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PREDSTAVITEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA IN UPRAVLJAVCA 

 

Krajinski park Strunjan leži na obali Jadranskega morja na jugozahodnem delu Slovenije ter 

vključuje tudi morje. Območje parka, ki obsega 428,6 hektarov, sega v dve občini: Piran in 

Izolo. Vanj segata dve naselji: Strunjan in Dobrava, v katerih živi nekaj več kot 800 

prebivalcev. Največji deleži kopnega območja parka pripadajo kmetijskim zemljiščem, 

pozidanim zemljiščem in gozdu. Tradicionalne dejavnosti v parku so kmetijstvo, ribištvo in 

solinarstvo. 

Park 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, 71/2008 in 

77/2010), 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 pa mora biti usklajen z varstvom naravnih vrednot ter ohranjanjem 

biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, ob hkratnem zagotavljanju razvojnih možnosti 

prebivalstva. 

Zavarovano območje sodi po IUCN klasifikaciji v kategorijo IV. in V. V njem sta 2 naravna 

rezervata, 1 naravni spomenik, 12 naravnih vrednot in 3 predlagane naravne vrednote. Znotraj 

Krajinskega parka Strunjan so štiri posebna varstvena območja  – območja Natura 2000. Od 

tega so tri posebna ohranitvena območja (SCI), ki so določena na osnovi Direktive o habitatih 

Evropske skupnosti in eno posebno območje varstva (SPA), ki je določeno na osnovi 

Direktive o pticah Evropske skupnosti. Največje območje je SPA Strunjan, ki zaradi 

varovanja življenjskega okolja nekaterih morskih ptic obsega celotni morski del parka, 

vključno z laguno Stjuža in Strunjanskimi solinami. SCI območje Strunjanske soline s Stjužo 

obsega območje Strunjanskih solin in lagune Stjuža in se v celoti prekriva s tem delom SPA 

območja Strunjan. Njegov namen je varovanje nekaterih morskih habitatnih tipov, slanoljubne 

vegetacije in dveh živalskih vrst. Leta 2013 je bilo razglašeno prvo morsko območje Natura 

2000 za sredozemskega vranjeka v Sloveniji, ki zajema tudi skupinska prenočišča na 

školjčiščih v Strunjanskem zalivu in njihovo neposredno okolico, t.j. območje SI5000031 

Strunjan. 

 

Upravljanje parka je s 1. januarjem 2009 prevzel Javni zavod Krajinski park Strunjan, ki je bil 

ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Strunjan (Ur. l. RS št. 

76/2008). Sedež zavoda je v Portorožu na Senčni poti 10, tel.: 0820 51 880, el. naslov: 

info@parkstrunjan.si in URL povezava: htpp://www.parkstrunjan.si. 
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 PUN2000 Program upravljanja z območji Natura 2000 za obdobje 2015 – 2020 

 IBA   Important Bird Area 

 JZKPS  Javni zavod Krajinski park Strunjan 

 KP   krajinski park 

 KPS  Krajinski park Strunjan 

 MBP  Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo  

 MOP  Ministrstvo za okolje in prostor 

 MGRT  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
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 pPVO  potencialno posebno varstveno območje (območje Natura 2000) 
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 ZRS UP Znanstvenoraziskovalno središče Univerze na Primorskem 

 ZRSVN  Zavod Republike Slovenije za varstvo narave 

 ZVKDS  Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 

 LAS Istre Lokalna akcijska skupina za območje občin Ankaran, Izola, Koper in 

Piran 
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1 UVOD 

 

Na podlagi 17. člena Statuta Javnega zavoda Krajinski park Strunjan 

(v nadaljevanju: JZKPS), zavod pripravi letno poročilo in ga predloži v obravnavo 

ustanovitelju.  

 

Usmeritve Ministrstva za okolje in prostor za pripravo letnih vsebinskih in finančnih poročil 

za upravljavce zavarovanih območij, je javni zavod prejel oktobra 2013 in sledeče letno 

poročilo je pripravljeno ob smiselni uporabi le teh.  

 

Poročilo izhaja iz letnega programa dela in finančnih načrtov ter obravnava izvedene 

aktivnosti JZKPS v letu 2016. 

 

JZKPS pri svojem delu upošteva številne akte, ki predpisujejo njegovo delo. V osnovi so 

najpomembnejši dokumenti, ki določajo okvir njegovega dela: 

1. Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 96/04 – UPB2 in 61/06 – Zdru-1), 

2. Uredba o Krajinskem parku Strunjan (Ur. l. RS Ur.l. RS 107/2004, 114/2004, 83/2006, 

71/2008, 76/2008, 77/2010), 

3. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Strunjan (Ur. l. RS, št. 76/08, 100/08),  

4. Sklep ministra o določitvi začasnih upravljavskih smernic za Krajinski park Strunjan (Št. 

35602-23/2006/44 z dne 30. 04. 2010). 

 



Vsebinsko in finančno poročilo o delu Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za leto 2016 6 

2 USPEŠNOST IN UČINKOVITOST DOSEGANJA GLAVNIH PRIORITET IN 

CILJEV UPRAVLJANJA V LETU 2016 

 

Prednostne naloge v programu dela za leto 2016 so sledeče: 

 izvajanje Programa upravljanja z območji Natura 2000 v parku 

 spremljanje stanja NV 

 zagotovitev kadrovsko zadostne službe neposrednega nadzora v naravi in njegovo 

izvajanje 

 izgradnja partnerstva in prijava projektov v okviru razpisov LAS Istre, 

 vzpostavitev matičnega nasada stare ohranjevalne sorte Strunjana, 

 upravljanje priveznih mest v NR Strunjan-Stjuža. 

 

Letni program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za leto 2016,  je 

bil sprejet na 5. redni seji sveta zavoda 29. januarja 2016. Javni zavod je pridobil sklep k 

soglasju k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Javnega zavoda Krajinski park 

Strunjan za leto 2016 od ministrice za okolje in prostor, št. 35602-7/2016/5, z dne 4. marca 

2016. Svet zavoda je nato na 6. redni seji 7. aprila 2016 sprejel še rebalans programa, zaradi 

povečanja izhodišč na PP 153237 za 1.651 EUR. Ministrica za okolje in prostor je izdala 

Sklep o soglasju k spremembi in dopolnitvi Letnega programa dela in finančnega načrta 

Javnega zavoda KP Strunjan za leto 2016 št.  35602-7/2016/13 dne 9. junija 2016. 

 

Skladno s sprejetjem Programa upravljanja z območji Natura 2000 za obdobje 2015-2020 

(PUN2000) se je JZKPS kot odgovorni nosilec posvetil konkretnemu izvajanju varstvenih 

ukrepov, ki se nanašajo na obalne lagune in malo belo čapljo, z nadzorom nad zavarovanjem 

brežine lagune in usmerjanjem obiska ter odmejitvijo turistično rekreativne rabe od Natura 

2000 območja.  

 

V letu 2016 se je skladno z naravovarstvenim monitoringom KPS za obdobje 2015-2016 

izvedlo popis stanja naravnih vrednot in sistematične popise kvalifikacijskih vrst ptic in 

habitatnih tipov.  

 

Vsi zaposleni so pridobili pooblastila za izvajanje neposrednega nadzora v naravi, zato je bil 

za bolj organizirano izvajanje nadzora v naravi, v prvi polovici leta izdelan Akcijski načrt za 

povečanje učinkovitosti naravovarstvenega nadzora  v Krajinskem parku Strunjan. Skladno s 

sprejetim programom dela in izvedenimi usposabljanji je bila pripravljena posodobitev 

sistemizacije delovnih mest. Tako se je sodelavca po poteku projektne zaposlitve za določen 

čas zaposlilo za nedoločen čas, z razporeditvijo na delovno mesto naravovarstvenega 

nadzornika II, ki je financirano iz lastnih sredstev zavoda. Delo zaposlenega je organizirano 

kot izvajanje nalog javne službe varstva narave, neposrednega nadzora in upravljanja 

priveznih mest. V poletni sezoni je naravovarstveno nadzorna služba poudarjeno spremljala 

stanje narave v parku ter izvedla dva v naprej najavljena poostrena nadzora. V eni akciji je bil 

poudarek predvsem na opozarjanju kolesarjev, ki vozijo izven kolesarskih poti in lastnike 

psov, ki sprehajajo pse brez povodca. Čeprav znaša globa za take prekrške 100 evrov, je bila 

akcija namenjena predvsem ozaveščanju in ne kaznovanju obiskovalcev parka, z namenom, 

da bi v bodoče vsi obiskovalci spoštovali pravila obnašanja v zavarovanem območju in izdaja 

kazni za prekrške ne bi bila potrebna. V drugi akciji je bil poudarek predvsem na zaznavi 

prepovedi kurjenja, šotorjenja in parkiranja izven za to označenih mest, zaradi česar se je 

zavod povezal tudi s pristojnimi policisti PU Izola in Piran. 
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V okviru nove finančne perspektive 2014-2020 JZKPS aktivno dela na izgradnji projektnih 

partnerstev in iskanju novih priložnostih za črpanje evropskih sredstev. Ker se je  potrditev 

Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020 prestavila v prvo polovico leta 2017, bodo 

prijave na razpis mogoče šele takrat, zato se je v letu 2016 prijavilo po en projekt na Interreg 

Central Europe in na Interreg Slovenija – Hrvaška ter štiri na Interreg Adrion. Vzporedno z 

navedenimi prijavami, kjer JZKPS sodeluje kot projektni partner, je samostojno v vlogi 

vodilnega partnerja prijavil projekt za razpis Interreg Slovenija – Italija.  

 

Skladno s pogodbo, ki jo je JZKPS sklenil z MOP in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov 

RS je bila v začetku leta 2016 zaključena ureditev pešpoti, tekom celega leta pa se je 

nadaljevalo z vzpostavitvijo »vrta na klifu« z matičnim nasadom dveh sort strunjanskih jagod. 

Pri vpisu stare ohranjevalne sorte v sortno listo JZKPS sodeluje s Kmetijskim inštitutom 

Slovenije, ki rastline ocenjuje, pripravlja material in podatke za pripravo poročila, kar bo 

osnova za vpis sort. Do sedaj se je ocenilo pridelek v primerjavi s standardno sorto Clery in 

gozdno jagodo sorte Alexandria. Obe sorti, tako žlahtnih kot tudi gozdnih jagod, sta potrjeni 

stari sorti, vendar je postopek določitve še v teku. Zaradi časovno zahtevnega postopka se v 

lanskem letu rastlin ni uspelo vpisati, pripravilo pa se je načrt sajenja in ob koncu leta 

povabilo na sestanek vse registrirane strunjanske kmetovalce, katerim se je omenjen projekt 

predstavilo in skupaj izbralo primernega kmetovalca, ki bo pripravil vzorčni nasad in skrbel 

za matični material jagodnih sort. Zavod je v letu 2016 vzpostavil tehnične in strokovne 

pogoje za nastanek matičnega nasada in pričel z vzdrževalnimi deli na nasadu, ki pa se bodo 

nadaljevala pretežno v letu 2017 in bo za ta namen porabil še preostala sredstva skladno z 

aneksom k pogodbi. 

 

Januarja se je izvedlo še nekaj manjših del na privezih, in sicer montaža železnih stopnic in 

nameščanje rink na stebre ter popravilo trama, ki zagotavljata privezovanje na obalnem zidu 

in lažji dostop do plovil na delih, kjer ni stopnic. Sočasno so se na nasipu, ki ločuje soline in 

laguno, izvedla še zemeljska sanacijska dela in zabijanje štirih količkov za privezovanje 

plovil, pa tudi poglabljanje in čiščenje izlivnega kanala Roja. V mesecu aprilu se je izvedel še 

tretji javni poziv za oddajo vlog za dodelitev zadnjih prostih priveznih mest, s čimer je bila 

oddaja privezov v celoti zaključena. Ob koncu leta se je nekaj količkov zlomilo, zaradi 

ladijske svedrovke, ki vrta v les, zato se jih bo v letu 2017 zamenjalo z novimi.  

 

2. 1 URESNIČEVANJE VARSTVENIH CILJEV ZAVAROVANEGA OBMOČJA V 

LETU 2016 

 

V Krajinskem parku Strunjan je dvanajst naravnih vrednot, ki so vse državnega pomena. 

Poleg tega je bil podan predlog še za dve naravni vrednoti in predlog izbrisa ene naravne 

vrednote, ki zaradi naravnih procesov ni več vidna. Stanje naravnih vrednot in biotske 

raznovrstnosti je v krajinskem parku večinoma ugodno ali vsaj sprejemljivo.  

 

Po pregledu NV v letu 2016 so le te v ugodnem stanju, razen NV navpični spodmol, ki zaradi 

naravnih procesov na klifu, ni več viden. Težave, ki se skozi vsa leta ponavljajo in jih je bilo 

tudi v letu 2016 opaziti, izhajajo najpogosteje zaradi velikega pritiska obiskovalcev v poletni 

sezoni. Na morskem obrežju je bilo opaziti številno skladanje kamnov, ostanke kurišč, 

grafitov in smeti ter tudi prenočevanje obiskovalcev. Junija meseca je po obilnem dežju v 

Sloveniji in neurjih v Italiji, zaradi poplavljanja rek in odplaknjenih odpadkov v morje, na 

obalo bilo nanošenih obilo odpadkov. Še zmeraj obiskovalci radi uporabljajo tri neurejene 

poti po klifu, dve na rtiču Strunjan in eno na rtu Ronek. Opaziti je bilo tudi nekaj podorov po 
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že predhodno nastalih erozijskih jarkih, ki so nastali v večini po že prej omenjenem obilnem 

dežju v mesecu juniju. Naravni spomenik pinijev drevored je v ugodnem stanju, v letu 2016 

se je odrezalo obraščen bršljan iz 11 dreves.  

 

V letu 2016 je podjetje Drava, Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d. pričelo z nadaljnjo 

sanacijo na nasipih gorvodno v rečici Roja, v okviru protipoplavne ureditve infrastrukture. 

Sanacija nasipov je zasnovana tako, da se ureja nasipe z obojestranskimi zidovi in zemeljskim 

polnilom ter s kapo iz zemlje, ki se bo pozneje zarastla, ali kot nasip z zidom na eni strani, 

oziroma samo iz zemeljskega nasipa.  Poglablja in čisti se tudi kanal potoka Roja. Potek 

nasipov ostaja nespremenjen, torej na sedanji lokaciji. Višina nasipov je predvidena na kvoto 

1,82 – 1,92 m kar je 0,09 - 0,19 m nad najvišjo plimo in 30 do 50 cm višje od obstoječih 

nasipov. V letu 2016 se je uredilo desni breg v celoti, v letu 2017 se bodo dela predvidoma 

nadaljevala na drugem bregu in bo s tem sanacija zaradi poplave iz leta 2008 tudi zaključena. 

 

Skupaj z Naravoslovnotehniško fakulteto, Oddelkom za geologijo Univerze v Ljubljani, je 

zavod prijavil projekt Ogroženost obale zaradi padanja kamenja v zalivu Sv. Križa v 

Strunjanu, ki se bo ukvarjal s problematiko padanja kamenja, večjih blokov in skal v zalivu 

Sv. Križa, kot enega najbolj obiskanih delov slovenske obale. 

 

V letu 2016 se je nadaljevalo izvajanje načrta naravovarstvenega monitoringa KPS za obdobje 

2015-2016. Delni rezultati spremljanja stanja so evidentirani v poglavju 3.1 pod točko A2.1 in 

v posebnem poglavju o Natura2000 v preglednici št. 4. Poleg terenskega dela se je urejalo 

tudi vnašanje podatkov v podatkovno bazo in urejanje fotografij, kar bo omogočilo izdelavo 

dvoletnega poročila v začetku leta 2017. Poleg osnovne opreme za izvajanje 

naravovarstvenega monitoringa, se je nabavilo osnovni fotoaparat in fotoaparat s 

teleobjektivom ter GoPro kamera za snemanje pod vodo.  
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3 VSEBINSKO POROČILO ZA LETO 2016 PO PRIORITETAH  

 

3.1 PRIORITETA 1: VARSTVENE, UPRAVLJAVSKE IN NADZORNE NALOGE 

 

Preglednica 1: Operativni cilji, ukrepi, dejavnosti in kazalniki načrtovani v letu 2016 glede na 

prioriteto 1 

 
 

Koda 

NU 

 

Operativni cilj/ukrep 

 

Realizirane dejavnosti 

 

Nosilci in 

sodelujoči 

 

 

Izvedeni 

kazalniki 

Plan/

Realiz

acija 

ur 

2016 

Plan/Real

izacija 

stroškov 

2016 

(EUR) 

A 

 

Dolgoročni cilj: Na območju Strunjanskega polotoka se prednostno ohranjajo naravne vrednote, biotska raznovrstnost 

ter krajinska pestrost.  

