POROČILO O URESNIČEVANJU
LETNEGA PROGRAMA DELA ZA LETO

KRAJINSKI PARK SEČOVELJSKE SOLINE

2017

Sestavni del tega poročila je podrobno letno poročilo o izvajanju naravovarstvenega monitoringa in predstavlja rezultate upravljanja v KPSS.

POROČILO O URESNIČEVANJU PROGRAMA DELA
V KRA JINSKEM PARKU
SEČOVELJSKE SOLINE
ZA LETO

2017
ekipa KPSS

Seča, marec 2018

POROČILO O URESNIČEVANJU PROGRAMA DELA V KRAJINSKEM PARKU SEČOVELJSKE SOLINE ZA LETO 2017
Avtorji:  Iztok Škornik, Tina Bakič, Klavdij Godnič, Ivana Mijatovič, Barbara Morgan, Maja Makovec
Fotografije: Iztok Škornik
Oblikovanje: Iztok Škornik
Izdajatelj: SOLINE Pridelava soli d.o.o.
Seča, 2018
Letno poročilo

1

Varstvene, upravljavske in nadzorne naloge

2

Naloge urejanja obiska in ozaveščanje javnosti

3

Razvojne naloge

Poročilo o uresničevanju letnega programa dela KPSS v letu 2017 | 5

vsebina
poglavja

7

PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA

10

CILJI IN GLAVNE PRIORITETE V LETU 2017

11

POROČILO O IZVAJANJU PREDVIDENIH CILJEV IN UKREPOV
11 		

Cilj1 (P1): OHRANITEV NARAVNIH VREDNOT, VRST IN HABITATNIH TIPOV TER KRAJINE

13 		

Cilj 2: OMOGOČANJE DOŽIVLJANJA IN SPOZNAVANJA PARKA

15

Cilj 3: PRISPEVANJE K URESNIČEVANJU CILJEV JAVNEGA INTERESA Z DRUGIH PODROČIJ

15

Cilj 4: OMOGOČANJE POVEZANOSTI LOKALNEGA PREBIVALSTVA S PARKOM

16

Cilj 5: IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI

17

Cilj 6: SPLOŠNE NALOGE IN AKTIVNOSTI

18

FINANČNO POROČILO

20

URESNIČEVANJE KADROVSKEGA NAČRTA

6 | Poročilo o uresničevanju letnega programa dela KPSS v letu 2017

Poročilo o uresničevanju letnega programa dela KPSS v letu 2017 | 7

1. PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA
OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA
KRAJINSKI PARK SEČOVELJSKE SOLINE
Sečoveljske soline so nastale na naplavinah reke Dragonje in so delo človeških rok. Pred posegom v ta prostor je bilo obsežno izlivno območje reke prepredeno z različnimi, med seboj bolj ali manj naravno povezanimi habitati. S površino približno 750 ha leži Krajinski park Sečoveljske soline (KPSS) na skrajnem jugozahodnem delu Slovenije, tik ob meji z Republiko
Hrvaško, v južnem delu občine Piran. Severni del parka, kjer še poteka aktivna pridelava soli, se imenuje Lera. Od južnega
dela parka, imenovanega Fontanigge, ga ločuje struga kanala Grande.
Sečoveljske soline so del krajinskega parka. Na severu so omejene s strugo Kanala sv. Jerneja, na vzhodu v večjem delu z
nasipom bivše ozkotirne železnice, na jugu pa s Kanalom sv. Odorika, po katerem danes teče pred leti vanj preusmerjena
reka Dragonja. Na zahodu jih varujejo morski nasipi v Piranskem zalivu.
Območje Lere je razdeljeno na predel kristalizacije in območja za zgoščevanje morske vode. Na Leri so značilna bivališča
rastlinskih in živalskih vrst omejena na različno slana solna polja, solinske kanale in nasipe.
Fontanigge ležijo med kanalom Grande in reko Dragonjo. Na zahodu so obdane z morskim visokovodnim nasipom, na
vzhodu pa z agrarno površino. Na Fontaniggeah je mreža kanalov, ki so v preteklosti služili za dovod morske vode do
posameznih solnih polj, za odvod izrabljenih in padavinskih vod ter za transportne plovne poti.
V KPSS se prepletajo trije temeljni vidiki rabe prostora: naravovarstveni, kulturni in gospodarski, s tremi gospodarskimi
dejavnostmi: solinarstvom, obiskovanjem, rekreacijo ter z drugimi dopolnilnimi dejavnostmi. Vlada Republike Slovenije
je sprejela Uredbo o Krajinskem parku Sečoveljske soline z namenom, da zavaruje naravno območje in ohrani biotsko
raznovrstnost tipičnega solinarskega ekosistema.
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Pravna in druga dejstva
Vlada Republike Slovenije je območje Sečoveljskih solin leta 2001 z Uredbo o Krajinskem parku Sečoveljske soline, Ur. l. RS, št. 29/01 in 46/14 – ZON-C (v nadaljnjem
besedilu: Uredba) razglasila za krajinski park. Območje Muzeja solinarstva, ki deluje na
območju Krajinskega parka Sečoveljske soline, je bilo z odlokom Vlade RS istočasno
razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena (Odlok o razglasitvi Muzeja solinarstva za kulturni spomenik državnega pomena, Ur. l. RS, št. 29/01). Sečoveljske soline
so bile februarja 1993 kot prvo slovensko mokrišče uvrščene na seznam mednarodno
pomembnih mokrišč pod okriljem Ramsarske konvencije o močvirjih. Zaradi velikega
ornitološkega pomena so Sečoveljske soline uvrščene v mrežo območij posebnega
varstva in med posebna ohranitvena območja po merilih Direktiv Evropske Unije v
okviru omrežja Natura 2000. So naravna vrednota državnega pomena in ekološko pomembno območje. Vlada Republike Slovenije je leta 2011 sprejela Uredbo o Načrtu
upravljanja Krajinskega parka Sečoveljske soline za obdobje 2011–2021 (Uradni
list RS, št. 53/11; v nadaljevanju: Načrt upravljanja).

