
 

 

 
Številka:   35602-9/2010 
Datum: 21.09.2010 

 
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Gp.gs@gov.si 
 
 

ZADEVA:    Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za 
leto 2010 in Poročilo o delu Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za l. 
2009 – predlog za obravnavo  

1. Predlog sklepov vlade: 

Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Uredbe o Krajinskem parku Strunjan, (Uradni list RS, 
št. 107/04, 114/04-popr., 83/06 in 71/08) in tretjega in četrtega odstavka 18. člena Sklepa o 
ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Strunjan (Uradni list RS, št. 76/08 in 100/08) je 
Vlada Republike Slovenije na…… seji dne …. ……. sprejela naslednja sklepa: 
 

1. Vlada Republike Slovenije potrdi Program dela in finančni načrt Javnega zavoda 
Krajinski park Strunjan za leto 2010.    

2. Vlada Republike Slovenije se seznani s Poročilom o delu Javnega zavoda Krajinski 
park Strunjan za leto 2009. 

 
 

Prejmejo: 

- Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. 
 

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: 

- dr. Samo Kopač, v.d. generalni direktor, 
- Mladen Berginc, vodja Sektorja za ohranjanje narave; 
- dr. Katarina Groznik Zeiler, sekretarka v Sektorju za ohranjanje narave. 

2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora: 

/ 

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: 

 

DA / NE 

 

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov: 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

www.mop.gov.si, e: gp.mop@gov.si 

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 

t: 01 478 74 00, f: 01 478 74 22 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
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 / 

4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov: 

Čim prejšnja potrditev Programa dela Javnega zavoda Krajinski park Strunjan je pomembna 
z vidika izvedbe nalog v l. 2010, predvsem investicij v parkovno infrastrukturo in opremo. 

 

5. Kratek povzetek gradiva 

/ 

6. Presoja posledic 

  

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 
EUR v tekočem in naslednjih treh letih 

DA / NE 

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije 

DA / NE 

c) administrativne posledice DA / NE 

č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja 
ter konkurenčnost podjetij 

DA / NE 

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene 
vidike 

DA / NE 

e) na socialno področje DA / NE 

f) na dokumenta razvojnega načrtovanja: 

- na nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja, 

- na razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna 

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij 

DA / NE 

   

   

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR 

/ 
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1 I. Ocena finančnih posledic 

 
Tekoče leto 

(t) 
t+1 t+2 t+3 

2 Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov 
državnega proračuna  

173.623 173.623 187.551 187.551 

3 Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov 
občinskih proračunov  

    

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov državnega 
proračuna  

    

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov občinskih 
proračunov 

    

4 Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) obveznosti za 
druga javna finančna 
sredstva 

    

5 II. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene po naslednjih 
proračunskih postavkah (PP) s predvidenimi zneski: 

6 Šifra 
PP 

Ime proračunske 
postavke 

Ime proračunskega 
uporabnika 

Znesek za tekoče 
leto (t) 

Znesek za t+1 

6170 
Krajinski park 
Strunjan 

Ministrstvo za 
okolje in prostor 

173.623 173.623 

     

     

7 SKUPAJ: 173.623 173.623 

8 Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz naslednjih PP: 

9 Šifra 
PP 

Ime proračunske 
postavke 

Ime proračunskega 
uporabnika 

Znesek za tekoče 
leto (t) 

Znesek za t+1  

     

     

     

10 SKUPAJ:   

11 Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov 
proračuna: 

Novi prihodki 
Znesek za tekoče 

leto (t) 
Znesek za t+1 

   

   

   

12 SKUPAJ:   
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7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR 

/ 

8. Predstavitev sodelovanja javnosti 

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA / NE 

Gradivo je bilo obravnavano na svetu in strokovnem svetu Javnega zavoda Krajinski park 
Strunjan. V obeh svetih so zastopani predstavniki ustanovitelja (MOP, MKGP, MK in SVLR), 
občin, zaposlenih ter strokovne javnosti. 
 

9. Predstavitev medresorskega usklajevanja 

Gradivo je medresorsko usklajeno z Ministrstvom za finance, 
Ministrstvom za javno upravo in Službo Vlade RS za zakonodajo.  

 

10. Gradivo je lektorirano           DA / NE 

 

11. Zahteva predlagatelja za  

a) obravnavo neusklajenega gradiva DA / NE 

b) za nujnost obravnave DA / NE 

c)  obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti DA / NE 

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije 
o normativni dejavnosti 

DA / NE 

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade DA / NE 

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne … 

/ 

 
 
 

     
          Dr. Roko Žarnić 

                        MINISTER 
 
 

  PRILOGE:  
 

- obrazložitev 
- Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za leto 2010 

- Poročilo o delu Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za l. 2009 
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PRILOGA 1 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
Program dela za l. 2010 je svet Javnega zavoda sprejel 21.12.2009 na 6. seji sveta, in ga 
dopolnil 14.7.2010 na 7. seji sveta, Javnega zavoda Krajinski park Strunjan. Poročilo o delu 
Javnega zavoda Krajinski park Strunjan je svet zavoda sprejel na 7. seji sveta dne 14.7.2010. 
 
Osnovni namen ustanovitve Krajinskega parka Strunjan je varstvo narave (Ur.l. RS št. 107/04, 
114/04, 83/06 in 71/08). Zato je treba zagotoviti ohranjanje naravnih vrednot, biotske 
raznovrstnosti in nenazadnje krajinske pestrosti, saj se je na Strunjanskemu polotoku skozi 
stoletja izoblikoval kakovosten preplet človekovih dejavnosti z naravo. 
 
Javni zavod Krajinski park Strunjan, ki je bil ustanovljen l. 2008 (Ur.l. RS št. 76/08 in 100/08), 
izvaja naravovarstvene naloge in spodbuja trajnostni razvoj Strunjanskega polotoka, ki je 
usklajen z varstvenimi režimi in z razvojnimi usmeritvami parka.  
 
V letu 2010 bo javni zavod poleg izvajanja rednih nalog posebno pozornost namenjal pripravi 
predloga desetletnega načrta upravljanja, urejanju manjšega informacijskega centra v parku, 
urejanju oz. obnovi notranje solinske infrastrukture in nasipov na območju Naravnega rezervata 
Strunjan-Stjuža, označitvi parka na dostopnih točkah z informacijskimi tablami, registraciji 
blagovne znamke ter okrepitvi nadzora na območju parka.  
 
Predvideni viri financiranja v letu 2010 so: 
- proračun RS, Ministrstvo za okolje in prostor; 
- donacije; 
- prihodki iz lastne dejavnosti; 
- projekti. 
 
Sredstva iz proračunske postavke 6170 v višini 173.623,00 EUR so namenjena financiranju 
stroškov treh zaposlenih ter osnovnih stroškov blaga in storitev ter stroškov osnovnih investicij 
za delovanje Javnega zavoda Krajinski park Strunjan.  
 
Javni zavod pričakuje, da bo možno v letu 2010 pridobiti 2.000,00 EUR donacij, 1.000,00 EUR iz 
lastne dejavnosti ter 54.997,65 EUR iz projektov.  
 
Prihodki in odhodki sredstev Javnega zavoda Krajinski park Strunjan so podrobneje prikazani v 
finančnem načrtu v 4. poglavju Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Krajinski 
park Strunjan za leto 2010. 
 
V l. 2009 je Javni zavod Krajinski park Strunjan šele pričel z delovanjem, zato je bila prioriteta 
vzpostavitev delovanja javnega zavoda in začetek priprave načrta upravljanja. Na zavodu so 
trije zaposleni, sedež parka je v najetih prostorih. Zavod je v l. 2009 sodeloval pri pripravi 
začasnih upravljavskih smernic, pripravil je program priprave načrta upravljanja in začel zbirati 
gradiva za načrt upravljanja. Vzpostavil je sodelovanje s ključnimi organizacijami v prostoru tako 
na načelni ravni kot pri izvedbi različnih aktivnosti. Na različne razpise je zavod prijavil kar 16 
projektnih vlog, dva projekta sta v l. 2010 že v izvajanju.  
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Skupni prihodki Javnega zavoda Krajinski park Strunjan po načelu denarnega toka so v letu 
2009 znašali 153.598 EUR, od tega 132.692 iz državnega proračuna (od tega 12.443 za 
investicije, ostalo za stroške plač ter blaga in storitev). Prejetih je bilo 15.000 EUR donacij kot 
podpora vzpostavitvi upravljanja parka, pridobljenih je bilo 5.888 EUR lastnih prihodkov (5000 
sponzorska sredstva, ostalo iz naslova vodenja obiskovalcev. Glavnina prihodkov zavoda v 
prvem letu poslovanja je bila namenjena za tekoče poslovanje, za investicije (nakup opreme za 
delovanje zavoda) je bilo porabljenih 12.569 EUR.  
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           PRILOGA 2  

 

Javni zavod Krajinski park Strunjan 

Istituto pubblico Parco naturale Strugnano 
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Pacug, december 2009 in julij 2010 
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1 UVOD 

 

Krajinski park Strunjan je bil ustanovljen z namenom zavarovanja naravnih vrednot ter 

ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti na območju Strunjanskega polotoka. 