 

 

A1 

 

Ohranjanje naravnih vrednot 

Na naravnih vrednotah se s preprečevanjem negativnih človekovih vplivov 

ohranjajo njihovo stanje in lastnosti, s čimer se ohranja njihova izjemnost, 

dragocenost in redkost. 

  

 

ohranitveno 

stanje v NR 

Strunjan 

Stjuža: 

ugodno  

 

1091/

1075 

29.732/ 

25.663,9 

A1.1 Redno spremljati stanje 

naravnih vrednot (NV) 

v parku in na podlagi 

izsledkov pripraviti 

ustrezne ukrepe za 

ohranjanje NV.  

1. Izvedeni so bili štirje namenski 

ogledi vseh NV po ustaljeni 

metodologiji. 

2. Na osnovi popisnih listov ZRSVN 

se je vodilo podatkovne zbirke z 

analizo pritiskov, groženj in stanja 

NV. 

3. V letu 2016 ni bilo potrebe 

sprejemati posebnih ukrepov 

odstranitve negativnih dejavnikov. 

4. Zaposlena se je udeležila 11. 

strokovnega posveta ZRSVN z 

naslovom »Nekoč naravna dediščina, 

danes naravne vrednote«. 

JZ KPS, 

DOPPS, 

Morigeno

s, 

ZRSVN, 

zunanji 

izvajalec 

število 

popisnih 

dni: 30 

240/ 

255,2 

3.988,8/ 

4.294,4 

Na naravnih vrednotah so se izvedli namenski ogledi. Ugotovitve in opažanja so bila izdelana in bodo posredovana 

v pregled ZRSVN OE Piran v začetku leta 2017, povzetek je opisan v poglavju 2.1. Zaposleni so se udeležili 11. 

strokovnega posveta ZRSVN z naslovom »Nekoč naravna dediščina, danes naravne vrednote«, ki je potekal 17. 11. 

2016.  
A1.3 Z ureditvijo priveznih 

mest preprečiti 

degradacijo in 

uničevanje nasipa in 

zmanjšati negativne 

vplive na okolje v NR 

Strunjan - Stjuža.  

1.  Uredilo se je še dodatnih 5 

priveznih mest. 

2. Način trženja privezov je bil 

vzpostavljen in zagotovljena je bila 

ustrezna organizacijska in 

administrativna podpora z 

zaposlitvijo (1/3) osebe na tem 

delovnem področju.  

3. Redno so se izvajali nadzori nad 

uporabo priveznih mest in izdajala 

opozorila na nepravilnosti. 

4. Območje priveznih mest se je 

vzdrževalo z odstranitvijo ostankov 

nezakonitih privezov iz preteklosti, 

montiranjem železnih stopnic in 

namestitvijo rink na stebre ter 

popravilom trama, ki zagotavlja 

JZ KPS, 

zunanji 

izvajalci 

število 

dodatnih 

urejenih 

priveznih 

mest v 

laguni: 5 

601/ 

620 

21.588,6/ 

18.004 
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privezovanje na obalnem zidu in lažji 

dostop do plovil na delih, kjer ni 

stopnic. Poglobljen in očiščen je bil 

izlivni kanal Roja.   

V začetku leta 2016 se je obnovilo še dodatnih 5 mest, montiralo železne stopnice in namestilo rinke na stebre ter 

popravilo tram, ki zagotavlja privezovanje na obalnem zidu in lažji dostop do plovil na delih, kjer ni stopnic. 

Sočasno so se na nasipu, ki ločuje soline in laguno izvedla še zemeljska sanacijska dela in zabijanje treh količkov 

za privezovanje plovil, enega količka v mandraču ter poglabljanje in čiščenje izlivnega kanala Roja. Aprila je 

zavod objavil še tretji  javni poziv vlagateljem za pridobitev tradicionalnega priveza v vodotoku Roja, s čimer so se 

zapolnila še zadnja prosta mesta. Za videonadzor območja ribiškega pristanišča so stekli dogovori z Okoljem Piran, 

da bo v ribiškem pristanišču urejen v letu 2017, medtem ko bo v kanalu Roja to urejeno po zaključku del na 

nasipih. Zavod je v letu 2016 prejel odločbo Direkcije RS za vode za plačilo vodnega povračila, na katero se je 

zavod ponovno pritožil, saj izvaja javno službo varstva okolja, za kar Zakon o vodah predvideva izjemo. Odziva na 

pritožbo v letu 2016 še ni bilo. Privezna mesta se je tržilo in vzdrževalo, zaposleni pa so redno izvajali nadzor nad 

uporabo priveznih mest in opozarjajo na nepravilnosti.  
A1.4 Zmanjšati negativne 

vplive ceste na NR 

Strunjan – Stjuža z 

zasaditvijo vegetacije. 

1. V letu 2016 se je brežine lagune, 

urejene v okviru del ribiškega 

pristanišča, dodatno zavarovalo z 

vegetacijo (brnistro, tamarisko ipd.) 

in z otoki trstičja po celi dolžini novo 

izvedenih brežin, vključno s 

protierozijsko zaščito. Brežino se je z 

lesenimi količki odmejilo od ceste in 

parkirišča. 

2. Izvajal se je tudi nadzor nad 

usmerjanjem obiska s prilagojeno 

turistično rekreativno rabo, ki bo 

preprečevala motnjo za ptice v laguni, 

kar predstavlja izvedbo varstvenega 

ukrepa iz PUN2000 za malo belo 

čapljo (A026).  

JZ KPS, 

zunanji 

izvajalci 

delež 

zasaditve v 

funkciji 

varovanja 

naravne 

vrednote: 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

250/ 

200 

 

 

 

 

 

 

 

4.155/ 

3.365,5 

V letu 2016 se je brežine lagune, urejene v okviru del v ribiškem pristanišču, dodatno zavarovalo z vegetacijo 

(brnistro, tamarisko ipd.) in z otoki trstičja po celi dolžini novo izvedenih brežin, vključno s protierozijsko zaščito. 

Odstranjevalo se je tujerodne invazivne vrste. Brežino se je z lesenimi količki odmejilo od ceste in parkirišča. 

Izvajal se je nadzor nad zavarovanjem brežine lagune in usmerjanjem obiska s prilagojeno turistično rekreativno 

rabo, ki bi preprečevala motnjo za ptice v laguni, kar predstavlja izvedbo varstvenega ukrepa iz PUN2000 za malo 

belo čapljo (A026).  
 

A2 

 

Ohranjanje habitatnih tipov in populacij rastlinskih in živalskih vrst 

Varstveno pomembni ter za park značilni habitatni tipi ter populacije živalskih 

in rastlinskih vrst se ohranjajo in, kjer je potrebno z upravljavskimi ukrepi 

vzdržujejo v ugodnem stanju.    

 

 

št. 

kvalifikac. 

ht  v 

ugodnem 

stanju: 6 

780/ 

817 

13.464/ 

15.042,2 

A2.1 Zagotoviti spremljanje 

stanja habitatnih tipov 

in vrst (kvalifikacijske 

vrste, nacionalno 

pomembne vrste, 

ogrožene vrste) in na 

podlagi izsledkov 

pripraviti ustrezne 

ukrepe za njihovo 

ohranjanje. 

1.  Urejalo se je podatkovno zbirko za 

področje parka. 

2. Nadaljevalo se je izvajanje popisa 

stanja na osnovi izdelanega 

naravovarstvenega monitoringa KPS 

za obdobje 2015-2016, ki se nanaša 

tudi na monitoring Natura 2000 vrst 

in habitatnih tipov, za izdelavo 

končnega poročila za dvoletno 

obdobje.  

3. V letu 2016 ni bilo potrebe 

sprejemati posebnih ukrepov 

odstranitve negativnih dejavnikov.  

4. V letu 2017 se pričakuje odprtje 

razpisa Strategije lokalnega razvoja 

LAS Istre 2014-2020, na katerega bo 

zavod prijavil projekte, pretežno 

KPS, 

DOPPS, 

Morigeno

s, NIB 

(MBP), 

zunanji 

izvajalec 

delež načrta 

monitoringa 

v izvedbi: 

80 %,  

število 

izdelanih 

projektov: 4 

570/ 

570 

9.973,4/ 

9.591,7 
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usmerjene v krepitev morskih vrst in 

določitev ter izvedbo ukrepov varstva 

in smernic za ohranitev habitatov 

živalskih vrst, z namenom ohranitve 

ugodnega stanja teh vrst, za katere je 

v letu 2016 pripravil projektno 

partnerstvo.  

V letu 2016 se je nadaljevala izvedba popisa stanja na osnovi izdelanega naravovarstvenega monitoringa KPS za 

obdobje 2015-2016, ki se nanaša tudi na monitoring Natura 2000 vrst in habitatnih tipov. Končno poročilo za 

dvoletno obdobje bo izdelano v začetku leta 2017. Pomemben del načrta se nanaša na monitoring Natura 2000 vrst 

in habitatnih tipov, v katerega je vključeno tudi spremljanje stanja habitata za vrsto solinarko (1152) in habitatnih 

tipov muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki (1140) in pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic 

na mulju in pesku (1310), kar predstavlja izvedbo varstvenih ukrepov iz PUN2000. Monitoring ptic se je izvajal 

tedensko, s totalnim popisom na področju strunjanskih solin (izparilno in kristalizacijsko področje), strunjanskega 

zaliva in lagune Stjuža. Ugotavljala se je prisotnost vrst in njihova številčnost. Poleg tedenskega popisa ptic, se je 

izvajal dodatno še občasni popis. Pridobilo se je še podatke od občasnih popisov različnih strokovnih 

popisovalcev, ki so beležili vrste in njihovo številčnost skozi celo leto. Do leta 2015 je bilo zabeleženih 77 vrst 

ptic, do konca leta 2016 se je evidentiralo še 19 novih vrst, kupaj 96 vrst. Beležila so se opazovanja vseh ptičjih 

vrst s poudarkom na kvalifikacijskih vrstah kot so črnoglavi galeb, mala bela čaplja, vranjek in kričava čigra. 

Stanje kvalifikacijskih vrst je stabilno. S popisom kukavičnic v NR Strunjan so bile ugotovljene vrste škrlatno 

rdeča kukavica, osjeliko mačje uho, čmrljeliko mačje uho, jadranska smrdljiva kukavica, piramidasti pilovec, 

navadna splavka, navadni kukovičnik in dvolistni vimenjak. Prisotnosti morske gorjuše in tatarske lobode na 

rastiščih morskega obrežja v obeh rezervatih ni bilo ugotovljeno. V NR Strunjan je bilo ugotovljeno eno rastišče 

venerinih laskov. V parku so bili najdeni halofiti ozkocvetna tavžentroža, navadna obrežna lobodka, morska 

nitnica, šopasta slanovka, močvirska slanovka, zakrivljena ozkorepka, suha ozkorepka, navadni osočnik, grmičasti 

členkar, sinji členkar, ozkolistna mrežica, sodina solinka, obmorsko ločje in obmorski oman . Na obrežju se je 

prvič opazilo redek halofit kalijevo solinko. Ob laguni in na urejeni plaži zdravilišča Krka d.d,  je zanimivo rastišče 

rastlin deljenolistnega trpotca, sporišne kadulje in srčastolistnega čapljevca. Omenjene rastline imajo v Strunjanu 

največje rastišče v Sloveniji. Na strunjanskem klifu se je ponovno pojavil kimasti gladež. Pomembno je tudi 

rastišče ptičje nokote, ki ima v Strunjanu poleg rastišča v Portorožu edino rastišče v Sloveniji. Od gljiv je poleg 

jajčaste mušnice za izpostaviti še najdbo kraljevega gobana, navadne mrežice in velikoluske mušnice. Do konca 

leta 2016 se je v parku evidentiralo 15 rastlin mirt in 15 vrst jagodičnic. Stanje habitatnih tipov je stabilno. V 

potoku Roja je bil opravljen popis rastlinskih vrst pred pričetkom izvajanja sanacijskih del. Ob laguni  Stjuža se je 

spremljalo stanje zarasti na novo vzpostavljenih polojih. Izvajanje aktivnosti iz PUN2000 je opredeljeno v 

preglednici št. 4. 

V letu 2017 se pričakuje odprtje razpisa Strategije lokalnega razvoja LAS Istre 2014-2020, na katerega bo zavod 

prijavil projekte, pretežno usmerjene v krepitev morskih vrst in določitev ter izvedbo ukrepov varstva in smernic za 

ohranitev habitatov živalskih vrst, z namenom ohranitve ugodnega stanja teh vrst. Zavod sodeluje tudi s profesorji 

in mentorji študentov programa Varstvo narave v okviru 2. stopnje magistrskega študija, ki imajo predvideno 

opravljanje terenskih vaj in si pogosto kot učilnico v naravi izberejo ravno Krajinski park Strunjan. 
A2.2 S sanacijo ribiškega 

pomola (nasipa) v 

mandraču povečati 

površino in izboljšati 

stanje habitatnega tipa 

poplavljenih muljastih 

polojev (HT 1310) v 

laguni Stjuža. 

1. Spremljalo se je stanje ohranjenosti 

HT 1140 in 1420 (ukrep A2.1) v na 

urejenih brežinah lagune Stjuža. 

 

Občina 

Piran, 

KPS, 

ZRSVN, 

ZVKDS 

vzpostavljen

e nove 

površine HT 

1140 in 

1420: 2000 

m2 

80/ 

125 

1.329,6/ 

2.103,4 

S sanacijo ribiškega pristanišča, se je obnovilo obrežje z ureditvijo polojev, kar predstavlja izvedbo varstvenega 

ukrepa iz PUN2000 za malo belo čapljo (A026) in obalne lagune (1150). JZKPS je spremljal stanje 

vzpostavljenega habitatnega tipa (1140) in razraščanje sredozemskega slanoljubnega grmičevja (1420). Brežina se 

je, deloma zaradi obilice padavin in tudi zaradi dodatnega zalivanja v začetku poletja, primerno zarastla. Začelo se 

je tudi naravno zaraščanje brežine z nekaterimi halofiti in deloma tudi trstičjem. Opaža se, da so obiskovalci 

primerno usmerjeni, hoja po brežini je le redko opažena, informacije o naravni vrednoti pa so postavljene ob poti 

in so pogosto prebrane s strani mimoidočih. 
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A2.3 Popisati tujerodne vrste 

rastlin in živali na 

območju naravnih 

vrednot, izdelati načrt 

odstranjevanja/omejeva

nja širjenja invazivnih 

tujerodnih vrst ter začeti 

z njegovo izvedbo na 

primeru velikega 

pajesena.  

1. Opravilo se je ponovni popis 

izbranih invazivnih tujerodnih rastlin. 

2. Na terenskih ogledih se je 

spremljalo dinamiko razraščanja že 

popisanih izbranih vrst in odstranilo 

večjo površino s preraščeno 

topinamburjem. 

3. V letu 2016 ni bilo objavljenih 

razpisov za prijavo EU projektov za  

odstranitev oz. obvladovanje 

invazivnih tujerodnih vrst in njihovih 

poti vnosa. 

4. Na podlagi sporazuma o izvajanju 

lova, ima zavod z lovsko družino 

redna srečanja, na katerih se je 

obravnavala tudi problematika pojava 

tujerodne invazivne vrste nutrije v 

laguni Stjuža, pa tudi v strunjanski 

dolini.   

5. in 6. Izvajalo se je nadzor nad 

izvrševanjem pogojev 

naravovarstvenih soglasij, izdanih s 

strani ZRSVN, tudi na območju 

sanacije Roje. 

JZ KPS, 

Univerza 

na 

Primorske

m, zunanji 

sodelavci 

št. 

tujerodnih 

invazivnih 

vrst, za 

katere se 

popiše 

lokacije 

razraščanja: 

4 

50/ 75 
831/ 

1.262,1 

Po izvedenem popisu najbolj problematičnih tujerodnih rastlin v letu 2014 in 2015, se je v 2016 opravilo ponovni 

popis dinamike širitve izbranih tujerodnih rastlin v parku iz leta 2014 (bambus, navadni trstikovec, ribinija, veliki 

pajesen), predvsem z uspešno organizacijo opravljanja študijske prakse v javnem zavodu. V letu 2016 so bili 

ukrepi usmerjeni v obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst in njihovih poti vnosa, predvsem z nadzorom nad 

zemeljskimi deli pri sanaciji Roje, ki se je začela v juniju. Obenem so zaposleni JZKPS meseca maja izvedli 

uspešno čiščenje mladih poganjkov tujerodne vrste topinamburja, ki se je začel razraščati na zelo veliki površini na 

novo nasute zemljine na brežini Stjuže. 
A2.4 

 

 

 

Na območju gozdov s 

posebnim namenom v 

NR Strunjan razglasiti 

gozdni rezervat in 

zagotoviti dolgoročno 

ohranjanje. 