Osebna izkaznica KPSS
Površina: 700 ha.
Naselja v parku: 0.
Število prebivalcev v parku: 0.
Lastništvo: Republika Slovenija (v veliki večini), preostalo Občina Piran in zasebni lastniki.
Upravljavec: podjetje SOLINE Pridelava soli, d. o. o., na podlagi podeljene koncesije za
upravljanje parka. V podjetju SOLINE Pridelava soli d. o. o. varujemo in trajno ohranjamo naravno in kulturno dediščino na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline ter
pridelujemo sol na tradicionalen način.
V skladu z Uredbo in Uredbo o koncesiji za rabo naravne vrednote Sečoveljskih solin in
o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline (Uradni list RS, št. 11/02)
sta, po opravljenem javnem razpisu za podelitev koncesije, REPUBLIKA SLOVENIJA
(koncedent) in družba SOLINE Pridelava soli, d. o. o., Seča 115, 6320 Portorož (koncesionar), 15. 7. 2003 sklenila Koncesijsko pogodbo za upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske soline in rabo naravne vrednote Sečoveljske soline za obdobje dvajsetih let.
Varstvena območja v parku: prvo varstveno območje, ki obsega območje Fontanigge, drugo varstveno območje, ki obsega območje Lere, in tretje varstveno območje,
ki obsega neposredno okolico solin.
Vplivno območje parka: povodje Dragonje in Drnice ter akvatorij Piranskega zaliva,
vključno s polotokom Seča, in južno pobočje Savudrijskega polotoka.
Muzej solinarstva: kulturni spomenik državnega pomena, ki je znotraj parka na Fontaniggeah; upravljavec: Pomorski muzej »Sergej Mašera« iz Pirana.
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2. CILJI IN GLAVNE PRIORITETE
V LETU 2017
Varstveni cilj krajinskega parka je ohranitev za slanišča značilnih habitatnih tipov, ki so izjemni v slovenskem in mednarodnem prostoru, in habitatov ptic, ki tu v velikem številu gnezdijo, prezimujejo in se ustavljajo ob selitvah, ter habitatov
drugih domorodnih prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst.
Prizadevamo si za ohranitev izjemnih naravnih in kulturnih vrednot, skladen in trajnosten razvoj, obiskovalcem omogočamo doživljanje parka, z raziskovalnim delom pa ugotavljamo in zagotavljamo optimalne razmere. Pomemben del dejavnosti parka sta tudi vzgojno in izobraževalno delo ter upravljanje z zavarovanim območjem.
Naši dolgoročni cilji upravljanja KPSS so usmerjeni k varovanju in trajnemu ohranjanju naravnih lepot in s tem biotske
raznovrstnosti Sečoveljskih solin, ohranjanju kulturne dediščine in značilnosti obmorske kulturne krajine Slovenske Istre.
Za uresničevanje ciljev je potrebno ohraniti:
•
solinarstvo, kot gospodarsko dejavnost, ki je izoblikovala to območje;
•
pestri solinski ekosistem in njegove habitatne tipe, na katere se veže značilna biotska raznovrstnost;
•
tradicionalni proizvodni proces in tehnologijo na sedanjem obsegu površin.
Izvedbeni cilji upravljanja Krajinskega parka Sečoveljske soline v letu 2017 so opredeljeni na podlagi načrta upravljanja
KPSS za obdobje 2011–2021, pri čemer so glavne prioritete (P1) cilji 1, 3, 5.
V sklopu varstvenega cilja 1 je podano ciljno stanje vrst in habitatov skladno z načrtom upravljanja, ki temelji tudi na
vzdrževanju ugodnih razmer za Natura 2000 vrste in habitatne tipe, kratka ocena stanja biotske raznovrstnosti, dejavniki
ogrožanja narave in najpomembnejše upravljavske naloge in aktivnosti.
Sestavni del tega poročila je podrobno letno poročilo o izvajanju naravovarstvenega monitoringa in predstavlja
rezultate upravljanja v KPSS.
Cilj1: OHRANITEV NARAVNIH VREDNOT, VRST IN HABITATNIH TIPOV TER KRAJINE
Vsi cilji in aktivnosti so usmerjeni k temu, da se bodo ohranile vse bistvene lastnosti naravnih vrednot ter vsi habitatni
tipi, vse domorodne rastlinske in živalske vrste v uravnoteženih velikostih populacij ter v dobrem stanju ohranjenosti.
Prioritetne naloge v okviru tega sklopa obsegajo aktivnosti za varstvo in vzdrževanje habitatov, nadzor nad invazivnimi
in tujerodnimi vrstami, oblikovanje in vzdrževanje nadomestnih habitatov, spremljanje vremenskih parametrov in njihova implementacija pri upravljavskih načrtih, aktivnosti ekološke obnove habitatov ter nakup in vzdrževanje opreme za
izvedbo vseh omenjenih aktivnosti. Za vzdrževanje stanja ohranjenosti vrst in habitatov v KPSS je ključno vzdrževanje
ustreznega vodnega režima in vzdrževanje tradicionalnega solinarstva, ki je v antropogeno preoblikovanem območju, kot
so soline, v največji meri odvisno od človeka.
Cilj 3: PRISPEVANJE K URESNIČEVANJU CILJEV JAVNEGA INTERESA Z DRUGIH PODROČIJ
Zagotovljen bo reden dotok vode iz kanala Pichetto do Male Lame ter naprej do Muzeja solinarstva. Zagotovljena bo izmenjava vode prek kanala Giassi. Obnovljeni bodo novi nasipi solnega polja Muzeja solinarstva ter vzdrževani že obnovljeni
nasipi v skupni dolžini 4000 m, zamenjane bodo dotrajane zapornice, vzdrževana bodo solna polja (konciranje, taciranje,
pranje...). Med prioritetne naloge za zaščito območja KPSS pred vplivi zunanjih voda (poplavami) sodi izvajanje rednega
nadzora infrastrukture ter ugotavljanje morebitnih nastalih poškodb v nasipih ter obveščanje pristojnih služb ob morebitnem onesnaževanju in pojavih izrednega stanja pretokov voda iz zaledja.
Cilj 5: IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI
Poostren naravovarstveni nadzor se bo tudi v prihodnje izvajal v največji meri na območju Fontanigge (prvo varstveno
območje), v času gnezditve in v času povečanega obiska na celotnem območju KPSS ter v Jernejevem kanalu. Naši NN se
bodo redno udeleževali vseh dodatnih in rednih izobraževanj, predvsem z vidika varnosti in učinkovitosti.
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3. POROČILO O IZVAJANJU PREDVIDENIH
CILJEV IN UKREPOV V LETU 2017
Prioritete izvajanja so bile usmerjene predvsem k ohranjanju NV, vrst ter habitatnih tipov ter zagotavljanje optimalnih
razmer zanje, zato smo izvedli številne naravovarstvene akcije (monitoring) ter izvajali redni naravovarstveni nadzor. Cilji,
ki smo si jih zadali, so bili uspešno izpeljani po letnem planu, večjih odstopanj ni bilo.

Cilj1 (P1): OHRANITEV NARAVNIH  VREDNOT, VRST IN HABITATNIH
TIPOV TER KRAJINE
Kratek opis nalog in aktivnosti:
Izvajali smo aktivnosti, ki ohranjajo vse bistvene lastnosti naravnih vrednot ter vse habitatne tipe, vse domorodne rastlinske in živalske vrste v uravnoteženih velikostih populacij ter v dobrem stanju ohranjenosti. Redno smo spremljali vreme
ter stanje ptic po ustaljeni metodologiji ter v skladu s protokolom spremljanja stanja in varstva biotske raznovrstnosti, ki je
bil izdelan v okviru akcijskega načrta (tedenski popisi celotnega območja, kartirni popisi gnezdilk, posebni popisi) z rednim
vnosom podatkov, njihovo digitalizacijo in obdelavo ter pripravo upravljavskih izhodišč in ustreznih objav.
Prioritetne naloge, ki se izvajajo v KPSS c ciljem ohranitve narave in krajine, se delijo v dva ključna sklopa: v prvi sklop uvrščamo aktivnosti, ki so neposredno povezane z vzdrževanjem razmer za vrste in habitate, med njimi vzdrževanje ustreznega vodnega režima, košnja in sečnja, oblikovanje in vzdrževanje habitatov in aktivnosti za ekološko obnovo degradiranih
habitatov ter nadzor nad invazivnimi in tujerodnimi vrstami. Za preverjanje uspešnosti izvedenih in predlaganje dodatnih
aktivnosti za varstvo habitatov in vrst je nujno stalno spremljanje in analiziranje stanja narave po sprejetih standardih in
primerljivih merilih.
Sestavni del tega poročila je podrobno letno poročilo o izvajanju naravovarstvenega monitoringa in predstavlja
rezultate stanja ohranjenosti vrst in habitatov v KPSS, ki se v tem območju prednostno ohranjajo.
Ugotovitve dolgoročnega izvajanja monitoringa so najboljša povratna informacija o uspešnosti zagotavljanja optimalnih
življenjskih razmer ter upravljanja krajinskega parka. Dosedanje spremljanje stanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti Krajinskega parka Sečoveljske soline je večinoma pokazalo ugodne rezultate, ki so posledica ustreznega upravljanja
v preteklih letih.
Trend indikatorskih vrst ptic je v močnem porastu, kar še posebej velja za vse Natura 2000 vrste (navadna čigra, mala čigra,
polojnik, sabljarka, beločeli deževnik, rdečenogi martinec). Med gnezdilke se je vrnila rjava cipa (Anthus campestris), ki je v
zadnjem desetletju veljala za izginulo gnezdilko KPSS.