Varstveni cilji, določeni v Uredbi o Krajinskem parku Strunjan (Ur. l. RS št. 107/2004, 83/2006 

in 71/2008), so sledeči: 

- ohranitev naravnih vrednot, 

- ohranitev biotske raznovrstnosti, 

- ohranitev populacij ogroženih in mednarodno varovanih prostoživečih rastlinskih in 

živalskih vrst, 

- ohranitev najmanj obstoječega obsega habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v 

ugodnem stanju, 

- ohranitev krajine z mozaično razporejenostjo krajinskih struktur, 

- ohranitev ekoloških značilnosti solin, lagune in morske obale ter naravnih procesov in 

povezav med pršnim in bibavičnim pasom ter infralitoralom. 

Ista uredba opredeljuje tudi razvojne usmeritve, povezane predvsem s spodbujanjem trajnostnega 

razvoja, ki je usklajen z varstvom naravnih vrednot ter ohranjanjem biotske raznovrstnosti in 

krajinske pestrosti, ob hkratnem zagotavljanju razvojnih možnosti prebivalstva, ki se 

uresničujejo: 

- s spodbujanjem naravi prijaznih oblik kmetovanja, 

- z okolju prijaznim turizmom in rekreacijo, 

- varstvom kulturne dediščine, 

- z izvajanjem solinarske dejavnosti na tradicionalen način in z njo povezane rabe produktov, 

- z izboljšanjem stanja okolja, 

- z uporabo okolju prijaznih tehnologij in metod pri gospodarjenju z naravnimi viri, tako da 

se ohranja njihova ekosistemska vrednost in obnovljivost ter da se ohranjajo habitati 

rastlinskih in živalskih vrst, habitatni tipi in naravne vrednote. 

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Strunjan (Ur. l. RS št. 76/2008), zavodu, kot 

upravljavcu, nalaga sledeče naloge: 

- pripravljanje predloga načrta upravljanja parka, 

- pripravljanje letnega programa dela na podlagi načrta upravljanja in opravljanje oz. skrb za 

izvajanje določenih nalog in ukrepov varstva narave, 

- sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na območju parka pri doseganju ciljev parka, 

- spremljanje in analiziranje stanja naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske 

pestrosti ter okolja v parku, 

- skrb za izvajanje razvojnih in varstvenih usmeritev ter varstvenih režimov, 

- sodelovanje z ZRSVN pri pripravi naravovarstvenih smernic, naravovarstvenega mnenja, 

naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja ter drugih mnenj, soglasij in 

strokovnih gradiv za del, ki se nanaša na park, 

- izvajanje ukrepov varstva narave v parku, vključno z ukrepi pogodbenega varstva in 

skrbništva v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, 
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- skrb za izvajanje oz. izvajanje naravovarstvenih nalog, 

- sodelovanje z inšpekcijskimi službami, 

- sodelovanje z nevladnimi organizacijami, 

- sodelovanje z lastniki, najemniki in drugimi uporabniki zemljišč v parku ter nudenje 

strokovne pomoči in svetovanja, 

- sodelovanje pri pripravi programov, načrtov in drugih razvojnih in varstvenih dokumentov 

za del, ki se nanaša na park, 

- usklajevanje in spremljanje raziskovalnih in razvojnih nalog v zvezi s parkom, 

- sodelovanje pri izvajanju mednarodnih projektov, ki se nanašajo na park, oz. izvajanje le 

teh, 

- skrb za predstavitev parka ter ozaveščanje in izobraževanje javnosti o parku, 

- zagotavljanje dostopa do informacij o parku in vodenje informacijske mreže parka, 

- načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje infrastrukture v parku, 

- vodenje obiskovalcev po parku, 

- upravljanje nepremičnin v parku, ki so v lasti države in so mu bile prenesene v upravljanje 

ter 

- izvajanje drugih nalog v sklopu varstva in razvoja parka. 

 

PRIORITETE PROGRAMA DELA UPRAVLJAVCA V LETU 2010 

V letu 2010 bomo posebno pozornost posvečali naslednjim prioritetam: 

- priprava predloga 10-letnega načrta upravljanja parka (2.1), 

- urejanje manjšega informacijskega centra v parku (2.4.1 in 2.5), 

- urejanje oz. obnova notranje solinske infrastrukture in nasipov na območju NR Strunjan – 

Stjuža (2.3.1), 

- označitev parka na dostopnih točkah z informacijskimi tablami (2.4.1), 

- registracija blagovne znamke za območje KPS in vzpostavitev sistema njenega 

podeljevanja (2.9) in 

- okrepitev nadzora na območju parka (2.6). 

 

2 PROGRAM DELA 

Iz proračunske postavke za upravljanje Krajinskega parka Strunjan bo možno pokriti stroške treh 

zaposlenih, stroške lastne udeležbe v pridobljenih projektih ter osnovne materialne stroške in 

stroške investicij v osnovno parkovno infrastrukturo ter opremo, ki omogoča spremljanje stanja 

in obiska v parku. Za investicije so pomemben dodatni vir sredstva v okviru odobrenih projektov 

(LAS Istre in »Climaparks«), saj se s tem izkorišča sinergijo in zmanjšuje stroške tako vsebinsko, 

kot postopkovno (specifikacija investicij je predstavljena v poglavju 4.2.3). 

Za izvajanje upravljavskih nalog v l. 2010 bo zavod poleg sredstev iz proračuna Republike 

Slovenije ter projektnih sredstev porabljal še sredstva donacij in lastnih prihodkov. 
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2.1 NAČRT UPRAVLJANJA 

V letu 2009 je bil sprejet Program priprave načrta upravljanja Krajinskega parka Strunjan, ki 

določa pripravo predloga načrta upravljanja v letu 2010. Ključni koraki pri njegovi pripravi so 

sledeči: 

- potrditev ocene stanja, vizije in upravljavskih ciljev parka; april 2010, 

- postavitev in pregled nalog in programa njihovega izvajanja; maj 2010, 

- potrditev osnutka načrta upravljanja in njegova predstavitev javnosti; september 2010, 

- potrditev predloga načrta upravljanja ter njegovo posredovanje na MOP oz. Vlado RS; 

oktober 2010. 

Priprava desetletnega načrta upravljanja je za KP Strunjan v letu 2010 prednostna naloga. 
 

2.2 BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 

2.2.1 Območja Natura 2000 

V KP Strunjan sta dve potencialni posebni varstveni območji (območji Natura 2000): Strunjanske 

soline s Stjužo in Strunjanski klif (Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 

2000),Ur. l. RS 49/2004). V Operativnem programu upravljanja območij Natura 2000 so za 

omenjeni območji navedeni ukrepi oz. usmeritve ter odgovorni nosilci njihovega izvajanja. V 

okviru priprave predloga načrta upravljanja bomo tem ukrepom posvetili posebno pozornost. 

Strunjanski klif (klif med Izolo in Strunjanom) je v ugodnem stanju, močneje ga ne ogroža noben 

zunanji dejavnik in je v celoti prepuščen naravnim procesom. Eden od problemov je odmetavanje 

odpadkov s strani obiskovalcev v času turistične sezone. Tovrstno onesnaževanje sicer ni 

množičen pojav, je pa problematično predvsem zaradi težke dostopnosti in z njo povezanih 

problemov pri odstranjevanju odpadkov. 

Drugo potencialno nevarnost predstavlja tradicionalna procesija ob prazniku Marijinega 

vnebovzetja 15. avgusta, ko udeleženci ob Svetem križu, ki stoji na samem robu klifa, množično 

prižigajo sveče. V tem času je prisotna tudi gasilska straža, ki je morala tudi že posredovati zaradi 

nenadzorovanega širjenja ognja. Ker je dogodek vezan na čas izrazito sušnega obdobja, lahko 

kljub temu pride do večjega požara, ki bi uničil vegetacijo, poleg tega pa sta v tem delu parka 

prisotni tudi dve invazivni vrsti (robinija (Robinia pseudoaccacia) in veliki pajesen (Ailanthus 

altissima), ki sta izrazito pionirski vrsti in bi po takšni nesreči zelo hitro izpodrinili avtohtone 

vrste. 

