinator projekta 

PROKARST 
1.880 

Hrib A. 1.808 Lozej 287 
Koordinator projekta 

PROKARST 
952 

Ivančič 1.752 Iulita 242 Honorarni vodniki 1.040 

Debevec-Gerjevič 626 Kranjc 669 Pripravnik pravnik 940 

Šturm 250 Fajdiga 108 Pripravnik biolog 24 

Peric 818 Koder 172 Skupaj število ur 22.904 

 

 

Razdelitev skupnih odhodkov za 7. cilj po virih financiranja 

 

 
 

 

Graf 1: Razdelitev odhodkov po  ciljih 

 

 

Naloge in aktivnosti Skupaj odhodki Plače
 Plače 

proračun

Plače projekti - 

RS

Plače projekti -  

EU

Plače projekti - 

drugo

Plače nejavni 

vir financiranja

Plače tržna 

dejavnost
Plače SKGZ

Materialni 

stroški

Stroški 

projekti -RS

Stroški 

projekti - EU

Stroški projekti 

in programi  - 

drugi viri

Stroški - 

nejavni vir 

financiranja

Stroški - tržna 

dejavnost
Stroški SKGZ Investicije Investicije - projekti EU

Investicije - 

projekti RS

Investicije - 

projekti drugi 

viri

Investicije - 

nejavni vir 

inancrianja

Investicije SKZG

7. Učinkovito delovanje 

upravljavca in 

mednarodno 

sodelovanje

704.057,73 304.981,55 132.749,09 10.167,50 47.137,50 25,50 113.224,65 1.677,31 0,00 371.756,18 27.997,25 194.075,50 11.073,83 138.609,60 0,00 0,00 27.320,00 4.625,00 250,00 8.772,00 13.673,00 0,00



 44 

Vsi stroški in investicije po nalogah in aktivnostih skupaj s fiksnimi stroški (v EUR): 

 

 
 

 
 

 

Graf 2: Skupaj stroški plač, materialni stroški in investicije  

 

 
 

Graf 3: Skupaj odhodki po virih financiranja  
 

 

Stroški po nalogah in 

aktivnostih
Skupaj odhodki Plače

 Plače 

proračun-MOP

Plače projekti - 

RS

Plače projekti -  

EU

Plače projekti - 

drugo

Plače nejavni 

vir financiranja

Plače tržna 

dejavnost
Plače SKGZ

Od 1 do 7 2.178.008,08 811.653,90 419.454,00 10.167,50 47.137,50 25,50 267.961,30 17.475,27 49.432,83

Fixni stroški 200.000,00

Skupaj od 1  do 7 2.378.008,08 811.653,90 419.454,00 10.167,50 47.137,50 25,50 267.961,30 17.475,27 49.432,83

Materialni 

stroški

Stroški 

projekti -RS

Stroški 

projekti - EU

Stroški projekti 

in programi  - 

drugi viri

Stroški - 

nejavni vir 

financiranja

Stroški - tržna 

dejavnost
Stroški SKGZ Investicije Investicije - projekti EU

Investicije - 

projekti RS

Investicije - 

projekti drugi 

viri

Investicije - 

nejavni vir 

inancrianja

Investicije SKZG

790.034,18 27.997,25 194.075,50 12.073,83 491.095,70 32.524,73 32.267,17 576.320,00 194.795,50 33.809,50 8.772,00 290.943,00 48.000,00

200.000,00 200.000,00

990.034,18 27.997,25 194.075,50 12.073,83 691.095,70 32.524,73 32.267,17 576.320,00 194.795,50 33.809,50 8.772,00 290.943,00 48.000,00
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3.1 PROJEKTI PŠJ V LETU 2015 

 

Naslov projekta: RoofOfRock – APNENEC KOT SKUPNI IMENOVALEC NARAVNE IN 

KULTURNE DEDIŠČINE VZDOLŽ ZAKRASELEGA DELA JADRANSKE 

OBALE (RoofOfRock - LIMESTONE AS THE COMMON DENOMINATOR 

OF NATURAL AND CULTURAL HERITAGE ALONG THE KARSTIFIED 

PART OF THE ADRIATIC COAST) 

Vir sredstev: Adriatic IPA, Cross-border cooperation 2007–2013 

Cilji projekta: Demonstrirati in promovirati pravilno izbiro in trajnostno rabo gradbenega 

kamna vzdolž kraške jadranske obale. 

Opis aktivnosti v 

letu 2015: 
- vodenje, koordinacija in upravljanje projekta, 

- dokončanje analize o uporabi gradbenega kamna skozi čas ter 

prepoznavanje primerov dobrih in slabih praks, 

- dokument s skupnimi priporočili/smernicami za uporabo ploščastega 

apnenca pri obnovi objektov kulturne dediščine, za sonaravno pridobi-

vanje ploščastega apnenca, poenoten za vse štiri sodelujoče države na 

projektu 

- organizacija zaključnega promocijskega dogodka projekta 

- izdelava spletne in mobilne GIS-aplikacije. 

Glavni rezultati: 

 

- spletna in mobilna GIS-aplikacija s povezavo podatkov o uporabi 

gradbenega kamna v arhitekturne namene, izrabi naravnih virov ter 

trajnostnem izkoriščanju kamna, 

- smernice za skupno upravljanje potencialnih virov gradbenega kamna v 

povezavi z naravno dediščino, 

- ozaveščanje širše javnosti o pravilni rabi kamna v gradbene namene, 

- izboljšanje znanja o značilnostih in razporeditvi primernih gradbenih 

kamnov ob jadranski obali, 

- niz publikacij za strokovno javnost, 

- višja ozaveščenost o pomenu ohranjanja kulturne dediščine. 

Vrednost projekta: 2.162.389,89 EUR, delež PŠJ 119.799,64 EUR 

od tega sofinanciranje IPA (85 %): 101.829,69 EUR, PP 918910; sofinanciranje 

države (10 %): 11.979,97 EUR, PP 919010; sofinanciranje PŠJ (5 %): 

5.989,98 EUR 

Stroški v letu 2015 

(v EUR):  

Stroški PŠJ 

(5 %) 
RS 

(10 %) 
ESSR 

(85 %) 
Skupaj 

stroški 

ZAPOSLENI 945,00 1.890,00 16.065,00 18.900,00 

ZUNANJI IZVAJALCI 276,75 553,50 4.704,75 5.535,00 

OPREMA 0,00 0,00 0,00 0,00 

POTOVANJ in NAS-

TANITVE 75,00 150,00 1.275,00 1.500,00 

SREČANJA in 

DOGODKI 350,00 700,00 5.950,00 7.000,00 

MATERIALNI STROŠ-

KI 22,50 45,00 382,50 450,00 
SKUPAJ 1.669,25 3.338,50 28.377,25 33.385,00 

 

Trajanje: 36 mesecev (oktober  2012–september 2015) 

Število ur: 1.376 

Partnerji: Geološki zavod Slovenije (Slo) (vodilni partner); Univerza na Primorskem – 
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 Znanstveno raziskovalno središče (Slo); Univerza v Trstu (It); Občina Dolina (It); 

Agencija za razvoj Splitsko-dalmatinske županije (RERA) (Hr); Razvojna agencija 

Zadarske županije ZADRA (Hr); Razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske 

županije (DUNEA) (Hr); Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke 

(HERAG); Razvoja agencija IDA (Hr); Park Škocjanske jame (Slo) 

Status projekta: Projekt se izvaja. 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

2.1.e Spodbujati hidrološke, geomorfološke in geološke raziskave 

3.1.a Spremljati stanje kulturne dediščine 

3.1.b Organizirati in izvajati raziskovanje in dokumentiranje kulturne dediščine 

3.1.g Zagotoviti ustrezne strokovne predloge za izvajanje varstva kulturne 

dediščine 

3.1.i Izdati tematske publikacije za izvajanje ustreznega varstva kulturne 

dediščine 

4.5.a V obnovljenem kulturnem spomeniku Matavun 8 organizirati strokovna 

srečanja in izobraževanja (konference, simpozije, delavnice, seminarje) 

4.6.e Organizirati tematska predavanja, strokovne ekskurzije in delavnice za 

lokalno prebivalstvo in drugo zainteresirano javnost (varstvo narave, ohranjanje 

kulturne dediščine, ohranjanje kulturne krajine …) 

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

vode, prostor …) 

7.4.a Izvajati upravno-administrativne in organizacijske naloge (načrtovanje, 

poročanje, vodenje nepremičnin, organiziranje, strokovne predstavitve, 

koordiniranje) 

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

7.3.f Skrbeti za odnose z javnostmi 

7.4.i Povečevati usposobljenost in učinkovitost posameznih služb (interna 

izobraževanja, udeležba na seminarjih, udeležba na mednarodnih kongresih, 

samoizobraževanje) 

 

Naslov projekta: LIVING LANDSCAPE, Živa krajina Krasa: raziskovalni in izobraževalni 

projekt na področju prepoznavanja in valorizacije čezmejne dediščine 

in okolja 

Vir sredstev: Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013/INTERREG 

Cilji projekta: Splošni cilji so varovanje, poznavanje in dostopnost kulturne dediščine ter 

spodbujanje kulturnih izmenjav. Operativni cilji so: 1) valorizacija in varstvo na 

podlagi interdisciplinarnih raziskav, 2) primerjava zakonodajnih in drugih 

ureditev na obeh straneh meje z usklajevanjem varstvenih in razvojnih potreb, 

3) izboljšanje oblik obveščanja. Ključni cilj je ozaveščanje prebivalstva, lokalnih 

skupnosti in njihovih upraviteljev. 

Opis aktivnosti: Glavni delovni sklopi so koordinacija in upravljanje projekta, raziskovanje, 

izobraževanje, pilotne dejavnosti in komunikacijski načrt. V letu 2015 bo PŠJ 

ustanovil konzorcij za kraško suhozidno gradnjo in organiziral zaključno javno 

srečanje projektnih partnerjev s predstavitvijo projekta. 

Glavni rezultati: 

 

S sodelovanjem univerze, ustanov za varstvo dediščine, lokalnih in regionalnih 

skupnosti ter našega parka bodo v okviru projekta z raziskovalnimi, 

izobraževalnimi in pilotnimi dejavnostmi pripravljena in predstavljena gradiva za 

spoznavanje in valorizacijo svetovno znanega, a neizkoriščenega potenciala 

kraške krajine in gradiva, ki bodo podlaga za odločanje na področju ohranjanja 

in razvoja Krasa (aktualna vprašanja o parkovni ureditvi, vpis v UNESCO). 

Vrednost projekta: 390.000 EUR; delež PŠJ: 26.200 EUR (od tega 1.310 EUR krije PŠJ, 22.270 EUR 
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krije EU, 2.620 EUR krije RS) 

Stroški v letu 2015 

(v EUR): 
 Stroški PŠJ (5 %) RS (10 %) ESSR 

(85 %) 
Skupaj stro-

ški 

ZAPOSLENI 0,00 0,00 0,00 0,00 

ZUNANJI IZVAJALCI 100,00 200,00 1.700,00 2.000,00 
OPREMA 125,00 250,00 2.125,00 2.500,00 

SREČANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 

MATERIALNE 
STORITVE 0,00 0,00 0,0 0,00 

SKUPAJ 225,00 450,00 3.825,00 4.500,00 
 

Trajanje: 30 mesecev (1. 10. 2012–31. 3. 2015) 

Število ur: 324 

Partnerji: 

 

Univerza na Primorskem, Koper; Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija; 

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine Slovenije – 

Območna enota Nova Gorica; Soprintendenza per i beni storici, artistici ed 

etnoantropologici del FVG (Javni zavod za varstvo zgodovinske, umetniške in 

etnoaltropološke dediščine za FJK); Provincia di Trieste (Provinca Trst); Comune 

di Duino Aurisina (Občina Devin Nabrežina) 

Status projekta: Projekt se izvaja. 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

3.1.h Koordinirati vpis kraške suhozidne gradnje v register žive kulturne 

dediščine 

3.2.b Vzpostaviti in izvajati aktivnosti v okviru konzorcija za kraške suhozide 

4.5.a V obnovljenem kulturnem spomeniku Matavun 8 organizirati strokovna 

srečanja in izobraževanja v okviru mednarodnih konvencij, zvez in programov 

7.3.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

 

Naslov projekta: ŠKOCJANSKA OKAPN'CA – Jama in poti njenih raziskovalcev 

Vir sredstev: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja LEADER (85 %), PŠJ (15 %) 

Cilji projekta: Cilji projekta so predstavljanje naravne in kulturne dediščine parka, ki je 

povezana s primerno rabo in odnosom do dediščine. Prednostne naloge so 

predstavitev življenja v jamskem okolju z namenom ohranitve in varovanja ter 

predstavitev raziskovanja jam skozi zgodovino. Z oblikovanjem primernega 

odnosa do dediščine zagotavljamo primerno rabo v povezavi s turizmom. Pri 

tem zadovoljimo tudi potrebe posebnih skupin in pripomoremo k prepoznavnosti 

območja. Predstavitev bo obogatitev turistične ponudbe ter bo vplivala na boljšo 

izkoriščenost naravne in kulturnozgodovinske dediščine. 

