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1. UVOD 
 
 
Osnovni namen ustanovitve Krajinskega parka Kolpa je ohranitev naravnih vrednot, biotske 

raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter izvajanje ukrepov za zagotavljanje ohranitve območij 

Natura 2000 in ekološko pomembnih območij. Namen delovanja parka je tudi povezovanje 

gospodarskega in socialnega razvoja na območju Krajinskega parka Kolpa in čezmejno 

sodelovanje.  

 

Varstveni cilji v parku so: ohranitev naravnih vrednot, ohranitev velike biotske raznovrstnosti, 

ohranitev populacij ogroženih in mednarodno varovanih prosto živečih vrst, ohranitev 

najmanj obstoječega obsega habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju in 

ohranitev krajine z mozaično razporejenostjo krajinskih struktur.  

 

Javni zavod Krajinski park Kolpa (v nadaljevanju KP Kolpa) omogoča in spodbuja tudi 

razvojne možnosti prebivalstva in trajnostni razvoj, ki je prilagojen značilnostim in potrebam 

varovanja parka. Cilj takega razvoja je podpora lokalnemu prebivalstvu ter spodbujanje 

nekaterih s tem povezanih dejavnosti, ki v tem prostoru niso le sprejemljive, ampak tudi 

nujne.  

 

KP Kolpa bo spodbujal predvsem razvoj podeželja in trajnostne oblike kmetovanja, ki so 

usklajene z varstvom naravnih vrednot in kulturne dediščine ter ohranjanjem biotske 

raznovrstnosti in krajinske pestrosti, razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, izboljšanje 

kmetijske infrastrukture, ohranitev naselij in obnovo vasi, tako da se ohranja krajinska 

pestrost in kulturna dediščina, izboljša okoljska, cestna in energetska infrastruktura v parku 

ter omogočajo dopolnilne dejavnosti in nova delovna mesta. KP Kolpa bo spodbujal 

povezovanje kmetijske in turistične dejavnosti, okolju prijazen turizem in rekreacijo, 

izboljšanje turistične infrastrukture z gradnjo oziroma prenovo že obstoječih prenočitvenih 

zmogljivosti, pri čemer obiskovalce usmerja na ekološko manj občutljiva območja ter k 

uporabi okolju prijaznih tehnologij in metod pri gospodarjenju z naravnimi viri. KP Kolpa 

skrbi tudi za ohranjanje in promocijo kulturne dediščine v parku.  
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Zavarovano področje ob mejni reki Kolpi je že leta 1998 z odlokom občinskega sveta (Odlok 

o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa, Uradni list RS, št. 82/98) zavarovala Občina Črnomelj. 

Korak naprej v sistematičnem urejanju problematike predstavlja uredba Vlade RS, ki je leta 

2006 sprejela Uredbo o Krajinskem parku Kolpa (Uradni list RS, št 85/2006). Javni zavod 

Krajinski park Kolpa je bil ustanovljen s Sklepom Vlade RS, ki je bil objavljen v Uradnem 

listu RS, št. 98/06. Z rednim delom je zavod pričel oktobra 2007. Začetki so bili tako 

vzpostavljanje pogojev kot tudi opravljanje rednih delovnih nalog.  

 

Upravljavec parka Javni zavod Krajinski park Kolpa opravlja po določilih Uredbe o 

Krajinskem parku Kolpa (Uradni list RS, št 85/2006) v okviru javne službe ohranjanja narave 

varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge na območju parka. Osnovne dejavnosti 

upravljavca parka v okviru javne službe so:  

 

� pripravljanje predloga načrta upravljanja parka; 

� sprejemanje letnega programa dela parka; 

� spremljanje stanja naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti; 

� skrb za izvajanje varstvenih režimov in razvojnih usmeritev ter izvajanje 

naravovarstvenih nalog; 

� skrb za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot v parku in drugih 

vrednih predelov parka; 

� sklepanje pogodb o varstvu na podlagi ZON-a; 

� sodelovanje z ZRSVN pri pripravi naravovarstvenih smernic za del, ki se nanaša na 

park; 

� sodelovanje pri pripravi območnega in regionalnega razvojnega programa; 

� usklajevanje in spremljanje raziskovalnih nalog v zvezi s parkom; 

� izvedba in sodelovanje pri izvajanju mednarodnih projektov; 

� skrb za predstavitev parka; ozaveščanje javnosti o pomenu parka; 

� zagotavljanje dostopa do informacij o parku in vodenje informacijskega centra parka; 

� sodelovanje z lokalnimi skupnostmi pri doseganju namena varstva in razvoja parka; 

� sodelovanje z lastniki zemljišč na območju parka in nudenje strokovne pomoči in 

svetovanja; 

� pripravljanje in vzdrževanje poti in označb v parku ter druge parkovne infrastrukture, 

potrebne za obisk parka; 

� opravljanje vodniške službe po parku; 
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� urejanje naravnih vrednot in delov parka za ogledovanje in obiskovanje v skladu z 

načrtom upravljanja; 

� izvajanje drugih nalog v sklopu varstva in razvoja parka; 

� upravljanje z nepremičninami v parku, ki so v lasti države in služijo namenom parka;  

� izvajanje neposrednega nadzora v parku; 

� upravljanje z bazami podatkov, ki se nanašajo na park.  

 

 

 

Razlaga kratic uporabljenih v preglednicah 

 

DON – sredstva zbrana od donatorjev 

LAST – sredstva zbrana z lastno dejavnostjo 

MOP – sredstva proračuna RS, Ministrstvo za okolje in prostor 

MK – sredstva Ministrstva za kulturo 

MŠŠ – sredstva Ministrstva za šolstvo in šport  

SKZG – sredstva prenesena s tripartitno pogodbo iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS  

ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

 
 

1 DELOVANJE SLUŽBE JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK 

KOLPA 

 
Javni zavod KP Kolpa je z delom začel oktobra 2007, ko so bile realizirane tudi prve 

zaposlitve, opravljeni pa so bili tudi nakupi opreme, potrebne za delovanje. Opremljanje se je 

nadaljevalo v letu 2008, ko so bili vzpostavljeni pravi pogoji za delo. Potrebne so še manjše 

investicije za dopolnitev potrebne opreme za delo.  

 
 
Naloga Izvajalec Število ur 
Delovanje službe JZ KP Kolpa Grabrijan 380 
 Jankovič 834 
SKUPAJ število ur  1.214 
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1.1 Investicije 

 
Pohištvo 

JZ KP Kolpa ima v podružnični osnovni šoli Adlešiči najeta dva pisarniška prostora s 

souporabo sanitarij, jedilnice in hodnika. Najeti prostori še niso v celoti opremljeni in je 

potrebno nakupiti manjkajoče pohištvo (omare, stoli, mize) in sredstva. 

 

Računalniška oprema 

Računalniška oprema, nakupljena v prvih dveh letih, pokriva potrebe trenutno zaposlenih, 

načrtovati pa je potrebno tudi postopno obnovo, kakor tudi nadgradnjo osnovnih konfiguracij 

in prenosno opremo za potrebe terenskega dela in izobraževanj ter projektnega dela, mrežni 

disk za digiteko, zunanje diske …  

 

Fotografska oprema 

Kupljeno osnovno fotografsko opremo je potrebno nadgraditi z dodatno profesionalno 

fotografsko opremo, predvsem za potrebe studijskega snemanja (doslej smo skoraj vse 

fotografije za tiskane materiale izdelali sami), makro- in mikrofotografijo ter opremo za 

opazovanje in snemanje prostoživečih živalskih vrst. 

 

Prevozna sredstva in orodja 

Za delo upravljanja parka in tudi opravljanje tržnih dejavnosti je potrebne poleg službenega 

avtomobila in večnamenske avtomobilske prikolice (realizirano v letih 2007 in 2008) tudi 

nekaj dodatne opreme za povečanje uporabnosti opreme (oprema za prikolico za uporabo za 

različne namene). Načrtuje se nakup kanuja in dveh raftov, in varnostno opremo za 

čolnarjenje. Nujen je predvsem nakup opreme, ki je drugi ponudniki v tem okolju nimajo, je 

pa potrebna predvsem za opravljanje upravljavskega dela (nadzor, raziskave, monitoring, 

doživljajsko vodenje …).  Za vse razpoložljive sedeže na plovilih je potrebno dokupiti tudi 

vso ostalo opremo za varno uporabo. Glede na dodatne zaposlitve je smiselno dokupiti tudi 

vsaj dve kolesi za opravljanje nadzora. Nujen je dokup opreme za mikanje in česanje ter 

čiščenje volne, da bi lahko proces predelave volne ki ga uspešno izvajamo na številnih 

delavnicah potekal v celotnem postopku (tovrstne opreme, razen industrijske, v Sloveniji še 

ni). Najpomembnejša kmetijska panoga na področju parka je reja drobnice, ki jo hočemo 

nadgraditi z celotno predelavo, tudi stranskih pridelkov. 
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NALOGA  PLAN 2009 Plan 2008 
Ocena realizacije 

2008 

DELOVANJE SLUŽBE JZ KP 
KOLPA, INVESTICIJE 8.000 € (MOP) 37.000  € (MOP) 

 
35.651,65 € 

(MOP) 
 

 

1.2  Materialni stroški 

Delovni material, električna energija, gorivo, nadomestni deli, pisarniški material, strokovna 

literatura, dnevna, mesečna periodika in drug material. 

 

Za redno delo je potreben običajni pisarniški material v ustreznih količinah, strokovna 

literatura, periodike in časopisi. 

Najemnina poslovnih prostorov in tekoče vzdrževanje (npr. voda, elektrika, kanalščina, odvoz 

smeti), zavarovanje in plačilni promet, intelektualne, komunalne, telefonske in poštne storitve, 

stroški v zvezi z delom, delo po pogodbi, reprezentanca, reklama in promocija ter druge 

storitve. Računovodske storitve in čiščenje prostorov opravljata zunanja izvajalca, občasno pa 

se najema tudi storitev za vzdrževanje informacijskega centra parka - Šokčevega dvora. 

Strošek predstavlja tudi najemanje dela in storitev za različne priložnostne aktivnosti. 

 

NALOGA  PLAN 2009 Plan 2008 
Ocena realizacije 

2008 
DELOVANJE SLUŽBE JZ KP 
KOLPA, MATERIALNI 
STROŠKI (HONORARNO DELO, 
STORITVE, NAJEMNINE, 
PISARNIŠKI MATERIAL, 
REPREZENTANCA, ORODJE) 

47.066 € (MOP) 
 600 € (DON) 

5.400 € (LAST) 

45.527 € (MOP) 
1.801 € (LAST) 

52.101,06 € 
(MOP) 

1.586 € (LAST) 

1.3  Plače zaposlenih 

V skladu s kadrovskim načrtom načrtujemo strošek plač za pet zaposlenih (direktor + štirje 
sodelavci) za obdobje dvanajstih mesecev. 
 
 

NALOGA PLAN 2009 Plan 2008 
Ocena realizacije 

2008 

DELOVANJE SLUŽBE JZ KP 
KOLPA, PLAČE ZAPOSLENIH 

128.780 € (MOP) 
600 € (LAST)  
3.466 € (MŠŠ) 

93.224 € (MOP) 
199 € (LAST) 

88.736,96 €(MOP) 
1.983,99 € (ZZZS)  

199 € (LAST) 
 
Želeni cilji programa: 

Vzpostavitev ustreznih pogojev za delo in opravljanje vseh načrtovanih nalog, izpolnjevanje 

vseh delovnih in finančnih obveznosti. 
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2 CILJI 

 

Strateški cilji Krajnskega parka Kolpa izhajajo iz zakonodaje s področja varstva narave; 

njihov temelj pa je Uredba o krajinskem parku Kolpa (Uradni list RS, št. 85/06). Ti so:  

 

� permanentno izpopolnjevanje na področju strokovnosti dela; 

� pokritost terena na območju celotnega parka; 

� projektno delo, ki se nanaša na naravovarstvene vsebine znotraj območja parka;  

� sodelovanje z upravami parkov po Sloveniji ter mednarodno sodelovanje.  

 

Vsebinsko pomeni doseganje ciljev na različnih področjih delovanja zavoda: 

- NARAVOVARSTVENE NALOGE: ohranjanje narave ter biotske in krajinske 

pestrosti, ki pomeni vsaj nadaljnje ohranjanje trenutnega stanja naravnih vrednot, 

naravnega rezervata in habitatov v celoti in po možnosti tudi izboljševanje stanja teh. 

Poleg samega ohranjanja vrednot je pomembna tudi njihova promocija in 

interpretacija vsebin različnim javnostim. 

- KULTURNOVARSTVENE NALOGE: obsegajo skrb za ohranjanje kulturne 

dediščine na področju parka, tako za dediščino, ki je v upravljanju javnega zavoda KP 

Kolpa, kakor tudi za druge objekte. Cilj je ohraniti vso kulturno dediščino, kakor tudi 

dopolnjevati obstoječe zbirke, jih dodatno interpretirati in promovirati. 

- SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO in LOKALNIM 

PREBIVALSTVOM: ima za cilj krepitev gospodarske moči subjektov na področju 

parka skozi različne dejavnosti, ki jih javni zavod vzpodbuja s svojim delovanjem ali 

nudi pomoč za črpanje nacionalnih, EU   in drugih mednarodnih sredstev.  
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Dolgoročni cilji upravljanja v parku: 

 

- ohraniti naravne vrednote, biotsko raznovrstnost, populacije ogroženih in mednarodno 

varovanih prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, ohraniti najmanj obstoječi obseg 

habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, in ohraniti krajino z 

mozaično razporejenostjo krajinskih struktur ali izboljšati stanje, kjer je to potrebno, 

- spodbujati razvojne možnosti prebivalstva in trajnostni razvoj, ki je prilagojen 

značilnostim in potrebam varovanja parka,   

- ponuditi privlačno urejene prostore za oddih in izobraževanje, ustrezne krajinskim 

značilnostim in režimu ohranjanja narave v zavarovanem območju, 

- nuditi doživetje v parku, kjer bo na interaktiven način in s posebno ponudbo narave in 

kulture mogoče dojeti vsebine parka, 

- skozi delovanje javnega zavoda in drugih deležnikov parka vzpodbuditi razvoj 

podeželja in s tem višjo kakovost bivanja. 

 

Prioritete v programu dela za leto 2009 in kratkoročni cilji 

 

Javni zavod KP Kolpa si bo prizadeval realizirati vse točke predlaganega program dela, še 

posebej nujno pa se je posvetiti nekaterim temeljnim prioritetam: 

 

� Priprava načrta upravljanja: 

- priprava izhodišč in programa aktivnosti za načrt upravljanja v skladu z navodili 

MOP-a, 

- oblikovanje strokovnega tima za projektno delo, 

- izbor zunanjega soizvajalca ali partnerja, 

- vključevanje deležnikov v oblikovanje načrta upravljanja. 

Cilj: Oblikovanje Predloga načrta upravljanja v letu 2009. 

 

� Aktivnosti za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot: 

- izvajanje ukrepov iz operativnega programa upravljanja območij Natura 2000 

2007-2013, ki so potrebni za zagotavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov 

in za katere izvedbo je zadolžen upravljavec KP Kolpa ter usmerjanje izvajanja 

ukrepov, za katere so zadolženi drugi sektorji, 
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- izobraževanje prebivalcev parka, naravovarstvenih skupin, obiskovalcev s 

predavanji, delavnicami in delovnimi akcijami, 

- izgradnja infrastrukture, ki bo najvrednejše dele lahko poljudno prikazala 

obiskovalcem, 

- nakup ustrezne mehanizacije za preprečevanje zaraščanja in vzdrževanje kulturne 

krajine, 

- nakup opreme za spremljanje stanja prostoživečih vrst in razvoj tehnologij 

sobivanja 

- izdaja brošure ali knjige, ki bi poudarila enega od segmentov biotske 

raznovrstnosti.  

Cilj:  Ohranitev ugodnega stanja vrst, habitatov in habitatnih tipov prioritetno skozi 

preprečevanje zaraščanja na najbolj problematičnih segmentih: vrtačah, vaških 

gmajnah in steljnikih, minimalno 1 hektar v vsaki KS na področju KP Kolpa, torej 

skupno na vsaj 4 hektarjih površin. Izdaja knjižice o zanimivih rastlinskih ali živalskih 

vrstah na področju parka. 

 

• Delo na domačih in mednarodnih projektih: 

- aktivnosti za pridobivanje projektov, 

- izvajanje projektov, pridobivanje sredstev.  

Cilj: Pridobitev vsaj dveh projektov v letu 2009. 

 

� Opremljanje Krajinskega parka Kolpa: 

- postavitev enotnih označb naravnih vrednot,  

- ustrezno obeleženje kulturnih spomenikov, 

- vzdrževanje in vzpostavljanje novih pešpoti in učnih poti, 

- dokup dodatnih objektov in zemljišč za namen informativnih točk in ohranjanja 

biotske raznovrstnosti. 

Cilj: Postavitev označb vsaj dveh naravnih vrednot in vsaj enega kulturnega spomenika. 

Ureditev ene pešpoti na področju parka in zasnova ene učne poti.  