Tudi Strunjanske soline s Stjužo so v ugodnem stanju, vendar ker je to življenjsko okolje nastalo 

zaradi delovanja človeka, potrebuje redno vzdrževanje in ohranjanje solinarske dejavnosti. Poleg 

tega sta ob robu rezervata speljani cesta in pločnik, ki predstavljata motnjo predvsem za ptice, ki 

se zadržujejo na tem območju. Stanje bi se zagotovo izboljšalo z zasaditvijo zastiralnega pasu 

vegetacije med cesto in NR, saj je na mestu, kjer ta pas že obstaja, opaziti izrazito večje 

zadrževanje ptic, tako v dnevnem kot tudi nočnem času. Poleg tega so obrobni deli rezervata 

osvetljeni zaradi neustrezne javne cestne razsvetljave. 
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2.2.2 Ostala območja parka 

Pestrost vrst in habitatnih tipov je zaradi raznolikih dejavnikov in okolij na območju parka velika. 

Trenutno ni opažene resnejše ogroženosti katerega od njih, je pa vedenje o vrstah in habitatnih 

tipih na območju parka nepopolno. Inventarizacija vrst in habitatnih tipov je bila v preteklih letih 

delno opravljena le na območju obeh naravnih rezervatov: na morskem delu parka, klifu (le 

botanični del), laguni Stjuža in solinah, medtem ko za osrednji kopenski del podatkov skorajda 

ni. 

Na območju parka sta dve vrsti dreves, ki sta prepoznani kot tujerodni invazivni vrsti: robinija 

(Robinia pseudoaccacia) in veliki pajesen (Ailanthus altissima). Obe vrsti sta problematični glede 

popolne odstranitve. Robinija je zaradi dolgoletne prisotnosti na slovenski obali in njene uporabe 

v kmetijstvu prisotna na celotnem območju parka, medtem ko se veliki pajesen najočitneje 

razrašča ob klifu na severozahodnem območju parka. 
 

2.2.3 Predvideni cilji in ukrepi v letu 2010 

1. cilj: Izboljšanje stanja na območju NR Strunjan – Stjuža. 

 

Podjetje Soline, pridelava soli d. o. o., zaključuje obnovo in utrditev brežine v laguni 

Stjuža, zaradi česar bo brežina postala primerna za rast slanoljubnih rastlin in trsta, s čimer 

pa se bo doseglo tudi boljšo utrditev brežine, hkrati pa bo trstičje delovalo kot naravna 

ovira za negativne vplive s kopnega. Za nasaditev trstičja in dodajanje semen slanuš je 

najugodnejše jesensko obdobje. 

Območje naravnega rezervata Strunjan – Stjuža je zaradi svojih danosti mesto, kjer morske 

in tudi druge ptice najdejo mir, počitek in obilo hrane. Ob robu rezervata poteka cesta s 

pločnikom, kar je na mestih, kjer rob rezervata ni zaraščen, za ptice moteče in se na teh 

delih ne zadržujejo. S pasom vegetacije bi močno omejili motnje, ki prihajajo s ceste in s 

tem povečali območje primerno naselitvi ptic. V pas vegetacije bi vključili tudi zastiralne 

stene z opazovalnimi linami, preko katerih bi obiskovalci lahko nemoteče opazovali 

življenje v rezervatu. 

V l. 2010 naj bi bil s strani MKGP ponovno objavljen javni razpis Ukrep 323 – ohranjanje 

in izboljševanje dediščine podeželja. Nanj bomo prijavili projekt »Obnova notranje 

solinske infrastrukture v Strunjanskih solinah«, za katerega je dokumentacija že 

pripravljena. Dela bo izvajalo podjetje Soline, pridelava soli d. o. o., ki ima na Strunjanskih 

solinah tudi pravico pridobivanja soli. Obnova ne bo zaključena v letu 2010, saj naj bi z 

deli predvidoma začeli v marcu 2010 in končali v oktobru 2011. 

 

2. cilj: Izboljšati bazo podatkov o vrstah in habitatnih tipih na območju KP 

Strunjan. 

V prihodnjem letu bomo skušali od posameznih strokovnjakov na področju sistematike in 

ekologije ter naravoslovnih društev, ki s svojimi aktivnostmi delujejo tudi na območju KP 

Strunjan, pridobiti čim več informacij o vrstah in habitatnih tipih osrednjega, kopenskega 

dela parka. 
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Za naročilo inventarizacije vrst in habitatnih tipov Javni zavod KP Strunjan nima potrebnih 

sredstev, zato bomo skušali inventarizacijo izpeljati preko prijave na ustrezen razpis za 

projektna sredstva. Med prijavljenimi projekti sta dva, znotraj katerih so vključeni tudi 

popisi vrst in ocena njihovega stanja: 

– CLIMAPARKS: popis tujerodnih vrst v morskem delu parka in vplivi globalnega 

segrevanja na življenje v morju ter 

– LIFE+: ocena stanja vranjeka (Phalacrocorax aristotelis) na območju KP Strunjan 

(projekt ni bil odobren). 

Projekt Climaparks je bil odobren, prijava na razpis LIFE+ pa ni bila uspešna. 

3. cilj: Preučiti možnost uspešne odstranitve velikega pajesna (Ailanthus 

altissima) iz območja parka. 

Veliki pajesen je vrsta, katere odstranitev je zaradi njene trdoživosti in vsebnosti strupenih 

hlapnih snovi močno otežena. Preden ugotovimo ali je njegova odstranitev sploh možna, 

bomo v naslednjem letu na nekaj izbranih drevesih preizkusili priporočeno metodo. Poleg 

tega bomo v okviru rednih ogledov stanja v parku skušali ugotoviti izvor širjenja velikega 

pajesna oz. ali je vzrok njegove pojavitve v parku povezan z njegovo načrtno zasaditvijo 

kot okrasne rastline. 

 

2.3 NARAVNE VREDNOTE 

V Krajinskem parku Strunjan je 11 naravnih vrednot , ki sodijo v naslednje zvrsti: 

- površinska geomorfološka (8), 

- geološka (6), 

- ekosistemska (5), 

- botanična (3), 

- hidrološka (2) in 

- botanična (1). 

 

 

Ista naravna vrednota je lahko uvrščena v več zvrsti hkrati. Poleg navedenih enajst naravnih 

vrednot sta na območju parka predlagani še dve naravni vrednoti. 

V letih po razglasitvi Krajinskega parka Strunjan, je skrb za naravne vrednote prevzel ZRSVN 

OE Piran, tako da so vse naravne vrednote na območju parka v relativno dobrem stanju in nobena 

od njih trenutno ni resneje ogrožena. 

ZRSVN tudi letno zbira in evidentira stanje naravnih vrednot, zato bo Javni zavod KPS pri 

spremljanju in analizi stanja naravnih vrednot sodeloval z njim. 

Oblikovalo se bo bazo podatkov, kamor se bo beležilo oglede naravnih vrednot, stanje le teh, 

datum ogleda in oglednika. 
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2.3.1 Predvideni cilji in ukrepi v letu 2010 

1. cilj: Spremljanje  in analiza stanja naravnih vrednot- oblikovanje baze 

podatkov in fototeke 

V vsakem tromesečju – v januarju, aprilu, juliju in oktobru, se bo opravil podrobnejši ogled 

vseh 11. naravnih vrednot in dveh. predlaganih naravnih vrednot, ki so znotraj območja 

Krajinskega parka Strunjan. Za vsako NV se bo podalo kratek opis stanja z opažanji in 

morebitnimi spremembami, skupaj s fotografijami, iz katerih bo razvidno njeno stanje. 

2. cilj: Zasaditev trstičja in slanuš na jugozahodni del obnovljenega, utrjenega 

nasipa lagune Stjuža (glej 2.2.3, 1.cilj) 

3. cilj: Priprava idejne zasnove za ureditev zastiralnega pasu vegetacije in 

zastiralnih sten z opazovalnimi linami na obrobju naravnega rezervata 

Strunjan – Stjuža (glej 2.2.3, 1.cilj). 

4. cilj: Ureditev drevoreda pinij. 

