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1 SPLOŠNI DEL 

 

1.1 Predstavitev javnega zavoda Turizem Grosuplje 

Javni zavod Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« je Občinski svet Občine 

Grosuplje z Odlokom ustanovil 14. 12. 2016 z namenom in poslanstvom izvajanja javne službe 

občinskega programa turizma, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje turističnih objektov v 

Občini Grosuplje ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in 

drugih del s področja turizma in promocije na območju Občine Grosuplje. 

 

Zavod udejanja sprejeto strategijo Občine Grosuplje na področju turizma s tem, da povezuje vse 

dejavnike na teh področjih, da sam organizira in izvaja programe in projekte, da ustvarja nove 

produkte, da vzpostavi in izvaja učinkovit in usklajen sistem in način promocije ter da 

gospodarno upravlja in vzdržuje objekte ter zavarovano območje, dane mu v upravljanje s strani 

Občine Grosuplje. 

 

S tem zavod zagotavlja in ustvarja organizacijske, materialne in prostorske pogoje za razvoj 

turizma ter za ustvarjanje neposrednih in posrednih učinkov na tem in ostalih področjih v občini 

Grosuplje. 

 

1.2 Poslanstvo zavoda  

Po Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Grosuplje zavod kot javno službo izvaja 

občinski program turizma, ki obsega naslednje dejavnosti in storitve, ki se izvajajo v javnem 

interesu: 

–   spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti turizma, razvoja turizma 

ter promocijo turizma v občini Grosuplje,  

– upravljanje in vzdrževanje lokalno pomembnih turističnih objektov,  

– uveljavljanje turističnih društev in organizacij,  

– izobraževanje ter raziskovanje za potrebe turistične in promocijske dejavnosti, 

– zagotavljanje sredstev za realizacijo dela lokalnega programa razvoja turizma,  

– opravljanje nalog v zvezi z upravljanjem Krajinskega parka Radensko polje. 
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1.3 Osnovni podatki 

Ime zavoda: Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« 

Skrajšano ime zavoda: Turizem Grosuplje 

Sedež zavoda: Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje 

Matična številka: 8045526000 

Davčna številka: 38149079  

Številka podračuna, odprtega pri banki Slovenije: SI56 0123 2600 0000 151 

Datum vpisa v sodni register: 08. 09. 2017 

Telefon: 01/7862 574 

Naslov elektronske pošte: info@visitgrosuplje.si  

Naslov spletnega mesta: www.visitgrosuplje.si 

 

1.4 Organi javnega zavoda Turizem Grosuplje 

Organi zavoda so: svet zavoda, direktor in strokovni vodja. 

 

1.4.1 Svet zavoda 

Svet zavoda deluje v sestavi: 

- Alojz Bavdek, predsednik 

- Suzana Zupanc Hrastar, članica 

- Rajko Janša, član 

- Nataša Škoda, članica 

- Janez Svetek, član 

 

1.4.2 Direktor 

Direktorica zavoda je bila do dne 24.10.2021 Petra Zakrajšek, od dne 25.10.2021 dalje pa Mihael 

Hočevar.  

 

1.4.3 Strokovni vodja 

Strokovna vodja v letu 2021 je bila mag. Tina Mikuš, vodja notranje organizacijske enote 

Krajinski park Radensko polje. 

 

 

 

 

 

 

http://www.visitgrosuplje.si/
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2 VSEBINSKI DEL 

2.1 Finančne zadeve 

2.1.1 Financiranje dejavnosti 

2.1.1.1 Financiranje dejavnosti zavoda 

Zavod je z Občino Grosuplje sklenil Pogodbo o financiranju dejavnosti za leto 2021, ki se nanaša 

na financiranje dejavnosti, za katere so v proračunu občine zagotovljena sredstva na naslednjih 

proračunskih postavkah: 

- 0504011 Občinske prireditve, podkonto 413302, 

- 0514002 Promocijske naloge, podkonto 413302,  

- 0514022 Zavod za turizem in promocijo Grosuplje, podkonto 413300, 413301, 413302, 

413310 in 432300. 

Na Občino Grosuplje smo tako skladno s pogodbo mesečno izstavljali zahtevke za nakazilo 

sredstev. 

2.1.1.2 Financiranje dejavnosti Krajinskega parka Radensko polje 

Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje (Ur. list RS, 

št. 80/2018) je bilo upravljanje krajinskega parka v letu 2018 poverjeno Zavodu za turizem in 

promocijo »Turizem Grosuplje«.  

Ustanovitelja krajinskega parka, Občina Grosuplje in Ministrstvo za okolje in prostor, sta na 

podlagi Uredbe zavezana k skupnemu financiranju delovanja krajinskega parka tako, da 

Ministrstvo za okolje in prostor zagotavlja 67 odstotkov, Občina Grosuplje pa 33 odstotkov 

finančnih sredstev, določenih na podlagi finančno ovrednotenega letnega programa dela zavoda, 

v delu, ki se nanaša na krajinski park.  

 

Z ustanoviteljema je zavod sklenil ločeni pogodbi za izvedbo nalog ter financiranje nalog 

upravljanja Krajinskega parka Radensko polje v letu 2021, na podlagi katerih smo jima mesečno 

pošiljali zahtevke za povračilo dejanskih stroškov v deležih, določenih z Uredbo. Zahtevki so se 

nanašali na povračilo stroškov plač, fiksnih materialnih, programskih materialnih in 

investicijskih stroškov. 
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2.1.2 Poslovanje zavoda 

2.1.2.1 Računovodske storitve 

Zavod je imel tudi v letu 2021 sklenjeno pogodbo o računovodskih storitvah z zunanjim 

računovodskim servisom Forti2 računovodstvo d.o.o., ki pa je v zadnjem kvartalu poslal 

odpoved k pogodbi in je storitve opravljal do 31.12.2021.  

2.1.2.2 Obratovalni stroški 

Poslovni prostori zavoda se nahajajo v prvem nadstropju starega dela knjižnice Grosuplje, zato 

smo s 01.04.2019 s Knjižnico Grosuplje sklenili Dogovor o kritju stroškov uporabe knjižničnih 

prostorov na Adamičevi cesti 15 v Grosupljem. Zavod je zavezan k plačevanju 5,89% stroškov, ki 

se nanašajo na: 

- elektriko, 

- vodo (stara hiša), 

- ogrevanje, 

- protivlomno in protipožarno varovanje objekta, 

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 

Knjižnica Grosuplje sicer plačuje tudi druge stroške, ki pa jih dogovorjeno ne bodo zaračunavali 

zavodu. To so: 

- vzdrževalna dela na toplotni postaji, 

- čiščenje okolice stavbe, 

- stroški intervencije varovanja, če se ne nahajajo na prostore v naši uporabi, 

- stroški vzdrževanja sistema varovanja, 

- stroški odvoza smeti.  

Knjižnica Grosuplje zavodu na podlagi dejansko izstavljenih računov dobaviteljev oz. izvajalcev, 

mesečno izstavlja zahtevke za plačilo.  

2.1.2.3 Čiščenje poslovnih prostorov 

Za čiščenje poslovnih prostorov zavoda je bila v letu 2020 sklenjena pogodba s čistilnim 

servisom, ki že čisti knjižnične prostore. Omenjen čistilni servis je čiščenje opravljal tudi v letu 

2021.  

2.1.2.4 Gotovinsko poslovanje 

Za namen gotovinskega poslovanja in varno hrambo gotovine je bil opravljen nakup manjšega 

sefa, za uporabo v Turističnem info centru v Žabji hiši. V tam namen pa še vedno v veljavi ostaja 

Pogodba o odprtju in vodenju gotovinskega NLB Poslovnega računa za proračunske uporabnike, 

na katerega se polaga gotovina, prejeta iz naslova izvajanja lastne dejavnosti (npr. plačila 

turističnih vodenj na lokaciji, prodaja spominkov, itd.), ki smo jo v preteklosti sklenili z NLB d.d..  
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2.2 Kadrovske zadeve 

2.2.1 Organizacijska shema in kadrovski načrt 

 

 

Kadrovski načrt Zavoda za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« 

Zap. 
št. 

Šifra del. 
mesta Naziv 

Zahtevana 
izobrazba 

Št. 
sistemat. 
del. mest 

Zasedba del. 
mest 

31.12.2021 

1 B017850 Direktor VII/1 1 1 

2 I016061 
Višji področni referent I - splošne, 
organizacijske in finančne zadeve VI 1 1 

3 I017160 
Višji področni svetovalec II - področje 
turizma VII/2 1 1 

4 I017946 
Vodja Krajinskega parka Radensko 
polje VII/2 1 1 

5 I017113 
Področni svetovalec III - varstvo 
narave VII/1 1 1 

6 I017113 

Področni svetovalec III - projektna 
zaposlitev LIFE AMPHICON do 
31.12.2026 VII/1 1 1 

7 I015060 Turistični informator III -TIC V 1 0 

8 I017041 Naravovarstveni nadzornik II VII/1 1 0 

 

Direktor 

 

VII/1 

44 

B017850 

 

Višji področni 

svetovalec II – področje 

turizma 

VII/2 47 

I017160 37 

 

Vodja Krajinskega parka 

Radensko polje    

VII/2 50 

I017946 40 

 

Višji podr. referent I – 
splošne, organizacijske 

in finančne zadeve 
 

VI 34 

I016061 24 

 

 

 

 

 

 

Turistični informator III 

– TIC 

V 32 

I015060 22 

 

Področni svetovalec III – 
varstvo narave 

 
 

VII/1 40 

I017113 30 

 

Področni svetovalec III – 
projektna zaposlitev 

LIFE AMPHICON 
 

VII/1 40 

I017113 30 

 

Naravovarstveni 

nadzornik II 

VII/1 43 

I017041 33 
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2.2.2 Kadrovska zasedba zavoda 

 

Zavoda za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« se je v letu 2021 soočal s kratkoročno 

kadrovsko stisko, saj sta tako direktorica zavoda, kot vodja KPRP podali odpoved.  