Preglednica 1: Prikaz izvedenih nalog in aktivnosti z doseženimi kazalniki / rezultati za cilj 4.1.1. Izvajanje neposrednih aktivnosti za
varstvo vrst in habitatnih tipov
Naloge in aktivnosti

Vir financiranja

4.1.1.1. Upravljanje s trstišči, vodnimi
habitati, travniškimi ter z drevjem in
grmovjem zaraslimi habitati

Sodelujoči

Načrtovani kvant. Kazalnik / rezultat 2017

Doseženi kvant. Kazalnik / rezultat 2017

PP153236

Košnja in mulčanje na nasipih Dragonje, na Leri
8.000 m2 in v Stojbah 1.800 m2

Košnja in mulčanje na nasipih Dragonje, na Leri 18.500 m2 in v
Stojbah 2.000 m2, kazalnik presežen

4.1.1.3. Nakup in vzdrževanje
potrebne mehanizacije in opreme

PP153236

Nakup in vzdrževanje mehanizacije

Nakup motorke, obnova koslilnice, kazalnik dosežen

4.1.1.6/7. Oblikovanje otokov,
okopnitev

PP153236

Vzdrževanje 57 otokov in 50 ha okopnitev

Z nadzorom vodnega režima in zapornic smo redno vzdrževali
vseh 57 otokov in več kot 50 ha okopnin, kazalnik dosežen

Preglednica 2: Prikaz izvedenih nalog in aktivnosti z doseženimi kazalniki / rezultati za cilj 4.1.2. Izvajanje solinarske dejavnosti v obsegu,
potrebnem za ohranitev biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot ter krajine
Naloge in aktivnosti

Vir financiranja

Sodelujoči

Načrtovani kvant. Kazalnik / rezultat 2017

Doseženi kvant. Kazalnik / rezultat 2017

4.1.2.1. Vzdrževanje vodnega režima
notranjih voda

PP153236

Zagotavljanje ustreznega vodostaja glede na
območje in letni čas, gnezdenje 30 parov sabljark

Zagotavljanje ustreznega vodostaja glede na območje in letni
čas, gnezdilo je 49 parov sabljark, skupaj 214 ur, kazalnik
presežen

4.1.2.2. Črpanje voda z območij brez
odtoka ali z nezadostnim težnostnim
odtokom

PP153236

Polnjenje območij z vodo zunaj gnezditvene
sezone, izsuševanje poleti. Gnezdi vsaj 5 parov
beločelih deževnikov na Leri.

Polnjenje območij z vodo zunaj gnezditvene sezone,
izsuševanje poleti. Gnezdilo je 38 parov beločelih deževnikov na
Leri in 20 parov na Fontaniggeah, kazalnik dosežen

4.1.2.5. Obnova in vzdrževanje
notranjih nasipov na solnih poljih

PP153236

Vzdrževani nasipi vzdolž 25 solnih polj.

Vzdrževani nasipi vzdolž 25 solnih polj.

4.1.2.7. Obnova in vzdrževanje
notranjih nasipov notranjih
zaporničnih mehanizmov

PP153236

35 malih zapornic na Leri redno vzdrževanih.

35 malih zapornic na Leri redno vzdrževanih, kazalnik dosežen

PP153236

Omogočena tradicionalna pridelava soli na 25
solnih poljih.

Omogočena tradicionalna pridelava soli na 26 solnih poljih,
kazalnik dosežen

4.1.2.9. Obnova in vzdrževanje solnih
polj z revitalizacijo petole

Preglednica 3: Prikaz izvedenih nalog in aktivnosti z doseženimi kazalniki / rezultati za cilj 4.1.3. Stalno spremljanje in analiziranje stanja
narave, naravnih vrednot in krajine ter omogočanje znanstvenoraziskovalnega dela
Naloge in aktivnosti

Vir financiranja

4.1.3.1. Spremljanje stanja izbranih
habitatov, vrst, poročanje
4.1.3.3.Izvajanje mentorstva pri
študijskem in raziskovalnem delu

Sodelujoči

Načrtovani kvant. Kazalnik / rezultat 2017

Doseženi kvant. Kazalnik / rezultat 2017

PP153236

52 tedenskih popisov, 150 ur, 20 kartirinih popisov
gnezdilk

52 tedenskih popisov, 20 kartirinih popisov gnezdilk, skupaj
604 ure, kazalnik dosežen

PP153236

poročila o 3 nalogah za študente ali dijake

2 diplomski nalogi, 20 ur mentorstva dijaku

Preglednica 4: Prikaz izvedenih nalog in aktivnosti z doseženimi kazalniki / rezultati za cilj 4.1.4. Sodelovanje z uporabniki naravnih virov
Naloge in aktivnosti

Vir financiranja

Sodelujoči

Načrtovani kvant. Kazalnik / rezultat 2017

Doseženi kvant. Kazalnik / rezultat 2017

4.1.4.1 Sodelovanje z lastniki in
kmetijsko pospeševalno službo

PP153236

Ena kmetija in vinogradnik vključena v program
integrirane pridelave

Ena kmetija in vinogradnik vključena v program integrirane
pridelave, kazalnik dosežen

4.1.4.3. Sodelovanje z lokalno lovsko
družino

Kmetijska
pospeševalna
služba

PP153236

LD Strunjan

Upravljanje s plenilskimi vrstami v letnem načrtu
LD.