V preteklosti so nekatere pinije v drevoredu propadle. Ugotovilo se bo, koliko in kje so bile 

takšne pinije, ter se jih nadomestilo z novimi drevesi. 

V preteklem letu smo prijavili standardni projekt Villalab, znotraj katerega smo predvideli 

označitev, zasaditev novih dreves in vzdrževanje pinijevega drevoreda. Izvedba ureditve 

drevoreda je odvisna od odobritve projekta. 

5. cilj: Izboljšanje stanja na območju NR Strunjan – Stjuža (glej 2.2.3, 1.cilj). 

6. cilj: Odprava posledic vandalizma na NV Bele skale pod Strunjanskim 

klifom. 

Bele skale so porisane z grafiti, ki jih je potrebno odstraniti. Ker je bila ta naravna vrednota 

že večkrat tarča vandalizma, se bo odpravo posledic z namenom osveščanja in s tem 

preprečevanja nadaljnjega vandalizma, skušalo ob pomoči medijev predstaviti tudi širši 

javnosti. 

 

2.4 INFRASTRUKTURA PARKA 

Trenutno JZ KP Strunjan kot upravljavec parka, v upravljanju nima infrastrukture. 
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2.4.1 Predvideni cilji in ukrepi v letu 2010 

1. cilj: Ureditev manjšega informacijskega centra na območju Strunjanskih 

solin. 

V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za ureditev 

dela javne turistične infrastrukture 2007 – 2013 pripravljamo projekt obnove dveh 

solinarskih hiš, ki bosta služili JZ KP Strunjan in solinarjem. Pred ureditvijo centra bo 

potrebno urediti tudi dokumentacijo za prenos upravljanja solinarskih hiš na JZKPS. V letu 

2010 bo prijavljen tudi projekt na razpis MKGP, Ukrep 323, za izdelavo in postavitev 

makete nekdanje ribogojnice v Stjuži ki bo prikazovala nekdanji način ekstenzivnega 

ribogojstva, zaradi katerega je sploh prišlo do nastanka lagune Stjuža. Maketa bo vsebovala 

tudi interaktivno multimedijsko predstavitev. 

V letu 2010 bodo aktivnosti usmerjene tudi v iskanje lokacijskih možnosti za postavitev 

glavnega informacijskega centra parka.  

 

2. cilj: Ureditev potrebne dokumentacije za začetek upravljanja s 

tradicionalnimi privezi na območju potoka Roja. 

JZ KP Strunjan je oddal vlogo za pridobitev pravice do upravljanja tradicionalnih privezov 

v potoku Roja na območju Strunjanskih solin. Privezi bodo namenjeni manjšim plovilom, 

kakršna so imela privezna mesta na tem območju že v preteklosti, vendar privezi do sedaj 

niso bili legalizirani. Ureditev privezov bo možna šele po že začeti obnovi varovalnih 

nasipov potoka Roja, ki naj bi bila končana v letu 2011. 

3. cilj: Označitev parka na dostopnih točkah z informacijskimi tablami. 

Vstopne točke v Krajinski park Strunjan so trenutno slabo označene, kar pomeni slabo 

razpoznavnost Strunjanskega polotoka kot zavarovanega območja narave. Zaradi 

neprepoznavnosti in neosveščenosti o pomembnosti in krhkosti območij prihaja do 

neustreznih ravnanj v parku in do kršitev naravovarstvenih režimov, ki so določeni v 

uredbi. S tablami se bo označilo meje zavarovanega območja, poleg tega pa bi se z nekaj 

dodatnimi tablami obiskovalce pozivalo k primernemu vedenju in ravnanju na območju 

parka. Izdelava in postavitev tabel je del projekta LAS Istre, ki je že odobren. 

 

2.5 UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI 

Javni zavod Krajinski park Strunjan zaenkrat nima v upravljanju nepremičnin. 

V letu 2010 pričakujemo prenos pravice upravljanja tradicionalnih privezov v potoku Roja in 

dveh solinarskih hiš z države na Javni zavod Krajinski park Strunjan. 
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2.6 NADZOR IN  SPREMLJANJE STANJA NA OBMOČJU PARKA  

Nadzor na območju parka se navezuje na spremljanje stanja na območju parka. Poleg izvajanja 

nadzora nad upoštevanjem varstvenih režimov na območju parka je pomemben del nadzora tudi 

spremljanje stanja naravnih vrednot. 

Vse naravne vrednote v parku so v ugodnem stanju, razen v NR Strunjan – Stjuža so potrebna 

nekatera obnovitvena dela, ki pa so ali že v teku ali načrtovana v naslednjih letih. Pri nadzoru in 

spremljanju stanja bo potrebno veliko truda vložiti v opozarjanje in ozaveščanje obiskovalcev 

parka, ki ne upoštevajo varstvenih režimov. 

V preteklih letih je na območju parka izvajal nadzor in spremljanje stanja ZRSVN OE Piran. 

Potekalo je preko celega leta, pogosteje v času turistične sezone od maja do oktobra. Z začetkom 

leta 2009 je te naloge prevzel JZ KP Strunjan, ki zaradi pomanjkanja kadra nadzora še ne more 

opravljati v želenem obsegu. 

Izolsko in piransko občinsko redarstvo v turistični sezoni zaradi pomanjkanja kadrov ne ureja 

prometa na območju KPS, zato so v teku dogovarjanja z občinama, da bi v prihodnosti skušali 

nadzor kopenskega prometa urediti tako, da bi v tem obdobju redarstvo za to območje zaposlilo 

dodatno delovno silo. 

Nadzor vodnega prometa na območju parka izvaja Uprava RS za pomorstvo, ki ob tem kršiteljem 

deli tudi informativne zgibanke o zavarovanih območjih slovenskega morja. Prav tako je glede 

opozarjanja kršiteljev in razdeljevanja zgibanke dogovorjeno z društvom Morigenos, kadar se s 

svojim plovilom med opazovanjem delfinov nahajajo na območju parka. Zadovoljiv nadzor 

morskega prometa bo možen šele, ko bo zavod imel lasten čoln, katerega nakup je že predviden v 

okviru projekta Climaparks.  

 

2.6.1 Predvideni cilji in ukrepi v letu 2010 

1. cilj: Reden nadzor in spremljanje stanja na območju parka. 

Redno terensko delo bo obsegalo: 

- spremljanje in beleženje stanja (primerjava med tednom – vikend, izven sezone – v 

sezoni ter oblikovanje fototeke in preglednice s podatki), 

- beleženje kršitev in varstvenih režimov na območju parka ter usmerjanje in 

ozaveščanje kršiteljev, 

- posredovanje informacij o kršitvah varstvenih režimov pristojnim službam, 

- spremljanje stanja mirujočega prometa predvsem na kritičnih točkah (rt Strunjan, rt 

Ronek, okolica cerkve Marijinega prikazanja, okolica »Štancije« in ob ribiškem 

mandraču), števila obiskovalcev ter števila sidranih plovil na območju NR Strunjan in 

NR Strunjan – Stjuža ter 

- evidentiranje ostalih problemov povezanih z varstvom narave in upravljanjem parka. 
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2.7 PROJEKTI 

V letu 2009 je bilo prijavljenih 16 projektov (Tabela 1), za katere se v letu 2010 pričakuje 

rezultate odobritve. Intenzivnost prijavljanja na nove projekte v letu 2010 bo odvisno predvsem 

od števila odobrenih projektov, prijavljenih v letu 2009. Prijave novih projektov bodo usmerjene 

predvsem v ureditev parkovne infrastrukture, spremljanje stanja ter inventarizacijo vrst in 

habitatnih tipov na območju parka. 
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Tabela 1: Seznam prijavljenih projektov Javnega zavoda Krajinski park Strunjan. 

Zap. 

Št. Naslov projekta Opis projekta 

Komentar financ 

Vrednost 

projekta [EUR] 

Lastna udeležba 

[EUR] 

1 Build your ecological journey Vzpostavitev ekološkega prevoza na območju 

parka. 

250.000,00 37.500,00  

(15 %) 

2  Strateški projekt Slovenija – Italija 

CLIMAPARKS - Klimatske spremembe in 

management zavarovanih območij 

Merjenje vpliva negativnih sprememb zaradi 

klimatskih sprememb. 

212.000,00 10.600,00 

(5 %) 

3 Strateški projekt Slovenija – Italija 

Local hertiage 

Obnova solinarske hišice in njena notranja 

oprema. 