1. Nadaljevalo se je s pripravo 

pobude s strani zavoda in ZRSVN 

resorni gospodarski enoti za 

razglasitev gozdnega rezervata.  

Občina 

Izola, 

Občina 

Piran, 

ZGS, 

MOP, JZ 

KPS, 

ZRSVN, 

SKZG 

št. 

razglašenih 

gozdnih 

rezervatov: 

0 60/ 37 
997,2/ 

622,6 

Na seji strokovnega sveta je bil potrjen predlog, da se gozd znotraj NR Strunjan razglasi za gozdni rezervat, zato se 

je pripravilo dopis Zavodu za gozdove z obrazložitvijo predloga za razglasitev, v skladu s 44. členom Zakona o 

gozdovih. Zavod za gozdove je mnenja, da je pobuda zavoda strokovno utemeljena, vendar je potrebno pred 

razglasitvijo v skladu s 46. členom Zakona o gozdovih določiti režim gospodarjenja z gozdom ter pridobiti soglasja 

lastnikov. V letu 2017 je predvidena skupna obravnava, in sicer skladno s spremembo Uredbe o varovalnih 

gozdovih in gozdovih s posebnim namenom.  

A2.7 Zagotoviti odkup 

naravovarstveno 

pomembnih zemljišč ali 

ponuditi lastnikom 

možnost zamenjave z 

zemljišči v državni lasti. 

1., 2. V letu 2016 ni bilo novih 

primerov zamenjave parcel lastnikov 

naravovarstveno pomembnih 

območij. 

3. Z lastniki zemljišč na klifu (pot do 

Zaliva Sv. Križa) je bil sklenjen 

sporazum o pogodbenem varstvu. 

 

MOP, 

ARSO, JZ 

KPS, 

SKZG (1) 

 

  

delež pobud 

v obravnavi: 

0 

20/ 10 
332,4/ 

1.467,3 

Aprila se je zavod povezal z lastniki zemljišč (Osnovna organizacija sindikata zavoda za prestajanje kazni zapora 

Dob pri Mirni in Osnovna Organizacija sindikata ZPKZ Maribor) na vrhu klifa in s skupnimi močmi se je uredilo 

pešpot, ki vodi z vrha klifa do morskega obrežja in Zaliva Sv. Križa. Zamenjalo se je dotrajane lesene stopnice s 

kamnitimi (peščenjakom) in uredilo enostavno odvodnjavanje padavinske vode, ki bo zmanjševalo erozijo prsti na 

poti. Priljubljena pešpot je sedaj za obiskovalce bistveno varnejša. Ker so se akciji pridružili številni prostovoljci, 

tudi Planinska zveza Slovenije, je bilo delo opravljeno v rekordnih treh dneh. Tak način sodelovanja med 
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1
 Čistilno akcijo in druge promocijske aktivnosti je Javni zavod organiziral v sklopu nacionalne kampanje "Živeti z 

morjem" in v sodelovanju z: Uprava RS za pomorstvo, Komunala Izola, Okolje Piran, DRAVA vodnogospodarsko 

podjetje Ptuj d.d. (Direkcija RS za vode), Krka, d.d.-Talaso Strunjan, Turistično društvo Solinar Strunjan, TV Koper-

Capodistria, Radio Koper, Občina Piran, Občina Izola, Belvedere hotels in društvo Morigenos. 

lastnikom zemljišča in upravljavcem zavarovanega območja, je mogoče razvijati kot obliko pogodbenega varstva, 

ki predstavlja ukrep varstva naravnih vrednot tako Strunjanskega klifa kot Zaliva Sv. Križa.  

 

A3 

 

Ohranjanje naravnih delov morske obale in življenjskih razmer v morju 

Z ustrezno namensko rabo in usmerjanjem obiska se naravna morska obala 

ohranja v sedanji podobi, stanju in z vsemi naravnimi procesi, na morskem 

delu krajinskega parka pa se izvajajo varstveni ukrepi za ciljne živalske in 

rastlinske vrste.   

  

 

ohranitveno 

stanje 

obalnih ht: 

ugodno 

200/ 

165 

3.324/ 

2.776,6 

A3.1 Spremljati stanje 

populacije vranjeka na 

območju parka in 

sodelovati pri izvajanju 

varstvenih ukrepov.  

1. Nadaljeval se je monitoring 

sredozemskega vranjeka na območju 

Strunjanskega zaliva.  

JZ KPS, 

DOPPS  

delež 

monitoringa 

v izvajanju: 

80 %  

40/ 45 
664,8/ 

757,2 

Nadaljevalo se je spremljanje stanja sredozemskih vranjekov (A392), tudi po zaključku projekta Si-Marine Natura, 

saj spremljanje stanja predstavlja izvedbo varstvenega ukrepa iz PUN 2000. V okviru prijave projekta Interreg 

SLO-ITA je bila posebna pozornost namenjena aktivnostim za zagotavljanje primernih počivališč na morju.  
A3.2 Obnoviti razvrednotena 

območja na obali  

zaradi skladanja 

kamnitih zložb, 

smetenja, grafitiranja.  

1. Kot do sedaj se je obalo redno 

pregledovalo in čistilo ter 

posredovalo prijave pristojnim 

službam ob zaznavi večjih količin 

odpadkov. 

2. Ozaveščevalna informativna 

kampanja o režimih na obali je bila v 

letu 2016 organizirana na državnem 

nivoju v okviru projekta »Varuj 

morje, bodi zvezda". 

3. Organizirane so bile tri čistilne 

akcije.  

JZ KPS, 

komunaln

a podjetja 

izvedena 

informativn

a kampanja: 

1 

organizirana 

čistilna 

akcija: 3 

 

160/ 

120 

2.659,2/ 

2.019,3 

Organizirani sta bili dve čistilni akciji, pred začetkom kopalne sezone in po njej. Zavod je sodeloval tudi v že 

tradicionalni spomladanski čistilni akciji, ki jo organizira Turistično društvo Solinar. Poleg tega so bile izvedene 

druge promocijske aktivnosti v okviru projekta »Varuj morje, bodi zvezda«1, kjer se je javnost seznanilo z 

upravljanjem z morskim okoljem, stanjem morskega dna, varstvom narave, onesnaževanjem, kakovostjo kopalnih 

voda in novo plovno ureditvijo. Zavod je junija sodeloval tudi na novinarski konferenci, ki je bil uvod v polletne 

aktivnosti  z enim samim ciljem – ohranitvijo slovenskega morja (za prihodnje generacije). JZKPS se je pridružil 

pobudi Ministrstva za infrastrukturo – Uprave RS za pomorstvo in Ministrstvu za okolje in prostor, ki je s 

projektom povezalo vse ključne ustanove in strokovnjake s področja varstva narave. Komunikacija je potekala zato 

večznačno, v okviru rednih nalog pa tudi s povečano prisotnostjo naravovarstvenih nadzornikov na terenu in z 

informiranjem kršiteljev, kar je izvedba ukrepa iz PUN2000 za združbe enoletnic na obalnem drobirju (1210) in 

porasle obmorske klife sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu Limonium (1240). Po obilnem junijskem 

deževju in nanosu velike količine odpadkov na morsko obrežje, je Direkcija RS za vode organizirala preko podjetja 

VGP Drava Ptuj d.o.o. obsežno čistilno akcijo na obali. Poleg tega je zavod pripravil tudi komunikacijski načrt o 

izvajanju primernega ozaveščanja in sodelovanja z domačini in  zainteresirano javnostjo v katerem so bili določeni 

koraki komuniciranja pri pristopanju in omejevanju različnih problematik. Prvi sestanek z domačini, ki redno 

obveščajo JZKPS o kršitvah na območju parka je bil izveden v začetku julija. 
 

A4 

 

Ohranjanje krajine 

Na območju krajinskega parka se ohranja krajino in značilne krajinske 

elemente, predvsem tiste, ki so pomembni tudi za ohranjanje biotske 

raznovrstnosti. 

  

 

 

urejena 

podatkovna 

zbirka: 1 

40/ 40 
664,8/ 

673,1 
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A4.1 Določiti in popisati 

značilne krajinske 

elemente (suhozidi, 

mejice) in oceniti njihov 

pomen za ohranjanje 

biotske raznovrstnosti 

ter izvajati ukrepe za 

ohranitev suhozidov, 

mejic in zaraščenih 

strmih pobočij. 

1. Digitaliziralo se je podatkovno 

zbirko že izvedenih popisov izbranih 

krajinskih elementov. Kljub temu bo 

potrebno v prihodnjem letu opraviti 

ponoven, bolj natančen popis za 

celotno območje parka. 

 

JZ KPS, 

ZVKDS 

univerza, 

Kmetijski 

inštitut 

delež 

urejene 

podatkovne 

zbirke: 50 

% 
40/ 40 

664,8/ 

673,1 

Ker za spletni pregledovalnik podatkovnih slojev – eTLA zavod še ni pridobil dostopa, se je za digitalizacijo 

podatkov iz popisa nekaterih krajinskih elementov znotraj parka (suhozidi, mejice) uporabilo program QGIS. 
 

D 

 

Dolgoročni cilj: Javni zavod Krajinski park Strunjan zagotavlja učinkovito upravljanje parka. 

 

 

D1 

 

Administrativne naloge 

Javni zavod se kadrovsko okrepi in zagotavlja tekoče izvajanje nalog javne 

službe in neposrednega nadzora v naravi, spremlja in usmerja delo drugih 

deležnikov v prostoru in sodeluje z drugimi upravljavci in sorodnimi 

institucijami. 

 

št. izdanih 

odločb 

(izhodišče 

2013: 39, 

2014: 26, 

2015: 9) 

2016: 35 

3508/ 

3795 

95.717,9/ 

115.520,2 

D1.1 Skrbeti za gospodarno, 

učinkovito in zakonito 

poslovanje javnega 

zavoda.   

 

1. Zagotovljeno je bilo delovanje 

zavoda skladno s poslovnikom. 

2. Posodobila se je ocena tveganja. 

3. Redno se je izvajalo splošna 

administrativna dela, knjigovodsko in 

računovodsko poslovanje.  

4. Prijavilo se je projekte na EU 

razpisih: MAR ID in SALTY na 

MED Program, CEET na Central 

Europe, HERB TOUR na Interreg 

Slo-Hr, FISH ART na Adrion, 

SPONGE FARM,  MARE CHE 

SALE in GREEN BAY PARKS na 

Interreg Slo-Ita, FishMPABlue 2 na 

Program WWF Adria ter ROC-POP-

LIFE na Program LIFE. 
5. Pripravilo se je letni program dela 

za 2017 in polletno poročilo za 2016 

ter letno poročilo za 2016. 

6. Vzpostavilo se je poslovanje z 

davčnimi blagajnami in e-računi. 

7. Posodobila se je sistemizacija 

delovnih mest trenutnim potrebam 

zavoda in bila potrjena na Svetu 

zavoda. 

8. Zaposleni so opravili temeljit 

zdravstveni pregled. 

JZ KPS vzpostavljen

o poslovanje 

z davčnimi 

blagajnami: 

100%, 

sprememba 

sistemizacij

e: 4 delovna 

mesta,  

št. 

zdravstveni

h pregledov: 

4 
2557/ 

2510 

70.612,3/ 

82.196,9 

Javni zavod je še naprej skrbel za gospodarno, učinkovito in zakonito poslovanje, tako na podlagi internih aktov 

kot tudi zakonov, ki urejajo njegovo področje delovanja. V letu 2016 se je uspešno vzpostavilo poslovanje z 

davčnimi blagajnami (mini blagajna preko FURS-a) in e-računi. Izvedena je bila posodobitev sistemizacije 

delovnih mest in posodobljena Ocena tveganja, saj bodo nekatera delovna mesta obogatena z novimi pridobljenimi 

znanji (potapljaški tečaj, tečaja za reševalca iz vode) predstavljajo večjo ogroženost za zdravje zaposlenih. Skladno 

s tem se je v drugi polovici leta izvedlo temeljite redne zdravstvene preglede. V okviru prijave na projekt GREEN 

BAY PARKS je bilo zagotovljeno prevajanje prijavnice in pridobitev potrebne investicijske dokumentacije.  
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D1.2 Spremljanje Načrta 

upravljanja.   

1. Od resornega ministrstva se je 

pridobilo mnenje oz. predlog 

dopolnitve osnutka NU, zato je zavod 

dokument dopolnil in ga meseca 

oktobra poslal nazaj v usklajevanje 

ministrstvu. Nove predloge za 

dopolnitev je zavod prejel meseca 

decembra in pripravil nov osnutek ter 

ga v januarju 2017 posredoval v 

ponovno obravnavo na osnovi katere 

je sledil tudi sestanek v drugi polovici 

januarja. 

2., 3., 4. Vsi nadaljnji postopki v 

zvezi s komunikacijo z javnostjo in 

sprejetjem dokumenta na vladi so bili 

preloženi v leto 2017. 

KPS, 

zunanji 

izvajalec, 

Svet 

zavoda in 

Strokovni 

svet 

zavoda 

(ZRSVN, 

ZVKDS), 

MOP 

dokument 

usklajen z 

lokalnimi 

skupnostmi 

in ostalimi 

ministrstvi 

in vladnimi 

službami: 0 70/ 

320 

1.163,4/ 

8.325 

V letu 2016 je zavod od resornega ministrstva pridobil mnenje oz. predlog dopolnitve osnutka  NU.  Zavod je 

dokument dopolnil in ga meseca oktobra poslal nazaj v usklajevanje ministrstvu. Nove predloge za dopolnitev je 

zavod prejel meseca decembra in pripravil nov osnutek ter ga v januarju 2017 posredoval v ponovno obravnavo na 

osnovi katerega je sledil tudi sestanek na MOP. Dokument je bil dopolnjen s programom izvajanja neposrednega 

nadzora, programom upravljanja ožjih zavarovanih območij, program obnove in vzdrževanja infrastrukturnih 

objektov, predvidena je tudi posodobitev aktivnosti za upravljavsko obdobje 2017-2023 ter smiselna uvedba 

upravljavskih ukrepov iz PUN2000 v povezavi s operativnimi cilji NU.  
D1.3 Sodelovati v upravnih 

postopkih z mnenji.  

1.,2. JZ KPS in ZRSVN ter ZVKDS 

so sodelovali pri prijavi 

nedovoljenega posega znotraj KPS 

gradbeni inšpekciji. 

JZ KPS, 

ZRSVN, 

ZVKDS 

št. 

sodelovanj v 

upravnih 

postopkih: 1 

30/ 30 
498,6/ 

504,8 

Pri posegih v naravo oz. prostor se je sodelovalo in se bo tudi v prihodnje z ZRSVN in ZVKDS pri pripravi mnenj 

povezanih z razumevanjem varstvenih režimov parka. JZ KPS in ZRSVN sta sodelovala pri prijavi nedovoljenega 

posega znotraj KPS gradbeni inšpekciji ter pri obravnavi OPPN Terme Krka Strunjan, ki je v sprejemanju. 
D1.4 Redno izobraževati in 

usposabljati zaposlene 

JZ KPS.  

1.  Zaposleni so se izpopolnjevali in 

aktivno sodelovali na številnih 

strokovnih posvetih. V začetku leta 

2016 so zaposleni uspešno opravili 

izpite za naravovarstvene nadzornike. 

Udeležili so se tudi dopolnilnega 

izpopolnjevanja na temo 

Komunikacija in obvladovanje 

konfliktov.  

2. Strokovna literatura se je redno 

posodabljala. 

JZ KPS št. 

opravljenih 

izobraževan

j: 3 

80/ 80 
2.629,6/ 

2.030,9 

Izobraževanje za naravovarstvene nadzornike se je v letu 2016 zaključilo z opravljanjem izpitov in udeležbo  

dopolnilnega izpopolnjevanja naravovarstvenih nadzornikov na temo Komunikacija in obvladovanje konfliktov. 

Zaposleni so se udeležili še delavnice »Vodnik interpretator«, delavnice o popularizaciji geologije in druge 

seminarje na temo prijave projektov.  
D1.5 Vzdrževati 

nepremičnine in skrbeti 

za vzdrževanje 

obstoječe in nakup nove 

opreme za potrebe 

delovanja zavoda in 

izvajanja javne službe. 

1.  Zavod je kupil del manjkajoče 

pisarniške opreme in pohištva. Zaradi 

usklajevanj glede poenotene uniforme 

naravovarstvenih nadzornikov, pa se 

nakup oblek in obutve prestavilo v 

leto 2017. 

2. Zavod je nabavil opremo za 

monitoring na terenu. 

