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Razlaga kratic in okrajšav  

 

ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje 

CLLD Comunity Lead Local Development (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost – pristop/novost ki jo je v 

programskem obdobju 2014-2020 Evropska komisija ponudila državam članicam v izvajanje, z 

namenom, da bi se dosegli multiplikativni učinki pri povezovanju ukrepov in sredstev z več 

strukturnih skladov hkrati) 

CDB Center za doživljanje biodiverzitete (Grduni) 

CSD Center za socialno delo, enota Črnomelj 

DPJS drugi prihodki opravljanja javne službe 

GERK podatki o kmetijskih gospodarstvih in zemljiščih v njihovi rabi  

HT  

INTERREG 

habitatni tip 

program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020. 

JZ KP Kolpa Javni zavod Krajinski park Kolpa 

KGZS Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

KOPOP Kmetijsko okoljski in podnebni program 

KP Kolpa zavarovano območje Krajinski park Kolpa 

KS Krajevna skupnost 

KD kulturna dediščina 

LD Lovska družina 

LEADER programi za razvoj podeželja, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju 

LIFE program za okolje in podnebne ukrepe 

MIR Medobčinska inšpekcija in redarstvo (Črnomelj) 

MOP Ministrstvo za okolje in prostor 

NLZOH Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 

NV naravna vrednota 

NU Načrt upravljanja za Krajinski park Kolpa 

PUN Program upravljanja območij Natura 2000 

SKZG Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

SNP Skupnost naravnih parkov 

SON Sektor za ohranjanje narave MOP 

ŠD Šokčev dvor Žuniči - kulturni spomenik, info točka parka in muzej na prostem 

TD Tržna dejavnost 

UJP Uprava RS za javna plačila 

Uredba Uredba o Krajinskem parku Kolpa  (str. 5) 

ZJF Zakon o javnih financah (str. 5) 

ZO  zavarovano območje 

ZON Zakon o ohranjanju narave (str. 5) 
ZRSVN Zavod RS za varstvo narave 

ZUJF Zakon o uravnoteženju javnih financ (str. 5) 

ZVKDS Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
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Pravna izhodišča za varovanje in upravljanje na zavarovanem območju Krajinski park Kolpa, interni pravilniki 

 

Pravne podlage, ki določajo status in delovanje zavoda  

 
1 Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – 

ZON-UPB2, 61/06 – Zdru-1, 32/08 – odl. US, 8/10 – ZSKZ-

B in 46/14) 

2 Uredba o Krajinskem parku Kolpa (Uradni list RS, št. 

85/06 in 46/14 - ZON-C) 

3 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski  park 

Kolpa (Uradni list RS, št. 98/06) 

4 Statut Javnega zavoda Krajinski park Kolpa (Uradni list 

RS, št. 50/07 in 72/10) 

5 Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa (Uradni list 

RS, št. 82/98), v delu, ki se nanaša na kulturno dediščino 

6 Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih 

Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 

43/08, 8/12 33/13, 35/13, 39/13-odl. US, 3/14, 21/16)  

 

Sistem pravnih norm, v katerega je umeščeno varstvo 

narave v zavarovanem območju Krajinski park Kolpa in 

predpisi s finančnega področja: 

 
- Ustava Republike Slovenije 

- mednarodne konvencije 

- pravo Evropske Unije 

- upravno pravo:  

o Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon 

o varstvu podzemnih jam in zakoni o ustanovitvi 

zavarovanih območij, odloki samoupravnih lokalnih 

skupnosti o ustanovitvi zavarovanih območij (razglasitvah 

naravnih znamenitosti) 

o podzakonski akti kot izvršilni predpisi vlade in ministrstev: 

1. Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, 

št. 111/2004, 70/2006, 58/2009, 93/2010, 23/2015) 

2. Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot  

(Uradni list RS, št. 117/02, 53/05) 

3. Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi 

naravovarstvenih nadzornikov (Uradni list RS, št. 37/03) 

4. Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči 

seznam (Uradni list RS, št. 82/02, 42/10) 

5. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 

115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – 

popr., 104/10, 104/11 in 86/16) 

6. Uredba o določitvi programa usposabljanja za izvajanje 

neposrednega nadzora v naravi (Uradni list RS, št. 30/03 in 

56/15)  

7. Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 

48/04, 33/13, 99/13, 99/13) 

8. Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03) s 

spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 36/09, 33/13) 

9. Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih 

uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega 

izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št.103/15)  

10. Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in 

rastlinskimi vrstami (Uradni list RS, št. 39/08, 106/10, 78/12)   

11. Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 

69/07 in 17/08) 

12. Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst (Uradni list RS, 

št. 98/02, 46/04, 39/08) 

13. Uredba o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah (Uradni list 

RS. št. 46/04) 

14. Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Uradni list 

RS, št. 46/04) 

15. Uredba o zvrsteh naravnih vrednot  (Uradni list RS, 

št. 52/02, 67/03) 

16. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 

in 2017 – ZPIRS1617 

17. Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št.  11/11 in 14/13 

– popr.)  

18. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni 

list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I) 

19. Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju 

različnih dejavnosti (Uradni list RS, št.33/11) 

20. Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - 

ZJF-C in 114/06 - ZUE) 

21. Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 

105/06, - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in  82/13) 

22. Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 

123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12 in 111/13) 

23. Zakon za uravnoteženje javnih financ - ZUJF (Uradni list RS, št. 

40/12) 

o odločbe, dovoljenja, soglasja 

- civilno in kaznovalno – prekrškovno pravo:  

o Zakon o prekrških (ZP-1) (Uradni list RS, št. 29/11, 21/13, 

111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16),   

o Kazenski zakonik (KZ) (Uradni list RS, št. 95/04, 55/08-

KZ-1) 

 

Interni akti Javnega zavoda Krajinski park Kolpa, ki 

urejajo organizacijo dela in obveznosti  

 
1. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v 

javnem zavodu Krajinski park Kolpa 

2. Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobbinga v 

Javnem zavodu Krajinski park Kolpa 

3. Pravilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanju prisotnosti 

alkohola in nedovoljenih psiho aktivnih substanc pri zaposlenih v 

javnem zavodu Krajinski park Kolpa 

4. Pravilnik o računovodstvu Javnega zavoda Krajinski park Kolpa 

5. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov 

6. Pravilnik o razpolaganju z darili 

7. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

8. Izjava o varnosti z oceno tveganja 

9. Pravilnik o popisu 

10. Katalog informacij javnega značaja 

11. Načrt integritete 

12. Načrt promocije zdravja na delovnem mestu 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=40250
http://www.uradni-list.si/1/content?id=56364
http://www.uradni-list.si/1/content?id=42829
http://www.uradni-list.si/1/content?id=38615
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201042&stevilka=2122
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0825
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-5843
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3239
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-21-3346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4531
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3780
http://www.uradni-list.si/1/content?id=42012
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2354
http://www.uradni-list.si/1/content?id=36909
http://www.uradni-list.si/1/content?id=44249
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1 UVOD 

 

 

Poročilo je pripravljeno na podlagi izvedenih aktivnosti, zastavljenih v sprejetem Programu dela in finančnega načrta za 

leto  2017; s strani Sveta zavoda na 5. redni seji v III. mandatu, 30. marca 2017, s Sklepom št. 35602-9/2017/5 ministrice za 

okolje in prostor, gospe Irene Majcen, pa 13. 4. 2017. 

 

Pomembnejše dejavnosti, ki so zaznamovale leto 2017: 

 

1. Ohranjanje kmetijske rabe travniških habitatov in zmanjševanje zaraščanja – zavod je z lastno mehanizacijo, 

v sodelovanju z zunanjimi izvajalci ter s pašo rejnih živali na novo očistil 2,40 ha površin in skrbel za vzdrževanje 

4,46 ha površin. Dodatno je za ohranjanje biotske raznovrstnosti na kmetijskih površinah za čiščenje dolgotrajno 

zaraščenih površin ter odvoz materiala in nekaj manjših ureditev za lažjo obdelavo in dostop do parcel, skrbel 

zunanji izvajalec (SKZG) .   Aktivnosti pomembno prispevajo k ohranjanju krajine, povezanosti in sodelovanju z 

deležniki na zavarovanem območju, zaznamovali pa so jih pogostejši strojelomi na opremi. 

 

2. Izvedba monitoringov metuljev kot del projektne aktivnosti s študenti pedagoške fakultete je poskrbela za 

kontinuirano spremljanje stanja v okolju. Sodelovanje s profesorji in študenti odpira nove možnosti za usmerjene 

raziskave, skladno s plani v petletnem načrtu upravljanja.  

 

3. Električna mobilnost za naravovarstveni nadzor – zavod je pristopil k aktivnostim resornega ministrstva in 

izkoristil možnosti nepovratnih finančnih spodbud za električna vozila v obliki finančne pomoči za nove naložbe 

okolju prijaznejših vozil za cestni promet. Vozni park zavoda je tako razširjen za dve vozili na električni pogon. V 

nadaljnjih aktivnostih si bo zavod prizadeval za vzpostavitev štirih polnilnih postaj za električna vozila, na 

zavarovanem območju, ki bodo odprta za javnost. 

 

4. Projekti – med petimi prijavami na projekte je zavod prejel le eno obvestilo o potrditvi operacije, sofinancirane iz 

sklada ESRR  (CLLD) – Alternativna mobilnost ob Kolpi; KOLPA E-BIKE. Kljub načelni potrditvi operacije 

zavod pogodb še ni prejel, kar je razlog za odlog pričetka izvajanja aktivnosti po načrtovani časovnici.  
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2 IZVEDENE NALOGE IZ LETNEGA PROGRAMA AKTIVNOSTI 

 

Glavni dosežki in odstopanja od  plana 

 

Med najpomembnejše dosežke zagotovo spadajo ureditve dostopov do naravnih vrednot, zdaj že ustaljeno urejanje in 

vzdrževanje pešpoti in učnih poti (česar zaradi kadrovskih težav vsako leto nismo zmogli v takšnem obsegu). Kljub 

precejšnjim težavam z mehanizacijo (veliko strojelomov, zaradi zastarelosti in izrabljenosti strojev) in s tem povezanimi 

večjimi stroški dela je opazno izboljšanje vzdrževane infrastrukture, povečan obisk in zadovoljni obiskovalci.  

Monitoringi žuželk so pokazali na izjemno pestrost, celo večjo kot smo jo ugotavljali v preteklih letih. Opaznejše 

odstopanje od zastavljenega plana del v letu 2017 je ne izvedba monitoringa dvoživk, ki bi moral potekati v sodelovanju z 

ZRSVN OE NM. Ta v zgodnjem spomladanskem času (kljub predhodnem dogovoru) ni bil v celoti opravljen zaradi 

zasedenosti sodelavcev na ZRSVN in bo zaradi sezonske narave dela ta del moral biti prestavljen v sezono 2018. Prav tako 

se nekatera druga dela  - vzdrževanje naravnih vrednot, ki so bila načrtovana v okviru projektov CLLD zamikajo v leto 

2018, ko se v novem razpisu načrtuje pridobitev teh sredstev.  

 

Zavod skrbi za urejanje obiska in ozaveščanje javnosti o pomembnosti ohranjanja narave, pomenu zavarovanih območij ter 

ohranjanju tradicije in kulturne dediščine na zavarovanem območju. Ob vzpostavitvi Doma CDB Grduni je ustvarjena 

možnost za več raziskovalnih taborov s področja ohranjanja narave. Sodelovanje s fakultetami (Pedagoška fakulteta) in 

društvi (DOPPS), pri raziskovalnih projektih, taborih zavodu prinaša nove informacije (monitoringi), širši vpogled na 

celostno območje, kot tudi dodatno promocijo v obliki gradiv in delavnic. Na področju razvojnih nalog je zavod napravil 

osnovne korake za razvoj blagovne znamke za pridelke in izdelke iz zavarovanega območja. Tradicija na zavarovanem 

območju se prepleta s celotno dolino med Kolpo, Poljansko goro s Kočevskim Rogom ter Gorjanci, pri čemer je (že več let) 

v nastajanju blagovna znamka Bele krajine. Za vzpostavitev blagovne znamke iz območja parka bo zavod potreboval tudi 

strokovno pomoč.  

 

K odstopanju od programa na področju izvajanja projektov je delno botrovala neuspela kandidatura zavoda kot vodilnega 

partnerja za projekt Naravna dediščina za zanamce – CLLD (primeren razpis bo šele v 2018), neuspešna prijava (kot 

partner) na projekta KUPA – River of Life (LIFE) ter geoKOLPAtrail (INTERREG). Glede na pozive k dopolnitvam, 

zavod pričakuje potrditev projekta Volna – lan – konoplja (CLLD - EKSRP), za projekt Kolpa e-bike (CLLD - ESRR) pa 

pogodbo, v začetku leta 2018. Prijava na oba CLLD projekta je bila na LAS Dolenjska in Bela krajina podana 9. 2. 2017. 

 

Odstopanje v kadrovskem delu se nanaša na neuspeli razpis za naravovarstvenega nadzornika, čemur botruje 

neizpolnjevanje zahtevanih pogojev. Zavod ostaja na zaposlenem vzdrževalcu – gospodarju hiše, katerega delovno mesto je 

ocenjeno nižje, posledično je manjša realizacija porabe sredstev na plačah, v višini približno 5%.  

Proračunska sredstva resornega ministrstva so porabljena v skladu z programom dela, zaradi v programu nezavedene 

finančne spodbude za električno mobilnost v zavarovanem območju in  sprememb predvsem pri  projektih, pa je dinamika 

denarnega toka precej drugačna od načrtovane. 

 

Javni zavod krajinski park Kolpa je v programu dela in finančnem načrtu za leto 2017 načrtoval programska sredstva v 

višini 307.823 €. Realizacija načrtovanega programa pa je bila izvršena v okviru 279.889 €, ali 90,93 % načrtovanih 

sredstev. Finančno gledano je največji izpad prihodkov na strani neizvedenih projektov, ki pa se prenašajo v leto 2018, saj 

je žal postopek pridobivanja projektov tekel izredno počasi. Na drugi strani pa so bili realizirani drugi dogodki, ki jih 

predhodno nismo načrtovali. Manjši so prilivi pri drugih prihodkih javne službe in pri donacijah. Skupno je znašala 

realizacija po vseh treh prioritetah 136.094 € ali 87,68 %. Za druge naloge upravljavca (materialni stroški funkcioniranja 

zavoda) so znašali 35.164 € ali 91,22 % planiranih sredstev. Tudi stroški plač, vključno z dopustniškimi urami, prazniki in 

bolniško odsotnostjo so znašali 114.057 € ali 95,24 % načrtovanih sredstev. 
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Tabela 2-1: Pregled financiranja programa po prioritetah (realizacija plana)  

 

Operativni cilji 2017 
Opravljene 

ure 

Delež ur / 

celoto 

Plan odhodkov 

2017 
Realizacija 2017 

Indeks 

realizacija / 

plan 2017 

V
ar

st
v
en

e,
 u

p
ra

v
lj

av
sk

e 
in

 n
ad

zo
rn

e 
n

al
o
g

e 

Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst, 

habitatnih tipov, ekosistemov, območij Natura 2000, 

naravnih vrednot in krajine 

179 5% 7.000 0 0,00 

Načrt upravljanja 154 5% 0 0   

Izvajanje neposrednega nadzora v naravi 950 29% 7.700 60.613 787,18 

Omogočanje pogojev za najbolj ogrožene vrste ter za 

ohranjanje najbolj občutljivih naravnih vrednot 
437 13% 16.500 11.894 72,08 

Spremljanje stanja narave, populacij invazivnih in tujerodnih 

vrst 
552 17% 10.300 6.411 62,24 

Sodelovanje s kmeti na zavarovanem območju 199 6% 800 22 2,75 

Sodelovanje z ZRSVN, ostalimi zavarovanimi območji, 

izobraževalnimi in drugimi ustanovami 
526 16% 8.800 1.497 17,01 

Ekološko obnavljanje razvrednotenih območij 76 2% 394 0 0,00 

Izboljševanje biotske raznovrstnosti na kmetijskih in gozdnih 

zemljiščih 
203 6% 30.000 32.601 108,67 

SKUPAJ prioriteta 1 3276 100% 81.494 113.038 138,71 

U
re

ja
n

je
 o

b
is

k
a,

 

o
za

v
eš

ča
n
je

 j
av

n
o

st
i Zagotavljanje optimalnega poteka obiska z vidika varstva 

narave in obiskovalcev 
420 26% 3.070 4.373 142,44 

Nameščanje in vzdrževanje infrastrukture, info centrov ter 

opazovališč 
390 24% 46.550 2.044 4,39 

Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in 

ozaveščanje javnosti 
799 50% 9.005 12.589 139,80 

SKUPAJ prioriteta 2 1609 100% 58.625 19.006 32,42 

R
az

v
o

jn
e 

n
al

o
g
e 

Usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov 62 9% 700 0 0,00 

Razvijanje blagovne znamke zavarovanega območja 86 12% 500 0 0,00 

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, pomoč lokalnemu 

prebivalstvu pri pridobivanju projektnih sredstev 
186 26% 600 0 0,00 

Vključevanje ZO v turistično ponudbo ter obnavljanje in 

vzdrževanje nepremičnin 
194 27% 2.500 2.838 113,52 

Varstvo kulturne dediščine in drugih javnih interesov 199 27% 10.797 1.212 11,23 

SKUPAJ prioriteta 3 727 100% 15.097 4.050 26,83 

Skupaj Program 5612 67% 155.216 136.094 87,68 

Druge naloge upravljavca 1120 13% 38.550 35.164 91,22 

Stroški plač, ure za dopust, praznike in bolniško in druge odsotnosti 1620 19% 114.057 108.631 95,24 

SKUPAJ Program dela in finančni načrt 2017 8352 100% 307.823 279.889 90,93 
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Preglednica 2-1: Pregled izvedbe prioritetnih  aktivnosti po posameznih krajevnih skupnostih  