176.000,00 8.800,00 

(5 %) 

4 Strateški projekt Slovenija – Italija 

Dostopnost do naravne dediščine- ACCESSPARK 

Študija morskih poti v parku in ureditev 

dostopnih ter priveznih mest v morskem delu 

parka 

425.000,00 21.250,00 

(5 %) 

5 Standardni projekt Slovenija – Italija 

Saltworks – Ovrednotenje Italijanskih in slovenskih 

solin z ekološkega in trajnostnega vidika 

Sanacija dela čelnega nasipa in postavitev 

zapornice 

300.000,00 15.000,00 

(5 %) 

6 Standardni projekt Slovenija – Italija 

Villalab-Program izmenjave izkušenj in delavnice, ki 

komunikacijsko povezujejo italijanske in slovenske 

kmetijske institute med seboj ter z javnimi zavodi in 

podjetji z namenom, da bi izboljšali upravljanje in 

promocijo dvorcev in javnih parkov - VILLALAB 

Obnova parka okoli Vile Tartini in sanacija 

pinijevega drevoreda v Strunjanski dolini 

140.000,00 7.000,00 

(5 %) 

7 Standardni projekt Slovenija – Italija 

Dostopnost do naravne dediščine- ACCESSPARK 

Dostop do NR Strunjan po morju (postavitev 

priveznih mest) in po kopnem (Signalizacija) 

250.000,00 12.500,00 

(5 %) 

8 Standardni projekt Slovenija – Italija 

Vodne poti - Waterways 

Dostop do NR Strunjan po morju (postavitev 

priveznih mest) 

300.000,00 15.000,00 

(5 %) 

se nadaljuje 
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nadaljevanje 

Zap. 

Št. Naslov projekta Opis projekta 

Komentar financ 

Vrednost 

projekta [EUR] 

Lastna udeležba 

[EUR] 

9 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov za ureditev dela javne turistične 

infrastrukture 2007 - 2013 

Ureditev turistične infrasturkture (info centra, 

muzeja na prostem) 

400.000,00 0,00 

(0 %) 

10 Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja (Ukrep 

323) 

Obnova solnih polj, nasipov in lesene opreme 

ter nabava notranje opreme za manjši 

informacijski center v solinarski hišici. 

221.952,84 še ni znana, 

predvidoma 15 % 

11 IPA Adriatic 

Explotation of natural resources and protected areas 

with the constitution of a Multipurpose Center for 

the coordination, documentation and develpoment of 

the park system of the Adriatic sea –ADIATIC 

PARK 

Izdelava in oprema infocentra 130.000,00 6.500,00 

(5 %) 

12 IPA Adriatic 

SPIritual between Nature and culture in Adriatic 

Parks – SPI.NAP II 

Postavitev priveznih mest v NR 200.000,00 10.000,00 

(5 %) 

13 IPA Adriatic 

Economic Development of European Naturalistic 

Network 

E.D.E.N.N. 

Ekonomski razvoj zavarovanih območij 150.000,00 7.500,00 

(5 %) 

14 LIFE + Ocena stanja vranjeka (Phalacrocorax 

aristotelis) na območju KP Strunjan z 

namenom določitve morskih IBA območij. 

22.000,00 0,00 

(0 %) 

15 LAS Istre Označitev Krajinskega parka Strunjan,  17.575,24 še ni znana 

16 Projekt za ureditev priveznih mest, ki ne bodo 

negativno vplivala  na biotsko raznovrstnost in cilje 

zavarovanega območja KP Strunjan 

Priprava projektne dokumentacije za 

postavitev plavajočih priveznih mest na morju. 

48.000,00 € 10.000 € oz. v 

letošnjem letu 

7.000 € 
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2.8 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 

JZKPS bo izvajal strokovno vodene oglede krajinskega parka in njegovih vrednot. Potrebno bi 

bilo izdelati načrte za različne izobraževalne tematske poti in delovne liste. 

Poleg vodenja bo v času tradicionalnega Praznika kakijev za širšo javnost izvedeno predavanje 

»Biotska raznovrstnost v Krajinskem parku Strunjan«, saj so leto 2010 Združeni narodi razglasili 

za Leto biotske raznovrstnosti. Predavanje bo ponujeno tudi upravnikom večjih turističnih 

kompleksov znotraj parka oz. v njegovi neposredni bližini (Talaso Strunjan – Terme Krka, hotel 

Oleander in hotel Salinera), kot dodatna ponudba za njihove goste, ki predstavljajo dobršen del 

obiskovalcev parka, poleg tega pa bomo skušali predavanje izpeljati tudi na Fakulteti za turistične 

študije Portorož – Turistici. 

Podružnični šoli Strunjan osnovne šole Lucija in Centru za usposabljanje Elvira Vatovec 

Strunjan, ki se nahajata na območju parka, bo ponujena možnost spoznavanja krajinskega parka 

pod vodstvom osebja parka. Poleg tega se bo skušalo z obema ustanovama dogovoriti za  

organizacijo »Zelene straže«, v okviru katere bi učenci opozarjali in ozaveščali kršitelje 

naravovarstvenega režima v svojem domačem kraju oz. kraju šolanja. 

Z Morskim naravnim rezervatom Miramare (Italija) je bil v tem letu sklenjen dogovor o 

izobraževanju potapljačev za vodnike v zavarovanih območjih morja. S strani JZKPS je bila 

določena skupina štirih izkušenih potapljačev – biologov, ki se bo v letu 2010 udeležila 

omenjenega izobraževanja in kasneje vodila potope manjših skupin zainteresiranih potapljačev 

znotraj parka, kot del turistično – izobraževalne ponudbe JZKPS. 

Načrtovan je tudi izpit iz upravnega postopka za osebje parka, kar pa je pogojeno tudi s 

finančnimi zmožnostmi. 

 

2.9 OZAVEŠČANJE, PROMOCIJA IN TRŽENJE 

Naravovarstveni nadzor na območju parka bo usmerjen v strpno komunikacijo z obiskovalci 

parka, katere glavni namen bo, poleg preprečevanja poslabšanja stanja okolja in naravnih 

vrednot, ozaveščanje obiskovalcev. V ta namen bo v letu 2010 izdana tudi zgibanka. Z Upravo 

RS za pomorstvo in društvom Morigenos je dogovorjeno, da bodo v naslednjem letu na morskem 

delu parka delili v tem letu ponatisnjeno in posodobljeno zgibanko o zavarovanih delih 

slovenskega morja. 

Spomladi bo, skupaj z Lovsko družino Strunjan, na območju parka organizirana čistilna akcija. 

Že v letu 2009 je zavod pričel z oblikovanjem kolektivne blagovne znamke Krajinskega parka 

Strunjan in ideje o pogojih za njeno pridobitev. Namenjena bo zainteresiranim ponudnikom 

kmetijskih pridelkov, ribičem ter njihovih proizvodov, gostinskim in turističnim ponudnikom na 

območju parka. Predvidoma naj bi bila grafična podoba blagovne znamke, pravilnik o pogojih 

podeljevanja pravice do uporabe blagovne znamke in sama registracija kolektivne blagovne 

znamke, končana v letu 2010. 

Širši javnosti se bo KPS predstavil na stojnici ob Prazniku kakijev v Strunjanu, na enak način pa 

tudi na mednarodnem kmetijsko – živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. 
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V sodelovanju s Pomorskim muzejem Sergej Mašera Piran, bo zavod postavil priložnostno 

razstavo zbirke votivnih podob cerkve Marijinega prikazanja ter priložnostno razstavo 

strunjanske zgodovine ribištva, pomorstva in tradicije povezane z morjem. 

 

2.10 SODELOVANJE 

2.10.1 Institucionalna raven 

Na institucionalni ravni bodo v sodelovanje vključeni predvsem: 

Ministrstvo za okolje in prostor 

Z ministrstvom bomo sodelovali zlasti pri pripravi predloga načrta upravljanja Krajinskega parka 

Strunjan. 

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave OE Piran 

Sodelovanje pri pripravi načrta upravljanja KPS, pri oblikovanju odločitev glede varstva in 

razvoja območja parka ter spremljanju stanja. 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 

Sodelovanje pri pripravi načrta upravljanja KPS. Z zavodom bo potrebno doseči dogovor o 

sodelovanju pri rednem spremljanju stanja kulturne dediščine na območju parka. 

Inšpekcija RS za okolje in prostor 

Glede na dogovor, ki je bil sklenjen na sestanku z inšpekcijo, bomo po potrebi usklajevali 

obravnavo hujših okoljskih oz. prostorskih kršitev, kot so npr nedovoljene gradnje, na območju 

parka. 