Upravljanje s plenilskimi vrstami v letnem načrtu LD, kazalnik
dosežen

NARAVNE VREDNOTE KPSS
Sečoveljske soline 270 - potrebna revizija opisa v Naravovarstvenem atlasu (2018)
Stanje naravnih vrednot (Sečoveljske soline, Sečovlje–Curto-Pichetto, Sečovlje-Stare soline, Sečovlje-Stojbe) je ugodno.
Grožnja naravni vrednoti Sečoveljske soline predstavlja idejna razširitev letališča in postavitev sistema VOR na območje
tretjega zgoščevanja.
Ustrezno ministrstvo bo v začetku leta 2018 pripravilo predlog Uredbe o spremembi Uredbe o Krajinskem parku Sečoveljske
soline. S predloženo uredbo se spreminja meja Krajinskega parka Sečoveljske soline tako, da zahodna meja poteka po
državni meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, kot je določena v povezavi s končno razsodbo Arbitražnega
sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/10).
Površina krajinskega parka se posledično zmanjša za 48,32 ha oziroma 6,7 %.
Z ustreznimi hrvaškimi institucijami, kot tudi na evropski ravni, bo potrebno urediti status omenjenega območja, saj je leto uvrščeno v omrežje Natura 2000.
Sečovlje - Curto Pichetto 3195 - potrebna revizija opisa Naravovarstvenem atlasu (2018)
Z novo zapornico na vhodu kanala je možno nadzorovati vodni režim, zato ne obstaja nevarnost za poplave in ne povečuje
škodo na nasipih, obenem pa zagotavlja ugodne razmere za gnezdenje navadni in mali čigri, kot tudi drugim vrstam, saj v
letu 2017 na tem območju nismo zabeležili plenjenja s strani kopenskih plenilcev (lisica, kuna).
Sečovlje - Stare soline 3628 - potrebna revizija opisa Naravovarstvenem atlasu (2018)
Stare soline so v ugodnem stanju ohranjenosti, vendar je večji del območja po arbitražni odločitvi v R Hrvaški.
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Sečovlje - Ob rudniku 3637 - potrebna revizija opisa Naravovarstvenem atlasu (2018)
Stanje NV Sečovlje-Ob Rudniku 3637 je neugodno, saj se po obnovi območja le-to ni pričakovano zarastlo, brežine zgrajenih
otokov pa so za močvirsko sklednico prestrme in jih bo potrebno preurediti. Občasno bo potrebno odstraniti tudi mulj z dna.
Dragonja 50
Reka Dragonje je v ugodnem stanju ohranjenosti, vendar je polovica območja po arbitražni odločitvi v R Hrvaški.
Sečovlje - Stojbe 3674
Stanje NV Sečovlje-Stojbe 3674 je v ugodnem ohranitvenem stanju. Skupaj z Zavodom za varstvo narave, območna enota
Piran smo obravnavali poškodovanje naravne vrednote, saj je lokalni kmet poskusil razširiti svoj vinograd v območje NV
Stojbe. Oseba je bila pozvana na zagovor na Zavod. Glede na to, da poseg ni bil nepopravljiv, predvsem pa zaradi dejstva, da
s posegom dejansko ni poškodoval NV do te mere, da bi bili izničeni razlogi, zaradi katerih je bila opredeljena, smo zadevo
zaključili z zabeleženjem posega in posledic v stanje naravne vrednote.
HABITATNI TIPI
V letu 2017 smo v okviru rednega monitoringa KPSS na območju Sečoveljskih solin spremljali stanje vseh habitatnih
tipov iz seznama evropske uredbe o habitatih. Ti habitatni tipi so: Sredozemska slanoljubna grmičevja Sarcocornetea fruticosi (1420), sestoji metličja Spartinion maritimae (1320), muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki (1140), pionirski sestoji
vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku (1310) ter Sredozemska slana travišča Juncetalia maritimi (1410).
Opravljena je bila primerjava z njihovim ničelnim stanjem ter pregled sukcesije slanoljubnega rastja.
Z izvedbenimi deli v letu 2014 in 2015 smo zagotovili približno 50 ha okopnin, z rednim nadzorom in vzdrževanjem
vodnega režima, pa smo zagotavljali ustrezne razmere za rast halofitne vegetacije tudi v letu 2017.
Po treh letih od vzpostavitve okopnin na Fontaniggeah, so rezultati zaraščanja slonoljubnih rastlin in vegetacije več
kot pričakovani, saj so se nekatere površine povsem zarasle.
Ugotovili smo, da se obsežnejša sukcesija halofitnih trajnic prične že drugo leto po pionirskem zaraščanju slanoljubnih
enoletnih rastlin, ta trend pa je še obsežnejši v tretjem letu, tako, da lahko v prihodnje pričakujemo bistveno povečanje
površine, kjer uspevajo halofitne trajnice.
Med habitatnimi tipi, katerih površina razraščenosti se je spet povečala za več kot 100 % in je stanje ohranjenosti
ugodno, so sredozemska slanoljubna grmičevja Sarcocornetea fruticosi (1420). Povečanje je opaziti tudi na HT Sredozemska
slana travišča Juncetalia maritimi (1410).
Tudi stanje ohranjenosti ostalih habitatnih tipov se izboljšuje.
Zaradi arbitražne razsodbe smo v KPSS izgubili okoli 48 ha površine parka, saj je levi breg Dragonje do vznožja Markovca
in Rujevca sedaj pod ingerenco R Hrvaške. S tem smo tudi izgubili dobršen del površin sestojev metličja Spartinion
maritimae (1320) in sredozemskih slanih travišč Juncetalia maritimi (1410).
Omenjeno območje sodi v območje Nature 2000, zato bo potrebno v prihodnje s sosednjo Hrvaško oz. njihovimi
strokovnimi službami doreči ustrezno upravljanje in varovanje tega območja.

Cilj 2: OMOGOČANJE DOŽIVLJANJA IN SPOZNAVANJA PARKA
Ob upoštevanju nosilne zmogljivosti parka smo širši krog ljudi ozaveščali o pomenu varstva narave ter seznanjati s solinskim ekosistemom, rastlinskimi in živalskimi vrstami, solinsko krajino, kulturno dediščino in postopki tradicionalnega
pridobivanja soli kot izrazom tradicionalne povezanosti človeka z naravo.
Prioritetne naloge v okviru tega sklopa v letu 2017 so bile vzdrževanje infrastrukture za obiskovanje parka, informacijske
in izobraževalne infrastrukture. Na spletnem portalu je potekala online prijava na vodene oglede KPSS. Obenem se na
obeh recepcijah izvaja monitoring obiska, s katerim smo spremljali nosilnost okolja pri zagotavljanju optimalnih razmer
za ohranjanje vrst in habitatnih tipov.
Objavili smo številne novice na spletnem portalu KPSS in FB, sodelovali z mediji, sodelovali na različnih prireditvah in
kulturnih dogodkih, razstavah in drugih pomembnih obeležij (svetovni dan mokrišč, evropski dan opazovanja ptic …).
V sodelovanju z založbo kaset in plošč RTV smo predstavili DVD izdajo filma »Krajinski park Sečoveljske soline« in izvedli
ogled filma. Dogodek smo posvetili obeležju Evropskega dne parkov.
Urejena je bila nova pot za prevoz obiskovalcev z električnim vlakom na Fontaniggeah in se do Muzeja solinarstva ne
dostopa več z avtobusi. Postavljena je bila nova kolesarnica na Fontaniggeah. Kupljena so bila kolesa za prevoz zaposlenih
na Leri. Urejena je bila nova pešpot na Leri od Caserme do Centra za obiskovalce. Na novi poti ob kristalizaciji je bila posta-
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Preglednica 5: Prikaz izvedenih nalog in aktivnosti z doseženimi kazalniki / rezultati za cilj 4.2.1. Zagotavljanje prepoznavnosti parka
Naloge in aktivnosti

Vir financiranja

4.2.1.1 Priprava in širjenje tiskanega,
elektronskega in drugega gradiva
4.2.1.2 Priprava in organizacija
predstavitev, predavanj, prikazov,
razstav, delavnic
4.2.1.4. Priprava in organizacija
dogodkov, ki so posredno povezani s
parkom (slikarske razstave, kulturni
nastopi …)
4.2.1.5 Druge aktivnosti v zvezi s
prepoznavnostjo zavarovanega

Sodelujoči

Načrtovani kvant. Kazalnik / rezultat 2017

Doseženi kvant. Kazalnik / rezultat 2017

PP153236

Vsaj 30 novic na spletni strani KPSS

30 novic na spletni strani KPSS

PP153236

Ena predstavitev v MMC

Predstavitev DVD filma ob Evropskem dnevu parkov v MMC

PP153236

Tri otvoritve razstav z vabili

Tri otvoritve razstav z vabili

PP153236

Pojavljanje parka na spletnih aplikacijah
(Soline, Lepa Vida)

Redne objave o KPSS na spletnih aplikacijah (Soline, Lepa
Vida, FB)

Preglednica 6: Prikaz izvedenih nalog in aktivnosti z doseženimi kazalniki / rezultati za cilj 4.2.2. Zagotavljanje poteka obiska, ki je ustrezen
z vidika varstva in obiskovanja
Naloge in aktivnosti

Vir financiranja

Sodelujoči

Načrtovani kvant. Kazalnik / rezultat 2017

Doseženi kvant. Kazalnik / rezultat 2017

4.2.2.1. Usklajevanje obiska
('booking', usmerjanje obiskovalcev)

PP153236

Pomorski
muzej Sergej
Mašera Piran
(PMSMP)

Vse skupine v sistemu predhodnih najav obiska;
izpolnjeni prijavni formularji, evidenca

Vse skupine v sistemu predhodnih najav obiska; izpolnjeni
prijavni formularji, evidenca