 

• Izobraževanje in promocija 

- izvedba predavanj o pomenu biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,  

- izvedba predavanj za SKOP in KOP, 
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- strokovni prikazi (pravilna uporaba pašniške opreme, strižnja ovac, predelava 

volne, lanu, obrezovanje sadja),  

- izvajanje strokovnih ekskurzij za udeležence izobraževanj, 

- izvajanje delavnice kmečkih in umetnih obrti, 

- slikarske in kiparske kolonije, 

- predstavitev parka na sejmih in kongresih, 

- zasnova in tisk tiskovin, elektronskih in filmskih edicij 

- izvedba razstav z namenom popularizacije parka 

Cilj: Vsaj eno predavanje za potrebe SKOP in KOP, vsaj dveh strokovnih prikazov za 

ta namen, izvedba štirih delavnic, realizacija ene strokovne ekskurzije za deležnike v 

parku izvedba vsaj ene slikarske kolonije na področju parka, kompleksna predstavitev 

KP Kolpa na vsaj eni večji sejemski prireditvi nacionalnega ali mednarodnega pomena, 

ter izdaja vsaj ene tiskovine. 

 

• Organizacijske zadeve 

Cilj: Doregistracija dejavnosti za potrebe opravljanja storitev z kmetijsko in gradbeno 

mehanizacijo in drugih dejavnosti. 

 

Cilji na prihodkovni ravni 

 

Javni zavod Krajinski park Kolpa načrtuje poleg proračunskih sredstev tudi prilive iz drugih 

naslovov. Pomemben vir so nerazporejena sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, 

ki pa so za leto 2009 že določena in razporejena med upravljavce posameznih zavarovanih 

območij. Pomemben priliv v letu 2009 načrtujemo iz naslova pridobljenih projektov – vložili 

smo več različnih projektov z različnimi partnerji, odločitve o vlogah v času priprave tega 

dokumenta še niso znane. Kljub gospodarski recesiji načrtujemo iz naslova donacij vsaj tak 

priliv kot v letu 2008, torej 2.000 €. Lastno dejavnost izboljšujemo in tovrstnih prilivov 

načrtujemo več kot v letu 2008, ko je bil dosežen priliv v višini 7.232,15 €. Dolgoročno 

želimo ta vir prihodkov stalno povečevati z zmerno stopnjo rasti, optimalno bi bilo v nekaj 

letih doseči priliv iz lastnih dejavnosti v višini 10%, skupaj s sredstvi pridobljenimi na 

projektih pa doseči delež, ki bi dosegal 50% sredstev, ki jih parku namenja proračun RS.    
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Institucije in organizacije, s katerimi Krajinski park Kolpa še posebej sodeluje pri 

izvajanju programa in doseganju zastavljenih ciljev 

� Ministrstvo za okolje in prostor, 

� Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, 

� Zavod za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, 

� Agencija Republike Slovenije za okolje, 

� Ministrstvo za kulturo, 

� Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

� Ministrstvo za gospodarstvo, 

� Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 

� Upravna enota Črnomelj, 

� Zavod za gozdove Slovenije, 

� Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 

� Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 

� Zveza društev rejcev drobnice Slovenije, 

� druge državne institucije: univerze, šole, javni zavodi in nevladne organizacije na 

lokalni in državni ravni, ki delujejo na področju varstva narave, kmetijstva, turizma, 

(STO) in (LTO), športa, kulture, izobraževanja in podobno, 

� sorodne organizacije v tujini, predvsem v državah EU in na Hrvaškem. 

 

Institucije na lokalni ravni, s katerimi KP Kolpa še posebej intenzivno sodeluje:  

� Občina Črnomelj, 

� krajevne skupnosti na območju parka: Adlešiči, Sinji Vrh, Stari trg in Vinica, 

� Javni zavod RIC Bela krajina, 

� Razvojni center Novo mesto, 

� Lokalna akcijska skupine Dolenjske in Bele krajine, katere ustanovni član je tudi KP 

Kolpa, 

� turistična in športna društva, društva kmečkih žena, kmetijska društva in rejske 

organizacije, ki delujejo na področju parka. 

Mednarodne organizacije, s katerimi KP Kolpa največ sodeluje: 

� EUROPARC, 

� ELO, 

� COPA in COGECA, 

� naravni parki v državah EU in na Hrvaškem. 
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Pridobivanje sredstev za delo in upravljanje 

 

Krajinski park Kolpa pridobiva sredstva iz državnega proračuna, pa tudi: 

 

� z vstopninami, dotacijami in donacijami, 

� s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin, 

� s prihodki od prodaje blaga in storitev, 

� iz različnih državnih ali mednarodnih programov, 

� s pridobivanjem sredstev na podlagi sofinanciranja programov in projektov, ki so v 

skladu z namenom ustanovitve krajinskega parka, 

� iz sredstev lokalnih, državnih in mednarodnih skladov, ustanov oziroma drugih 

organizacij, 

� iz drugih virov, skladno z veljavno zakonodajo.  
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I. AKTIVNOSTI JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKEGA 
PARKA KOLPA V LETU 2009  

 
Posamezna področja dela so v programu dela opisana v devetnajstih smiselnih sklopih, 

ovrednotene pa so tudi predvidene aktivnosti Javnega zavoda Krajinskega parka Kolpa za leto 

2009. Podana je tudi primerjava s planom in realizacijo preteklega leta, sledijo priloge, 

finančnega dela programa in terminski plan izvedbe aktivnosti ter koledar prireditev v 

Krajinskem parku Kolpa za leto 2009. 

 

1 NAČRT UPRAVLJANJA KRAJINSKEGA PARKA KOLPA 

 

Delo na pripravi upravljavskega načrta se je pričelo v letu 2008, predvsem kot zbiranje 

informacij in urejanje podatkov ter priprava osnutka, ki bo primeren za razpravo z deležniki. 

Kot temelj za pripravo načrta upravljanja so uporabljene strokovne podlage k Uredbi o 

Krajinskem parku Kolpa, ki jih je izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, 

Območna enota Novo mesto v sodelovanju z Občino Črnomelj. V nadaljnjih korakih priprave 

dokumenta bo ugotovljeno, ali podlage in do sedaj opravljene raziskave zadoščajo ali pa bo 

potrebno posamezne sklope obdelati bolj natančneje.  

 

Osnutek načrta upravljanja bo po predhodni presoji strokovnega sveta usklajevan z vsemi 

deležniki na območju parka: lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, kmeti in podjetniki na 

tem območju, Občino Črnomelj, strokovno službo za varstvo kulturne dediščine, Zavodom za 

gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, predstavniki krajevnih 

skupnosti, nevladnimi organizacijami, ki delujejo na tem območju oziroma izkazujejo pravni 

interes sodelovanja, vsemi prebivalci tega območja in drugimi. 

Ko bo usklajen na lokalni ravni, bo dan tudi v medresorsko usklajevanje do oblikovanja 

končnega dokumenta, ki bo posredovan v sprejem Vladi Republike Slovenije. 

 
Naloga Izvajalec  Število ur 
Načrt upravljanja Grabrijan 100 
 Golobič-Prosenjak 1080 
 Grašak 40 
 Dichlberger 290 
 Jankovič 100 
SKUPAJ število ur  1.610 
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NALOGA PLAN 2009 Plan 2008 
Ocena realizacije 

2008 
PRIPRAVA PREDLOGA NAČRTA 
UPRAVLJANJA 

17.400 € (MOP) 
2.000 (DON) 

4.000 € (MOP) 119 € (MOP) 

 
Želeni cilji programa: 

Pripraviti Predlog načrta upravljanja Krajinskega parka Kolpa. 

 

2 NADZOR 

 

Krajinski park Kolpa je v novembru 2008 vzpostavil nadzorniško službo. Na razpis se niso 

prijavili kandidati, ki bi izpolnjevali vse pogoje, tako da je bila sklenjena pogodba za določen 

čas, v tem času pa načrtujemo, da bo izbrani kandidat opravil vse zahtevane izpite. 

Vzpostavitev službe nadzora je nujno potrebna, še posebno zaradi aktivnosti v poletnem času, 

ko je park zelo obiskan. Nadzor sicer opravljajo tudi ostali zaposleni. Dobro razvito je 

sodelovanje tudi z rečnimi nadzorniki Ribiške družine Črnomelj, občinsko inšpekcijo in 

policijo. Po potrebi sodelujemo tudi z inšpekcijskimi službami RS. V letu 2009 predvidevamo 

aktivnosti predvsem na temah:  

 

� izdelava zasnove nadzorne službe in dejavnosti naravovarstvenih nadzornikov; 

� izobraževanje nadzornikov ter vključevanje zaposlenih; 

� izvajanje neposrednega nadzora v parku v skladu z uredbo ter drugimi predpisi s 

področja ohranjanja narave; 

� prijavljanje morebitnih kršitev inšpekcijskim službam. 

 
Naloga Izvajalec  Število ur 
Nadzor Grabrijan 50 
 Golobič-Prosenjak 80 
 Grašak 730 
 Dichlberger 48 
 Jankovič 50 
SKUPAJ število ur  958 

 

NALOGA PLAN 2009 Plan 2008 
Ocena realizacije 

2008 

NADZORNE NALOGE 
 

500 € (MOP) 
 

1.900 € (MOP) 768,90 € 
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Želeni cilji programa: 

Vzpostaviti ustrezen nadzor na področju parka s katerim bi v sodelovanju z drugimi akterji 

dosegli ugodno stanje vrst in habitatov in omogočili lastnikom gospodarjenje z lastnino na 

področju parka ter neoviran nadaljnji gospodarski in celostni razvoj območja. 

3 BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN VZPODBUJANJE TRAJNOSTNE 

RABE 

Območje Krajinskega parka Kolpa sega na tri posebna varstvena območja - območja Natura 

2000 in sicer: Kočevsko, Kočevsko-Kolpa in Kolpa. Z operativnim programom upravljanja 

območij Natura 2000 za obdobje 2007-2013 so za našteta območja tudi za upravljavca KP 

Kolpa opredeljeni varstveni cilji in ukrepi, ki jih le ta mora izvajati z namenom doseganja 

trajnostne rabe sestavin biotske raznovrstnosti ter zagotavljanja ohranjanja naravnega 

ravnovesja. Z osveščanjem, svetovanjem, sodelovanjem in izobraževanjem prebivalcev parka, 

lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in pristojnih strokovnih institucij se bo KP Kolpa 

trudil vzdrževati in ohranjati visoko biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost na območju 

parka. Pri doseganju le te bodo prioritetne predvsem naslednje aktivnosti: 

 

� skrb za izvajane varstvenih režimov in razvojnih usmeritev v parku; 

� sodelovanje z ZRSVN pri pripravi naravovarstvenih smernic za del, ki se nanaša na 

park; 

� sodelovanje z ZRSVN in Zavodom za gozdove Slovenije pri monitoringu in 

aktivnostih na področju izvajanja Programa upravljanja območij Natura 2000; 

� izvedba konkretnih delovnih akcij na terenu (na primer košnja opuščenih kmetijskih 

površin); 

� prostorsko načrtovanje: sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, Občino Črnomelj in 

Upravno enoto Črnomelj pri pripravi prostorskih aktov, urejanju kmetijskih zemljišč 

(komasacije, manjša agromelioracijska dela …) in drugih posegih na območju parka; 

� izvajalska dela na vzdrževanju (in morebitni odpravi zarasti na opuščenih površinah) 

steljnikov, vrtač, Suhe doline in drugih naravnih vrednotah, dolgoročno pa uporaba 

instituta pogodbenega varstva, kjer bo to mogoče; 

� aktivnosti ob pripravah režima plovbe in vstopno-izstopnih mest na reki Kolpi in 

monitoring stanja v reki v sodelovanju z Občino Črnomelj (ki pripravlja občinski 

odlok), Ribiško družino Črnomelj in ZRSVN ter ustreznimi partnerji na hrvaški strani; 

� odkup ključnih zemljišč za ohranjanje ugodnega stanja biodiverzitete;  
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� postavitev primerne opazovalnice v rezervatu Hrastova loza; 

� postavitev informacijske točke doživljanja biodiverzitete v parku (nakup, gradnja …); 

� izobraževanje prebivalcev in obiskovalcev parka o pomenu biotske raznovrstnosti;  

� akcije spodbujanja aktivnega sodelovanja lokalnega prebivalstva (ekološki spust po 

reki Kolpi, fotografski, slikarski, kiparski natečaji, sejmi lokalnih proizvodov domače 

obrti, kmetijskih pridelkov in živine); 

� sodelovanje  z odgovornimi institucijami na področju gozdarstva, lovstva, kmetijstva, 

upravljanja z vodami, ribištva, narave pri usklajevanju varstvenih ukrepov na področju 

izvajanja Programa upravljanja območij Natura 2000;  

� skrb za ohranjanje ekoloških značilnosti habitata vidre in močvirske sklednice;  

� preprečevanje poškodb HT 3260 (vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno 

vegetacijo zvez)  zaradi rekreativnih dejavnosti; 

�  varstvo sokola selca pred nedovoljenim odvzemom iz narave. 

 
Naloga Izvajalec  Število ur 
Biotska raznovrstnost Grabrijan 100 
 Golobič-Prosenjak 60 
 Grašak 350 
 Dichlberger 160 
 Jankovič 50 
SKUPAJ število ur  720 
 
 

NALOGA PLAN 2009 Plan 2008 
Ocena realizacije 

2008 
ZAGOTAVLJANJE BIOTSKE 
RAZNOVRSTNOSTI – materialni 
stroški 

  
 10.000 € (SKZG) 

1.500 € (MOP) 
4.000 € (SKZG) 

2.685,38 € (MOP) 
3.329 € (SKZG) 

ZAGOTAVLJANJE BIOTSKE 
RAZNOVRSTNOSTI - investicije 

  
71.561 € (SKZG) 

 
66.000 € (SKZG) 65.877 € (SKZG) 

 
 

Želeni cilji programa: 

Z investicijami in ukrepi želimo vzpostaviti pogoje ohranjanja habitatov, sobivanja z 

prostoživečimi vrstami in v nekaterih delih vzpostavljati prvotno stanje – odpravljanje 

zaraščanja in podobno. 
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4 NARAVNE VREDNOTE 

 
Naravne vrednote določa Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 

111/04). Na območju Krajinskega parka Kolpa je evidentiranih 67 naravnih vrednot, od 

katerih jih je 16 še posebej zavarovanih kot ožje zavarovano območje narave – naravni 

spomenik, 1 pa je zavarovana kot strogi naravni rezervat. V letu 2008 smo Zavodu RS za 

varstvo narave – OE Novo mesto v fazi priprave predlogov spremembe pravilnika predlagali 

vpis dveh novih vrednot, v letu 2009 pa bomo ponovno podali nekaj predlogov na novo 

evidentiranih vrednot. Nekatere naravne vrednote na območju parka so na terenu že označene, 

še neoznačene pa bomo v nekaj letih postopno označili. Označevanje želimo urediti po 

prioritetni listi res najbolj pomembnih in tudi najbolj obiskanih – ob pohodnih poteh, učnih 

poteh, v bližini glavnih prometnic, bližini naselij ali kulturnih spomenikov in podobno. Nove 

označbe se načrtujejo za Grajsko pešpot, Živinorejsko učno pot ter nadomestne označbe za 

Sejemsko, Mlinarsko in Najjužnejšo pešpot. Stanje naravnih vrednot se preverja ob 

obiskovanju terena, z uvedbo nadzorne službe pa bo teklo še bolj sistematično. Skrb za 

naravne vrednote vključuje preverjanje stanja, njihovo zavarovanje in urejanje po potrebi 

(obrezovanje dreves, zavarovanje okolice, zavarovanje dostopov, preprečevanje škod zaradi 

naravnih ali drugih nesreč, preprečevanje vandalizma in podobno). Prednostno se bodo 

postavile označbe Vrhovskega zdenca, Fučkovskega zdenca, Dolenjskega zdenca, Vušivca in 

Vumola, prav tako pa tudi Kalčeve brajde v Dragi in jagnedi v Sodevcih. Prioritetne naloge v 

letu 2009 povezane z naravnimi vrednotami in naravnimi spomeniki, ki so hkrati tudi naravne 

vrednote, bodo: 

� vrednotenje in označitev naravnih vrednot; 

� označevanje novih pešpoti na območju naravnih vrednot in popravljanje nepravilnih 

označitev; 

� vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot (osnovni posegi obrezovanja 

dreves, rezi in drugih opravil na brajdi, zahtevnejši posegi za zavarovanje na visokih 

drevesih, kraških jamah, studencih); 

� urejanje naravnih vrednot za obiskovanje (predstavitev naravnih vrednot v vzgojno-

učne namene); 

� sodelovanje pri ostalih nepredvidenih aktivnostih, vezanih na naravne vrednote; 

� evidentiranje na novo odkritih naravnih vrednot in posredovanje podatkov pristojni 

enoti ZRSVN; 
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� promocija samih naravnih vrednot in pridelkov ali izdelkov iz teh vrednot, kadar ti 

obstajajo. 

4.1  Naravni spomeniki  

� označevanje naravnih spomenikov in sodelovanje pri vzdrževanju in obnovi obstoječih 

oznak; 

� vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih spomenikov;  

� promocija naravnih spomenikov v parku; 

� promocija naravnega spomenika Fortunova brajda: 

- sodelovanje pri izvedbi zimske rezi brajde, 

- sodelovanje pri izvedbi trgatve, 

- promocija pridelka. 