Policijska postaja Piran in Policijska postaja Izola 

V prihodnjem letu bomo v času turistične sezone na celotnem območju parka skušali izvesti 

skupno enodnevno akcijo nadzora varstvenega in prometnega režima na območju parka, v kateri 

bodo sodelovali predstavniki policijskih postaj obeh občin, kakor tudi predstavniki obeh 

občinskih redarstev. 

Ribiška inšpekcija 

Sodelovali bomo pri preprečevanju kršitev na področju morskega ribolova v celotnem morskem 

delu parka, s poudarkom na preprečevanju kršitev na območju NR Strunjan, kjer se pojavlja 

nekaj stalnih kršiteljev varstvenega režima. 

Služba za varovanje obalnega morja 

Sodelovali bomo pri skrbi za čiščenje odpadkov na obali, sodelovali pa bomo tudi v 

spomladanski skupni čistilni akciji. 

Urad RS za pomorstvo 

Na morskem delu parka bodo opravljali redni nadzor pomorskega prometa. V primeru odobritve 

projekta, bo zavod z uradom sodeloval pri načrtovanju dnevnih priveznih mest na območju NR 

Strunjan. 
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Ribiška pisarna Izola 

V primeru odobritve projekta bosta zavod in Ribiška pisarna sodelovala pri ureditvi ribiškega 

centra pod Belvederjem. Pomoč pri pripravi NU pri vprašanjih, ki zadevajo ribištvo na območju 

parka. 

Regionalni razvojni center Koper 

RRC Koper je nosilec nekaterih projektov, na katere je zavod prijavil svoje predvidene 

aktivnosti. 

Pomorski muzej Sergej Mašera Piran 

Sodelovanje z zavodom pri postavitvi priložnostne razstave zbirke votivnih podob cerkve 

Marijinega prikazanja ter priložnostne razstave strunjanske zgodovine ribištva, pomorstva in 

tradicije povezane z morjem. 

Center za usposabljanje Elvira Vatovec 

Center bo sodeloval pri morebitnem načrtovanju učnih poti, prav tako je ponudil pomoč glede 

nastanitve v primeru organiziranja raziskovalnih taborov na območju parka. 

Krajevna skupnost Strunjan in Krajevna skupnost Jagodje – Dobrava 

Sodelovanje pri NU, predvsem glede ureditve prometa na območju parka. 

Lovska družina Strunjan 

Sodelovanje na spomladanski čistilni akciji. 

Ribiči 

Pomoč pri pripravi NU pri vprašanjih, ki zadevajo ribištvo na območju parka. 

Školjkarji 

Pomoč pri pripravi NU pri vprašanjih, ki zadevajo marikulture na območju parka. 

 

2.10.2 Društva 

Društvo Morigenos 

Pomoč pri nadzoru kršitev v morskem prometu na območju parka. 

Turistično društvo Strunjan 

Sodelovanje na čistilnih akcijah in na tradicionalnem Prazniku kakijev. 

Ribiško društvo Strunjan 

Sodelovanje pri urejanju tradicionalnih ribiških privezov v mandraču. 

Veslaško društvo Strunjan 

Sodelovanje pri reševanju prostorske problematike veslaškega društva. 
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2.10.3 Turistični ponudniki 

Hoteli Bernardin – Hotel Salinera 

Sodelovanje pri izvedbi predavanj o Krajinskem parku Strunjan. 

Talaso Strunjan – Terme Krka  

Sodelovanje pri izvedbi predavanj o Krajinskem parku Strunjan. Hotel zavodu večkrat omogoči 

prostor tudi za izvedbo drugih predavanj ali predstavitev. 

Hotel Oleander 

Sodelovanje pri izvedbi predavanj o Krajinskem parku Strunjan. 

Hoteli Belvedere 

Sodelovanje pri načrtovanju postavitve informacijskega centra na vzhodni vstopni točki na 

območje parka. 
 

3 KADROVSKI NAČRT 

 

Javni zavod Krajinski park Strunjan trenutno zaposluje 3 osebe; 

- direktorja, 

- naravovarstvenega sodelavca III in 

- visokega naravovarstvenega svetnika. 

V letu 2010 zaradi omejenih finančnih sredstev in omejitev zaposlovanja v javni upravi ni 

predvidenih novih rednih zaposlitev. V dveh prijavljenih projektih sta predvideni zaposlitvi za 

polni delovni čas v času trajanja projektov. 

V prihodnjem letu je, glede na predviden fond ur za 40 urni delavnik, predvidenih 2088 ur na 

delavca. 
 

3.1 PREDVIDENA PORABA UR ZA DEJAVNOSTI JZKPS 

V tabeli 2 smo predvideli porabo ur minimalnega števila zaposlenih za izvajanje nalog Javnega 

zavoda KPS v letu 2010. 
 

Tabela 2: Predvidena poraba ur za dejavnosti Javnega zavoda Krajinski park Strunjan po 
tematskih sklopih. 

  

direktor 

zavoda 

naravovarstv. 

sodelavec III 

visoki 

naravovarstv. 

svetnik 

skupaj 

Ure Ure Ure   

Načrt upravljanja 300 600 1000 1900 

Biotska raznovrstnost 100 100 150 350 

Naravne vrednote 100 200 200 500 
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Infrastruktura parka 400 100 100 600 

Upravljanje z nepremičninami 450 100 48 498 

Nadzor in spremljanje stanja v parku 100 500 150 750 

Vzgoja in izobraževanje 50 200 90 300 

Ozaveščanje, promocija in trženje 487 150 150 688 

Delo na projektih* 101 138 200 678 

skupaj ure 2088 2088 2088 6264 

* Delo na projektih posega tudi v ostale sklope v tej tabeli. 

 

Glede na plan plač je ura vsakega zaposlenega (II bruto /2088 ur) vredna: 

Direktor: 24,46 € 

Naravovarstvena sodelavka III: 11,71 € 

Visoki naravovarstveni svetnik: 15,12 € 

Naravovarstveni svetovalec: 12,18 € 

 

Po planu imamo za delo na projektu Climaparks predvidenih 1.044 ur naravovarstvenega 

svetovalca, kar znaša 12.720,00 €. 

 

 

Tabela 3: Poraba in ovrednotenje ur na projektu Climaparks 

 Vrednost ene ure Ure na projektih Skupaj 

Naravovarstveni svetovalec           12,18      1.044 € 12.720,00 

SKUPAJ 12.720,00€ 
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4 FINANČNI NAČRT 

4.1 BILANCE PRIHODKOV 

Tabela 4: Pričakovani prihodki Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v letu 2010. 

Prihodki 

Proračun RS, Ministrstvo za okolje in prostor (dodatno 33.000) 173.623,00 € 

Donacije 2.000,00 € 

Prihodki iz lastne dejavnosti 1.000,00 € 

Projekti (Climaparks 50.388,00+ LAS Istre 4.609,65)  54.997,65 

Skupaj 231.620,65 €  

 

4.2 BILANCE ODHODKOV 

Tabela 5: Pričakovani odhodki Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v letu 2010. 

Odhodki 

Plače  128.257,04 € 

Stroški materiala in storitev  39.177,72 € 

Izdatki za financiranje projektov  3.000,00 € 

Investicije  61.185,89 € 

Skupaj 231.620,65 € 

4.2.1 Plače 

Tabela 6: V letu 2010 predvideni stroški za plače direktorja, naravovarstvenega sodelavca III in 

visokega naravovarstvenega svetnika. 

Potrebna sredstva za plače v JZKPS v letu 2010   

I. Bruto  92.255,52 € 

Plačna nesorazmerja  304,00 € 

I. Bruto  s plačnimi nesorazmerji 92.559,52 € 

Prispevki na plačo 14.902,08 € 

II. Bruto 107.461,60 € 

Prevoz  2.305,48 € 

Prehrana  2.694,60 € 

Regres za leto 2010 2.067,00 € 

Kad 1.008,35 € 

SKUPAJ STROŠKI PLAČ 2010 115.537,04 € 

Stroške plače za te zaposlitve bomo v višini 115.287,04 krili iz proračunskih sredstev, 250 EUR 

za plače pa bomo pokrili iz lastnih prihodkov. 
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Zaposlitev na projektih: 

 

Tabela 6: Strateški projekt CLIMAPARKS. 