4.2.2.2. Vodenja skupin obiskovalcev

PP153236

PMSMP

izvedba vodenih ogledov

532 vodenih ogledov na Leri, 118 vodenih ogledov na
Fontaniggeah

PP153236

evidenca prevozov z električnim vlakom do Muzeja
solinarstva

Ureditev ceste za prevoz, opravljenih 125 prevozov z vlakom

PP153236

Za zaposlene, poslovne partnerje, najemnike
solnih polj in plovil organiziran okolju prijazen
transport

Za zaposlene, poslovne partnerje, najemnike solnih polj in
plovil organiziran okolju prijazen transport

4.2.2.6. Ureditev prevoza
obiskovalcev z vlakom na
Fontaniggeah
4.2.2.7. Izvajanje skupinskega, okolju
prijaznega transporta za zaposlene in
druge na Leri*

*Aktivnost je bila podana v planu za leto 2017, vendar je ni v Načrtu Upravljanja KPSS.

vljena razgledna ploščad iz katere si lahko obiskovalci ogledajo tradicionalno pridelavo soli, ne da bi zahajali v solna polja
solinarjev. Tu bodo v leti 2018 postavljene dodatne informacijske table.
Na vhodu na Leri poteka sprotno preštevanje vseh obiskovalcev parka, tudi tistih, ki za vstop v park niso plačali vstopnine
(izvzeti so zaposleni v KPSS, lastniki privezov, člani veslaškega kluba in poslovni partnerji podjetja). Na Fontaniggeah je bil
obisk v obdobju, ko je recepcija zaprta in Muzej solinarstva ne dela (1.11. do 31.3.) zabeležen s pomočjo fotografij lovske
kamere, ki je postavljena na recepciji.
V letu 2017 je bilo opravljenih 176 ur monitoringa obiskovalcev. V obdobju 2006–2017 je KPSS obiskalo 495.079 obiskovalcev.
V letu 2017 je Krajinski park Sečoveljske soline obiskalo 54.209 obiskovalcev. 27.263 (50,3%) je bilo domačih gostov, medtem ko je bilo tujcev 26.946 (49,7%). 48.535 je bilo obiskovalcev na Leri, medtem ko si je 5.674 obiskovalcev ogledalo Muzej
solinarstva na Fontaniggeah. Lero je obiskalo več tujih gostov, Fontanigge pa več domačih. Z vstopnico iz Lere je kar 2931
obiskovalcev obiskalo tudi Fontanigge in Muzej solinarstva, medtem ko je z vstopnico iz Fontanigg na Lero prišlo le 499
obiskovalcev.
Na Leri smo z vodniki opravili kar 532 vodenih ogledov, ki se jih je udeležilo 17.016 obiskovalcev. Vodenih ogledov v Muzeju solinarstva je bilo 118, udeležilo pa se jih je 4236 obiskovalcev. 32.957 je bilo individualnih obiskovalcev.
Tretjina (31,4 %) obiskovalcev se je odločila za voden ogled. 43,6 % je bilo domačih obiskovalcev, 56,4 % vodenih ogledov
pa predstavljajo tujci, med katerimi je največ angleško (19,5 %) in nemško (27,5 %) govorečih obiskovalcev, sledijo jim
obiskovalci iz Italije (6,7 %), dobra 2 odstotka (2,7 %) pa predstavljajo vodeni ogledi v drugih jezikih (francoščina, ruščina,
srbohrvaščina,...). Opaziti je porast francosko govorečih obiskovalcev.
Po strukturi obiskovalcev so na prvem mestu odrasli obiskovalci (55,4 %), na drugem so otroci (23,1%), sledijo jim upokojenci (14,0 %) in študenti (7,2 %).
Število obiskovalcev Krajinskega parka Sečoveljske soline spet raste. Letošnji obisk je rekorden.
V KPSS je bilo v letu 2017 prodanih 29 letnih kart, 150 letnih kart smo podelili udeležencem čistilne akcije. 2.198 je bilo
družinskih vstopnin, 17.774 odraslih in 17.600 otroških, dijaških, študentskih in upokojenskih vstopnic, 2.888 obiskovalcev
je vstopilo v KPSS brezplačno (CŠOD Burja, spremljevalci skupin, vodniki ipd.).
Po kopnem je v park vstopilo skupaj 51.845 obiskovalcev, medtem ko je s plovilom v park priplulo 2.364 obiskovalcev.
Thalasso Spa Lepa Vida je obiskalo 4.889 obiskovalcev.
V letošnjem letu je bila destinacija KPSS v Nextu odprta 491 krat. Mobilni vodnik NEXTO je v KPSS na voljo v petih jezikih:
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slovenščini, italijanščini, angleščini, nemščini in francoščini.

Cilj 3: PRISPEVANJE K URESNIČEVANJU CILJEV JAVNEGA INTERESA
Z DRUGIH PODROČIJ  
Za zagotavljanje ohranjanja, predstavljanja in spoznavanja kulturne dediščine pred Muzejem solinarstva je skrbel solinar.
Zagotovljen je bil reden dotok vode iz kanala Pichetto do Male Lame ter naprej do Muzeja solinarstva. Zagotovljena je bila
izmenjava vode prek kanala Giassi. Postavljena so bila nova jadra na vetrni črpalki muzeja ter nabavljena bencinska črpalka
za najnujnejše primere. Obnovljeni so bili nasipi solnega polja Muzeja solinarstva v skupni dolžini 3551 m, zamenjane dotrajane zapornice, vzdrževana solna polja (konciranje, taciranje, pranje...). Med prioritetnimi nalogami za zaščito območja
KPSS pred vplivi »zunanjih« voda so se v letu 2017 izvajale aktivnosti za ugotavljanje poškodb in dokumentiranje stanja
Preglednica 7: Prikaz izvedenih nalog in aktivnosti z doseženimi kazalniki / rezultati za cilj 4.3.1. : Prispevanje k ohranjanju, predstavljanju
in spoznavanju kulturne dediščine
Naloge in aktivnosti
4.3.1.1. Zagotavljanje vode in
upravljanje notranjih voda za
dejavnosti v kompleksu Muzeja
solinarstva
4.3.1.2. Vzdrževanje nasipov na
območju Muzeja solinarstva

Vir financiranja

Sodelujoči

Načrtovani kvant. Kazalnik / rezultat 2017

Doseženi kvant. Kazalnik / rezultat 2017

PP153236

Dovajanje vode za potrebe pridelave soli prek
sistema Velike Lame.

Redno dovajanje vode za potrebe pridelave soli prek sistema
Velike Lame ter odvajanje deževnice prek kanala Giassi v morje.

PP153236

Vzdrževani nasipi na solnem polju F7 pred
Muzejem.

Vzdrževani nasipi na solnem polju F7 pred Muzejem.

4.3.1.3. Prikazovanje in omogočanje
ogledovanja postopkov
srednjeveškega solinarstva na
območju Muzeja solinarstva

PP153236

Pomorski
muzej Sergej
Mašera Piran

Pripravljeno solno polje pred muzejem za
demonstracijo srednjeveškega solinarstva.

Pripravljeno solno polje pred muzejem za demonstracijo
srednjeveškega solinarstva. 7 x je bil izveden program "Solinar
za en dan"

4.3.1.4. Skupna promocija parka in
Muzeja solinarstva ter kulturne
dediščine celotnih solin

PP153236

Pomorski
muzej Sergej
Mašera Piran

Pridelava 10 ton soli na muzejskem polju.

Pridelano 10 ton soli na muzejskem polju.