Podobne akcije bodo izvedene tudi s Kalčevo brajdo v Dragi, ko ta pridobi ustrezen status. 

4.2 Strogi naravni rezervat Hrastova loza 

� spremljanje stanja na območju Hrastove loze pred in po gnezdenju sivih čapelj; 

� koncept prezentacije in njegova strokovna preveritev;  

� priprava dokumentacije in postavitev opazovalnice; 

� štetje sivih čapelj v sodelovanju z ZRSVN in DOPPS. 

 
Naloga Izvajalec  Število ur 
Naravne vrednote Grabrijan 50 
 Golobič-Prosenjak 50 
 Grašak 100 
 Dichlberger 180 
 Jankovič 50 
SKUPAJ število ur  430 
 

NALOGA PLAN 2009 Plan 2008 
Ocena realizacije 

2008 
NARAVNE VREDNOTE 1.000 € (MOP)  1.500 € (MOP) 997,60 € 
 

Želeni cilji programa: 

Spremljanje stanja vseh naravnih vrednot in spomenikov ter izvajanje ukrepov za njihovo 

zaščito.  Izdelava vsaj dveh tabel z opisom in druge promocijske akcije. 
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5 KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURNOVARSTVENE NALOGE 

 

Vsa dela in naloge, povezane z objekti in območji kulturne dediščine, se bodo izvajala v 

sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, predvsem z območno enoto 

Novo mesto, ministrstvom, pristojnim za kulturo, Belokranjskim muzejem Metlika in 

drugimi. Pozornost bomo namenili kulturni dediščini na območju parka, še posebej 

zavarovani z akti o razglasitvi, med katerimi zagotovo izstopa Šokčev dvor, ki je hkrati tudi 

informacijski center parka. Vseh kulturnih spomenikov v parku je 41, zanje še vedno velja 

občinski Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Kolpa (Uradni list RS, št. 82/98). KP Kolpa 

bo skrbel za njihovo promoviranje, vzpostavili oz. dopolnili pa bomo tudi podatkovne baze o 

drugih enotah (objektih in območjih) kulturne dediščine, pa tudi informacije o njih na spletnih 

straneh parka. Ostale predvidene aktivnosti s področja kulturne dediščine v parku so:  

5.1  Premična kulturna dediščina 

� interpretacija tradicionalnega kmetovanja in domače obrti za obiskovalce na širšem 

območju parka; 

� odkup starega orodja za kmetovanje za potrebe izvedbe projekta Lan in za potrebe 

zbirke v Šokčevem dvoru ter drugih informacijskih točkah; 

� ureditev manjše muzejske zbirke v prostorih uprave parka v sodelovanju s 

Podružnično osnovno šolo Adlešiči; 

� interpretacija domače obrti v rokodelskih delavnicah in usposabljanje novih mojstrov 

domače obrti; 

� prirejanje delavnic za obiskovalce na temo domače obrti; 

� svetovanje pri ohranjanju in oblikovanju zasebnih zbirk na območju parka v 

sodelovanju s pristojnim javnim zavodom - Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za 

izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi 

državnih muzejev (Uradni list RS.št. 97/2000, 103/2000 in 105/2001). 

5.2 Nepremična kulturna dediščina 

� svetovanje pri ohranjanju varovanih enot kulturne dediščine, ki so vpisane v register 

kulturne dediščine na območju parka; 

� priprava strokovnih podlag za označevanje kulturnih spomenikov; 
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� informiranje o možnostih pridobivanja sredstev, namenjenih obnovi objektov kulturne 

dediščine, in pomoč pri pripravi vlog na javne razpise za pridobitev nacionalnih in 

evropskih sredstev. 

5.3  Šokčev dvor 

� obnova, vzdrževanje in upravljanje objekta Šokčev dvor v Žuničih, ki je informacijsko 

središče parka, skladno s predpisi o varstvu kulturne dediščine in v sodelovanju z 

Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto. V letu 2009 

načrtujemo večja vlaganja v ureditev kleti, ki je doslej neizkoriščena, ter izboljšanje 

pogojev v skednju za uporabo tega kot razstavišča in predavalnice; 

� interpretacija zgodovine objekta in prebivalcev parka obiskovalcem; 

� upravljanje z obstoječo muzejsko zbirko v Šokčevem dvoru in njena dopolnitev z 

odkupi ali izposojo ustreznih manjkajočih eksponatov. 

5.4 Kulturno-umetniške dejavnosti in izobraževanje 

Predvidena je organizacija in izvajanje prireditev z izvajalci in institucijami s področja 

kulturnih in izobraževalnih dejavnosti (javni zavodi s področja kulture, izobraževanja in 

turizma lokalne in regijske ravni – osnovne in srednje šole, kulturno–umetniška društva, 

turistična društva, folklorna društva, univerze, gledališča ter drugi ustvarjalci in ponudniki). 

 

� organiziranje prireditev s področja kulturnih in umetniških dejavnosti na dvorišču 

Šokčevega dvora, v prostorih uprave parka in v drugih primernih objektih na območju 

KP Kolpa; 

� organizacija ali soorganizacija etno festivala na Preloki; 

� organiziranje razstav, seminarjev in strokovnih konferenc. 

 
Naloga Izvajalec  Število ur 
Kulturna dediščina in kulturno 
varstvene naloge 

Grabrijan 20 

 Golobič-Prosenjak  
 Grašak 42 
 Dichlberger 310 
 Jankovič 150 
SKUPAJ število ur  522 
 

 

NALOGA PLAN 2009 Plan 2008 
Ocena realizacije 

2008 
KULTURNA DEDIŠČINA 1.000 € (MOP) 1.500 € (MOP)  150 € 
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Želeni cilji programa: 

Izdelava vsaj ene table z opisom kulturnega spomenika, izobraževalno promocijske akcije na 

področju parka, dokup eksponatov za muzejsko zbirko Šokčev dvor, oblikovanje zbirke 

semen avtohtonih vrst in sort kmetijskih in drugih rastlin in sodelovanje pri izvedbi etno 

festivala. 

 

6 IZOBRAŽEVANJE 

 

Izobraževanja bodo potekala v organizaciji KP Kolpa ali pa se bodo delavci udeležili 

izobraževanj zunanjih izvajalcev, tako doma kot v tujini. Pri strokovnem izobraževanju bo 

poudarek na strokovnih seminarjih in na različnih delavnicah s področja našega dela. Delavci 

se bodo udeležili tudi izobraževanj s področja projektnega dela.  

 

Izobraževanja se bodo izvajala na različnih ravneh v okviru danih možnosti in splošnih ter 

internih aktov s tega področja: 

 

� Izobraževanje zaposlenih: izobraževanje preko strokovne literature, tečajev, udeležba 

na strokovnih srečanjih, računalniško izobraževanje, izpopolnjevanje komunikacijskih 

sposobnosti, učenje tujih jezikov in druga poslovna in strokovna izobraževanja, do- in 

podiplomsko izobraževanje; 

� Izobraževanje in vzgoja drugih: izobraževanje lokalnega prebivalstva o vsebinah 

parka, sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami (na primer: sodelovanje pri 

izvedbi naravoslovnih dni), organiziranje različnih predavanj in delavnic. Namen 

aktivnosti je vzgoja in izobraževanje deležnikov na področju parka. 

 

Del izobraževanja bo izvajan tudi za interesente iz drugih okolij, ki pa se bodo v delu lahko 

tudi zaračunavala kot storitev. V kolikor uspe tudi prijavljen projekt na MKGP (LIN), se bodo 

izobraževanja v obliki rokodelskih delavnic izvajala v večjem obsegu, saj bodo sredstva 

zagotovljena v projektu. 

KP Kolpa bo v sodelovanju z MOP omogočil izobraževanje in opravljanje strokovnega izpita 

s področja varstva narave delavcu(cem), ki se usposabljajo za to delo, saj v okolju, kjer deluje 

JZ KP Kolpa, ni kadrov, ki bi te pogoje že izpolnjevali. V okviru izobraževanj načrtujemo 

tudi strokovne ekskurzije. 
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Naloga Izvajalec  Število ur 
Izobraževanje Grabrijan 50 
 Golobič-Prosenjak 20 
 Grašak 20 
 Dichlberger 100 
 Jankovič 100 
SKUPAJ število ur  290 

 
 

NALOGA PLAN 2009 Plan 2008 
Ocena realizacije 

2008 
IZOBRAŽEVANJE - PLAČILO 
TEČAJEV, ŠOLNIN (ZUP, TUJI 
JEZIKI, TURISTIČNO VODENJE, 
VODITELJ RAFTA, VOZNIKA 
TRAKTORJA, TOVORNE 
PRIKOLICE ..., KOTIZACIJE, 
MATERIALNI STROŠKI 
ZAPOSLENIH) 

1.000 € (MOP) 2.500 € (MOP)  / € 

MATERIALNI STROŠKI 
IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA 
UČENCEV, STROŠKI IZVEDBE 
PREDAVANJ, DELAVNIC 
(NAJEM PROSTOROV, 
PRIPRAVA IN NAKUP 
MATERIALOV IN ORODIJ, 
PLAČILO PREDAVATELJEV) 

1.500 € (MOP) 2.500 € (MOP)  / € 

 
IZOBRAŽEVANJE - SKUPAJ 2.500 € (MOP) 5.000 € 4.811,38 € 
 
 

Želeni cilji programa: 

Izvajanje izobraževanj – predavanj, strokovnih prikazov, delavnic, seznanjanje z cilji parka in 

ukrepi na zavarovanem območju za prebivalce parka. Permanentno strokovno izpopolnjevanje 

zaposlenih v javnem zavodu. 
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7 OBLIKOVANJE IN UPRAVLJANJE PODATKOVNIH BAZ 

 

Javni zavod razpolaga s podatkovnimi bazami, ki jih je prejel od Ministrstva za okolje in 

prostor ob ustanovitvi (Strokovne podlage k uredbi o Krajinskem parku Kolpa). Te 

podatkovne baze je za kakovostno nadaljnje delo treba nadgraditi in smiselno povezati z 

drugimi vsebinami območja parka. V letu 2008 je delo na bazah obsegalo predvsem uporabo 

podatkov pri podajanju mnenja o prostorskem načrtu Občine Črnomelj in urejanje podatkov 

za vnos pohodnih in kolesarskih poti na območju parka. Delno je projekt izvajal RIC Bela 

krajina, sedaj, ko se je ustrezno opremil tudi KP Kolpa, pa bomo s tem delom nadaljevali: gre 

za popravke in dopolnitve vnosov ter nove postavitve. Za leto 2009 načrtujemo sodelovanje 

pri vzpostavljanju podatkovnih baz predvsem z Občino Črnomelj, Zavodom RS za varstvo 

narave, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije z izvedbo naslednjih aktivnosti:  

 

7.1 Vzpostavitev podatkovne baze 

� ureditev evidence odkupljenih zemljišč na območju KP Kolpa, ki so last RS (na naš 

predlog sta bili odkupljeni dve zemljišči – šele v mesecu decembru 2008, torej 

vzpostavljanja baze podatkov ni bilo mogoče urejati prej; 

� priprava projekta (baze podatkov) z ostalimi plansko opredeljenimi območji za občino 

Črnomelj, ki se nahajajo znotraj parka (vinogradniška območja, območja za rekreacijo 

itd.). Občina Črnomelj je v fazi oblikovanja predloga prostorskega načrta – prva 

mnenja o tem smo že izdali; 

� priprava projekta (baze podatkov) z vsemi označenimi lokacijami in pohodnimi potmi 

v parku - v lanskem letu nismo bili ustrezno opremljeni, zato se ta naloga prenaša v 

leto 2009, saj smo z novembrom 2008 tudi del sistema »Heritage trail«, v katerem 

obstaja možnost sistematičnega vnašanja podatkov o tematskih poteh. 

 

7.2 Posodabljanje spletnih strani  

Osnovna struktura spletne strani je postavljena in večina oken deluje. Skladno z novimi 

idejami in potrebami se dodajajo nove vsebine in že postavljene dopolnjuje. 

� priprava in obdelava podatkov o naravnih vrednotah, ožjih zavarovanih območjih v 

parku, ekološko pomembnih območjih in območjih Natura 2000; 

� obdelava pridobljenih podatkov o kulturni dediščini na območju KP Kolpa; 



 
27 

� dodatno oblikovanje kart parka za spletno stran; 

� fotografiranje, obdelava in odkup fotografij za spletno stran; 

� terensko delo (meritve, opisi).  

 

7.3 Urejanje arhivske dokumentacije  

Urejanje arhiva fotografij in filmov(digiteka). Zbirka se bogati: delno z odkupom, v večji meri 

z lastnim delom. V letu 2009 načrtujemo dokup mrežnega strežnika. 

 
Naloga Izvajalec  Število ur 
Oblikovanje in upravljanje pod. 
Baze 

Grabrijan 20 

 Golobič-Prosenjak 120 
 Dichlberger 110 
 Jankovič 50 
SKUPAJ število ur  300 

 

NALOGA PLAN 2009 Plan 2008 
Ocena realizacije 

2008 
PODATKOVNE BAZE 1.000 € (MOP) 695 € (MOP) / € 
 

Želeni cilji programa: 

Vzpostavitev ustrezne podatkovne baze za potrebe upravljanja zavarovanega območja in 

arhiviranje podatkov in dogodkov 

 

8 OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA, TRŽENJE  

 

Tudi v letu 2009 bomo nadaljevali z odmevnimi akcijami osveščanja prebivalcev parka in 

širše javnost ter promocijskimi akcijami v lokalnem okolju in širše v Sloveniji in tujini. 

Javnost bomo seznanjali z vsebinami v parku, o pomenu varstva narave, ohranjanja kulturne 

dediščine, bogastva naravne in kulturne dediščine, znanj v obliki ohranjanja spretnosti 

domače obrti in podobno. Skrb za čim boljšo prepoznavnost KP Kolpa v javnosti predstavlja 

eno glavnih prioritet dela, saj bo do prizadevanja javnega zavoda obrodila uspehe le ob 

sprejemanju aktivnosti s strani prebivalcev in drugih deležnikov v okolju, dodano vrednost 

vsem tem prizadevanjem pa bodo dali rezultati promocijskih akcij v drugih okoljih, ki bodo 

vodile k večjemu obisku parka in ponudnikov v njem. Poleg rednih in občasnih izobraževanj 

in delavnic je pomembno tudi delo v krožkih, posebno pri dogodku »prelo«, ko se v zimskem 
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času v prostorih JZ KP Kolpa ob torkovih večerih odvijajo družbeno-izobraževalni večeri 

poimenovani po starodavnem običaju »prelo«. 

 

8.1 Panoji, zloženke, brošure, knjige, letaki 

� priprava novih zloženk o temah v parku v slovenskem ter angleškem in nemškem 

jeziku, po možnosti tudi v francoskem in italijanskem; 

� priprava in natis obstoječih zloženk v drugih jezikih; 

� oblikovanje in natis zloženk za Grajsko pešpot in učne poti; 

� izdelava prenosnih predstavitvenih panojev za uporabo na sejmih in prireditvah; 

� priprava materialov za knjižice o ptičih na območju KP Kolpa, ribah, lokalnih jedeh in 

specialitetah, znanih osebnostih s področja parka in monografije posameznih vasi ali 

skupnosti. 

 

8.2 Filmski in fotografski materiali 

• Snemanje prireditev in dogodkov v organizaciji JZ ali partnerjev na področju parka, 

ter izdelava primernih edicij (predelava lanu, postavitev kope, postavitev apnenice, 

predelava volne in podobno); 

• Prezentacija filmskih in fotografskih materialov občinstvu ob posebnih dogodkih ali 

kot dodatek ob drugih prireditvah. 

 

8.3 Stalni in občasni prispevki v medijih 

KP Kolpa pripravlja izjave za javnost in novinarske konference ob pomembnejših dogodkih 

in priložnostih. Pri tem je navadno dober odziv lokalnih medijev: Radio Odeon, Radio Krka, 

Radio Sraka, Studio D, Radio1, lokalna TV Vaš kanal iz Novega mesta, občasno tudi RTV 

Slovenija in TV Pika, ter časopisi dnevnika Delo in Dnevnik, tednika Dolenjski list in Kmečki 

glas ter mesečniki Belokranjec, Udarni list, Drobnica, Kmetovalec in drugi. Predvideva se 

tudi objavljanje promocijskih oglasov zavarovanega območja v najodmevnejših medijih, kjer 

bo to sprejemljivo.  
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8.4 Sodelovanje in predstavitev parka na sejmih 

� Domači sejmi: predvsem sejem Turizem in prosti čas, Ljubljana, mednarodni 

kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, Obrtni sejem Celje, državna razstava 

drobnice, sejem Narava-zdravje, številni lokalni dogodki v Beli krajini in na 

Dolenjskem ter drugod po Sloveniji.  

� Tuji sejmi: Zeleni teden v Berlinu, predstavitev slovenskih parkov v Monacu, sejem 

SIA-SIMA Pariz, EKO sejem v Nurenbergu, Svetovni kongres kmetijskih novinarjev 

v ZDA (dober odmev na sodelovanje na kongresu 2008) in drugi. 