Zaposleni Viri financiranja Znesek 

Nova zaposlitev - Vodenje projekta, koordinacija,  

spremljanje stanja, poročanje o projektu 

Sredstva EU  

Lastna udeležba 5% 

12.084,00 

636,00€ 

Skupaj  12.720,00 € 

 

Glede na finančno oceno nove zaposlitve bomo lahko zaposlili osebo, ki bo zadolžena za 

koordinacijo projekta, spremljanje stanja na območju Krajinskega parka Strunjan, zbiranja 

informacij na podlagi predvidene meteorološke postaje in opravljenih monitoringov na območju 

NR Strunjan, pridobivanja raznih informacij glede stanja KP Strunjan v preteklosti in stanja 

danes. 

Predvideni plačni razred je 33, zaposlili pa bi jo lahko na delovno mesto naravovarstveni 

svetovalec od meseca julija dalje. 

 

Tabela 7: Izdatki za plače za redno delo in delo na projektih. 

Sredstva Iz sredstev RS (MOP) in 

lastni prihodki 

Projekta sredstva 

Sredstva RS (MOP) 115.287,04 €  

Lastni prihodki 250,00 €   

Strateški Climaparks 636,00 € 12.084,00 € 

 116.173,04 € 12.084 € 

SKUPAJ 128.257,04 € 

 

Predvidena sredstva za plače znašajo 115.923,04 € iz proračuna RS MOP, 250 € bo Javni zavod 

Krajinski park Strunjan kril iz lastnih prihodkov, 12.084 pa iz sredstev projekta Climaparks.  

 

4.2.2 Stroški materiala in storitev 

Tabela 8: Stroški za material in storitve zavoda v letu 2010. 

Material Strošek 

Računovodski servis 5.880,00 € 

Poštnina 300,00 € 

Najemnina za prostor 2.750,00 € 

Naročnina na gsm 1.800,00 € 

Potni nalogi 12.000,00 € 

Informiranje in obveščanje 570,00 € 

Pisarniški material 1.500,00 € 

Časopisi  480,12 € 
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RRC Koper – članarina 50,00 € 

MEDPAN – članarina 50,00 € 

Vzdrževanje računalnikov 500,00 € 

Nakup strokovne literature 50,00 € 

Ostali nepredvideni stroški, kritje stroškov banke itd. 3.151,70 € 

Tisk zgibank in postavitev tabel 2.499,14 € 

Spletna stran-gostovanje in podpora spletne aplikacije 1.350,00 € 

Telekom stroški 509,43 € 

Izobraževanje in ostale pogodbene storitve 5.000,00€ 

SKUPAJ IZ PRORAČUNA RS MOP 38.440,39 € 

 

S sredstvi projekta LAS Istre bomo pokrili stroške materiala in storitev v višini 737,33 €, kar 

pomeni, da bo skupnih stroškov materiala in storitev 39.177,72 €. 

Iz sredstev RS - MOP bomo krili osnovne stroške povezane z delovanjem Javnega zavoda 

Krajinski park Strunjan. Sem sodijo predvsem stroški računovodstva, poštnine, najemnine za 

prostor ter potnih nalogov, ter stroški zadolževanja in lastno udeležbo v projektih. 

Za namen izvajanja projekta in predfinanciranja stroškov projekta Climaparks, se bo zavod 

zadolžil pri Zakladnici RS v višini 45.000 EUR, zato bodo nastali dodatni stroški s plačilom 

obresti. 

 

 

 

4.2.3 Investicije 

Tabela 9: Skupaj vse investicije. 

Sredstva Iz 

sredstev 

RS 

(MOP) 

Donacije Lastni 

prihodki 

Projektna 

sredstva 

urejanje parkovne infrastrukture 17.243,57       

LAS Istre   2.000,00 € 750,00 € 4.342,32 € 

Strateški Climaparks 2.016,00     34.834,00 

Skupaj 22.009,57 € 39.176,32 € 

SKUPAJ 61.185,89 

 

Predvidene so investicije v parkovno infrastrukturo in opremo namenjeno nadzoru obiska in 

stanja v krajinskem parku. Proračunska sredstva bodo uporabljena za: 

 

- Ureditev pešpoti – postavitev varovalnih ograj in utrditev poti. 
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٠ Postavitev ograje na dveh visokovodnih nasipih ob potoku Roja, pred mostom ob 

izlivu. Postavitev ograje je nujna zaradi preprečitve prečkanja solin po omenjenih dveh 

nasipih. Takšno prečkanje, ki je v času sezone množično, je na območju naravnega 

rezervata, ki je hkrati tudi posebno ohranitveno območje (območje Natura 2000), 

nesprejemljivo zaradi uničevanja vegetacije na nasipih, med katero so tudi slanuše ter 

zaradi onesnaževanja solin in potoka z odpadki ki jih obiskovalci odmetavajo. 

٠ Postavitev lesene ograje na delih pešpoti nad Strunjanskim klifom na območju rtiča 

Strunjan in nad Mesečevim zalivom. Trenutno je večina pešpoti, ki jo uporablja večina 

obiskovalcev parka, nezavarovana in mestoma vodi tik ob robu klifa, katerega višina je 

več deset metrov. 

٠ Ureditev pešpoti. Zaradi varnosti in preprečitve erozije ob večjih nalivih bi bilo 

potrebno poti na nekaterih delih utrditi. 

4.243,57 EUR 

 

- Postavitev označevalnih, opozorilnih in interpretacijskih tabel v izolskem delu 

parka. V letošnjem letu bomo s pomočjo sredstev Evropskega kmetijskega sklada za 

razvoj podeželja (LAS Istre) postavili table v piranskem delu parka. Ker izolski del parka 

razpisni pogoji ne pokrivajo, je za označitev tega dela potrebno zagotoviti lastna sredstva. 

Smiselno je, da se istočasno izvede označitev celotnega parka. 

4.500,00 EUR 

 

- Dodatna sredstva, za nakup večjega čolna. V projektu Climaparks so sredstva za nakup 

čolna s pomočjo katerega bo opravljeno terensko delo oz monitoring, načrtovan v sklopu 

projekta. JZ KPS potrebuje plovilo tudi za druge dejavnosti, kot je npr. nadzor nad 

varstvenim režimom v morskem delu parka, čiščenje odpadkov v potoku Roja in laguni 

Stjuža ter prevozu potapljačev v sklopu ponudbe vodenja po morskih izobraževalnih 

poteh, ki jo zavod že pripravlja in bo na voljo obiskovalcem v prihodnosti. Nekatere od 

teh dejavnosti zahtevajo večje plovilo od načrtovanega, zato je smiselno projektnim 

sredstvom dodati del lastnih, da plovilo ustreza vsem dejavnostim zavoda. Poleg tega se 

takšno plovilo lahko v prihodnosti uporabi tudi pri izvedbi monitoringov zunanjih 

izvajalcev, s čimer se bodo občutno znižali njihovi stroški. 

8.500,00 EUR 

 

Tabela 10: Specifikacija predvidenih prihodkov projekta. 

  Climaparks Strateški   

Zaposleni              12.720,00 €  plače zaposlenih 

Materialni in 

prog.stroški                1.169,33 €  

materialni, programski 

stroški 

Izdatki financiranja                3.000,00 € materialni  

Oprema              36.850,00 €  investicije 

Celotna vrednost 

projekta            212.000,00 €               

Skupaj v letu 2010              53.040,00 €              
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Lastna udeležba za 

vsa leta              10.600,00 €                

Lastna udeležba za 

2010                2.652,00 € investicije in plače 

Skupaj v letu 2010 

(vrednost brez 

lastne udeležbe)              50.388,00 €            

Lastna udeležba za navedeni projekt v l. 2010 znaša 2.652,00 EUR. Krili jih bomo iz sredstev za 

plače in investicije. 

 

Tabela 11: Specifikacija predvidenih prihodkov s strani projekta LAS Istre. 

 Aktivnost 

3 

Izdelava 

tabel 

Faza 4 

Tisk  

zgibank 

Faza 5 

Postavitev tabel  

Skupaj 

Skupna  

vrednost 

projekta (€) 

5.737,46 € 1.152,24 € 4.177,43 € 11.067,13 € 

Lastna udeležba (kritje 50% + 

DDV)   

3.347,81 € 672,14 € 2.437,53 € 6.457,48 € 

Delež MKGP 2.389,65 € 480,10 € 1.739,90 € 4.609,65 € 

 

Faza 1 in Faza 2,  sta bili izvedeni v letu 2009. V fazi 1 je bilo zajeto oblikovanje celostne 

grafične podobe parka in oblikovanje znaka za kakovost izdelkov strunjanskih kmetij. V fazi 2 je 

bil oblikovan pravilnik o uporabi blagovne znamke. 