 
Krajevna 

skupnost 

Najpomembnejše načrtovane aktivnosti  

za doseganje operativnih ciljev 
Realizacija v letu 2017 

Stari trg 

 urejanje NV Peč in vaške znamenitosti Korita 

 ukrepi po monitoringu navadnega škržka 

 spremljanje populacije bobra in vidre 

 vzdrževanje okolice info točke mostna tehtnica in NV, 

predvsem: kala Močile, lipe v Močilah 

 vzdrževanje pohodnih poti (Najjužnejša in Trška pešpot), 

dopolnitev info točk z vsebinami 

 pomoč pri urejanju vzorčnega visokodebelnega sadovnjaka 

 revitalizacija zaraščajočih kmetijskih površin v skladu z 

interesom lastnikov 

 izvajanje projekta Pro-bio-Kolpa 

 urejanje okolice, priprava dokumentacije za razpis 

ukrepov na objektu še ni bilo 

 redne aktivnosti ob spremljanju stanja na terenu 

 redne aktivnosti ob spremljanju stanja na terenu 

 izvedene 4 košnje in ureditve, pridobljeno kulturno-

varstveno soglasje za polnilno postajo 

 opravljeno vzdrževanje poti (spomladanski obhod, košnja 

delno) 

 donacija sadik za obnovo visokodebelnih sadovnjakov 

 vloga enega lastnika realizirana 

 izvajanje projekta Pro-bio- Kolpa se na območju KS Stari 

trg ni izvajal, potekal pa je mladinski ornitološki tabor 

Sinji Vrh 

 obnova varovalne ograje na Mlinarski pešpoti 

 vzdrževanje NV, nove ureditve 

 ukrepi po monitoringu navadnega škržka 

 spremljanje populacije bobra in vidre 

 ureditve opuščenih vaških kalov in izvirov 

 vzdrževanje Mlinarske in Najjužnejše pešpoti) 

 postavitev informativnih in usmerjevalnih tabel na Žagarjevi 

učni poti 

 vzdrževanje in nove ureditve površin na NV Suha dolina 

 dopolnitev info točk z vsebinami, 

 vzdrževanje dostopov do reke Kolpe 

 izvajanje projekta Pro-bio-Kolpa Kolpa 

 opravljena vzdrževalna dela, zamenjava letev 

 opravljena vzdrževalna dela v okolici nekaterih NV 

 ukrepov uvedbe mirnih con v naravi še ni bilo 

 redne aktivnosti ob spremljanju stanja na terenu 

 ureditev novih kalov še ni bilo 

 opravljena vzdrževalna dela – košnja 

 zaradi plazu opravljena večja ureditvena dela poti,  

 program SKZG se je izvajal v manjšem obsegu kot 2016 

zaradi manj prijav - interes lastnikov in najemnikov upadel 

 vzdrževanje dostopov do reke Kolpe teče redno 

 izvajanje projekta Pro-bio- Kolpa se na območju KS Sinji 

Vrh ni izvajalo, izvedel pa se je Mladinski ornitološki tabor 

 

Vinica 

 spremljanje populacije bobra in vidre 

 vzdrževanje pohodnih (Mlinarska in Sejemska pešpot) in 

učnih poti, postavitev dodatnih tabel na Gozdni učni poti Žeželj 

 sodelovanje pri prireditvi pohod po Župančičevi poti 

 postavitev tabel za naravne vrednote in kulturne spomenike 

 vzdrževanje belokranjskih steljnikov in košenic - predvsem 

Raven, Čindžarke, Kozja reber  

 ukrepi po monitoringu navadnega škržka 

 vzdrževanje dostopov do reke Kolpe, dopolnitev info točk z 

vsebinami 

 sodelovanje pri izvedbi programa Cicibanove dežele 

 rez Ziljskih vrb 

 mladinski ornitološki tabor 

 izvajanje projekta Pro-bio-Kolpa 

 redne aktivnosti ob spremljanju stanja na terenu 

 opravljena vzdrževalna dela košnje in obnove smerokazov 

 ni bilo aktivnosti, saj organizator ni potreboval pomoči 

 popravljene le že obstoječe table 

 vsa evidentirana dela opravljena 

 ni posebnih aktivnosti izvajanja mirnih con 

 aktivnosti v teku celo leto 

 vzdrževanje dostopov, ureditve prostora 

 del projekta  

 7 dnevni Mladinski ornitološki tabor izveden – 25 

udeležencev 

 večina aktivnosti izvedena v prvem polletju (4 popisi)  

 izveden tabor, v mesecu juniju 

 projekt izveden (pedagoška fakulteta) 

Adlešiči 

 vzdrževanje in dodatne ureditve info centra in muzeja na 

prostem Šokčev dvor Žuniči (svinjaki),  

 vzdrževanje pohodnih in učnih poti 

 vzdrževanje belokranjskih steljnikov in košenic – predvsem 

Marindolski steljniki, Žuniški steljniki, Vrhovske vrtače, 

košenice Miliči, suhi travniki Fučkovci 

 Vzdrževanje kolekcijskega nasada Kalce 

 ukrepi po monitoringu navadnega škržka 

 vzdrževanje dostopov do reke Kolpe, dopolnitev info točk z 

vsebinami 

 mladinski ornitološki tabor 

 izvajanje projekta Pro-bio-Kolpa 

 postavitev svinjaka, ki je bil preseljen iz KS Grad Vinica 

 dela opravljena 

 vsa dela opravljena 

 

 

 aktivnosti skozi vse leto 

 ni posebnih aktivnosti mirnih con 

 opravljeno kot celoletna aktivnost 

 

 

 izveden tabor, v mesecu juniju 

 projekt izveden (pedagoška fakulteta) 

Griblje 
 čiščenje kmetijskih površin v kolikor se izkaže interes 

lastnikov  

 ureditev dostopne poti 
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3 DOSEŽENI CILJI PO PRIORITETAH  

 

3.1 PRIORITETA 1: Varstvene in upravljavske in nadzorne naloge 

 

Načrtovane naloge v letu 2017 Izvedene aktivnosti za izvršitev zadanih nalog 

Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo 

vrst, habitatnih tipov, ekosistemov, območij Natura 

2000, naravnih vrednot in krajine: 

 odstranjevanje in zmanjševanje dejavnikov ogrožanja 

 osnovne označitve v naravi 

Izvajano (evalvacijska Tabela 3-1) 

Nadaljevanje priprave načrta upravljanja zavarovanega 

območja in njegovo izvajanje 
Izvajano, osnutek oddan v pregled SON 

Izvajanje neposrednega nadzora v naravi 
Izvajan ogled terena in svetovanje ter opozarjanje na 

nepravilnosti 

Omogočanje pogojev za ključne življenjske faze najbolj 

ogroženih vrst ter ohranjanje najbolj občutljivih 

naravnih vrednot 

Izvajano 

Spremljanje stanja narave, populacije invazivnih in 

drugih tujerodnih vrst ter izvajanje potrebnih ukrepov: 

 izvajanje ukrepov varstva in ohranjanja krajine in 

območij Natura 2000 

 ohranjanje kmetijske rabe in preprečevanje zaraščanja 

Izvajano 

Sodelovanje s kmeti pri ukrepih Programa razvoja 

podeželja s katerim se zagotavlja cilje zavarovanega 

območja 

Izvajano 

Sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave, 

zavarovanimi območji in izobraževalnimi ustanovami 

ter zagotavljanje podatkovnih baz: 

 sodelovanje z ZRSVN, predvsem OE NM 

 sodelovanje z ostalimi zavarovanimi območji 

 sodelovanje z izobraževalnimi in drugimi ustanovami 

Izvajano, tudi z Osrednjo enoto Ljubljana 

Ekološko obnavljanje razvrednotenih območij in 

njihovo vzdrževanje 
Izvajan urejanje na devastiranih območjih 

Izboljševanje biotske raznovrstnosti na kmetijskih in 

gozdnih površinah (SKZG) 

Izvajane aktivnosti kot so bile načrtovane (sečnja, košnja, 

mulčenje, razdeljevanje sadik, izdelava valilnic, investicije) 

- Priloga 10: Izboljševanje biotske raznovrstnosti na 

kmetijskih in gozdnih zemljiščih – Poročilo SKZG 2017 
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3.2 Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov za varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov, območij 

po programu upravljanja Natura 2000 (PUN), naravnih vrednot in krajine  

 

Izvajanje rednega spremljanja stanja ciljnih vrst, rib ter dvoživk: Zavod je načrtoval v letu 2017 osrednja monitoringa vrst 

za močvirsko sklednico (Emys orbicularis) ter dvoživke. Popis dvoživk v na novo vzpostavljenih biotopih je stekel s 

pomočjo Zavoda RS za varstvo narave OE Novo mesto, a ga iz objektivnih razlogov - zaradi sušnega obdobja v času 

razvoja mresta ni bilo mogoče dokončati. Aktivnost se prenaša v prihodnje leto. Stanje narave, habitatov in vrst se spremlja 

z monitoringi in popisi, ki so nato osnova za oblikovanje ukrepov in kazalnikov za merodajno vrednotenje zadanih ciljev. 

Prav področje varovanja Kolpe je najbolj pereče.  

 

Posebno varstveno območje (območje Natura 2000) je ekološko pomembno območje, ki je na ozemlju Evropske unije 

pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst ptic (posebna območja varstva) ter drugih živalskih in 

rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov (posebno ohranitveno območje), katerih ohranjanje je v interesu EU; 

(Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 49/2004, 110/2004, 59/2007, 43/2008, 

8/2012, 33/2013, 35/13, 39/2013, 3/14). Območja Natura 2000 skupaj tvorijo evropsko ekološko omrežje.  

 

JZ KP Kolpa v programu dela sledi obveznostim 133. člena ZON in načrtuje aktivnosti pri upravljanju območij N2000 v 

primeru, ko so ta območja območno povezana z zavarovanim območjem. V Krajinski park Kolpa sega šest območij Natura 

2000; eno je varovano po Direktivi o pticah, pet območij pa po Direktivi o habitatih (Uredba o posebnih varstvenih 

območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13, 3/14).  

 
Tabela 3-1: PUN 2015-2020  –  evalvacijska tabela izvedenih ukrepov v letu 2017  

 
Ime 

območja / 

Skupina 

območij  

Ime vrste/HT 
Podrobnejši 

varstveni 

cilj 

Varstveni ukrep / Podrobnejše 

varstvene usmeritve 

Evalvacija izvedenih ukrepov v letu 

2017 

Marindol 

Polnaravna suha travišča in grmiščne 

faze na karbonatnih tleh (Festuco-

Brometalia) (*pomembna rastišča 

kukavičevk) 

ohrani se komunikacijske aktivnosti 

Izobraževanje; vzpodbujanje uporabnikov k 

primerni rabi, nudenje pomoči pri obdelavi, 

strokovni prikaz.  

Marindol 

Nižinski ekstenzivno gojeni travniki 

(Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

ohrani se komunikacijske aktivnosti 

Izobraževanje; vzpodbujanje uporabnikov k 

primerni rabi, nudenje pomoči pri obdelavi, 

strokovni prikaz.   

Kočevsko vidra / Lutra lutra ohrani se določiti mirne cone Mirne cone niso določene 

Kočevsko vidra / Lutra lutra ohrani se 
upravljanje zavarovanih območij / 

usmerjati obisk 

Prispevki v lokalnih medijih o pomenu 

ohranjanja in usmerjanja obiska.  

Kolpa vidra / Lutra lutra ohrani se določiti mirne cone Mirne cone niso določene 

Kolpa vidra / Lutra lutra ohrani se 
upravljanje zavarovanih območij / 

usmerjati obisk 

Prispevki v lokalnih medijih o pomenu 

ohranjanja in usmerjanja obiska.   

Kočevsko navadni škržek  / Unio crassus 
se obnovi 

na 

usmerjati obisk / usmerjati turizem in 

čolnarjenje zaradi varstva muljaste 

obale 

Spremljanje obiska/rabe na najpomembnejših 

odsekih. Prispevki v lokalnih medijih. 

Kolpa navadni škržek  / Unio crassus 
se obnovi 

na 

usmerjati obisk / usmerjati turizem in 

čolnarjenje zaradi varstva muljaste 

obale 

Spremljanje obiska/rabe na najpomembnejših 

odsekih. Prispevki v lokalnih medijih.   

 

Posebnih težav pri upravljanju območij Natura v letu 2017 ni bilo opaziti. Nekoliko večji pritisk na območja je bil opazen 

zaradi povečanega obiska in tudi hude suše, ki je prisilila pridelovalce k intenzivnejši rabi kmetijskih površin, da bi 

kompenzirali izpad pridelkov.  
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Tabela 3-2: Pregled doseganja ciljev izvajanja varstvenih in nadzornih nalog (porabljene ure in sredstva) 

 

Op. cilji 
Naloge in aktivnosti za 

izvedbo 
Kazalnik doseganja in namen aktivnosti 

Izvedba: 
zap./ZI 

Ure 
dela 

izvedeno 
DA / NE 

Termin 
izvedbe 

Plan 
sredstev 

Real. 

porabe 

(den. tok) 

Vir fin. 

Iz
va

ja
n

je
 n

ep
o

sr
ed

n
ih

 a
kt

iv
n

o
st

i 
in

 u
kr

ep
o

v 
za

 v
a

rs
tv

o
 v

rs
t,

 h
a

b
it

a
tn

ih
 t

ip
o

v,
 e

ko
si

st
em

o
v,

 

o
b

m
o

či
j 

N
a

tu
ra

 2
0
0
0

, 
n
a

ra
vn

ih
 v

re
d
n
o

t 
in

 k
ra

ji
n

e
 

Izvajanje rednega 

spremljanja stanja ciljnih 

vrst, rib ter dvoživk; 
odstranjevanje in 

zmanjševanje 

dejavnikov ogrožanja, 
osnovne označitve v 

naravi 

Navadni škržek - sodelovanje s pristojnimi službami pri 
določanju naravovarstvenih smernic in mnenj  (PUN 2015-

2020) 

4 + ZI   

ne 
maj - 

okt 
7.000 

  

MOP 

Siva čaplja - opravljena 2 monitoringa sive čaplje v 

Hrastovi lozi 
da 

mar-

maj 
    

Veliki žagar - opravljen monitoring gnezdišč ob Kolpi  da 
apr - 

okt 
    

Rjavi medved - pridobljeni in obdelani podatki o stanju na 

območju v tekočem letu 
da 

okt - 

dec 
    

Dvoživke - izveden monitoring v obnovljenih kalih Močile, 

Sodevci, Zilje, Preloka, Brdo, Miliči, Lokva, Kalce, 

Fučkovci (v sodelovanju z ZRSVN) 

ne, le en 
popis 

mar - 
jul 

    

Kmečka lastovka - izvedeni letni popisi (prihod, gnezdenje, 
odhod) 

da 
apr - 
avg 

    

Popis nočnih metuljev na Vrhovskih vrtačah 2x 
maj - 
okt 

    

Izvedeno kartiranje površin negozdnih HT znotraj KPK, 
2% 

delno 
jan - 
dec 

    

Ažurirana evidenca lokacij rastišč tujerodnih vrst da 
apr - 
dec 

    

Ažurirana evidenca vrst in HT, urejeni grafični podatki delno 
jan - 

dec 
    

Izdelana vsaj ena knjižica oz. promocijski material o 

biotski raznovrstnosti v KP Kolpa 
da 

jan - 

dec 
    

Vsaj 1 srečanje s prebivalci ali predstavniki krajevnih 
skupnosti na območju KP Kolpa z namenom ozaveščanja 

prebivalstva o pomenu ohranitve vrst in HT 

da 
jan - 

dec 
      

N
a
čr

t 

u
p

ra
vl

ja
n

ja
 

Usklajevanje predloga 
načrta upravljanja 

Predlog NU dopolnjen 
4 + ZI 154 

delno jan - 
dec 

      

Usklajevanje na terenu, oddaja na ministrstvo delno       

Iz
va

ja
n

je
 n

ep
o

sr
ed

n
eg

a
 n

a
d

zo
ra

 v
 n

a
ra

vi
 

Vzpostavitev in 
izvajanje 

naravovarstveno 
nadzorne službe 

Vzpostavljen prekrškovni organ 1 

782 

ne jan 6.500 4.962 MOP 

Vzpostavljene evidence za javnofinančne prihodke in 

terjatve 
1 da jan 200 

55.651 DRUGO 
(proračunski 

sklad za 

podnebne 

spremembe) Izdelano navodilo za izvajanje naravovarstvenega nadzora 2 delno jan     

Vzpostavljena naravovarstvena nadzorna služba in izvajan 

naravovarstveni nadzor na terenu 
  ne       

  

Sporočilo za javnost o načinu izvajanja naravovarstvenega 
nadzora in pooblaščenih naravovarstvenih nadzornikih ter 

prostovoljnih nadzornikih 

2 ne 
feb - 
jun 

    

  

Izveden nakup opreme za naravovarstveni nadzor 
(uniforma, značka,...) za 2 nadzornika in 3 prostovoljne 

nadzornike  

2 ne 
maj - 

okt 
1.000 0 MOP 

(PP153242) 

Izvedene aktivnosti za spodbujanje k izobraževanju za 
prostovoljno nadzorništvo 

2 da 
mar - 
dec 

      

Spremljano stanje izvajanja varstvenih režimov, vsaj 12 x 4 + ZI da 
jan - 
dec 

      

Izveden nakup opreme za na vodo - dodelava zatičev za 
noge na čolnu, opravljene oz. obnovljene licence za nadzor 

na vodi, urejena registracija plovil 

1 + ZI delno 
jan - 

dec 
      

Opravljeno usposabljanje (1 oseba) in izpit za izvajanje 
prekrškovnega postopka  

2 + ZI delno jan - jul       

Opravljeno usposabljanje in izpit ZUP -  1 oseba 1 + ZI da apr - jul       
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Izvedene potrebne aktivnosti v zvezi s prijavo na razpis 

(Sklad za podnebne spremembe) za električna vozila, 
namenjena naravovarstvenemu nadzoru 

2 da 
mar - 

dec 
      

Vzpostavljeni dve polnilni mesti za električni vozili za 

izvajanje naravovarstvenega nadzora 
2 + ZI ne 

mar - 

dec 
      

Nabavljena dva električna avtomobila za izvajanje 
naravovarstvenega nadzora, urejena registracija 

1 da 
mar - 
dec 

      

Sodelovanje s 

pristojnimi institucijami 

za vodenje in odločanje 

v upravnih postopkih za 

posege, ravnanja, 
dejavnosti in pravne 

posle na območju KP 

Kolpa 

Vsaj 1 srečanje z institucijami, pristojnimi za vodenje in 
odločanje v upravnih postopkih, ki se nanašajo na posege, 

ravnanja, dejavnosti in pravne posle na območju parka 

(ARSO, Občina Črnomelj, UE Črnomelj, MIR, Inšpektorat 
RS za okolje in prostor) za dogovor o načinu sodelovanja 

pri izvajanju nadzora na zavarovanem območju 

4 + ZI 

168 

da 

jan - 

dec 

      

Izveden vsaj 1 skupni nadzor z MIR, policijo, inšpektorati; 

z namenom usklajevanja nadzornih nalog in usmerjanja 

obiskovalcev  

4 + ZI delno       

Izmenjava strokovnih mnenj, sodelovanje s pristojnimi 
institucijami ob ugotovljenih kršitvah na ZO 