Opis aktivnosti: - Nabava snemalne opreme oziroma rekvizitov, 

- snemanje filma in fotografij, ki bo večinoma potekalo na terenu in v 

specifičnih razmerah, 

- povezovanje in sodelovanje vseh akterjev pri scenariju in snemanju, 

- montaža gradiva, ki bo potekalo v sodelovanju s produkcijsko hišo, in 

izdelava DVD-ja, 

- premiera filma na festivalu znanstvenega in raziskovalnega filma 

JAMNARKULT v Parku Škocjanske jame, Slovenija. Projekcije filma na 

informacijskih točkah v PŠJ in na festivalih. 

Glavni rezultati: 

 

Rezultati bodo promocijsko izobraževanje za zagotavljanje primerne rabe 

naravne in kulturne dediščine v povezavi s šolami in mladino. Dvig 

ozaveščenosti domačinov in preostale javnosti o pomenu, naporih, potrebi po 

varovanju, o novih produktih, trajni rabi virov in promociji območja ter 
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povečanje prepoznavnosti. Rezultat bo tudi razširjen fond izobraževalno-

promocijskega gradiva – dva nova DVD-ja različnih dolžin (20 in 40 minut), in 

posledično povečanje števila obiskovalcev na zavarovanem in širšem območju. 

Partnerji: Jamarsko društvo Gregor Žiberna Divača 

Vrednost projekta: SKUPAJ projekt 45.418,40 EUR;  

ZA LETO 2015: projektna sredstva 8.868,33 EUR, delež PŠJ 1.565,00 EUR 

Stroški v letu 2015 

(v EUR):  Stroški PŠJ (15 %) 
LEADER 

(85 %) 
Skupaj 

stroški 

ZAPOSLENI 4,50 25,50 30,00 

ZUNANJI IZVAJALCI 1.548,00 8.772,00 10.320,00 

MATERIALNI STROŠKI 12,50 70,83 83,33 

SKUPAJ 1.565,00 8.868,33 10.433,33 
 

Trajanje: 32 mesecev (1. 9. 2012–24. 4. 2015) 

Število ur: 300 

Status projekta: Projekt se izvaja. 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

4.6.a Ponatisniti stare in izdati nove tematske publikacije (zemljevide, prospek-

te, publikacije, drugo promocijsko gradivo) 

 

Naslov projekta: Priprava skupne nominacije za vpis Dinarskega krasa na seznam 

svetovne dediščine 

Vir sredstev: MOP, MK, PŠJ 

Cilji projekta: Vpis Dinarskega krasa na Unescov seznam svetovne dediščine 

Opis aktivnosti v 

letu 2014: 

Koordinacija projektnih partnerjev in priprava gradiv 

Glavni rezultati: 

 

Uvrstitev na poskusni seznam (v Sloveniji pomeni to preimenovanje sedanjega 

vpisa »Klasični kras« v »Dinarski kras«), uvrstitev na seznam svetovne 

dediščine 

Vrednost projekta: / 

Stroški v letu 2015: Stroški projekta znašajo 29.920,00 EUR (25.721,61 EUR za plače, 4.228,39 EUR 

za materialne stroške) 

Financiranje projekta:  MK: 5.000,00 EUR, PŠJ: 24.950,00 EUR  

Trajanje: 2011–2015 (okvirno) 

Število ur: 1.848 

Partnerji: Bosna in Hercegovina, Črna gora, Italija, Hrvaška, Srbija, Slovenija, Albanija 

Status projekta: Projekt se izvaja 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

7.3.i Vodenje in koordinacija priprave serijske nominacije Dinarskega krasa za 

vpis na seznam svetovne dediščine 

 

Naslov projekta: Vlaganja v obnovo turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči 

jami ter I. faza obnove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v 

Matavunu 

Vir sredstev: Evropski sklad za regionalni razvoj ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo 

Cilji projekta: - Strateški cilj »Ohranjevanje in varovanje narave v jami in uskladitev 

turistične infrastrukture v jami v Tihi in Šumeči jami s standardi 

podobnih turističnih jam v svetu« (cilja 1 in 2 PVR PŠJ), 

- strateški cilj »Zmerno povečevanje turističnega obiska Tihe in Šumeče 
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jame v Parku Škocjanske jame« (cilja 4 in 7 PVR PŠJ); 

- strateški cilj »Doseganje pozitivnih eksternalij (koristi) v okolju« (cilj 

4in delno cilj 6 PVR PSJ); 

- strateški cilj » Dvig ravni zadovoljstva turistov v Parku Škocjanske 

jame«. 

Opis aktivnosti v 

letu 2015: 

Obnova jamske infrastrukture v Tihi in Šumeči jami v Škocjanskih jamah; 

postavitev nadzornih točk – tako imenovana pristopna kontrola – vhoda in 

izhoda turistov v jamo in iz nje pred vhodom v jamo; dograditev sedanjega 

objekta z nadzornim centrom za spremljanje vstopa v jamo in izstopa iz nje ter 

videonadzora turistov v jami. 

Glavni rezultati: 

 

Prenovljena turistična infrastruktura v Tihi in Šumeči jami, vzpostavljena 

kontrola vhoda v jamo in izhoda iz nje ter dograjen sprejemni center. 

Vrednost projekta: 1.650.000 EUR 

Stroški v letu 2015 

(v EUR): 

Vzpostavitev pristopnih kontrol in videonadzora v jami: 223.730,00 EUR, (po 

proračunskih postavkah 683710 in 695910) 

Trajanje: 2013–2015 

Število ur: 1.100 

Partnerji: / 

Status projekta: Projekt se izvaja. 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

4.2.b Obnoviti najbolj dotrajane odseke poti v Šumeči jami (pohodne površine, 

ograje …) 

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) 

 

Naslov projekta: SKUPNI SISTEM VREDNOTENJA TRAJNOSTNOSTI UPRAVLJANJA Z 

VODNIMI VIRI PARKOV ŠKOCJANSKE JAME IN RISNJAK; akronim 

Škocjan – Risnjak 

Program EU: Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007–2013 

Cilji projekta: - Doseči učinkovito in usklajeno sodelovanje javnosti na obeh straneh 

meje za vzdržnost naporov pri ohranjanju vodnih virov, 

- doseči primerljivo, pregledno ter vsakomur dostopno in razumljivo 

vrednotenje učinkovitosti in trajnostnega upravljanja vodnih virov, 

- seznaniti najširšo javnost z možnostjo in prednostmi spremljanja in 

nadzora kakovosti upravljanja voda pri načrtovanju rabe prostora, 

- približati javnosti način vrednotenja okoljskega, ekonomskega in 

socialnega kapitala vodnih virov, 

- z uporabnim orodjem olajšati upravnim ustanovam odločanje in 

izbiranje politično sprejemljivih ukrepov, 

- izboljšati okoljsko ozaveščenost o pomenu vodnih virov na čezmejnem 

območju in krepitev zavedanja o potrebi po čezmejni vzpostavitvi 

vodovarstvenih pasov, 

- omogočiti pospešitev razvoja rabe obmejnega prostora z zmanjšanim 

tveganjem za vodne vire. 

Opis aktivnosti v 

letu 2015: 
- Vzpostaviti informacijski sistem za sodelovanje javnosti pri vrednotenju 

učinkovitosti upravljanja voda, 

- dokončati dodatne raziskave in analizo sedanjih podatkov za 

opredelitev potenciala in ogroženosti vodnih virov na območju zaledja 
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parkov Škocjanske jame in Risnjak, 

- preučiti prenosljivost primera dobre prakse vrednotenja trajnostnega 

upravljanja vodnih virov (predvidoma po metodologiji »Lemano« z 

mejnega območja med Francijo in Švico), 

- izdelati prilagojeno metodologijo vrednotenja, 

- izvesti vrednotenje trajnostnega upravljanja vodnih virov v parkih 

Škocjanske jame in Risnjak ter seznaniti širšo javnost z rezultati 

vrednotenja. 

Glavni rezultati: 

 

- Skupno komunikacijsko orodje za vrednotenje trajnostnega upravljanja 

vodnih virov in pomoč pri sprejemanju odločitev o ukrepih; 

- usposobljene osebe – uporabniki orodja; 

- seznanjene ciljne skupine oziroma njihovi predstavniki, 

- vključenost prednostnih ukrepov v akcijske načrte, 

- skupna publikacija o rezultatih vrednotenja trajnostnega upravljanja 

vodnih virov, 

- število udeležencev na predavanjih in ekskurzijah na čezmejnem 

območju (Ilirska Bistrica, Čabar), 

- število udeležencev novinarskih konferenc na območju izvajanja 

projekta. 

Vrednost projekta: Stroški projekta: 271.486,20 EUR; zahtevani znesek sredstev IPA: 

230.763,27 EUR; stroški PŠJ: 54.500 EUR. 

Trajanje: 1. 1. 2013–30. 6. 2015 

Število ur: 160 

Stroški v letu 2015 

(v EUR): 

2015 Stroški PŠJ 

(5%) 

RS (10%) ESSR (85%) Skupaj 

odhodki 

ZAPOSLENI 0,00 0,00 0,00 0,00 
ZUNANJI 
IZVAJALCI 1.770,00 3.540,00 30.090,00 35.400,00 

OPREMA 0,00 0,00 0,00 0,00 
POTOVANJA 
in 
NASTANITVE 0,00 0,00 0,00 0,00 
SREČANJA in 
DOGODKI 15,00 30,00 255,00 300,00 
MATERIALNI 
STROŠKI 25,00 50,00 425,00 500,00 

SKUPAJ 1.810,00 3.620,00 30.770,00 36.200,00 
 

Partnerji: 

 

Park Škocjanske jame (vodilni partner), Inštitut za raziskovanje krasa ZRC 

SAZU, Geološki zavod Slovenije, Nacionalni park Risnjak, Geotehnički fakultet 

Varaždin, Sveučilište Zagreb, Grad Delnice 

Status projekta: Projekt se je začel izvajati v začetku leta 2014 in bo končan v letu 2015. 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

1.1.c Spodbujati speleološke, biospeleološke, hidrogeološke in geološke 

raziskave 

2.1.e Spodbujati hidrološke, geomorfološke in geološke raziskave 

4.6.a Ponatisniti stare in izdati nove tematske publikacije (zemljevide, 

prospekte, publikacije, drugo promocijsko gradivo) 

4.6.b Pripraviti in izvajati izobraževalne programe za učitelje, učence, dijake in 

študente (program naravoslovnih ekskurzij PŠJ), s posebnim poudarkom na 

mreži šol parka 

4.6.e Organizirati tematska predavanja, strokovne ekskurzije in delavnice za 

lokalno prebivalstvo in drugo zainteresirano javnost (varstvo narave, ohranjanje 
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kulturne dediščine, ohranjanje kulturne krajine…) 

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

tematska predavanja in ekskurzije (varstvo narave, kulturna dediščina, ekološko 

kmetovanje …) 

6.1.d Občasno, po potrebi, spremljati in analizirati osnovne fizikalno-kemijske 

parametre najpomembnejših vodnih virov v porečju Reke 

6.1.f Pridobivati podatke državnih monitoringov (biotska raznovrstnost, 

gozdovi, vode, prostor …) 

6.1.g Sodelovati pri pripravi razvojnih in prostorskih dokumentov občin na 

širšem območju parka na podlagi naravovarstvenih smernic 

7.4.a Izvajati upravno-administrativne in organizacijske naloge (načrtovanje, 

poročanje, vodenje nepremičnin, organiziranje, strokovne predstavitve, 

koordiniranje) 

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

7.3.f Skrbeti za odnose z javnostmi 

7.4.i Povečevati usposobljenost in učinkovitost posameznih služb (interna 

izobraževanja, udeležba na seminarjih, udeležba na mednarodnih kongresih, 

samoizobraževanje) 

 

Naslov projekta: INNERVISION -  Interior and other no-GNSS covered 3D Vision for 

Cultural Heritage 

Vir sredstev: Horizon 2020 (Evropska komisija) 

Cilji projekta: Razviti novo tehnologijo mobilnega 3D zajemanja podatkov za hitro 3D 

dokumentacijo zaprtih prostorov in razviti metode, ki bodo raziskovalcem 

omogočile digitalizacijo objektov, ki jih do sedaj ni bilo mogoče doseči s cenovno 

dostopno metodologijo in enostavno uporabo. Tekom projekta se bo razvilo tri 

različne prototipe naprav, ki bodo omogočile enostavnejše, dostopnejše in 

cenejše 3D skeniranje objektov, in sicer: *t.i. backpack version, *t.i. ground 

vehicle version, *t.i. flying version. Nove metode in orodja bodo narejene z 

namenom lažje uporabe pri končnih uporabnikih in bodo cenovno dostopnejše. 