 

V ta namen je zavod avgusta 2021 objavil razpis za delovno mesto direktor, katerega je svet 

zavoda potrdil dne 17.9.2021 ter razpis za vodjo krajinskega parka, pri katerem ni bil v letu 

2021 izbran noben kandidat.  

 

Zavod je v avgustu 2021 objavil razpis za prosto delovno mesto Naravovarstveni nadzornik II, 

vendar je komisija ocenila, da noben od prijavljenih kandidatk in kandidatov, ni bil primeren. 

Razpis je zavod ponovno objavil v decembru 2021, kjer je komisija izbrala primernega kandidata 

za delovno mesto Naravovarstveni nadzornik II.  

 

V letu 2021 smo zaradi situacije s koronavirusom delovali precej omejeno – veliko je bilo 

koriščenja varstva otrok, čakanja na delo, bilo pa je tudi veliko bolniških odsotnosti. 

 

2.3 Obveznosti do ustanovitelja 

Z ustanoviteljem Občino Grosuplje smo se v letu 2021 sestajali na kolegijih, na katerih smo 

pregledovali izvedene in planirane aktivnosti v zavodu. 

2.4 Svet zavoda 

2.4.1 Člani sveta zavoda 

Najpomembnejši organ zavoda je svet javnega zavoda, njegov mandat traja štiri leta. Trenutna 

sestava sveta zavoda deluje v mandatnem obdobju 2018 - 2022. V letu 2021 je svet zavoda štel 5 

članov, in sicer: 

a) Predstavniki ustanovitelja: 

- Rajko Janša, član 

- Nataša Škoda, članica 

- Janez Svetek, član 

b) Predstavnik zainteresirane javnosti: 

- Alojz Bavdek, predsednik 

c) Predstavnik ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave: 

- Suzana Zupanc Hrastar, članica 
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2.4.2 Seje sveta zavoda 

Seje sveta zavoda se sklicujejo po potrebi, v upravičenih primerih pa se lahko opravi tudi 

korespondenčna seja. 

 

V letu 2021 je bilo izvedenih 8 rednih in 1 dopisna seja sveta zavoda.  

 

2.5 Prihodi in prenočitve turistov 

Epidemija koronavirusa, ki je Slovenijo in svet nenadoma ohromila v letu 2020, je zagotovo 

najbolj prizadela turistično panogo. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) 

Slovenija, v prvem kvartalu 2021, niso beležili podatkov o prihodih in nočitvah turistov, tako da 

je podatke za leti 2020 in 2021 težko primerjati. Je pa iz podatkov razvidno, da se obisk turistov 

počasi vrača v čase pred pojavom bolezni Covid-19.  

2020* 2021*

Prihodi turistov 781 400

Prenočitve 

turistov
1.220 677

Prihodi turistov 3.775 6.511

Prenočitve 

turistov
4.758 7.838

Grosuplje

Domači

Tuji

 

Vir: Statistični urad RS 

* Leto 2020 ne vključuje podatkov za mesec december (v času priprave poročila, na SURS še niso bili dostopni) 
Vir: Statistični urad RS 
*Leto 2021 ne vključuje podatkov za 1. kvartal ter za mesec december. 

 

Glede na situacijo s koronavirusom in omejitvami v zvezi s potovanji, je razumljivo, da se je v 

primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu zmanjšal predvsem delež prihodov in prenočitev 

tujih turistov.  

2.6 Dogodki in prireditve 

Kot že rečeno, je epidemija novega koronavirusa dodobra zaustavila utrip življenja, ki smo ga 

poznali do takrat. Tako smo bili v letu 2021 primorani odpovedati vse načrtovane prireditve: 

- spuščanje »gregorčkov«  

- kolesarski maraton treh občin 

- slavnostno sejo občinskega sveta ob 25-letnici Občine Grosuplje 

- tradicionalni festival »Grosuplje v jeseni«, ki bi bil jubilejni 10. ter »Grosupeljski 

tek«, ki se odvija v sklopu festivala 
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Smo pa v vmesnem času, ko so bili ukrepi za zajezitev širjenja okužb s Covid-19 nekoliko 

sproščeni, vseeno uspeli izvesti otvoritev Žabje hiše, izvesti prireditev za Olimpijsko baklo ter 

postaviti jaslice na Adamičevi ploščadi v centru mesta.  

 

2.7 Promocija 

Zaradi situacije s koronavirusom in odpovedi vseh tradicionalnih prireditev v občini, smo svoje 

delo usmerili predvsem v promocijo, saj je bil to ključni moment, da v našo občino skušamo 

privabiti čim več domačih turistov. 

 

2.7.1 Socialna omrežja 

Tudi v letu 2021 smo nadaljevali z rednimi objavami na družbenih omrežjih Facebook in 

Instagram,  

Facebook statistika strani Turizma Grosuplje v preteklem letu je naslednja: 

- število objav: cca. 250 

- število sledilcev na dan 31. 12. 2021:  1.582 

- število všečkov strani na dan 31. 12. 2021:  1.526  

 

Instagram statistika: 

- število objav: 128 

- število sledilcev: 718 (podatek februar 2022, saj Instagram ne omogoča selekcioniranega 

vpogleda v preteklo obdobje).  
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2.7.2 Promocija v Hotelu Grosuplje 

V letu 2021 se je ponovno odprl Hotel Grosuplje, kjer so poleg igralnice Admiral, začeli z 

opravljanjem gostinske dejavnosti ter z oddajanjem hotelskih sob.  Z vodstvom Hotela Grosuplje 

smo se dogovorili za brezplačno postavitev promocijskega stojala za brošure in zloženke, ki so 

namenjene vsem obiskovalcem igralnice, restavracije in hotela. 

 

2.7.3 Oglaševanje  

Promocija zavoda in turističnih znamenitosti občine je potekala z oglaševanjem v različnih 

medijih: 

a) oglaševanje v brošuri Mreža postajališč za avtodome (MPzA), 

b) radijska promocija na Radiu 1 in Radiu Veseljak, 

c) predstavitev turističnih destinacij na spletnem portalu www.kamzmulcem.si, 

d) postavitev totemov, 

e) postavitev klopc ljubezni na Kuclju in pri Žabji hiši, 

f) oglaševanje v Krim pobarvanki (Policijski sindikat Slovenije), 

g) oglaševanje v medijih Media24 (njena.si, svet24.si), 

h) predstavitev Krajinskega parka Radensko polje na spletni strani 

www.naravniparkislovenije.si , 

i) predstavitev zavoda na lastni spletni strani www.visitgrosuplje.si. 

 

http://www.kamzmulcem.si/
http://www.naravniparkislovenije.si/
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2.7.4 Občinsko glasilo Grosupeljski odmevi 

V občinskem glasilu Grosupeljski odmevi smo redno objavljali prispevke s področja turizma ter 

nadaljevali z objavami v rubriki Zelene novičke Radenskega polja.  
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2.8 Upravljanje z objekti 

2.8.1 Varovana kolesarnica za električna kolesa 

Na podlagi pogodbe za upravljanje, vzdrževanje, nadzor, spremljanje meritev in 24-urno 

dežurstvo varovane kolesarnice s solarnimi paneli v Grosupljem, ki jo imamo sklenjeno z  

Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), smo tudi v lanskem letu 

morali mesečno oddajati poročila v zvezi z zasedenostjo, številom uporabnikov in zadovoljstvom 

uporabnikov. K omenjenemu poročanju smo zavezani do 31. 03. 2025. 

 

2.8.2 Turistična info točka Tabor Cerovo 

Z Občino Grosuplje smo v letu 2020 sklenili Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z 

upravljanjem turistične točke Tabor Cerovo. Za objekt smo v preteklosti tudi že sklenili pogodbo 

o tehničnem varovanju s podjetjem R-Unigard d.o.o., za redno vzdrževanje samega objekta, 

njegove okolice ter čiščenje sanitarij pa smo sklenili Pogodbo o poslovnem sodelovanju s 

turističnim društvom Tabor Št. Jurij. 

 

2.8.3 Žabja hiša 

Z Občino Grosuplje smo v letu 2021 sklenili Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z 

upravljanjem in uporabo naravovarstvenega centra Žabja hiša – center ohranjanja narave. Za 

objekt smo že sklenili pogodbo o tehničnem varovanju s podjetjem R-Unigard d.o.o. ter pogodbo 

za čiščenje notranjih prostorov ter zunanje okolice z Jakom Jakličem s.p. 
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2.9 Sodelovanje 

2.9.1 Skupna občinska uprava SOU 5G 

Zavod je tudi v preteklem letu veliko sodeloval s Skupno občinsko upravo SOU 5G, ki je skupni 

organ petih občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje. 
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Sodelovanje se je nanašalo na aktivnosti iskanja projektov za črpanje evropskih sredstev.  

 

2.9.2 RDO Osrednja Slovenija 

Povezovanju zavoda z Regionalno destinacijsko organizacijo (RDO Osrednja Slovenija), ki ga 

izvaja Turizem Ljubljana pripisujemo še posebej veliko pomembnost, zato smo ohranjali stalne 

stike s koordinatorko RDO.  Zaradi situacije s koronavirusom se je mnogo aktivnosti tako 

preselilo na splet.  