JZ KPS št. uniform: 

0 

kompletov, 

št. kosov 

foto-

opreme: 3 

30/ 40 
7.498,6/ 

6.560,1 

Zavod je v letu 2016 nabavil žepni fotoaparat in zmogljivejši fotoaparat z osnovnim in teleobjektivom ter GoPro 

kamero za delo na terenu, kar bo pripomoglo k učinkovitejšemu in natančnejšemu spremljanju stanja na terenu 

(A2.1). Nabava redne opreme za izvajanje neposrednega nadzora v naravi (uniforma, čevlji) se je prestavila v leto 

2017, saj potekajo na ministrstvu še usklajevanja glede poenotenega pravilnika za opremo NN.  Zavod je kupil del 

manjkajoče pisarniške opreme in pohištva. 
D1.6 Povezovati se z drugimi 

parki in sorodnimi 

1. Skupnost naravnih parkov 

Slovenije je v letu 2016 organiziralo 

JZ KPS, 

upravljavc

št. 

organizirani
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institucijami z 

namenom krepitve 

delovanja javnega 

zavoda in promovirati 

park. 

Dan slovenskih parkov in srečanje 

parkov Slovenije pri predsedujočem 

Notranjskem regijskem parku. 

2. Zavod je soorganiziral zaključne 

Konference o povezovanju 

makroregij in zavarovanih območjih v 

sklopu Tedna sredozemske obale in 

makroregionalnih strategij 2016, ki je 

potekala v Strunjanu. 

3. Na pobudo Pošte Slovenije je bila v 

sklopu posebne izdaje znamk v seriji 

Naravni parki Slovenije, v mesecu 

septembru izdana priložnostna 

znamka Krajinskega parka Strunjan.  

i naravnih 

parkov, 

ZRSVN 

h dogodkov 

s skupnostjo 

parkov in 

drugimi 

sorodnimi 

institucijami

: 3 

 

 

 

70/ 80 

 

 

 

1.163,4/ 

3.534,1 

Skupnost naravnih parkov Slovenije je v letu 2016 organizirala Dan slovenskih parkov in srečanje parkov 

Slovenije pri predsedujočem Notranjskem regijskem parku. Zavod je sodeloval pri soorganizaciji zaključne 

Konference o povezovanju makroregij in zavarovanih območjih v sklopu Tedna sredozemske obale in 

makroregionalnih strategij 2016, ki je potekala v Strunjanu. Pripravil (oblikoval in prevedel) ter natisnil se je tudi 

zbornik »Priložnost za povezovanje«. Na pobudo Pošte Slovenije je bila v sklopu posebne izdaje znamk v seriji 

Naravni parki Slovenije, v mesecu septembru izdana priložnostna znamka Krajinskega parka Strunjan. 

Organizirana je bila svečana predstavitev znamke KPS in priložnostne poštne znamke iz serije ŽIVALSTVO 

društva Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce,v sodelovanju zavoda, društva Morigenos in 

Filatelistične zveze Slovenije. Junija je park obiskala ministrica Irena Majcen, oktobra pa ameriški ambasador 

Brent R. Hartley. Slednji obisk je predstavljal nadaljevanje uspešne in odmevne tretje konference »Our oceans«, ki 

jo je v septembru organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve ZDA in je izpostavila ključne probleme našega časa, 

vezane na morje, torej vpliv človeka na morski ekosistem, vključno z posledicami klimatskih sprememb. 
D1.7 Zagotoviti kadrovsko 

zadostno službo 

neposrednega nadzora v 

naravi, še posebej v 

času večjega obiska v 

parku.  

1. Nadzor se je izvajal skladno z 

akcijskim načrtom za povečanje 

učinkovitosti naravovarstvenega 

nadzora v parku, s poudarkom na 

vikendih oziroma v dneh, ko je bil 

pričakovan povečan obisk v parku z 

izdajanjem opozoril osebam, ki so 

kršile varstvene režime.  

2.  Naravovarstveno nadzorna služba 

se je okrepila, ker so zaposleni 

opravili ustrezna izobraževanja. 

Izvedena je bila tudi sprememba 

sistemizacije delovnih mest, s čimer 

je bila mogoča zaposlitev 

naravovarstvenega nadzornika II 

(zaposlitev 1/3 osebe na delovnih 

nalogah naravovarstvenega nadzora). 

3. Zaposleni so tedensko spremljali 

stanje v naravi, predvsem na območju 

NR Strunjan-Stjuža. 

4. Obveščalo se je prekrškovne 

organe o nepravilnostih oziroma 

kršitvah.  

5. Letno poročilo o nadzoru v naravi 

se je izdelalo ob koncu leta. 

JZ KPS, 

prekrškov

ni organi 

št. novih 

NN nadzor., 

ki so 

zaključili 

usposabljanj

e: 3, št. 

izdelanih 

letnih 

poročil o 

NV  

nadzoru: 1 

 
671/ 

735 

12.152/ 

12.368,3 

V letu 2016 se je zaključil program usposabljanja in preverjanja znanja novih naravovarstvenih nadzornikov, s 

čimer se je kadrovsko okrepilo naravovarstveno nadzorno službo javnega zavoda. V ta namen je bila izvedena 

sprememba sistemizacije delovnih mest. Od meseca aprila je sodelavec na novem delovnem mestu naravovarstveni 

nadzornik II. Zaposlitev osebe na tem delovnem mestu je nastala kot sprememba projektne zaposlitve z 

nadaljevanjem financiranja plače iz lastnih prihodkov zavoda. Izdelano je bilo letno poročilo o nadzoru, izdanih je 

bilo 35 glob. Prav tako se je o kršitvah prepovedi in njihovih storilcih obveščalo gozdni in ribiški inšpektorat. V 

poletnih mesecih je bil večji poudarek namenjen komunikacijskim aktivnostim in usmerjanju obiska na terenu ter 

nadzoru v naravi. Organiziralo se je dve akciji poostrenega nadzora v parku, tudi s pomočjo PU Izola in Piran. 

Okrepilo se je redno sodelovanje s policijskimi enotami in redarstvom, in sicer s sestanki na območnih policijskih 
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Realizacija stroškov 

 
Cilj Skupaj 

odhodki 

PLAN 

Skupaj 

odhodki 

REAL. 

% 

REAL. 

Stroški 

dela 

PLAN 

Stroški 

dela 

REAL. 

% 

REAL. 

Ostali 

stroški 

PLAN 

Ostali 

stroški 

REAL. 

% 

REAL. 

 

A 
47.185 44.161 94% 35.078 35.291 101% 12.107 8.870 73% 

 

D 
95.718 115.520 121% 58.291 63.861 110% 37.427 51.659 138% 

 

Stroški cilja D so višji predvsem na račun odhodkov za materialne stroške in storitve, ker so bili 

predvideni odhodki za tekoče vzdrževanje po programu dela in finančnem načrtu za leto 2016 

nižji od načrtovanih.  

 

3.2 PRIORITETA 2: NALOGE UREJANJA OBISKA IN OZAVEŠČANJA JAVNOSTI 

 

Preglednica 2: Operativni cilji, ukrepi, dejavnosti in kazalniki načrtovani v letu 2016 glede na 

prioriteto 2 

 
 

Koda 

NU 

 

Operativni cilj/ukrep 

 

Predvidene dejavnosti 

 

Nosilci in 

sodelujoči 

 

 

Kazalniki 

Plan/

Realiz

acija 

ur 

2016 

Plan/Real

izacija 

stroškov 

2016 

(EUR) 

 

B 

 

Dolgoročni cilj: Obiskovalcem parka se nudi možnosti za doživljanje narave in sprostitev z oblikami 

obiskovanja, ki so prilagojene naravnim danostim in nosilnosti okolja, sodeluje se tudi z lokalnimi 

prebivalci in drugimi deležniki v prostoru ter ozavešča o pomenu krajinskega parka.   
 

 

B1 

 

Upravljanje parkovne infrastrukture 

Na območju krajinskega parka se vzpostavi in vzdržuje programe in 

infrastrukturo za obiskovalce, ki zagotavljajo varno obiskovanje parka in 

kakovostno obveščanje in informiranje obiskovalcev.  

 

vzpostavljen

a parkovna 

infrastruktur

a: poti 

1090/ 

982 

70.681/ 

67.750,5 

B1.1 Izvajati strokovna 

vodenja po tematskih 

poteh in drugih delih 

parka za zaključene 

skupine in v sezoni za 

individualne 

obiskovalce parka.  

1. Promocija strokovnih vodenj je bila 

v letu 2016 namenjena predvsem 

šolam.   

2. Zavod je organiziral 103 

strokovnih vodenj po parku in po 

tematskih učnih poteh.  

3. V sklopu delavnice za otroke na 

morskem obrežju so bili v letu 2016 

pripravljeni delovni listi. Izvedene so 

bile tri delavnice za otroke na temo 

solinarstva, opazovanja in 

spoznavanja ptic ter ustvarjalna 

delavnica za najmlajše. 

JZ KPS, 

ZRSVN, 

zunanji 

izvajalci, 

študenti 

Pedagoške 

fakultete 

(3) 

št. 

obiskovalce

v, ki so 

rezervirali 

vodenje po 

KPS: 3.229 

(plačljivih 

in 

brezplačnih) 

360/ 

360 

5.983,2/ 

6.209,9 

postajah in sedežih redarskih služb in skupnim nadzorom na terenu. 
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Koda 

NU 

 

Operativni cilj/ukrep 

 

Predvidene dejavnosti 

 

Nosilci in 

sodelujoči 

 

 

Kazalniki 

Plan/

Realiz

acija 

ur 

2016 

Plan/Real

izacija 

stroškov 

2016 

(EUR) 

Zavod je v letu 2016 izvajal strokovno vodene oglede na območju parka, ki so bili še številčnejši kot leta 2015 in 

najštevilčnejši od začetka delovanja zavoda. Razlog za to je bila še intenzivnejša promocija programa šolam, ki 

vključuje ogled razstave v solinarski hiši in 3 tematske učne poti, in sicer botanično, geološko in geografsko. 

Predvsem pa je številnemu obisku botrovala zmaga nove krožne poti na državnem tekmovanju Najboljša tematska 

pot v letu 2016 in velika medijska odzivnost. Veliko šol se vrača v park in vsako leto znova rezervira vodenje. 

Zaposleni so izvedli 103 (za 3229 oseb) strokovno vodenih ogledov na območju parka. Ta kvota vključuje tudi  

brezplačna vodenja, in sicer v okviru raznih prireditev kot so praznika artičok in kakijev, solinarski praznik, Dan 

parkov. Svetovni dan turizma se je obeležilo na poseben način, in sicer v sodelovanju s Srednjo gostinsko in 

turistično šolo Izola, ko je bilo organizirano posebno vodenje po parku s poudarkom na razlagi ključnih vidikih 

pravilnega vodenja turistov po krajinskih parkih. V sklopu priprave delavnice za otroke na morskem obrežju so bili 

v letu 2016 pripravljeni delovni listi. Čeprav le-ta ni bila izvedena, zaradi slabega vremena v okviru Praznika 

kakijev, so se izvedle tri druge delavnice za otroke na temo solinarstva, opazovanja in spoznavanja ptic ter 

ustvarjalna delavnica za najmlajše. Glede nadgradnje podvodne poti so stekle priprave z Akvarijem Piran, vendar 

se je zaradi kasnejše reorganizacije v vodstvu, postopek prekinil, kar je onemogočilo izvedbe v poletni sezoni.  
B1.2 Dopolnjevati vsebine 

manjšega 

informacijskega 

središča v NR Strunjan-

Stjuža in skleniti 

dogovore o trženju 

vstopnic za 

informacijsko središče z 

drugimi ponudniki 

storitev za obiskovalce. 

1. Center KPS ostaja brez vstopnine, 

zasnoval pa se je način pobiranja 

prostovoljnih prispevkov.  

2. Zavod se je v sodelovanju z Občino 

Piran prijavil na razpis programa 

javnih del Zavoda za zaposlovanje, s 

čimer se bo v letu 2017 uredilo 

odprtje centra tudi ob vikendih.  

3. Objekt se je vzdrževal in upravljal. 

Dodatno se je opremilo sosednjo 

solinarsko hišo, kjer je na voljo prikaz 

izvajanja solinarske dejavnosti. 

JZ KPS, 

Soline 

d.o.o. 

vzpostavljen 

info center 

odprt za 

obiskovalce 

ob koncih 

tedna: 

1 (maj, 

junij, 

september) 

150/ 

150 

2.493/ 

3.246,9 

V manjšem centru za obiskovalce se je urejeno razstavo o krajinskem parku vzdrževalo. Center je bil čez leto odprt 

v omejenem obsegu od ponedeljka do petka, v mesecu maju, juniju in septembru pa je bil v sklopu opravljanja 

študijske prakse odprt tudi ob koncih tedna. Zavod se je v sodelovanju z Občino Piran prijavil na razpis programa 

javnih del Zavoda za zaposlovanje, s čimer se bo v letu 2017 uredilo odpiralni čas centra tudi ob sobotah in 

nedeljah skozi celo leto. Zasnoval se je način pobiranja prostovoljnih prispevkov. 
B1.3 Vzdrževati obstoječo in 

novo zgrajeno parkovno 

infrastrukturo na 

kopnem: informacijsko 

središče z okolico, most 

na čelnem nasipu. 

1. Izvajali so se redni terenski ogledi 

infrastrukture na kopnem in 

nepremičnin v upravljanju.  

2. Sklenitev posebnega dogovora z 

ustanoviteljem o financiranju 

vzdrževanja nepremičnin v državni 

lasti, v upravljanju zavoda na podlagi 

Zakona o upravljanju z državnim 

premoženjem, se še ni realiziralo. 

3. Dokončalo se je vsebinsko prenovo 

tabel in vzdrževalnih del na 

infrastrukturi. 

JZ KPS, 

ZRSVN, 

ARSO-

SVOM, 

lastniki 

zemljišč 

št. 

dogovorov: 

0, delež 

prenovljenih 

tabel in poti: 

100% 580/ 

472 

62.204,6/ 

58.293,6 

Kljub pobudam JZKPS za parcelacijo državne vodne infrastrukture na območju Strunjanskih solin in razmejitev 

odgovornosti na čelnem nasipu, Direkcija za vode še ni podala uradnega stališča do nepremičnega premoženja, ki 

ga je zavod dobil v upravljanje. S sredstvi Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS se je dokončno uredilo krožno 

pešpot po kmetijskih in gozdnih zemljiščih na območju parka, in sicer v začetku leta 2016 potem, ko so bile 

odpravljene napake oziroma so bila izvedena zahtevana popravila. K projektu se je s sredstvi pridružila tudi Krka, 

tovarna zdravil d.d., za celovitejšo ureditev postajališča znotraj hotelskega kompleksa. Realiziran projekt bo 

pripomogel k usmerjanju in izobraževanju obiskovalcev parka, s poudarkom na območju Strunjanskega klifa z 

morskim obrežjem (NR Strunjan) in Strunjanskih solin ter lagune Stjuža (NR Strunjan-Stjuža), kar predstavlja 

izvedbo varstvenega ukrepa iz PUN2000 za malo belo čapljo (A026), obalne lagune (1150), združbe enoletnic na 

obalnem drobirju (1210) in porasle obmorske klife sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu Limonium 

(1240). Namen takega urejanja je nadgradnja trenutnega sistema označevanja po parku, z drugačnim načinom 
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podajanja vsebin in bolj popolno predstavitvijo parka. Posegi v prostor so bili čim bolj nevpadljivi, tudi zaradi 

uporabe lokalnih materialov. Nova krožna pot je bila na državnem tekmovanju razglašena kot Najboljša tematska 

pot v letu 2016.  
 

B2 

 

Ukrepi za blažitev negativnih vplivov zaradi obiskovanja 

Na območju krajinskega parka se izvaja ukrepe z usmerjanjem obiskovalcev v 

manj ranljive predele in blaži pritiske na naravo.  

 

upoštevanje 

novih 

režimov 

ustavljanja 

in parkiranja 

na območju 

NR Strunjan 

Stjuža: 

100% 

754/ 

635 

18.331/ 

16.638,2 

B2.1 Na ključnih točkah v 

parku ugotavljati število 

obiskovalcev in oceniti 

vplive obiskovanja na 

doseganje varstvenih 

ciljev ter predlagati in 

izvesti ukrepe za 

zmanjšanje pritiskov.  

1. V okviru projekta CARS OUT se je 

pridobilo podatke o obisku in 

pripravilo analizo obremenitev za 

izdelavo končnega poročila. 

2. Uprava za pomorstvo je v poletni 

sezoni postavila omejitve sidranja. 

3. Nameščeni so bili dodatni stebrički 

s piktogrami glede prepovedi in ovire 

na solinah in klifu, ki preprečujeta 

kolesarjenje in parkiranje v naravnem 

okolju. 