8.5 Promocija parka in trženje 

� vodenje skupin po parku; 

� organizacija eko spusta po reki Kolpi, katerega osnovni namen je čiščenje reke Kolpe 

in njenih brežin, obenem pa promocija parka z vsemi naravovarstvenimi vsebinami 

ter spodbujanje usmerjenega razvoja turistične dejavnosti na tem zavarovanem 

območju; 

� vodenje informacijskega centra parka Šokčev dvor v Žuničih in njegova predstavitev 

napovedanim obiskovalcem; 

� vodenje po Belokranjski čebelarski učni poti v Žuničih; 

� informacije o parku in potekajočih aktivnostih in prireditvah na območju parka na 

spletnih straneh 

� organizacija razstav z namenom popularizacije parka.  

 
Naloga Izvajalec  Število ur 
Ozaveščanje, promocija, trženje Grabrijan 100 
 Golobič-Prosenjak  
 Grašak 70 
 Dichlberger 210 
 Jankovič 100 
SKUPAJ število ur  480 

 

NALOGA PLAN 2009 Plan 2008 
Ocena realizacije 

2008 
OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA, 
TRŽENJE (MATERIALNI STROŠKI, 
AVTORSKE PRAVICE ...) 

4.000 € (MOP) 7.500 € (MOP) 
13.809,15 € 

(MOP) 

 
Želeni cilji programa: Uspešno izvedene akcije za promoviranje zavarovanega območja – 

ponatis ene zloženke in izdaja vsaj ene nove tiskovine. 
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9 SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO  

Območje Krajinskega parka Kolpa obsega štiri krajevne skupnosti (KS Adlešiči, KS Sinji 

Vrh, KS Stari trg, KS Vinica). Sodelovanje z njimi poteka na različnih ravneh: na prireditvah, 

sodelovanje pri organiziranju delavnic, pomoč pri organizaciji različnih dogodkov in 

obveščanje o njih. V letu 2009 bomo sodelovanje, ki je v preteklem letu lepo zaživelo, še 

okrepili; še posebej na področju strokovnega svetovanja, vzdrževanja poti v parku, svetovanja 

na terenu, pomoči pri pripravi projektov, promoviranja in tudi usmerjanja razvoja. Lokalno 

skupnost bomo intenzivno vključili tudi v razpravo o načrtu upravljanja območja parka. Na 

rednih občasnih srečanjih predstavljamo delo, načrte in podajamo poročila o izvedenih 

aktivnostih. Sodelovanje bo potekalo na različnih ravneh: 

� sodelovanje z nevladnimi organizacijami - društvi in podjetji (čistilne akcije, 

promocijske dejavnosti, delavnice, izobraževanja, razstave, skupni dogodki); 

� sodelovanje z lokalno skupnostjo in društvi pri vzdrževanju in označevanju objektov 

in pohodnih poti po parku; 

� sodelovanje pri vzdrževanju poti in cest na slabše dostopnih terenih, ki so širšega 

pomena; 

� sodelovanje z lokalno skupnostjo pri organizaciji prireditev v parku; 

� pomoč in strokovno svetovanje lastnikom zemljišč v parku s področja varstva narave, 

kmetijstva in drugih strok; 

� izobraževanje kmetov o naravovarstvenih vsebinah in o okoljskih programih in 

okoljskih plačilih, izvajanje izobraževanja za potrebe izpolnjevanja obveznosti v 

SKOP in KOP programih in podobno. 

Načrtuje se tudi sodelovanje z občinami ob reki Kolpi na slovenski in hrvaški strani  in 

javnimi institucijami ter nevladnimi organizacijami predvsem zaradi vprašanja režima 

varovanja reke in sprejetja odloka o plovnem režimu na reki Kolpi. Projekt Občine Črnomelj 

in KP Kolpa. 

Naloga Izvajalec  Število ur 
Sodelovanje z lokalno 
skupnostjo 

Grabrijan 100 

 Golobič-Prosenjak  
 Grašak 60 
 Dichlberger 50 
 Jankovič 50 
SKUPAJ število ur  260 
 

NALOGA PLAN 2009 Plan 2008 
Ocena realizacije 

2008 
SODELOVANJE Z LOK. SK. - 1.000 € (MOP) 3.000 € (MOP)  1.835,14 € 



 
31 

PLAČILO STORITEV PRI 
SOORGANIZACIJI PRIREDITEV, 
MATERIALNI STROŠKI 

1.000 € (DON) 

 
Želeni cilji programa:  

Dobro razvito sodelovanje z deležniki v lokalnem okolju in uspešno izvedene akcije 

vzdrževanja infrastrukture v parku, ki služi tudi namenom lokalnega prebivalstva. 

Soorganizacija predvsem naravovarstveno naravnanih, lokalno pomembnih dogodkov. 

 

10 SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI, ZAVODI 

 

Pri izvajanju naravovarstvenih nalog bo KP Kolpa sodeloval predvsem s pristojno strokovno 

organizacijo za varstvo narave – Zavodom RS za varstvo narave, ki je v tem pogledu 

zagotovo najpomembnejši partner. Sodelovanje bo potekalo pri nalogah, vezanih na varstvo 

naravnih vrednot in spremljanje sprememb v naravi z novimi posegi, usklajevanje registra 

naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, označevanje in obiskovanje vrednot ter 

usklajevanje ukrepov za njihovo varovanje. Posebno tesno sodelovanje pričakujemo v pri 

pripravi načrta upravljanja. KP Kolpa bo skupaj z ZRSVN pripravil tudi ukrepe za varstvo 

območij Nature 2000 in sodeloval pri komunikacijskem projektu. Najpomembnejši segment 

sodelovanja načrtujemo pri dokončnem oblikovanju načrta upravljanja, saj bodo bogate 

izkušnje zavoda zelo dobrodošle. Sodelovanje se načrtuje tudi pri pripravi naravovarstvenih 

smernic za aktivnosti na zavarovanem območju, posebno še nadaljevanje postopkov na 

področju sprejemanja prostorskega načrta. 

Pomembno je tudi sodelovanje z drugimi institucijami: 

 

� Z Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine, OE Novo mesto, se sodelovanje 

razvija predvsem na področju obnove in dopolnitve zbirk Šokčevega dvora, pri 

projektu zloženke »Mlini in žage na Kolpi« in pripravi razstave na to temo, glede na 

veliko število kulturnih spomenikov na področju (ali v neposredni okolici) parka pa 

tudi na drugih projektih. Iščemo tudi možnosti za nadaljevanje arheoloških raziskav na 

področju parka. 

� Razvojno informacijski center Bela krajina (RIC) je najpomembnejši partner pri 

turističnih in drugih promocijskih akcijah. V bodoče načrtujemo sodelovanje tudi na 

področju izvedbenih ukrepov pri upravljanju Krajinskega parka Lahinja, ki ga upravlja 
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RIC Bela krajina. Skupno bomo izvajali tudi projekt LAN – odpiranje sistemov 

izobraževanja in usposabljanja v širše okolje. 

 

� Z Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) se razvija zelo zanimiva 

oblika sodelovanja pri izobraževanju za tretje življenjsko obdobje: že v letu 2008 smo 

skupaj izvedli nekaj krožkov in kot konzorcijski partnerji pričeli s skupnim projektom 

LAN – odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje. Projekt se bo 

nadaljeval v letih 2009, 2010 in 2011. Načrtujemo tudi skupno izdajo informativnih 

brošur in izvedbo delavnic in krožkov. 

 

� S Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarskim zavodom 

Novo mesto se je sodelovanje najbolje razvilo predvsem v fazi izobraževanj za 

subvencijsko kampanjo, izobraževanj za Slovenski kmetijsko okoljski program (SKOP 

in KOP) in predavanj ter strokovnih prikazov izboljševanja tehnologij kmetovanja. 

Načrtujemo tudi skupne aktivnosti za okolju prijaznejše kmetovanje in promocijo 

ekološkega kmetovanja ter skrb za biotsko raznovrstnost in ohranjanje avtohtonih 

pasem in vrst. V letu 2008 je KGZ NM sodeloval tudi pri »medenih dnevih« in 

postavitvi Belokranjske čebelarske učne poti. 

 

� Pri več akcijah se srečujemo tudi z delom Biotehniške fakultete kot dela Univerze v 

Ljubljani. Gre predvsem za delo na področju preprečevanja zaraščanja, vzpodbujanja 

reje živali, razvoja tehnologij sobivanja, različnih monitoringov in podobno. Skupno 

načrtujemo delo na projektih - zadnji mednarodni je bil EUROFORNET. 

 

� Čebelarska zveza Slovenije in njene enote, kot Čebelarska zveza Bele krajine, v 

katero sodijo tri društva, je pomemben partner pri organizaciji izobraževanj, 

ocenjevanj in družabnih prireditev, poleg tega pa nas veže skupno delo na projektu 

Belokranjska čebelarska učna pot. V letu 2009 poleg strokovnega sodelovanja 

načrtujemo tudi skupne promocijske akcije in izvajanje izobraževanj. 

 

� Z Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije nas vežejo skupne promocijske akcije 

reje, ohranjanja avtohtonih pasem, preprečevanja zaraščanja, promocije tradicionalnih 

jedi in njihove zaščite ter uporabe tradicionalnih surovin. Predvsem na tem področju 

želimo skupaj razviti nove proizvode. KP Kolpa je sodeloval na državni razstavi 
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drobnice in državnem prvenstvu v strižnji ovac, rejska organizacija pa je podprla 

razstavo avtohtonih živali v Adlešičih. 

 

� KP Kolpa sodeluje tudi z Zavodom RS za gozdove, predvsem pri izvajanju gozdno-

gojitvenih načrtov ter pri komunikaciji o Naturi 2000, obnovi gozdnih cest in vlak, 

razvijamo pa tudi sodelovanje pri postavitvi in vodenju po učnih gozdnih poteh ter 

osveščanju lastnikov o nujnih gojitveno-vzdrževalnih delih na območju parka. V letu 

2009 načrtujemo skupno akcijo postavitve kope in »žganja« (kuhanja) oglja.  

 

� Na področju izobraževanja in ozaveščanja je najpomembnejše sodelovanje z 

osnovnimi šolami na območju parka, razvijamo pa sodelovanje tudi z ostalimi 

osnovnimi in srednjimi šolami v Beli krajini, ki obsega osveščanje in izobraževanje o 

parku, pomoč pri organizaciji naravoslovnih dni in trženje Šokčevega dvora. Velik 

obisk šol iz drugih okolij želimo prenesti tudi na šole iz Bele krajine. Dobre stike s 

šolami s področja parka dopolnjujemo tudi z izobraževalnimi akcijami na drugih šolah 

(predavanja, naravoslovni dnevi, delavnice in podobno). 

 

� KP Kolpa razvija uspešno sodelovanje tudi z Belokranjskim muzejem Metlika, 

predvsem pri načrtovani postavitvi novih razstavnih zbirk, skupnih razstavah, 

usmerjanju obiska. Poleg postavitve razstav v njihovih prostorih se je dobro razvilo 

tudi sodelovanje pri izmenjavi materialov. BMM je odstopil veliko materiala za 

pripravo razstave Mlini in žage na Kolpi in fotografije za zloženko.  

 

� Na turistično–promocijskem področju načrtujemo bistveno povečan obseg sodelovanja 

s Slovensko turistično organizacijo (STO): izvedba skupnih aktivnosti, izkoriščanje 

kapacitet STO pri promociji parka doma in v svetu. V letu 2009 bo prioritetno 

sodelovanje pri postavitvi neprometne signalizacije – tako na priključku avtoceste kot 

na najpomembnejših vpadnicah v KP Kolpa. Poskrbeli bomo za objave prireditev in 

drugih pomembnejših dogodkov na spletnih straneh STO, preko posrednika za belo 

krajino – RIC Bela krajina.  

 

� Sodelovanje z Upravno enoto Črnomelj na področju načrtovanja različnih aktov s 

področja naravovarstva, kmetijstva, gospodarstva, urbanizma in podobno. 
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� JZ KP Kolpa sodeluje tudi z Občino Črnomelj, še posebej pri:  

- pridobivanju elaboratov za potrebe posodobitve obvestilne, turistične in druge 

signalizacije ob regionalnih in lokalnih cestah na območju parka in za potrebe 

obveščanja v parku; 

- oblikovanju skupnih prijav na razpise projektov in sodelovanje pri izvajanju 

odobrenih projektov; 

- javnih obravnavah v postopku sprejemanja prostorskih aktov;  

- pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih aktov in oblikovanje pobud za 

spremembo uredbe; 

- načrtovanju različnih aktov s področja naravovarstva, kmetijstva, gospodarstva, 

urbanizma in podobno. 

 

Naloga Izvajalec  Število ur 
Sodelovanje z drugimi 
institucijami in zavodi 

Grabrijan 100 

 Golobič-Prosenjak 50 
 Grašak 50 
 Dichlberger 50 
 Jankovič 40 
SKUPAJ število ur  290 
 
 

NALOGA PLAN 2009 Plan 2008 
Ocena realizacije 

2008 
SODELOVANJE Z DRUGIMI 
INSTITUCIJAMI - MATERIALNI 
STROŠKI 

500 € (MOP) 1.000 € (MOP) 265,80 € 

 
 

Želeni cilji programa: 

Animiranje čim večjega števila institucij, organizacij, društev, ki lahko prispevajo k razvoju in 

promociji parka. Izvajanje akcij, ki prispevajo boljšemu izvajanju programa. 

 

11 INFRASTRUKTURA PARKA 

11.1  Materialni stroški 

Urejanje poti 

Poti na področju KP Kolpa so nastajale v daljšem obdobju obstoja zavarovanega območja, 

zato je poenotenje označevanja pešpoti v nekaterih primerih preveč poenostavljeno. Tudi 
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nekateri popravki, ki so bili v lanskem letu narejeni s strani RIC Bela krajina in turističnih 

društev, niso ustrezni in njihova dokončna ureditev je pereč problem. Vse pešpoti niso v celoti 

označene ali pa so oznake dotrajane. Že dotrajane oznake je treba zamenjati, nekatere poti pa 

še dopolniti z manjkajočimi označbami. V celoti je potrebno vzpostaviti označitev Grajske 

poti. Ostaja tudi stalna skrb za vzdrževanje že označenih pešpoti. Te aktivnosti se bodo 

načrtovale z lastniki obstoječih označitev (Občina Črnomelj, RIC Bela krajina, Koordinacijski 

odbor projekta »Po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine«, lokalnimi turističnimi, 

kulturnimi in športnimi društvi in drugimi). Pri urejanju makadamskih poti bo JZ sodeloval s 

krajevnimi skupnostmi na območju parka (nakup in posipavanje gramoza, izgradnja muld za 

odvodnjavanje na poteh, odstranjevanje ovir na njih). 

 

V letu 2008 smo v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Bele krajine, Občino Črnomelj in RIC 

Bela krajina postavili zelo dobro in že precej obiskano Belokranjsko čebelarsko učno pot, v 

letu 2009 pa načrtujemo vsebinsko dopolnitev obstoječih in postavitev novih učnih poti v 

skladu z možnostmi pridobivanja zemljišč (nakup, najem, služnostna pravica). V načrtu 

imamo več učnih poti, aktivnosti v tem letu pa bodo odvisne predvsem od morebiti 

pridobljenih sredstev na razpisih, saj smo nekatere učne poti načrtovali kot del mednarodnih 

projektov. Načrtujemo tudi dodatne postavitve objektov na Belokranjski čebelarski učni poti 

(provizorična predavalnica, nasad gojenih medonosnih rastlin …). 

11.2  Investicije 

Informacijska središča  

Krajinski park Kopa ima trenutno eno informacijsko središče – Šokčev dvor v Žuničih. Tu 

želimo razviti tudi različne načine interpretacije narave in varstva kulturne dediščine ter 

doživljajska vodenja. Objekt je občasno na voljo tudi za gostinsko dejavnost za posamezne 

predhodno najavljene skupine in prizorišče različnih kulturno-umetniških dogodkov. Zaradi 

navedenega načrtujemo dodatno investiranje v objekt, da bi bila njegova ponudba 

kakovostnejša in bi svojemu namenu še boljše služil. Z vlaganji v letu 2008 smo že omogočili 

izvajanje nekaterih dogodkov, v bodoče pa bo mogoče opravljati tudi  kulinarične tečaje ter 

delavnice za ohranjanje tradicionalne kulinarike in ustrezne priprave hrane. Posebna skrb 

velja dodatnim možnostim izvajanja kulturnih dogodkov v tem enkratnem okolju. 