 

2.9.3 Turistična društva 

Sodelovanje z lokalnimi turističnimi društvi v preteklem letu ocenjujemo kot zelo dobro. 

Sodelovanje je potekalo na področju priprave nove turistične vsebine, promocijskih tiskovin, 

nudili pa smo jim tudi strokovno in tehnično pomoč. Z vsemi predsedniki smo v decembru 

opravili skupni sestanek, na katerem smo se dogovorili o bodočem načinu dela.  

 

2.9.4 Lokalno prebivalstvo 

Dialog s prebivalci na območju krajinskega parka Radensko polje je izjemno pomemben. Zaradi 

strahu, ki je ob ustanovitvi zavoda kot upravljalca krajinskega parka, zavladal med lokalnimi 

prebivalci, je redna komunikacija z njimi in njihovo vključevanje v dogajanje, ključnega pomena. 

Odziv je bil pozitiven, zato to prakso ohranjamo tudi v bodoče.  

2.10 Ostalo 

2.10.1  Projekti 

V letu 2021 je Turizem Grosuplje bil partner oz. je sodeloval v naslednjih projektih: 

- LIFE AMPHICON 

- INTERREG SLO-HR Vezi narave 

- NOVREŠKI MEHANIZEM 
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2.10.1.1 LIFE AMPHICON  

V sklopu sedemletnega projekta LIFE AMPHICON, ki bo trajal do 31. 12. 2026, so se v letu 2021 

izvajale naslednje aktivnosti: 

- izvajali smo delavnice na temo ohranjanja habitatov in populacij dvoživk. Zaradi 

omejitev COVIDA 19 smo veliko delavnic izvedli v razredih po šolah in vrtcih, nekaj delavnic pa 

tudi v živo pri Žabji hiši. 

- sodelovali smo pri izvedbi kviza SNP za šolsko leto 2020/21 na temo dvoživk za 

osnovnošolce in pri pripravi novega kviza za šolsko leto 2021/22 na temo rastlin, 

- pripravili in izdelali smo koledar 2022 kot knjižno kazalo z dvoživkami, 

- izvedli smo 21 nočnih popisov dvoživk, na predelu ceste Mlačevo – Račna, kjer ni bila 

postavljena ograja v sklopu akcije »Pomagajmo žabicam čez cesto«, 

- v sklopu priprave dokumentacije za vzpostavitev in obnovo habitatov za dvoživke in 

pridobitev dovoljenj smo izvajali aktivnosti trasiranja območij primernih za gradnjo podhodov 

in obnovo habitatov - sodelovali smo s strokovnim partnerjem projekta in ZRSVN, 

- v sodelovanju s Filozofsko fakulteto, oddelek za geografijo, smo izvedli terensko 

sondiranje ustreznosti podlage za izgradnjo mlak za dvoživke 

- sodelovali smo pri navezovanju stikov z lastniki zemljišč in pri dogovorih za odkup 

zemljišč s strani OG, 

- sodelovali smo pri pripravljanju komunikacijske strategije projekta, 

- sodelovali smo pri pripravljanju strategije interpretacije narave, 

- sodelovali smo pri zasnovi načrtov za interpretacijsko pot na radenskem polju in  

pripravi načrtov interpretacijskih orodij, učilnice v naravi, klopi in info tabel, 

- sodelujemo pri pripravi strokovnih in promocijskih vsebin in objavljanju le teh v raznih 

medijih (spletna stran, FB, radio, časopis in TV), 

- sodelovali smo z raznimi deležniki na temo ohranjanja in vzpostavljanja habitatov za 

dvoživke na nacionalni ravni: LIFE NATURAVIVA, LIFE Artemis, Skupnost naravnih parkov 

Slovenije, 

- pripravljali smo redna finančna in vsebinska poročila za potrebe projekta. 

 

2.10.1.2 INTERREG SLO-HR Vezi narave 

Pri INTERREG-ovem projektu Vezi narave smo sodelovali pri pripravi in postavitvi vsebin znotraj 

Centra za ohranjanje narave Žabja hiša. 

2.10.1.3 Norveški finančni mehanizem 

Sodelovali smo pri pripravi in prijavni projekta Zagon – znanje za gospodaren odnos do narave na 

Norveški Finačni mehanizem, kjer bomo partner projekta. 
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2.10.2 Pomagajmo žabicam čez cesto 

Tudi v letu 2021 je bila izvedena akcija »Pomagajmo žabicam čez cesto«, katere cilji so bili: 

- postavitev zaščitnih ograj za dvoživke na najbolj kritičnih odsekih regionalne ceste Malo 

Mlačevo – Velika Račna, 

- prešteti in popisati ujete dvoživke (monitoring selitve dvoživk), 

- prenesti oz. rešiti pred povozom čim večje število dvoživk, 

- opozoriti na problematiko povoza dvoživk s ciljem na trajnejše rešitve. 

 

2.10.3  Literarni natečaj »Postani pisatelj-ica za en dan« 

Turizem Grosuplje je z namenom promocije Žabje hiše izvedel literarni natečaj z naslovom 

“Postani pisatelj-ica za en dan.” Natečaj je potekal od 1. 9. – 29. 10. 2021. K sodelovanju smo 

povabili učence in učenke 4. ter 5. razredov osrednjeslovenskih šol. Prejeli smo kar nekaj 

zanimivih zgodbic, med katerimi je strokovna komisija izbrala najboljše. 

 

Otroška domišljija je res brez meja in prebiranje prispelih zgodbic nam je bilo v veselje. 

Najboljše in nagrajene 4 zgodbice so bile: 

 

1. Žabodivščina (OŠ Ketteja in Murna, Ljubljana), 

2. Žabec Štefan na Radenskem polju (OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani), 

3. Žabec in Žabka (OŠ Ketteja in Murna, Ljubljana) in Žabji sendvič (OŠ 27. julija, Kamnik). 
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3 RAČUNOVODSKO POROČILO ZAVODA ZA TURIZEM IN PROMOCIJO »TURIZEM 

GROSUPLJE« ZA LETO 2021 

 
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE:  

➢ Bilanco stanja  

➢ Izkaz prihodkov in odhodkov: 

- Po načelu denarnega toka  

- Po načelu prihodkovno odhodkovnega toka 

 

ZAKONODAJA, KI JE BILA UPOŠTEVANA PRI VODENJU POSLOVNIH KNJIG  

 

Letno poročilo za leto 2021 je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov:  

- Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in kasnejše spremembe);  

- Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 

kasnejše spremembe);  

- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09  in kasnejše spremembe);  

- Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 

javnega prava (Ur. l. RS, št. 134/03 in kasnejše spremembe);  

- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02 in kasnejše spremembe);  

- Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05 in kasnejše spremembe); 

- Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona 

o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 117/02, in kasnejše spremembe).  

3.1 Bilanca stanja 

V bilanci stanja so podatki o stanju in obveznosti do njihovih virov na dan 31. 12. 2021. 

3.1.1 Sredstva 

Sredstva so v bilanci razdeljena na: 

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

B) Kratkoročna sredstva 

C) Zaloge 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
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Zavod med dolgoročnimi sredstvi prikazuje vrednost nepremičnin in opreme. Ostalih vrst 

dolgoročnih sredstev Zavod nima. 

 

Prikaz vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2021:  

Naziv 

Nabavna 

vrednost  

Popravek 

vrednost  

Neodpisana 

vrednost  

Odpisanost 

sredstev v % 

Zemljišča 30.778 EUR  30.778 EUR  

Oprema 77.681 EUR 26.407 EUR 51.274 EUR 34,0 

 

Odpis se opravlja po metodi enakomernega časovnega amortiziranja z uporabo predpisanih 

amortizacijskih stopenj. 

 

Nabavna vrednost nepremičnin in opreme se je v letu 2021 povečala za  55.116 EUR. 

Opis osnovnega sredstva Nabavna 

vrednost 

Zemljišče 30.778 EUR 

Električna kolesa (3x) 6.066 EUR 

Zunanji disk SSD 4TB (3x) 6.280 EUR 

Prenosnik 1.232 EUR 

Diskovna postaja   4.819 EUR 

Tablični računalnik 200 EUR 

Table-usmerjevalne, označevalne 936 EUR 

Klopca ljubezni (2x) 680 EUR 

Označevalni stebri totem (21x) 4.125 EUR 

Skupaj 55.116 EUR 

 

Nakup nove opreme je v višini 33.842 EUR financiralo Ministrstvo za okolje in prostor,  

10.000 EUR Občina Grosuplje, 6.066 EUR Podnebni sklad RS , 5.208 EUR nove opreme je bilo 

financiranih iz lastnih sredstev. 

 

Popravki vrednosti so se v letu 2021 povečali skupaj za 11.696 EUR iz naslova obračunane 

amortizacije. 
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B) KRATKOROČNA SREDSTVA 

Kratkoročna sredstva so: denarna sredstva pri bankah in drugih finančnih ustanovah, denarna 

sredstva v blagajni, kratkoročne terjatve do kupcev in kratkoročne terjatve do uporabnikov 

enotnega kontnega načrta. 

 

Pregled stanja kratkoročnih sredstev na dan 31. 12. 2021: 

 

Denarna sredstva 91.644 EUR 

Denarna sredstva v blagajni 420 EUR 

Kratkoročne terjatve do kupcev 0 EUR 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 19.414 EUR 

Kratkoročne terjatve do ZZZS-ref. boleznin 725 EUR 

Skupaj 112.203 EUR 

 

Denarna sredstva predstavljajo sredstva na podračunu Uprave za javna plačila. Terjatev do 

kupcev konec leta 2021 ni bilo. 