JZ KPS, 

ZRSVN, 

KPSS 

št. analiz: 1 

160/ 

138 

2.659,2/ 

5.396,6 

Na razpis Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 se je zavod prijavil s projektom, katerega cilj je 

preusmeritev obiska z individualnimi motornimi sredstvi na alternativne oblike obiskovanja parka, ki so okolju 

prijaznejše. V okviru projekta CARS OUT se je v letu 2016 spremljalo obisk in pridobilo vhodne podatke o 

prometu za pripravo končne analize in projektnega poročila. Poleg tega je Uprava za pomorstvo v poletni sezoni na 

območju NR Strunjan postavila plavajoče rumene plovke, s katerimi je ločila kopalni del od plovnega, tako da 

plovila niso smela sidrati preblizu obale. Za dodatno informiranje obiskovalcev o varstvenih režimih so bili 

dodatno naročeni in nameščeni stebrički s piktogrami glede prepovedi kolesarjenja, nabiranja prostoživečih rastlin 

in živali ter hoje izven označenih poti. Prav tako se je na solinah namestilo dve oviri, ki preprečujeta kolesarjenje 

po ozkem nasipu, kar je pomembno tudi z vidika varnosti pešcev. Na klifu pa se je uredilo ovire, ki preprečujejo 

parkiranje in vožnjo z avtomobili v naravnem okolju. 
B2.2 Uskladiti načela in 

izvedbo velikih 

prireditev (Praznik 

artičok, Praznik kakijev, 

Povežimo soline, 

kolesarska tekma) na 

območju parka tako, da 

bodo upoštevani cilji in 

varstveni režimi.  

1. Redno se je usklajevalo realizacijo 

prireditev. 

2. Z mnenji preko UE se je 

sodelovalo pri postopkih pridobivanja 

dovoljenj za prireditve. 

3. Pri lokalnih prireditvah je zavod 

sodeloval z vodenimi ogledi in 

predavanji ter delavnicami za otroke 

ter s promocijo parka. 

JZ KPS, 

UE, 

Občina 

Piran, 

organizato

rji 

prireditev 

št. prireditev 

na katerih 

sodeluje 

uprava 

parka: 9 65/ 81 
1.080,3/ 

1.363 

V letu 2016 ni bilo zanimanja za izdajo pogojev za izvedbo porok. Izdalo se je mnenja za večje prireditve, kot so 

Tek povežimo soline, Praznik artičok 2016, tek Run4Unity, prireditev ob prazniku Marijinega vnebovzetja 15. 

Avgusta, Praznik kakijev. Zavod je sodeloval na vseh naštetih prireditvah, kot tudi na dogodku Čista obala 2016, 

Solinarski praznik, Svetovni dan turizma, Dan parkov. Na prazniku kakijev je imel zavod preko celega dneva 

pripravljene spremljevalne dogodke v Centru KPS. Pripravljeno je bilo predavanje Tilena Genova iz društva 

Morigenos, ki je poslušalcem povedal veliko zanimivega o delfinih, ki domujejo v našem morju in o samem delu 

društva. Najmlajši so se udeležili delavnice, kjer so lahko oblikovali znanega obiskovalca solin – polojnika. Tako 

kot vsako leto je bilo organizirano vodenje po strunjanskih solinah in okrog lagune Stjuža, ki so se ga udeležili v 

rekordnem številu. Letošnja novost pa je bil organiziran vlakec iz strani zavoda, ki je obiskovalce vozil od centra 

Strunjana do prizorišča. Izkazalo se je za zelo učinkovito rešitev, ki so jo obiskovalci pozitivno sprejeli. V prvih 

letih delovanja zavoda so prireditve Strunjan spremenile v kaos, predvsem zaradi neurejenega parkiranja, zapore 

ceste do plaže in velikega števila udeležencev ter neprimernega ozvočenja. Do sedaj se je opazil velik napredek, ki 
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je posledica dolgoletnih usklajevanj z organizatorji, zato prireditve v parku, ki so izvedene na pravilen način, so 

dobrodošle in postajajo primerne tudi za zavarovano območje narave. 
B2.4 Z ureditvijo kopenskega 

prometa v parku (manj 

individualnih vozil, 

javni prevoz, parkirišča 

zunaj parka) zmanjšati 

negativne vplive na 

naravo. 

1. Koordiniralo se je delovanje in 

pristojnosti služb za nadzor prometa 

in povečuje se njihovo prisotnost na 

terenu z obveščanjem o kršitvah. 

2. Izdelana je bila študije usmerjanja 

obiska in prometa v parku na okoljsko 

sprejemljiv način (CARS OUT). 

3. V drugi polovici leta se je 

promoviralo alternativne oblike 

obiskovanja parka s postavitvijo 

tabel. 

4. Nabavljena so bila navadna 

(tricikli) in električna kolesa. 

JZ KPS, 

občinske 

redarske 

službe, 

občini 

Izola in 

Piran, 

zainteresir

ani 

zasebniki, 

KPSS 

št. študij: 1, 

št. info 

tabel: 2 

 

529/ 

415,6 

14.591,9/ 

9.878,5 

V okviru projekta CARS OUT se je v letu 2016 izdelala prometna študija Usmerjanje prometa in toka obiskovalcev 

v Krajinskem parku Strunjan. V prvi polovici leta se je postavilo kolesarnico za hrambo štirih triciklov in dve 

informativni tabli. Namen nabave koles je v dolgoročnem povezovanju med KPS in KPSS tudi po projektu. Kolesa 

si lahko izposodijo tudi najemniki priveznih mest za lažji dostop od parkirišča do plovil, saj je novo urejeno ribiško 

pristanišče, z izjemo 10ih poklicnih ribičev, zaprto za avtomobile. 
 

B3 

 

Ozaveščanje in izobraževanje 

Javni zavod skrbi za ozaveščanje zainteresirane javnosti o krajinskem parku, 

sodeluje z lokalnimi prebivalci in z njimi sodeluje pri izvajanju upravljavskih 

nalog. 

 

število 

prebiv. in 

obiskov., ki 

so 

seznanjeni s 

pomenom 

naravne 

dediščine: 

1.000 

221/ 

250 

9.361/ 

6.973,7 

B3.1 Redno obveščanje in 

ozaveščanje prebivalcev 

lokalnih skupnosti skozi 

stalne rubrike v lokalnih 

časopisih (Solni Cvet, 

Mandrač, MOK, 

Primorske novice ...). 

1. Intenzivno se je sodelovalo z 

novinarji in uredniškimi odbori. 

2. Pripravilo se je številne članke, RA 

in TV prispevke.  

3. Obveščanje je potekalo tudi preko 

spletne strani in Facebook profila 

parka. 

JZ KPS, 

uredniški 

odbori 

časopisov, 

televizije 

in radia 

prisotnost v 

TV in RA 

medijih: 18; 

obveščanje 

preko 

spleta: 4 x 

mesečno  

80/ 80 
5.817,6/ 

1.346,2 

V letu 2016 se je še intenzivneje delalo na prepoznavnosti parka, preko priprave prispevkov za oddaje na radiu in 

televiziji, in sicer Med valovi, Na lepše, Na potep in Barca dei sapori, Odkrivaj Slovenijo in več prispevki na 

Primorski kroniki. JZKPS je sodeloval v okviru otvoritve ribiškega pristanišča, s hkratno otvoritvijo krožne 

tematske poti »Strunjan v podobah morja«. Pripravljen je bil tudi film Vodni krog Strunjana v okviru Slovenskega 

vodnega kroga. Na spletni strani www.parkstrunjan.si je bilo objavljenih 47 prispevkov, ki se hkrati prikažejo z 

objavo tudi drugih vsebin na spletnem omrežju Facebook, kjer vsebine dosežejo še dodatnih 3.462 obiskovalcev 

oziroma sledilcev Krajinskega parka Strunjan. V Primorskih novicah, Regional Obali, Solnem cvetu in na MMC 

RTV SLO, so bili objavljeni članki glede prenove ribiškega pristanišča skupaj z opisom dobre prakse v ZO, ki 

predstavlja več kot le naložbo v infrastrukturo, ampak predvsem poskrbi za varstvo narave. V Primorskih novicah 

je bil objavljen članek tudi glede krožne tematske poti. Pripravilo se je tudi sporočilo za javnost v zvezi z 

nadaljevanjem sanacije nasipov v rečici Roja za protipoplavno zaščito solin. Zavod se je z novo krožno potjo 

prijavil in zmagal na državnem tekmovanju Najboljša tematska pot v letu 2016, kar je doživelo velik medijski 

odziv. 
B3.2 Izvajati redne 

predstavitve in 

izobraževanja o 

aktualnih temah za 

prebivalce lokalnih 

1. Organiziralo se je izobraževanje za 

turistične vodnike. 

2. V sklopu Svetovnega dneva 

turizma se je organiziralo vodenje s 

poudarkom na veščinah turističnega 

JZ KPS, 

zunanji 

sodelavci 

št. 

organizirani

h predavanj: 

4 

55/ 60 
1.114,1/ 

1.009,7 

http://www.parkstrunjan.si/
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skupnosti (npr. 

suhozidi, solinarstvo, 

varstvo narave, 

tujerodne vrste).  

vodenja za Srednjo gostinsko in 

turistično šolo Izola. 

3. Zavod je sodeloval pri organizaciji 

Konference o povezovanju 

makroregij in zavarovanih območjih v 

sklopu Tedna sredozemske obale in 

makroregionalnih strategij 2016, ki je 

potekala v Strunjanu. 

Zaposleni so na povabilo GIZ Portorož organizirali izobraževanje v okviru tečaja za lokalne turistične vodnike. 

Zavod je sodeloval tudi pri organizaciji Konference o povezovanju makroregij in zavarovanih območjih v sklopu 

Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij 2016, ki je potekala v Strunjanu. Teden sredozemske obale 

je bil tokrat posvečen povezovanju, kar je bila tudi rdeča nit konference, ki je potekala v Krajinskem parku 

Strunjan, saj lahko le uspešno povezovanje pripelje do celostnega ohranjanja narave. Vsebina prvega dne 

konference je bila v znamenju treh strategij EU – Alpske, Jadransko-jonske in Podonavske ter izmenjavi izkušenj s 

področja njihovega uresničevanja. Skozi različne primere preteklih in sedanjih projektov so predavatelji osvetlili, 

kako se strateški cilji uresničujejo v praksi in kako lahko projekti podprejo uresničevanje lokalnih ciljev s področja 

varstva narave in trajnostnega razvoja. Drugi dan konference je bil namenjen izmenjavi izkušenj s področja 

upravljanja zavarovanih območij. Predstavljeni so bili različni vidiki povezovanja, tako na mednarodni in državni 

kot tudi lokalni ravni. V razpravi se je opozorilo na prednosti iskanja sinergij in povezovanja ter izzive in 

priložnosti s tega področja. Program so s svojimi prispevki obogatili tako organizacije izvajanja javne službe kot 

predstavniki zasebnega sektorja. V sodelovanju z društvom Morigenos je zavod organiziral predavanje na temo 

delfinov v slovenskem morju. 
B3.3 Izdelati poljudne 

publikacije o naravi, 

tradicionalnih 

dejavnostih ter 

nepremični in nesnovni 

kulturni dediščini na 

območju krajinskega 

parka in izvajati 

ozaveščevalne 

aktivnosti za lokalne 

prebivalce in šole.  

1. Priprava publikacij v sodelovanju z 

zunanjimi avtorji v okviru LAS Istre, 

se bo izvedla prihodnje leto, ko bo 

odprt razpis. 

2. Izvedeno je bilo so-založništvo pri 

izdaji publikacije »Piranske soline«. 

3. Izdana je bila zgibanka »Na obisku 

v Krajinskem parku Strunjan« v treh 

jezikih. 

JZ KPS št. 

publikacij: 1 

86/ 

110 

2.429,3/ 

4.617,9 

Pripravilo se je dva skupna članka za revijo Solni cvet med zaposlenimi iz KPS in KPSS, in sicer o oblikah varstva 

narave. V dogovoru z uredniki se je dogovorilo za serijo prispevkov na to temo. V prvi številki se je pisalo o tem 

zakaj in kako varujemo zavarovana območja, v naslednjem je bilo več govora o tem, kako naj bi se obnašali v 

naravi. Glede tiskovin se je v letu 2016 sodelovalo s Pomorskim muzejem pri izdaji knjige dr. Flavia Bonina »Belo 

zlato krilatega leva«, ki govori o zgodovini in razvoju severno-jadranskih solin, s poudarkom na tukajšnjih solinah 

v obdobju Beneške republike. Aktivnost sledi vpisu JZKPS v register žive kulturne dediščine kot nosilca izročila, 

znanja ali dejavnosti za enoto Tradicionalno pridobivanje morske soli iz leta 2015. Po tem, ko je bila v letu 2015 

naročena prenova zgibanke o parku, se je tisk izvedel v letu 2016, saj je bila vsebina zgibanke vezana na novo 

tematsko krožno pot v parku. V letu 2016 se je dokončalo tudi z lektoriranjem in prevodi spletne strani v angleški 

in italijanski jezik, plačilo računa pa bo sledilo v letu 2017. 

 

Realizacija stroškov 

 
Cilj Skupaj 

odhodki 

PLAN 

Skupaj 

odhodki 

REAL. 

% 

REAL. 

Stroški 

dela 

PLAN 

Stroški 

dela 

REAL. 

% 

REAL. 

Ostali 

stroški 

PLAN 

Ostali 

stroški 

REAL. 

% 

REAL. 

 

B 
98.373 91.362 93% 34.313 31.410 92% 64.060 59.952 94% 
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Na cilju B ni bilo večjih odstopanj med planom in realizacijo stroškov. 

3.3 PRIORITETA 3: RAZVOJNE USMERITVE 

 

Preglednica 3: Operativni cilji, ukrepi, dejavnosti in kazalniki načrtovani v letu 2016 glede na 

prioriteto 3 
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C 

 

Dolgoročni cilj: Na območju parka se ohranjajo tradicionalne dejavnosti, ki so prispevale k oblikovanju 

značilne krajine in krajinskih elementov. Nove dejavnosti so prilagojene naravovarstvenim ciljem in 

omogočajo ohranjanje krajinske podobe parka.  
 

 

C1 

 

Kmetijstvo 

Na kmetijskih zemljiščih krajinskega parka se spodbuja uveljavljene 

tradicionalne kmetijske prakse, pridelovalci se povezujejo in pod okriljem 

blagovne znamke "Krajinski park Strunjan" dosegajo višjo ceno pridelkov na 

trgu. 

  

povečanje 

števila 

prodanih 

označb 

blagovne 

znamke na 

proizvodih: 

20 % 

180/ 

140 

14.991,6/ 

4.185,9 

C1.1 Kmetijske 

pridelovalce 

izobraževati in 

ozaveščati o 

možnostih 

sonaravnega 

kmetijstva. 

1. Registrirnim kmetijskim 

pridelovalcem v parku se je predstavilo 

projekt obuditve starih sort jagod in 

izbralo primernega kandidata za 

sodelovanje pri vzpostavitvi matičnega 

nasada. 

2. Nadaljevalo se je s postopkom vpisa 

starih ohranjevalnih sort strunjanskih 

jagod v sortno listo.  

3. Konec leta se je pripravilo njivo za 

vzpostavitev matičnega nasada. 

JZ KPS, 

lokalni 

prideloval

ci, KSS, 

Kmetijski 

inštitut, 

Univerza 

na 

Primorske

m 

št. vpisanih 

sort v sortno 

listo z 

vzpostavljen

im matičnim 

nasadom: 0 

 

 

 

 

 

80/ 60 

 

 

 

 

13.662/ 

2.839,7 

 

V letu 2016 se je s sredstvi Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS nadaljevalo s postopkom vpisa starih 

ohranjevalnih sort strunjanskih jagod v sortno listo, ki pa je dolgotrajen in časovno zahteven. Konec leta se je 

zbralo registrirane kmetijske pridelovalce iz parka in jih seznanilo s projektom obuditve pridelave tradicionalnih 

strunjanskih kultur ter izbralo primernega kandidata, ki bo vzpostavil matični nasad strunjanskih jagod in skrbel za 

ohranitev genskega materiala jagodnih sort. Zavod je v letu 2016 vzpostavil tehnične in strokovne pogoje za 

nastanek matičnega nasada in pričel z vzdrževalnimi deli na nasadu, ki pa se bodo nadaljevala pretežno v letu 2017 

in bo za ta namen porabil še preostala sredstva skladno z aneksom k pogodbi. 
C1.2 Podeljevati pravico do 

uporabe kolektivne 

blagovne znamke 

Krajinski park 

Strunjan kmetijskim 

pridelovalcem, ki 

izrazijo interes in 

dosegajo zahtevane 

kriterije.  

1. Postopek za podeljevanje pravic 

uporabe blagovne znamke se je 

poenostavil.  

2. Izvajal se je nadzor nad 

spoštovanjem pogojev za uporabo 

blagovne znamke. 

3. Povezovanje pridelovalcev, ki 

delujejo v okviru blagovne znamke v 

letu 2016 ni bilo mogoče, saj je to 

pogojeno z razpisi za projektna 

sredstva. 