Prototipi bodo testirani na treh izbranih lokacijah in sicer: Škocjanske jame 

(Slovenija), Villa Adriana (Italija), Eleutherna in jama Alepotrypa (Grčija) 

Opis aktivnosti v 

letu 2015: 
- vodenje, koordinacija in upravljanje projekta, 

- izdelava spletne strani in celostne vizualne podobe projekta, ozaveščan-

je najširše javnosti skozi različne, tudi socialne, medije 

- definiranje potreb, želja in zahtev končnega uporabnika 3D skeniranja in 

3D modela (tudi PŠJ kot testnega uporabnika) 

Glavni rezultati: 

 

- izdelava treh različnih prototipov naprav za enostavnejše, cenejše in 

dostopnejše 3D skeniranje objektov v najširšem smislu 

- testiranje vseh prototipov v laboratoriju in na treh izbranih testnih 

lokacijah (Škocjanske jame (Slovenija), Villa Adriana (Italija), Eleutherna 

in jama Alepotrypa (Grčija)) 

- izdelava 3D modela celotnega sistema Škocjanskih jam 

- 3D model Škocjanskih jam bo služil za pripravo t.i. »virtualnega 

sprehoda skozi jamo«, izdelavam različnih simulacij/scenarijev 

potencialnih visokih vod/poplav v jami, za znanstvene raziskave iz 

različnih področij, … 

Vrednost projekta: 3.728.626,00 EUR, delež PŠJ 212.500,00 EUR 

projekt je v celoti (100%) financiran iz Evropske komisije – Horizon 2020 
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Stroški v letu 2015 

(v EUR):  

Stroški PŠJ 

(0 %) 
Horizon 2020 

(100 %) 
Skupaj stroški 

ZAPOSLENI 0,00 12.500,00 € 12.500,00 € 

POTOVANJA 0,00 1.000,00 € 1.000,00 € 

OPREMA 0,00 2.500,00 € 2.500,00 € 

POTROŠNI MATERIAL 0,00 500,00 € 500,00 € 

OSTALI DIREKTNI 

STROŠKI 0,00 10.000,00 € 10.000,00 € 

POSREDNI STROŠKI 0,00 10.000,00 € 10.000,00 € 
SKUPAJ 0,00 36.500,00 € 36.500,00 € 

 

Trajanje: 48 mesecev (predvidoma junij  2015 – junij 2019) 

Število ur: 952 

Partnerji: 

 

Politecnico di Milano (Ita), University of Wüzburg (Nem), Centre National de 

laRecherche Scientifique (Fra), Fondazione Bruno Kessler (Ita), GeoImaging Ltd 

(Ciper), SAL Engineering (Ita), Riegl (Avt), Florence Engineering (Ita), Leiden 

University (Nizoz), Foundation for Research and Technology – HELLAS (Grčija), 

Park Škocjanske jame (Slo), Soprintedenza per i Beni Archeologici del Lazio (Ita) 

Status projekta: Projekt čaka na potrditev (rezultati znani predvidoma februarja/marca 2015) 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

2.1.c Nadgraditi GIS sistem za spremljanje stanja 

2.1.e Spodbujati hidrološke, geomorfološke in geološke raziskave 

3.1.b Organizirati in izvajati raziskovanje in dokumentiranje kulturne dediščine 

4.5.a V obnovljenem kulturnem spomeniku Matavun 8 organizirati strokovna 

srečanja in izobraževanja (konference, simpozije, delavnice, seminarje) 

4.6.e Organizirati tematska predavanja, strokovne ekskurzije in delavnice za 

lokalno prebivalstvo in drugo zainteresirano javnost (varstvo narave, ohranjanje 

kulturne dediščine, ohranjanje kulturne krajine …) 

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

vode, prostor …) 

7.4.a Izvajati upravno-administrativne in organizacijske naloge (načrtovanje, 

poročanje, vodenje nepremičnin, organiziranje, strokovne predstavitve, 

koordiniranje) 

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

7.3.f Skrbeti za odnose z javnostmi 

7.4.i Povečevati usposobljenost in učinkovitost posameznih služb (interna 

izobraževanja, udeležba na seminarjih, udeležba na mednarodnih kongresih, 

samoizobraževanje) 

 

Naslov projekta: PROKARST -  Ohranjanje mednarodno pomembnih vrst in habitatov na 

krasu – uporaba inovativnih pristopov 

Vir sredstev: Finančni mehanizem EGP 2009–201480,25%, Nacionalno sofinanciranje 

14.25%, Lastna sredstva 5% 

Cilji projekta: Cilj projekta je prispevati k uspešnemu dolgoročnemu varstvu območij Natura 

2000 in drugih območij naravnih vrednot na Krasu, in s tem tudi k celovitemu 

trajnostnemu razvoju tega območja. Projekt je namenjen oblikovanju primerov 

dobre prakse pri povezovanju ohranjanja narave z usmerjanjem trajnostnega 

razvoja podeželja in iskanjem novih možnosti ohranjanja in spremljanja stanja 

ključnih vrst in habitatnih tipov. K varstvu Nature 2000 bomo po strokovni plati 

pripomogli z izdelavo specifičnih upravljalskih smernic za varovane vrste in HT, 

podprte z nekaterimi nujno potrebnimi raziskavami vrst in habitatov. S 

promocijskimi in izobraževalnimi aktivnostmi ter interpretacijo bomo naravne 
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vrednote in biotsko raznovrstnost območja Natura 2000 približali ciljnim 

skupinam, prispevali k dvigu zavesti in odgovornejšemu odnosu do narave. 

Dvajsetmesečni projekt bo potekal 1.7.2014 – 30.4.206 na območju Natura 

2000, Kras (pSCI SI3000276, SPA  SI5000023) v upravičeni regiji v Sloveniji. 

Predvideni stroški projekta znašajo 736.410,15 EUR. 

Opis aktivnosti v 

letu 2015: 
- PŠJ je prijavitelj; skupni management projekta, 

- vodenje projekta, koordinacija in upravljanje projekta, 

- publikacije, tiskovne konference, delavnice … 

- sanacija odpadkov iz jam 

- izvedba monitoringov/študij proteusa, Leptodirusa, netopirjev 

- monitoringi podzemne vode 

- monitoringi hribskega urha, velikega pupka, vrst s habitatne direktive na 

kraških traviščih 

Glavni rezultati: 

 

- Spodbujanje skupnega upravljanja obstoječih zaščitenih območij med 

sodelujočimi v projektu in ključnimi deležniki 

- Povečanje površine upravljanja z Natura 2000 habitati (varovalnimi 

gozdovi, mokrišči, ekstenzivnimi travniki) na projektnem območju 

- Povečanje števila vrst Natura 2000 katerih spremljamo stanje 

(monitoring): 

- Zagotovitev monitoringa za vrste katere so premalo oziroma nič 

raziskane niti se zanje ne izvaja ustrezen predpisan monitoring po 

direktivah (Proteus Anguinus) 

- Priprava baze podatkov za Natura 2000 vrste in habitatne tipe ki bodo 

obravnavani v projektu 

- Izvajanje varstvenih ukrepov na terenu za Natura 2000 habitatne tipe, 

varovalne gozdove, jame 

- Dvigovanje ozaveščenosti o Naturi 2000, vrstah, habitatih 

- Obnova posameznih habitatnih tipov (kali) in vzdrževanje ugodnega 

stanja (prek dogovorov z lastniki parcel) 

- Varstveni ukrepi v jamah (čiščenje onesnaženih jam: proteus in 

drobnovratnik; vzpostavitev nadzorovanega vstopa: drobnovratnik) 

- V projektu bomo s pomočjo filogeografske in populacijsko genetske 

analize ugotavljali število, razširjenost in taksonomski položaj 

samostojnih varstveno pomembnih enot človeške ribice in 

drobnovratnika na širšem območju Krasa. Razširjenost močerila bomo 

ugotavljali tudi z neinvazivno genetsko detekcijo okoljske sledi DNK 

močerila v vzorcih podtalnice, ter na ta način dokazali njegovo 

prisotnost na preiskovanih lokalitetah, tudi če živali ne bomo videli. 

Podatke o genetski pestrosti bomo uporabili za oceno efektivne velikosti 

populacij, ki je eden najpomembnejših kazalcev evolucijskega 

potenciala in virabilnosti. Vse pridobljene podatke bomo uporabili za 

sintetsko oceno ohranitvenega stanja populacij obeh ciljnih vrst na 

Krasu ter kot osnovo za dolgoročen program monitoringa. 

- V projektu bomo vzpostavili standariziran način spremljanja vrstne 

pestrosti netopirjev v Škocjanskih jamah, prav tako bomo ovrednotili 

pomen kalov, varovalnih gozdov in reke Reke kot prehranjevalnih 

habitatov, kar je predpogoj za varstvo ogroženih vrst netopirjev. 

- Povečanje števila ključnih deležnikov, ki soglašajo z varstvenimi ukrepi 
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na terenu 

Vrednost projekta:  736.410,15 EUR; 5% PŠJ 11.550,00 EUR 

Stroški v letu 2015 

(v EUR):  

Stroški PŠJ 

(5 %) 
EGP (80,75 %), 

Nac.sr.(14,25%) 
Skupaj stroški 

ZAPOSLENI 1.900,00 36.100,00 € 38.000,00 € 

POTOVANJA 0,00 0,00 € 0,00 € 

OPREMA 1.225,00 23.225,00 € 24.500,00 € 

POTROŠNI MATERIAL 0,00 500,00 € 0,00 € 

OSTALI DIREKTNI 

STROŠKI – ZUNANJI 

IZVAJALCI 6.000,00 0,00 € 120.000,00 € 

POSREDNI STROŠKI 0,00 0,00 € 0,00 € 
SKUPAJ 9.125,00 173.375,00 €  182.500,00 € 

 

Trajanje: 1.7.2014 – 30.4.2016 

Število ur: 1.880 

Partnerji: 

 

Univerza v Ljubljani; BF biologija 

Univerza na primorskem; odd. Biodiverziteta 

Društvo za jamsko biologijo 

Status projekta: Projekt čaka na potrditev (od julija 2014) 

Sklop, v katerega 

spada projekt 

glede na vsebino: 

1.1 Zagotoviti znanstvene informacije in analize 

1.3 Vzpostaviti prvotne ekološke značilnosti jamskega sistema 

2.3 Zagotavljati ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov 

s poudarkom na Natura vrstah 

4.6.e Organizirati tematska predavanja, strokovne ekskurzije in delavnice za 

lokalno prebivalstvo in drugo zainteresirano javnost (varstvo narave, ohranjanje 

kulturne dediščine, ohranjanje kulturne krajine …) 

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

vode, prostor …) 

7.4.a Izvajati upravno-administrativne in organizacijske naloge (načrtovanje, 

poročanje, vodenje nepremičnin, organiziranje, strokovne predstavitve, 

koordiniranje) 

7.4.c Pripravljati in voditi domače in mednarodne projekte 

7.3.f Skrbeti za odnose z javnostmi 

7.4.i Povečevati usposobljenost in učinkovitost posameznih služb (interna 

izobraževanja, udeležba na seminarjih, udeležba na mednarodnih kongresih, 

samoizobraževanje) 
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4. KADROVSKI NAČRT 

 

Podlaga za pripravo kadrovskega načrta so Usmeritve za pripravo letnih programov dela in finančnih 

načrtov ter letnih vsebinskih in finančnih poročil za upravljavce zavarovanih območij ter Uredba o 

načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja 

njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ur. l. RS, št. 12/2014 s spr.). 

 

 

 Preglednica 1: Kadrovski načrt 

 

 

Zaposleni, ki jih 

financira MOP

I. – IV. TR V. TR VI. TR VII. TR VIII. TR IX. TR Skupaj

Št. zaposlenih na dan 

30. 9. 2014

0 7 1 12 1 21

1. Št. zaposlenih na 

dan 31. 12. 2015 (a+b)

0 6 1 13 1 0 21

a) Št. zaposlenih za 

določen čas

1 1

b) Št. zaposlenih za 

nedoločen čas

6 1 12 1 20

Št. zaposlenih s krajšim 

delovnim časom

0

Število napredovanj v 

plačne razrede

0

Število premestitev 0

Število upokojitev 0

Število nadomestnih 

zaposlitev zaradi 

upokojitev

0

Število odpovedi pogodb 

o zaposlitvi

0

Število zaposlenih, ki 

so financirani iz 

drugih virov, navedite 

vir: tržna dejavnost, 

projektno delo itd. 

I. – IV. TR V. TR VI. TR VII. TR VIII. TR IX. TR Skupaj

Št. zaposlenih na dan 

30. 9. 2014

6 8 1 15

2. Število zaposlenih, 

ki so financirani iz 

drugih virov, navedite 

vir: tržna dejavnost, 

projektno delo itd. na 

dan 31.12.2015

0 1 0 4 0 1 6

Št. zaposlenih za 

nedoločen čas - tržna 

dejavnost

1 1

Št. zaposlenih za 

določen čas - tržna 

dejavnost 

0

Št. zaposlenih za 

določen čas - projektno 

delo

2 1 3

Št. zaposlenih za 

določen čas - 

pripravniško delo

2 2

Število premestitev: 

nadomeščanje-

porodniški dopust

0

3. Skupaj število 

zaposlenih na dan 31. 