 

Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo dotacijo Občine Grosuplje za 

mesec december 2021 in sredstva za upravljanje Krajinskega parka Radensko polje v višini 

15.158 EUR ter dotacijo Ministrstva za okolje in prostor za mesec december 2021 v višini 4.256 

EUR. Terjatve do ZZZS – to je vrednost zahtevkov za refundacijo boleznin za mesec  december 

2021. 

 

C) ZALOGE 

Zalog ni. 

 

3.1.2 Obveznosti do virov sredstev 

Obveznost do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjena na naslednje postavke: 

A) Kratkoročne obveznosti 

B) Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

 

A) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

Med kratkoročnimi obveznosti sodijo obveznosti do zaposlenih, obveznosti do dobaviteljev, 

druge kratkoročne obveznosti ter pasivne časovne razmejitve. 

1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  
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Med kratkoročnimi obveznostmi izkazujemo obveznosti do zaposlenih za plače in nadomestila 

ter dohodnino, prispevke od plač ter povračila za prehrano, prevoz in ostala povračila , ki bodo 

izplačane v mesecu januarju 2021.  

 

Obveznost za čiste plače 7.195 EUR 

Prispevki in davki iz plač 3.704 EUR 

Prehrana 325 EUR 

Prevoz na delo 169 EUR 

Ostala povračila zaposlenim 255 EUR 

Skupaj 11.648 EUR 

 

2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2021 znašajo 3.955 EUR. To so obveznosti, 

ki imajo zapadlost v letu 2022. Zavod nima zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev, 

saj plačuje material in storitve v dogovorjenih plačilnih rokih. Posebej se v bilanci stanja 

izkazujejo obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta. 

 

Dobavitelji 3.164 EUR 

Obveznosti do uporabnikov EKN 791 EUR 

Skupaj 3.955 EUR 

 

3. Druge kratkoročne obveznosti  

Druge kratkoročne obveznosti predstavljajo obveznosti za prispevke delodajalca v višini      

1.925 EUR, obveznosti za izplačilo podjemnih pogodb 491 EUR. 

 

 

B) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

Vsa sredstva, ki jih ima Zavod v upravljanju so last ustanoviteljice, Občine Grosuplje. Obveznosti 

se evidentirajo v skupini 98 in so z Občino Grosuplje usklajene. 

Dolgoročne obveznosti iz naslova sredstev v upravljanju so se zmanjšale za obračunano 

amortizacijo in povečale za sofinancirana sredstva s stani Občine Grosuplje. 
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Začetno stanje 1.1.2021 38.631 EUR 

Povečanja:  

Prenos opreme v upravljanje  10.000 EUR 

Nakup opreme iz lastnih virov 14.338 EUR 

Zmanjšanja:  

Amortizacija sredstev v upravljanju 11.696 EUR 

Končno stanje 31.12.2021 51.273 EUR 

 

Ugotovljeni poslovni izid v letu 2021 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 41.436 EUR. 

 

3.2 Izkaz prihodkov in odhodkov – prihodkovno/odhodkovno načelo 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju 

od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021. Prihodki so razčlenjeni v skladu s SRS in enotnim kontnim 

načrtom za proračunske uporabnike.  

 

Izkaz prihodkov in  odhodkov po prihodkovno/odhodkovnim načelom 

 

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV Zneski v EUR Zneski v EUR 

Leto 2020 Leto 2021 
 

  

PRIHODKI OD POSLOVANJA 261.132 317.911 
FINANČNI PRIHODKI 0 0 

DRUGI PRIHODKI 0 867 
CELOTNI PRIHODKI 261.132 318.778 
   
STROŠKI BLAGA, MAT. IN STORITEV 97.418 112.925 

Stroški materiala 8.187 5.253 

Stroški storitev 89.231 107.672 

STROŠKI DELA 155.193 164.417 
Plače in nadomestila plač 121.777 127.742 

Prispevki za socialno varnost 19.679 21.151 

Drugi stroški dela 13.373 15.524 
AMORTIZACIJA 0 0 

DRUGI ODHODKI 1 0 
CELOTNI ODHODKI 252.612 277.342 
   
PRESEŽEK PRIHODKOV NA ODHODKI 8.520 41.436 
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PRIHODKI 

 

Prihodki so razčlenjeni na: 

• prihodke od poslovanja, 

• prihodke od financiranja, 

• druge prihodke 

 

 

Struktura prihodkov od poslovanja po virih financiranja v letu 2021 

 

 PRIHODKI OD POSLOVANJA Znesek  Delež v % 

 Proračunski viri   

 Občina Grosuplje 147.271 EUR 46,2 

 Ministrstvo za okolje in prostor 114.523 EUR 35,9 

LIFE Amphicon 37.534 EUR 11,8 

Podnebni sklad 17.851 EUR 5,6 

Lastni prihodki 732 EUR 0,2 

Drugi prihodki 867 EUR 0,3 

 Skupaj 318.778  EUR 100 

 

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe. 

Prihodkov od financiranja  Zavod nima. 

 

ODHODKI  

 

Odhodki so razčlenjeni na: 

• stroške materiala 

• stroške storitev 

• stroške dela 

• amortizacijo 

• druge stroške 
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ODHODKI 

Zneski v EUR 

Leto 2020 

Zneski v EUR 

Leto 2021 

Stroški materiala 8.187 5.253 

Drobni inventar 4.753 2.922 

Pisarniški material,strok. literatura 2.002 1.017 

Material za čiščenje in vzdrževanje 436 277 

Ostali material 996 1.037 

Stroški storitev 89.231 107.672 

Stroški vzdrž. opreme, programov. 2.009 1.768 

Računovodske storitve 3.881 5.370 

Intelektualne storitve drugih 8.488 1.521 

Stroški varovanja 637 569 

Prevozne storitve 30 0 

Stroški najema 4.496 4.319 

Stroški službenih poti 427 2.086 

Reprezentanca 2.237 1.736 

PTT, telefoni, internet 3.327 3.461 

Stroški spletne strani 5.248  

Stroški promocije 33.363 26.851 

Stroški prireditev 333 3.778 

Stroški vzdrževanja (tekoče, invest.) 7.249 8.826 

Stroški izobraževanja 0 280 

Podjemne pog., sejnine, študentsko delo 3.040 8.804 

Zavarovalne premije, ban. stor, članarine 995 867 

Ostale storitve (progr. stroški KPRP) 13.471 37.436 

Stroški dela 155.193 164.417 

Bruto plače 121.777 127.742 

Dodatne pokojninske premije 2.109 2.204 

Prehrana zaposlenih 3.685 4.447 

Prevoz na delo 2.592 2.866 

Regres za letni dopust 5.111 5.791 

Prispevki od plač delodajalca 19.679 21.151 

Zdravniški pregledi 240 216 

Amortizacija 0 0 

Drugi odhodki 1 0 

   

   

CELOTNI  ODHODKI 252.612 277.342 

 

PRESEŽEK PRIHODKOV 8.520 41.436 

 

Povprečno število zaposlenih na osnovi delovnih ur v letu 2021 je bilo 5,7. 
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3.3 Izkaz prihodkov in odhodkov – načelo denarnega toka 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih 

prihodkov in odhodkov s katerimi se zagotavljajo primerljivi podatki gibanja javnih financ na 

ravni občine in države. Načelo denarnega toka pomeni, da je poslovni dogodek nastal in da je 

prišlo do prejema ali izplačila denarja. 

 

Prihodki v letu 2021 znašajo skupaj 327.396 EUR, odhodki 329.915 EUR. Rezultat gibanja 

denarnih tokov je presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.519 EUR.  

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 

 

IZKAZ PRIHODKOV  Zneski v EUR Zneski v EUR 

Leto 2020 Leto 2021 
 

  

Prejeta sredstva občinskega proračuna 170.952 155.591 

Prejeta sredstva državnega proračuna 83.681 115.892 

Prejeta sredstva Evropske unije-LIFE 20.443 37.534 

Prejeta sredstva podnebnega sklada  17.851 

Prihodki iz naslova izvajanja javne službe 18.760 528 

   

SKUPAJ PRIHODKI 293.836 327.396 

 

 

IZKAZ ODHODKOV Zneski v EUR Zneski v EUR 

Leto 2020 Leto 2021 
 

  

Plače in drugi izdatki zaposlenim 132.224 139.781 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 20.513 21.088 

Izdatki za blago in storitve izvajanja javne službe 120.841 110.825 

Investicijski odhodki 11.455 58.221 

   

SKUPAJ ODHODKI 285.033 329.915 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 8.803  

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI  2.519 
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4 PLAN IN REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETU 2021 PO NAČELU 

DENARNEGA TOKA 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih 

prihodkov in odhodkov s katerimi se zagotavljajo primerljivi podatki gibanja javnih financ na 

ravni občine in države. Načelo denarnega toka pomen, da je poslovni dogodek nastal in da je 

prišlo do prejema ali izplačila denarja. 

 

Turizem Grosuplje je za leto 2021 predvidel prihodke v višini 510.125 EUR in odhodke v višini 

504.783 EUR.   

Realizirani prihodki so v letu 2021 znašali skupaj 327.396 EUR, odhodki 329.915 EUR. Rezultat 

gibanja denarnih tokov je presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.519 EUR.  