Načrtujemo dodatna informacijska središča na »vpadnicah« v park: iz kočevske strani, na 

območju Vinice, najjužnejše točke države Slovenije v vasi Kot pri Damlju in tudi na koncu 

parka, na območju KS Adlešiči. Aktivnosti se vodijo v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, 
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turističnimi in drugimi društvi ter Občino Črnomelj. Kot najbolj resno opcijo preučujemo 

možnost odkupa ali prevzema objekta, ki predstavlja kulturno dediščino in bi ga delno s 

sredstvi, namenjenimi ohranjanju biodiverzitete, delno pa s sredstvi, pridobljenimi na 

projektih, uredili v informacijsko središče doživljanja biodiverzitete v parku. Strokovna 

utemeljitev predlogov se preveri tudi na ustreznih specializiranih institucijah. Nekaj 

pomembnih korakov smo storili že v letu 2008, vendar so pogovori zastali predvsem ob 

dejstvu, da so v večini primerov lastniki nepremičnin tujci, pa tudi samo dejstvo, da smo 

načrtovana sredstva pridobili konec leta, ni omogočilo opraviti vseh korakov pravočasno. 

Načrtuje se vzpostavitev enega informacijskega središča. 

  

Oznake v parku  

V sodelovanju z Občino Črnomelj še vedno teče projekt vzpostavitve neprometnih turističnih 

označb na območju KP Kolpa. Tudi v letu 2009 bo označevanje potekalo v skladu z 

veljavnimi predpisi. KP Kolpa bo v letu 2009 uredil vso potrebno dokumentacijo in pričel v 

sodelovanju z drugimi deležniki s postavitvami označb. Problem je zelo pereč, saj označb 

trenutno ni, kjer so, pa niso postavljene s potrebnimi dovoljenji. 

 
Naloga Izvajalec  Število ur 
Infrastruktura parka Grabrijan 50 
 Grašak 100 
 Dichlberger 80 
 Jankovič 10 
SKUPAJ število ur  240 

 

NALOGA PLAN 2009 Plan 2008 
Ocena realizacije 

2008 

INFRASTRUKTURA - 
MATERIALNI STROŠKI 

2.000 € (MOP)  
 

1.000 € (MOP)  
2.000 € (občina) 

3.000 € (donacije) 

584,10 € 
1.260 € 
588 € 

INFRASTRUKTURA - 
INVESTICIJSKA SREDSTVA 

3.000 € (MOP) 
57.732 € (SKZG) 

 

11.000 € (MOP) 
80.000 € (SKZG) 

 

10.493,23 € 
 (MOP) 

 
INFRASTRUKTURA - SKUPAJ 62.062,10 € 97.000 € 12.925,33 € 

 
Želeni cilji programa: 

Najpomembnejši cilj je odkup in/ali ureditev ustrezne informacijske točke za prezentacijo 

pomembnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti. Po možnosti bo osnovni namen združen z 

ohranitvijo in obnovo kulturnega spomenika ali drugega zgodovinsko pomembnega objekta. 

Razvoj in prikaz tehnologij sobivanja ljudi, domačih in prostoživečih živalskih in rastlinskih 

vrst.  
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12 PRIPRAVA IN IZVEDBA DOMAČIH IN MEDNARODNIH 

PROJEKTOV V FINANČNI PERSPEKTIVI 2007-2013  

 

V bodoče želimo skladno z našimi potrebami aktivnosti koncentrirati na monitoring in 

izboljšanje stanja ihtiofavne v reki Kolpi, monitoring in zaščitne ukrepe redkih vrst ptičev, 

ohranjanje steljnikov, preprečevanje zaraščanja vrtač in košenic in sobivanje z velikimi 

zvermi in ujedami.  

S pripravljanjem dokumentacije za prijavljanje na projekte je KP Kolpa pričel že v letu 2007 

(takrat smo angažirali tudi strokovno pomoč), v letu 2008 pa je to delo še bolj zaživelo, saj 

smo se prijavili na številne razpise. Poleg prijav samega javnega zavoda smo v dveh primerih 

izkoristili tudi možnost prijav društev iz lokalnega okolja, eventualno pridobljena sredstva pa 

bodo vložena v vsebine na področju parka in naravne vrednote na širšem območju. KP Kolpa 

bo tudi v bodoče sodeloval pri oblikovanju projektov trajnostnega razvoja z razvojnimi 

agencijami, drugimi naravnimi parki, lokalno skupnostjo ter drugimi nosilci razvojnih 

projektov. Uspešno sodelovanje pri skupni pripravi skupnih projektov že teče s Kozjanskim 

parkom, Parkom Škocjanske jame, Notranjskim regijskim parkom, Univerzo v Ljubljani, 

Zvezo društev rejcev drobnice Slovenije, Razvojnim centrom Novo mesto, Regionalnim 

razvojnim centrom Koper, Posoškim razvojnim centrom, Razvojno agencijo Kozjansko, 

Razvojno agencijo Gorenjske, Centrom za razvoj Litija, Občino Črnomelj in sorodnimi 

organizacijami doma in v tujini ter nekaterimi svetovalnimi podjetji, ki se ukvarjajo s pripravo 

tovrstnih dokumentov. 

 

Poteka tudi priprava kandidatur na domačih in tujih projektih s področja varstva narave za 

finančno perspektivo 2007-2013, predvsem različni projekti s področja Cilj 3 – Evropsko 

teritorialno sodelovanje, Leonardo da Vinci - projekti s področja biotske pestrosti in 

ohranjanja genskih virov, izobraževanja, postavljanja info točk in podobno. 

 

Drugi del aktivnosti na tem področju predstavlja animacija ter svetovanje oziroma pomoč pri 

prijavljanju različnih projektov s strani prebivalcev parka in nevladnih organizacij ali 

investitorjev iz drugih okolij, ki bi želeli investirati ali opravljati dejavnosti na območju KP 

Kolpa.  

 

KP Kolpa je v letu 2007 kot partner pristopil k prvemu mednarodnemu projektu. S 

partnerskimi organizacijami iz Belgije, Francije in Italije je stekel 12-mesečni projekt na 
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področju izkoriščanja lesne biomase, imenovan EUROFORNET. Namen projekta je bil zbrati 

osnovne podatke o potencialih izkoriščanja gozdne biomase, primere dobrih praks in 

izmenjati izkušnje med partnerskimi organizacijami. Uresničen je bil cilj izdelave ustreznih 

navodil izvedbe vseh faz posameznih načinov izkoriščanja biomase potencialnim 

investitorjem. Slovenski partnerji v projektu so bili še: Zavod za gozdove Slovenije, 

Združenje lastnikov gozdov in Krajinski park Kolpa. Prizadevamo si za nadaljevanje tudi 

takšnega projekta. Po podatkih, znanih v fazi priprave tega dokumenta, smo bili uspešni pri 

dveh projektih (zloženka in razstava Mlini na Kolpi in projekt obuditve pridelave in predelave 

lanu). Pri enem smo prijavitelji sami (ob strokovnem sodelovanju Zavoda za varstvo kulturne 

dediščine), v drugem pa smo konzorcijski partner s še dvema javnima zavodoma: ZIK 

Črnomelj in RIC Bela krajina. Rezultate ostalih prijav pričakujemo v prvi polovici leta. V 

prijavljenih projektih smo se osredotočili na vsebine, ki so bile skladne z načrti tudi drugih 

partnerjev.  

Z udejstvovanjem pri pripravi dokumentacije in iskanju partnerjev nastopajo določeni 

materialni in potni stroški kot nujna investicija za poznejšo pridobitev sredstev. Prvi zahtevek 

za pridobitev projektnih sredstev je bil realiziran v letu 2008, drugi pa bo predvidoma v 

januarju 2009. 

 
Naloga Izvajalec  Število ur 
Domači in mednarodni projekti Grabrijan 300 
 Golobič-Prosenjak 150 
 Grašak 60 
 Dichlberger 210 
 Jankovič 100 
SKUPAJ število ur  820 
   

NALOGA PLAN 2009 Plan 2008 Ocena realizacije 2008 

DOMAČI IN MEDNARODNI 
PROJEKTI 

16.512 € (MŠŠ) 
800 € (DON) 

2.000 € (MOP) 
1.513,75 € (MOP) 

2.700 € (MK) 
2.373,23 € (Obč.Črn.) 

 
 

Želeni cilji programa: 

Izvajanje pridobljenega triletnega programa in pridobitev vsaj dveh novih projektov, kar bo 

pomenilo ustrezno investiranje v parku in zadovoljivo animacijo deležnikov v parku in 

promocijo zavarovanega območja. 
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13 MEDNARODNO SODELOVANJE  

 

KP Kolpa razvija sodelovanje in navezuje stike s parki sosednjih držav – povezovanje z 

zavarovanimi območji narave v Evropi ter z drugimi mednarodnimi organizacijami s področja 

varstva narave in trajnostnega razvoja, kot sta EUROPARC in EUROSITE, ter organizacijo 

lastnikov zemljišč ELO, doslej predvsem v okviru projekta »Natura 2000 Ambassador«, 

želimo pa projekt še nadgraditi.  

 

� sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami s področja varstva narave, 

trajnostnega razvoja in zvezo evropskih parkov (naravni parki in njihove krovne 

organizacije – npr. EUROPARC); 

� sodelovanje s sorodnimi organizacijami na hrvaški strani reke Kolpe (Nacionalni park 

Risnjak, Park prirode Žumberak); 

� udeležba in sodelovanje KP Kolpa na mednarodnih prireditvah in sejmih (Grüne 

Woche Berlin, BIOFACH Nürenberg, SIA Pariz, Techagro Brno in drugih), v skladu s 

finančnimi možnostmi pa tudi na drugih; 

� sodelovanje z evropskimi organizacijami kmetov in lastnikov kmetijskih zemljišč in 

gozdov: ELO (European Landowners organization), COPA, COGECA (stanovske 

organizacije kmetov v EU); 

� sodelovanje s Komisijo za razvoj podeželja v EU Parlamentu in z združenjem športnih 

ribičev Evrope (European Anglers Association); 

� sodelovanje s projektnimi partnerji pri prijavah projektov za javne mednarodne 

razpise; 

� sodelovanje pri izvajanju pridobljenih projektov; 

� v letu 2009 načrtujemo postavitev razstave o slovenskih naravnih parkih v Kneževini 

Monako. Razstava je že bila postavljena v letu 2008 v Parizu in bo v bodoče 

postavljena tudi na drugih lokacijah po Evropi. JZ KP Kolpa je določen za 

organizacijo odprtja, kulturni program in pogostitev povabljencev. Dogodek bo služil 

kot promocija slovenskih naravnih parkov, še posebno zavarovanega območja ob reki 

Kolpi.  

 
 
Naloga Izvajalec  Število ur 
Mednarodno sodelovanje Grabrijan 200 
 Golobič-Prosenjak 42 



 
40 

 Grašak 24 
 Dichlberger 50 
 Jankovič 50 
SKUPAJ število ur  366 
 
 

NALOGA PLAN 2009 Plan 2008 
Ocena realizacije 

2008 
MEDNARODNO 
SODELOVANJE 

3.500 € (MOP) 
16.000 € (MOP) 

4.000 € (MOP) 1.941,84 € 

 

Želeni cilji programa: 

Razvijanje dobrih odnosov s partnerji v mednarodnem okolju, potrebna promocija s ciljem 

zagotavljanja ustreznega strokovnega sodelovanja in promoviranja turističnih potencialov 

parka. 

 

14  UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN  

 

Javni zavod Krajinski park Kolpa je s Sklepom o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinskega 

parka Kolpa (Uradni list RS, št. 98/06) postal upravljavec nepremičnine Šokčev dvor, Žuniči 

2, ki obsega parc. št. 166/2, k.o. Žuniči, št. zk.vl. 117. Objekt je hkrati tudi zavarovan kulturni 

spomenik (Uradni list RS, št. 47/95). Že v letu 2008 je Krajinski park Kolpa objekt vzdrževal 

in ga tržil. Zbirka je bistveno dopolnjena, uveden pa tudi nov protokol sprejema gostov. Obisk 

je bil v zadnjem letu precej obsežen, z dodatnimi vlaganji, opravljenimi v letu 2008 in 

načrtovanimi v letu 2009, pa pričakujemo še večji obisk in pestrost ponudbe. Dosedanja 

vlaganja so omogočila uporabo tudi v nočnem času, nekoliko boljšo (vendar še ne 

zadovoljivo) postavitev razstav in varno uporabo skednja kot predavalnice (zamenjan dotrajan 

pod). Za optimalen izkoristek prostorov za različne namene je nujna obnova dotrajanih sten v 

skednju, izolacija, ureditev vinske kleti, postavitev stropov in podobno.  

 

V neposredni bližini info točke smo v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Bele krajine uredili 

Belokranjsko čebelarsko učno pot in prve goste na njej že začeli sprejemati v septembru. 

Ocenjujemo, da se bo ponudba obeh objektov dobro dopolnjevala in doprinesla k boljšemu 

trženju.  
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Graf 1: Obiski v Šokčevem dvoru v letu 2008, glede na strukturo gostov 

 

 

 

Določenega odpiralnega časa doslej še ni bilo, v skladu s predhodnim dogovorom ali na klic 

pa smo sprejeli vse goste, ki so izkazali interes. Čeprav se obiskovalcem ne izdajajo vstopnice 

v materializirani obliki, pa je štetje obiskovalcev spremljano skozi izdane račune in z 

evidentiranjem obiskovalcev, ki so bili sprejeti brez plačila vstopnine - JZ sprejema tudi goste 

RIC Bela krajina, Občine Črnomelj, drugih javnih zavodov, institucij, novinarje ter lokalne 

prebivalce in druge (predvsem posameznike in skupine s katerimi sodelujemo na drugih 

projektih), ki se jim vstopnine ne zaračunava. Za leto 2007 podatkov o obisku nismo uspeli 

dobiti (razpolagamo le s podatkom o 117 obiskovalcih, ki smo jih sami sprejeli v prvem 

meseci poslovanja), v letu 2008 pa je registriran obisk 2.076 organiziranih obiskovalcev 

(večina z zaračunano vstopnino, v manjši meri pa tudi neplačani – promocijske akcije). 
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Graf 2: obisk šokčevega dvora v času od 1. oktobra 2007, do 31. decembra 2008  

 

 
 
 
 
Naloga Izvajalec  Število ur 
Upravljanje nepremičnin Grabrijan 50 
 Grašak 100 
 Jankovič 50 
SKUPAJ število ur  200 
 
 

NALOGA PLAN 2009 Plan 2008 
Ocena realizacije 

2008 
UPRAVLJANJE Z 
NEPREMIČNINAMI – 
MATERIALNI STROŠKI 
VZDRŽEVANJA OBJEKTA 

2.000 € (MOP) 700 € (MOP) 
 

3.296 € 
 

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 6.000 € (MOP) 2.000 € (MOP) 3.834,22 € 
 
UPRAVLJANJE Z 
NEPREMIČNINAMI - SKUPAJ 

8.000 € 2.700 € 7.130,20 € 

 
 

Želeni cilji programa: 

Strokovno in ekonomsko uspešno upravljanje nepremičnin, ki so JZ zaupane v upravljanje, 

dodajanje novih vsebin, nadgradnja uveljavljenih.  
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15 PROGRAM NAKUPA ZEMLJIŠČ  

 

Na podlagi 84. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, ZON-UPB2), KP 

Kolpa pripravlja mnenja o uveljavljanju zakonite predkupne pravice države za zemljišča, ki se 

nahajajo znotraj parka. Tudi v letošnjem letu bomo pripravljali mnenja o smotrnosti nakupa 

posameznega ponujenega zemljišča in jih posredovali Agenciji za okolje. Seveda bo pri 

odločanju o nakupu posamezne nepremične imel največjo težo naravovarstveni pomen 

posameznega ponujenega zemljišča ter potrebe za upravljanje in trženje parka. S sredstvi, ki 

jih je KP Kolpa pridobil s sklepom ministra za okolje in prostor iz naslova presežka 

prihodkov nad odhodki iz rezultatov poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za 

leto 2005 in 2006, bo posegal tudi v nakupe zemljišč, z namenom ohranjanja biotske 

raznovrstnosti na zavarovanem območju. Zaradi dolgotrajnih in zapletenih postopkov je več 

zadev še v delovni fazi, kar pa glede na pogodbene pogoje ne predstavlja večjega problema, 

saj se nerealizirana sredstva prenesejo v naslednje proračunsko obdobje – 2009 in 2010. KP 

Kolpa je v letu 2008 večkrat predlagal uveljavljanje predkupne pravice, saj ocenjujemo, da v 

najpomembnejšem delu parka - prvi coni in drugih visoko vrednih delih lastništvo lahko 

znatno vpliva na upravljanje. 

Prioriteta nakupa zemljišč predstavlja območje ob reki (poplavne ravnice, strme brežine), 

parcele, na katerih so naravne vrednote, območje rezervata Hrastova loza, območje kulturnega 

spomenika Marindolski steljniki, informacijske točke in podobno. 

 

Naloga Izvajalec  Število ur 
Program nakupa zemljišč Grabrijan 20 
 Golobič-Prosenjak 30 
 Grašak 20 
SKUPAJ število ur  70 
 

NALOGA PLAN 2009 Plan 2008 
Ocena realizacije 

2008 
STROŠKI NAKUPA ZEMLJIŠČ 40.000 € (SKZG) 40.000 € (SKZG) 13.706 €  

 
 

Želeni cilji programa: 

Odkup vseh nujno potrebnih zemljišč v območju prve cone in na področju naravnega 

rezervata, naravnih spomenikov ter parcel na katerih so locirane registrirane naravne 

vrednote. Odkupi zemljišč se vrstijo prvenstveno v območjih kjer bi zasebno lastništvo lahko 

ogrozilo varstvene cilje. 
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16 USMERJANJE IN VZPODBUJANJE POLITIKE RAZISKAV 

 

Zavod bo sodeloval pri izvajanju raziskav na območju parka; s strokovnim svetovanjem bo 

tudi pomagal dijakom in študentom pri pripravi seminarskih, diplomskih in drugih nalog. 