12. 2015 (1+2)

0 7 1 17 1 1 27
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 Preglednica 2: Kadrovski načrt – število zaposlenih po virih financiranja 

 

 
 

 

 

Vir Financiranja

Dovoljeno ali 

ocenjeno 

število 

zaposlenih na 

dan 1. januarja 

tekočega leta 

(2015)

Dovoljeno ali 

ocenjeno število 

zaposlenih na 

dan 1. januarja 

naslednjega leta 

(2016)

1. Državni proračun 21 21

2. Proračun občin

3. ZZZS in ZPIZ
4. Sredstva EU, vključno s 

sredstvi sofinanciranja iz 

državnega proračuna 2 3

5. Sredstva od prodaje blaga in 

storitev na trgu 1 1

6. Druga javna sredstva za 

opravljanje javne službe (npr. 

takse, pristojbine, 

koncesnine, RTV - prispevek)

7. Nejavna sredstva za 

opravljanje javne službe 2 2
8. Sredstva za financiranje 

javnih del
9. Namenska sredstva, iz 

katerih se v celoti zagotavlja 

financiranje stroškov dela 

zaposlenih, in sicer mladih 

raziskovalcev zdravnikov, 

pripravnikov in specializantov, 

zdravstvenih delavcev 

pripravnikov in zdravstvenih 

sodelavcev pripravnikov ter 

zaposlenih na raziskovalnih 

projektih

Skupno število vseh 

zaposlenih (od 1. do 9. točke) 26 27
Skupno število zaposlenih pod 

točkami 1, 2, 3 in 6 21 21
Skupno število zaposlenih pod 

točkami 4, 5, 7, 8 in 9 5 6
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    Preglednica 3: Kadrovski načrt – število zaposlenih po obdobjih po virih financiranja 

 

 
 

V kadrovski načrt je vključenih 21 redno zaposlenih javnih uslužbencev, financiranih iz proračuna RS, 

en zaposlen, financiran iz tržne dejavnosti ter 13 honorarnih vodnikov za obdobje šestih mesecev v 

času sezone. Pri številu zaposlenih honorarnih vodnikov za določen čas je bila izdelana ocena 

predvidene izobrazbene strukture. V skupno število zaposlenih na dan 31. 12. 2015 sta vključena še 

dva pripravnika, financirana iz nejavnega vira ter tri projektne zaposlitve, financirane iz mednarodnih 

projektov.  

Pri opravljanju naravovarstvenega nadzora se vsako leto potrebuje določeno število usposobljenih 

naravovarstvenih nadzornikov. Tudi v letu 2015 bo poudarek na njihovem izobraževanju in praktičnem 

usposabljanju. V tej zvezi bo za delo v naravovarstveni nadzorni službi zaposlen en pripravnik.  

Ker PŠJ pripravlja nove splošnih akte, vključno z novo sistemizacijo delovnih mest, bo v letu 2015 v 

splošni službi zaposlen en pripravnik s tega področja dela.  

Vir financiranja

Število 

zaposlenih na 

dan 1.januarja 

tekočega leta 

(2015)

Število 

zaposlenih na 

dan 1. aprila 

tekočega leta 

(2015)

Število 

zaposlenih na 

dan 1. julija 

tekočega leta 

(2015)

Število 

zaposlenih na 

dan 1.oktobra 

tekočega leta 

(2015)

Število 

zaposlenih na 

dan 1.januarja 

naslednjega 

leta (2016)

1. Državni proračun 21 21 21 21 21

2. Proračun občin

3. ZZZS in ZPIZ

4. Sredstva EU, vključno s 

sredstvi sofinanciranja iz 

državnega proračuna 3 3 3 3 3
5. Sredstva od prodaje blaga in 

storitev na trgu 1 1 1 1 1
6. Druga javna sredstva za 

opravljanje javne službe (npr. 

takse, pristojbine, 

koncesnine, RTV - prispevek)

7. Nejavna sredstva za 

opravljanje javne službe 2 15 13 2

8. Sredstva za financiranje 

javnih del
9. Namenska sredstva, iz 

katerih se v celoti zagotavlja 

financiranje stroškov dela 

zaposlenih, in sicer mladih 

raziskovalcev, zdravnikov 

pripravnikov in specializantov, 

zdravstvenih delavcev 

pripravnikov in zdravstvenih 

sodelavcev pripravnikov ter 

zaposlenih na raziskovalnih 

projektih
Skupno število vseh 

zaposlenih (od 1. do 9. točke) 25 27 40 38 27
Skupno število zaposlenih pod 

točkami 1, 2, 3 in 6 21 21 21 21 21
Skupno število zaposlenih pod 

točkami 4, 5, 7, 8 in 9 4 6 19 17 6
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         Preglednica 4: Načrt stroškov dela (v EUR) 

 

 
 

Načrt stroškov dela za leto 2015 je za 44.334,82 EUR višji od realizacije stroškov dela v letu 2014. 

Zvišanje stroškov dela je na račun projektnih zaposlitev. Povišanje stroškov je sorazmerno z 

doseganjem višjih prihodkov iz nejavnega vira financiranja. Zagotavljanje naravovarstvenega nadzora 

je prioritetna naloga, zato so v sezoni na tem področju nujne dodatne zaposlitve.  

Načrtovani stroški dela SKUPAJ FN 

2015

Sredstva MOP-

redna dej. 2015

Nejavni vir 

financiranja

Drugi viri 

sredstev 2015

Skupaj sredstva 

2015

Dejavnost na trgu 

2015

Delež MOP v 

%

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

a) plače in dodatki 619.189,96 296.871,07 271.476,28 38.174,38 606.521,73 12.668,23 47,95

od tega dodatki za delo 

v posebnih pogojih 34.000,00 20.000,00 13.000,00 1.000,00 34.000,00 58,82

b) regres za letni dopust
12.838,70 7.458,40 3.633,00 1.262,90 12.354,30 484,40 58,09

c) povračila in 

nadomestila 66.391,23 38.588,16 18.184,77 7.451,58 64.224,51 2.166,72 58,12

d) sredstva za delovno 

uspešnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) sredstva za nadurno 

delo 5.805,00 0,00 5.805,00 0,00 5.805,00 0,00 0,00

f) drugi izdatki (odpr., 

jub.n., solid.p... itd.) 4.188,36 1.010,65 2.840,58 337,13 4.188,36 0,00 0,00

SKUPAJ 1. 

(a+b+c+d+e+f) 708.413,25 343.928,28 301.939,63 47.225,99 693.093,90 15.319,35 48,55

g) Skupaj bruto plače 

(a+d+e) 624.994,96 296.871,07 277.281,28 38.174,38 612.326,73 12.668,23 47,50

h) Skupaj drugi osebni 

prejemki (b+c+f) 83.418,29 47.057,21 24.658,35 9.051,61 80.767,17 2.651,12 56,41

i) Skupaj prispevki, 

davek, premije 

pokojninskega 

zavarovanja (j+k) 103.240,65 75.525,72 15.454,50 10.104,51 101.084,73 2.155,92 73,16

SKUPAJ 2. (g+h+i) 811.653,90 419.454,00 317.394,13 57.330,50 794.178,63 17.475,27 51,68

j) prispevki
99.661,38 73.098,72 14.731,80 9.791,34 97.621,86 2.039,52 73,35

k) premije 

pokojninskega 

zavarovanja 3.579,27 2.427,00 722,70 313,17 3.462,87 116,40 67,81

struktura virov 

financiranja stroškov 

dela v % 100,00 51,68 39,10 7,06 97,85 2,15 51,68
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Preglednica 5: Sistemiziranost delovnih mest (DM) 

 

 
  

Naziv DM Število 

sistemiziranih 

DM po 

veljavnem 

pravilniku

Število 

zasedenih DM 

na dan 31. 12. 

2014

Predvideno 

število 

zasedenih DM 

na dan 31. 12. 

2015

Predvideno 

število 

zasedenih DM 

na dan 31. 12. 

2016

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 4 4 5

Naravovarstveni 

sodelavec III 1 1 1 1

Poslovni sekretar VII/1 1 1 1 1

Finančnik VI 1 1 1 1

Hišnik - ekonom 1 1 1 1

Strokovni sodelavec V 1 1 1 1

Vzdrževalec V 1 1 1 1

Vodnik v zavarovanem 

območju V - DM za 

določen čas 13 0 0 0

Naravovarstveni 

svetovalec - projektno 

DM 2 2 2 2

Naravovarstveni 

sodelavec III - projektno 

DM 2 2

Naravovarstveni 

sodelavec III - 

pripravniško DM 3 2 1

Naravovarstveni 

nadzornik V - 

pripravniško DM 2 0 0

Skupaj 45 24 26 28
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Za izvajanje programa in načrtovanih dejavnosti zavoda je odgovoren direktor zavoda, delo pa se 

izvaja z nalogami, vezanimi na posamezne službe. 

 

Naloga Izvajalec Število ur 

Vodenje, organiziranje in 

usklajevanje dela zavoda, 

predstavljanje parka doma in v 

tujini 

direktor 1.780 

 

 

Organizacijska shema zaposlenih je določena po sistemizaciji delovnih mest zavoda. 

 

Službe v okviru veljavne sistemizacije so: 

 

- služba za prostorsko načrtovanje, 

- naravovarstvena nadzorna služba, 

- služba za raziskovanje in razvoj, 

- služba za organizacijo obiska in trženje dejavnosti parka, 

- služba za finančno-računovodske in splošne zadeve, 

- služba za tehnično vzdrževanje in upravljanje z nepremičninami. 

 

Glede na širitev dejavnosti parka zavod že izvaja spremembe pri organizaciji dela, zato se pripravlja 

nova sistemizacija delovnih mest. Za nemoteno delo zavoda bi morala biti nova sistemizacija delovnih 

mest čim prej sprejeta in potrjena. 
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SLUŽBA ZA FI-
NANČNO-

RAČUNOVODSKE IN 
SPLOŠNE ZADEVE – 
VIŠJI NARAVOVAR-
STVENI SVETOVA-

LEC  

ETNOLOG – 
NARAVOVARSTVENI 

SVETOVALEC 

VZDRŽEVALEC     
V. 

PROJEKTNE 
 ZAPOSLITVE – 

4x 

VODJA SLUŽBE ZA  
ORGANIZACIJO 

OBISKA IN TRŽENJE 
DEJAVNOSTI PARKA  

–
NARAVOVARSTVENI 

NADZORNIK II. 
 

 

FINANČNIK 
VI. 

 

HIŠNIK-
EKONOM IV. 

 

VODJA SLUŽBE  
ZA PROSTORSKO 
NAČRTOVANJE – 

VIŠJI 
NARAVOVARSTVE
NI SVETOVALEC  

 

POSLOVNI 
SEKRETAR 

VII/1 

 

      SVET ZAVODA 

PRIPRAVNIŠKE 
 ZAPOSLITVE – 

5x  

 

VODJA 
NARAVOVARSTVENE 
NADZORNE SLUŽBE – 

VIŠJI 
NARAVOVARSTVENI 

SVETOVALEC  

VODJA SLUŽBE ZA 
RAZISKOVANJE IN 

RAZVOJ – VIŠJI  
NARAVOVARSTVENI 

SVETOVALEC  

PROSTOVOLJNI NARA-
VOVARSTVENIKI 

 

STROKOVNI SVET 

ZAVODA 

 

         DIREKTOR 

GEOGRAF –  NARA-
VOVARSTVENI SVE-

TOVALEC 

NARAVOVARSTVENI 
NADZORNIK III. 

 

NARAVOVARSTVENI 
NADZORNIK V. 

NARAVOVARSTVENI 

NADZORNIK V. 

NARAVOVARSTVENI 
NADZORNIK V. 

 

NARAVOVARSTVENI 
NADZORNIK V. 

 

NARAVOVARSTVENI 
NADZORNIK V. 

 

BIOLOG EKOLOG – 
NARAVOVARSTVENI 

 SVETOVALEC 

 

13 VODNIKOV V 
ZAVAROVANEM 

OBMOČJU V. 

 

 

SAMOSTOJNI 
STROKOVNI DELAVEC 

V. 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE  

NARAVOVARSTVENI 
SODELAVEC III. 

 

 

VODJA SLUŽBE ZA TEHNIČNO 
VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE  

Z NEPREMIČNINAMI – VIŠJI 

NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC 

NARAVOVARSTVENI 
NADZORNIK III. 
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4.1 Zaposlenost 

 

Zaradi povečanega obsega del med poletno sezono bo v zavodu tudi v letu 2015 za določen čas 

zaposlenih 13 honorarnih vodnikov/nadzornikov na zavarovanem območju za obdobje šestih mesecev. 

Poleg tega bo v letu 2015 omogočeno opravljanje pripravništva dvema pripravnikoma pod 

mentorstvom zaposlenih v zavodu. Pripravnika se bosta seznanila z vsemi nalogami zavoda in tudi 

prispevala k izvajanju programa dela zavoda za leto 2015, predvsem pa bosta razbremenila sedaj 

preobremenjene kadre. 

 

Tako bo število zaposlenih v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 v javni službi ostalo nespremenjeno.  

 

V letu 2015 bodo v primerjavi z letom 2014 dve projektni zaposlitvi (v primeru odobritve projektov) in 

ena sezonska zaposlitev več. 

 

PŠJ mora zagotavljati stalen naravovarstveni nadzor in kakovostno vodenje po zavarovanem območju. 

Če se bo obisk Škocjanskih jam in parka občutno povečal, bo posledično treba zaposliti več delavcev. 

Zaposlitve bodo izvedene v okviru povečanega pričakovanega prihodka nejavnega vira financiranja in 

iz tega vira tudi plačane. 

 

4.2 Druge oblike dela 

 

Za pomoč pri kakovostnem izvajanju aktivnosti zavoda in predstavitvi zavarovanega območja bo treba, 

predvsem med sezono, zaposliti študente. Predvidenih je 7.440 delovnih ur za potrebe vodniške službe 

in 1.000 ur za vzdrževanje. Študentsko delo se financira iz sredstev nejavnega vira financiranja.  

 

Zaposlitve so ključne za zagotovitev ustreznih sredstev za nemoteno delovanje zavoda in realizacijo 

letnega programa z izvedbo prednostnih nalog. 