 

 

IZKAZ PRIHODKOV 
Plan 
2020 

Realizacija 
2020 

Indeks 
Plan 
2021 

Realizacija 
2021 

Indeks 

              

Občina Grosuplje 219.396 170.952 77,9 193.470 155.591 80,4 

PP 0514022                           
Zavod za turizem in promocijo 

111.870 82.195 73,5 133.470 87.874 65,8 

- Plače in drugi izdatki zaposlenim   70.300 59.466 84,5 58.400 53.342 91,3 

-Izdatki za blago in storitve 31.570 21.521 68,2 23.270 24.532 105,4 

-Investicije 10.000 1.208 12,1 10.000 10.000 100,0 

PP 0504011                               
Občinske prireditve 

34.500 4.125 12,0 17.000 2.130 15,5 

PP 0514002                           
Promocijske naloge 

22.350 27.037 121,0 24.800 22.524 90,8 

PP 0514017                             
Upravljanje KPRP 

50.676 57.595 113,7 60.000 43.063 71,8 

Državni in EU proračun 
(Ministrstvo za okolje in prostor, 
Projekt LIFE Amphicon) 

167.352 104.124 62,2 186.197 153.426 82,4 

Podnebni sklad    119.000 17.851 15,0 

Prihodki iz naslova izvajanja 
javne službe 

13.600 18.760 137,9 11.458 528 4,6 

         

SKUPAJ PRIHODKI 400.348 293.836 73,4 510.125 327.396 64,2 
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IZKAZ ODHODKOV Plan 2020 
Realizacija 

2020 
Indeks 

Plan 
2021 

Realizacija 
2021 

Indeks 

              

Plače in drugi izdatki zaposlenim 149.578 133.914 89,5 162.734 139.781 85,9 

Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 

21.604 18.586 86,0 22.934 21.088 92,0 

Izdatki za blago in storitve za 
izvajanje javne službe 

163.311 121.078 74,1 165.865 110.825 66,8 

Investicijski odhodki 65.730 11.455 17,4 153.250 58.221 38,0 

           

SKUPAJ ODHODKI 400.223 285.033 71,2 504.783 329.915 65,4 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI 

125 8.803  5.342   

PRESEŽEK ODHODKOV NAD 
PRIHODKI 

    2.519  
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5 POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA  LETO 2021 ZA 

OBMOČJE KRAJINSKEGA PARKA RADENSKO POLJE 

 

SEZNAM KRATIC  

 

KPRP Krajinski park Radensko polje 
OE KPRP Organizacijska enota Krajinskega parka Radensko polje 
ZTG Zavod za turizem in promocijo, »Turizem Grosuplje« 
MOP Ministrstvo za okolje in prostor 
Uredba o KPRP Uredba o Krajinskem parku Radensko polje  
Odlok o KPRP Odlok o Krajinskem parku Radensko polje  
ZRSVN Zavod RS za varstvo narave 
SKGZS Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
KGZS Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
KSS Kmetijska svetovalna služba 
MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
PUN  Program upravljanja z Naturo 2000  
ITRV Invazivne tujerodne rastlinske vrste 
ITV Invazivne tujerodne vrste 
KOPOP Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila 
PRP Program razvoja podeželja 
CKFF Center za kartografijo favne in flore 
PP proračunska postavka 
HT habitatni tip 

 

5.1 Predstavitev zavarovanega območja in upravljavca 

Uredbo o Krajinskem parku Radensko polje je  sprejela vlada Republike Slovenije na svoji redni 

seji, dne 15. 12. 2011. Prav tako je Občinski svet Občine Grosuplje na redni seji, dne 15. 2. 2012 

sprejel novelacijo Odloka o Krajinskem parku Radensko polje. Na podlagi teh aktov se kot leto 

ustanovitve KP Radensko polje šteje leto 2011. 

 

Z Uredbo o Krajinskem parku Radensko polje (Ur. l. RS, št. 104/2011), Uredbo o spremembah in 

dopolnitvah Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje (Ur. l. RS, št. 80/2018), ter z Odlokom o 

Krajinskem parku Radensko polje (Ur. l. RS, št. 16/2012) in Odlokom o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Radensko polje (Ur. l. RS, št. 17/2019) je območje 

pridobilo tudi uradno-pravno priznanje in veljavnost. 

Krajinski park Radensko polje (v nadaljnjem besedilu: KPRP) je prvo širše zavarovano območje 

narave v Sloveniji, ki sta ga s sprejemom istega besedila zavarovala tako Občina Grosuplje kot 

Vlada RS. 

Ustanovitev zavarovanega območja KPRP je tako omogočilo, sledenju primarnemu cilju, da se 

ohrani kraško polje z geomorfološkimi in hidrološkimi značilnostmi ter s številnimi naravnimi 

vrednotami, s posebnimi varstvenimi območji (območja Natura 2000, ekološko pomembnimi 

območji (v nadaljevanju EPO), biotska raznovrstnost, ugodno stanje ogroženih in mednarodno 
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varovanih prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatnih tipov, ki se 

prednostno ohranjajo v ugodnem stanju ter krajinska pestrost širšega območja Radenskega 

polja.  

Temeljna namena zavarovanja sta poleg doseganja varstvenih ciljev tudi omogočanje 

kakovostnega bivanja prebivalcem krajinskega parka s spodbujanjem trajnostnega razvoja, ki je 

skladen s krajevno tradicijo območja. V to se vključuje tudi spodbujanje novih zaposlitev in 

razvojnih priložnosti, izboljšanje gospodarske javne infrastrukture, zmanjšanje obstoječega in 

preprečevanje dodatnega preprečevanja okolja, ohranitve kulturne dediščine in kulturnih 

vrednot ter omogočanje raziskovanja, izobraževanja, ozaveščanja, obiskovanja in doživljanja 

krajinskega parka. 

 

Za izvajanje javne službe upravljanja krajinskega parka sta oba ustanovitelja soglašala, da se ta 

naloga poveri Zavodu za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« (v nadaljevanju ZTG), ki ga 

je ustanovila Občina Grosuplje z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in 

promocijo »Turizem Grosuplje« (Ur. l. RS. ŠT. 86/16). Znotraj ZTG deluje od prvega septembra 

2019 dalje OE Krajinski park Radensko polje, ki je odgovoren za upravljanje zavarovanega 

območja. 

 

OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA 

 

 

 

Površina zavarovanega 
območja 

 
1.500 ha oziroma 15km² 

Ustanovitev parka in akti 
o zavarovanju 

Zavarovanje na občinskem svetu Občine Grosuplje leta 2009 z Odlokom o 
Krajinskem parku Radensko polje, nato z Uredbo o Krajinskem parku Radensko 
polje (Ur.. l. RS, št. 104/2011) na državnem nivoju. Leta 2012 Odlok o Krajinskem 
parku Radensko polje (Ur. l. RS, št. 16/2012) nadomestil Odlok iz leta 2009. V letu 
2018 je sprejeta tudi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Krajinskem 
parku Radensko polje (Ur. l. RS, št. 80/2018), in 2019 sledi temu tudi Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Radensko polje (Ur. l. RS, 
št. 17/2019). 

Kategorija zavarovanja 
 
Krajinski park V. kategorije po IUCN  

Varovana območja 

• naravne vrednote: 34  
• ekološko pomembna območja: 3  
• potencialno območje Natura 2000 (SCI) za 10 živalskih vrst, 3 habitatne 

tipe 

Upravljavec 

Organizacijska enota Krajinski park Radensko polje (OE KPRP), ki deluje kot 
samostojna enota znotraj Zavoda za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«, ki 
ga je ustanovila Občina Grosuplje z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za 
turizem in promocijo »Turizem Grosuplje« (Ur. l. RS. ŠT. 86/16). 
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6 VSEBINSKO IZVAJANJE PROGRAMA DELA OE KPRP V LETU 2021 

 

Program dela Krajinskega parka Radensko polje za leto 2021 je bil pripravljen na podlagi 

»Izhodišč za pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2021«  Ministrstva za 

okolje in prostor poslanega dne 17.12.2020. 

 

V letu 2021 je OE KPRP izvajala naloge v vseh prioritetah v skladu s programom dela.  

 

Cilji in naloge, zapisani v programu dela 2021, niso bili v celoti izvedeni. Zaradi širjenja 

epidemije virusa Covid 19 in zaradi ukrepov preprečevanja širjenja bolezni so bile aktivnosti 

okrnjene, predvsem tiste, ki so bile vezane na sodelovanja z deležniki in vsebine vezane na delo 

naravovarstvenega nadzornika, katerega zaposlitev ni bila realizirana v letu 2021. Dodatno je 

bilo okrnjeno delo tudi zaradi koriščenja varstva otrok in tudi zaradi daljših bolniških odsotnosti 

zaposlenih. K slabši realizaciji programa dela je vplival tudi odhod vodje KP Radensko polje. 

 

V avgustu 2021 je bil s strani Občine Grosuplje predan v upravljanje nov »Center za ohranjanje 

narave, Žabja hiša. V ta namen smo v jesenskem času izvedli izobraževanje za vodenje po novem 

centru, pripravljena je bila tudi skripta za nove vodnike. V jesenskem času smo izvedli več 

vodenj skupin v sklopu centra. 

 

TABELA 1: Finančni načrt v letu 2021 ločeno glede na stroške plač, fiksne stroške materiala in 

storitev, programske stroške materiala in storitev ter na investicije in razdeljene glede na vir 

financiranja. 