2 da       

O
m

o
g
o

ča
n
je

 p
o
g

o
je

v 
za

 n
a
jb

o
lj

 o
g

ro
že

n
e 

vr
st

e 
te

r 
za

 o
h

ra
n

ja
n
je

 n
a

jb
o

lj
 o

b
ču

tl
ji

vi
h

 n
a

ra
vn

ih
 v

re
d
n

o
t 

Ohranitev najmanj 
obstoječega stanja HT 

Izvedena inventarizacija površin HT, 5% 

3 

159 

ne 
jan - 
dec 

1.000   MOP 

Pripravljen predlog mirnih con za najbolj ogrožene živalske 

vrste na podlagi pridobljenih rezultatov monitoringov 
delno 

jan - 

dec 

Dopolnjena evidenca vrst iz rdečega seznama znotraj KPK da 
jan - 
dec 

Lastniki zemljišč informirani o najvrednejših predelih 
posameznega HT 

2 da 
jan - 
dec 

Izvedeno odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst  

(prednostno - obrežje Kolpe) 
2 da 

jul - 

sept 

Ohranitev naravnih 
vrednot  

Ažurirana evidenca naravnih vrednot  3 

278 

da 
mar - 

apr 
      

Obiskane vse naravne vrednote (brez jam) in izpolnjeni 

popisni listi za vsaj 10 NV 
3 da 

jan - 

dec 
      

Informiranje lastnikov zemljišč na katerih so NV o 
njihovem pomenu  (10% NV) 

3 da 
jan - 
dec 

      

Izvedene aktivnosti v zvezi z obnovo NV Izvorna jama Peč 

(pridobivanje dovoljenj za poseg, prijava operacije na 
CLLD, pričeto z izvajanjem del) 

4 + ZI delno 
mar - 

dec 
6.500 11.894 MOP 

Oddani predlogi sprememb Pravilnika o določitvi in 

varstvu NV 
2 

ni bilo 

potrebe 
nov 9.000 0 PROJ 

 Vzpostavljeno spremljanje kazalnikov stanja opravljenih 
monitoringov izvedenih na območju parka in pridobljenih 

podatkov 

1 delno 
jan - 

dec 
      

Redno vzdrževani stroji, orodja in oprema za izvajanje 

vzdrževalnih del na naravnih vrednotah ter območjih 

Natura 2000 (tehnični pregledi, zavarovanja, registracije, 
popravila) 

2 + ZI da 
jan - 

dec 
      

Opravljen strokovni pregled delovne opreme, izdelan 

zapisnik in obratovalno dovoljenje 
1 + ZI da 

feb - 

apr 
      

S
p

re
m

lj
a
n

je
 s

ta
n

ja
 n

a
ra

ve
, 

p
o
p
u

la
ci

j 
in

va
zi

vn
ih

 i
n

 

tu
je

ro
d
n
ih

 v
rs

t 

Spremljanje kazalnikov 

stanja in izvajanje 

ukrepov varstva 

Izvedena vsaj 2 ukrepa varstva in ohranjanja krajine Natura 
2000 območij (evidentiranje, ukrepanje po potrebi) 

4 

552 

da 
jan - 
dec 

      

Ohranjanje kmetijske rabe in preprečevanje zaraščanja 

posebnih krajinskih območij v parku s pašo in obdelavo 

Vrhovskih vrtač, 5 ha  

da 
mar - 
nov 

      

Obnova rabe dela zaraščenih steljnikov v soglasju z 

lastniki, 0,5 ha, vzdrževanje urejenih 
  

da, 

preseženo 
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Izboljšanje stanja NV Suha dolina pod Sinjim Vrhom z vsaj 

0,5 ha očiščene in vzdrževane površine  
4 + ZI da 

apr - 

dec  
      

Vzdrževane že vzpostavljene steljniške površine  (vsaj 6 

ha) 
3 + ZI da 

jan - 

dec 
5.000 6.411 MOP 

Izvedena vzdrževalna dela na Žagarjevi poti nad vasema 
Damelj - Kot pri Damlju, usmerjeno informiranje o 

pomenu varstva krajine (4 opisne table, 1 predstavitvena 

tabla, počivališče), vsaj 1x 

2 da 
maj - 

dec 
5.000   OPER 

Dopolnjene in posodobljene kartografske podlage  1 + ZI da 
okt - 
dec 

300   DRUGO 

Dopolnjeno usmerjeno informiranje obiskovalcev 

zavarovanega območja z označbami (zemljevid z opisom 
parka) na informacijskih točkah Dragoši, Grduni-Dejani, 

Vinica, Sinji Vrh, Močile, Stari trg - izdelava tabel, 

količkov ter postavitev na točki 

2 delno 
maj - 

dec 

 

  

  

Stanje NV spremljano s popisnimi listi (vsaj 10% NV) 2 + ZI da 
jan - 

dec 
      

Izvedene aktivnosti v zvezi s prijavo na operacije KUPA - 
River of LIFE (v primeru uspešne prijave na razpis) 

2 + ZI ne 
mar - 
dec 

      

S
o
d

el
o

va
n
je

 s
 k

m
et

i 
n
a

 z
a
va

ro
va

n
em

 o
b

m
o

čj
u

 

Sodelovanje z lastniki 
kmetijskih zemljišč ter 

KGZS z namenom 

popularizacije 
ekološkega kmetovanja 

ter drugih ukrepov, 

namenjenih kmetijam 

Izvedeno vsaj 1 informiranje o dobrih kmetijskih praksah in 

ukrepih KOPOP, s ciljem naravi prijaznejšega kmetovanja 

in preprečevanja zaraščanja 

2 

40 

da 
jan – 
dec 

800 22 MOP 

Izvedena vsaj 3  strokovna svetovanja in prikazi (varovanje 

rejnih živali in sobivanje z velikimi zvermi, pozna in 
zgodnja paša namesto požiganja, reja avtohtonih-okolju 

prilagojenih pasem, dobre kmetijske prakse za ohranjanje 

prostoživečih populacij) 

2 da 
jan – 

dec 
      

Seznanjanje kmetov o 
pomenu kmetovanja na 

območju parka, s 

poudarkom na 
ohranjanju naravnih 

vrednot, kulturne 

krajine, vrst in habitatnih 
tipov, reji  avtohtonih 

pasem živali in sort 

kmetijskih rastlin 

Izvedena vsaj ena aktivnost na temo ozaveščanja 3 

159 

da 
jan – 

dec 
      

Izveden vsaj 1 sestanek z lastniki kmetijskih zemljišč 3 da 
jan – 

dec 
      

Izveden prikaz opravil v travniškem sadovnjaku Kalce - 
učna delavnica za zainteresirano javnost 

2 da 
mar - 
okt 

      

Ažuriran/dopolnjen kataster visokodebelnih travniških 

sadovnjakov 
2 da 

jan – 

dec 
      

Dokupljene in zasajene sadike sadnih dreves v 

kolekcijskem nasadu Kalce (po potrebi) 
1 + ZI da 

jan – 

dec 
      

Vzpostavljen prikazni poligon varovalnih ograj pred 
velikimi zvermi 

2 da 
jan – 
dec 

      

Izvedena razstava avtohtonih rejnih živalskih vrst 

samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami ter 
kmeti iz območja Bele krajine, s ponudbo lokalno pridelane 

in predelane hrane (v okviru prireditve Jesenska zgodba v 

Šokčevem dvoru) 

3 + ZI da 
sept  - 

okt 
      

S
o
d

el
o

va
n
je

 z
 Z

R
S

V
N

, 
za

va
ro

va
n
im

i 
o

b
m

o
čj

i,
 

iz
o
b

ra
že

va
ln

im
i 

in
 d

ru
g

im
i 

u
st

a
n

o
va

m
i 

Zagotavljanje ažurnosti 

informacij o stanju 
narave 

Pridobljene informacije in poročila iz raziskav na ZO, s 

katerimi je seznanjen javni zavod 
4 54 da 

jan - 

dec 
800 706 MOP 

Sodelovanje z ZRSVN  

Ažurirane podatkovne baze, usklajene z ZRSVN 

4 124 

da 

jan - 
dec 

      

Vsaj 3 skupne terenske aktivnosti  da       

Vsaj 4 sodelovanja; pri pripravi NV smernic oz. strokovnih 

mnenj na ZO, pri spremljanju stanja NV oz. izdelavi 

mnenja za ograjo ob Kolpi 

delno       

Sodelovanje z drugimi 

zavarovanimi območji 

Vsaj 1 izmenjava mnenj o postopkih in posegih  
4 80 

da jan - 

dec 

      

Vsaj 1 sodelovanje v NV akcijah da   30 DRUGO 

Sodelovanje z 

izobraževalnimi in 
drugimi ustanovami 

Vsaj 1 mentorstvo pri študijskem in raziskovalnem delu  

3 + ZI 268 

da 
jan - 

dec 

      

Vsaj 1 dijak opravi redno šolsko prakso ne       

Vsaj 2 študenta opravita praktično izobraževanje da       
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Sodelovanje s Pedagoško fakulteto Ljubljana na operaciji 

PRO-BIO-KOLPA 
da 

mar - 

dec 
8.000   PROJ 

Sodelovanje z DOPPS - izvedba ornitološkega tabora 
Kolpa 2017 

da     761 TD 

Izvedene načrtovane aktivnosti za operacijo 

geoKOLPAtrail 
da 

mar - 

dec 
      

E
ko

lo
šk

o
 o

b
n
a

vl
ja

n
je

 

ra
zv

re
d
n
o

te
n
ih

 o
b

m
o
či

j 

Vključevanje v okoljske 

projekte, spremljanje 
stanja onesnaženosti 

vodotokov  

Vzpostavljena evidenca stopnje morebitne onesnaženosti 

okolja v zavarovanem območju in njegovem vplivnem pasu 

4 + ZI 76 

ne 

jan - 
dec 

      

Vsaj eno sodelovanje s pristojnimi institucijami, povezano 

z ugotavljanjem stanja v naravi 
da 394   MOP 

Izvedena vsaj ena čistilna akcija oz. sanacija divjega 
odlagališča 

da       

Iz
b

o
lj

še
va

n
je

 b
io

ts
ke

 r
a

zn
o
vr

st
n

o
st

i 
n
a

 k
m

et
ij

sk
ih

 i
n

 g
o

zd
n
ih

 z
em

lj
iš

či
h

 

Izboljšanje biotske 
raznovrstnosti z 

odpravljanjem 

zaraščenosti  

Opravljene vsaj 4 aktivnosti izboljševanja biotske 
raznovrstnosti na zaraščenih površinah s pomočjo strojnih 

del zunanjih izvajalcev: Vrhovske vrtače, Marindolski 

steljniki, Žuniški steljniki, Čindžarke, Brezova reber, 
Raven, Suha dolina 

4 + ZI 

203 

da 

jun - 

dec 

25.000 27,637 SKZG 

Izvedeni vsaj 2 aktivnosti odstranjevanja invazivnih 
rastlinskih tujerodnih vrst 

  da       

Vzpostavljena dodatna pomoč pri košnji ter vzdrževanju 

kmetijskih zemljišč in gozdov  
  da 5.000 4.568 

SKZG 

inv 

Izdelava in nameščanje 

opreme, interpretacijska 
vzgoja za ohranjanje 

biotske raznovrstnosti 

Izvedena izdelava in nameščanje hotelov za žuželke ter 
ptičjih valilnic v vsaj dveh osnovnih šolah na območju KP 

Kolpa ter vsaj enkrat v sodelovanju s hišo Sadeži družbe  

3+ZI da       

Izveden nakup in distribucija sadik starih sort sadnega 

drevja za deležnike v zavarovanem območju  
  da       

Izveden naravoslovno - kmetijski dan v parku za 

osnovnošolce ali/in srednješolce 
  da       

Nabava orodij, opreme, 
nadomestnih delov ter 

pomožnega materiala za 

odpravljanje zaraščanja 

Nabavljena orodja ter nadomestni deli, gorivo in oprema za 

izvajanje aktivnosti zmanjševanja zaraščanja (vzdrževanje 
kosilnic, žag ter mulčerjev, …)  

2 + ZI da       

    Aktivnosti zaposlenih na tej točki programa: 57% 3097   ur 81.494 113.038 SKUPAJ 

  
      

28.994 23.995 MOP 

       
30.000 32.601 SKZG 

       
22.000   PROJ 

       
500 55.681 DRUGO 

       
0 761 TD 

       
  139%   

 

Finančna realizacija na prvi prioriteti je precej višja od načrtovane, a je po posameznik postavkah precej različna. Skupna 

realizacija je z 113.038 € dosegla  139 % načrtovane porabe.  Največji presežek realizacije je pri programski točki Izvajanja 

neposrednega nadzora v naravi, saj je bil realiziran nakup dveh vozil na električni pogon, ni pa bil izveden drug del 

programa - nakup uniform za naravovarstvene nadzornike in prostovoljne nadzornike saj je bilo javno naročilo MOP 

preloženo v leto 2018. Presežena je tudi programska postavka Izboljševanje biotske raznovrstnosti na kmetijskih in gozdnih 

zemljiščih po denarnem toku, za dobrih 8%. V letu 2017 ni bilo aktivnosti pri obnavljanju ekološko razvrednotenih 

območij – oziroma ti manjši posegi niso povzročili dodatnih stroškov. Tudi sodelovanje s kmeti na zavarovanem območju 

je bilo izvedeno z nižjimi sredstvi od načrtovanih in podobno tudi sodelovanje z ZRSVN kjer se osrednja aktivnost za 

katero so bila sredstva načrtovana prenaša (zardi suše in prezasedenosti mentorja) v prihodnje leto. 
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3.3 PRIORITETA 2: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti 

 

Načrtovane naloge v letu 2017 Izvedene aktivnosti za izvršitev zadanih nalog 

Zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen z vidika 

varstva narave in obiskovalcev: 

 priprava programa obiskovanja (Muzej na prostem – 

Šokčev dvor Žuniči, CDB Grduni) 

 vodenje obiskovalcev – opravljanje vodniške službe 

Izvajano (vodenje skupin, delavnice, strokovno delo):  

v Šokčevem dvoru sprejetih 51 skupin (od tega 18 skupin 

šolarjev, dijakov oz. študentov), 5 skupin vodenih po 

zavarovanem območju in Beli krajini 

Nameščanje in vzdrževanje infrastrukture, razvijanje 

informacijskih centrov, opazovališč ter druge dodatne 

infrastrukture za obiskovalce zavarovanega območja: 

 urejanje in vzdrževanje parkovne infrastrukture 

 raba zemljišč v upravljanju 

Izvajano (večkratna košnja, urejanje signalizacije in druge 

ureditve) – glej Preglednica 3-1: Pregled opravljenih 

aktivnosti na točkah v parku, ki so predmet (delnega ali 

celotnega) terenskega urejanja 

Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in 

ozaveščanje javnosti: 

 priprava in distribucija tiskanih, elektronskih in drugih 

medijev za ozaveščanje javnosti o pomenu in vsebinah 

parka, informiranje in ozaveščanje javnosti 

 priprava in organiziranje predstavitev, predavanj, 

razstav, delavnic, izvedba tiskovnih konferenc, dneva 

odprtih vrat, izpopolnjevanje interpretatorjev 

 sodelovanje s prebivalci parka, lokalnimi skupnostmi in 

deležniki ter vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, 

izvajanje izobraževalnih delavnic, predavanj, 

seminarjev 

Izvajano  

(ponatis tiskanih materialov o parku, izdelava nove 

zloženke, izvedba delavnic, predavanj, prikazov): izvedene 

3 predstavitve ZO v tujini (Bruselj, Neapelj, Haag), 4 

predstavitve v Sloveniji (STIC Ljubljana, AGRA, Narava 

zdravje, Agromehanika), organiziran 1 pohod (Jurijev 

pohod po grajski pešpoti od Žunič do Adlešič), 2 dneva 

odprtih vrat, 22 delavnic 

 
Preglednica 3-1: Pregled opravljenih aktivnosti na točkah v parku, ki so predmet (delnega ali celotnega) terens kega urejanja  

 
Krajevna 

skupnost 
Naziv točke Lokacija, opis 

Dolžina / 

obseg 
Izvedene aktivnosti  

Stari trg 

Kal Močile Močile pri Starem trgu 0,3 hektarja 4x košnja, odstranjevanje smeti 

Trška pešpot 
krožna pot Stari trg – Sodevska 

stena – Stari trg 
10 km 3x delno košnja 

Info točka Mostna tehtnica Stari trg 0,1  4x košnja, odstranjevanje smeti 

Najjužnejša Slovenska pešpot Damelj – Radenci 12 km 1x razsekovanje, 2 x košnja na delu poti 

Sinji vrh Žagarjeva učna pot 
zapuščena vinogradniška lega 

Damelj – Kot 
5,5 km 

2 x košnja, ureditve poti, ki jo je 

poškodoval plaz 

Mlinarska pešpot Vinica – Damelj 10 km 
Spomladansko razsekovanje poti, 2x 

košnja 

Vinica 
Počivališče Vukovci Vukovci 50 m

2
 

Košnja steljnika, ureditev okolice 

počivališča 

Gozdna učna pot Žeželj 
Vinica – cerkev sv. Matere 

božje 
5,5 km 

Spomladansko razsekovanje, popravilo 

usmerjevalnih oznak  
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Sejemska pešpot Žuniči – Vinica 22 km 
Spomladansko razsekovanje poti, 2x 

košnja  

Počivališče pri kalu na Brdu Grduni - Dejani 100 m
2
 4x košnja 

Adlešiči 

Grajska pešpot Dragoši – Žuniči 15 km Spomladansko razsekovanje in 2x košnja 

Šašljeva učna pot 
krožna pot  Purga – Mala Sela 

– Kolpa – Adlešiči 
10 km 

2x košnja delno, postavljanje valilnic, 

urejanje počivališča, popravila na 

vuglenki in apnenici  

Kolekcijski nasad Kalce 
sadovnjak z visokodebelnimi 

starimi sortami sadnih dreves 
0,2 hektarja 

2x košnja, 2x paša, dosaditev, urejanje 

počivališča, dostopne poti 

Info točka Dolenjci 
Zbiralnica mleka, Dolenjci, pri 

križišču 
50 m

2
 3x košnja, ureditev ekološkega otoka 

Počivališče Dragoši 
vstopna točka v Krajinski park 

Kolpa, ob kapelici 
50 m

2
 Razsekovanje, 2x košnja, mulčanje poti 

 

Pretežni del druge prioritete je namenjen načrtovanemu urejanju obiska nepremičnine v upravljanju, ki je hkrati muzej na 

prostem – Šokčev dvor Žuniči. Zavod izvaja sprejeme skupin s  celostno predstavitvijo zavarovanega območja Krajinski 

park Kolpa ter kulturne dediščine, kot tudi dogodke za širšo javnost. S predstavitvami ustvarja druge (nejavne) prihodke 

javne službe, s prodajo rokodelskih izdelkov pa v manjši meri izvaja tudi tržno dejavnost v delu gospodarskega poslopja 

(rokodelski center). V letu 2017 sta v Šokčevem dvoru dva zaposlena sprejela 51 skupin, izvedenih je bilo 11 promocijskih 

predstavitev (prireditve, poroka, novinarji,…). Lokacijo je obiskalo več kot 2.600 oseb.    
 