 

4.3 Izobraževanje 

 

V začetku leta bo organizirano izobraževanje in usposabljanje za honorarne vodnike in študente, v 

katerega se vključijo tudi redno zaposleni. Poleg tega se naravovarstveni nadzorniki dopolnilno 

izobražujejo skladno s programom naravovarstvene nadzorne službe. Zavod ima pet naravovarstvenih 

nadzornikov z vsemi pooblastili, trem pa manjka izpit za naravovarstvenega nadzornika, ki ga bi moral 

organizirati MOP. Zavod omogoča redno zaposlenim dodatno izpopolnjevanje in izobraževanje, 

udeležbo na seminarjih in delavnicah ter skrbi, da zaposleni pridobijo čim več znanja na podobnih 

oziroma sorodnih področjih dela doma in v tujini.  

 

Zaradi novih potreb po znanju s področja elektronike, kot posledica zamenjave električne in 

komunikacijske infrastrukture v Škocjanskih jamah in na sprejemnem centru, je predvideno 

izobraževanje zaposlenih tudi s tega področja. 

 

Za uspešno in smotrno izvajanje nalog morajo notranje organizacijske enote in posamezni delavci med 

seboj sodelovati v vseh zadevah, ki so skupnega pomena. V ta namen se ustrezno usposabljajo in tudi 

dodatno izobražujejo, usklajujejo programe dela, si izmenjujejo mnenja, izkušnje in znanja, sodelujejo 

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

parka. 
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5. FINANČNI NAČRT 

 

Finančni načrt zavoda za leto 2015 je bil pripravljen na podlagi: 

- podatkov o višini sredstev državnega proračuna, ki so v letu 2015 predvidena za financiranje 

dejavnosti javne službe ohranjanja narave in programa vpisa Dinarskega krasa na Unescov 

seznam. Posredovalo nam jih je Ministrstvo za okolje in prostor; 

- podatkov o višini sredstev državnega proračuna, ki so v letu 2015 predvidena za financiranje 

dejavnosti programov javne službe s strani drugih ministrstev; 

- podatkov o višini ocene sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za 

sofinanciranje programa vpisa Dinarskega krasa na Unescov seznam in programa MAB; 

- ocene vrednosti finančnih sredstev, ki jih bo mogoče v prihodnjem letu pridobiti z 

opravljanjem lastne dejavnosti; 

- ocene sredstev, ki bodo v letu 2015 pridobljena v okviru projektov oziroma programov, ki so v 

pripravi, v potrjevanju oziroma je za njihovo izvajanje že podpisana pogodba; 

- sredstev, zagotovljenih v okviru strukturnih skladov Resolucije o nacionalnih razvojnih 

projektih Vlade RS za obdobje 2007–2023, postavka »povezovanje naravnih in kulturnih 

potencialov Krasa«, ki bodo v letu 2015 namensko porabljena po sprejetem programu; 

- Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 

(Ur. l. RS, št. 91/2000 s spremembami); 

- Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/1999 s spremembami); 

- Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 s spremembami); 

- Zakona o javnih financah, (Ur. l. RS, št. 79/1999 s spremembami) in 

- Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012 s spremembami). 

 

Poraba prejetih sredstev je opredeljena za vsakega od zgoraj navedenih sklopov. Zavod v svojih 

knjigovodskih evidencah ločeno izkazuje prihodke in stroške za dejavnost javnih služb (za vsako 

dejavnost javnih služb) ter za dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu.  

 

Podlaga za ločeno ugotavljanje prihodkov in odhodkov je neposredna vsebinska povezanost sredstev 

in virov sredstev z opravljanjem posamezne dejavnosti. Glede na vsebinsko povezanost se posamezna 

dejavnost vodi na ustreznem stroškovnem mestu. V skladu z navedenim se ločeno za posamezno vrsto 

dejavnosti ugotavljajo prihodki in stroški oziroma odhodki. Programski stroški se pripisujejo 

neposredno k nalogam po sklopih, splošni stroški oziroma odhodki se razporejajo na podlagi ključev. 

Podlaga za določitev ključev so ure zaposlenih. 

 

Prihodki se razporejajo na posamezne dejavnosti oziroma stroškovna mesta takoj ob nastanku 

poslovnega dogodka na podlagi knjigovodskih listin. Podlaga za razporejanje stroškov oziroma 

odhodkov so aktivnosti oziroma njihova povezanost s transakcijami po posameznih dejavnostih. 

Nekaterih stroškov oziroma odhodkov ni mogoče neposredno razporediti po posameznih dejavnostih 

oziroma stroškovnih mestih, zato smo na podlagi ocene stroškov za leto 2014 kot sodilo za 

razporejanje skupnih stroškov (elektrika, komunala, telefon, pisarniški material, varovanje, 

zavarovanje …) upoštevali predvidene ure zaposlenih. 

 

V skladu z navodili MOP bo zavod v letu 2015 iz proračunskih sredstev za plače zaposlenih v javni 

službi prejel 419.454,00 EUR. Za pokritje 21 plač zaposlenih v javni službi je potrebno 576.612,41 EUR, 

zato bo  manjkajoča sredstva v višini 157.158,41 EUR pokrito s sredstvi, pridobljenimi iz Sklada 

kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter nejavnega vira financiranja.  

 

Struktura prihodkov in odhodkov po virih ter načrt porabe z indeksi so prikazani v naslednji preglednici.



 64 

Preglednica 6: Struktura sredstev PŠJ – 2015/2014 (v EUR) 

 

 
 

 

zap. 

št. Vsebina postavk

plan 2014                     

sredstva MOP- 

redna 

dejavnost

plan 2015                    

sredstva 

MOP-redna 

dejavnost

indeks 

plan2015/ 

plan2014

plan 2014 

sredstva 

pridobljena iz 

projek tov

plan 2015 

sredstva 

pridobljena iz 

projek tov

indeks 

plan2015/ 

plan2014

plan              

2014               

drugi javni       

viri

plan              

2015               

drugi javni       

viri

indeks 

plan2015/ 

plan2014

plan 2014 

lastna 

sredstva

plan 2015 

lastna 

sredstva

indeks 

plan2015/ 

plan2014

skupaj  plan 

2014

skupaj  plan 

2015

indeks 

plan2015/ 

plan2014

A. Prihodki in prejeta sredstva 334.731,00 419.454,00 125 1.314.899,18 517.854,08 39 12.500,00 140.700,00 1126 1.509.363,85 1.300.000,00 86 3.171.494,03 2.378.008,08 75

I. Prihodki 2014 334.731,00 419.454,00 125 1.314.899,18 280.477,08 21 12.500,00 92.700,00 742 1.250.000,00 1.300.000,00 104 2.912.130,18 2.092.631,08 72

1. Prihodki MOP za tekočo porabo 334.731,00 419.454,00 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.731,00 419.454,00 125

2. Prihodki MOP za investicije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Prihodki od tržne dejavnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 100 50.000,00 50.000,00 100

4. Prihodki drugih ministrstev 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 91.700,00 797 0,00 0,00 11.500,00 91.700,00 797

5.

Prihodki iz zavoda za 

zaposlovanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.

Drugi prihodki iz izvajanja javne 

službe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.250.000,00 104 1.200.000,00 1.250.000,00 104

7. Prihodki iz projektov 0,00 0,00 1.314.599,18 280.477,08 21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.314.599,18 280.477,08 21

8. Prihodki od občin 0,00 0,00 300,00 0,00 0 1.000,00 1.000,00 100 0,00 0,00 1.300,00 1.000,00 77

II. Presežek prejšnjih let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.363,85 0,00 259.363,85 0,00 0

III. Prejeta sredstva za investicije 0,00 0,00 0,00 237.377,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 285.377,00 0

B. Odhodki 334.731,00 419.454,00 125 1.314.899,18 517.854,08 39 12.500,00 140.700,00 1126 1.509.363,85 1.300.000,00 86 3.171.494,03 2.378.008,08 75

I. Za tekoče poslovanje 334.731,00 419.454,00 125 138.629,18 280.477,08 202 12.500,00 92.700,00 742 1.119.563,85 1.009.057,00 90 1.605.424,03 1.801.688,08 112

0,00 0,00

1. Strpđki materiala, storitev in drugih stroškov 0,00 0,00 0 95.663,68 223.146,58 233 12.500,00 59.100,00 473 717.768,23 707.787,60 99 825.931,91 990.034,18 120

a) za tekoče poslovanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699.738,60 684.347,46 98 699.738,60 684.347,46 98

b) za program 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 59.100,00 473 0,00 8.590,00 12.500,00 67.690,00 542

c) za ostale stroške 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) za projekte 0,00 0,00 95.663,68 223.146,58 233 0,00 0,00 18.029,63 14.850,14 82 113.693,31 237.996,72 209

2. Plače in drugi izdatki za zaposlene 334.731,00 419.454,00 125 42.965,50 57.330,50 133 0,00 33.600,00 401.795,62 301.269,40 75 779.492,12 811.653,90 104

a) bruto plača 212.232,64 296.871,07 140 18.115,52 38.174,38 211 0,00 33.600,00 348.787,36 233.528,39 67 579.135,52 602.173,84 104

b) prispevki 71.868,48 73.098,72 102 2.990,52 9.791,34 327 0,00 0,00 18.088,36 16.771,32 93 92.947,36 99.661,38 107

c) drugi prejemki 41.407,08 38.588,16 93 2.423,64 7.451,58 307 0,00 0,00 19.691,60 20.351,49 103 63.522,32 66.391,23 105

d) regres 7.058,40 7.458,40 106 346,00 1.262,90 365 0,00 0,00 4.440,33 4.117,41 93 11.844,73 12.838,71 108

e) KDPZ 1.586,88 2.427,00 153 64,32 313,17 487 0,00 0,00 620,92 839,10 135 2.272,12 3.579,27 158

f) jubilenje nagrade, odpravnine… 577,52 1.010,65 175 337,13 0,00 0,00 2.971,55 2.840,58 96 3.549,07 4.188,36 118

g) sofinanciranje projektnih plač 0,00 0,00 19.025,50 0,00 0,00 0,00 7.195,50 22.821,11 317 26.221,00 22.821,11 87

II. Investicije 0,00 0,00 1.176.270,00 237.377,00 20 0,00 48.000,00 389.800,00 290.943,00 75 1.566.070,00 576.320,00 37

1 investicije iz redne dejavnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.800,00 289.270,00 74 389.800,00 289.270,00 74

2 investicije iz projek tov 0,00 0,00 0,00 13.647,00 0,00 48.000,00 0,00 1.673,00 0,00 63.320,00

3 investicije iz struk t. sk ladov 0,00 0,00 1.176.270,00 223.730,00 19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.176.270,00 223.730,00 19
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5.1  NAČRTOVANI PRIHODKI 

 

Načrtovana vrednost ustvarjenih prihodkov in prejetih sredstev za investicije celotne dejavnosti PŠJ v 

letu 2015 znaša 2.378.008,08 EUR. 

 

5.1.1 Prihodki MOP – redna dejavnost 419.454,00 EUR 

 

Razdelitev prihodkov po posameznih postavkah: 

 

- prihodki iz proračuna RS – Ministrstvo za okolje in prostor – redna dejavnost: 419.454,00 EUR 

(ta prihodek je edini tekoči transfer, ki je namenjen izključno za plače 21 zaposlenih javnih 

uslužbencev) – proračunska postavka 153240 – Park Škocjanske jame. 

5.1.2 Prihodki drugih javnih virov 140.700,00 EUR 

 

Ocenjuje se, da bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prek programa Nacionalne komisije 

za UNESCO delno financiralo aktivnosti v okviru programa MAB: 10.000,00 EUR – proračunska 

postavka 569510 – Programi UNESCO. 

 

Od Občine Divača je načrtovan prejem namenskih sredstev za izvedbo jamskega praznika »Belajtnga« 

v višini 1.000,00 EUR. 

 

Od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS bomo za zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti 

pomembnih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov prejeli 129.700,00 EUR namenskih 

sredstev. 

 

5.1.3  Prihodki in prejeta sredstva iz projektov 517.854,08 EUR 

 

V letu 2015 se bodo poleg projekta Dinarski kras nadaljevale aktivnosti še na projektih Living 

landscape, Škocjanska okapnca – jama in poti njenih raziskovalcev, RoofOfRock, Škocjan-Risnjak ter 

ESSR – Strukturni skladi. Predvidena sta tudi 2 nova projekta, Innervision ter Prokarst. 

Predvidena realizacija iz naslova projektov za leto 2015 znaša 517.854,08 EUR, od tega 57.330,50 

EUR za plače, 223.146,58 EUR za materialne stroške ter 237.377,00 EUR za investicije.  

 

5.1.4  Lastni prihodki 

5.1.4.1 Prihodki iz nejavnega vira financiranja 1.250.000,00 EUR 

 

Prihodki iz nejavnega vira financiranja so v letu 2015 ocenjeni na podlagi predvidene realizacije v 

letu 2014 ter dejanskih možnosti doseganja načrtovane realizacije in znašajo 1.250.000,00 EUR. 

Nanašajo se na: 

- predvidene prihodke od vstopnin: 1.210.000,00 EUR (vstopnine za ogled jame, muzejev …); 

- najemnine: 36.000,00 EUR (najemnina gostinskega objekta); 

- druge prihodke: 4.000,00 EUR (kotizacije za delavnice, predavanja, odškodnine…). 
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5.1.4.2 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 50.000,00 EUR 

 

Prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu, so ocenjeni na podlagi realizacije v letu 2014 

ter dejanskih možnosti doseganja načrtovane realizacije in znašajo 50.000,00 EUR. Nanašajo se na 

prihodke od prodaje blaga v trgovini s spominki in drugih prihodkov. 