Stroški po virih financiranja     OG  
MOP  

PP 200712  
nejavni viri javne 

službe  
EU sredstva LIFE  

MOP- PP 160373 
Stvarno 

premoženje  

MOP- PP 559 -
podnebni sklad  

PLAČE  127.268 €  37.483 €  63.467 €  0 €  26.318 €  0 €  0 €  

STROŠKI MATERIALA IN 
STORITEV - FIKSNI STROŠKI  

11.978 €  3.995 €  7.983 €  0 €  0 €  0 €  0 €  

STROŠKI MATERIALA IN 
STORITEV - PROGRAMSKI 

STROŠKI  
93.159 €  16.689 €  18.150 €  10.458 €  22.862 €  0 €  25.000 €  

INVESTICIJE  143.250 €  1.833 €  3.667 €  0 €  6.250 €  37.500 €  94.000 €  

SKUPAJ  375.655 €  60.000 €  93.267 €  10.458 €  55.430 €  37.500 €  119.000 €  

 

 

Ocenjujemo, da smo bili v letu 2021 dokaj uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev, kljub težkim 

pogojem, ki so jih narekovali ukrepi za zajezitev pandemije korona virusa Covid 19.  

 

V nadaljevanju podajamo glavne izvedene aktivnosti v letu 2021 razdeljene na prvo, drugo in 

tretjo prioriteto.  
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Znotraj prve prioritete so bile izvedene naslednje poglavitne naloge: 

• V prvem varstvenem območju smo uspešno zaključili nakup zemljišča v velikosti 2,05 ha, 

• za zemljišča v našem upravljanju smo sklenili dogovore o izvajanju kasnejše košnje na 

površini cca. 5 ha, 

• Koordinacija izvedbe naravovarstvenega ukrepa za dvoživke z naslovom projekta  

"Pomagajmo žabicam čez cesto" -postavitev in na koncu spravilo začasnih ograj na območju 

črne točke Mlačevo – Račna ter spremljanje števila in prenos dvoživk, izvedba delavnic v 

šolah itd, 

• odstranjevanje invazivnih rastlinskih vrst in ponovna vzpostavitev travnikov  - (delo na 

terenu, strokovni nadzor in koordinacija), 

• spremljanje stanja v naravi v sodelovanju z Medobčinsko redarsko službo v zvezi z 

nedovoljenimi posegi v naravo, 

• Izvedeni so bili 4 popisi pokošenosti travnikov na območju parka, 

• ugotavljanje virov onesnaženosti prve varstvene cone, 

• sodelovanje v Skupnosti naravnih parkov Slovenije, 

• aktivnosti vezane na projekt LIFE AMPHICON so bile večinoma pripravljalne narave, izdelali 

smo študijo za primernost izdelave mlak na Radenskem polju, udeležili smo se mednarodne 

konference v Nemčiji, izdelali koledar za leto 2002, sodelovali pri pridobivanju zemljišč v 

sklopu projekta, v katerem je zastavljeni cilj pridobitev 10.8 ha zemljišč. Izvedli smo več 

terenskih sestankov  z ZRSV in CKFF glede izvedbe ukrepov, ki se bodo pričeli izvajati v letu 

2022. 

 

Znotraj druge prioritete so bile izvedene naslednje poglavitne naloge: 

• Sodelovali pri pripravi vsebin potrebnih za vzpostavitev delovanja interpretacijskega 

objekta Center ohranjanja narave Žabja hiša, 

• v juliju smo prevzeli upravljanje Centra ohranjanja narave Žabja hiša, ki se nahaja v Mali 

Račni. V jesenskem času smo izvedli številna vodenja in delavnice, predvsem za šolske 

skupine, 

• izvedli smo 3 izobraževanja za turistične vodnike za vodenje po Centru ohranjanja narave, 

Žabja Hiša.  

• V oktobru smo izvedli jesenski pohod po Radenskem polju in ob tem obeležili tudi 10. 

obletnico ustanovitve parka. Po pohodu smo izvedli še delavnici na temo dvoživk in 

invazivnih tujerodnih rastlin  ter vodenje po Žabji hiši. 

• v letu 2021 smo nadaljevali pogovori s predsednikoma KS Mlačevo in KS Račna o 

potencialnih lokacijah postavitve tabel za prepoved vožnje z motornimi vozili razen za 
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kmetovalce in lastnike zemljišč ter upravljavca parka, aktivnost bomo v letu 2022 nadaljevali 

v upanju na postavitev tabel in ureditev manjših parkirnih mest, 

• zamenjali smo dotrajane informacijske table o KPRP na Spodnji Slivnici in Ilovi Gori, 

• z zunanjimi izvajalci smo pripravili in izvedli 3. nivo interpretacijskih vsebin Centra 

ohranjanja narave Žabja hiša, 

• v sklopu zagotavljanja prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanja javnosti 

(priprava in širjenje tiskanega, elektronskega in drugega gradiva, dejavna udeležba pri 

organiziranju javnih dogodkov…) smo pripravili Zelene novice z Radenskega polja za vse 

številke lokalnega časopisa Grosupeljski odmevi v letu 2021. Zaradi omejitev povezanih s 

pandemijo smo bili omejeni pri organizaciji in izvajanju dogodkov, vendar pa smo kljub temu 

izvedli kar nekaj delavnic in strokovnih vodenj. V sklopu priprave promocijskega gradiva 

smo za 10. obletnico pripravili promocijske majice in pelerine, 

• opravili smo tudi več sestankov s uporabniki zemljišč na radenskem polju in z njimi sklenili 

dogovore o prijaznejši rabi zemljišč (kasnejša košnja, največ dve košnji, brez gnojenja…),  

• Na srečanju s predstavnikom KKS smo podali usmeritve za rabo zemljišč. Pripravili smo 

zemljevid območja KPRP z najbolj pomembnimi zemljišči za varstvo narave, kjer naj bi se 

izvajala bolj naravi prijazna kmetijska praksa. 

 

Znotraj tretje prioritete so bile izvedena: 

- srečanja in sestanki z zainteresiranimi kmeti v zvezi z možnostjo njihovega aktivnega 

sodelovanja pri pripravi vsebin za pridobitev sredstev, ki bi koristili tako izboljšanju 

kmetijske prakse, kot tudi imeli vpliv na naravovarstvene cilje in cilje blaženja 

podnebnih sprememb. Plod teh sodelovanj je tudi projekt, ki se bo nadaljeval in izvajal 

tudi v letu 2022 in bo financiran s strani Podnebnega sklada RS, 

- v sklopu uresničevanja ciljev varstva kulturne dediščine in drugih javnih interesov v 

skladu s predpisi in načrti upravljanja smo sodelovali pri urejanju manjšega kmečkega 

muzeja. 

6.1 Poročilo o vsebinskem izvajanju varstvenih, upravljavskih in nadzornih nalog PD 

KPRP v letu 2021 - prva prioriteta 

  
PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO 
PROGRAMU 

KAZALNIK KAZALNIK DOSEGANJA pojasnila  

 

1. 
Izvajanje neposrednih aktivnosti in ukrepov (vzdrževanje ustreznih stanj, odstranjevanje in zmanjševanje dejavnikov 
ogrožanja, aktivno sodelovanje pri urejanju rabe) za varstvo vrst, habitatnih tipov, ekosistemov, območij Natura 2000, 
naravnih vrednot in krajine  

1.
 P

R
IO

R
IT

E
T

A
 

1.1. 

Odkup zemljišč za namene  ohranjanja 
biotske raznovrstnosti (PP 160373 
Stvarno premoženje - sredstva od kupnine 
prodaje državnega premoženja države) 

Nakup 2.5 ha površin 
Kupljenih že 2,05ha površin, v teku razgovori 

za 0,45 ha 
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1.2. 

Revitalizacija in vzdrževanje stanja 
biotske pestrosti na odkupljenih zemljiščih 
ter zemljiščih v upravljanju KPR in drugih 
zemljiščih 

zamik košnje, poznejša košnja ali 
naravovarstveno druga najugodnejša 
raba za ohranitev stanja biotske 
pestrosti (2 ha) 

Sklenili dogovore z zakupnikom o izvajanju 
kasnejše košnje na površini 4 ha.  

2.    Aktivno sodelovanje pri pripravi novega Progama upravljanja Natura 2000 za obdobje 2021-2027 

2.1.  
Sodelovanje na sestankih, delavnicah 
priprave novega PUN 

Sestanki in delavnice z pripravljavci 
PUN 

1x sodelovanje na delavnici z pripravljavci 
novega PUN 

3.    Priprava osnutka načrta upravljanja KPRP   

3.1.  Priprava osnutka NU KPRP Priprava osnutka NU  

Zbirali smo strokovno gradivo, na sami 
vsebini se v letu 2021 ni delalo zaradi 

preobsežnega dela na drugih aktivnostih, 
predvsem na vsebini vzpostavljanja Info 

centra – Žabja hiša 

4. 
Izvajanje neposrednega nadzora v naravi in sodelovanje z MOP in občino Grosuplje ter ostalimi nadzornimi službami v 
naravi  

4.1. 

Spremljanje stanja v naravi v sodelovanju  
z Medobčinsko redarsko službo (MRS) v 
zvezi z nedovoljenimi posegi v naravo, 
terenska oprema 

Spremljanje stanja v naravi (Vsaj 4X 
spremljanje stanja / mesec) 

V dogovoru z MRS redno poteka redno 
spremljanje stanja z njihove strani.  

4.2. 
Opravljanje izpita za naravovarstvenega 
nadzornika in izpit za prekrškovni organ  

Opravljanje izpita  za 
naravovarstvenega nadzornika,  
Opravljen izpit za prekrškovni organ 

Naloga se v letu 2021 ni izvedla, ker se še ni 
realizirala zaposlitev na mesto 
naravovarstvenega nadzornika.  

4.3. 
Sodelovanje s predstavniki ustanoviteljev 
(MOP, Občina Grosuplje), 

Redna komunikacija in obveščanje 
ustanoviteljev, sporočanje o 
spremembah od zastavljenih ciljev, 
Priprava programov dela, polletnih in 
letnih poročil, sestanki itd. 