Grafikon 3-1: Spremljanje obiska v kulturnem spomeniku in muzeju na prostem – Šokčev dvor Žuniči  

 

 
  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Skupaj 117 2.075 2.545 2.861 2.714 2.175 1.786 1.142 2.658 2.583 2.659 
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Tabela 3-3: Naloge urejanja obiska in ozaveščanja javnosti  

 

Op. cilji 
Naloge in aktivnosti za 

izvedbo 
Kazalnik doseganja in namen aktivnosti 

Izvedba: 
zap./ZI 

Ure 
dela 

izvedeno 
DA / NE 

Termin 
izvedbe 

Plan 
sredstev 

Real. 

porabe 

(den. tok) 

Vir fin. 

Z
a

g
o

ta
vl

ja
n

je
 o

p
ti

m
a

ln
eg

a
 p

o
te

ka
 o

b
is

ka
 z

 v
id

ik
a
 

va
rs

tv
a

 n
a

ra
ve

 i
n
 o

b
is

ko
va

lc
ev

 

Priprava programa 

obiskovanja 

Opravljenih vsaj 40 sprejemov gostov v info centru in 
muzeju na prostem Šokčev dvor Žuniči 

2 + ZI 242 da 

jan - dec 

1.700 856 MOP 

Doživljajsko strokovno vodenje po zavarovanem območju, 

ob in po reki Kolpi - vsaj 2x 
4 36 da 1.000 2.471 DRUGO 

Vsaj 4 skupine gostov načrtno usmerjene na ekološko manj 
občutljiva območja (na učne in pešpoti, k hidrološkim NV 

kot so kali in izviri, k drevesnim naravnim vrednotam kot 

so vrbe in mogočne lipe, k ekosistemskim NV (steljniki in 
Vrhovske vrtače), na odprto krajino,…)  

4 32 da 370 1.046 TD 

Izvedeno vsaj 1 sodelovanje z ponudniki in lokalno 

skupnostjo pri oživitvi "Cicibanove dežele" 
2 18 da       

Delno prenovljena oprava za sprejem gostov v Šokčevem 
dvoru (hlače, predpasnik, podkrilo,…) 

2 + ZI 8 da       

Ažurirana evidenca sprejetih gostov, vodenih skupin 2 16 da       

Vodenje obiskovalcev - 
opravljanje vodniške 

službe 

Izvedeno vodenje vsaj 4-ih posameznikov ali skupin po 
učnih poteh, objektih kulturne dediščine oz. doživljajsko 

vodenje po reki Kolpi 

4 68 da jan - dec       

N
a

m
eš

ča
n
je

 i
n

 v
zd

rž
ev

a
n
je

 i
n

fr
a

st
ru

kt
u

re
, 
in

fo
 c

en
tr

o
v 

te
r 

o
p
a

zo
va

li
šč

 

Urejanje parkovne 

infrastrukture za 

obiskovanje 

Izvedena potrebna ureditvena in vzdrževalna dela na 

obstoječih info točkah 
2 20 da jan - dec       

Obnovljene in dopolnjene oznake ter potrebne ureditve na 
pohodnih poteh od Prelesja do Dragošev ter učnih poteh 

(Damelj-Kot, Žeželj, Šašljeva učna pot) 

3 + ZI 34 delno 
mar - 

nov 
600 214 DRUGO 

Oprema poslovnega prostora     delno   2.000   
DRUGO 

inv 

Dom CDB Grduni vzdrževan in pripravljen za sprejem 

skupin, študijske ter izobraževalne tabore (do 25 oseb) 
3 + ZI 28 da jan - dec 3.500 1.830 MOP 

  

Izvedene aktivnosti za izvajanje okolju prijaznih oblik 
mobilnosti za zmanjšanje obremenjevanja okolja (prijava 

operacije na CLLD, nabava načrtovane opreme, 

vzpostavitev e-točk mobilnosti v zavarovanem območju) 

3 + ZI 70 delno jan - dec 40.450   PROJ 

Vzdrževanje obstoječe 

parkovne infrastrukture 

Vsaj 2x pokošene pešpoti ob Kolpi 1 82 da 

jan - dec 

      

Obnovljenih oz. postavljenih vsaj 5 m varnostnih ograj ali 

brvi na pešpoteh ali ob naravnih vrednotah 
2 + ZI 18 da       

Vzdrževane in po potrebi zamenjane oznake na območju 

parka, ki so poškodovane oz. dotrajane 
1+ZI 18 delno       

Vgrajenih vsaj 30 m3 gramoza na dostopih do naravnih 

vrednot in info točk 
2 16 da       

Območja namenjena 

turizmu in rekreaciji ob 

Kolpi 

Vsaj 3x izvedeno spremljanje aktivnosti urejanja in uporabe 

lokacij vstopno izstopnih mest ob Kolpi 

4 

32 da jan - dec     

  

Kontinuirano spremljanje in evidentiranje aktivnosti 

urejanja in uporabe območij namenjenih turizmu in 

rekreaciji ob reki Kolpi (II. varstveno območje) ter 
neprimernih posegov v I. varstvenem območju 

48 da       

Ažurirana podatkovna baza turistične infrastrukture na 

območju KP Kolpa  
24 delno jan - dec     

Z
a

g
o

ta
vl

ja
n

je
 p

re
p

o
zn

a
vn

o
st

i 
za

va
ro

va
n
eg

a
 

o
b

m
o

čj
a
 i

n
 o

za
ve

šč
a

n
je

 j
a

vn
o

st
i Priprava in distribucija 

tiskanih, elektronskih in 

drugih medijev za 

ozaveščanje javnosti o 
pomenu in vsebinah 

parka 

Vsaj 6 izoblikovanih in distribuiranih ključnih sporočil za 
različne skupine in potrebe 

3 + ZI 

124 

da 

jan - dec 

3.000 3.008 MOP 

Vsaj 12 objav o aktivnostih JZ KP Kolpa v tiskanih in 

elektronskih medijih 
da 1.300 50 DRUGO 

Ažurirana in dopolnjena spletna predstavitev zavoda ter 
zavarovanega območja (informacije za javnost)  

28 delno       

Dopolnjen arhiv fototeke s fotografijami in filmi iz ZO, 

narejenimi z lastno opremo 

48 

da       

Vsaj 2 izdani publikaciji (rezultati raziskovalnih nalog, 
posebnosti zavarovanega območja, ponatis zloženke mlini 

in žage) 

da       

Priprava in organizacija 

predstavitev, predavanj, 

razstav, delavnic,  
izvedba tiskovnih 

konferenc, dneva odprtih 

vrat, izpopolnjevanje 

Izvedenih vsaj 5 predavanj oz. predstavitev zavarovanega 

območja in njegove dediščine 
4 + ZI 56 da jan - dec 3.000 8.181 MOP 

Izvedena vsaj 1 postavitev obstoječih razstav oz. vsaj 1 

postavitev nove razstave, vsaj 4 nove instalacije v 

dinamični izložbi Narejeno v Beli krajini 

5 20 da jan - dec 1.300 1.180 DRUGO 

Izvedene vsaj 4 delavnice na temo prepoznavnosti parka 5 42 da jan - dec 405 170 TD 
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interpretatorjev Vsaj 4 sodelovanja in predstavitve ZO na sejmih doma in v 
tujini ter tradicionalnih prireditvah v Beli krajini (Salon de 

Turisme Bruselj, NATOUR Alpe - Adria, Agra, Narava 

zdravje, Vinska vigred, Jurjevanje, Martinovanje, SAVE 
(P), …), z interpretacijami ali vsaj promocijskimi materiali 

2+ZI 115 da jan - dec       

Izveden dan odprtih vrat v sodelovanju zainteresiranimi 

društvi in posamezniki za predstavitev, sodelovanje na 
Tednu varstva narave s Skupnostjo zavarovanih območij 

3+ZI 24 da maj       

Izdelana animacijska kulisa oz. pano za motiviranje 

obiskovalcev k fotografiranju v info centru ŠD Žuniči ter 

občasno na sejemskih in drugih predstavitvah  

1+ZI 8 ne feb - apr       

Vsaj 2 osebi se udeležita vsaj 1 delavnice za izpopolnitev 

izvajanja interpretacij za obiskovalce KP Kolpa, na temo 

predstavitve zavarovanega območja oz. naravnih vrednot 

2 32 ne jan - dec       

Obnovljena oz. zamenjana predstavitvena tabla, ki označuje 
NV (če se pokaže potreba) 

2 + ZI 20 ne apr - dec       

Sodelovanje s prebivalci 

parka, lokalnimi 
skupnostmi in deležniki 

Vsaj 4 sodelovanja z društvi oz. krajevnimi skupnostmi na 

območju parka, pri pripravi oz. izvajanju prireditev, v 

smislu boljšega poznavanja zavarovanega območja KP 
Kolpa in njegovih vsebin  

4 + ZI 52 da 

jan - dec 

      

Vsaj 2 promociji produktov in storitev iz območja KP 

Kolpa v tržne namene - predstavitev in prodaja na tržnicah 
(Domžale, Ljubljana,…), predstavitve v radijskih in 

televizijskih oddajah,… 

2 78 da       

Prebivalci KP Kolpa povabljeni k seznanitvi z letnim 
programom dela (na prireditvah in predstavitvah KP Kolpa, 

spletni strani), k sodelovanju pri izvajanju programa ter 

predlogom za naslednje leto 

2 20 da       

Izpeljana strokovna ekskurzija za vsaj 50 deležnikov iz KP 
Kolpa, z namenom spoznavanja primerov dobrih praks na 

primerljivem ZO 

2 + ZI 36 da       

Izdanih vsaj 6 občasnih obvestil oz. povabil po krajevnih 
skupnostih v parku, na dogodke v KP Kolpa  

2+ZI 26 delno       

Sodelovanje z vzgojno - 

izobraževalnimi 
ustanovami 

Izpeljana vsaj 2 naravoslovno / športna dneva  oziroma 

vodenja predšolskih otrok, učencev, dijakov ali študentov 
po zavarovanem območju 

2 + ZI 28 da jan - dec       

Organizacija in izvedba 

delavnic, seminarjev, 

predavanj za različne 
ciljne skupine  

Izvedenih vsaj 5 delavnic, seminarjev  ali predavanj za 

različne ciljne skupine (vsak zaposleni izvede vsaj eno, oz. 

z zunanjimi izvajalci) z namenom osveščanja in 
izobraževanja za šole, lokalno prebivalstvo… 

4 + ZI 42 da jan - dec       

    Aktivnosti zaposlenih na tej točki programa: 30% 1609   ur 58.625 19.006 SKUPAJ 

       
11.200 13.875 MOP 

       
40.450   PROJ 

       
6.200 3.915 DRUGO 

       
775 1.216 TD 

       
  32%   

 

Realizacija programskega sklopa pri drugi prioriteti je bila 32 % v programu dela načrtovanih aktivnosti, v skupnem znesku 

19.006 €. Programska sklopa optimalnega poteka obiska z vidika varstva narave in obiskovalcev ter Zagotavljanje 

prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanja javnosti sta bila presežena, manjša pa je bila poraba pri največji 

postavki nameščanje in vzdrževanje infrastrukture, info centrov ter opazovališč. Tudi v tem primeru izpad prihodkov v 

največji meri predstavlja nerealizacija načrtovanih projektov, ki pa bo upamo izvršena v letu 2018.  
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3.4 PRIORITETA 3: Razvojne naloge 

 

 

Načrtovane naloge v letu 2017 Izvedene aktivnosti za izvršitev zadanih nalog 

Usmerjanje in spodbujanje trajnostne rabe naravnih 

virov in drugih ravnanj v zavarovanem območju 
Se izvaja 

Razvijanje blagovne znamke za pridelke in izdelke iz 

zavarovanega območja 
V pripravi 

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, pomoč lokalnemu 

prebivalstvu pri pridobivanju projektnih sredstev 
Se izvaja 

Naloge vključevanja zavarovanega območja v turistično 

ponudbo ter spodbujanje naravi prijaznega turizma. 
Se izvaja 

Obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin v upravljanju: 

 Informacijski center in muzej na prostem – Šokčev dvor 

Žuniči 

 Center za doživljanje biodiverzitete – Dom Grduni 

Urejanje lastništva za ŠD 

CDB Grduni urejeno upravljanje, registracija Doma 

 

Uresničevanje ciljev varstva kulturne dediščine in 

drugih javnih interesov v skladu s predpisi in načrti 
Se izvaja 

 

 
Preglednica 3-2: Stavbe v upravljanju 

 

Lokacija Trenutna raba Načrtovane ureditve 2017 
površina 

m2 
k. o. Izvedeno  

Kulturni spomenik 

Šokčev dvor Žuniči – 

muzej na prostem in 

info center parka, 

Žuniči 2 

info center Krajinskega parka Kolpa - 

muzej na prostem 

redno vzdrževanje nepremičnine in okolice, 

košnja (vsaj 6 x), namestitev starih 

svinjakov, nadomestna zasaditev sadnega 

drevja, spomladanska rez sliv, nešpelj in 

grmovnic, zasaditev zeliščnega vrta 

860 Žuniči 
Nove 

zasaditve  

Center za doživljanje 

biodiverzitete Grduni, 

Balkovci 13 

namestitev za skupine na terenskih 

vajah, raziskovalnih taborih in drugih 

oblikah spremljanja stanja v naravi 

redno vzdrževanje nepremičnine in okolice, 

košnja (vsaj 4 x), odstranitev kosovnih 

odpadkov iz dvora, upravljanje z Domom 

Grduni (nočitve, tabori) 

1910 Preloka 

Le odvoz 

kosovnih 

odpadkov 

še ni 

izveden 
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Tabela 3-4: Razvojne naloge 

 

Op. cilji 
Naloge in aktivnosti za 

izvedbo 
Kazalnik doseganja in namen aktivnosti 

Izvedba: 

zap./ZI 

Ure 

dela 

izvedeno 

DA / NE 

Termin 

izvedbe 

Plan 

sredstev 

Real. 

porabe 

(den. tok) 

Vir fin. 

U
sm

er
ja

n
je

 i
n
 s

p
o
d

b
u
ja

n
je

 t
ra

jn
o

st
n
e 

ra
b

e 

n
a

ra
vn

ih
 v

ir
o
v 

Ohranjanje voda in 

priobalnih zemljišč 

Izveden vsaj en terenski ogled za spremljanje stanja 
vodotokov in vodne infrastrukture 

3 

62 

da 

jan – dec 

500   MOP 

Evidentirani rezultati odvzetih vzorcev vode (NLZOH NM) 
v tekočem letu 

2 ne       

Urejena okolica vsaj enega vodnega izvira ob Kolpi in 

sodelovanje pri rekonstrukciji (če bo pridobljen projekt) 
3 delno       

Izvedena vsaj 1 aktivnost glede možnosti financiranja 

obnove jezov Preloka, Zilje, Žuniči 
2 da       

Sodelovanje pri morebitni obnovi vaških kalov, izvirov in 

studencev (na predlog vaščanov oz. skupnosti) 
1 + ZI da 200   DRUGO 

R
a

zv
ij

a
n

je
 z

n
a

m
ke

 z
a

va
ro

va
n

eg
a
 o

b
m

o
čj

a
 

Snovanje znamke 
zavarovanega območja 

Krajinski park Kolpa 

Ažurirana evidenca produktov za prodajo, ustvarjenih na 

zavarovanem območju oz. v njegovi bližnji okolici 

3 + ZI 86 

delno 

mar - 

dec 
500 

  

MOP 

Izvedena predstavitev zasnove znamke 
"narejeno/prizvedeno v KP Kolpa" zainteresiranim 

deležnikom  

ne   

Sklicano vsaj 1 srečanje s pridelovalci, izdelovalci domače 

obrti, izvajalci storitev iz območja parka, s spodbudo k 

uporabi znamke ZO KP Kolpa 

ne   

Vzpostavljena osnova za podeljevanje pravic oz. 

vključevanje v projekt "znamka ZO KP Kolpa" 
ne   

Izvedena svetovanja in nudena pomoč za pridobitev 
certifikata DUO pri OPZS, v kolikor je izkazan interes 

da   

S
o
d

el
o

va
n
je

 z
 l

o
ka

ln
im

i 
sk

u
p
n

o
st

m
i,

 p
o

m
o
č 

lo
ka

ln
em

u
 

p
re

b
iv

a
ls

tv
u
 p

ri
 p

ri
d
o

b
iv

a
n

ju
 p

ro
je

kt
n

ih
 s

re
d

st
ev

 

Sodelovanje z lovskimi 
družinami s koncesijo na 

območju KP Kolpa 

Izvedeni vsaj dve srečanji oz. sodelovanji z LD 4 

186 

da 

jan – dec 

      

Nudene vsaj 3 strokovne ali strojne pomoči pri čiščenju 

zaraščenih površin 
2 + ZI da 600   MOP 

Evidentirane opažene nepravilnosti in poškodbe v naravi, 

sporočene s strani LD  
2 da       

Sodelovanje z Ribiško 

družino Črnomelj 

Izvedeni vsaj 2 skupni aktivnosti pri izvajanju upravljanja v 

kočevsko - belokranjskem ribiškem območju 
2 delno       

Pomoč pri pridobivanju  

sredstev 

Opravljeni vsaj 4 pogovori s predstavniki KS o predlogih za 

operacije in možnostih sodelovanja - pridobivanja sredstev 
3 da       

Svetovanje o postopkih 

odvzemanja proda in 
urejanja brežin 

Izvedena vsaj ena aktivnost, z namenom ozaveščanja in 

usmerjanja k priporočeni rabi 
2 da       

Spremljano stanje prodišč (1x) 1 da       

V
kl

ju
če

va
n

je
 

Z
O

 v
 

tu
ri

st
ič

n
o
 

p
o
n
u

d
b

o
 Osveščanje o pomenu 

varovanega okolja za 
Vsaj 3 obeležitve tematskih dni posvečenih naravi in okolju 4 + ZI 94 da jan - dec       
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trajnostni razvoj regije 

Vsaj 1 dogodek ki pomaga k spoznavanju dela zaposlenih in 

poslanstva upravljavca ZO Krajinski park Kolpa  
da 1.500 2.838 MOP 

Vsaj 2 aktivnosti vključevanja ZO v turistično ponudbo da       

O
b

n
a

vl
ja

n
je

 i
n

 v
zd

rž
ev

a
n

je
 n

ep
re

m
ič

n
in

 

Obnove in vzdrževanje 

kulturnega spomenika 

Šokčev dvor Žuniči 

Demontaža in umestitev svinjakov  

3 + ZI 100 

da 

jan - dec 

1.000 

  