Preglednica 8: Prikaz izvedenih nalog in aktivnosti z doseženimi kazalniki / rezultati za cilj 4.3.2. : Prispevanje k zaščiti solin pred “zunanjimi” vodami
Naloge in aktivnosti

Vir financiranja

Sodelujoči

Načrtovani kvant. Kazalnik / rezultat 2017

Doseženi kvant. Kazalnik / rezultat 2017

4.3.2.1 Sodelovanje pri načrtovanju in
izvajanju del javne vodnogospodarske
službe

PP153236

Izvajalec JVG
službe

Mesečni obhod in pregled stanja nasipov

Mesečni obhod in pregled stanja nasipov

Preglednica 9: Prikaz izvedenih nalog in aktivnosti z doseženimi kazalniki / rezultati za cilj 4.3.3. Prispevanje upravljavca k odpravljanju
posledic naravnih nesreč in izrednih ekoloških stanj
Naloge in aktivnosti

Vir financiranja

4.3.3.1 Sodelovanje pri odpravljanju
posledic naravnih nesreč in izrednih
ekoloških stanj (v primeru nastanka
takšnih situacij)

PP153236

Sodelujoči

Načrtovani kvant. Kazalnik / rezultat 2017

Doseženi kvant. Kazalnik / rezultat 2017

Ni bilo dogodkov

vodne infrastrukture ter obveščanje pristojnih služb o morebitnem onesnaževanju in pojavih izrednega stanja pretokov
voda iz zaledja.

Cilj 4: OMOGOČANJE POVEZANOSTI LOKALNEGA PREBIVALSTVA
S PARKOM
Sodelovali smo s KS Sečovlje in TD Sečovlje pri organizaciji sejma za lokalne ponudnike hrane in drugih produktov v okviru
Solinarskega praznika. Sodelovali smo na piranski tržnici v okviru Solinarskega praznika. Organizirali in izvedli smo trad-
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Preglednica 10: Prikaz izvedenih nalog in aktivnosti z doseženimi kazalniki / rezultati za cilj 4.4.1. Sodelovanje z lastniki, lokalnimi skupnostmi
in deležniki pri doseganju ciljev varstva in razvoja parka ter strokovno svetovanje in pomoč lastnikom / najemnikom /uporabnikom zemljišč
Naloge in aktivnosti
4.4.1.1 Sodelovanje z lastniki,
lokalnimi skupnostmi in deležniki pri
doseganju ciljev varstva in razvoja
parka ter strokovno svetovanje in
pomoč lastnikom/
najemnikom/uporabnikom zemljišč

Vir financiranja

Sodelujoči

Načrtovani kvant. Kazalnik / rezultat 2017

Doseženi kvant. Kazalnik / rezultat 2017

PP153236

Lokalni
ponudniki
proizvodov

Organizacija sejma za lokalne ponudnike hrane in
drugih produktov v okviru Solinarskega praznika.
Čistilna akcija.

Sodelovanje s KS Sečovlje in TD Sečovlje pri organizaciji sejma
za lokalne ponudnike hrane in drugih produktov v okviru
Solinarskega praznika. Sodelovanje na piranski tržnici v okviru
Solinarskega praznika. Organizacija in izvedba čistilne akcije v
KPSS, ki se je je udeležilo več kot 100 udeležencev.

cionalno čistilno akcijo v KPSS. Sodelovali smo na dogodkih v lokalni skupnosti in pripravljali informativne predstavitve.

Cilj 5: IZVAJANJE NEPOSREDNEGA NADZORA V NARAVI
Nadzorna služba šteje 2 naravovarstvenega nadzornika s pooblastilom po ZON in po Zakonu o prekrških (ZP-1; Uradni list
RS, št. 7/03 et al.) in 1 prostovoljnega nadzornika s pooblastilom po ZON. Delo naravovarstvenih nadzornikov Krajinskega
parka Sečoveljske soline je potekalo po programu in načrtu izvajanja naravovarstvenega nadzora. Izvajali smo poostren
nadzor v Jernejev kanalu (Računsko sodišče).
KPSS je eden od državnih parkov, za katerega je predpisan obvezen naravovarstveni nadzor, zato smo v letu 2015 pričeli z
izobraževanji in usposabljanji za naravovarstvene nadzornike. K usposabljanju sta pristopila 2 kandidata, zaposlena v KPSS,
ki sta 22.2.2016 uspešno opravila izpit za naravovarstvenega nadzornika. Istega dne je ministrica Ministrstva za okolje in
prostor Irena Majcen obema izdala pooblastilo o usposobljenosti za naravovarstvenega nadzornika, 17.5.2016 pa je izdala
še sklep o izdaji izkaznic naravovarstvenih nadzornikov (pod zap. št. 30. in 31.). S tem sta postala naravovarstvena nadzornika iz KPSS uradni osebi prekrškovnega organa, podjetje SOLINE Pridelava soli d.o.o., ki upravlja s KPSS, pa prekrškovni
organ.
V letošnjem letu KPSS na usposabljanje za prostovoljne nadzornike ni poslal novih kandidatov, bomo pa to storili v letu
2018.
Od 7.12. do 8.12.2017 in 12.12. do 13.12.2017 sta se naravovarstvena nadzornika KPSS v vadbenem centru Policijske akademije v Gotenici udeležila dopolnilnega strokovnega usposabljanja z naslovom “Operativni postopki naravovarstvenega
nadzornika”.
V letu 2017 smo na območju KPSS opravili 426 ur naravovarstvenega nadzora. 257 ur nadzora smo opravili v prvem varstvenem območju (Fontanigge), 148 ur v drugem varstvenem območju (Lera), 21 ur nadzora smo opravili na območju Jernejevega kanala. Pri izvajanju nadzora smo uporabili tudi lovsko kamero ter objave na družbenem omrežju FB. Izrekli smo
več deset opozoril in izdali 5 plačilnih nalogov. Največ kršitev je še vedno na območju Fontanigge, saj tam obiskovalci radi
sprehahajo svoje pse, le-ti pa večinoma niso na povodcih. Pogoste kršitve so tudi hoja in kolesarjenje izven za to označenih
poti, nabiranje zavarovanih rastlin in živali ter ribolov izven dovoljenih območij, predvsem ponoči. Tu bi lahko več naredila
tudi policija, ki nadzoruje ta del KPSS zaradi Schengenske meje in bi ponoči obiskovalce usmerjala ven iz parka.
Napovedane ribolovne izkaznice v letu 2017 nismo uvedli.
Naravovarstveni nadzorniki so opremljeni z uniformami v skladu s Pravilnikom o službenem znaku, izkaznici in
uniformi naravovarstvenih nadzornikov (Uradni list RS, št. 37/03), poleg tega pa še s telefonom, fotoaparatom,
daljnogledom in po potrebi s spektivom.
Podjetje SOLINE kot prekrškovni organ je odprlo podračune pri UJP za nakazilo glob in stroškov postopka. Izvedene so
bile vse aktivnosti za popolno delovanje prekrškovnega organa. Pridobili smo pooblastila za prijavo na UJP-NET sistem in
e-davki, ki so nujna za zagotavljanje dela NN. Vodstvu so bila podana mesečna poročila o izvajanju NN.
Preglednica 11: Prikaz izvedenih nalog in aktivnosti z doseženimi kazalniki / rezultati za cilj 4.5.1. Izvajanje neposrednega nadzora v naravi
Naloge in aktivnosti

Vir financiranja

4.5.1 Izvajanje neposrednega nadzora
v naravi
4.5.2 Sodelovanje z drugimi
nadzornimi službami

Sodelujoči

Načrtovani kvant. Kazalnik / rezultat 2017

Doseženi kvant. Kazalnik / rezultat 2017

PP153236

Neposredni nadzor v naravi, ki obsega spremljanje
stanja v obliki rednih tedenski obhodov območja
(občasno ponoči), najmanj 2 x tedensko, nadzor na
vhodih v KPSS