 

5.2  NAČRTOVANI ODHODKI 

 

Vsi načrtovani odhodki zavoda v letu 2015 znašajo skupaj 2.378.008,08 EUR, od tega znašajo 

odhodki za materialne stroške 990.034,18 EUR, plače 811.653,90 EUR in investicije 576.320,00 EUR. 

 

5.2.1  Odhodki MOP – redna dejavnost 419.454,00 EUR 

 

Namenska sredstva MOP v višini 419.454,00 EUR pokrivajo del stroškov za plače 21 zaposlenim 

javnim uslužbencem. Razliko za pokritje teh plač v višini 157.158,41 EUR bo PŠJ pokril iz sredstev 

Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS in nejavnega vira financiranja. 

 

5.2.2  Odhodki drugih javnih virov 140.700,00 EUR 

 

V okviru programa MAB bo 10.000,00 EUR proračunskih sredstev  namenjeno za programske stroške. 

Predvideno sofinanciranje PŠJ znaša 6.590,00 EUR. Občinska sredstva v višini 1.000,00 EUR ter 

sredstva PŠJ v višini 2.000,00 EUR bodo namenjena pokritju materialnih stroškov, ki bodo nastali v 

okviru jamskega praznika »Belajtnga«.  

Sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 129.700,00 EUR so bila namenjena za pokritje 

materialnih stroškov v višini 32.267,17 EUR, za plače 49.432,83 EUR in 48.000,00 EUR za investicije. 

 

5.2.3  Odhodki za izvedbo projektov redne dejavnosti 517.854,08 EUR 

 

V letu 2015 se bodo nadaljevale aktivnosti na projektih Dinarski kras, ESSR – Strukturni skladi, Living 

landscape, Škocjanska okapnica – jama in poti njenih raziskovalcev, RoofOfRock, Škocjan-Risnjak, če 

bosta odobrena, se bosta začela projekta Innervision ter Prokarst. Predvidena realizacija iz naslova 

projektne dejavnosti za leto 2015 znaša 517.854,08 EUR, od tega 57.330,50 EUR za plače, 

223.149,58 EUR za materialne stroške ter 237.377,00 EUR za investicije. Sofinanciranje PŠJ pokrito iz 

sredstev nejavnega vira financiranja znaša skupaj 39.344,25 EUR (22.821,11 EUR za plače, 14.850,14 

EUR za materialne stroške ter 1.673,00 EUR za investicije). 

 

5.2.4  Odhodki lastne dejavnosti 1.300.000,00 EUR 

 

 Stroški plač in drugi izdatki zaposlenim 

 

Stroški plač v okviru lastne dejavnosti znašajo 285.436,57 EUR in zajemajo: 

- sofinanciranje plač 21 javnim uslužbencem v višini 107.725,58 EUR, 

- plače 13 honorarnim vodnikom v višini 119.044,64 EUR, 

- plače za 2 pripravnika v višini 18.369,97 EUR, 
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- plačo zaposlenemu v tržni dejavnosti v višini 17.475,27 EUR in 

- sofinanciranje projektnih plač v višini 22.821,11 EUR.  

 

Stroški plač se financirajo iz nejavnega vira financiranja, razen stroška plače za zaposlenega v tržni 

dejavnosti, ki se iz tega vira tudi financira. Razdelitev stroškov plač je narejena na podlagi predvidenih 

ur zaposlenih. 

 

 Materialni stroški in storitve 

 

Materialni stroški in storitve v okviru lastne dejavnosti znašajo skupaj 723.620,43 EUR. 

 

Od skupnih stroškov v okviru lastne dejavnosti se 523.620,43 EUR neposredno pripiše posamezni 

aktivnosti po nastanku dogodka (od tega je 37.524,73 EUR namenjeno za stroške tržne dejavnosti, 

14.850,14 EUR pa za sofinanciranje projektov), ko se določi vir in stroškovno mesto, 200.000,00 EUR 

pa je namenjeno splošnim stroškom. 

 

Navedeni stroški so razdeljeni po virih in so razvidni v zgoraj navedenih preglednicah po ciljih.  

 

Splošni stroški v višini 200.000,00 EUR, ki jih ne moremo pripisati posameznemu stroškovnemu mestu, 

so bili na dejavnosti razdeljeni po ključu, izračunanemu na podlagi predvidenih delovnih ur zaposlenih 

po določenih ciljih. 

 

 

Preglednica 7: Splošni stroški (v EUR) 
 

 
 

 Investicije 

 

Načrtovane investicije v nakup nematerialnega premoženja, opreme in investicijskega vzdrževanja 

objektov za leto 2015 iz sredstev nejavnega vira financiranja znašajo 290.943,00 EUR, od tega je 

1.673,00 EUR namenjeno za sofinanciranje projektnih investicij. 

konto opis plan 2014

4602 stroški energije (el.en.,goriva, kuriva..) 37.500,00

4605 stroški strokovne literature 5.000,00

4606 stroški pisarniškega materiala 10.000,00

4610 stroški telef.,pošte.. 20.000,00

46102 stroški varovanja 8.000,00

4612 stroški zavarovanja in plačilnega prometa 45.000,00

4613 stroški intelektualnih storitev 25.000,00

4614 stroški komunalnih in prevoznih storitev 20.000,00

4615 povračila stroškov v zvezi z delom 5.000,00

4616 stroški dela preko štud.s,nagrade dijakom.. 5.000,00

4617 stroški reprezentance 9.500,00

4619 najemnine 5.000,00

465 nadomestio za uporabo stavbnega zemljišča 2.000,00

467 obresti 2.000,00

469 prevrednotovalni poslovni odhodki 1.000,00

Skupaj 200.000,00



 

68 

 

 

Investicije so namenjene: 

- obnovi turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami, izdelava projekta spodnje poti v 

Šumeči jami in Veliki dolini ter elektrifikacija tunela pri slapu: 26.270,00 EUR, 

- prenovi gospodarskega objekta: 200.000,00 EUR, 

- projektu za ureditev parkirišč: 10.000,00 EUR 

- nabavi računalniške, telekomunikacijske in druge opreme: 9.125,00 EUR, 

- nabava opreme za promocijsko kongresni center – stoli: 2.000,00 EUR, 

- zamenjavi klopi in ureditvi muzejske zbirke: 17.000,00 EUR, 

- obnovi ograj, mrež, učnih poti: 10.000,00 EUR, 

- izdelavi informativnih usmerjevalnih tabel: 12.000,00 EUR, 

- programska oprema 4.548,00 EUR. 

 

Za izvedbo vseh planiranih aktivnosti v dogovorjenih rokih in zagotavljanja likvidnosti zavoda, bomo 

morali v letu 2015 najeti premostitveni  kredit do višine 400.000,00 EUR. 

 

Načrtovani prihodki finančnega načrta so izravnani z načrtovanimi odhodki. 
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Preglednica 8: Predračunska bilanca stanja (v EUR) 

 

 

realizacija   

leto 2013

predvidena 

realizacija leto 

2014

plan leto  

2015

inedeks 

2015/2013

inedeks 

2015/2014

SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA V UPRAVLJANJU 5.948.806 7.179.203 7.420.471 125 103

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 328.403 368.002 381.322 116 104

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 149.264 173.814 198.364 133 114

02 NEPREMIČNINE 6.688.221 7.622.138 8.151.138 122 107

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 1.303.253 1.483.253 1.663.153 128 112

04 DRUGA OPREMETENA OSNOVNA SREDSTVA 1.557.240 1.989.644 2.022.644 130 102

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETNIH 

OSNOVNIH SREDSTEV 1.172.541 1.143.514 1.273.116 109 111

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0

07 DOLOGRAČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 0 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 0 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 0 0 0

B) KRATKOČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 

ČASOVNE RAZMEJITVE 800.240 622.775 607.000 76 97

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 

VREDNOSTNICE 2.155 5.775 1.000 46 17

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTNOVAH 372.368 50.000 250.000 67 500

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 25.780 30.000 5.000 19 17

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 945 1.000 1.000 106 100

14 TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 192.837 350.000 250.000 130 71

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 87.948 90.000 50.000 57 56

18 NEPLAČANI ODHODKI 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 118.207 96.000 50.000 42 1

3 C) ZALOGE 45.902 45.000 45.000 98 100

I. AKTIVA SKUPAJ 6.794.948 7.846.978 8.072.471 119 103

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILAČNE EVIDENCE 0 0 0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 380.803 460.890 443.115 116 96

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 

VARŠČINE 13.093 10.800 10.800 82 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 94.297 62.000 64.000 68 103

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 181.864 299.090 283.002 156 95

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 72.431 54.000 50.000 69 93

24

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 

KONTNEGA NAČRTA 8.716 10.000 10.000 115 100

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 0 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 10.402 25.000 25.313 243 101

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČEN OBVEZNOSTI 6.414.145 7.386.088 7.629.356 119 103

90 SPLOŠNI SKLAD 0 0 0

91 REZERVNI SKLAD 0 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 0 0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 

PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREMETENA STREDSTVA 

IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 0 0 0

9411

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 

PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 0 0 0

9413 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 0 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 0

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA 6.154.781 7.386.088 7.629.356 124 103

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 259.364 0 0 0

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 0

I. PASIVA SKUPAJ 6.794.948 7.846.978 8.072.471 119 103

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 0

ČLENITEV 

SKUPIN 

KONTOV NAZIV SKUPINE  KONTOV

ZNESEK
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Preglednica 9: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov (v EUR) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNESEK                    indeks     

relizacija 2013

predvidena 

realizacija   

2014 plan  2015 2015/2013 2015/2014

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 1.952.350 1.735.860 2.092.631 107 121

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 1.905.958 1.685.860 2.042.631 107 121

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 46.392 50.000 50.000 108 100

762 B) FINANČNI PRIHODKI 540 0 0 0 0

763 C) DRUGI  PRIHODKI 12.667 0 0 0 0

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 0 0 0

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 0 0 0

DRUGI PREVREDNOTEVALNI PRIHODKI 0 0 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI 1.965.557 1.735.860 2.092.631 106 121

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 553.926 768.429 925.034 167 120

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 27.420 27.000 27.000 98 100

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 93.265 90.000 100.000 107 111

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 433.241 651.429 798.034 184 123

F) STROŠKI DELA 909.192 779.492 811.654 89 104

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 690.249 600.144 624.995 91 104

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 113.281 96.468 99.661 88 103

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 105.662 82.880 86.998 82 105

462 G) AMORTIZACIJA 137.555 130.436 290.943 212 223

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 0 0 0

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 40.570 54.503 58.000 143 106

467 K) FINANČNI ODHODKI 1 2.000 5.000 0 0

468 L) DRUGI ODHODKI 0 0 0 0 0

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687) 13.860 1.000 2.000 14 200

N) CELOTNI ODHODKI 1.655.104 1.735.860 2.092.631 126 121

O) PRESEŽEK  PRIHODKOV 310.453 0 0 0 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 0 0 0

del 80 DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 51.089 0 0 0 0

del 80

Presežek prihodkov obračuskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 259.364 0 0 0 0

del 80

Presežek odhodkov obračuskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 0 0 0 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 

pokritju odhodkov obračunskega obdobja 0 0 0 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih 

ur v obračunskem obdobju (celo število) 33 33 34 103 1

število mesecev poslovanja 12 12 12 100 1

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV
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Preglednica 10: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (v EUR) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 prihodki in odhodki 

za izvajanje javne 

službe 

prihodki in odhodki 

od prodaje blaga in 

storitev na trgu

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 2.042.631 50.000

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN  STORITEV 2.042.631

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA 0 50.000

762 B) FINANČNI PRIHODKI 0 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 0 0

Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI 2.042.631 50.000

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 892.509 32.525

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 27.000

460 STROŠKI MATERIALA za tekoče poslovanje 97.975 2.025

461 STROŠKI STORITEV za tekoče poslovanje 794.534 3.500

F) STROŠKI DELA 794.179 17.475

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 612.327 12.668

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 97.622 2.040

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 84.230 2.768

462 G) AMORTIZACIJA 290.943

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 58.000 0

467 K) FINANČNI ODHODKI 5.000

468 L) IZREDNI ODHODKI 0

M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687) 2.000 0

N) CELOTNI ODHODKI 2.042.631 50.000

O) PRESEŽEK  PRIHODKOV 0 0

P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0

del 80 I) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 0 0

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 0 0

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 0 0

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV

ZNESEK
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Preglednica 11: Predračunski izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (v EUR) 

 

 

realizacija leto 

2013

planirana 

realizacija leto 

2014 plan leto 2015

plan20145 

realizacija 

2014 2015/ 2013

I. SKUPAJ PRIHODKI 2.101.900 3.131.733 2.396.583 77 114

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 837.266 3.081.733 2.346.583 76 280

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 789.824 1.841.776 1.079.187 59 137

a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna 616.391 541.671 642.179 119 104

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 586.246 365.231 560.369 153 96

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 30.145 176.440 81.810 46 271

b) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 2.614 2.365 1.000 42 38

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 2.614 2.365 1.000 42 38

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije

d) Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

del 740 e) Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij

741 f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 170.819 1.297.740 436.009 34 255

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 47.442 1.239.957 1.267.396 102 2.671

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 47.442 1.239.957 1.267.396 102 2.671

7102 Prejete obresti

del 7100 

+del 7101

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in 

javnih f inančnih institucij ter drugih podjetij in f inančnih institucij

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe

72 Kapitalski prihodki 

730 Prejete donacije iz domačih virov

731 Prejete donacije iz tujih virov

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

786 Ostala prejeta  sredstva iz proračuna EU

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  NA TRGU 1.264.634 50.000 50.000 100 4