DRUGO 

- donacija Izvedene osnovne vzdrževalne aktivnosti, vključno s 

komunalnimi storitvami in elektro energijo 
da   

Izvedena učna delavnica - zasaditev zeliščnega vrta da       

Izvedene ureditve na vrtu (redna košnja, vzdrževanje 

zeliščnega vrta, obrezana sadna drevesa, dosajene sadike 
sadnih dreves, …) 

da       

Vzdrževanje Doma CDB 

Grduni 

Izvedene osnovne vzdrževalne aktivnosti, vključno s 

komunalnimi storitvami in elektro energijo 
da       

Izvedene zunanje ureditve pri CDB (redna košnja, 
vzdrževanje ovijalk, odvoz kosovnih odpadkov, …) 

da       

Upravljanje z zemljišči, 

ki so v lasti države RS 

Ureditev lastništva, upravljavca, GERK-ov za stavbe in 

zemljišča v upravljanju KP Kolpa 
delno       

Obdelana / vzdrževana zemljišča, poskus vloge za 

pridobitev neposrednih plačil 
delno       

V
a

rs
tv

o
 K

D
 i

n
 d

ru
g
ih

 j
a

vn
ih

 i
n
te

re
so

v
 

Sodelovanje pri 

ohranjanju nesnovne 
kulturne dediščine in 

sistematičnem zbiranju 

gradiv o njej 

Vsaj eno sodelovanje pri oblikovanju in izdaji gradiva s 

področja ustnega slovstva na zavarovanem območju z 
namenom spoznavanja pomembnih ljudi iz območja parka 

2 + ZI 

71 

da jan - apr 

2.500 1.174 MOP 

395 38 DRUGO 

Vsaj eno sodelovanje pri pripravi učnega gradiva o vsaj 

enem tradicionalnem znanju (kmetovanje / domače obrti / 
pridelava / predelava / obdelava) oz. šegah, navadah, 

čezmejno sodelovanje 

2 + ZI delno apr -dec       

Spoznavanje kulturne dediščine s pomočjo interpretacij 

vključeno v redni program sprejemov in predstavitev 

zavarovanega območja v kulturnem spomeniku Šokčev dvor 

Žuniči 

2 + ZI da jan - dec       

Izvedene aktivnosti v zvezi s prijavo na operacijo, povezano 
z namenom povečanja samooskrbnosti na prehranskih in 

ostalih področjih (prijava CLLD - Samooskrba za 

prihodnost z volno, lanom, konopljo; izvedene aktivnosti ob 
morebitni uspešni prijavi, nabavljena oprema za predelavo 

vlaken)  

3 + ZI da jan - dec 7.902   PROJ 

Sodelovanje pri 

raziskovanju 
evidentiranju objektov 

kulturne dediščine 

Na Občino Črnomelj ponovno podana pobuda o spremembi 
Odloka o KP Kolpa 

2 

32 

da 

jan – dec     

  

Sodelovanje v morebitnih raziskavah, evidentiranju na 
področju KD, vpisu v Register KD 

3 da   

Ažurirana evidenca KD na ZO 3 da   
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Sodelovanje pri 

promociji kulturne 
dediščine 

Izvedena vsaj ena promocija kulturne dediščine 

(interpretacije domače obrti, prenos znanj, delavnice) 
3 24 da jan – dec       

Sodelovanje pri 
svetovanju, obnovi in 

vzdrževanju objektov 

kulturne dediščine 

Svetovanje lastnikom pri rednem vzdrževanju objekta KD, 

vsaj 1x (Šola Preloka, Benetičev mlin, Kuzmina malenica) 
1 8 da jan - dec       

Obnova in vzdrževanje 

objektov kulturne 
dediščine, ki so v 

upravljanju KP Kolpa 

Vzdrževan objekt kulturne dediščine – Šokčev dvor  2 + ZI 

64 

da jan - dec 
      

      

Zbirka v objektu kulturne dediščine dopolnjena z dokupom, 

prevzemom ali obnovo rekvizitov in eksponatov (kmetijska 

in vinogradniška orodja, predmeti za v hišo) 

3 + ZI da jan - dec 

    

  
    

    Aktivnosti zaposlenih na tej točki programa: 13% 727   ur 15.097 4.050 SKUPAJ 

       
5.600 4.012 MOP 

       
7.902   PROJ 

       
1.595 38 DRUGO 

       
0 0 TD 

       
  27%   

 

 

V tretji prioriteti, katere obseg je najmanjši je bil program ovrednoten na 15.097 €, v letu 2017 pa je bilo za ta namen 

porabljenih 4.050 € ali 26,83 % sredstev. Večina sredstev je bila namenjenih za Vključevanje ZO v turistično ponudbo ter 

obnavljanje in vzdrževanje nepremičnin ter program Varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov. Čeprav na 

ostalih programskih področjih ni bilo evidentirane porabe sredstev, pa so aktivnosti v tem segmentu vseeno potekala a brez 

angažiranja sodelavcev. 
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3.5 DRUGE NALOGE IN DELA UPRAVLJAVCA - Stalni materialni stroški 

 

Načrtovane naloge v letu 2017 
Izvedene aktivnosti v prvi polovici leta, 

za izvršitev zadanih nalog 

A. Splošne naloge 

 priprava poročil, programa dela, načrta upravljanja 

 sodelovanje z organi zavoda 

 tekoče poslovanje  in administracija 

 sodelovanje s strokovnimi in drugimi organizacijami na 

državni in mednarodni ravni 

 splošno izobraževanje in izpopolnjevanje 

 najem poslovnih in skladiščnih prostorov 

 vzdrževanje službenega vozila 

Se izvajajo 

B. Izvajanje projektov (operacij) s sofinanciranjem 

 spremljanje razpisov za izvajanje operacij, 

sofinanciranih s strani EU 

 prijave na razpise za projekte (operacije) in izvajanje 

nalog 

En projekt izveden, za enega izdana odločba, eden odobren 

še ni izdana odločba, za enega še ni odgovora, priprava dveh 

novih projektov 

 

 

Preglednica 3-3: Pregled prijav - kandidatur na projekte / operacije  

  

Delovni naziv 
 

Naravna dediščina za zanamce; PEČ - ureditve naravne in kulturne 

dediščine za zagotavljanje kakovostne interpretacije 
Izvedene aktivnosti v letu 2017. 

Namen   Vsebine in aktivnosti za izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov. 

Manjše naložbe v infrastrukturo za zagotavljanje kakovostne interpretacije 

naravovarstvenih površin (zagotavljanje funkcionalne zelene infrastrukture), 

s poudarkom na izobraževanju in ozaveščanju o ohranjanju narave in okolja. 

Urejanje okolja prednostno na območju Nature z naravi prijaznimi posegi 

(npr. ekoremediacijami – uporabo naravnih sistemov in procesov za 

varovanje in obnovo okolja) 

Prijava preložena v leto 2018 na 

primeren razpis 

Vodilni partner   JZ KP Kolpa 

Vir financiranja   CLLD, 80 %, DDV ni upravičen strošek 

Predvideno obdobje izvajanja   junij 2017 – december 2018 

Proračun   60.000 € 

Delovni naziv   KUPA – River of LIFE   
 

Namen   Dvig zavesti na ruralnem območju ob reki Kolpi, na območjih Natura 2000 

(HR in SI) o pomenu stanja domačih vrst 

 

Prijava na projekt ni bila uspešna 

Vodilni partner   Grad Karlovac (HR) 

Vir financiranja   LIFE 

Predvideno obdobje izvajanja   2017-2018 

Proračun KP Kolpa   92.141 € 

Delovni naziv   geoKOLPAtrail 
 

Namen   Vzpostavitev geološke obkolpske poti in novih izobraževalnih vsebin s 

področja geologije 

Prijava  na 3. razpis, še ni rezultata 
Vodilni partner   Geološki zavod Slovenije 

Vir financiranja   INTERREG 

Predvideno obdobje izvajanja   2017-2018 

Proračun KP Kolpa   49.343 € 
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Delovni naziv   Kolpa e-bike, Alternativna mobilnost ob Kolpi  
 

Namen   Izvajanje okolju prijaznih oblik mobilnosti za zmanjšanje obremenjevanja 

okolja; oblikovaje platform večje mobilnosti z uporabo alternativnih oblik 

mobilnosti – koles, električnih vozil in s tem v povezavi izvedba manjših 

naložb (ureditev stojal in nadstrešnic za parkiranje koles, pametnih polnilnih 

postaj), polnilnic za električna vozila. Aktivnosti za večjo ozaveščenost 

ciljnih skupin o pomenu zmanjševanja obremenjevanja okolja s 

toplogrednimi plini 

Projekt potrjen, pridobljena 

odloča, čakajoč na pogodbo 

MGRT 
Vodilni partner   GTM d.o.o. Metlika 

Vir financiranja   CLLD, 80 %, DDV ni upravičen strošek 

Obdobje izvajanja   februar 2018 – december 2018 

Proračun KP Kolpa   43.651 € 

Delovni naziv   
VOLNA-LAN-KONOPLJA; aktivnosti za spodbujanje samooskrbe in 

razvoj inovativnih tržnih produktov 

 

Namen   Spodbujanje samooskrbnosti na kmetijah, izobraževanje za osveščenost o 

vsestranskosti rastlin lanu ter konoplje in volne. Izobraževanja o postopkih 

pridelave in predelave lanu in konoplje ter postopkih priprave volne za 

inovativne tržne izdelke.  Projekt potrjen, čakamo na 

odločbo MKGP Vodilni partner   Suplimi z. o. o. 

Vir financiranja   CLLD, 80%, DDV ni upravičen strošek 

Obdobje izvajanja   marec 2018 – december 2018 

Proračun KP Kolpa   10.324 € 

 

 
Tabela 3-5: Pregled načrtovane porabe sredstev za izvajanje operacij ter povračil  v letu 2017 

 

Plan stroškov in financiranja programa dela 2017 iz izvajanja 

operacij Skupna vrednost 

stroškovnika za KP 
Kolpa 

Plan realizacije 

stroškov 2017 

Nastali stroški na 

projektih 

Preostala 

sredstva na 

stroškovniku 
operacije na 

dan  31. 12. 
2017 

Izvedeno  

Naziv / vsebina operacije 
Vir  

financiranja 

Vodilni 

partner 

Prioriteta v 

PD 
1 2 3 4=1-2  

Naravna dediščina za 

zanamce 
CLLD KP Kolpa 1         60.000 €          9.000 €          0 €  

        

60.000 €  

Neuspešna 

priprava 

na razpis 

KUPA - River of  LIFE LIFE 

Grad 

Karlovac 

(HR) 

1         92.141 €          5.000 €          0 €           0 €  

Prijava na 

projekt ni 

uspešna 

geoKOLPAtrail  INTERREG 

Geološki 

zavod 

Slovenije 

1         49.343 €          8.000 €          0 € 
        

49.343 €  

Ponovna 

prijava na 

projekt  

Kolpa e-bike, 

Alternativne oblike 

mobilnosti 

CLLD 
GTM d.o.o. 

Metlika 
2         43.595 €        40.450 €                0 € 

        

43.595 €  

Projekt 

pridobljen, 

čakanje na 

pogodbo 

Volna - lan - konoplja; 

samooskrba za prihodnost 
CLLD 

Zadruga 

Suplimi 
3         10.324 €          7.902 €          0 € 

        

10.324 €  

Projekt 

pridobljen, 

čakanje na 

pogodbo 

SKUPAJ €     255.403 €        70.352 €          0 € 163.262 €  
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Tabela 3-6: Druge naloge in dela upravljavca 

 

Op. cilji 
Naloge in aktivnosti za 

izvedbo 
Kazalnik doseganja in namen aktivnosti 

Izvedba: 
zap./ZI 

Ure 
dela 

izvedeno 
DA / NE 

Termin 
izvedbe 

Plan 
sredstev 

Real. 

porabe 

(den. tok) 

Vir fin. 

O
p

ra
vl

ja
n

je
 s

p
lo

šn
ih

 n
a

lo
g
 j

a
vn

eg
a

 z
a

vo
d
a

 

Programi dela, poročila, 

načrt upravljanja 

Izdelan in potrjen Program dela in finančni načrt za leto 

2017 

2+ZI 354 da jan - dec 7.600 7.528 MOP 

Izdelan zaključni račun za leto 2016 

Izdelano in potrjeno Poročilo o delu za leto 2016 

Izvedene potrebne računovodske aktivnosti, knjigovodsko 

poslovanje ter medletna poročanja državnim institucijam 

Zaključena zunanja revizija poslovanja zavoda, v zvezi z 
rekonstrukcijo Doma - CDB Grduni 

Sodelovanje z organi 
zavoda 

Izvedeni vsaj 2 seji Strokovnega sveta JZ KP Kolpa 

2 105 

delno 

jan - dec 2.500 413 MOP 
Izvedeni vsaj 2 seji Sveta JZ KP Kolpa da 

Obračunani in izplačani potni stroški ter sejnine po 

zahtevkih članov Sveta 
da 

Tekoče poslovanje in 

administracija 

Urejeni notranji akti zavoda, po potrebi dopolnjeni oz. 
sprejeti in dodani novi 

3 

95 

da 

jan - dec 

4.550 8.047 MOP 
Spremljana in ažurirana zakonodaja s področja varstva 

narave in sorodnih vsebin 
4 da 

Opravljen zdravniški pregled za novozaposlenega javnega 

uslužbenca 
1 + ZI da 300 5 DRUGO 

Sprotno voden dnevnik prejete / oddane pošte 1 

84 

da 

jan - dec 

      

Urejen blagajniški dnevnik prejetih plačil in pologov 1 da       

Urejena evidenca izvedenih javnih naročil, prejetih ponudb 1 da       

Urejena evidenca sklenjenih pogodb 2 da       

Urejena evidenca prihodov in odhodov zaposlenih na/iz 

delovnega mesta 
4 da       

Izveden letni popis osnovnih sredstev in nepremičnin           

Izveden odpis dotrajanih ali uničenih osnovnih sredstev in 

opreme  
3 da       

Nakup multifunkcijske naprave  3 da       

Evidentirane in arhivirane ponudbe za prodajo zemljišča na 

zavarovanem območju 
  da 1.900 1.874 MOP inv 

Sodelovanje z ARSO pri odločanju o predkupni pravici za 
kmetijska zemljišča na zavarovanem območju, še posebej v 

primerih, ko je uveljavljanje predkupne pravice smiselno 

2 + ZI 

52 

da 

jan - dec   

  

  

Ažurirana podatkovna baza uveljavljenih predkupnih pravic da   

Drugi materialni stroški tekočega poslovanja (pisarniški 

material, stroški UJP, splošni računalniški servis, …) 
da   

Sodelovanje pri najpomembnejših aktivnostih posameznih 
upravljavcev zavarovanih območij v Sloveniji 

4 + ZI da   

Sodelovanje s 

strokovnimi in drugimi 
organizacijami na 

državni in mednarodni 

ravni 

Udeležba na srečanjih Skupnosti zavarovanih območij in 

aktivnostih parkov Dinarskega loka, EU parlamenta, 
Komisije EU, … 

4 151 

delno 

jan - dec 

300   MOP 

Izvedene aktivnosti in poravnane obveznosti, ki izhajajo iz 

dogovorov članov posamezne skupnosti (SNP, Dinaridis, 

Europarc, …) 

delno 100 624 DRUGO 
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Sodelovanje z drugimi strokovnimi in stanovskimi 

službami, glede na potrebe 
delno       

Nakup in izposoja strokovne literature po potrebi da       

Splošno izobraževanje in 
izpopolnjevanje 

Sistematično urejena knjižnica 

4 + ZI 152 

delno 

jan - dec 300 222 MOP 

Sprotno spremljana strokovna literatura in periodika da 

Vsaj 1 udeležba na  strokovnem posvetu, konferenci, 

seminarju ali delavnici na zaposlenega (usposabljanje za 

delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom, 

izobraževanje iz varstva in zdravja pri delu ter požarnega 
varstva) 

da 

Izvedene aktivnosti za izboljšanje položaja najemniškega 

razmerja za poslovne prostore zavoda (zbiranje ponudb 
najemodajalcev, preselitev, ureditev poslovne 

dokumentacije v zvezi s spremembo naslova) 

da 

Najem poslovnih in 
skladiščnih prostorov  

Urejeno optimalno najemniško razmerje ustreznih 

pisarniških prostorov, vključno s stroški komunale, elektrike 

in vzdrževanja 

3+ZI 51 

da 

jan - dec 

12.000 10.737 MOP 

Urejeni pogoji  za skladiščenje delovnih strojev in 

priključkov 
da 3.100 3.100 MOP inv 

Redno vzdrževani/čiščeni poslovni in skladiščni prostori  da 1.000   DRUGO 

Redno vzdrževana službena vozila (registracija, servis, 

popravila, pranje vozila,…)  
da       

Vzdrževanje vozila 
Vsaj 3 poskusi prijave na nove operacije kot vodilni ali 

sodelujoči partner  
1 + ZI 20 da jan - dec 4.900 2.614 MOP 

Iz
va

ja
n

je
 p

ro
je

kt
o

v 
- 

o
p

er
a

ci
j 

s 
so

fi
n
a
n

ci
ra

n
je

m
 

Spremljanje razpisov za 
izvajanje operacij, 

sofinanciranih s strani 

EU 

Uspešna kandidatura na prijavljeno operacijo v okviru 

CLLD: Volna - lan - konoplja in izvedba načrtovanih nalog 
za leto 2017 

4 + ZI 56 

da 

jan - dec   

  

  

Prijave na razpise za 
projekte / operacije in 

izvajanje nalog 

Uspešna kandidatura na projekt LIFE; KUPA - River of 

LIFE in izvedba načrtovanih nalog za leto 2017 
ne   

Uspešna kandidatura na projekt INTERREG - 

geoKOLPAtrail in izvedba načrtovanih nalog za leto 2017 
ne   

Uspešna kandidatura na prijavljeno operacijo v okviru 

CLLD: Kolpa e-bike in izvedba načrtovanih nalog za leto 

2017 

da   

Uspešna kandidatura na prijavljeno operacijo v okviru 

CLLD: Naravna dediščina za zanamce in izvedba 

načrtovanih nalog za leto 2017 

ne   

      

    Aktivnosti zaposlenih na tej točki programa:   1120   ur 38.550 35.164 SKUPAJ 

       
37.150 34.535 MOP 

       
    PROJ 

       
1.400 629 DRUGO 

       
0 0 TD 

       
91% 
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4 KADROVSKI NAČRT IN NOTRANJA ORGANIZACIJA 

 

 

4.1 Realizacija kadrovskega načrta 

 

V Javnem zavodu Krajinski park Kolpa sta dve osebi zaposleni za nedoločen čas – (višja naravovarstvena svetovalka ter 

poslovna sekretarka in vodnica v zavarovanem območju), vzdrževalec – gospodar hiše je zaposlen za določen čas, 

direktorju pa je septembra 2016 pričel teči 4 letni mandat. V letu 2017 je bila načrtovana zaposlitev Naravovarstvenega 

nadzornika IV. Ob uspešnem razpisu (izpolnjevanje zahtevanih pogojev za to delovno mesto), bi nadzornik pričel z delom 

v novembru, pri čemer bi ugasnilo delovno mesto Gospodar hiše – vzdrževalec. Žal so bili vsi razpisi neuspešni. Dva 

zaposlena sta v letu 2017 dopolnila 10 oziroma 20 let dela v javni upravi, za kar jima je bila izplačana (načrtovana) 

jubilejna nagrada. Stroški dela za leto 2017 so za skoraj 5% manjši od načrtovanega, čemur botruje daljša bolniška 

odsotnost (skupaj 696 ur) ter nerealizirana prezaposlitev vzdrževalca v nadzornika.  