Neposredni nadzor v naravi (skupaj 426 ur), ki obsega
spremljanje stanja v obliki rednih tedenski obhodov območja
(občasno ponoči), najmanj 2 x tedensko, redno nadzor na
vhodih v KPSS

PP153236

Sodelovanje s policijo, običinskim redarstvom,
inšpekcijskimi službami

Sodelovanje s policijo, običinskim redarstvom, inšpekcijskimi
službami
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Cilj 6: SPLOŠNE NALOGE IN AKTIVNOSTI
Prioritetne naloge v okviru tega sklopa v letu 2017 so bile upravno-administrativne in organizacijske naloge, naloge za
povečevanje usposobljenosti in učinkovitosti javne službe, vzdrževanje materiala in sredstev ter upravljanja nepremičnin
v parku. Zelo aktivno so potekale dejavnosti iz preteklega leta na spreminjanju določil koncesijske pogodbe, ki bi uredilo
pravno-premoženjska vprašanja med koncesionarjem in koncedentom. Pospešeno so potekale tudi aktivnosti za zagotovitev ustreznih pogojev za varstvo narave in kulturne dediščine v sklopu priprave novega prostorskega akta za območje
letališča Portorož ter morebitne umestitve naprave VOR na območje KPSS.
Preglednica 12: Prikaz izvedenih nalog in aktivnosti z doseženimi kazalniki / rezultati za cilj 4.6.1. Upravno-administrativne in organizacijske naloge
Naloge in aktivnosti

Vir financiranja

Načrtovani kvant. Kazalnik / rezultat 2017

Doseženi kvant. Kazalnik / rezultat 2017

4.6.1.1. Načrtovanje, poročanje

PP153236

Letno finančno in vsebinsko poročilo.

Letna finančna in vsebinska poročila

4.6.1.2. Organiziranje, usklajevanje

PP153236

Redno delo administracije

Redno delo administracije

PP153236

Redno delo administracije

Redno delo administracije

PP153236

Redno delo administracije

Sklenjeno zavarovanje za nepremičnine in obiskovalce v parku.

PP153236

Udeležba na dveh srečanjih in zapisnik.

Redno delo administracije in vodstva

4.6.1.3. Vodenje inventarja
nepremičnin in evidenc osnovnih
sredstev
4.6.1.4. Sklepanje zavarovalniških
pogodb
4.6.1.5. Priprava mnenj, soglasij,
pogodb, obvestil, informacij

Sodelujoči

Preglednica 13: Prikaz izvedenih nalog in aktivnosti z doseženimi kazalniki / rezultati za cilj 4.6.2. : Priprava in vodenje projektov
Naloge in aktivnosti

Vir financiranja

4.6.1.8. Priprava projektov za
sofinanciranje

PP153236

Sodelujoči

Načrtovani kvant. Kazalnik / rezultat 2017

Doseženi kvant. Kazalnik / rezultat 2017

V okviru Programa Finančnega mehanizma EGP 200-2014
Oddana vsaj ena projektna prijava na mednarodni (SI02), CARS-OUT! Okoljsko prijazen obisk zavarovanih območij
ali domači razpis.
in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05) smo se
udeležili konference v Reykjaviku (Islandija).

Preglednica 14: Prikaz izvedenih nalog in aktivnosti z doseženimi kazalniki / rezultati za cilj 4.6.3. :  Mednarodno sodelovanje
Naloge in aktivnosti

Vir financiranja

4.6.3 Sodelovanje v mednarodnih
združenjih in udeležba na vabljenih
sestankih

PP153236

Sodelujoči

Načrtovani kvant. Kazalnik / rezultat 2017

Doseženi kvant. Kazalnik / rezultat 2017

/

Od 8. do 12. avgusta 2017 smo se udeležili mednarodnega
srečanja strokovnjakov za vodne ptice z naslovom »The
Waterbird Society Annual Meeting«, ki je potekalo v
Univerzitetnem središču Askja v Reykjaviku na Islandiji.

Preglednica 15: Prikaz izvedenih nalog in aktivnosti z doseženimi kazalniki / rezultati za cilj 4.6.4. : Odnosi z javnostjo
Naloge in aktivnosti

Vir financiranja

4.6.4 PIAR - Sodelovanje z mediji

PP153236

Sodelujoči

Načrtovani kvant. Kazalnik / rezultat 2017

Doseženi kvant. Kazalnik / rezultat 2017

10 medijskih prispevkov

10 medijskih prispevkov

Preglednica 16: Prikaz izvedenih nalog in aktivnosti z doseženimi kazalniki / rezultati za cilj 4.6.5. : Finančno-računovodske naloge
Naloge in aktivnosti
4.6.5.1 Finančno-računovodske
naloge

Vir financiranja
PP153236

Sodelujoči

Načrtovani kvant. Kazalnik / rezultat 2017

Doseženi kvant. Kazalnik / rezultat 2017

Konsolidirano finančno poročilo in plan za tekoče
leto za podjetje

Konsolidirano finančno poročilo in plan za tekoče leto za
podjetje

18 | Poročilo o uresničevanju letnega programa dela KPSS v letu 2017

Preglednica 17: Prikaz izvedenih nalog in aktivnosti z doseženimi kazalniki / rezultati za cilj 4.6.6. : Povečevanje učinkovitosti in usposobljenosti službe
Naloge in aktivnosti

Vir financiranja

4.6.6. Povečevanje usposobljenosti in
učinkovitosti službe

PP153236

Sodelujoči

Načrtovani kvant. Kazalnik / rezultat 2017

Doseženi kvant. Kazalnik / rezultat 2017

Udeležba na 10 kolegijih

Udeležba na 12 kolegijih

Preglednica 18: Prikaz izvedenih nalog in aktivnosti z doseženimi kazalniki / rezultati za cilj 4.6.7. : Vzdrževanje poslovnih prostorov,
materiala in opreme
Naloge in aktivnosti

Vir financiranja

4.6.7.1 Vzdrževanje objektov,
prostorov, materialov in opreme
4.6.7.2 Čiščenje poslovnih prostorov

Sodelujoči

Načrtovani kvant. Kazalnik / rezultat 2017

Doseženi kvant. Kazalnik / rezultat 2017

PP153236

Izvedena redna vzdrževalna dela.

Izvedena redna vzdrževalna dela.

PP153236

Čiščenje vseh prostorov zaposlenih 1 x dnevno,
objektov za obiskovalce 1 x dnevno (2 x ob
vikendih, vključno s sanitarijami)

Čiščenje vseh prostorov zaposlenih 1 x dnevno, objektov za
obiskovalce 1 x dnevno (2 x ob vikendih, vključno s sanitarijami)

4. FINANČNO POROČILO
Podjetje SOLINE Pridelava soli d.o.o. pripravlja letna poročila o poslovanju, ki ga potrdi pooblaščena revizijska hiša. Poročilo
na pregleden način prikazuje poslovanje ločeno za tri dejavnosti; dve dejavnosti javnih služb (upravljanje KPSS in izvajanje
javne vodnogospodarske službe) in ločeno za komercialno dejavnost pridelave soli in s soljo povezanih programov, vključno s poslovanjem term na prostem Lepa Vida. Poročilo je na voljo na sedežu podjetja.
Finančna preglednica vsebuje povzetek realiziranih stroškov za izvedbo programa dela. V preglednici 19. so prikazani planirani in realizirani stroški in prihodki. Na prihodkovni strani so opredeljeni vsi viri za pokrivanje stroškov izvedbe programa
dela Krajinskega parka Sečoveljske soline v letu 2017.
V KPSS je v letu 2017 med stroški storitev tudi honorarno delo zunanjih sodelavcev za vodene oglede, za vožnjo z električnim vlakom in za prevoz zaposlenih in poslovnih partnerjev na Leri.