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.215.607 50.000 50.000 100 4

del 7102 Prejete obresti 513

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja 35.847

del 7100 

+del 7101

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividenda javnih podjetij, javnih skladov in 

javnih f inančnih institucij ter drugih podjetij in f inančnih institucij

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki  ne izhajajo  izvajanja javne službe 12.667

 II. SKUPAJ ODHODKI 1.712.749 3.131.733 2.146.583 69 125

1. ODHODKI  ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 996.276 3.081.733 2.096.583 68 210

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 539.535 715.294 689.930 96 128

del 4000 Plače in dodatki 480.713 622.563 598.675 96 125

del 4001 Regres za letni dopust 18.172 11.706 13.081 112 72

del 4002 Povračila in nadomestila 39.315 61.901 67.769 109 172

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 523

del 4004 Sredstva za nadurno delo 379 5.805 1.532

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 433 19.124 4.600 24 1.062

B) Prispevki delodajalcev za socialno varnost 77.452 96.675 104.248 108 135

del 4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 39.580 38.478 41.007 107 104

del 4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 31.815 55.018 58.634 184

del 4012 Prispevki za zaposlovanje 269 352 375 139

del 4013 Prispevki za porodniško varstvo 448 587 625 140

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja 5.340 2.241 3.607 161 68

C) Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 63.290 633.000 721.085 114 1.139

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 20.581 178.000 286.085 161 1.390

del 4021 Posebni material in storitve 11.347 25.000 25.000 100 220

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 556 60.000 65.000 108 11.691

del 4023 Prevozni stroški in storitve 136 30.000 35.000 117 25.735

del 4024 Izdatki za službena potovanja 11.541 30.000 30.000 100 260

del 4025 Tekoče vzdrževanje 471 120.000 120.000 100 25.478

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 10.000 10.000 100

del 4027 Kazni in odškodnine

del 4028 Davek na izplačane plače 

 del 4029 Drugi operativni odhodki 18.658 180.000 150.000 83 804

403 d) Plačila domačih obresti 2.000 5.000 250

404 E) Plačila tujih obresti

410 F) Subvencije

411 G) Transferi posameznikom in gospodinjstvo

412 H) Transferi neprofitnim organizacija in ustanovam 

412 I) Drugi tekoči domači transferji

J) Investicijski odhodki 315.999 1.634.764 576.320 35 182

4200 Nakup zgradb in prostorov 258.164 1.017.622 80.000 8 31

4201 Nakup prevoznih sredstev 

4202 Nakup opreme 27.578 592.553 59.000 10 214

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 639

4204 Novogradnja, rekonstrukcije 406.500

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 22.000 7.000 32

4207 Nakup nematerialnega premoženja 30.257 1.950 15.320 786 51

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski 

inženiring 8.500

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STRITEV NA TRGU 716.473 50.000 50.000 100 7

del 400

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu 212.939 16.114 15.319 95 7

del 401

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova porab blaga in 

storitev na trgu 36.359 2.034 2.156 106 6

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 467.175 31.852 32.525 102 7

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 389.151 250.000 64

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV PODSKUPIN KONTOV

indeks
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Preglednica 12: Predračunski izkaz stanja in gibanja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih 

sredstev (v EUR) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZIV

Nabavna 

vrednosti 

(1.1.)

Popravek 

vrednosti 

(1.1.)

Plan - 

povečanje 

nabavne 

vrednosti 

Povečanje 

popravka 

vrednosti

Zmanjšanje 

nabavne 

vrednosti

Zmanjšanje 

popravka 

vrednosti

Amortizacija  

31.12..2015

Neodpisana 

vrednost - 

plan 

31.12.2015

Prevrednote

vanje zarad 

okrepitve

Prevrednote

vanje zaradi 

oslabitve

I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva 9.978.784 2.799.581 576.320 0 0 0 333.052 7.420.471 0 0

A. Dolgoročni odloženi stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 221.734 122.034 0 0 0 15.000 84.700 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 146.268 51.780 13.320 0 0 0 9.550 98.258 0 0

D. Zemljišča 405.582 0 8.000 0 0 0 0 413.582 0 0

E. Zgradbe 7.215.556 1.483.253 522.000 0 0 0 179.900 6.074.403 0 0

F. Oprema 1.989.028 1.141.950 33.000 2.000 0 0 128.550 749.528 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 616 564 0 0 0 0 52 0 0 0

II. Neopredmetena sredstva in opredmetena 

sredstva v lasti 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročni odloženi stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena 

sredstva v finančnem najemu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročni odloženi stroški 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZNESEK
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Preglednica 13: Načrt prejemkov (v EUR) 

 

 

VRSTA PREJEMKA KO NTO realizacija

planirana 

realizacija plan

evid. 2013 2014 2015

I.

PREJEMKI ZA IZVAJANJE 

JAVNE SLUŽBE (A+B) 74 837.266 3.081.733 2.346.583 76,14 368,07

A

PRIHODKI IZ SREDSTEV 

JAVNIH FINANC (1.+2.+3.) 74 789.824 1.841.776 1.079.187 58,59 233,19

1.

SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA 74 591.349 525.171 642.179 122,28 88,81

1.1.

SREDSTVA ZA TEKOČO 

PORABO 7400 561.204 348.731 560.369 160,69 62,14

1.2. SREDSTVA ZA INVESTICIJE 7400 30.145 176.440 81.810 46,37 0,00

2

DRUGI PREJEMKI IZ 

PRORAČUNA 74 27.656 18.865 1.000 5,30 68,21

2.1.

SREDSTVA ZA TEKOČO 

PORABO (min.za za izobr., 

znanost, kulturo in šport…….) 740002 25.042 16.500 0 0,00 65,89

2.2.

SREDSTVA ZA INVESTICIJE 

(OBČINA) 74 0 0 0 0,00 0,00

2.3.

DRUGI PREJEMKI IZ 

PRORAČUNA (OBČINA) 7401 2.614 2.365 1.000 42,28 90,47

3

PREJETA SREDSTVA IZ 

DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 

SREDSTEV PRORAČUNA EU* 74 170.819 1.297.740 436.009 33,60 759,72

B

DRUGI PREJEMKI ZA 

IZVAJANJE DEJAVNOSTI 

JAVNE SLUŽBE 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 71,72,73 47.442 1.239.957 1.267.396 102,21 0,00

1.

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV IZ 

NASLOVA JAVNE SLUŽBE 7130 47.442 1.239.957 1.267.396 102,21 0,00

2. PREJETE OBRESTI 7102 0 0 0 0,00 0,00

3.

PREJETE DIVIDENDE IN 

DRUGI DELEŽI V DOBIČKU 

PODJETIJ IN FINANČNIH 

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 1.264.634 50.000 50.000 100,00 3,95

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU (1.+2.+3.+4.+5.) 71 1.264.634 50.000 50.000 100,00 3,95

1.

PREJEMKI OD PRODAJE 

BLAGA IN STORITEV NA 

TRGU ** 7130 1.215.607 50.000 50.000 100,00 4,11

2. PREJETE OBRESTI 7102 513 0 0 0,00 0,00

3.

PREJEMKI OD NAJEMNIN, 

ZAKUPNIN IN DRUGI 

PRIHODKI OD PREMOŽENJA 7103 35.847 0 0 0,00 0,00

4.

PREJETE DIVIDENDE IN 

DRUGI DELEŽI V DOBIČKU 

PODJETIJ IN FINANČNIH 

INSTITUCIJ 7100 0 0 0 0,00 0,00

6.

DRUGI TEKOČI PREJEMKI, KI 

NE IZHAJAJO IZ IZVAJANJA 

JAVNE SLUŽBE 7141 12.667 0 0 0,00 0,00

I.+II. SKUPAJ  PREJEMKI 2.101.900 3.131.733 2.396.583 76,53 149,00

indeks                    

plan 2015  /          

plan.realiz. 2014

indeks                

plan 2014 /  

realiz.2013
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Preglednica 14: Načrt izdatkov (v EUR) 

 

 

 VRSTA IZDATKA KO NTO  realizacija

planirana 

realizacija plan indeks indeks 

evid.  leto 2013  leto 2014 2015
plan 2015/        

plan.realiz.2014

plan 2015/        

real. 2013

I.

IZDATKI ZA IZVAJANJE 

JAVNE SLUŽBE 

(1.+2.+3.+4.+5.) 996.276 3.081.733 2.096.583 68 210

1.

PLAČE IN DRUGI 

IZDATKI ZAPOSLENIM 400 539.535 715.294 689.930 96 128

1.1. PLAČE IN DODATKI 4000 480.713 622.563 598.675 96 125

1.2.

REGRES ZA LETNI 

DOPUST 4001 18.172 11.706 13.081 112 72

1.3.

POVRAČILA IN 

NADOMESTILA 4002 39.315 61.901 67.769 109 172

1.4.

SREDSTVA ZA DELOVNO 

USPEŠNOST 4003 523 0 0 0 0

1.5.

SREDSTVA ZA 

NADURNO DELO 4004 379 0 5805 0 1.532

1.6.

DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM - 

JUBILEJNE NAGRADE, 

ODPRAVNINE 4009 433 19.124 4.600 24 1.062

2.

PRISPEVKI IN DAVKI NA 

PLAČE 401+4028 77.452 96.675 104.248 108 135

2.1.

PRISPEVKI 

DELODAJALCEV ZA 

SOCIALNO VARNOST 401 72.112 94.434 100.641 107 140

2.2. PREMIJE KDPZ 4015 5.340 2.241 3.607 161 68

3.

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 402 63.290 633.000 721.085 114 1.139

3.1.

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 

MATERIAL IN STORITVE 4020 20.581 178.000 286.085 161 1.390

3.2.

POSEBNI MATERIAL IN 

STORITVE 4021 11.347 25.000 25.000 100 220

3.3.

ENERGIJA, VODA, 

KOMUNALNE STORITVE 

IN KOMUNIKACIJE 4022 556 60.000 65.000 108 11.691

3.4.

PREVOZNI STROŠKI IN 

STORITVE 4023 136 30.000 35.000 117 25.735

3.5.

IZDATKI ZA SLUŽBENA 

POTOVANJA 4024 11.541 30.000 30.000 100 260

3.6. TEKOČE VZDRŽEVANJE 4025 471 120.000 120.000 100 25.478

3.7.

NAJEMNINE IN 

ZAKUPNINE 4026 0 10.000 10.000 100 0

3.8. KAZNI IN ODŠKODNINE 4027 0 0 0 0 0

3.9.

DRUGI OPERATIVNI 

IZDATKI 4029 18.658 180.000 150.000 83 804

4.

IZDATKI  

FINANCIRANJA 403 0 2.000 5.000 250 0

5. INVESTICIJSKI IZDATKI 420 315.999 1.634.764 576.320 35 182

II.

IZDATKI  IZ NASLOVA 

PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU 

(1.+2.+3.+4.+5.) 716.473 50.000 50.000 100 7

1.

PLAČE IN DRUGI 

IZDATKI ZAPOSLENIM 400 212.939 16.114 15.319 95 7

2.

PRISPEVKI IN DAVKI NA 

PLAČE 401 36.359 2.034 2.156 106 6

3.

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 402 467.175 31.852 32.525 102 7

3.1.

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 

MATERIAL IN STORITVE 4020 140.248 31.852 32.525 102 23

3.2.

POSEBNI MATERIAL IN 

STORITVE 4021 13.189 0 0 0 0

3.3.

ENERGIJA, VODA, 

KOMUNALNE STORITVE 

IN KOMUNIKACIJE 4022 54.448 0 0 0 0

3.4.

PREVOZNI STROŠKI IN 

STORITVE 4023 29.810 0 0 0 0

3.5.

IZDATKI ZA SLUŽBENA 

POTOVANJA 4024 19.306 0 0 0 0

3.6. TEKOČE VZDRŽEVANJE 4025 108.523 0 0 0 0

3.7.

NAJEMNINE IN 

ZAKUPNINE 4026 5.377 0 0 0 0

3.8. KAZNI IN ODŠKODNINE 4027 0 0 0 0

3.9.

DRUGI OPERATIVNI 

IZDATKI 4029 96.274 0 0 0 0

4.