 
Tabela 4-1: Realizacija stroškov dela  

Vir financiranja plač Plan 2017 Realizacija Indeks realizacije 

MOP 108.527 € 108.527 100,00 

DPJS 5.305 € 104 1,97 

TD 225 € 0 0 

SKUPAJ 114.057 € 108.631 95,24 

 

4.2 Ostale oblike dela – študentje in dijaki na praksi 

 

Javni zavod nudi možnost praktičnega izobraževanja na delu, z usposobljenim mentorjem. Udeležencem usposabljanja 

zavod zagotavlja prehrano na delu in povračilo kilometrine za prevoze ob izvajanju praktičnega dela (popis lastovic,…) 

 

Izobraževalna ustanova 

Število 

napotenih 

študentov / 

dijakov 
 

Število 

napotenih 

študentov / 

dijakov 
Biotehniški center Naklo  Univerza na Primorskem  

Biotehniški izobraževalni center  (BIC) Ljubljana  Univerza v Mariboru  

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 2 Veleučilište u Karlovcu (VUKA)  

Šolski center Novo mesto 1 Liceji in visoka šola iz Francije  

Univerza v Ljubljani  University of the Art London  

 

4.3 Izobraževanje 

 

Štirje zaposleni so opravili izobraževanje in preizkus znanja iz osnov varstva pri delu ter požarne varnosti. Eden zaposleni 

se je udeležil izobraževanj za potrebe vzpostavitve naravovarstveno nadzorne službe (seminar za opravljanje izpita iz 

upravnega postopka, seminar za opravljanje preizkusa iz prekrškovnega postopka VI., opravljen izpit ZUP). Dva zaposlena 

sta opravila preizkus za obnovo licence za voditelja rafta II in učitelja raftinga, ena zaposlena je opravila obnovitev licence 

za reševalca iz divje vode (C). Še dve zunanji sodelavki sta opravili izobraževanje in preizkus znanja za prostovoljne 

naravovarstvene nadzornike.  
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5 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA  

 

 

5.1 Realizacija prihodkov 

 

Zavod beleži nekoliko manjše prihodke od načrtovanih (93 %), hkrati pa gre za drugačno strukturo:  

- pričakovana povračila iz naslova sofinanciranja projektov niso realizirana (počasno urejanje pogodb s strani MGRT, 

molk organa s strani MKGP, neuspeh  na razpisih) 

- drugi prihodki za izvajanje javne službe so v skupnem znesku višji  za dobrih 105 %,  kar  izhaja iz aktivnosti MOP, 

za pridobitev sredstev iz Podnebnega sklada - nepovratne finančne spodbude za električna vozila. Celoten projekt je 

vodil in izvedel Sektor za ohranjanje narave (MOP). V okviru javnega poziva 38 SUB-EVPO16 sta nabavljeni dve 

električni vozili za izvajanje naravovarstvenega nadzora. 

Nejavni prihodki za izvajanje javne službe (predstavitve parka, projekt z Univerzo v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

(ULPEF), …) so realizirani v skoraj 50 %, donacij pa zavod ni prejel. zavod beleži presežek prihodkov nad odhodki, 

kar bo porabljeno za zagotavljanje lastnih sredstev pri izvajanju odobrenih in načrtovanih projektov v letu 2018. 

Zavod ločeno vodi prihodke iz naslova opravljanja tržne dejavnosti (stroškovna mesta). 

 
Tabela 5-1: Realizacija načrta prihodkov 2017 – denarni tok 

 

REALIZACIJA NAČRTA PRIHODKOV 2017 (denarni tok)  

Plan  Realizacija Indeks  real. 

             307.823 €               286.347 €  93,02 

Proračunski okvirji MOP (pror. post. 153234)              190.471 €               190.375 €  99,95 

stroški dela                108.527 €                 108.459 €  99,94 

blago in storitve po programu dela                  76.944 €                   76.942 €  100,00 

investicije                    5.000 €                     4.974 €  99,48 

Proračunski okvirji MOP (pror. post. 153242)                  1.000 €                          -   €  0,00 

Sredstva SKZG                30.000 €                 30.000 €  100,00 

Sredstva operacij                54.272 €                          -   €  0,00 

Drugi prihodki za izvajanje javne službe                31.080 €                 63.995 €  205,90 

predstavitve parka, informiranje in ozaveščanje                  16.580 €  8.344 € 49,66 

refundacije CSD                       500 €                           -   €  0,00 

donacije                    4.000 €  - € 2,75 

drugi prihodki za izvajanje javne službe                  10.000 €                   55.651 €  556,51 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu – tržna dejavnost                  1.000 €                   1.977 €  197,70 

izvajanje delavnic, prodaja izdelkov domače obrti                    1.000 €                     1.977 €  197,70 

 

5.2 Realizacija odhodkov 

 

Odhodki po denarnem toku so v letu 2017 za 9% manjši od načrtovanih, enako kot pri prihodkih pa je tudi tu drugačna 

struktura, pri čemer:  

- odhodki za financiranje projektov niso realizirani (zamik projektnih aktivnosti, neuspešne kandidature na razpise) 

- na podlagi prejetih sredstev (proračunski sklad za podnebne spremembe)  je zavod  poravnal račune za dobavljeni 

električni vozili, 

- stroški dela so realizirani v višini 95 % (bolniška odsotnost, ne realizirana zaposlitev Naravovarstvenega nadzornika) 

(Tabela 5-4: Realizacija izdatkov po virih financiranja). 
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Odhodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti se vodijo ločeno, po potrditvi ključa (Program 2018) za razmejitev javne 

službe in tržne dejavnosti pa bo zavod stroške razporejal s pomočjo sodil.   

 
Tabela 5-2: Realizacija načrta odhodkov  – denarni tok 

 

REALIZACIJA NAČRTA ODHODKOV 2017 (denarni tok) 

SKUPAJ 

Plan  Realizacija Indeks  real. 

             307.823 €               279.889 €  90,93 

Proračunski okvirji MOP              191.471 €              184.944 €  97,00 

stroški dela             108.527 €              108.527 €  100,00 

blago in storitve po programu dela               77.944 €               71.443  €  92,67 

investicije                  5.000 €                   4.974 €  99,48 

Odhodki iz naslova SKZG                30.000 €  32.601 €  106,05 

blago in storitve               25.000 €                28.033 €  108,99 

investicije                  5.000 €                   4.568 €  91,36 

Odhodki iz naslova projektov                70.352 €                          -   €  0,00 

Odhodki iz naslova drugih virov                15.000 €                 60.367 €  402,45 

plače                  5.305 €                      104 €  1,96 

blago in storitve                  7.695 €                   4.612 €  59,94 

investicije                  2.000 €                55.651 €  2782,55 

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu - tržna 

dejavnost 
                 1.000 €                   1.977 €  197,70 

plače                     225 €                          -   €  0,00 

blago in material                     775 €                   1.977 €  255,10 

 
Tabela 5-3: Realizacija finančnega načrta po  aktivnostih in virih financiranja 

 

  
Aktivnosti po 

programu dela 
Deleži prioritet SKUPAJ MOP SKZG PROJEKTI DRUGO  

TRŽNA 

DEJAVNOST 

    plan realizacija plan realiz. plan realiz. plan realiz. plan realiz. plan realiz. plan realiz. 

1 
Varstvene, 
upravljavske in 

nadzorne naloge  

53% 83% 81.494 113.038 28.994 23.995 30.000 32.601 22.000 0 500 55.681 0 761 

2 

Naloge urejanja 

obiska in 
ozaveščanja 

javnosti 

38% 14% 58.625 19.006 11.200 13.875     40.450 0 6.200 3.915 775 1.216 

3 Razvojne naloge 10% 3% 15.097 4.050 5.600 4.012     7.902 0 1.595 38 0 0 

  
Programski 

stroški skupaj 
100% 100% 155.216 136.094 45.794 41.882 30.000 32.601 70.352 0 8.295 59.634 775 1.977 

  Druge naloge in dela upravljavca  38.550 35.164 37.150 34.535         1.400 629 0 0 

  Programski in drugi stroški skupaj 193.766 171.258 82.944 
 

76.417 
30.000 

 

32.601 
70.352 0 9.695 60.263 775 1.977 

  Plače in drugi izdatki zaposlenim 114.057 108.631 108.527 108.527         5.305 104 225   

  Skupaj realizacija Programa 307.823 279.889 191.471 184.944 30.000 32.601 70.352 0 15.000 60.367 1.000 1.977 

Deleži financiranja glede na celoto 77,15% 90,93% 62,20% 97,00% 9,75% 106,05% 36,74% 0,00% 4,87% 402,45% 0,32% 197,70% 
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Tabela 5-4: Realizacija izdatkov po virih financiranja  

 

Viri financiranja=> 

Sredstva 

državnega 

proračuna (MOP) 

Sredstva 

državnega 
proračuna 

(SKZG RS) 

Sredstva 

za posebne 
redne 

dejavnosti  

Sredstva 

občinskega 

proračuna 

Sredstva 

povrnjena iz 

projektov (EU) 

Drugi prihodki 

za izvajanje 
dejavnosti javne 

službe 

Sredstva prodaje 

blaga in storitev 

na trgu 

SKUPAJ po 

namenu 

Indeks 

real./plan 
po vrstah 

izdatkov 

Vrsta 

izdatka 

Plače in 

drugi izdatki 

zaposlenim 

108.527   108.527                   5.305   104   225   0   114.057 108.631   95,24 

Izdatki za 

blago in 
storitve 

77.944   71.443 25.000   28.033               4.612   775   1.977   103.719 106.065   102,26 

Izdatki za 

projekte 
                70.352   0   7.695         78.047   0   0,00 

Izdatki za 
investicije 

5.000   4.974   5.000   4.568               2.000   55.651       12.000   65.193   543,28 

Izdatki 

financiranja 
                            0   0     

SKUPAJ po virih 191.471   184.944 30.000   32.601 0   0   0   0   70.352   0   15.000   60.367   1.000   1.977   307.823   279.889   90,93 

Realizacija po virih v 

% 
  97%   106%               402%   198%   91%   

 

 
Tabela 5-5: Realizacija investicij  

 

Realizacija investicij 

2017 v € 

Viri financiranja 

SKUPAJ 
državni proračun - 

MOP 
SKZG občinski proračun drugi prih. JS ostali viri: 

  plan real. plan real. plan real. plan real. plan real. plan real. 

multifunkcijska naprava 

(fotokopirni stroj, tiskalnik, 

skener) 

1.900 1.874 0   0   0   0   1.900 1.874 

oprema poslovnih prostorov 3.100 3.100 0   0   2.000   0   5.100 3.100 

oprema za čiščenje zaraslih 

površin 
0   5.000 4.568 0   0   0   5.000 4.568 

električni vozili  0   
  

0   0 55.651 0   
 

55.651 

SKUPAJ  5.000 4.974 5.000 4.568 0   2.000 55.651 0   12.000 65.193 

realizacija po virih fianciranja   99%   91%   0%   2783%   0%   543 % 
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5.3 Računovodsko poročilo za leto 2017 – pojasnila k računovodskim izkazom 

 

 

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava. 

 

 

1. POJASNILA K BILANCI STANJA 2017 

 

A. SREDSTVA 

Sredstva izkazana v bilanci stanja so sestavljena iz prenesenih sredstev v upravljanje  z dne 1.4.2006 in novih nabav v 

obračunskih letih: 

- sredstva v upravljanju  

 

Naziv             Nabavna vrednost             popravek vrednosti         neodpisana vrednost 

Nepremičnine          143.984                              17.741                               126.243 

Oprema                    406.609                            324.508                                 82.101 

Skupaj                     550.593                             342.249                              208.344 

 

Amortizacija nepremičnin v letu 2017 znaša 2.315 €. 

Amortizacija opreme  za leto 2017 znaša 6.004 €. 

Skupna vrednost sredstev v upravljanju na dan 31.12.2017 znaša 208.344 €. 

 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 

AOP 013 izkazuje stanje v blagajni na dan 31.12.2017 v višini 107 €. 

AOP 014 izkazuje stanje na TRR na dan 31.12.2017 v višini 49.910 €. 

AOP 015 izkazuje terjatev do kupcev v znesku 689 €. 

AOP 017 izkazuje terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta v znesku 21.403 €. 

 

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

AOP 036 izkazuje obveznosti do zaposlenih v višini 7.644 € kar predstavlja bruto plače in nadomestila plač. 

AOP 037 izkazuje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 20.440 €, katere zapadejo v plačilo v naslednjem letu. 

AOP 038 izkazuje kratkoročne obveznosti iz poslovanja in predstavlja obveznost za plačilo prispevkov na plače v vrednosti 

1.767 €. 

AOP 039 izkazuje kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 732 €, katere zapadejo v 

plačilo v naslednjem letu. 

 

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

AOP 056 izkazuje obveznost za neopredmetena in opredmetena  osnovna sredstva na dan 31.12.2017 v višini 190.365 €. 

AOP 058 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 46.532 €, ki je sestavljen iz presežkov iz preteklih let v višini 

38.469 € in presežka iz leta 2017 v višini 8.065 €. 
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2.  POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov 

 

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Izkaz prihodkov in odhodkov 

določenih uporabnikov je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje od 1.1.2017 do 

31.12.2017. 

 

AOP 870 CELOTNI PRIHODKI znašajo 223.917 € in so sestavljeni iz:  

 

Javna služba - 223.578 €: 

AOP 861 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev: 

- Prihodki iz sredstev Ministrstva za okolje in prostor v višini 185.469 €, 

- Prihodki iz Sklada kmetijskih in gozdnih zemljišč v višini 25.158 € (investicije niso direkten prihodek,  knjižene so 

v register OS; preko amortizacije se vračajo med prihodke in predstavljajo del sredstev v upravljanju), 

- Prihodki UL Pedagoška fakulteta v višini 1.655 €, 

- Drugi prihodki javne službe (DPJS) v višini  8.889 €, 

AOP 866 drugi prihodki javne službe 2.407 €. 

 

Tržna dejavnost - 339 €: 

AOP 864 Prihodki od prodaje blaga in materiala v višini 339 €. 

 

AOP 887 CELOTNI ODHODKI znašajo 215.852 €, sestavljeni so iz naslednjih postavk: 

- stroški materiala v višini 33.060 €,  

- stroški storitev v višini 72.993 €, 

- stroški dela v višini 108.527 €, od tega predstavlja znesek 85.263 € stroške plač in nadomestil plač, prispevki 

predstavljajo 13.492 €,  drugi stroški dela - kot so prehrana in prevoz na delo, regres in KAD, so izkazani v znesku 

9.772 €,drugi stroški, kot so obresti in ostalo, predstavljajo skupno vrednost 1.272  €. 

 

AOP 888 PRESEŽEK PIHODKOV znaša 8.065 € 

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 8.065  €. 

Izhaja iz nejavnih virov javne službe in bo porabljen za izvajanje dejavnosti javne službe ohranjanja narave. 

 

 

3. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razmejen na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in 

storitev na trgu (tržna dejavnost). 

 

AOP 670 CELOTNI PRIHODKI za izvajanje javne službe  znašajo 223.578 €, za izvajanje tržne dejavnosti pa 339 €. 

 

AOP 687 CELOTNI ODHODKI za izvajanje javne službe znašajo 215.513 €, za izvajanje tržne dejavnosti pa 339 €. 

 

AOP 691 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka je izkazan v višini 8.065 € in je 

ustvarjen z izvajanjem drugih (nejavnih) nalog opravljanja javne službe ohranjanja narave. 
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4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razmejen na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in 

storitev na trgu. 

 

I. PRIHODKI SKUPAJ znašajo 286.347 € (AOP 401) 

 

AOP 402 Prihodki za izvajanje javne službe so izkazani v višini  284.370 €. 

 

AOP 403 Prihodki iz sredstev javnih financ so izkazani v višini 277.930 €.  

AOP 404 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo rabo znašajo  192.029 € in sicer:  

- AOP 405: MOP (plače in materialni stroški) 185.401 € in Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 1.654 €, 

- AOP 406: sredstva MOP za investicije 4.974 €. 

AOP 407 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov znašajo 250 €. 

AOP 413 Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij so izkazana v višini 85.651 €: 

- AOP 414: sredstva SKZG 30.000, 

- AOP 415: sredstva Podnebnega sklada – nepovratne finančne spodbude za nakup električnih vozil 55.651 €. 

AOP 420 Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so izkazani v višini 6.440 € in predstavljajo nejavne 

prihodke za izvajanje javne službe ohranjanja narave (DPJS). 

 

AOP 431: Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost) so izkazani v višini 1.977 €. 

 

 

II. ODHODKI SKUPAJ znašajo 279.889 € (AOP 437) 

 

AOP 438 Odhodki za izvajanje javne službe so izkazani v višini 277.912 €, od tega: 

- AOP 439 izdatki za plače zaposlenim v vrednosti 94.263 € 

- AOP 447 prispevki delodajalcev za socialno varnost v vrednosti 14.368 €, 

- AOP 453 izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe so izkazani v višini 104.088€. 

AOP 470 Investicijski odhodki so izkazani v višini 65.193 € in zajemajo: 

- nakup električnih vozil (Renault ZOE in Kangoo, v višini 55.651 €, 

- nakup opreme, v višini  9.542 €.  

 

AOP 481 Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so izkazani v višini 1.977 €. 

 

 

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  je izkazan v višini 6.458 € (AOP 485). Izhaja iz nejavnih 

virov javne službe  in bo porabljen za izvajanje dejavnosti javne služne ohranjanja narave - zagotavljanje lastnih 

sredstev pri izvajanju odobrenih in načrtovanih projektov v  letu 2018.  