1x PD, 1x letno poročilo in ostala redna 
poročanja in sodelovanja na prošnjo MOP in 

OG 

4.4. 
Sodelovanje s predstavniki inšpekcijskih 
služb s področja ohranjanja narave/ 
varstva okolja, s policijo, redarstvom itd. 

dogovori o sodelovanju in 
medsebojnem obveščanju 

Ustni dogovor o sodelovanju s 
predstavnikom MRS Grosuplja je bil sklenjen 
že v letu 2020. S predstavniki drugih služb 

nismo stopili v kontakt.  

5. 
Spremljanje kazalnikov stanja narave v zavarovanem območju, vključno s populacijami invazivnih in drugih tujerodnih 
vrst ter izvajanje potrebnih ukrepov  

5.1. 
Popis pokošenosti travnikov prve in druge 
varstvene cone KPRP 

terenski popis pokošenosti v 3 
različnih obdobjih 

4x popis pokošenosti (maj , junij, julij in 
avgust 2021)  

5.2. Popis groženj na Radenskem polju terenski popis  
Naloga se ni izvedla zaradi pomankanja 

kadra. 

6. Izvajanje ukrepov za preprečevanje in obvladovanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst 

6.1. 
Odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst 
rastlin  (amorfa, deljenolistna rudbekija, 
itd.) 

 odstranjevanje površin z ITRV (Skupaj 
na cca vsaj 1 ha površin) 

Odstranjevali smo amorfo pri Zelenki cca 0,1 
ha, ostalo zaradi pomanjkanja kadra ni bilo 

izvedeno.  

6.2. 

Ozaveščanje gradbenih podjetij in 
komunalnega podjetja na območju KPRP, 
šol in lokalnega prebivalstva ter širše 
javnosti  o problemih širjenja ITV IN o 
pomenu ohranjanja neokužene prsti s 
semeni/koreninami ITRV… 

izvedba predavanj, sestankov 
Predavanje na temo ITRV zaradi majhnega 

števila prijavljenih ni bilo izvedeno. 

7. 
Sodelovanje z Zavodom RS za varstvo narave in ostalimi zavarovanimi območji ter drugimi deležniki (mnenja, baze 
podatkov, NV akcije…) 
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7.1. Sodelovanje z ZRSVN/ ARSO 
sestanki in redna obveščanja ter 
skupni tereni 

Sodelovanje z ZRSVN redno poteka 

7.2. 
Sodelovanje v Skupnosti naravnih parkov 
Slovenije (SNP) 

Srečanja s predstavniki Skupnosti 
parkov Slovenije in  izvajanju skupnih 
aktivnostih programa dela SNP za leto 
2021 

Izvedeni on -line sestanki z predstavniki ZO 
in udeležba na srečanju parkovnih delavcev 

v Kozjanskem parku. Kviz SNP v letu 
šolskem letu 2020/21 koordiniran s strani 

KPRP in KPLB na temo dvoživk in uspešno 
izveden 

8. 
Sodelovanje z upravljavci kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč za doseganje ciljev na naravovarstveno pomembnih 
površinah 

8.1. 

Vzpostavitev sodelovanja in stalno 
vzdrževanje stikov z upravljavci 
kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč v 
državni lasti za doseganje ciljev na 
naravovarstveno pomembnih območjih 

Vzpostavitev sodelovanja in sestanki s 
predstavniki upravljavcev kmetijskih, 
gozdnih in vodnih zemljišč  

Potekalo je redno sodelovanje s 
predstavnikom kmetijsko svetovalne službe.  

Zaradi ukrepov epidemije in v tem smislu 
oteženega dela v letošnjem letu stikov z 

ostalimi upravljavci nismo navezali.  

9. 
Sodelovanje z MOP pri pripravi spremembe Pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot in akta o 
določitvi krajinskih značilnosti, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti  

9.1. 

Sodelovanje z MOP pri pripravi  akta o 
določitvi krajinskih značilnosti, ki so 
pomembne za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti 

sodelovanje na delavnicah in 
sestankih 

Aktivnosti s strani MOP niso bile 
organizirane. 

    

 

6.2 Poročilo o vsebinskem izvajanju nalog urejanja obiska in ozaveščanja javnosti v letu 

2021 - druga prioriteta 

  
PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO 
PROGRAMU 

KAZALNIK KAZALNIK DOSEGANJA pojasnila 

 

10. 
Nameščanje in vzdrževanje infrastrukture za obiskovanje zavarovanih območij, razvijanje informacijskih centrov, 
opazovališč ter druge dodatne infrastrukture za obiskovalce  

 

10.1. 

Prenova in vzdrževanje obstoječih info 
točk in usmerjanje obiska s spodbujanjem 
parkiranja na mestih izven prve varstvene 
cone. 

Prenova table na Spodnji Slivnici in 
Ilovi gori, ter postavitev znakov za 
omejitev prometa znotraj 1 varstvene 
cone za obiskovalce. 

Info table za Ilovo Goro in Spodnjo Slivnico 
so bile narejene in zamenjane. 

10.2.   

Sodelovanje pri vzpostavitvi  
Interpretacijskega naravovarstvenega 
centra Hiše varstva narave - Žabja hiša   
(Sodelovanje v strokovnih aktivnosti pri 
projektu Interreg SLO - HR– vezi narave, 
ki ga vodi občina Grosuplje) 

Strokovni končni pregled vsebin in 
postavitev interpretacijskih orodij 
znotraj centra 

Vsebine in interpretacijska orodja so 
dokončana. 

10.3.  
Zagotavljanje delovanja Interpretacijskega 
naravovarstvenega centra Hiše varstva 
narave - Žabje hiše 

izvedba izobraževanj za 
interpretatorje,  
organizacija in izvedba vodenj, 
sprejem obiskovalcev 

Izobraževanje za interpretatorje je bilo 
izvedeno, izvedenih je bilo 14 skupinskih 
vodenj. 

11. 
Zagotavljanje prepoznavnosti zavarovanega območja in ozaveščanja javnosti – domačega prebivalstva in obiskovalcev 
(priprava in širjenje tiskanega, elektronskega in drugega gradiva, dejavna udeležba pri organiziranju javnih dogodkov…)  

11.1. 

Tradicionalni spomladanski (22.5) in 
Tradicionalni jesenski pohod (2.10.)  po 
Radenskem polju, ter 22.3. dan dvoživk 
Radenskega polja  - dan odprtih vrat  

izvedena  vodena pohoda po 
Radenskem polju 

Dan dvoživk – dan odprtih vrat planiran za 
22.3. ni bil izveden zaradi ukrepov 
preprečevanja epidemije. Zaradi poplav in 
slabih vremenskih pogojev je bil odpovedan 
tudi Tradicionalni spomladanski pohod po 
Radenskem polju, predviden za 22.5. 
Jesenski pohod je bil izveden, hkrati smo 
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izvedli še delavnice in dan odprtih vrat v Žabji 
Hiši in tako obeležili 10. obletnico ustanovitve 
parka.  

11.2.  
Redne objave na spletne strani 
www.radenskopolje.si 

Ažurna spletna stran 
Naloga se je izvajala, a v okrnjeni zaradi 
vplivov epidemije.. 

11.3. 
Redne objave na facebook strani KP 
Radensko polje 

 Redne objave 
Naloga se je izvajala, a v okrnjeni obliki 
zaradi vplivov epidemije. 

11.4.  
Mesečne objave v lokalnem časopisu 
Grosupeljski odmevi – Zelene novičke 
Radenskega polja 

Objava člankov  

Zelene novičke Radenskega polja so bile 
pripravljene za vse objavljene številke 
časopisa pri čemer so bile nekatere vsebine 
vezane na aktivnosti projekta LIFE 
AMPHICON, ki jih izvaja OE KPRP. 

11.5.  
Priprava promocijskega gradiva varstva 
narave (KPRP) 

Priprava vsebine in tisk ter oblikovanje,  
promocijske majice itd. 

Izdelali smo promocijski material (300x 
majice in 200x pelerine) 

12. Komunikacijske aktivnosti za osveščanje kmetovalcev o ohranjanju narave  

12.1. 
Skupni in individualni sestanki z 
zainteresiranimi kmeti za izvajanje 
naravovarstveno usmerjene rabe  zemljišč  

 Izvedeni individualni in skupni 
sestanki s kmetovalci 

Z zakupniki sklenili soglasje za vpis GERK-
ov in spoštovanje dogovora o izvajanju 
naravi prijaznejše rabe teh zemljišč (kasnejša 
košnja, največ dve košnji …. Itd.) 

12.2. 
Sodelovanje  z KSS za vzpodbujanje 
naravovarstveno pomembnih ukrepov v 
kmetijstvu.  

sestanek z predstavnikom KSS 

Za KSS smo podali umeritve za rabo zemljišč 
. Pripravili smo zemljevid območja KPRP z 
najbolj pomembnimi parcelami za varstvo 
narave, kjer naj bi se izvajali najbolj 
naravovarstveno prijazna kmetijska praksa.  

13. Komunikacijske aktivnosti za osveščanje deležnikov  

13.1. 

Vzpostavitev sodelovanja in kontinuirano 
sodelovanje domačini,  z lokalnimi društvi 
(ribiči, lovci itd.) in zainteresiranimi 
posamezniki.  

Vzpostavitev sodelovanja in sestanki z 
predstavniki lokalnih društev (ribiči, 
lovci, turistična društva in drugimi)  

Zaradi ukrepov preprečevanja epidemije je 
bilo sodelovanja na terenu v letošnjem letu 
manj in so bili bolj vezani na ohranjanje 
stikov z tistimi posamezniki s katerimi smo 
stike navezali že v prejšnjih letih.  