4. Na osnovi prejetega predloga 

oblikovalca za grafično prenovo 

kolektivne blagovne znamke »pridelano 

v Krajinskem parku Strunjan« se le to 

JZ KPS, 

lokalni 

prideloval

ci, zunanji 

sodelavci 

povečanje 

št. 

uporabnikov 

blagovne 

znamke: 0 

 

 

 

 

 

 

100/ 

80 

 

 

 

 

 

 

1.329,6/ 

1.346,2 
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Plan/

Realiz

acija 

ur 

2016 

Plan/Real

izacija 

stroškov 

2016 

(EUR) 

usklajuje z lokalnimi pridelovalci, s 

katerimi se bo v letu 2017 skupaj 

izbralo primerno obliko označevanja. 

Spremenil se je način podaljševanja uporabe blagovne znamke brez oddajanja novih vlog, ampak s samodejnim 

podaljšanjem pravice, v kolikor pri kmetijskem proizvajalcu ni prišlo do prekinitve pridobljenih certifikatov 

ekološke in integrirane pridelave. Blagovne znamke za proizvodnjo klapavic znotraj ZO še ni bilo mogoče izpeljati. 

Zainteresirani za blagovno znamko so se za enkrat vključili v še trajajoč postopek podelitve certifikata za ekološko 

pridelavo klapavic, ki jo podeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, zato se je aktivnost podelitve prenesla v leto 2017. 

Pripravilo se je predlog grafične prenove oz. nadgradnje znaka kolektivne blagovne znamke, ki bo v sodelovanju z 

lokalnimi pridelovalci, potrjen in dokončno oblikovan v letu 2017.  
 

C2 

 

Ribištvo 

Na področju morskega ribolova se okrepi sodelovanje med profesionalnimi 

ribiči in upravljavcem, ki omogoča bolj usklajeno delovanje in spremljanje 

vplivov ribolova na naravo.  

 

 

št. sankcij 

inšpekt: 

nespremenje

no 

80/ 80 
1.329,6/ 

1.346,2 

C2.2 Izvajati dogovor s 

profesionalnimi ribiči 

in redno letno 

objavljati termine 

dovoljenega ribolova 

v NR Strunjan 

1. V letu 2016 se je zaključil projekt 

MedPAN, s pripravo zaključnega 

poročila in organizacijo konference s 

predstavitvijo rezultatov projekta. 

 

 

Ribiška 

pisarna v 

Izoli, JZ 

KPS, 

Zavod za 

ribištvo 

Slovenije, 

ZRSVN, 

NIB 

(MBP) 

št. 

predavanj: 1 

80/ 80 
1.329,6/ 

1.346,2 

V letu 2016 se je zaključil projekt Sustainable management of artisanal fisheries in the Strunjan Nature Reserve 

(Trajnostno upravljanje priobalnega ribolova v Naravnem rezervatu Strunjan) v okviru MedPAN, s pripravo 

zaključnega poročila in organizacijo konference s predstavitvijo rezultatov projekta. Z izvajanjem monitoringa 

ulova in prilova, se je ugotovilo kakšne vrste se ulovijo v ribiške mreže na določenih lokacijah v rezervatu v 

določenih obdobjih. Strokovnjaki iz Morske biološke postaje Piran so v projektu sodelovali z izvajanjem 

podrobnega popisa vrst rib in njihovih življenjskih okolij. Ugotovili so, da se v mreže ujamejo večino tranzitne 

vrste, ki so komercialno najbolj zanimive. To je osnova za boljše načrtovanje upravljanja z morskim zavarovanim 

območjem glede prilagoditve režima lova, možnosti podaljšanja ribolovnega obdobja, lokacij in načina lova. 

Opozorili so pa, da podobno kot v ostalih sredozemskih državah upada število rib, zaradi krčenja območij poraslih 

z vrstami rjavih alg rodu Cystoseira, ki je bila doslej v Sloveniji razširjena. Javni zavod Krajinski park Strunjan si 

prizadeva s poklicnimi ribiči podpisati sporazum glede izvajanja gospodarskega ribolova v naravnem rezervatu 

Strunjan. Sporazum bo opredeljeval namen, pogoje za ribolov, ribolovno obdobje, izvajanje monitoringa in način 

sodelovanja z upravljavcem. Z načrtom upravljanja se želeli predvideti režim po katerem lahko v rezervatu lovijo le 

tisti ribiči, ki sklenejo dogovor z upravljavcem.Na tiskovni konferenci je sodelovala tudi Marianne Lang, 

odgovorna za izvedbo razpisov za male projekte MedPAN iz Francije.  

Gradnja ribiškega pristanišča se je v letu 2016 zaključila in 13 domačih ribičev je dočakalo nove priveze, kjer so 

jim na voljo tudi omarice za vodo in elektriko ter manjši leseni podesti za lažji dostop do bark ob oseki. Na obali so 

zanje namestili še tri večje lesene lope, v katerih ima vsak ribič svoj prostor za shranjevanje pripomočkov, v eni sta 

še ledomat in ekološki otok. 
 

C3 

 

Vzdrževanje vodnega režima na območju solin in njihovem zaledju 

Tradicionalno pridobivanje soli se ohrani v sedanjem obsegu, pri vzdrževanju 

infrastrukture in vodnega režima na območju solin pa se prednostno upošteva 

varstvene cilje krajinskega parka.   

 

delež 

obnovljene 

vodne 

infrastruktur

e v Roji: 50 

% 

265/ 

265 

4.404,3/ 

4.459,3 

C3.1 Zagotavljati 

vzdrževanje 

solinarskih polj in 

1. Zavarovalo in enovito uredilo obisk s 

kolesi in pešci na območju Strunjanskih 

solin. 

JZ KPS, 

Soline 

d.o.o. 

št. sprejetih 

sporazumov 

v izvajanju: 

35 /35 581,7/ 589 
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solinarske 

infrastrukture. 

2. S podjetjem Soline d.o.o. se je 

uskladilo in sprejelo Sporazum o 

razmejitvi odgovornosti pri rabi 

rudarskega pridobivalnega  prostora 

Strunjanskih solin. 

1 

V letu 2016 se je s podjetjem Soline d.o.o. uskladilo in sprejelo Sporazum o razmejitvi odgovornosti pri rabi 

rudarskega pridobivalnega  prostora Strunjanskih solin, glede načina in pogojev uporabe rudarskega prostora ter 

razmejitvi odgovornosti v zvezi z izvajanjem dejavnosti na območju. Poleg tega se je s podjetjem zavarovalo 

preostale dele solin, kjer je obstajala nevarnost za vstop nepooblaščenim osebam v pridobivalni prostor. Predmet 

sporazuma je tudi izvajanje naravovarstvenega monitoringa na celotnem območju, ki sodi v omrežje Natura 2000 in 

katerega stanje je upravljavec dolžan prednostno spremljati. Koncesionar pa je po PUN2000 opredeljen kot 

odgovorni nosilec za vzdrževanje in obnovo solin na način, da se ohranijo solinski bazeni, prehodnost kanalov, 

tradicionalno solinarstvo za solinarko (1152) in da se ohrani upravljanje solnih bazenov na način, ki omogoča 

razvoj habitatnih tipov kot so muljasti in peščeni poloji kopni ob oseki (1140), pionirski sestoji vrst rodu Salicornia 

in drugih enoletnic na mulju in pesku (1310) ter sredozemska slanoljubna grmičevja (1420). Konec leta 2016 so 

bile soline po obilnem dežju v celoti poplavljene. Soline d.o.o. so upravičene do odškodnine s strani države za 

popravilo notranje solinarske infrastrukture. V istem obdobju je bil organiziran sestanek v zvezi s problematiko 

pridelave soli v strunjanskih solinah, zaradi mesta črpanja vode kot surovine za pridelavo jedilne soli iz pristanišča, 

zaradi česar v naslednji solinarski sezoni ne bodo dosegali standardov HACCP za pridelavo hrane. S strani podjetja 

Solin d.o.o. sta bili predstavljeni dve rešitvi, in sicer opustitev pridelave jedilne soli in vračilo koncesije ter 

vzdrževanje Strunjanskih soline na način kot to počnejo na Fontaniggah, kar pomeni, da bi se solinarska dejavnost 

izvajala naprej, vendar le kot oblika vzdrževanja kulturnega spomenika in naravne dediščine. Druga opcija pa b bila 

investicija v izgradnjo kanala za črpanje sveže vode iz zaliva, izven območja samega pristanišča. 
C3.3 Zaključiti sanacijo 

nasipa Roja po 

sanacijskem 

programu. 

1. Izvajalo se je nadzor in organiziralo 

usklajevalne sestanke v zvezi z 

nadaljevanjem del na nasipih Roje 

skladno s sanacijskim načrtom. 

2. Pripravilo se je načrt za pravilno 

vzpostavitev ugodnih pogojev za HT 

1420. 

javna 

vodnogos

podarska 

služba, 

ARSO, JZ 

KPS 

(nadzor) 

št. kartiranj: 

1, št. 

pripravljeni

h načrtov: 1 
230/ 

230 

3.822,6/ 

3.870 

V letu 2016 se je nadaljevalo dela po sanacijskem programu, ki ga je Vlada RS sprejela leta 2009 in so bila za nekaj 

let ustavljena. Sanacija je potekala na visokovodnih nasipih ob Strunjanskih solinah gorvodno po strugi Roje. 

Izdelalo se je program za nadaljevanje del in organiziralo usklajevalni sestanek z vsemi zainteresiranimi, saj je 

območje pomembno za solinarsko dejavnost in kvalifikacijski habitatni tip izlivi rek, estuarji (1130), kjer se izvaja 

nadzor, kar predstavlja izvedbo varstvenega ukrepa iz PUN2000. Nadzor nad deli na nasipih, brez sprememb 

konfiguracije terena skladno s PUN2000, se je prednostno izvajal tudi za habitatni tip sredozemskega slanoljubnega 

grmičevja (1420), predvsem s kartiranjem stanja pred sanacijo ter pripravo rešitev za ohranitev potencialnih 

Natura2000 HT tekom sanacije in predlogov možnih načinov ureditve kanala, ki bi bile v prid povečani površini 

ciljnih (tudi Natura2000) HT. 
C4  

Turizem 

Krajinski park se promovira kot naravno območje za mirne dejavnosti in 

sprostitev, turistične ponudnike pa se spodbuja h krepitvi trajnostnih oblik 

turizma.   

 

povečanje 

deleža 

turistične 

dejav., ki  se 

izvajajo 

skladno s 

cilji parka: 

20 % 

210/ 

205 

3.962,2/ 

3.449,7 



Vsebinsko in finančno poročilo o delu Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za leto 2016 25 

 

Koda 

NU 

 

Operativni cilj/ukrep 

 

Predvidene dejavnosti 

 

Nosilci in 

sodelujoči 

 

Kazalniki 

Plan/

Realiz

acija 

ur 

2016 

Plan/Real

izacija 

stroškov 

2016 

(EUR) 

C4.1 Spodbujati in razvijati 

trajnostne oblike 

obiskovanja in 

preživljanja prostega 

časa v krajinskem 

parku, ki ne ogrožajo 

varstvenih ciljev 

parka.  

1. V sodelovanju s TIC Izola in 

Portorož se promovira obisk učne 

krožne poti po parku, kot del njihove 

lokalne turistične ponudbe.  

2. Zavod je prijavil več projektov na 

temo trajnostnega turizma. 

JZ KPS št. 

turističnih 

paketov: 1 

80/ 75 
1.329,6/ 

1.262,1 

Skupaj s Hoteli Bernardin je zavod sodeloval in uskladil promocijsko akcijo, ki je segala tudi na območje parka, 

pod naslovom »S selfijem do čudovitih nagrad«. V vlogi vodilnega partnerja je zavod pripravil in oddal projekt v 

okviru razpisa programa čezmejnega sodelovanja Interreg SLO-ITA, kjer je del aktivnosti namenjen tudi razvoju 

trajnostnega turizma na obrobju parka. Kot projektni partner se je zavod vključil tudi v drugih oddanih projektih na 

temo trajnostnega turizma na čezmejnih, in sicer v razpisih Interreg SLO-ITA, Interreg SLO-HR in Adrion. 
C4.2 Predstavljati park na 

domačih in tujih 

sejmih na temo 

turizma, pohodništva 

in prostega časa.  

1. V povezavi s Skupnostjo naravnih 

parkov Slovenije se je dogovorilo za 

podporo skupne spletne strani naravnih 

parkov Slovenije. 

2. Glede na manjše število sejemskih 

obiskov, ni bilo potrebno pripraviti 

dodatnega reklamnega gradiva in 

premičnih panoje.  

3. Letno se je obiskalo dva sejma v 

Sloveniji. 

JZ KPS, 

Skupnost 

naravnih 

parkov 

Slovenije, 

drugi 

lokalni 

ponudniki 

turističnih 

storitev 

št. obiskanih 

sejmov: 2 

130/ 

130 

2.632,6/ 

2.187,6 

Predstavniki zavoda so se v letu 2016 udeležili rednega srečanja Skupnosti parkov in 2-dnevnega sejma Narava-

zdravje v sodelovanju s Skupnostjo parkov in z Zavodom za gozdove (v okviru naj tematske poti 2016). 

 

Realizacija stroškov 

 
Cilj Skupaj 

odhodki 

PLAN 

Skupaj 

odhodki 

REAL. 

% 

REAL. 

Stroški 

dela 

PLAN 

Stroški 

dela 

REAL. 

% 

REAL. 

Ostali 

stroški 

PLAN 

Ostali 

stroški 

REAL. 

% 

REAL. 

 

C 
24.688 13.441 54% 9.222 8.161 88% 15.465 5.280 34% 

 

Do odstopanj med planom in realizacijo stroškov cilja C je prišlo predvsem zaradi delne 

realizacije plačila za aktivnost C1.1, kjer je bilo planiranih 12.386 EUR sredstev SKZG RS za 

urejanje »vrta na klifu« z matičnim nasadom jagod. V letu 2016 so bila realizirana sredstva 

SKZG RS v višini 6.700 EUR, in sicer poravnan je bil račun v višini 1.830 EUR za izvajanje 

strokovnih nalog vpisa stare ohranjevalne sorte v sortno listo (Kmetijski inštitut Slovenije), 

medtem ko je obveznost za plačilo za vzpostavitev nasada in njegovo vzdrževanje v višini 4.870 

EUR v letu 2016 sicer nastala, vendar je bilo plačilo izvedeno v začetku leta 2017. Preostanek 

plačila bo skladno z aneksom v višini 5.686 EUR realiziran konec leta 2017. 

 

 



Vsebinsko in finančno poročilo o delu Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za leto 2016 26 

NATURA 2000 

 

Vlada Republike Slovenije je 9. aprila 2015 sprejela Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2015-2020 (v 

nadaljevanju: PUN2000). Program določa podrobne varstvene cilje in ukrepe za vsako od 354 območij Natura 2000 v Sloveniji ter 

nosilce in finančne vire. Določeni so tudi projekti, s katerimi želi Slovenija doseči te cilje in izkoristiti priložnosti območij Natura 2000 

za lokalni razvoj, delovna mesta in gospodarsko rast ter za ohranjanje kulturne dediščine.  

V letu 2016 prispevek Programa dela JZ KPS za PUN2000, kjer je kot odgovorni nosilec naveden JZ KPS, zajema dejavnosti v 

Preglednici 4. Izvedlo se je 27 aktivnosti od 31, ki jih je predvidenih v PUN2000. Kljub temu, da se v letu 2016 ni določilo velikosti za 

HT 1140 in 1310, je ukrep vseeno vpisan v realizacijo izvajanja ukrepov iz PUN2000, saj se je na obeh HT spremljalo stanje. Za 3 

ukrepe vezane na HT združbe enoletnic na obalnem drobirju (1210) na območju med Strunjanom in Fieso so predvidene aktivnosti v 

prihodnjih letih, saj bo zavod redno delo usmeril najprej območjem Natura 2000 znotraj parka, medtem ko je bil za realizacijo 

varstvenega ukrepa za črnoglavega galeba (A176) prijavljen projekt in je njegova realizacija odvisna od odobritve na razpisu Interreg 

Slo-Ita. 