 

Računovodsko poročilo pripravila: Renata Ješelnik 
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6 PRILOGE 

 
Priloga 6-1: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017 

 

Bilanca stanja 

na dan 31.12.2017 

    
v EUR (brez centov) 

   

Členitev 

skupine 

kontov 

Naziv skupine kontov 
Oznaka  

za AOP 

Znesek Indeks 

realizacija 

2017 

realizacija  

2016 
plan 2017 

realizacija 

2017 /  

plan 2017  

realizacija 

2017 / 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 

UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 208.344 151.128 153.000 136,17 137,86 

00 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
002 0 0 0     

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 0 0 0     

02 NEPREMIČNINE 004 143.984 143.984 144.000 99,99 100,00 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 17.741 15.426 17.000 104,36 115,01 

04 
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

006 406.609 341.142 353.000 115,19 119,19 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

007 324.508 318.572 327.000 99,24 101,86 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 0     

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 0     

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 0     

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 0     

  

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 72.941 50.732 17.350 420,41 143,78 

10 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ 

UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 
013 108 107 100 108,00 100,93 

11 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 

014 45.910 39.052 3.000 1.530,33 117,56 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 689 325 750 91,87 212,00 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 0     

14 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 

017 21.403 8.780 10.500 203,84 243,77 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 0     

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 0     

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 3 225 225 1,33 1,33 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 0     

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 4.828 2.243 2.243 215,25 215,25 
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C) ZALOGE 

(024+025+026+027+028+029+030+031) 
023 2.420 3.082 3.082 78,52 78,52 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 0     

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 0     

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 0     

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 0     

34 PROIZVODI 028 0 0 0     

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 0     

36 ZALOGE BLAGA 030 2.420 3.082 3.082 78,52 78,52 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 0     

  
I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 283.705 204.942 204.942 138,43 138,43 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 0     

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 46.808 33.324 33.324 140,46 140,46 

20 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 

VARŠČINE 
035 0 0 0     

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 7.644 7.505 7.505 101,85 101,85 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 20.440 20.402 20.402 100,19 100,19 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 1.767 1.744 1.744 101,32 101,32 

24 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 

039 732 441 441 165,99 165,99 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 0     

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 0     

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 495 57 57 868,42 868,42 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 15.730 3.175 3.175 495,43 495,43 

  

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

(045+046+047+048+049+050+051+052-
053+054+055+056+057+058-059) 

044 236.897 171.618 171.618 138,04 138,04 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 0     

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 0     

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 0     

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 0     

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 0     

9410 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 

JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA 

050 0 0 0     

9411 

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 

JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE 

NALOŽBE 

051 0 0 0     

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 0     
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9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 0     

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 0     

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 0     

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

056 190.365 133.149 133.149 142,97 142,97 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 0     

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 46.532 38.469 38.469 120,96 120,96 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 0     

  
I. PASIVA SKUPAJ 

(034+044) 
060 283.705 204.942 204.942 138,43 138,43 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 0     
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Priloga 6-2: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

od 01.01.2017 - 31.12.2017 

  
v EUR (brez centov) 

 

Členitev 

kontov 
Naziv konta 

Oznaka  

za AOP 

Znesek Indeks 

realizacija 

2017 

realizacija 

2016 
plan 2017 

realizacija 

2017 /  

 plan2017 

realizacija 

2017 / 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(402+431) 
401 286.347 219.039 307.823 93,02 130,73 

  
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(403+420) 
402 284.370 218.715 306.823 92,68 130,02 

  
A. Prihodki iz sredstev javnih financ 

(404+407+410+413+418+419) 
403 277.930 211.829 276.243 100,61 131,20 

  
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 

(405+406) 
404 192.029 181.789 191.471 100,29 105,63 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 187.056 176.789 186.471 100,31 105,81 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 4.973 5.000 5.000 99,46 99,46 

  
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 

407 250 0 0     

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 250 0       

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0       

  
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 

410 0 40 500 0,00 0,00 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0 40 500 0,00 0,00 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0       

  
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 

(414+415+416+417) 
413 85.651 30.000 30.000 285,50 285,50 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 55.651 0       

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0       

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0       

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0       

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 419 0 0 54.272 0,00   

  
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 

(421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430) 
420 6.440 6.886 30.580 21,06 93,52 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 6.440 6.836 16.580 38,84 94,21 

del 7102 Prejete obresti 422 0 0       
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del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad 

odhodki 
423 0 0       

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 0 0 10.000 0,00   

72 Kapitalski prihodki 425 0 0       

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 50 4.000 0,00 0,00 

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0       

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0       

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0       

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0       

  
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

(432+433+434+435+436) 
431 1.977 324 1.000 197,70 610,19 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 1.977 324 1.000 197,70 610,19 

del 7102 Prejete obresti 433 0 0       

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 0 0       

del 7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki 

435 0 0       

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0       

  
II. SKUPAJ ODHODKI 

(438+481) 
437 279.889 208.187 307.823 90,93 134,44 

  
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 277.912 207.863 306.823 90,58 133,70 

  
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 

(440+441+442+443+444+445+446) 
439 94.263 88.732 99.116 95,10 106,23 

del 4000 Plače in dodatki 440 83.934 82.142 90.136 93,12 102,18 

del 4001 Regres za letni dopust 441 3.272 1.937 2.727 119,99 168,92 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 7.057 3.696 5.528 127,66 190,94 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0       

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0       

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0       

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 0 957 725 0,00 0,00 

  
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

(448+449+450+451+452) 
447 14.368 13.242 14.716 97,64 108,50 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 7.639 7.185 7.951 96,08 106,32 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 6.113 5.745 6.420 95,22 106,41 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 75 57 55 136,36 131,58 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 85 82 80 106,25 103,66 

del 4015 
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 

452 456 173 210 217,14 263,58 

  
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 
453 104.088 100.780 180.991 57,51 103,28 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 46.038 24.688 54.541 84,41 186,48 

del 4021 Posebni material in storitve 455 8.049 26.645 72.000 11,18 30,21 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 6.064 7.214 8.250 73,50 84,06 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 13.507 11.196 12.000 112,56 120,64 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 1.543 136 1.700 90,76 1134,56 
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del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 20.902 24.112 25.000 83,61 86,69 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 5.573 5.655 5.500 101,33 98,55 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0       

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0       

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 2.412 1.134 2.000 120,60 212,70 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 0     

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 0     

410 F. Subvencije 466 0 0 0     

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 0     

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 0     

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 37 0   0,00 

  
J. Investicijski odhodki 

(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 
470 65.193 5.072 12.000 543,28 1285,35 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0       

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 55.651 0       

4202 Nakup opreme 473 9.542 5.072 12.000 79,52 188,13 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0       

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0       

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0       

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0       

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0       

4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski 

inženiring 
479 0 0       

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0       

  
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

(482 + 483+ 484) 
481 1.977 324 1.000 197,70 610,19 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 0 0 192 0,00   

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 
483 0 0 33 0,00   

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 1.977 324 775 255,10 610,19 

  
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

(401-437) 
485 6.458 10.852 0   59,51 

  
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 

(437-401) 
486 0 0       
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Priloga 6-3: Izkaz računa financiranja  terjatev določenih uporabnikov  

 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

od 01.01.2017 - 31.12.2017 

    
v EUR (brez centov) 

Členitev 

kontov Naziv konta 

Oznaka  

za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 

500 0 0 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 503 0 0 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 

440 V. DANA POSOJILA 

(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) 

512 0 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 

  VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(500-512) 

524 0 0 

  VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
(512-500) 

525 0 0 
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Priloga 6-4: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov  

 

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

od 01.01.2017 - 31.12.2017 

    
v EUR (brez centov) 

Členitev 

kontov Naziv konta 

Oznaka  

za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
50 VII. ZADOLŽEVANJE 

(551+559) 
550 0 0 

500 Domače zadolževanje 

(552+553+554+555+556+557+558) 

551 0 0 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 

(561+569) 

560 0 0 

550 Odplačila domačega dolga 
(562+563+564+565+566+567+568) 

561 0 0 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 

  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 

(550-560) 

570 0 0 

  IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 

571 0 0 

  X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

(485+524+570)-(486+525+571) 

572 6.458 10.852 

  X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

(486+525+571)-(485+524+570) 

573 0 0 
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Priloga 6-5: Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 

 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 

od 01.01.2017 - 31.12.2017 

    
v EUR (brez centov) 

   

Členitev 

podsk. 

kontov 
Naziv podskupine konta 

Oznaka  

za AOP 

Znesek Indeks 

2017 2016 plan 2017 
realizacija / 

plan 
2017/2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864) 
860 221.510 217.367 305.000 72,63 101,91 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 221.171 217.350 305.000 72,52 101,76 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE 
862 0 0       

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

863 0 0       

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 339 17     1994,12 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 0 0     

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 2.407 135 200 1203,50 1782,96 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 

(868+869) 
867 0 0       

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0       

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0       

  
D) CELOTNI PRIHODKI 

(860+865+866+867) 
870 223.917 217.502 305.200 73,37 102,95 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 

(872+873+874) 
871 106.053 112.692 190.643 55,63 94,11 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 3.477 92     3779,35 

460 STROŠKI MATERIALA 873 29.583 29.080 78.643 37,62 101,73 

461 STROŠKI STORITEV 874 72.993 83.520 112.000 65,17 87,40 

  
F) STROŠKI DELA 

(876+877+878) 
875 108.527 101.829 114.057 95,15 106,58 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 85.263 81.481 90.317 94,40 104,64 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 13.492 13.158 14.749 91,48 102,54 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 9.772 7.190 8.991 108,69 135,91 

462 G) AMORTIZACIJA 879 0 0 0     

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 0     

465 J) DRUGI STROŠKI 881 1.272 314 500 254,40 405,10 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 181 0   0,00 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 2 0   0,00 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 

(885+886) 
884 0 0 0     

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 0     

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 0 0     

  
N) CELOTNI ODHODKI 

(871+875+879+880+881+882+883+884) 
887 215.852 215.018 305.200 70,72 100,39 
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O) PRESEŽEK PRIHODKOV 

(870-887) 
888 8.065 2.484 0   324,68 

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV 

(887-870) 
889 0 0 0     

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0 0     

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 
(888-890) 

891 8.065 2.484 0   324,68 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 

(889+890) oz. (890-888) 
892 0 0 0     

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega 

obdobja 
893 0 0 0     

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

894 3 4 4 75,00 75,00 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 12 100,00 100,00 
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Priloga 6-6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

od 01.01.2017 - 31.12.2017 

   
v EUR (brez centov) 

  

Členitev 

podskupin 

kontov 
Naziv podskupine konta 

Oznaka  

za AOP 

Znesek Indeks 

ZNESEK-Prihodki in 

odhodki za izvajanje 

javne službe  

ZNESEK-

Prihodki in 

odhodki od 

prodaje blaga in 

storitev na trgu 

Plan skupaj 

Plan 

prodaja 

blaga in 

storitev na 

trgu 

realizacija / 

plan skupaj 

realizacija / 

plan prodaja 

blaga in 

storitev na 

trgu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(661+662-663+664) 

660 221.171 339 304.000 1.000 72,75 33,90 

760 
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 

STORITEV 
661 221.171 0 304.000 1.000 72,75 0,00 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

662 0 0         

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 
IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

663 0 0         

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 339         

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0 0       

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 2.407 0 200   1203,50   

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 

(668+669) 
667 0 0 0 0     

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0         

del 764 
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

PRIHODKI 
669 0 0         

  
D) CELOTNI PRIHODKI 

(660+665+666+667) 
670 223.578 339 304.200 1.000 73,50 33,90 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 

(672+673+674) 
671 105.714 339 189.868 775 55,68 43,74 

del 466 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 

MATERIALA IN BLAGA 
672 3.477 0 0 500   0,00 

460 STROŠKI MATERIALA 673 29.244 339 77.868 275 37,56 123,27 

461 STROŠKI STORITEV 674 72.993 0 112.000   65,17   

  
F) STROŠKI DELA 

(676+677+678) 
675 108.527 0 113.832 225 95,34 0,00 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 85.263 0 90.092 225 94,64 0,00 

del 464 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

DELODAJALCEV 
677 13.492 0 14.749 0 91,48   

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 9.772 0 8.991   108,69   

462 G) AMORTIZACIJA 679 0 0 0       

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 0       

465 J) DRUGI STROŠKI 681 1.272 0 500   254,40   

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 0 0         
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468 L) DRUGI ODHODKI 683 0 0         

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 

(685+686) 
684 0 0         

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0 0 0     

del 469 
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

ODHODKI 
686 0 0         

  
N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683+684) 

687 215.513 339 304.200 1.000 70,85 33,90 

  
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 

(670-687) 
688 8.065 0 0 0     

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV 

(687-670) 
689 0 0 0 0     

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0         

del 80 

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 
(688-690) 

691 8.065 0         

del 80 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 
(689+690) oz. (690-688) 

692 0 0         

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 

odhodkov obračunskega obdobja 
693 0 0         
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Priloga 6-7: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

 

 

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

          
v EUR (brez centov) 

Naziv 
Oznaka 

za AOP 

Nabavna 

vrednost 

(1.1.) 

Popravek 

vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 

nabavne 

vrednosti 

Povečanje 

popravka 

vrednosti 

Zmanjšanje 

nabavne 

vrednosti 

Zmanjšanje 

popravka 

vrednosti 

Amortizacija 

 Neodpisana 

vrednost 

(31.12.) 

 Prevrednotenje 

zaradi 

okrepitve  

Prevrednotenje 

zaradi oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10  

(3-4+5-6-

7+8-9) 

11 12 

I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 

v upravljanju 

(701+702+703+704+705+706+707) 
700 485.468 334.339 65.467 0 0 0 8.252 208.344 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 342 342 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 704 66.276 0 0 0 0 0 0 66.276 0 0 

E. Zgradbe 705 77.708 15.425 0 0 0 0 2.315 59.968 0 0 

F. Oprema 706 341.142 318.572 65.467 0 0 0 5.937 82.100 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva v lasti 

(709+710+711+712+713+714+715) 
708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva v finančnem najemu 

(717+718+719+720+721+722+723) 
716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Priloga 6-8: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil  

 

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

          

v EUR (brez 

centov) 

Naziv 

Oznak

a za 

AOP 

Znesek naložb 

in danih posojil  

(1.1.) 

Znesek 

popravkov 

naložb in danih 

posojil (1.1.) 

Znesek 

povečanja 

naložb in danih 

posojil 

Znesek 

povečanj 

popravkov 

naložb in danih 

posojil 

Znesek 

zmanjšanja 

naložb in danih 

posojil 

Znesek 

zmanjšanja 

popravkov 

naložb in danih 

posojil 

Znesek naložb 

in danih posojil 

(31.12.) 

Znesek 

popravkov 

naložb in danih 

posojil (31.12.) 

Knjigovodska 

vrednost naložb 

in danih posojil 

(31.12.) 

Znesek 

odpisanih 

naložb in danih 

posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12 

I. Dolgoročne finančne naložbe 

(801+806+813+814) 
800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Naložbe v delnice 

(802+803+804+805) 
801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v delnice v javna 

podjetja 
802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v delnice v finančne 

institucije 
803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v delnice v privatna 

podjetja 
804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Naložbe v deleže 

(807+808+809+810+811+812) 
806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v deleže v javna 

podjetja 
807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v deleže v finančne 

institucije 
808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v deleže v privatna 

podjetja 
809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v deleže državnih 

družb, ki imajo obliko d.d. 
810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Naložbe v deleže državnih 

družb, ki imajo obliko d.o.o. 
811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C. Naložbe v plemenite kovine, 

drage kamne, umetniška dela in 

podobno 
813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druge dolgoročne kapitalske 

naložbe 

(815+816+817+818) 
814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Namensko premoženje, 

preneseno javnim skladom 
815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Premoženje, preneseno v last 

drugim pravnim osebam javnega 

prava, ki imajo premoženje v svoji 

lasti 

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Druge dolgoročne kapitalske 

naložbe doma 
817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Druge dolgoročne kapitalske 

naložbe v tujini 
818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Dolgoročno dana posojila in 

depoziti 

(820+829+832+835) 
819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno dana posojila 

(821+822+823+824+825+826+82

7+828) 
820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dana posojila 

posameznikom 
821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Dolgoročno dana posojila 

javnim skladom 
822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Dolgoročno dana posojila 

javnim podjetjem 
823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Dolgoročno dana posojila 

finančnim institucijam 
824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Dolgoročno dana posojila 

privatnim podjetjem 
825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6. Dolgoročno dana posojila 

drugim ravnem države 
826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Dolgoročno dana posojila 

državnemu proračunu 
827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Druga dolgoročno dana posojila 

v tujino 
828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročno dana posojila z 

odkupom vrednostnih papirjev 

(830+831) 
829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Dolgoročno dani depoziti 

(833+834) 
832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dani depoziti 

poslovnim bankam 
833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Skupaj 

(800+819) 
836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Priloga 6-9: Pregled pomembnejših dogodkov iz  koledarja 2017 

 

Datum Kratek opis dogodka 
Kraj 

izvajanja 

Organizator 

dogodka 

Vrsta 

sodelovanja 
Prior. Opis izdatkov Izvedba 

jan – mar 

Udeležba na občnih zborih oziroma 

letnih skupščinah na podlagi 

povabil krajevnih skupnosti, 

društev in agrarnih skupnosti iz 

območja KP Kolpa 

Krajinski park 

Kolpa 
JZ KP Kolpa 

udeležba 

direktorja ali 

pooblaščene osebe 

1 
gorivo za 

službeno vozilo 
 

jan –apr 

in okt - 

dec 

Prelo – ob zgodnje pomladnih, 

jesenskih in zimskih večerih se širša 

javnost ob mojstrih domačih obrti 

uči predenja, vezenja, kvačkanja, 

tkanja, spletanja iz protja in ličkanja 

ter drugih uporabnih ročnih 

spretnosti. 

Prostori KP 

Kolpa in 

druge lokacija 

po parku 

JZ KP Kolpa 

udeležba na 

dogodkih, učenje 

domačih obrti 

3 

uporaba 

prostorov KP 

Kolpa, gorivo za 

službeno vozilo 

 

6.1. 
Badnjak v Miličih – Cerkev Sv 

Petra in Pavla 
Miliči 

Cerkvena 

skupnost 

Marindol 

Fotografiranje in 

snemanje 

dogodka, objava 

za medije 

3 
gorivo za 

službeno vozilo 
da 

15. 1. Januarsko štetje vodnih ptičev 

Prelesje - 

Rakovec, ob 

reki Kolpi 

DOPPS 

JZ KP Kolpa 

skupaj s člani 

DOPPS in 

prostovoljci KP 

Kolpa popiše 

vodne ptiče od 

Prelesja do 

Rakovca 

4 

stroški prevoza 

na lokacije, 

malica za 

udeležence 

da 

28. 1.  Noč muzejev Prilišće (HR) 
KUD Zora, 

Prilišće 

Čezmejno 

sodelovanje, 

predstavitev ZO 

KP Kolpa  

2 
gorivo za 

službeno vozilo 
da 

31.1. - 

5.2. 