6.3 Poročilo o vsebinskem izvajanju razvojnih nalog v letu 2021 - tretja prioriteta 

 

  
PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO 
PROGRAMU 

KAZALNIK KAZALNIK DOSEGANJA pojasnila 

 

14. 
Razvijanje blagovne znamke 
Krajinskega parka Radensko polje za 
pridelke in izdelke iz območja parka 

    

 

14.1. 

Srečanja s potencialnimi ponudniki 
pridelkov in izdelkov iz Radenskega polja 
ter možnosti trženja njihovih izdelkov, 
oblikovanje meril določanja blagovne 
znamke. Pomoč pri ureditvi dovoljenj za 
delovanje in iskanju trgov za izdelke itd. 

oblikovanje meril za podeljevanje 
blagovne znamke, 

Aktivnosti se bodo predstavile v leto 2022. 

15. 
Uresničevanje ciljev varstva kulturne 
dediščine in drugih javnih interesov  v 
skladu s predpisi in načrti upravljanja 

    

15.1. 
Sodelovanje pri obnovi vaške mlatilnice in 
ureditvi manjšega kmečkega muzeja  

vzpostavitev kmečkega muzeja 
Mlatilnica je bila obnovljena in bo v skladu z 
dogovorom, z lastnikom, postavljena v 
prenovljen kozolec.  
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6.4 Izvajanje aktivnosti PROJEKTA LIFE AMPHICON v letu 2021 

 

Naslov projekta LIFE AMPHICON – Amphibian conservation and habitat restoration 

Povzetek /cilji 

projekta 

Osrednji cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti dvoživk, ki jih varuje Direktiva o 

habitatih, v štirih Natura 2000 območjih v Slovenji (Ljubljansko barje, Radensko polje – 

Viršnica, Dobrava – Jovsi in Bohor) ter v treh območjih na Danskem in v Nemčiji. Na 

selitvenih poteh morajo dvoživke pogosto prečkati ceste, zato predvsem v spomladanskem 

in jesenskem času prihaja do povozov več kot 100.000 živali. Osrednja aktivnost projekta je 

obnovitev oz. ponovna vzpostavitev mrestišč (cca 90 v SLO) in kopenskih habitatov (cca 52 

ha v SLO). V partnerstvu z Direkcijo RS za infrastrukturo bomo na Radenskem polju in 

Ljubljanskem barju uredili učinkovite in varne podhode za dvoživke na najbolj 

problematičnih cestnih odsekih ter jih kot primere dobrih praks prenesli tudi v druge dele 

Slovenije. 

Ključne 

aktivnosti v 

tekočem letu 

V letu 2021 bodo potekale pripravljalne aktivnosti, pridobivanje dokumentacije, akcijski 

načrti izvedbe ukrepov na območju, pregled stanja, odkupi zemljišč, delavnice na temo 

dvoživk za šole itd.  

Status projekta V izvajanju 

Vrednost 

projekta 
8.067.524,00 EUR 

Vir sredstev EU LIFE (60%, MOP (20%) in lastna udeležba (20%) 

Trajanje 7 let do 31.12.2026 

Partnerji V projektu sodeluje devet projektnih partnerjev iz treh evropskih držav (Slovenija, Nemčija 

in Danska). Vodilni partner je Občina Grosuplje, slovenski partnerji pa so Zavod za turizem 

Grosuplje (Krajinski park Radensko polje), Krajinski park Ljubljansko barje, Kozjanski 

regijski park, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (Ministrstvo za infrastrukturo) 

in Center za kartografijo flore in favne, ter tuji partnerji Amphi International ApS (Danska), 

Občina Nyborg (Danska) in Verein der Freunde des Deutsch-Poln, EU-National- parks 

Unteres Odertal e.V. (Nemčija). 

Cilji v katerega 

spada projekt 
PRVA PRIORITETA 

 

V nadaljevanju podajamo še tabelo z kratim opisom izvajanih aktivnosti projekta LIFE 

AMPHICON v letu 2021. 

 
PREDVIDENE AKTIVNOSTI PO 

PROGRAMU 
KAZALNIK KAZALNIK DOSEGANJA pojasnila 

P
rv

a 
p

ri
o

ri
te

ta
 

A.1  
Inventarizacija in prenos dvoživk ter 
spremljanje stanja na območju vodnih in 
kopenskih habitatov 

začasna ograja za dvoživke, prenos in 
popis dvoživk, ki prečkajo cesto, 
20 nočnih pregledov ceste v dolžini 4 
km, popis dvoživk, 

(najmanj 1 km dolžine začasne ograje) 

Vse predvidene aktivnosti izvedene 
spomladi 2021: postavitev ograje na 1,2 km 
dolgem odseku, organizacija in koordinacija 
prenosov dvoživk s strani OE KPRP v 
sodelovanju s koordinatorji in  prostovoljci 
med 20.2.2021 in 15.4.2021, izvedenih 21 
nočnih pregledov in popisov ceste na 
območju brez ograj, pregled ceste v dolžini 
3,5 km 
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A.3 

Priprava dokumentacije za vzpostavitev in 
obnovo habitatov za dvoživke in 
pridobitev dovoljenj ter sodelovanje pri 
pridobivanju dokumentacije za zakupe/ 
nakupe zemljišč, urejanje služnostnih 
nadomestil 

izvedba terenskega sondiranja za 
pridobitev podatkov o vrsti in debelini 
naplavin na potencialnih lokacijah za 
izgradnjo vodnih habitatov za 
dvoživke,  
sodelovanje z OG pri pridobivanju 
zakupnih pogodb,  in služnosti pri 
vzpostavljanju učne poti 

(najmanj 40 lokacij, najmanj  1/2 
dogovorov za pridobitev služnosti) 

Terensko sondiranje je bilo izvedeno v 
jeseni 2021 

A.4 
Sodelovanje pri pripravi komunikacijske 
strategije (vodilni partner Občina 
Grosuplje) in načrta interpretacije narave  

sodelovanje z vodilnim partnerjem (1x 
sestanek, 1x delavnica, priprava 
gradiv) 

Sestanek na temo komunikacijske strategije 
izveden junija 2021, srečanja na temo 
načrta interpretacije narave so bile izvedene 
v jeseni. 

B.1 
Koordinacija in sodelovanje pri aktivnostih 
pridobivanja zemljišč za odkup/ zakup  

sestanki z potencialnimi prodajalci ali 
zakupodajalci (za 3 ha) 

Bilo je izvedenih več srečanj s prodajalci 
zemljišč (1,8 ha), vendar do realizacije še ni 
prišlo. 

C.1 
Vzpostavitev in/ali izboljšanje stanja 
vodnih habitatov 

aktivnosti za pripravo postopkov 
izboljšanja stanja vodnih habitatov - 
ogled terena z potencialnimi izvajalci 
(najmanj 1x obist terena s 
potencialnimi izvajalci) 

Obisk terena z ZRSVN marca 2021 in 
terenski sestanek s CKFF (april 2021) 

C.2 Izboljšanje stanja kopenskih habitatov  
izvedba javnega naročila revitalizacije 
ali renaturacije zemljišč (na najmanj 10 
ha) 

Sklenjeni dogovori z zakupniki zemljišč s 
katerimi upravlja KPRP po pooblastilu 
Občine Grosuplje. 

C.4 
Aktivnosti povezane z vzpostavitvijo 
podhodov za dvoživke  

sodelovanje z deležniki za pripravo 
podhodov (najmanj 2x sestanek) 

Sodelovanje s CKFF pri pripravi osnutka 
predloga za postavitev podhodov – predlog 
predan DRSI 

D.2 
Priprava prvega poročila o aktivnostih 
projekta in pregled kazalnikov 

prvo poročilo o napredku projekta (1x 
poročilo) Mesečna poročila o napredku projekta 

E.1 
Komunikacija, promocija  rezultatov 
projekta 

redne objave na facebook strani, 
priprava vsebin za spletno stran 
projekta, itd,  
sodelovanje pri organizaciji začetne 
konference in sodelovanje na 
konferenci, 
objave v časopisih ter drugih medijih 

redno objavljanje OE KPRP na facebook, 
objave na projektni spletni strani, objave v 
časopisih (Delo), oddaja na radiu (Val202), 
sodelovanje pri pripravi oddaje na temo 
dvoživk (Živali in ljudje, Za repom – 
RTVSLO), konferenca zaradi epidemičnih 
razmer prestavljena na maj 2022 

E.2 Mreženje, krepitev zmogljivosti,  prenos 
rezultatov projekta,   

Organizacija prve projektne 
konference - lokacija KPRP,  
sodelovanje na nacionalni in 
mednarodni ravni 

Konferenca zaradi epidemičnih razmer 
prestavljena na maj 2022, sodelovanje s 
slovenskimi in tujimi projektnimi partnerji 

E.3 
Izobraževanje in dvig ozaveščenosti o 
pomenu ohranjanja dvoživk in njihovih 
habitatov,   

Organizirano vodenje skupin na temo 
ohranjanja dvoživk, habitatov dvoživk, 
izvedba  delavnic na temo ohranjanja 
habitatov in populacij dvoživk, izdelava 
koledarja 

Izvajanje delavnic na temo dvoživk za 
osnovne šole in vrtce, izdelan koledar za 
leto 2022  

F.1 Project management 
priprava vsebinskih in finančnih poročil  

Redna priprava finančnih in vsebinskih 
poročil 

    

 
ZAVOD ZA TURIZEM IN PROMOCIJO 

»TURIZEM GROSUPLJE« 
Mihael Hočevar, mag.market.in prod. 

direktor 