Preglednica 4: Realizacija izvedenih ukrepov iz PUN2000 v letu 2016  

 

Ime vrste/ 

HT 

Natura 

2000 

 

EU 

koda 

 

Podrobnejši varstveni cilji za: 

 

Varstveni 

ukrep 

 

Podrobnejše 

varstvene usmeritve 

 

Realizacija v letu 2016 

 

Koda Ukrepa 

iz LPD 2016 

mala bela 

čaplja 

A026 Velikost  

habitata 

se obnovi na                 34 ha 

 

 

 

 

 

 

 

Specifične  

lastnosti,  

strukture,  

procesi habitata 

ohrani se 

 

obnovitev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upravljanje ZO 

 

urediti poloje 

 

 

 

zavarovati brežine z 

vegetacijo 

 

 

 

 

 

 

usmerjati obisk 

 

na urejenih polojih se je spremljalo stanje na 

novo vzpostavljenega HT  

 

 

Z in S del brežine se je v začetku leta 2016 

dokončno zavarovalo z vegetacijo in tekom 

leta skrbelo za njeno vzdrževanje ter 

odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst in 

odmejitev od parkirišča  

 

 

 

usmerjanje obiska se je uredilo s postavitvijo 

ograj in dokončno prenovo informativnih 

 

 

A2.2 

 

 

 

A1.4 

 

 

 

 

 

 

 

B1.3 



Vsebinsko in finančno poročilo o delu Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za leto 2016 27 

 

Ime vrste/ 

HT 

Natura 

2000 

 

EU 

koda 

 

Podrobnejši varstveni cilji za: 

 

Varstveni 

ukrep 

 

Podrobnejše 

varstvene usmeritve 

 

Realizacija v letu 2016 

 

Koda Ukrepa 

iz LPD 2016 

tabel 

vranjek A392 Specifične  

lastnosti,  

strukture,  

procesi habitata 

ohrani se                        boje za 

                                     prenočevanje 

 

 

 

 

komunikacijske 

aktivnosti 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

po zaključku projekta Simarine-Natura se je 

nadaljevalo z monitoringom sredozemskih 

vranjekov in komunikacijo s koncesionarji 

školjčišč v Strunjanskem zalivu   

 

 

 

 

A3.1 

solinarka 1152 Velikost  

habitata 

ohrani se                      35 ha 

 

 

Specifične  

lastnosti,  

strukture,  

procesi habitata 

ohrani se                      solinski bazeni 

 

 

 

 

ohrani se                      prehodnost 

                                     kanalov 

 

 

 

ohrani se                      tradicionalno 

                                     solinarstvo 

 

 

spremljati 

velikost 

habitatnega tipa 

 

 

 

 

upravljanje 

zavarovanih 

območij 

 

 

upravljanje 

zavarovanih 

območij 

 

 

upravljanje 

zavarovanih 

območij 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

vzdrževati in obnoviti 

soline (koncesionar) 

 

 

 

vzdrževati in obnoviti 

soline (koncesionar) 

 

 

 

vzdrževati in obnoviti 

soline (koncesionar) 

 

 

 

 

skladno z naravovarstvenim monitorigom 

KPS za obdobje 2015-2016 se je spremljalo 

ohranitev HT 

 

 

 

 

za zagotavljanje vzdrževanja solinarskih polj 

in druge solinarske infrastrukture ter izvajanje 

tradicionalnega solinarstva je skrbel 

koncesionar – podjetje Soline d.o.o. 

 

 

A2.1 

 

 

 

 

 

 

C3.1 

 

 

 

 

C3.1 

 

 

 

 

C3.1 

izlivi rek, 

estuarji 

1130 Velikost  

habitata 

ohrani se                      1,7 ha 

 

 

ohrani se                      1,7 ha 

 

komunikacijske 

aktivnosti  

 

izvajati nadzor 

 

/ 

 

/ 

 

nadaljevalo se je z deli skladno s sanacijskim 

načrtom obnove Roje in nadzorom nad 

pravilno vzpostavitvijo ugodnih pogojev za 

HT 1420  

 

 

C3.3 

 

 

C3.3 
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Ime vrste/ 

HT 

Natura 

2000 

 

EU 

koda 

 

Podrobnejši varstveni cilji za: 

 

Varstveni 

ukrep 

 

Podrobnejše 

varstvene usmeritve 

 

Realizacija v letu 2016 

 

Koda Ukrepa 

iz LPD 2016 

muljasti in 

peščeni 

poloji, 

kopni ob 

oseki 

1140 Velikost  

HT 

določi se                      vrednost ni 

znana 

 

 

Specifične  

lastnosti,  

strukture,  

procesi HT 

ohrani se                     upravljanje solnih 

                                   bazenov na način, 

                                  ki omogoča razvoj 

                                  habitatnega hipa 

 

 

spremljati 

velikost HT 

 

 

 

  

 

 

upravljanje 

zavarovanih 

območij 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

vzdrževati in obnoviti 

soline (koncesionar) 

 

 

 

skladno z naravovarstvenim monitorigom 

KPS za obdobje 2015-2016 se je spremljalo 

ohranitev HT, predvsem na novo 

vzpostavljenih polojih brežin lagune Stjuža 

 

 

 

 

za izvajanje tradicionalnega solinarstva je 

skrbel koncesionar – podjetje Soline d.o.o. 

 

 

A2.1 

 

 

 

 

 

 

 

C3.1 

obalne 

lagune 

1150 Specifične  

lastnosti,  

strukture,  

procesi HT 

se obnovi na                naravno obrežje 

 

 

 

 

se obnovi na                naravno obrežje 

 

 

 

 

obnovitev 

 

 

 

 

upravljanje 

zavarovanih 

območij 

 

 

urediti poloje 

 

 

 

 

usmerjati obisk 

 

 

 

 

na urejenih polojih se je spremljalo stanje na 

novo vzpostavljenega HT 

 

 

 

usmerjanje obiska se je uredilo s postavitvijo 

ograj in dokončno prenovo informativnih 

tabel 

 

 

 

 

A2.2 

 

 

 

 

B1.3 

 

pionirski 

sestoji vrst 

rodu 

Salicornia 

in drugih 

enoletnic 

na mulju 

in pesku 

1310 Velikost  

HT 

določi se                      vrednost ni 

znana 

 

Specifične  

lastnosti,  

strukture,  

procesi HT 

ohrani se                     upravljanje solnih 

                                   bazenov na način, 

                                  ki omogoča razvoj 

                                  habitatnega hipa 

 

spremljati 

velikost HT 

 

 

 

 

 

upravljanje 

zavarovanih 

območij 

 

/ 

 

 

 

 

 

vzdrževati in obnoviti 

soline (koncesionar) 

 

 

skladno z naravovarstvenim monitorigom 

KPS za obdobje 2015-2016 se je spremljalo 

ohranitev HT 

 

 

 

 

za izvajanje tradicionalnega solinarstva je 

skrbel koncesionar – podjetje Soline d.o.o. 

 

 

A2.1 

 

 

 

 

 

 

C3.1 
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Ime vrste/ 

HT 

Natura 

2000 

 

EU 

koda 

 

Podrobnejši varstveni cilji za: 

 

Varstveni 

ukrep 

 

Podrobnejše 

varstvene usmeritve 

 

Realizacija v letu 2016 

 

Koda Ukrepa 

iz LPD 2016 

sredozems

ka 

slanoljubn

a 

grmičevja 

1420 Velikost  

HT 

ohrani se                      2,5 ha 

 

 

 

Specifične  

lastnosti,  

strukture,  

procesi HT 

ohrani se                   upravljanje solnih 

                                bazenov na način, 

                                  ki omogoča razvoj 

                                habitatnega hipa 

 

 

ohrani se                   brez sprememb 

                                konfiguracije 

                                terena na solinah 

 

 

vključiti 

varstveni cilj v 

načrt 

upravljanja KP 

Strunjan 

 

 

 

upravljanje 

zavarovanih 

območij  

 

 

 

upravljanje 

zavarovanih 

območij 

 

 

 

določijo 

naravovarstvene 

smernice in mnenja 

 

 

 

 

 

vzdrževati in obnoviti 

soline (koncesionar) 

 

 

 

 

določijo 

naravovarstvene 

smernice in mnenja 

 

 

 

v letu 2016 NU ni bil odobren in še ni prešel 

v izvedbeno fazo 

 

 

 

 

 

 

za izvajanje tradicionalnega solinarstva je 

skrbel koncesionar – podjetje Soline d.o.o. 

 

 

 

 

nadaljevalo se je z deli skladno s sanacijskim 

načrtom obnove Roje in nadzorom nad 

pravilno vzpostavitvijo ugodnih pogojev za 

HT 1420 

 

 

D1.2 

 

 

 

 

 

 

 

C3.1 

 

 

 

 

 

C3.3 

združbe 

enoletnic 

na 

obalnem 

drobirju 

1210 Velikost  

HT 

ohrani se                      4,2 ha 

 

 

 

 

 

 

Specifične  

lastnosti,  

strukture,  

procesi HT 

ohrani se                      brez premeščanja 

                                     kamenja 

 

 

 

ohrani se                      brez premeščanja 

                                     kamenja 

 

 

vključiti 

varstveni cilj v 

načrt 

upravljanja KP 

Strunjan 

 

 

 

 

 

 

komunikacijske 

aktivnosti 

 

 

 

upravljanje 

zavarovanih 

 

 

določijo 

naravovarstvene 

smernice in mnenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

usmerjati obisk 

 

 

 

v letu 2016 NU ni bil odobren in še ni prešel 

v izvedbeno fazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izvedena je bila nacionalna informativna 

kampanja in čistilne akcije 

 

 

 

usmerjanje obiska se je uredilo s postavitvijo 

ograj in dokončno prenovo informativnih 

 

 

D1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3.2 

 

 

 

 

B1.3 
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Ime vrste/ 

HT 

Natura 

2000 

 

EU 

koda 

 

Podrobnejši varstveni cilji za: 

 

Varstveni 

ukrep 

 

Podrobnejše 

varstvene usmeritve 

 

Realizacija v letu 2016 

 

Koda Ukrepa 

iz LPD 2016 

 

 

ohrani se                      brez premeščanja 

                                     kamenja 

območij 

 

izvajati nadzor 

 

 

 

 

/ 

 

tabel 

 

 

zagotovljen je bil neposredni nadzor v naravi 

 

 

D1.7 

 

porasli 

obmorski 

klifi 

sredozems

kih obal z 

endemični

mi vrstami 

rodu 

Limonium 

1240 Velikost  

HT 

ohrani se                      20 ha 

 

 

 

 

 

Specifične  

lastnosti,  

strukture,  

procesi HT 

ohrani se                      brez premeščanja 

                                     kamenja 

 

 

 

ohrani se                      brez premeščanja 

                                     kamenja 

 

 

 

ohrani se                      brez premeščanja 

                                     kamenja 

 

 

vključiti 

varstveni cilj v 

načrt 

upravljanja KP 

Strunjan 

 

 

 

 

 

komunikacijske 

aktivnosti 

 

 

 

upravljanje 

zavarovanih 

območij 

 

 

izvajati nadzor 

 

 

 

določijo 

naravovarstvene 

smernice in mnenja 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

usmerjati obisk 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

v letu 2016 NU ni bil odobren in še ni prešel 

v izvedbeno fazo 

 

 

 

 

 

 

 

izvedena je bila nacionalna informativna 

kampanja in čistilne akcije 

 

 

 

usmerjanje obiska se je uredilo s postavitvijo 

ograj in dokončno prenovo informativnih 

tabel 

 

 

zagotovljen je bil neposredni nadzor v naravi 

 

 

D1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3.2 

 

 

 

 

B1.3 

 

 

 

 

D1.7 
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POVZETEK UR DELA IN STROŠKOV TER NJIHOVI DELEŽI PO PRIORITETAH 

 

Zaradi usklajenosti Programa dela z osnutkom Načrta upravljanja Krajinskega parka Strunjan za 

obdobje 2017 – 2026, se je upoštevalo razdelitev ukrepov in predvidenih dejavnosti glede na 

dolgoročne cilje iz NU ter izhajajoč iz Izhodišč za pripravo finančnega načrta in programa dela za 

leto 2016, se deleži ur dela in stroškov razporedijo po zastavljenih prioritetah tako kot to 

prikazuje preglednica št. 5.  

 

Preglednica 5: Povzetek ur dela in stroškov ter njihovi deleži po prioritetah v letu 2016 skladno z 

NU in izhodišči za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2016 

 
 

Povzetek 

Skupaj 

ure 
PLAN 

 

Skupaj ure 
REALIZ. 

Skupaj 

stroški 
PLAN 

Skupaj 

stroški 
REALIZ. 

 

Delež ur 
PLAN 

 

Delež ur 
REALIZ. 

Delež 

stroškov 
PLAN 

Delež 

stroškov 
REALIZ. 

 

Prioriteta 1 5.619 5.892 142.903 159.681 66,74% 69,74% 53,73% 60,37% 

 

Prioriteta 2 2.065 1.867 98.373 91.362 24,53% 22,09% 36,99% 34,54% 

 

Prioriteta 3 735 690 24.688 13.441 8,73% 8,17% 9,28% 5,08% 

 

Skupaj 1+2+3 8.419 8.449 265.964 264.484 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

V letu 2016 ni bilo večjih odstopanj od izhodišč v razmerju med planom in realizacijo. 
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4 PROJEKTI 

 

Projektne aktivnosti, ki jih je zavod do sedaj izvedel in prijavil na razpise dodelitve 

nepovratnih sredstev financiranja projektov, so prispevale k doseganju ciljev parka, in sicer z 

ohranjanjem naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, z ustvarjanjem 

prilagojenih oblik obiskovanja naravnih danosti parka in s sodelovanjem z deležniki ter 

spodbujanjem tradicionalnih dejavnosti.  

 

V letu 2016 sta se zaključila projekta Trajnostno upravljanje priobalnega ribolova v 

Naravnem rezervatu Strunjan v okviru programa MedPAN in projekt CARS-OUT!, Okoljsko 

prijazen obisk zavarovanih območij. 

 

Kot zaključne aktivnosti v okviru projekta Trajnostno upravljanje priobalnega ribolova v 

Naravnem rezervatu Strunjan (MedPAN), so bile organizacija zaključne novinarske 

konference in priprava končnega poročila. Izdatki projekta v letu 2016 so bili le stroški za 

plačo zaposlenega, saj so ostali stroški nastali že v letu 2015.  

 

Projekt CARS OUT!, Okoljsko prijazen obisk zavarovanih območij v okviru Programa 

Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, se je izvajal do konca oktobra 2016. Izdatki v letu 

2016 so bili stroški za plačo zaposlenega, postavitev kolesarnice ter izdelava informativnih 

tabel in prometne študije. 

 

Čeprav so bili že v letu 2015 oddani projektni predlogi  za pripravo ciljev, prioritet in ukrepov 

Strategije lokalnega razvoja LAS, bo ta predvidoma potrjena šele v začetku leta 2017. V letu 

2016 se je zavod zato usmeril v prijavo projektov na preostale razpise za pridobitev evropskih 

nepovratnih sredstev. 
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Preglednica 6: Izvajanje projektov Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v letu 2016 

 

 

 

 

Št. 

 

 

 

Naslov projekta in 

trajanje 

 

 

 

Cilji projekta 

 

 

 

Realizacija aktivnosti v 

2016 

Financiranje 

Vrednost 

celotnega 

projekta 

[EUR] 

Lastna 

udeležba za 

celotno 

obdobje 

trajanja 

projekta 

[EUR] 

Lastna 

udeležba v 

letu 2016 

[EUR] 

1 Trajnostno upravljanje 

priobalnega ribolova v 

Naravnem rezervatu 

Strunjan, MedPAN 

(Network of Marine 

Protected Area 

Managers in the 

Mediterranean), 

(1.8.2014 – 30.6.2016) 

Cilj projekta je 

priprava in 

uskladitev vseh 

elementov izvajanja 

dogovora med 

profesionalnimi 

ribiči in 

upravljavcem NR 

Strunjan ter 

metodologija letne 

objave terminov 

dovoljenega ribolova 

v rezervatu in 

obdelava podatkov o 

ulovu. 

Izdelalo se je zaključno 

poročilo in organiziralo 

zaključno konferenco. 

Projekt se je zaključil 

30.6.2016. 

26.600,00 6.650,00 

(25 %) 

2.167,19 

2 CARS-OUT - Okoljsko 

prijazen obisk 

zavarovanih območij, 

Program Finančnega 

mehanizma EGP 2009-

2014 (1.1.2015 – 

31.10.2016) 

 

Ohranjati naravo 

prek njene 

dostopnosti na 

okoljsko sprejemljiv 

način, z izvedbo 

infrastrukturnih 

ureditev, nabave 

opreme, študije 

okolju prijaznih 

rešitev prometa. 

Izdelalo se je 

konceptualne rešitve 

preusmerjanja motornega 

prometa, nabavilo kolesa, 

postavilo informativni 

tabli z namenom 

spodbuditve  obiskovanja 

KPS na okolju prijaznejši 

način. Projekt se je 

zaključil 31.10.2016. 

32.244,00 1.612,20      

(5 %) 

552,36 
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Preglednica 7: Seznam prijavljenih projektov Javnega zavoda Krajinski park Strunjan v letu 

2016. Rezultati razpisov v letu 2016 so bili za projekte MAR ID, SALTY in HERB TOUR  

negativni. Konec leta je bil potrjen projekt FishMPABlue, ki se bo pričel izvajati tekom leta 

2017. 