Sodelovanje na mednarodnem 

turističnem sejmu – Salon de 

Turisme, Bruselj 

Bruselj (B) STO, RIC 

Animacija 

obiskovalcev 

sejma na slovenski 

stojnici: peka 

belokranjske 

pogače, risanje 

vinorelov, XXL 

pletenje, 

fotografiranje in 

zbiranje 

kontaktnih 

podatkov,… 

1 potni stroški da 

2. - 5. 2. 

Sejem NATOUR 2017 – TIP; 

predstavitev na skupni stojnici, 

rokodelska delavnica 

Ljubljana 
RIC Bela 

krajina 

promocijski 

materiali 
2 - 

da 

 

2. 2. 
Svetovni dan varstva mokrišč v 

Krajinskem parku Kolpa 

Krajinski park 

Kolpa 
JZ KP Kolpa objava za medije 1 30 minut dela da 

10. 3. WWF konferenca 
Lonjsko polje 

(HR) 
WWF 

Udeležba na 

konferenci 
4 

gorivo za 

službeno vozilo 
da 

28. 3. in  

31. 3. 

Ocenjevanje domačih žganj in 

sadnih sokov z zaključno 
Rim 

Sadjarsko 

društvo Bele 

član ocenjevalne 

komisije, hostesa, 
2 

gorivo za 

službeno vozilo 
da 



      Poročilo o izvajanju Programa dela in realizaciji finančnega načrta JZ KP Kolpa za leto 2017 

 

51 

prireditvijo krajine udeležba na 

podelitvi diplom 

marec 

Čistilna akcija KP Kolpa ob 

Svetovnem dnevu voda (22. marec) 

in Dnevu zemlje (22. april), čistilna 

akcija 4. Aprila, ekološki spust 

september 

Krajinski park 

Kolpa 
JZ KP Kolpa 

aktiviranje društev 

in prostovoljcev, 

pobiranje smeti na 

relaciji Prelesje - 

Dragoši 

4 

malica 

udeležencem 

akcije, gorivo za 

motorne žage 

 

3., 4., 6. 

in 7. april 

Belokranjske pisanice – delavnica 

učenja pisanja 

Adlešiči, 

Vinica, 

Prelesje, 

Damelj 

JZ KP Kolpa 

Priprava 

materiala, izvedba 

delavnic 

(mentorstvo) 

3 

gorivo za 

službeno vozilo, 

material 

da 

4. 3. 

Tradicionalni spomladanski 

kmetijski sejem Agromehanika 

2017 – predstavitev dejavnosti KP 

Kolpa 

Hrastje pri 

Kranju 

Agromehanik

a 

promocijski 

materiali 
2 

promocijski 

materiali 
da 

7. 3.  
Podelitev diplom najboljšim 

študentom 

Karlovac 

(HR) 

VUKA 

Karlovac  

Udeležba na 

prireditev, ob 

povabilu 

mentorjev 

študentov (praksa) 

1 
gorivo za 

službeno vozilo 
da 

april 

Predstavitev ponudbe dobrot in 

rokodelskih izdelkov ter kulturne 

dediščine iz zavarovanega območja 

KP Kolpa 

Mestna 

tržnica 

Domžale 

Občina 

Domžale 

Prodajna 

predstavitev, 

prikaz običaja 

zelenega Jurija 

3 
avtobusni 

prevoz 
ne 

19. 4.  
Prireditev ob podelitvi okoljske 

nagrade BREZA  
ŠD Žuniči 

Občina 

Črnomelj 

Priprava prostora 

in programa 

sodelovanje na 

prireditvi 

1 

Material za 

pogostitev, 

najem pevske 

skupine – 

delono 

povračilo na 

podlagi 

zahtevka do 

Občine 

da 

21. 4.  
Vodene rokodelske delavnice za 

učence OŠ Šmihel  

OŠ Šmihel 

NM 
JZ KP Kolpa 

Priprava 

materiala, 

orfganizacija 

rokodelk, izvedba 

delavnic za učence 

(vezenje, pisanje 

pisanic) 

2 

Material, najem 

rokodelk, gorivo  

- povračilo str.! 

da 

23. 4. 

Jurjevo – tradicionalni ljudski 

običaj: obhod »Zelenega Jureta« po 

domačijah in obdarovanje z zeleno 

brezovo vejico 

Vinica, 

Adlešiči 

KUD Oton 

Župančič 

Vinica, KD 

Adlešiči 

fotografiranje 

sprevoda zelenega 

Jurija, objava za 

medije 

3 
gorivo za 

službeno vozilo 
da 

25. 4. 

7. Jurijev pohod po grajski pešpoti 

(Žuniči – Dragoši) ob Svetovnem 

dnevu zemlje v KP Kolpa 

KP Kolpa JZ KP Kolpa 

urejanje pešpoti, 

košnja, 

obsekavanje 

organizacija 

dogodka in 

strokovno vodenje 

2 

avtobusni 

prevoz, malica 

in darilo 

pohodnikom 

(delno povračilo 

stroškov skozi 

pristopnino) 

da 

30. 4.  Pohod po Sejemski pešpoti 
Žuniči – 

Vinica 

KUD Preloški 

muzikanti, JZ 

KP Kolpa 

urejanje pešpoti, 

košnja, 

obsekavanje, 

organizacija 

dogodka 

2 
gorivo za 

službeno vozilo 
da 

april Pohod po Mlinarski poti 
Vinica – 

Damelj 
TD Damelj 

košnja in priprava 

poti, posipavanje s 
2 

delo s strojno 

mehanizacijo, 
ne 
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peskom, sprejem 

pohodnikov 

gorivo 

maj Teden vseživljenjskega učenja 2017 KP Kolpa ZIK Črnomelj 

poročanje o 

dogodkih, objave 

aktualnih 

dogodkov 

1 - da 

1. 5. Prvomajski pohod na Lipovec 

Sodevci – 

Lipovec – 

Sodevci 

Polansko TŠD 

Stari trg ob 

Kolpi 

promocijski 

materiali 
1 - ne 

7. 5. 

Tradicionalni mednarodni Pohod po 

najjužnejši slovenski pešpoti in Dan 

Evrope 

Srednji 

Radenci – 

Damelj – 

Srednji 

Radenci 

TD Poljanska 

dolina ob 

Kolpi 

udeležba na 

prireditvi, 

postavitev 

promocijske 

stojnice 

2 
gorivo za 

službeno vozilo 
da 

19-21. 5. 

Predstavitev dejavnosti KP Kolpa 

na osrednji tradicionalni prireditvi 

Vinska vigred v Beli krajini 

Metlika 

Prireditveni 

odbor Vinske 

vigredi 

promocijski 

materiali 
2 - da 

21 5. 

DAN ODPRTIH VRAT v KP 

Kolpa ob Svetovnem dnevu 

biodiverzitete (22. maj) in 

Evropskem dnevu parkov (24. maj) 

Žuniči – 

Šokčev dvor 
JZ KP Kolpa 

organizacija 

dogodka, objava v 

medijih, sprejem 

gostov 

2 

pogače, pijača 

za obiskovalce, 

gorivo za 

službeno vozilo 

da 

24. 5. Dan parkov 
Ljubljana 

(STIC) 

Skupnost 

parkov 

Slovenije 

Predstavitev ZO, 

animacije s 

prezentacijo KD 

2 Potni stroški da 

junij 
20. tradicionalni pohod po 

Župančičevi poti 

Dragatuš - 

Vinica 
ŠTD Vinica 

udeležba na 

dogodku, 

sodelovanje pri 

organizaciji 

2 
gorivo za 

službeno vozilo 
ne 

5. 6. 
Svetovni dan okolja v Krajinskem 

parku Kolpa 

Krajinski park 

Kolpa 
JZ KP Kolpa 

objava v medijih, 

doživljajsko 

vodenje 

1 1 ura dela da 

22.6. 
Predstavitev Slovenije, kulinaričnih 

posebnosti in ZO 
Neapelj (IT) NATO baza 

Predstavitev KD, 

peka pogač, 

promocija ZO 

4 - da 

23.–25. 

6. 

Predstavitev dejavnosti KP Kolpa 

na tradicionalni osrednji 

belokranjski prireditvi - Jurjevanje 

v Beli krajini 

Črnomelj, 

staro mestno 

jedro 

RIC Bele 

krajina 

promocijski 

materiali, 

predstavitve in 

razstava v izložbi 

1 
gorivo za 

službeno vozilo 
da 

23. 6. 

Kresni večer – tradicionalni ljudski 

običaj: obhod domačij v KS 

Adlešiči s kresno pesmijo Bog daj, 

bog daj dober večer, daj bog, 

Marija daj dobro leto 

Adlešiči, 

Preloka 

KD Božo 

Račič 

Adlešiči, 

učenci OŠ 

Vinica 

fotografiranje, 

objava za medije 
2 

gorivo za 

službeno 
da 

julij Pokosimo Nerajske luge KP Lahinja 

Društvo 

Krnica in RIC 

Bela krajina 

udeležba na 

dogodku, 

tekmovanje v 

košnji 

2 
gorivo za 

službeno vozilo 
ne 

27. 7. 
Ljubezen niso metri – snemanje 

glasbenega videospota  
ŠD Žuniči 

Skupina 

Victory 

Priprava prostora, 

rekvizitov (vile, 

bala sena,…) 

2 
gorivo za 

službeno vozilo 
da 

jul - avg 
Predstavitev KP Kolpa na lokacijah 

ob Kolpi 

Kamp 

Podzemelj 
JZ KP Kolpa 

predstavitev JZ 

KP Kolpa in 

zavarovanega 

območja gostom, 

promocijski 

materiali 

2 
gorivo za 

službeno vozilo 
ne 

24. – 27. 

8. 

AGRA 2017 – mednarodni 

kmetijsko – živilski sejem 

Gornja 

Radgona 

Pomurski 

sejem, 

predstavitev s 

promocijskimi 
2 potni stroški da 
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skupnost 

parkov, Park 

Goričko 

materiali, 

animacije za 

obiskovalce, 

sodelovanje -

predavanje na 

strokovnem 

posvetu 

1.9. Festival ambasad Haag (NL) Ambasada RS 

Predstavitev ZO, 

animacije z 

izvajanjem 

delavnice pisanja 

pisanic 

4 potni stroški da 

17. 9.  

MOS – Mednarodni obrtni sejem 

Celje: predstavitev dejavnosti KP 

Kolpa v okviru projekta Kolpa. 

Dotakni se zgodbe (EDEN 2010) 

Celje 
RIC Bela 

krajina 

promocijski 

materiali, 

udeležba na 

belokranjskem 

dnevu 

2 - da 

25. 9. DESUS v Beli krajini ŠD Žuniči 

Poslanska 

skupina 

DESUS 

sprejem, 

predstavitev ZO in 

JZ 

1 

sprejem in 

pogostitev, 

gorivo za 

službeno vozilo 

da 

sept 

SAVE – mednarodna konferenca o 

ohranjanju rastlinskih in živalskih 

genskih virov (so-organizacija) 

Portugalska 
Save, St. 

Gallen 

predavanje, 

promocijski 

material, vzorci 

artiklov za 

ocenjevanje 

2 

Stroški poti, 

bivanja, 

kotizacija 

ne 

27. 9. Svetovni dan turizma Bela krajina 
RIC Bela 

krajina 

brezplačen 

sprejem gostov v 

kulturnem 

spomeniku 

Šokčev dvor 

2 

pogače, gorivo 

za službeno 

vozilo 

 

da 

 

30. 9.  Jesenska zgodba v Šokčevem dvoru ŠD Žuniči JZ KP Kolpa 

Organizacija 

dogodka, 

animacije z 

rokodelci, 

avtohtonimi 

pasmami domači 

živali, 

predstavitev ZO in 

JZKPK 

2 

Material za 

pogostitev 

sodelujočih 

da 

2. 10. 
Evropski dan opazovanja ptic v 

Krajinskem parku Kolpa 

Krajinski park 

Kolpa 
JZ KP Kolpa objava za medije 1 30 minut dela da 

7. 10. Ptičarija 2017 
Krajinski park 

Kolpa 

DOPPS, JZ 

KP Kolpa 

Sodelovanje pri 

popisu, 

organizacija 

zaključnega 

srečanja 

1 

Material za 

pogostitev 

sodelujočih 

da 

12. 10 sejem NARAVA - ZDRAVJE 2017 Ljubljana 
Gospodarsko 

razstavišče LJ 

predstavitev 

dejavnosti KP 

Kolpa v okviru 

zavarovanih 

območij oz. 

destinacije EDEN 

2010 

1 potni stroški da 

11. 11.  Likovna kolonija – Vinorel 

Žuniči – 

Grduni - 

Prilišće (HR) 

KUD Laterna, 

Artoteka 

udruga Zora 

in Ulak 

izvedba 

predavanja, 

izposoja 

projektorja in 

2 

Prehrana, 

platna, barve, 

gorivo za 

službeno vozilo 

ne 
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Karlovac platna, pogostitev 

s pogačo 

25. 11. 

Kulturna prireditev s podelitvijo 

priznanj za najlepšo domačijo »Naj 

roža cveti« 

OŠ Stari trg 

ob Kolpi 

Polansko TŠD 

Stari trg ob 

Kolpi 

udeležba na 

prireditvi 
1 

gorivo za 

službeno vozilo 
da 

9. 12. 
Jesenski kmetijski sejem 

Agromehanika  

Hrastje pri 

Kranju 

Agromehanik

a 

promocijski 

materiali, 

predstavitev ZO in 

KD 

2 Potni stroški da 

14. 12. 

Strokovna ekskurzija zaposlenih v 

KP Kolpa in deležnikov iz 

zavarovanega območja 

Karlovac, 

Žumberak 
JZ KP Kolpa 

organizacija 

ekskurzije, 

povabilo 

deležnikom iz 

parka 

1 

organizacija, 

prevoz, 

vstopnine 

da 

16. 12. 
Snemanje TV oddaje o božiču v 

Beli krajini 
ŠD Žuniči RTV SLO Priprava prostora 3 

gorivo za 

službeno vozilo 
da 

22. 12.  Dirin dirin duka Adlešiči 

KUD B.R. 

Adlešiči, JZ 

KP Kolpa  

Organizacija in 

izvedba prireditve 

ter razstave ob 

130-letnici rojstva 

B. Račiča 

3 
Strokovno delo, 

tisk materialov 
da 
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Priloga 10: Izboljševanje biotske raznovrstnosti na kmetijskih in gozdnih zemljiščih  – Poročilo SKZG 2017  
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POROČILO        
        k pogodbi št. 2550-17-330015 (MOP, SKZG, KPK), o financiranju načrtovanih ukrepov na podlagi sprejetega programa dela JZ KP Kolpa za leto 2017 

         Preglednica porabe sredstev za izvajanje ukrepov izboljšanja biotske raznovrstnosti in odpravljanja zaraščenosti od 01. 07. 2017 do 31. 12. 2017, ki se vodijo ločeno od proračunskih sredstev in 

sredstev lastne ter tržne dejavnosti 

         Poraba sredstev SKZG RS za naloge in 

aktivnosti odpravljanja zaraščenosti 

 

Realizacija  
Št. računa 

Datum 

računa 
Izvajalec / dobavitelj  Datum plačila  Predmet plačila 

Izboljšanje biotske 

raznovrstnosti na 

zaraščenih površinah s 

pomočjo strojnih del 

zunanjih izvajalcev: 

Vrhovske vrtače, 

Marindolski steljniki, 

Žunički steljniki, 

Čindžarke, Brezova 

reber, Raven, Suha 

dolina. Aktivnosti za 

odstranjevanje 

invazivnih tujerodnih 

rastlinskih vrst, 

vzpostavljanje dodatne 

pomoči pri košnji ter 

vzdrževanju kmetijskih 

zemljišč in gozdov 

storitve 

       

25.000,00 €  

1.129,72 2017-12 31.08.2017 
BAR PRI PAVLIČU 

ANDREJ KOBE S.P. 
03.10.2017 

strojno urejanje krajine - mulčanje, žaganje 

in prevoz materiala 

1.881,24 2017-15 30.11.2017 
BAR PRI PAVLIČU 

ANDREJ KOBE S.P. 
20.12.2017 

čiščenje zaraslih površin na zavarovanem 

območju 

4.955,00 17-0012 14.12.2017 
POSREDNIŠTVO PETER 

VESELIČ S.P. 
28.12.2017 

čiščenje zaraslih površin na zavarovanem 

območju 

1.204,63 2017-05834 22.12.2017 
AGROMEHANIKA 

KRANJ, D.D. 
28.12.2017 servis traktorjev Deutz fahr in AGT 

11.701,63 2017-18 29.12.2017 
BAR PRI PAVLIČU 

ANDREJ KOBE S.P. 
02.02.2018 

čiščenje zaraslih površin na ZO - mulčanje, 

dela z motorno žago, odvoz materiala 

materialni 

stroški 

722,50 2017/00000608 28.11.2017 KOZJANSKI PARK 20.12.2017 
85 kos - sadike tradicionalnih sort jabolk in 

hrušk 

Izdelava in nameščanje 

hotelov za žuželke ter 

ptičjih valilnic, nakup in 

distribucija sadik starih 

sort sadnega drevja za 

deležnike v ZO, izveden 

naravoslovno kmetijski 

dan v parku za 

osnovnošolce ali/in 

srednješolce 

427,00 2010-00512 18.12.2017 

CERDONIS ČASOPISNO 

ZALOŽNIŠKA DRUŽBA 

D.O.O. 

20.12.2017 

spodb. biodiverzitete - oblikovanje in tisk 

tabel: ptiči kulturne krajine, metulji suhih 

travnikov 

427,69 17096 19.12.2017 
GALLAGHER ELEKTRO 

OGRAJE KRPAN D.O.O. 
28.12.2017 

premična pašniška oprema za urejanje 

zaraslih površin 

650,00 8 20.12.2017 
MIZARSTVO KRALJ 

BOJAN KRALJ S.P. 
28.12.2017 

material in priprava polizdelkov za izdelavo 

valilnic, 100 kpl 

140,00 187-17 28.12.2017 

TJT BURAZER 

TRGOVINA IN 

AGROPROIZVODNJA 

D.O.O. 

29.12.2017 kardan za mulčar 

2.020,73 50506881 29.12.2017 
PETROL D.D., 

LJUBLJANA 
09.01.2018 gorivo - traktor SKZG 

Nakup mehanizacije za 

pomoč pri odpravljanju 

zaraščanja 

INV 
       

5.000,00 €  
4.841,96 2017-05835 20.12.2017 

AGROMEHANIKA 

KRANJ, D.D. 
28.12.2017 

kosilnica BCS Duplex gold 168, obračalnik 

Morelato T 200/3, del. Širina 185/179 kg 

SKUPAJ   
       

30.000,00 €  

       

30.102,10 €  
  

    

 