IZDATKI  

FINANCIRANJA 403 0 0 0 0 0

I.+II. SKUPAJ IZDATKI 1.712.749 3.131.733 2.146.583 69 125
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Preglednica 15: Predračunski izkaz računa terjatev in naložb 

 

 
 

  

plan leto 2015

 predvidena 

realizacija leto 

2014

1 2 3 4

750 VI. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0

7500

Prejeta vračila danih posojil od posamenikov in 

zasebnikov 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od f inančnih institucij 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil -iz tujine 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil -državnemu proračunu 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0 0

440 V. DANA POSOJILA 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 0 0

4402

Dana posojilajavnim podjetejm in družbam, ki so v 

lasti države ali občin 0 0

4403 Dana posojilafinančnim institucijam 0 0

4404 Dana posojilaprivatnim podjetjem 0 0

4405 Dana posojila občinam 0 0

4406 Dana posojila v tujino 0 0

4407 Dana posojila držanemu proračunu 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0

VI/2 DANA MINUS PREJTA POSOJILA POSOJILA 0 0

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV KONTA

ZNESEK
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Preglednica 16: Predračunski izkaz računa financiranja 

 

 
 

 

Preglednica 17: Prihodki po dinamiki (v EUR) 

 

 
 

 

 predvidena 

realizacija 2014

plan                 

leto 2015

indeks 

2015/2014

1 2 4 5 6

50 VII. ZADOLŽEVANJE 0 0 0

500 Domače zadolževanje 0 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih f inančnih institucijah 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunu lokalnih skupnosti 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 0 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0 0 0

501 Zadolževanje v tujini 0 0 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 0 0 0

550 Odplačila domačega dolga 0 0 0

5501 Odplačila dolga domačim bankam 0 0 0

5502 Odplačila dolga drugim finančnim institucijam 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga državnemu proračunu 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga  drugim javnim skladom 0 0 0

del 5503 Odplačila dolga  drugim domačim kreditodajalcem 0 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 0 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 0 0 0

IX/1 NETO ODPLAČILO DOLGA 0 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 207.321 250.000 1,2

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 0 0 0

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV NAZIV KONTA

ZNESEK

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

1

Sredstva 

državnega 

proračuna 

(MKO)

47.020 €          46.675 €    43.584 €    50.771 €    45.771 €    45.771 €    50.771 €    46.366 €    42.726 €    

419.454 €    

2

Sredstva iz 

drugih javnih 

virov

33.560 €    10.000 €    5.000 €      5.000 €      10.165 €    49.000 €    22.975 €    5.000 €      

140.700 €    

3

Sredstva 

Občinskega 

proračuna

1.000 €      

1.000 €       

4

Sredstva 

povrnjena iz 

projektov 

(EU) 

5.000 €            20.000 €    200.000 €  80.000 €    20.000 €    80.000 €    2.000 €      15.000 €    7.887 €      

429.887 €    

5

Drugi 

prihodki za 

izvajanje 

dejavnosti 

javne službe-

nejavni vir 

financiranja

9.000 €            14.000 €    30.000 €    60.000 €    120.000 €  131.000 €  276.867 €  350.000 €  226.100 €  78.000 €    32.000 €    10.000 €    

1.336.967 € 

6

Sredstva 

prodaje 

blaga in 

storitev na 

trgu

600 €               300 €         800 €         3.000 €      7.700 €      10.000 €    15.000 €    6.000 €      5.000 €      800 €         500 €         300 €         

50.000 €      

61.620 €          80.975 €    307.944 €  193.771 €  203.471 €  271.771 €  347.638 €  412.531 €  282.100 €  116.775 €  40.387 €    59.026 €    2.378.008 € 

DINAMIKA 

PRIHODKOV 2015

SKUPAJ
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Preglednica 18: Odhodki po dinamiki (v EUR) 

 

 
 

Preglednica 19: Izdatki po virih (v EUR) 

 

 
 

Preglednica 20: Načrt investicij v letu 2015 (v EUR) 

 

                  Realizacija   Plan   

1. Obnova turističnih poti 
in kontrole vstopa v Tihi in 
Šumeči jami 

celotna vred-

nost investici-

je             

predhodna 

leta 

ocena   leto 

2014 2015 2016 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 149.059,50 33.000,00 82.500,00 33.559,50     

občinski proračun 0,00     
 

    

lastna sredstva 86.870,00 28.600,00 32.000,00 26.270,00     

ostali viri: 844.670,50 187.000,00 467.500,00 190.170,50     

SKUPAJ EUR: 1.080.600,00 248.600,00 582.000,00 250.000,00 0,00 0,00 

                         Realizacija   Plan   

2. Prenova sprejemnega 
centra z gospodarskim 
objektom 

celotna vred-

nost investici-

je               

predhodna 

leta 

ocena   leto 

2014 2015 2016 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 138.440,50 4.500,00 93.940,50 40.000,00     

občinski proračun 0,00     
 

    

lastna sredstva 488.604,01 46.604,01 232.000,00 210.000,00     

ostali viri: 557.829,50 25.500,00 532.329,50       

SKUPAJ EUR: 1.184.874,01 76.604,01 858.270,00 250.000,00 0,00 0,00 

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

1

Plače in 

drugi izdatki 

zaposlenim

57.500 €          58.200 €    58.485 €    62.838 €    71.980 €    73.950 €    74.800 €    74.400 €    73.900 €    82.500 €    64.300 €    58.801 €    

811.654 €    

2

Izdatki za 

blago in 

storitve (tudi 

iz projektov)

45.500 €          53.560 €    89.000 €    85.900 €    55.000 €    65.000 €    78.800 €    69.900 €    69.215 €    87.809 €    97.550 €    187.800 €  

985.034 €    

3
Izdatki za 

investicije
50.000 €          70.000 €    350.200 €  40.320 €    10.000 €    4.500 €      2.000 €      20.000 €    4.000 €      5.000 €      20.300 €    

576.320 €    

4
Izdatki 

financiranja
1.300 €      1.800 €      1.900 €      

5.000 €       

153.000 €        181.760 €  497.685 €  190.358 €  138.780 €  145.350 €  155.600 €  144.300 €  163.115 €  174.309 €  166.850 €  266.901 €  2.378.008 € SKUPAJ

DINAMIKA 

ODHODKOV 2015

2015

SREDSTVA 

DRŽAVNEGA 

PRO RAČUNA  

(MO P-redna 

dejavnost)

SREDSTVA IZ 

DRUGIH 

JAVNIH 

VIRO V

SREDSTVA 

O BČINSKEGA 

PRO RAČUNA

SREDSTVA 

PRIDO BLJENA 

IZ PRO JEKTO V 

SREDSTVA IZ 

NEJAVNEGA 

VIRA 

FINANCIRANJA

SREDSTVA 

PRO DAJE 

BLAGA IN 

STO RITEV NA 

TRGU SKUPAJ

PLAČE IN DRUGI IZDATKI 

ZAPOSLENIM SKUPAJ S 

PRISPEVKI IN DAVKI 419.454,00 49.432,83 57.330,50 267.961,30 17.475,27 811.653,90

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE 43.267,17 1.000,00 223.146,58 685.095,70 32.524,73 985.034,18

IZDATKI FINANCIRANJA 5.000,00 5.000,00

INVESTICIJSKI IZDATKI 48.000,00 237.377,00 290.943,00 576.320,00

SKUPAJ 419.454,00 140.700,00 1.000,00 517.854,08 1.249.000,00 50.000,00 2.378.008,08

V

R

S

T

A

 

I

Z

D

A

T

K

A

VIRI FINANCIRANJA



 

79 

 

                         Realizacija   Plan   

3. Računalniška , tele-
komunikacijska  in druga 
oprema 

celotna vred-

nost investici-

je               

predhodna 

leta 

ocena   leto 

2014 2015 2016 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 250,00     250,00     

občinski proračun 0,00   
 

  
 

  

lastna sredstva 25.895,25 8.770,25 8.000,00 9.125,00     

ostali viri: 5.094,63 469,63   4.625,00     

SKUPAJ EUR: 31.239,88 9.239,88 8.000,00 14.000,00 0,00 0,00 

                         Realizacija   Plan   

4. Programska oprema 

celotna vred-

nost investici-

je               

predhodna 

leta 

ocena   leto 

2014 2015 2016 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 0,00           

občinski proračun 0,00   
 

  
 

  

lastna sredstva 4.996,40 448,40   4.548,00     

ostali viri: 11.652,00 2.880,00   8.772,00     

SKUPAJ EUR: 16.648,40 3.328,40 0,00 13.320,00 0,00 0,00 

                         Realizacija   Plan   

5. Oprema  

celotna vred-

nost investici-

je               

predhodna 

leta 

ocena   leto 

2014 2015 2016 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 0,00           

Občinski proračun 0,00   
 

  
 

  

lastna sredstva 26.168,21 24.168,21   2.000,00     

ostali viri: 0,00           

SKUPAJ EUR: 26.168,21 24.168,21 0,00 2.000,00 0,00 0,00 

                         Realizacija   Plan   

6. Merilni instrumenti 

celotna vred-

nost investici-

je               

predhodna 

leta 

ocena    leto 

2014 2015 2016 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 0,00           

občinski proračun 0,00   
 

  
 

  

lastna sredstva 0,00           

ostali viri: 22.800,00 22.800,00 0,00       

SKUPAJ EUR: 22.800,00 22.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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                         Realizacija   Plan   

7. Zamenjava klopi, uredi-
tev muzejske zbirke, zame-
njava nadstreškov 

celotna vred-

nost investici-

je               

predhodna 

leta 

ocena   leto 

2014 2015 2016 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 0,00           

občinski proračun 0,00   
 

  
 

  

lastna sredstva 65.000,00 27.800,00 20.200,00 17.000,00     

ostali viri: 0,00           

SKUPAJ EUR: 65.000,00 27.800,00 20.200,00 17.000,00 0,00 0,00 

 
                        Realizacija   Plan   

8. Ograje, učne poti, Han-
kejev kanal 

celotna vred-

nost investici-

je               

predhodna 

leta 

ocena   leto 

2014 2015 2016 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 0,00           

občinski proračun 0,00   
 

  
 

  

lastna sredstva 50.500,00 19.500,00 21.000,00 10.000,00     

ostali viri: 0,00           

SKUPAJ EUR: 50.500,00 19.500,00 21.000,00 10.000,00 0,00 0,00 

 
                        Realizacija   Plan   

9. Informativne usmerje-
valne table 

celotna vred-

nost investici-

je               

predhodna 

leta 

ocena   leto 

2014 2015 2016 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 0,00           

občinski proračun 0,00   
 

  
 

  

lastna sredstva 36.850,00 9.850,00 15.000,00 12.000,00     

ostali viri: 0,00           

SKUPAJ EUR: 36.850,00 9.850,00 15.000,00 12.000,00 0,00 0,00 

 
                        Realizacija   Plan   

10. Zemljišča 

celotna vred-

nost investici-

je               

predhodna 

leta 

ocena   leto 

2014 2015 2016 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 8.000,00     8.000,00     

občinski proračun 0,00   
 

  
 

  

lastna sredstva 22.000,00   22.000,00       

ostali viri: 0,00           

SKUPAJ EUR: 30.000,00 0,00 22.000,00 8.000,00 0,00 0,00 
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                  Realizacija   Plan   

VSE                                  
INVESTICIJE  SKUPAJ 

celotna vred-

nost investici-

je               

predhodna 

leta 

ocena   leto 

2014 2015 2016 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1 2 3 4 5 

državni proračun 295.750,00 37.500,00 176.440,50 81.809,50 0,00 0,00 

Občinski proračun 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

lastna sredstva 806.883,87 165.740,87 350.200,00 290.943,00 0,00 0,00 

ostali viri: 1.442.046,63 238.649,63 999.829,50 203.567,50 0,00 0,00 

SKUPAJ EUR: 2.544.680,50 441.890,50 1.526.470,00 576.320,00 0,00 0,00 
 
 

 

Če PŠJ v začetku leta 2015 ne bo imel dovolj lastnih sredstev za pokrivanje tekočih obveznosti in kritje 

že plačanih stroškov projektne dejavnosti (obdobje zunaj glavne turistične sezone), bo najel ustrezno 

likvidnostno posojilo.  

 

PŠJ ima zagotovljeno ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti javne službe, tržne dejavnosti in 

drugih dejavnosti, ki jih izvaja (projekti, programi ...). Z vzpostavljenim sistemom stroškovnega 

računovodstva z opredelitvijo stroškov po stroškovnih mestih se zagotavlja ločeno računovodsko 

spremljanje prihodkov in odhodkov. 
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6. POROČANJE O IZVAJANJU AKTIVNOSTI ZA LETO 2015 

 

Sodelavci zavoda bodo o svojem delu redno poročali direktorju. Glede večjih sprememb programa bo 

odločal svet zavoda z rebalansom. O izvajanju programa se bo redno poročalo. Marca 2015 bo 

pripravljeno poročilo o delovanju zavoda v letu 2014. 

 

Glede na razpoložljiva finančna sredstva in glede na rezultate razpisov mednarodnih projektov obstaja 

možnost, da bodo nastopila odstopanja od zastavljenega programa dela. Morebitna odstopanja od 

izvajanja programa za leto 2015 in njihove utemeljitve bodo podani v polletnem in letnem poročilu. 

 

7. ZAKLJUČEK 

 

Program dela in finančni načrt je pripravljen v skladu s PVR, ki je bil potrjen na seji državnega zbora 

Republike Slovenije v januarju 2014, in izhodišči za pripravo finančnega načrta in programa dela za 

leto 2015 Ministrstva za okolje in prostor. Redno delo bo vključevalo naloge varstva vrst in habitatov 

ter naravnih vrednot, naravovarstveni nadzor, prednostne naloge sodelovanja z lokalnim prebivalstvom 

in lokalno skupnostjo v okviru regionalnega razvoja Krasa in Brkinov, izvajanje potrjenih projektov in 

zlasti določil mednarodnih konvencij UNESCO in Ramsar ter programa MAB. Uresničevanje zastavljenih 

ciljev bo čim bolj racionalno in bo obsegalo tudi projektno delo, s katerim se bodo izvajale tudi 

prednostne naloge javne službe. PŠJ se bo s strokovnim delom predstavljal doma in v tujini ter 

pripomogel k uveljavljanju dobrih praks na nacionalni ravni. 

 

 

 

 

 

Pripravili:       Direktor: 

Strokovne službe JZ PŠJ      Stojan Ščuka 