Prioritetno so v našem interesu naloge, ki se ukvarjajo s problematiko biodiverzitete, naravnih 

vrednot, naloge socio-ekonomskega značaja in kulturnih vsebin s področja parka. V skladu s 

finančnimi, kadrovskimi in prostorskimi možnosti bomo izvajali tudi mentorstvo pri 

opravljanju obveznih študijskih praks.  

 

Pri pripravi upravljavskega načrta bomo pri delu vključili tudi druge raziskovalne in 

izobraževalne institucije in strokovnjake. V okviru načrtovanega projektnega dela načrtujemo 

investicije v opremo za snemanje in opazovanje, tudi nočno – monitoring stanja in 

problematika sobivanja z velikimi zvermi – ter monitoring in raziskave v Kolpi (sredstva 

pridobljena od SKZG za namen ohranjanja biotske pestrosti). Vse raziskave, na katere se pri 

delu sklicujemo, so že starejšega datuma in bi bila nujna preverba stanja, s čimer bi lahko 

bolje načrtovali upravljavske ukrepe.  

 
Naloga Izvajalec  Število ur 
Usmerjanje in vzpodbujanje 
politike raziskav 

Grabrijan 20 

 Golobič-Prosenjak 10 
 Dichlberger 10 
 Jankovič 10 
SKUPAJ število ur  50 

NALOGA PLAN 2009 Plan 2008 
Ocena realizacije 

2008 
USMERJANJE IN 
VZPODBUJANJE POLITIKE 
RAZISKAV 

  3.000 € (MOP) 195,11 € 

 
 
 

Želeni cilji programa: 

Podpora raziskovalnim pobudam na območju parka in izvedba raziskovalnih taborov in 

drugih aktivnosti. Prednostno se izvajajo aktivnosti za ugotavljanje stanja biotske 

raznovrstnosti in potreb za zbiranje podatkov za Načrt upravljanja. 
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17 SPREMLJANJE STANJA NA OBMOČJU PARKA 

 

Spremljanje stanja ohranjenosti narave (monitoring ohranjenosti narave) obsega med drugim 

spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov, habitatnih tipov in 

posebnih varstvenih območij (108. člen ZON), skladno s sistemom ZRSVN. Uredba o 

Krajinskem parku Kolpa določa, da je nosilec spremljanja stanja naravnih vrednot, biotske 

raznovrstnosti in krajinske pestrosti v parku njegov upravljavec. Gre za vzpostavljanje 

aktivnosti, ki je povezana z delovanjem celovitega monitoringa na tem področju, v 

sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave. 

Rezultat rednega monitoringa bodo v naslednji fazi tudi sprejeti ukrepi, vključno z 

eventualnimi pobudami za sprejetje novih ali spremembo obstoječih občinskih odlokov 

(Odlok o taborjenju v občini Črnomelj in Odlok o režimu ob reki Kolpi) in drugih aktov.  

 

Naloge monitoringa bodo v letu 2009 usmerjene predvsem v: 

 

� spremljanje stanja zaradi posegov v prostor – gradnje; 

� spremljanje stanja pri pripravi mnenj za uveljavljanje predkupne pravice. Pri tem se za 

vsako zemljišče preverja v podatkovni bazi naravovarstvena vrednost zemljišča, ki je 

predmet pravnega posla; praviloma se stanje preverja tudi v naravi, s terenskim 

ogledom; 

� monitoring stanja Natura 2000 živalskih vrst in habitatov v sodelovanju z različnimi 

institucijami v skladu s finančnimi možnostmi; 

� monitoring stanja naravnih vrednot na območju KP Kolpa v sodelovanju z ZRSVN; 

� spremljanje stanja zaradi vplivov posameznih dejavnosti: kmetijstvo, gozdarstvo, 

lovstvo, ribištvo, vodno-gospodarska dela na osrednjem vodotoku, vzdrževanje 

obcestnega prostora itd.; 

� spremljanje stanja na rekreacijskih območjih v parku, še posebej v poletnem času; 

� spremljanje stanja v času množičnih prireditev; 

� spremljanje stanja in ureditev razmer na naravnih kopališčih; 

� spremljanje usmeritev za doseganje ciljev parka. 
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Naloga Izvajalec  Število ur 
Spremljanje stanja na 
območju parka 

Grabrijan 50 

 Golobič-Prosenjak 100 
 Grašak 50 
 Dichlberger 30 
 Jankovič 30 
SKUPAJ število ur  260 
 

 

NALOGA PLAN 2009 Plan 2008 
Ocena realizacije 

2008 
SPREMLJANJE STANJA  600 € (MOP)  266,38 € 
 
 
Želeni cilji programa: 

Vzpostavitev dobrega vpogleda v stanje na območju parka in ustrezen monitorin vseh 

sprememb. 
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II. KADROVSKI NAČRT IN NOTRANJA ORGANIZACIJA 
JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK KOLPA 

 

 

V skladu s sprejetim Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

Javnega zavoda Krajinski park Kolpa in kadrovskim načrtom, ki je bil sprejet pred sprejemom 

Uredbe o KP Kolpa ter Sklepa Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Kolpa, 

v letu 2009 ne načrtujemo novih dodatnih zaposlitev, torej bo v letu 2009 program dela 

izvajalo skupno pet delavcev javnega zavoda. Trenutno imajo le trije delavci pogodbe o delu 

sklenjene za nedoločen čas, torej je lahko na tem segmentu še kaj sprememb.  

 

Nadaljevali bomo aktivnosti za pridobivanje kadra, ki bi kar najbolj ustrezalo strokovnim 

potrebam dela v javnem zavodu. Posebno pereče so potrebe po ustreznih bioloških znanjih, 

vendar doslej tovrstnega strokovnjaka nismo uspeli pridobiti, zato nadaljujemo z iskanjem 

kratkoročnih rešitev (ustrezne menjave kadrov) kakor tudi dolgoročnih – šolanje ustreznega 

strokovnjaka. Načrt bi lahko spremenilo le dejstvo pridobitve novih sredstev in novih 

obveznosti (pridobivanje projektov, rebalans proračuna in podobno).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
48 

III. FINANČNI NAČRT POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA 
KRAJINSKI PARK KOLPA V LETU 2009 

1 OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA 

Priprava Predloga programa dela in Finančnega načrta poslovanja za leto 2009 je zasnovana 

na podlagi zakonskih osnov, obstoječih vsebinskih nalog parka ter kadrovskih in finančnih 

možnostih. Ker je JZ KP Kolpa pričel z delovanjem konec leta 2006, dejansko pa je 

razpolagal s proračunom šele v oktobru 2007, je prvo vsaj nekoliko primerljivo obdobje 

poslovanja iz leta 2008. Prve tri zaposlitve so bile opravljene konec leta 2007, nadaljnji dve 

pa konec 2008. V 2009 bo v celem letu predvidoma pet zaposlenih. 

Po formalni strukturi je predlog finančnega načrta skladen z Zakonom o preglednosti 

finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD Uradni list RS, 

št. 53/07) in vsebuje: 

 

Bilance prihodkov: 

� proračunski okvirji MOP za financiranje dejavnosti javne službe v JZ KP Kolpa, 

� del sredstev za investicije, 

� lastni prihodki iz dejavnosti na trgu, 

� sredstva drugih proračunskih uporabnikov, 

� prihodki iz projektov, 

� sredstva iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. 

 

Sredstva v višini 229.246 € so zagotovljena v Proračunu RS za leto 2009, na postavki MOP 

2114 Krajinski park Kolpa.  

 

Na področju lastne dejavnosti na trgu načrtujemo realizacijo 6.000 € iz naslova vstopnin, 

uporabe informacijskega centra Šokčev dvor, izposoje športnih rekvizitov in drugih storitev 

(fotokopiranje …). Cilj je doseči večji priliv kot v predhodnem letu. S strani aktivnih podjetij 

na področju KP Kolpa načrtujemo priliv finančnih sredstev v višini 2.000 € (cilj je kljub 

recesiji gospodarstva doseči enak obseg donatorskih sredstev kot v predhodnem letu)  kot 

donacije ter 2.400 € iz naslova finančnih prihodkov – obresti pozitivnega stanja na računu 

UJP. Sredstva v višini 16.000 € bodo s posebno pogodbo z MOP-om namenjena za 

organizacijo otvoritve razstave o slovenskih naravnih parkih v Kneževini Monako, v kolikor 

bo ta prireditev izpeljana. 
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Graf 3: Plan prihodkov v letu 2009  

 

 

 

Na podlagi sklepa ministra za okolje in prostor načrtujemo priliv sredstev iz naslova presežka 

prihodkov nad odhodki iz rezultatov poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. 

Priliv sredstev v višini 15.000 € bo realiziran po sklenitvi tripartitne pogodbe med Skladom 

kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Ministrstvom za okolje in prostor in JZ KP Kolpa. 

Dinamika prilivov in porabe sredstev bo natančneje urejena v pogodbi, v finančnem načrtu pa 

načrtujemo priliv sredstev v letu 2009. Poraba sredstev bo v celoti realizirana v letu 2009, 

neporabljena sredstva pa se lahko prenašajo v naslednje proračunsko obdobje. Glede na 

zapletenost postopkov pri realizaciji investicij je realno pričakovati tudi zaplete in s tem tudi 

mogoč prenos sredstev v naslednje proračunsko obdobje. Namen je oplemenititi sredstva 

skozi kandidiranja na domače in mednarodne razpise, kjer bi ta sredstva uporabili kot lastni 

nujni delež, torej bo smiselno, če bodo projekti predvidevali prenašanje sredstev v naslednje 

proračunsko obdobje.  

Do leta 2011 bomo izvajali tudi projekt preko razpisa Ministrstva za šolstvo, v sodelovanju z 

ZIK Črnomelj in RIC Črnomelj: Vseživljenjsko učenje za razvoj podeželja. Prihodki iz tega 

naslova bodo v letu 2009 v višini 19.978 €.   

Drugih prihodkov JZ trenutne more načrtovati z gotovostjo, pričakovati pa je da bo pozitivno 

rešena vsaj katera od prijav na razpise, ki so bili vloženi (mednarodni s hrvaško, Lider+, 

partnerstvo z društvi pri norveškem skladu in podobno) ali pa bodo ob priložnosti objavljenih 

razpisov v letu 2009. 
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Graf 4: Realizacija 2008 in plan 2009 

 

 

 

Skupno načrtovani prilivi v letu 2009 so 290.624 €, odhodki pa v višini 454.917                           

€.  Tako velika razlika med prilivi in odlivi nastopa zaradi dejstva, da je bil konec leta 

realiziran del tripartitne pogodbe (MOP-SKZG-KP Kolpa) – priliv celotnega pogodbenega 

zneska, realizacija programa pa je predvidena do konca leta 2010 (KP Kolpa sicer načrtuje v 

programu dela za leto 2009 celotno realizacijo, sredstva pa bi bilo možno prenašati v leto 

2010 če bi nastopile težave pri izvrševanju načrtovanega programa). 

 

Bilance odhodkov: 

� Vrste odhodkov: 

- pokrivanje stroškov iz osnovne dejavnosti zavoda kot javne službe ohranjanja 

narave, 

- pokrivanje realizacije aktivnosti osnovnega programa dela ter začasnih upravljavskih 

smernic, 

- izvajanje tržne dejavnosti (vodenje po parku in Šokčevem dvoru, oddaja v najem, 

storitve in usluge …), 

- realizacija lastnih projektov oz. partnerstva v skupnih projektih.  
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� Nameni odhodkov: 

- stroški dela (plače), 

- prispevki, davki, premije, 

- nadomestila, povračila, 

- materialni stroški (blago in storitve), 

- investicije in investicijsko vzdrževanje (amortizacija), 

- programske aktivnosti, 

- razvoj infrastrukture, 

- investicije. 

 
Strukturno je programski del plana dela razčlenjen v posebnih poglavjih, finančni načrt za leto 

2009 pa je v priloženih bilancah oz. tabelah. 

 

Stroškovni del finančnega načrta je usklajen z navodili MOP-a pri zagotavljanju proračunskih 

sredstev za izvajanje javne službe in programa dela, začasnimi upravljavskimi smernicami, 

možnostmi zaposlovanja in sorazmernem pokritju materialnih stroškov, investicijskem 

vzdrževanju ter zagotavljanju drugih potrebnih sredstev za opravljanje nalog. 

 

2 FINANCIRANJE AKTIVNOSTI PROGRAMA DELA 2009 

Temeljna struktura dejavnosti zavoda je varovanje narave – kot oblika javne službe in 

ohranjanje biotske in krajinske pestrosti oz. biodiverzitete ter nadzor nad dogajanjem v naravi, 

prav tako pa tudi skrb za ohranjanje kulturne dediščine. 

 

Glavnino sredstev, s katerimi bo v skladu z načrtom v letu 2009 upravljal Krajinski park 

Kolpa, predstavlja transfer Ministrstva za okolje in prostor (229.246 €) sredstva v Proračunu 

RS, posebna pogodba bo sklenjena za organizacijo razstave o slovenskih naravnih parkih v 

Monaku (16.000 €), nekaj sredstev bo predstavljal priliv iz naslova vstopnin in vodenja po 

parku in Šokčevem dvoru ter izposoje športnih rekvizitov (6.000 €). KP Kolpa je v letu 2008 

prijavil več projektov. Eden je bil v celoti realiziran že v letu 2008, drugi se je pričel v letu 

2008 in bo trajal še naslednji dve leti, rezultate ostalih prijav pa pričakujemo sredi leta 2009. 

Prilivov iz tega naslova (še) ne moremo realno načrtovati, pogodbeno pa imamo zagotovljeno 

financiranje v letu 2009 (19.978 €). Načrtujemo tudi promocijsko kampanjo s podjetniki na 

področju Krajinskega parka Kolpa in v primeru ugodnega razpleta pričakujemo dodaten priliv 

sredstev v obliki donacij (2.000 €).  
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Graf 5: Plan porabe sredstev v letu 2009 

 

 

Sredstva, ki jih je KP Kolpa pridobil konec leta 2008 od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 

RS, se v skladu s sklepom vlade in tripartitno pogodbo (SKZGRS-MOP-KP Kolpa) delno 

prenašajo v porabo 2009 in 2010 – 164.293,18 €. Tem sredstvom se dodajo še sredstva v 

višini 15.000 €, ki jih bo KP Kolpa pridobil v proračunu 2009, skupaj torej 179.293,18 €.  

 

Razporeditev porabe sredstev v letih 2009 in 2010 je opisana v programu. Sredstva so 

namenjena ohranjanju biotske raznovrstnosti in bodo namenjena za nakup najpomembnejših 

zemljišč predvsem v prvi in drugi coni parka, obnovi in gradnji objektov, ki bodo služili kot 

informativne točke biotske raznovrstnosti, ter nakupu opreme, orodja in strojev kot pomoč pri 

ohranjanju biotske raznovrstnosti. 

 

Na podlagi sklepa ministra za okolje in prostor št. 406-12/2005/11 z dne 28. 1. 2008 za 

financiranje ukrepov parkovnih javnih služb na podlagi 148. Člena Zakona o ohranjanju 

narave – ZON (Ur. l. RS št. 96/04) in sklepa Vlade z dne 27. 12. 2007 se sredstva v višini 

247.204,74 €, ki predstavljajo presežek dohodka nad odhodki Sklada kmetijskih zemljišč in 

gozdov RS za leto 2005 in 2006, dodelijo JZ KP Kolpa za projekte ohranjanja biotske 

raznovrstnosti. 

 

V letu 2009 bo sklenjena pogodba za dodatno financiranje iz istega naslova v višini 15.000 €. 

Ta sredstva bodo namenjena nakup opreme za izvajanje projektov ohranjanja biotske 
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raznovrstnosti. Poraba je predvidena v letu 2009.  Skupno se načrtuje poraba 262.204,74 €, 

ker je bila prva pogodba sklenjena že v letu 2008, prav tako pa so bila sredstva nakazana v 

mesecu oktobru in niso bila v celoti porabljena. V skladu z možnostmi dokončanja postopkov 

javnega naročanja je bil realiziran tudi del načrtovanih aktivnostih v višini 82.911,56 €. 

Poraba preostanka sredstev se načrtuje v letu 2009. KP Kolpa se je prijavil na več razpisov, in 

če bodo ti ugodno zaključeni, bi del teh sredstev namenili kot lastne deleže za izvedbo 

projektov (nameni skladni z programom), v nasprotnem pa se bo program realiziral v obsegu, 

kot to dopuščajo razpoložljive finance. 