Iz sredstev RS MOP bo JZ KP Strunjan kril tudi lastno udeležbo in DDV pri projektu LAS Istre, 

kar znaša skupaj 6.457,48. Lastna udeležbo (50% storitve in DDV) bomo krili iz donacij 

(2.000,00 €) in lastnih prihodkov (750,00 €) ter sredstev MOP (3.707,48). 

Projektna sredstva (MKGP), v višini 4.609,65 €, bodo predvidoma krila investicije v višini 

3.872,32 in materialne oz. druge stroške financiranje v višini 737,33 € 

 

Tabela 12: Specifikacija porabe dodatnih sredstev po rebalansu proračuna RS za l. 2010. 

 

Sredstva za kritje stroškov materiala in storitev (zadolževanje, izobraževanje in 

ostale pogodbene storitve) 9.396,95 

Lastna udeležba za plačo na projektu Climaparks  636,00 

Delež lastne udeležbe materialnih stroških projekta Las Istre  3.707,48 

Delež lastne udeležbe pri investicijah na projektu Climaparks 2.016,00 

Sredstva za investicije v parkovno infrastrukturo 17.243,57 

DODATNA SREDSTVA MOP 33.000,00 



Letni program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za leto 2010  

 

31 

 

4.2.4 Izdatki po virih financiranja 

Tabela 13: Predvideni izdatki po virih financiranja za leto 2010. 

  

  

VIRI FINANCIRANJA 

SREDSTVA 

DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA  

(MOP) 

SREDSTVA 

DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA  

(ostala 

ministrstva) 

SREDSTVA 

ZA POSEBNE 

PROGRAME 

REDNE  

DEJAVNOSTI 

SREDSTVA 

OBČINSKEGA 

PRORAČUNA 

SREDSTVA 

PRIDOBLJENA 

IZ PROJEKTOV 

(EU) 

DRUGI 

PRIHODKI 

ZA 

IZVAJANJE 

DEJAVNOSTI 

JAVNE 

SLUŽBE 

SREDSTVA 

PRODAJE 

BLAGA IN 

STORITEV 

NA TRGU 

SKUPAJ 

V EUR 

V
R

S
T

A
 IZ

D
A

T
K

A
 

PLAČE IN 

DRUGI 

IZDATKI 

ZAPOSLENIM 

SKUPAJ S 

PRISPEVKI IN 

DAVKI 

 115.923,04    12.084,00  250,00 128.257,04 

IZDATKI ZA 

BLAGO IN 

STORITVE 

38.440,39    737,33   39.177,72 

IZDATKI 

FINANCIRANJA 
    3.000,00   3.000,00 

INVESTICIJSKI 

IZDATKI 
19.259,57    39.176,32 2.000  750,00 61.185,89 

SKUPAJ V EUR 173.623,00     54.997,65 2.000,00 1.000,00 231.620,65 
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4.3 NAČRT PREJEMKOV REDNE DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA 

Tabela 14:  Načrt prejemkov redne dejavnosti JZKPS v EUR. 

    

VRSTA PREJEMKA 

realizacija 

2008 

plan  ocena  plan  
indeks plan 

10/ plan 09     2009 2009 2010 

                

I.   

PREJEMKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(A+B) 0 193.517 193.517 230.621 119 

A   

PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 

(1.+2.+3.) 0 192.717 192.717 228.621 119 

1. 7400 SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 0 142.717 142.717 173.623 122 

1.1.   SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO   130.217 130.217 154.363 119 

1.2.   SREDSTVA ZA INVESTICIJE   12.500 12.500 19.260 154 

2 7401 SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV 0 0 0 0   

2.1.   SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO           

2.2.   SREDSTVA ZA INVESTICIJE           

3 741 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA 

EU   50.000 50.000 54.998 110 

                

B   

DRUGI PREJEMKI ZA IZVAJANJE 

DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 800 800 2000 250 

1. 7130 

PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 

IZ NASLOVA JAVNE SLUŽBE            

2. 7102 PREJETE OBRESTI           

3. 7100+7101 

PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V 

DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH 

INSTITUCIJ           

4. 7141 

DRUGI TEKOČI PREJEMKI, IZ NASLOVA 

IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE           

5. 730 DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   800 800 2.000 250 

6. 731 DONACIJE IZ TUJINE           

                

II.   

PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU  0 1.000 1.000 1.000   

                

    
PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 1.000 1.000 1.000 100 

1. 7130 

PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 

NA TRGU    1.000 1.000 1.000 100 

2. 7102 PREJETE OBRESTI           

3. 7103 

PREJEMKI OD NAJEMNIN, ZAKUPNIN IN 

DRUGI PRIHODKI OD PREMOŽENJA           

4. 7100+7101 

PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI DELEŽI V 

DOBIČKU PODJETIJ IN FINANČNIH 

INSTITUCIJ           

6. 7141 

DRUGI TEKOČI PREJEMKI, KI NE IZHAJAJO 

IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE           

                

I.+II.   SKUPAJ  PREJEMKI 0 194.517 194.517 231.621 119 
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Tabela 15:  Načrt izdatkov v redne dejavnosti JZKPS v EUR. 

 

   VRSTA IZDATKA KONTO realizacija  plan ocena plan indeks  

    evid. str. 

preteklo 

leto (2008) 

tekoče leto 

(2009) 

realizacije 

tekoče leto 

(2009) 

prihodnje 

leto (2010) 

plan 10/plan 

09 

                  

I. 

IZDATKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

(1.+2.+3.+4.+5.)     0 193.517 193.517 231.371 120 

                  

1. PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 400 464 0 70.973 70.973 110.494 156 

1.1. PLAČE IN DODATKI 4000     64.967 64.967 102.515 158 

1.2. REGRES ZA LETNI DOPUST 4001     1.512 1.512 2.067 137 

1.3. POVRAČILA IN NADOMESTILA 4002     4.494 4.494 5.912 132 

1.4. SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST 4003             

1.5. SREDSTVA ZA NADURNO DELO 4004             

1.6. 

DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM - JUBILEJNE 

NAGRADE, ODPRAVNINE 4009             

2. PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE 401+4028 464 0 11.146 11.146 17.513 157 

2.1. 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO 

VARNOST 401     10.460 10.460 16.505 158 

2.2. PREMIJE KDPZ 4015     686 686 1.008 147 

2.3. DAVKI NA PLAČE 4028             

3. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  402   0 60.898 60.898 39.178 64 

3.1. 

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN 

STORITVE 4020     5.637 5.637 1.500 27 

3.2. POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 4021     2.811 2.811 8.126 289 

3.3. 

ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE 

IN KOMUNIKACIJE 4022     6.800 6.800 2.610 38 

3.4. PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 4023             

3.5. IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 4024     10.000 10.000 12.525 125 

3.6. TEKOČE VZDRŽEVANJE 4025     200 200 500 250 

3.7. NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 4026     1.700 1.700 2.750 162 

3.8. KAZNI IN ODŠKODNINE 4027     0 0 0   

3.9. DRUGI OPERATIVNI IZDATKI  4029     33.750 33.750 11.167 33 

4. IZDATKI  FINANCIRANJA 403 467 0 0 0 3.000   

5. INVESTICIJSKI IZDATKI  420 462 0 50.500 50.500 61.186 121 

                  

II. 

IZDATKI  IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU (1.+2.+3.+4.+5.)     0 1.000 1.000 250 25 

                  

1. PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  400 464 0 250 250 250 100 

2. PRISPEVKI IN DAVKI NA PLAČE 401 464 0 0 0 0   

3. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  402 460 461 0 750 750 0 0 

3.1. 

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN 

STORITVE 4020             

3.2. POSEBNI MATERIAL IN STORITVE 4021     750 750 0 0 

3.3. 

ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE 

IN KOMUNIKACIJE 4022             
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3.4. PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 4023             

3.5. IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 4024             

3.6. TEKOČE VZDRŽEVANJE 4025             

3.7. NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 4026             

3.8. KAZNI IN ODŠKODNINE 4027             

3.9. DRUGI OPERATIVNI IZDATKI  4029             

4. IZDATKI  FINANCIRANJA 403 467 0 0 0 0   

                  

I.+II. 

  

    0 194.517 194.517 231.621 

  

SKUPAJ IZDATKI  239 

 