Preglednica 19: Primerjava planiranih in realiziranih stroškov in virov za izvedbo programa dela KPSS v letu 2017

CILJ 1

1. Programski, materialni in investicijski
stroški PLAN
48.102,00 €

1. Programski, materialni in investicijski
stroški REALIZACIJA
47.102,90 €

2. Stroški delovnih ur zaposlenih po
vsebinskih sklopih ciljev PLAN
69.877,00 €

CILJ 2

64.100,00 €

49.639,15 €

44.400,00 €

46.528,97 €

CILJ 3 in 4

3.800,00 €

9.870,18 €

1.878,00 €

25.008,35 €

CILJ 5

60.600,00 €

60.602,40 €

30.060,00 €

31.444,49 €

CILJ 6

50.646,00 €

45.648,00 €

66.550,00 €

63.180,26 €

SKUPAJ

227.248,00 €

212.862,63 €

212.765,00 €

283.209,37 €

CILJI

2. Stroški delovnih ur zaposlenih po
vsebinskih sklopih ciljev REALIZACIJA
117.047,30 €

Preglednica 20: Primerjava planiranih in realiziranih prihodkov za izvedbo programa dela KPSS v letu 2017

VIRI PRIHODKOV

PP153236
SKZGS
LASTNI PRIHODKI
SKUPAJ

Načrtovani prihodki

Realizirani prihodki

212.765,00 €

212.765,00 €

0,00 €

30.000,00 €

230.000,00 €

263.291,00 €

442.765,00 €

506.056,00 €

Poročilo o uresničevanju letnega programa dela KPSS v letu 2017 | 19

Preglednica 21: Povzetek realiziranih stroškov in virov za izvedbo programa dela KPSS v letu 2017 v EUR

Cilji

Programski, materialni stroški in stroški
storitev v EUR

Stroški delovnih ur zaposlenih po
sklopih ciljev v EUR

47.102,90 €

117.047,30 €

60.602,40 €

31.444,49 €

15.216,00 €

21.060,01 €

49.639,15 €

46.528,59 €

15.216,00 €

21.060,01 €

9.870,00 €

25.008,96 €

15.216,00 €

21.060,01 €

Varstveni cilji:
C1.1. Neposredni ukrepi za zagotavljanje ugodnega ohranitvenega
stanja vrst in habitatov.
C1.2. Prilagojeno izvajanje solinarske dejavnosti, predvsem vodnega
režima in izvajanje tradicionalnega solinarstva do faze pobiranja.
C1.3. Spremljanje stanja indikatorskih vrst in izbranih habitatnih
tipov ter pridobivanje in analiza podatkov o zavarovanem območju.
C1.4. Sodelovanje z izvajalci dejavnosti v okolici parka.
SKUPAJ
C5.1. Spremljanje izvajanja varstvenih režimov po Uredbi o KPSS.
C5.2. Sodelovanje s pristojnimi službami za nadzor izvajanja pravnih
podlag v KPSS.
SKUPAJ
C6. Splošne naloge in aktivnosti.
SKUPAJ
SKUPAJ - varstveni cilji: 257.274,39 €
Cilji povezani z urejanjem infrastrukture, obiska, osveščanjem
javnosti in podpora:
C2.1. Zagotavljanje informacij o KPSS.
C2.2. Koordinacija obiska in izvedba vodenih ogledov, postavitev in
vzdrževanje informacijske infrastrukture in infrastrukture za
obiskovanje.
SKUPAJ
C6. Splošne naloge in aktivnosti.
SKUPAJ
SKUPAJ - stroški urejanja infrastrukture, obiska in osveščanja
javnosti: 131.443,75 €
Razvojni cilji
C3.1. Prispevek k ohranjanju kulturne dediščine
C3.2. Prispevek k izvajanju javne službe urejanja voda
C4.1. Sodelovanje pri prireditvah lokalne skupnosti
C4.2. Predstavitev tradicije solinarstva zunaj parka
SKUPAJ
C6. Splošne naloge in aktivnosti
SKUPAJ
Skupaj razvojni cilji: 71.155,15 €
3. Stroški po kategorijah v EUR
a) Programski in materialni stroški
b) Stroški dela
SKUPAJ (a+b)
OSTANEK: 9.984,00 € prerazporejen za investicije v KPSS v letu
2018

212.862,63 €
283.209,37 €
496.072,00 €
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5. URESNIČEVANJE
KADROVSKEGA NAČRTA
V podjetju Soline, d. o. o., ki ga sestavlja več enot oziroma stroškovnih mest, je javno službo ohranjanja narave izvajala
Služba za upravljanje parka. Poleg direktorja-vodje parka, jo sestavljajo sodelavci za izvajanje upravljavskih – strokovnih,
varstvenih, izvedbenih in nadzornih nalog, za izvajanje upravno-administrativnih in finančnih nalog ter za vzdrževanje
poslovnih prostorov, materiala in opreme. Delo zaposlenih v podjetju Soline d.o.o. je porazdeljeno za izvajanje različnih
sklopov (javna služba, projekti, Sanacijski program, druge dejavnosti podjetja).
Po potrebi smo občasno vključevali še honorarne sodelavce in študente, ki so sodelovali v načrtovanem obsegu. Vsi navedeni kadri so bili potrebni za izvedbo javne službe upravljanja Krajinskega parka Sečoveljske soline, kot jo opredeljuje
veljavna zakonodaja in so bili predvideni v finančnem planu.
Reorganizacija in nova sistemizacija delovnih mest se uporablja od 1.12.2016. Opis delovnih mest in plačilni razredi so
usklajeni z vrednostmi, ki se uporabljajo v javni upravi.

Preglednica 22: Primerjava načrtovanih in realiziranih delovnih ur in stroškov dela v 2017 za redno zaposlene v KPSS
Zaposleni - naziv

Načrtovane efektivne del. ure

Realizirane efektivne del. ure

Načrtovani stroški plač

Realizirani stroški plač

Direktor

1523

1523

42522,16

42522,16

Vodja parka

336

336

8547,84

8547,84

Naravovarstveni nadzornik (NN1)

2080

2300

26083,2

28842

Naravovarstveni nadzornik (NN2)

2080

2300

21424

23690

Okoljevarstveni nadzornik

1040

1389

11762,4

15709,59

Računovodja

600

800

13014

17352

Koordinator

312

400

4430,4

5680

Poslovni sekretar

400

400

5308

5308

Vodnik

250

400

2082,5

3332

Solinar Muzej solinarstva

2080

2080

15412,8

15412,8

Receptor 1

1400

1400

15176

15176

Receptor 2

100

100

778

778

Vzdrževalec - vodja vzdrževanja 1

1353

1353

13435,29

13435,29

Vzdrževalec - vodja vzdrževanja 2

624

652

5366,4

5607,2

Tehnični vodja

312

500

4524

7249,25

Vzdrževalec - voznik vlaka

700

850

5523

6706,5

Vzdrževalec 1

624

624

4904,64

4904,64

Vzdrževalec 2

624

624

5048,16

5048,16

Vzdrževalec 3

1158

1158

9449,28

9449,28

Čistilka 1

1040

1040

8392,8

8392,8

Čistilka - receptor 3

1040

1040

7124

7124

Vodar 1

624

750

4717,44

5670

Vodar 2

624

750

4736,16

5692,5

Vodar 3

624

624

4611,36

4611,36

Solinar 1

624

700

5185,44

5817

Solinar 2

624

700

5154,24

5782

Solinar 3

624

700

4786,08

5369

SKUPAJ

23420

25493

259.499,59 €

283.209,37 €

Poročilo o uresničevanju letnega programa dela KPSS v letu 2017 | 21