 

Na podlagi določila petega odstavka 148. člena ZON se sredstva v višini 179.293,18 € 

namenijo financiranju naslednjih ukrepov: 

Ukrep sredstva 

Nakup nepremičnin – gradbene parcele in objekti za informacijska 

središča, za namen ohranjanja biotske raznovrstnosti ter pokrivanje 

materialni stroškov za nujna dela, potrebna za vzdrževanje ugodnega 

stanja. Nakup kmetijske mehanizacije za potrebe ohranjanja biotske 

raznovrstnosti in nakup opreme za izvajanje projektov ohranjanja biotske 

raznovrstnosti, materialni stroški izvajanja ukrepov (sobivanje z velikimi 

zvermi, ohranjanje ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, ohranjanje 

tipike kulturne krajine). 

81.561,00 

Program nakupa zemljišč – odkup zemljišč največje vrednosti – prva in 

druga cona, posebno ob reki Kolpi in na področju naravnih vrednot. 

40.000,00 

Infrastruktura parka: nakup nepremičnin in zemljišč za informacijska 

središča, gradbena dela in oprema v informacijskih središčih Adlešiči, 

Žuniči, Preloka, Grduni, Stari trg, Kot pri Damlju ali druge primerne 

lokacije.  

Urejanje dokumentacije, gradbena dela, nakup opreme za informacijska 

središča. 

57.732,18 

SKUPAJ 179.293,18 € 

 

Sredstva se bodo porabljala na najbolj možen racionalni način, upoštevaje vse možnosti 

uporabe sredstev kot lastni delež pri kandidiranju na razpisih, kar lahko porabo, načrtovano v 

letu 2009, prenese v naslednje proračunsko obdobje do najpozneje 31. decembra 2010. 
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IV. SEZNAM PRILOG K TEKSTOVNEMU DELU 
PROGRAMA DELA 2009 

 

PRILOGA 1: Stroškovnik za izvajanje programa dela za leto 2009 

PRILOGA 2: Načrtovani prihodki in odhodki KP Kolpa za leto 2009, po virih financiranja 

PRILOGA 3: Plan materialnih stroškov in odhodkov 2009  

PRILOGA 4: Plan stroškov dela za leto 2009 

PRILOGA 5: Izdatki po virih financiranja 
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PRILOGA 1: Stroškovnik za izvajanje programa dela za leto 2009 

 

Vsebina programa 2009 

PLAN ODHODKOV 2009 

Vsebina programa 2008 

LETO 2008 

Vsebina programa 2007 

PLAN 2007 REALIZACIJA 2007 

 sredstva 
MOP  

sredstva 
SKZG 

sredstva 
MŠŠ 

DONATORJI 
in drugi 
prihodki 

lastna 
sredstva 

PLAN  
stroškov 

sredstva MOP   
Realizacija MOP 

PLAN 
stroškov 
sredstva 

SKZG 

Realiz. 
SKZG 

PLAN 
stroškov 
drugi PU 
(Občina) 

Realiz. 
drugi PU 
(občina, 
UJP, MK, 

ZZZS, 
DARS) 

PLAN 
stroškov 
donatorji 

Realiz. 
donatorji 

PLAN 
stroškov  

lastna 
sredstva 

Realiz.  
lastna 

sredstva Ocenjeni 
odhodki 
sredstva 

MOP 

Ocenjeni 
odhodki 
sredstva 
občine  

Ocenjeni 
odhodki 
lastna 

sredstva   

DEJANSKI 
odhodki 
sredstva 

MOP 

DEJANSKI 
odhodki 
sredstva 
občine  

DEJANSKI 
odhodki 
lastna 

sredstva 

I.1.1. Delovanje službe JZ KP Kolpa INV 8.000 €         
1.1.Vzpostavitev pogojev za delovanje 
JZ KP Kolpa: investicije 37.000 € 35.651,65 €                 

2.2.1. Vzpostavitev pogojev za 
delovanje JZ KPK (investicije) 

66.000 €     65.779 €   232 € 

I.1.2. Delovanje službe JZ KP Kolpa MS 47.066 €     600 € 5.400 € 
1.2. Vzpostavitev pogojev za delovanje 
JZ KP Kolpa: materialni stroški  45.527 € 52.101,06 €             1.801 € 1.586 € 

2.2.2 Vzpostavitev pogojev za delovanje 
JZ KPK, materialni stroški 

35.200 €     34.290 €   138 € 

I.1.3. Delovanje službe JZ KP Kolpa 
plače zaposlenih 

128.780 €   3.466 €   600 € 
1.3. Vzpostavitev pogojev za delovanje 
JZ KP Kolpa: Plače zaposlenih 

93.224 € 88.736,96 €       1.984 €     199 € 199 € 2.2.3. Plače zaposlenih 36.716 €     19.948 €     

II.1. Načrt upravljanja KP Kolpa 17.400 €     2.000 €   2. Načrt upravljanja KP Kolpa 4.000 € 119,00 €                 2.1. Načrt upravljanja parka 7.500 €     130 €     

           
3. Priprava in izvajanje projektov v 
finančni perspektivi 2007 - 2013 

1.000 € 0,00 €                 
2.3. Priprava projektov za finančno 
perspektivo 2007-2013 

3.000 €     3.000 €     

II.2. Nadzor 500 €         4. Nadzor 1.900 € 768,90 €                 2.4. Nadzor 150 €     150 €     

II.3.1. Biotska raznovrstnost in 
vzpodbujanje trajnostne rabe MS 

  10.000 €       
5.1 Biotska raznovrstnost in 
vzpodbujanje trajnostne rabe MS 

1.500 € 2.685,38 € 4.000 € 3.329 €             2.5. Biotska raznovrstnost 1.500 €     2.380 €     

II.3.2. Biotska raznovrstnost in 
vzpodbujanje trajnostne rabe 
INVESTICIJE 

  71.561,00 €       
5.2 Biotska raznovrstnost in 
vzpodbujanje trajnostne rabe 
INVESTICIJE 

  0,00 € 66.000 € 
65.877 

€ 
                          

II.4. Naravne vrednote 1.000 €         6. Naravne vrednote 1.500 € 997,60 €                 2.6. Naravne vrednote 1.700 €     1.699 €     

II.5. Kulturna dediščina in kulturno 
varstvene naloge 

1.000 €         
7. Kulturna dediščina in kulturno 
varstvene naloge 

1.500 € 150,00 €                 2.7. Kulturna dediščina 1.000 €     600 €     

II.6. Izobraževanje 2.500 €         8. Izobraževanje 5.000 € 4.811,38 €                 2.8. Izobraževanje  4.000 €     1.974 €     

II.7. Oblikovanje in upravljanje 
podatkovnih baz 

1.000 €         
9. Oblikovanje in upravljanje 
podatkovnih baz 

695 € 0,00 €                 2.9. Oblikovanje podatkovnih baz 400 €     0 €     

II.8. Ozaveščanje, promocija, trženje 4.000 €         10. Ozaveščanje, promocija, trženje 7.500 € 13.809,15 €                 2.10. Ozaveščanje, promocija, trženje 15.800 €     12.949 €     

II.9. Sodelovanje z lokalno skupnostjo 1.000 €     1.000 €   11. Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi 3.000 € 1.835,14 €                 2.11. Sodelovanje z lokalno skupnostjo 2.450 € 3.000 €   4.194 € 2.148 €   

II.10. Sodelovanje z drugimi 
institucijami, zavodi 

500 €         
12. Sodelovanje z drugimi institucijami, 
zavodi 

1.000 € 265,80 €                 
2.12. Sodelovanje z drugimi 
institucijami, zavodi 

400 €     0 €     

II.11.1. Infrastruktura parka - materialni 
stroški 

2.000 €         
13.1. Infrastruktura parka - materialni 
stroški 

1.000 € 584,10 €     2.000 € 1.260 € 3.000 € 588 €     
2.13.1. Infrastruktura parka, materialni 
stroški 

14.000 €     13.342 €     

II.11.2. Infrastruktura parka - investicije 3.000 € 57.732 €       13.2. Infrastruktura parka - investicije 11.000 € 10.493,23 € 80.000 €               2.13.2. Infrastruktura parka (investicije) 3.800 €     3.800 €     

II.12. Priprava in izvedba domačih in 
mednarodnih projektov v finančni 
perspektivi 2007-2013 

    16.512 € 800 €   14. Domači in mednarodni projekti 2.000 € 1.513,75 €       5.073 €         2.14. Domači in mednarodni projekti       0 €     

II.13. Mednarodno sodelovanje 19.500 €        15. Mednarodno sodelovanje 4.000 € 1.941,84 €                 2.15. Mednarodno sodelovanje 7.000 € 2.000 €   1.835 € 852 €   

II.14.1. Upravljanje z nepremičninami  
MS 

2.000 €         16.1  Upravljanje z nepremičninami  MS 700 € 3.296,00 €                 
2.16.Upravljanje z nepremičninami, 
materialni stroški  

530 €   500 € 677 €     

II.14.2. Upravljanje z nepremičninami 
INV 

6.000 €         16.2  Upravljanje z nepremičninami INV 2.000 € 3.834,22 €                 
2.16.Upravljanje z nepremičninami 
(investicije) 

2.500 €     2.440 €     

II.15. Program nakupa zemljišč INV   40.000 €       17. Program nakupa zemljišč (INV)   0,00 € 40.000 € 
13.706 

€ 
            

2.17. Program nakupa zemljišč 
(investicije) 

5.000 €     0 €     

II.16. Usmerjanje in vzpodbujanje 
politike raziskav 

          
18. Usmerjanje in vzpodbujanje politike 
raziskav 

3.000 € 195,11 €                 
2.18. Usmerjanje in vzpodbujanje 
politike raziskav 

      0 €     

II.17. Spremljanje stanja na območju 
parka 

          
19. Spremljanje stanja na območju 
parka 

600 € 266,38 €                               

Odhodki ločeno po prilivih 245.246 € 179.293 € 19.978 € 4.400 € 6.000 € Odhodki ločeno po prilivih 228.646 € 224.056,65 € 190.000 € 
82.912 

€ 
2.000 € 8.317 € 3.000 € 588 € 2.000 € 1.785 € Odhodki ločeno po prilivih 208.646 € 5.000 € 500 € 169.187 € 3.000 € 370 € 

              
PLAN 

SKUPAJ 

REALIZACIJA 

SKUPAJ 
                              

Skupni odhodki 454.917 €         Skupni odhodki 425.646 € 317.658 €                 Skupni odhodki 214.146 €     172.557 €     
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PRILOGA 2: Načrtovani prihodki in odhodki KP Kolpa za leto 2009, po virih financiranja 

 

 
zneski so v € 

 PLAN 2009   PLAN 2008   Realizacija 2008   PLAN 2007   REALIZACIJA 2007  

Zap. 
Št. 

Vsebina postavk 
Plan sred. 

MOP 
Plan 

SKZG 

Plan PP 
9241, PP 

9253 

Plan  
donatorji 
in drugi 
prihodki 

Plan 
lastna 

dejavnost 
na trgu 

Plan 2009 
SKUPAJ 

Plan sred. 
MOP 

Plan 
SKZG 

Plan sr. 
drugi PU 

Plan 
sred. 

donatorji 

Plan 
lastna 

dejavnost 
na trgu 

Plan 2008 
SKUPAJ 

sred. MOP SKZG 

drugi PU 
(občina, 

UJP, MK, 
ZZZS, 
DARS) 

donatorji 
lastna 

dejavnost 
na trgu 

Realizacija 
2008 

SKUPAJ 

Plan sr. 
MOP  

Plan sr. 
Drugi PU 

Plan 
lastna 

sr.  

Plan 
skupaj     

sred. MOP  drugi PU 
lastna 

sr.  

Realizacija 
2007 

skupaj      

A. Prihodki     245.246           15.000           19.978             4.400             6.000         290.624         228.646         247.205                   -           3.000           2.000         480.851         224.057         247.205           8.579           2.000           7.232          489.073         208.646             5.000            500          214.146         164.111            5.000         177          169.288     

1. Prihodki za tekočo porabo     228.246                 228.246         178.646                 178.646         174.078                  174.078         131.346              131.346           92.092                92.092     

2.  Prihodki za investicije       17.000                   17.000           50.000                   50.000           49.979                    49.979           77.300                77.300           72.019                72.019     

3.  Prihodki od lastne dejavnosti                 6.000             6.000                   2.000             2.000                   7.232              7.232                500                 500             177                 177     

4.  Prihodki donatorjev               2.000               2.000                 3.000               3.000                 2.000                2.000                            -                           -     

5. Prihodki iz občine                           -                               -                                -               5.000                5.000              5.000                5.000     

6. Prihodki iz SKZG RS         15.000                 15.000           247.205               247.205           247.205                247.205                            -                           -     

7. Prihodki drugi (projekti, obresti UJP,…)           19.978             2.400             22.378                               -               8.579                  8.579                            -                           -     

B. Odhodki     245.246         179.293           19.978             4.400             6.000         454.917         228.646         190.000           2.000           3.000           2.000         425.646         224.057           82.912           8.317              588           1.785          317.658         208.646             5.000            500          214.146         169.186            3.000         370          172.557     

                                                        

I. Tekoče poslovanje     228.246           10.000           19.978             4.400             6.000         268.624         178.646             4.000           2.000           3.000           2.000         189.646         174.078             3.329           8.317              588           1.785          188.096         131.346             5.000            500          136.846           97.167            3.000         138          100.306     

                                                        

1. Materialni stroški       99.466           10.000           16.512             4.400             5.400         135.778           85.422             4.000           2.000           3.000           1.801           96.223           85.341             3.329           6.333              588           1.586            97.176           94.630             5.000            500          100.130           77.420           3.000         138           80.558     

  a) tekoče poslovanje       47.066                    600             5.400           53.066           45.527                  193           1.801           47.521           52.101                 1.586            53.687           35.200                35.200           41.041           138            41.180     

  b) program       52.400           10.000               3.800             66.200         33.895             4.000           2.000           2.807             42.702           31.726             3.329           1.260              588              36.902           59.430             5.000            500            64.930         36.379            3.000              39.379     

  c) ostali stroški                           -             5.000                     5.000                                -                            -                           -     

  d) projekti           16.512               16.512             1.000                     1.000             1.514             5.073                  6.587                            -                           -     

                                                        

2. Stroški dela     128.780                    -             3.466                    -                600         132.846           93.224                    199           93.423           88.737                    -          1.984                  -              199            90.920           36.716                36.716           19.748               19.748     

  a) plače in drugi izdatki zaposlenih     124.175               3.342                  579         128.096           90.304                    193           90.497           85.801             1.984                197            87.982           36.375                36.375           19.612                19.612     

  b) regres         3.257                    88                    15             3.360             1.934                        4             1.938             2.016                      2.016                     -                          -                     -                         -     

  c) premije KAD         1.348                    36                      6             1.390                986                        2                988                920                        2                 922                342                     342                135                     135     

  d) jubilejne nagrade                           -                               -                                -                     -                          -                     -                         -     

                                                        

II. 
Investicije in investicijsko 
vzdrževanje 

      17.000         169.293                     -                     -                     -         186.293           50.000         186.000                       -         236.000           49.979           79.583                       -          129.562           77.300                     -                 -            77.300           72.019                   -         232            72.251     



 

PRILOGA 3: Plan stroškov dela za leto 2009 

 

  direktor svetovalec 
poslovni 

sekretar IV 
naravovarstveni 

nadzornik 

vodnik v 
zavarovanjem 

območju skupaj 

Bruto plača - izračun za št. 
mesecev  41.225,20       20.893,48       12.458,88       16.332,84       13.334,04       104.244,44      

                            -        

prispevek na plačo 
(bruto*16,1%)    6.637,26         3.363,85         2.005,88         2.629,59         2.146,78         16.783,35      

Skupaj prispevek in 
davek    6.637,26         3.363,85         2.005,88         2.629,59         2.146,78         16.783,36      

                            -        

Regres       672,00            672,00            672,00            672,00            672,00           3.360,00      

                -                      -                      -                      -                      -                        -        

KAD-premija         299,04            291,00            266,88            266,88            266,88           1.390,68      

                            -        

Skupaj stroški plač  48.833,50       25.220,33       15.403,64       19.901,31       16.419,70       125.778,48      

                            -        

Prevoz na delo       264,60         1.020,60            113,40            120,00            900,00           2.418,60      

Prehrana  (3,69*21)       929,88            929,88            929,88            929,88            929,88           4.649,40      

Skupaj drugi prejemki    1.194,48         1.950,48         1.043,28         1.049,88         1.829,88           6.048,00      

                            -        

Skupaj stroški dela (v €)  50.027,98       27.170,81       16.446,92       20.951,19       18.249,58       132.846,48      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRILOGA 4: Izdatki po virih financiranja 

 

    

Sredstva državnega 
proračuna (MOP) 

Sredstva SKZGRS 
Sredstva  

PP 9241, PP 9253 
Donacije in drugi 

prihodki 
Prihodki od prodaje 

storitev na trgu 
Plan 2009 SKUPAJ 

Vrsta 
izdatka 

IZDATKI SKUPAJ 245.246,00 € 179.293,00 € 19.978,00 € 4.400,00 € 6.000,00 € 454.917,00 € 

Izdatki za investicije 17.000,00 € 169.293,00 €       186.293,00 € 

Izdatki za blago in storitve 99.466,00 € 10.000,00 € 16.512,00 € 4.400,00 € 5.400,00 € 135.778,00 € 

Plače in drugi izdatki zaposlenim 128.780,00 €   3.466,00 €   600,00 € 132.846,00 € 

Izdatki financiranja           0,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRILOGA 5: Denarni tok sredstev po sklenjenih pogodbah MOP – izplačila iz proračuna v letu 2008 za KP Kolpa: tekoči transferji, investicijski transferji 

 

Sklenjene pogodbe o financiranju 2008 

Vloženi 

zahtevki 

MOP 

datum 

Materialni stroški Plače Investicije  

sredstva po 

pogodbi 

Izstavljeni 
zahtevki 

Izpl.iz 
proračuna 

MOP 

sredstva po 

pogodbi 

Izstavljeni 
zahtevki 

Izpl.iz 
proračuna 

MOP 

sredstva po 

pogodbi 

Izstavljeni 
zahtevki 

Izpl.iz 
proračuna 

MOP 

št.: 2511-08-06-0005   23.518,20 €     21.143,30 €           

nakazilo plača DECEMBER 2007 4.jan           7.045,54 €       

plača zahtevek JANUAR 08 11.feb         6.933,59 €         

nakazilo plača JANUAR 08 15.feb           6.933,59 €       

plača zahtevek FEBURAR 08 21.feb         7.377,25 €         

nakazilo plača FEBRUAR 08 5.mar           7.377,25 €       

MAT 1/2008 6.mar   11.593,59 €               

plača zahtevek MAREC 08 21.mar         6.832,46 €         

aneks 1, k pog. 2511-08-60-0005 31.mar 61.903,80 €     72.080,70 €           

MAT 2/2008 31.mar   8.128,47 €               

NAKAZILO 00-03-2008 plača MAREC 08 4.apr           1.227,20 €       

nakazilo 00-3-08 plača MAREC 08 4.apr           5.605,26 €       

nakazio 00-3-2008 4.apr     11.593,59 €             

MAT 3/2008 4.apr   1.128,79 €               

zahtevek plača APRIL 08 18.apr         9.951,56 €         

nakazilo MAT 2/2008 23.apr     8.128,47 €             

nakazilo MAT 3/2008  23.apr     1.128,79 €             

MAT 4/2008 30.apr   2.105,38 €               

nakazilo plača APRIL+REGRES 08 5.maj           9.951,56 €       

zahtevek plača MAJ 08 20.maj         7.299,23 €         

MAT 5/2008 20.maj   5.369,67 €               

nakazilo MAT 4/2008 21.maj     2.105,38 €             

MAT 6/2008 2.jun   4.685,06 €               

nakazilo MAT 5/2008 5.jun     5.369,67 €             

nakazilo plača MAJ 2008 5.jun           7.299,23 €       

INVESTICIJE 2511-08-600104 9.jun             50.000,00 €     

plača zahtevek JUNIJ 08 20.jun         7.349,45 €         

MAT 7/2008 18.jun   2.257,36 €               

nakazlio MAT 6/2008 30.jun     4.685,06 €             

nakazilo MAT 7/2008 4.jul     2.257,36 €             

nakazilo plača JUNIJ 08 4.jul           7.349,45 €       

MAT 8/2008 16.jul   5.285,07 €               

plača zahtevek JULIJ 08 20.jul         7.346,23 €         

nakazilo plača JULIJ 08 5.avg           7.346,23 €       

nakazilo MAT 8/2008 8.avg     5.285,07 €             

MAT 9/2008 18.avg   6.165,45 €               

MAT 9/2008-zmanj,za rač.Partner 18.avg   -99,60 €               

plača zahtevek AVGUST 08 20.avg         6.963,73 €         

INV 1/2008 21.avg               1.484,96 €   

nakazilo plača AVGUST 08 5.sep           6.963,73 €       

MAT 10/2008 10.sep   4.687,78 €               

INV 2/2008 10.sep               4.532,40 €   

nakazilo MAT 9/2008 15.sep     6.065,85 €             

plača zahtevek SEPTEMBER 08 20.sep         4.389,42 €         

MAT 11/2008 30.sep   10.539,22 €               

nakazilo plača SEPTEMBER 08 3.okt           4.389,42 €       

NAKAZILO mat 10/2008 3.okt     4.687,78 €             

SKZG nakazilo po pog. 2511-08-600132 7.okt                   

plača zahtevek OKTOBER 08 19.okt         5.743,48 €         

nakazilo INV 1/2008 21.okt                 1.484,96 € 

MAT 12/2008 21.okt   7.648,04 €               

INV 3/2008 21.okt               10.253,66 €   

INV 4/2008 27.okt               23.121,18 €   

INV 5/2008 28.okt               10.586,90 €   

nakazilo plača OKTOBER 08 5.nov           5.743,48 €       

nakazilo INV 2/2008 11.nov                 4.532,40 € 

MAT 13/2008 12.nov   4.653,75 €               

NAKAZILO mat 11/2008 17.nov     10.539,22 €             

NAKAZILO mat 12/2008 17.nov     7.648,04 €             

plača zahtevek NOVEMBER 08 20.nov         8.734,73 €         

MAT 14/2008 27.nov   5.971,79 €               

nakazilo MAT 13/2008 3.dec     4.653,75 €             

nakazilo plača NOVEMBER 08 5.dec           8.734,73 €       

nakazilo MAT 14/2008 3.dec     5.971,79 €             

plača zahtevek DECEMBER 08 19.dec         9.815,83 €         

nakazilo INV 3/2008 22.dec                 10.253,66 € 

nakazilo INV 4/2008 29.dec                 23.121,18 € 

nakazilo INV 5/2008 29.dec                 10.586,90 € 

                      

  

SKUPAJ 85.422,00 € 80.119,82 € 80.119,82 € 93.224,00 € 88.736,96 € 85.966,67 € 50.000,00 € 49.979,10 € 49.979,10 € 

 

   
razpoložljiva 

sredstva MAT 
odprte post. 

MOP 
  

razpoložljiva 
sredstva 
PLAČE 

odprte post. 
Mop 

  
razpoložljiva 
sredstva INV 

odprte post. 
MOP 

SALDO 31.12.2008   5.302,18 € 0,00 €   4.487,04 € 9.815,83 €   20,90 € 0,00 € 



 

PRILOGA 6: Realizacija pogodbe z Občino Črnomelj 

 

Datum 
pogodbe 

Nakazilo 
Sredstva občina Črnomelj Poraba stredstev Občina Črnomelj Saldo 

Sklenjena pogodba 
občina Realizacija nakazil Datum Znesek računa   

29.05.2007   5.000,00 €         

  30.05.2007   3.000,00 €     3.000,00 € 

        12.11.2007 417,00 € 2.583,00 € 

        30.11.2007 852,00 € 1.731,00 € 

        30.11.2007 960,00 € 771,00 € 

        03.12.2007 771,00 € 0,00 € 

  24.12.2007   2.000,00 €     2.000,00 € 

        02.12.2008 1.260,00 € 740,00 € 

SKUPAJ  5.000,00 € 5.000,00 €   4.260,00 €   
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PRILOGA 7: Program porabe sredstev iz naslova presežka Prihodkov nad odhodki iz rezultatov poslovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2005 in 2006, za 
obdobje 1. 3. 2008 do 31. 12. 2010 

 
 

Datum 
pogodbe 

Priliv sredstev 
po pogodbi  

Poraba sredstev  

Opis po programu dela Plan 2009 Plan 2008 
Realizacija 

2008 

Prenos 
sredstev v 
leto 2010 

Skupaj 
razdelitev 

porabe 2008-
2010 

                

20.9.2008 247.205,74 €             

    
3.1 Biotska raznovrstnost in vzpodbujanje 
trajnostne rabe MS 10.000,00 € 4.000,00 € 3.328,72 €   13.328,72 € 

    
3.2 Biotska raznovrstnost in vzpodbujanje 
trajnostne rabe INVESTICIJE 71.561,00 € 66.000,00 € 65.876,64 €   137.437,64 € 

    11.2 Infrastruktura parka INVESTICIJE 57.732,18 €  80.000,00 €     57.732,18 € 

    15. Program nakupa zemljišč (INV) 40.000,00 € 40.000,00 € 13.706,20 €   53.706,20 € 

2009 15.000,00 €             

                

SKUPAJ  262.205,74 €   179.293,18 € 190.000,00 € 82.911,56 € 0,00 € 262.204,74 € 



 

PRILOGA 8: Terminski plan izvedbe del in nalog 

 
Terminski plan izvedbe del in nalog v parku je pripravljen skladno z Uredbo o Krajnskem parku Kolpa, glede na najugodnejše časovno obdobje za 

izvedbo posameznih vrst del in nalog ter glede na vsebino posamezne aktivnosti in pričakovano stanje v parku. 
 

Terminski plan po posameznih aktivnostih prikazuje naslednja tabela. 
 

AKTIVNOST/ČAS JAN FEB MAR
RR 

APR MAJ JUN JUL AVG SEPT OKT NOV DEC 

NAČRTOVANE 
AKTIVNOSTI 
KP KOLPA V 
LETU 2008 

I.1. Delovanje službe JZ KP Kolpa              
II.1. Načrt upravljanja KP Kolpa 
 

            
II.2. Nadzor             
II.3. Biotska raznovrstnost in spodbujanje trajnostne             
II.4. Naravne vrednote             
II.5. Kulturna dediščina in kulturnovarstvene naloge             
II.6. Izobraževanje             
II.7. Oblikovanje in upravljanje podatkovnih baz             
II.8. Ozaveščanje, promocija, trženje             
II.9. Sodelovanje z lokalno skupnostjo             
II.10. Sodelovanje z drugimi institucijami, zavodi             
II.11. Infrastruktura parka             
II.12. Priprava in izvedba domačih in mednarodnih             
II.13. Mednarodno sodelovanje             
II.14. Upravljanje z nepremičninami             
II.15. Program nakupa zemljišč INV             
II.16. Usmerjanje in spodbujanje politike raziskav             
II.17. Spremljanje stanja na območju parka             
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PRILOGA 9: Koledar najpomembnejših načrtovanih dogodkov v Krajinskem parku Kolpa za leto 2009 

 
Zap. 
št. 

Naziv in vrsta 
prireditve - 
(glej opombo) 

Kratek opis prireditve Kraj 
Izvajanja 

 
Datum 

 

Organizator 
prireditve  

Naslov, telefon, faks, 
spletna stran, e-naslov 

1  
Prvomajski pohod na 
Lipovec 

 
Srednje težak pohod, trajanje cca 5 ur, 
primeren za otroke od 10 let dalje in za 
odrasle do 60. leta, tudi za družine. Na 
poti vas čakajo presenečenja in nagrade. 
Lipovec je hrib na robu Bele krajine. Z 
vrha je čudovit razgled po dolini Kolpe. 
Startnina je 8 €. V ceno so všteti 
spominska majica in malica ter napitki 
med pohodom. 
 

 
Stari trg ob Kolpi - 
Sodevci 

 
2. 5. 2009 
s pričetkom 
ob 9. uri 

 
Polansko turistično 
športno društvo  
Stari trg ob Kolpi 

 
Stari trg ob Kolpi 37, 
+386 40 753 355, 
www.polanskotsd.si, 
info@polanskotsd.si. 
 

2  
Stari trg praznuje 

 
Prireditev ob krajevnem prazniku. Na 
prireditvi nastopajo člani domače folklorne 
skupine in Sodevski tamburaši. 

 
Stari trg ob Kolpi - 
prireditveni prostor 
pod šotorom 

 
6. 6. 2009 
s pričetkom 
ob 16. uri 

 
KS Stari trg ob Kolpi in 
KD Stari trg ob Kolpi 

 
Stari trg ob Kolpi 37, 
+386 41 740 798 
+386 40 753 355, 
www.polanskotsd.si, 
info@polanskotsd.si. 
 

3  
Pohod po Trški poti v 
sklopu prireditve Stari trg 
praznuje 

 
Označena pot vodi v prijetnem naravnem 
okolju med kmetijami, ob Kolpi, 
mimogrede se vzpnemo na Sodevsko 
steno ter se mimo Sodevskega kala in 
Šintarja ter Trškega kala vrnemo v Stari 
trg. Primeren je za vse generacije in traja 
cca 4-5 ur zmerne hoje. 
Startnina je 5 €. V ceno so všteti topla 
malica, napitek na poti in spominek. 
 

 
Stari trg ob Kolpi 

 
6. 6. 2009 
s pričetkom 
ob 9. uri 

 
Polansko turistično 
športno društvo  
Stari trg ob Kolpi 

 
Stari trg ob Kolpi 37, 
+386 40 753 355, 
www.polanskotsd.si, 
info@polanskotsd.si. 
 

4  
Četrti mednarodni 
šahovski turnir Kolpa 
2009 v sklopu prireditve 

 
Potek turnirja: otvoritev ob 9. uri (nastop 
pevske skupine Polanski odmev, govor 
predsednika KS Stari trg); igra se 7-9 kol; 
po 5. kolu je malica; po zadnjem kolu 

 
Dvorana osnovne 
šole Stari trg ob 
Kolpi 

 
6. 6. 2009 
s pričetkom 
 ob 9. uri 

 
Šahovski klub  
Caissa 

 
Prelesje, 8342 Stari trg ob 
Kolpi 
+386 31 321 518 



 
64 

Stari trg praznuje (okoli 14. uri) je razglasitev zmagovalca in 
podelitev nagrad; sledi neobvezna 
šahovska simultanka z znanim 
velemojstrom; druženje in ogled 
Poljanske doline. Prijavnina je 5 €. V ceno 
sta všteta topla malica in spominek. 

 

 
 
 
 

www.polanskotsd.si, 
info@polanskotsd.si. 
 

5  
Tradicionalna gasilska 
veselica 

 
Zabaval nas bo kakovosten ansambel, 
imeli bomo bogat srečelov, nudili bomo 
avtohtono belokranjsko kulinariko – 
jagenjček in odojek z ražnja in seveda 
kupica belokranjskega vina. 
 
 

 
Prireditveni prostor 
pod šotorom pri 
gasilskem domu v 
Starem trgu ob Kolpi 

 
6. 6. 2009 
s pričetkom 
 ob 20. uri 

 
PGD Stari trg ob Kolpi 

 
Stari trg ob Kolpi 37, 
+386 31 876 409, 
www.polanskotsd.si, 
info@polanskotsd.si. 
 

6  
Turnir v malem nogometu 
za pokal Starega trga ob 
Kolpi v sklopu prireditve 
Stari trg praznuje 

 
Prijavljene ekipe se pomerijo na 
tradicionalnem celodnevnem turnirju za 
pokal Starega trga. Prijave zbiramo do 
petka, 5. 6. 2009 do 19. ure, ko bo tudi 
žreb. Pristopnina je 60 € in se plača na 
račun društva: TRR:0243-0255743845 do 
5. 6. 2009 ali ob žrebu. Nagradni sklad 
1000 € + pokali ter praktične nagrade. 
Za okrepčila je poskrbljeno. 
 

 
 
Asfaltno igrišče v 
Starem trgu ob Kolpi 

 
7. 6. 2009 
s pričetkom 
 ob 8. uri 

 
Polansko turistično 
športno društvo  
Stari trg ob Kolpi 

 
Stari trg ob Kolpi 37, 
+386 41 399 486, 
www.polanskotsd.si, 
info@polanskotsd.si 

7  
Polanska puharija 

 
Prikaz starodavnega načina lova na polhe, 
pokušina polhovih jedi na star polanski 
način. 
Pristopnina je 8 €. V ceno so všteti 
spominska majica, divjačinski golaž in 
pokušina polhov ter kostanja. 

 

 
Stari trg ob Kolpi -  
Lovska koča na 
strelišču pri 
Radenskem kalu. 
Zbiranje v Starem 
trgu pri gasilskem 
domu do 15.50 ure. 

 
3. 10. 2009 
s pričetkom 
 ob 16. uri 

 
Polansko turistično 
športno društvo  
Stari trg ob Kolpi 

 
Stari trg ob Kolpi 37, 
+386 41 359 073 
www.polanskotsd.si, 
info@polanskotsd.si 

8  
Kulturna prireditev Naj 
roža cveti 

 
Zaključek vsakoletnega projekta Najlepša 
domačija - najlepša vas. 
Ob zvokih tamburaških skupin bomo 
objavili zmagovalce akcije in jim podelili 
priznanja. 

 
Dvorana osnovne 
šole 
Stari trg ob Kolpi 

 
5. 12. 2009 
s pričetkom 
 ob 19. uri 

 
Polansko turistično 
športno društvo  
Stari trg ob Kolpi 

 
Stari trg ob Kolpi 37, 
+386 41 711 940, 
www.polanskotsd.si, 
info@polanskotsd.si. 
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9  
Dedek mraz v vsako vas 

 
Dedek mraz s sanmi ali na zapravljivčku s 
konjsko vprego z vsem svojim 
spremstvom obišče otroke v Poljanski 
dolini ob Kolpi in jih obdari.  
 

 
Vasi v KS Poljanska 
dolina in KS Sari trg 
ob Kolpi 

 
28. 12. 2009 
od 10. ure 
dalje 

 
Polansko turistično 
športno društvo  
Stari trg ob Kolpi 

 
Stari trg ob Kolpi 37, 
+386 41 359 073 
www.polanskotsd.si, 
info@polanskotsd.si 
 