 

 

 

Št. 

 

 

Naslov projekta in trajanje 

 

 

Cilji projekta 

Financiranje 

Vrednost celotnega 

projekta [EUR] 

Lastna udeležba za 

celotno obdobje 

trajanja projekta 

[EUR] 

1 CEET – Ekoturizem srednje 

Evrope: orodja za varstvo 

narave (Program Interreg  

Central Europe, 36 

mesecev).  

Analiza in razvojne možnosti 

usmerjanja obiskovalcev v parku 

- izdelava idejne zasnove 

konceptualne rešitve s projektno 

dokumentacijo. 

189.000 28.350 

2 FISH ART – Priobalni 

ribolov v jadransko 

jonskem omrežju 

zavarovanih območij 

(Program Interreg Adrion, 

36 mesecev).  

Splošni cilj projekta je izvedba 

trajnostnega upravljanje 

priobalnega ribolova v KPS. Pri 

projektu bodo sodelovali  

upravljavci, ribiči in 

znanstveniki, ki si delijo skupen 

interes z namenom izboljšanja 

stanja pri  upravljanju z  

ribolovnimi viri  na trajnostni 

način. Izvajal se bo monitoringa 

ulova in prilova, v sodelovanju z 

ribiči in zunanjimi izvajalci. 

Zbrani podatki bodo osnova za 

analizo stanja v morskem delu 

zavarovanega območja KPS. 

98.400 14.760 

3 SPONGE FARM -  Razvoj 

trajnostnih tehnik gojenja 

spužev v komercialne 

namene v Tržaškem zalivu 

(Program Interreg Slovenija 

Italija, 36 mesecev). 

Spremljanje rasti obstoječih 

morskih spužev v morskem delu 

NR Strunjan. Uporaba plovila, 

terensko delo, postavitev 

plavajočih zaščitnih boj  z 

namenom preprečitve poškodb 

zaradi sidranja na  lokaciji 

gojenja spužev. 

57.175 8.576 

4 ROC-POP-LIFE 

Spodbujanje izboljšanja 

stanja biotske 

raznovrstnosti z obnovo 

populacije Cystoseire 

(Program LIFE, 36 

mesecev). 

Nadzor in varstvo območij 

ponovne naselitve Cystoseire. 

Podpora, spremljanje in 

ocenjevanje. 

 

25.172 2.275 
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Št. 

 

 

Naslov projekta in trajanje 

 

 

Cilji projekta 

Financiranje 

Vrednost celotnega 

projekta [EUR] 

Lastna udeležba za 

celotno obdobje 

trajanja projekta 

[EUR] 

5 MARE CHE SALE - 

Obalne linije in poti soli v 

Tržaškem zalivu: vodne, 

kolesarske in pešpoti 

(Program Interreg Slovenija 

– Italija, standardni projekt, 

30 mesecev). 

Geološka analiza - osnova za 

izdelavo intinerarja za vodene 

oglede. Izdelava intinerarja za 

vodene oglede iz morja in 

kopnega v Krajinskem parku 

Strunjan. Izvedba pilotnih 

ogledov po kopnem. 

Poslovni načrt za povezano 

upravljanje geološko 

kulturnozgodovinskih 

znamenitosti. Obnova poti do 

zaliva Sv Križa. 

78.400 11.760 

6 FishMPABlue 2 - Izvajanje  

modela upravljaje 

priobalnega ribištva v MPA 

(Program Interreg MED, 36 

mesecev).  

 

Izvajanje  modela priobalnega 

ribištva, ki omogoča upravljavcu 

MPA ohranjanje morskih 

ekosistemov in vrst, ki 

zagotavljajo trajnostno 

izkoriščanje morskih virov ter 

krepitev sodelovanja med 

upravljavci MPA in lokalnimi 

ribič. Pridobljeni statistični 

podatki bodo obdelani leta 2018. 

Izdelalo se bo znanstveno 

poročilo, ki bo predstavljeno 

lokalnim interesnim skupinam. 

Pričetek projekta je predviden v 

prvi polovici leta 2017. 

50.000 0 
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Št. 

 

 

Naslov projekta in trajanje 

 

 

Cilji projekta 

Financiranje 

Vrednost celotnega 

projekta [EUR] 

Lastna udeležba za 

celotno obdobje 

trajanja projekta 

[EUR] 

7 GREEN BAY PARKS - 

Zelene rešitve za trajnostni 

razvoj obalnih Natura 2000 

območij severnega Jadrana 

(Program Intereg Slovenija 

– Italija, standardni projekt, 

30 mesecev). 

Glavni cilj projekta je doseči 

izboljšanje stanja ohranjenosti 

morskih, obalnih in priobalnih 

habitatnih tipov in vrst na treh 

ZO in Natura 2000 območjih, in 

sicer z izvrševanjem prepovedi 

dejavnosti, ki ogrožajo 

obravnavane vrste in habitatne 

tipe tudi preko izvajanja NN 

nadzora, monitoringom območja 

na začetku in na koncu projekta, 

vzpostavitvijo pogojev za širitev 

površin Natura 2000 vrst in 

habitatov, pripravo podlag za 

vzpostavitev novih zaščitenih 

območij na nacionalni in 

mednarodni ravni in 

usmerjanjem obiska. S širitvijo 

doživetij parkov tudi na mejno 

območje ZO, se bo zmanjšalo 

pritiske povezane z množičnim 

obiskom in povečalo trajnostne 

dejavnosti. Za izvedbo 

komunikacijskih aktivnosti se bo 

vzpostavilo informiran dostop do 

ZO (info točka, razstave na 

prostem in v javnih ustanovah), 

izvedlo izobraževalne dejavnosti 

v sodelovanju s šolami, 

vzpostavilo interaktivno vodenje 

z aplikacijo na pametnem 

telefonu in druge oglede 

naravnih vrednot. Ureditev 

zelene infrastrukture na 

tamponskih zelenih območjih na 

prehodu med urbaniziranimi in 

naravnimi ZO je še ena od 

pomembnih ukrepov za 

zmanjšanje dejavnikov ogrožanja 

vrst in habitatov Natura 2000, 

predvsem s preusmeritvijo 

množičnega obiska. Pripravil se 

bo tudi skupni katalog možnih 

trajnostnih gospodarskih 

dejavnosti, ki ustvarjajo modra in 

zelena delovna mesta, kar se bo 

že tekom projekta deloma 

realiziralo s pilotnimi projekti 

povezanimi z naravoslovnim 

turizmom. 

200.986,80 30.148,02 
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Št. 

 

 

Naslov projekta in trajanje 

 

 

Cilji projekta 

Financiranje 

Vrednost celotnega 

projekta [EUR] 

Lastna udeležba za 

celotno obdobje 

trajanja projekta 

[EUR] 

8 Ogroženost obale zaradi 

padanja kamenja v zalivu 

Sv. Križa v Strunjanu 

(Javni štipendijski, razvojni, 

invalidski in preživninski 

sklad Republike Slovenije, 

10 mesecev) 

Projektna skupina se bo 

ukvarjala s problematiko padanja 

kamenja, večjih blokov in skal v 

zalivu Sv. Križa, ki je eden 

najbolj obiskanih delov 

slovenske obale. Gre za območje 

z izjemno strmim pobočjem (do 

70 °), ki ga tvori tudi do 80 m 

visok flišni klif. Plasti kamnine 

so preperele in intenzivno 

razpadajo zaradi klimatskih 

dejavnikov, erozije in abrazije 

morja. Namen projekta je, z 

vključitvijo študentov v terensko 

in kabinetno delo, določiti 

nevarne odseke na območju 

zaliva. To bo mogoče narediti 

sprva z izdelavo karte pojavljanja 

kamnin in njihovih lastnosti, 

sledila bosta računalniško 

simuliranje padanja kamenja ter 

raziskava spodjedanja večjih 

plasti kamnin, na koncu se bo pa 

integriralo podatke o nevarnih 

odsekih in predstavili rezultate v 

brošuri krajinskega parka in 

spletni strani parka. Pričetek 

projekta je predviden v prvi 

polovici leta 2017. 

3.100,00 0 
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5 IZVEDBA KADROVSKEGA NAČRTA 

 

5.1 ZAPOSLENOST 

 

Število zaposlenih v letu 2016 je v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2015 ostalo 

nespremenjeno pri 3,25 zaposlitvah iz sredstev MOP. 

 

V letu 2016 je zavod imel 6 zaposlitev, in sicer 5 rednih (4 s polnim in 1 s petinskim 

delovnim časom) in 1 projektno. Zaposlitve so bile razporejene na delovnih mestih direktorja, 

naravovarstvene svetovalke in višje naravovarstvene svetovalke, naravovarstvenega 

nadzornika II (dve zaposlitvi, od tega ena petinska) in naravovarstvene sodelavke III 

(projektna zaposlitev). Zaposlitev naravovarstvenega nadzornika II je bila mogoča kot 

sprememba projektne zaposlitve v zaposlitev za nedoločen čas s kritjem stroškov iz lastnih 

sredstev zavoda. Prav tako je bila zaposlitev naravovarstvene sodelavke III krita deloma iz 

projektnih sredstev, deloma pa iz lastnih sredstev zavoda. Konec leta 2016, natančneje 

9.12.2016, je zaposlena na mestu višja naravovarstvena svetovalka nastopila z materinskim in 

starševskim dopustom, za katero se je uredilo nadomeščanje. 

 

Preglednica 8: Realizacija kadrovskega načrta 

 

1. Zaposleni, ki jih financira MOP I. – IV. 

TR 

V. TR VI. TR VII. 

TR 

VIII. TR IX. TR Skupaj 

Št. zaposlenih na dan 30. 9. 2016    2,25 1  3,25 

Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016 

(a+b) 
   2,25 1  3,25 

a) Št. zaposlenih za določen čas        

b) Št. zaposlenih za nedoločen čas    2,25 1  3,25 

Št. zaposlenih s krajšim delovnim 

časom 

       

Število napredovanj v plačne 

razrede 

       

Število premestitev        

Število upokojitev        

Število nadomestnih zaposlitev 

zaradi upokojitev 

       

Število odpovedi pogodb o 

zaposlitvi 

       

2. Število zaposlenih, ki so 

financirani iz drugih virov: 

projektno delo 

   0,95   0,95 

3. Skupaj število zaposlenih na dan 

31. 12. 2016 (1+2) 
   3,2 1  4,2 
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Preglednica 9: Realizacija stroškov dela po denarnem toku -  

 

NAČRTOVANI 

STROŠKI DELA  

SKUPAJ  

2016 

SREDSTVA 

MOP 2016 

DRUGI 

VIRI 

SREDSTEV 

2016 

SKUPAJ 

SREDSTVA 

2016 

DEJAVNOS

T NA TRGU 

2016 

DELEŽ 

MOP V 

% 

  1 2 3 4=2+3 5=1-4   

a) plače in dodatki 111.210,89 80.124,08 31.086,81 111.210,89 0,00 72 

od tega dodatki za 

delo v posebnih 

pogojih       0,00 0,00   

b) regres za letni 

dopust 3.328,73 2.132,00 906,73 3.038,73 290,00 70 

c) povračila in 

nadomestila  9.450,53 6.340,44 3.110,09 9.450,53 0,00 67 

d) sredstva za 

delovno uspešnost       0,00 0,00   

e) sredstva za 

nadurno delo       0,00 0,00   

f) drugi izdatki 

(odpravnine, 

solidarnostna pomoč, 

jubilejne nagrade)       0,00     

g) plačna 

nesorazmerja  0,00 0,00   0,00 0,00   

SKUPAJ 1. 

(a+b+c+d+e+f+g) 123.990,15 88.596,52 35.103,63 123.700,15 290,00 72 

h) Skupaj bruto plače 

(a+d+e) 111.210,89 80.124,08 31.086,81 111.210,89 0,00 72 

i) Skupaj drugi 

osebni prejemki 

(b+c+f+g) 12.779,26 8.472,44 4.016,82 12.489,26 290,00 68 

j) Skupaj prispevki, 

davek, premije 

pokojninskega 

zavarovanja (k+l) 18.182,83 13.054,56 5.128,27 18.182,83 0,00 72 

SKUPAJ 2. 

(h+i+j) 142.172,98 101.651,08 40.231,90 141.882,98 290,00 72 

k) prispevki  17.939,84 12.899,98 5.039,86 17.904,95 0,00 72 

l) premije 

pokojninskega 

zavarovanja  242,99 154,58 88,41 242,99   64 

struktura virov   71,50 28,30   0,20   

 

Za plače je bilo v programu dela in finančnem načrtu za leto 2016 predvidenih 139.896 EUR. 

Stroški plač so bili v letu 2016 malenkost višji zaradi dvomesečnega nadomeščanja začasne 

zadržanosti zaposlene, ki je koristila možnost polovičnega delovnega časa, in sicer na višje 

sistemiziranem delovnem mestu od predvidenega.  
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Preglednica 10: Realizacija zasedenosti delovnih mest 

 

 

 

Naziv DM 

Število 

sistemiziranih 

DM po 

veljavnem 

pravilniku 

Število 

zasedenih DM 

na dan 31. 12. 

2015 

Predvideno 

število 

zasedenih DM 

na dan 31. 12. 

2016 

Realizirano 

število 

zasedenih DM 

na dan 31. 12. 

2016 

Direktor 1 1 1 1 

Poslovni sekretar 1 0 0 0 

Višji naravovarstveni svetovalec 2 1 1 0 

Naravovarstveni nadzornik IV 0 0 0 0 

Naravovarstveni nadzornik II 2 1 2 2 

Naravovarstveni sodelavec III 1 1 1 1 

Vodnik v zavarovanem območju IV 1 0 0 0 

Gospodar hiše vzdrževalec V 1 0 0 0 

Visoki naravovarstveni svetnik 1 0 0 0 

Naravovarstveni svetovalec 1 1 1 1 

SKUPAJ 11 5 6 5 

 

5.2 PORABA UR ZA DEJAVNOSTI JZKPS 

 

Preglednica 11: Poraba ur za dejavnosti Javnega zavoda Krajinski park Strunjan po sklopih v 

letu 2016 

 
 

Koda 

NU 
 

 

Ukrep 
 

 

direktor 

zavoda 

višji 
naravovars

tveni 

svetovalec 

naravovars

tveni 
svetovalec 

naravovars
tveni 

nadzornik 

II 

naravovars
tveni 

nadzornik 

II* 

naravovars
tveni 

sodelavec 

III 

naravovars
tveni 

sodelavec 

III* 

Skupaj 

A1.1 

Redno spremljati stanje 

naravnih vrednot (NV) v 

parku in na podlagi 

izsledkov pripraviti 

ustrezne ukrepe za 

ohranjanje NV.  

20 69 40 31,2 95     255,2 

A1.3 

Z ureditvijo priveznih 

mest preprečiti 

degradacijo in 

uničevanje nasipa in 

zmanjšati negativne 

vplive na okolje v NR 

Strunjan - Stjuža.  

150 30 30   410     620 

A1.4 

Zmanjšati negativne 

vplive ceste na NR 

Strunjan – Stjuža z 

zasaditvijo vegetacije. 

50 30 70   50     200 

A2.1 

Zagotoviti spremljanje 

stanja habitatnih tipov in 

vrst (kvalifikacijske 

vrste, nacionalno 

pomembne vrste, 

ogrožene vrste) in na 

podlagi izsledkov 

pripraviti ustrezne 

ukrepe za njihovo 

ohranjanje. 

70 30 250   220     570 

A2.2 
S sanacijo ribiškega 

pomola (nasipa) v 
30   50   45     125 
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mandraču povečati 

površino in izboljšati 

stanje habitatnega tipa 

poplavljenih mulastih 

polojev (HT 1310) v 

laguni Stjuža. 

A2.3 

Popisati tujerodne vrste 

rastlin in živali na 

območju naravnih 

vrednot, izdelati načrt 

odstranjevanja/omejevan

ja širjenja invazivnih 

tujerodnih vrst ter začeti 

z njegovo izvedbo na 

primeru velikega 

pajesena.  

    40   35     75 

A2.4 

Na območju gozdov s 

posebnim namenom v 

NR Strunjan se razglasiti 

gozdni rezervat in 

zagotoviti dolgoročno 

ohranjanje. 

10 20 7         37 

A2.7 

Zagotoviti odkup 

naravovarstveno 

pomembnih zemljišč ali 

ponuditi lastnikom 

možnost zamenjave z 

zemljišči v državni lasti. 

10             10 

A3.1 

Spremljati stanje 

populacije vranjeka na 

območju parka in 

sodelovati pri izvajanju 

varstvenih ukrepov.  

  20     25     45 

A3.2 

Obnoviti razvrednotena 

območja na obali  zaradi 

skladanja kamnitih zložb, 

smetenja, grafitiranja.  

30 30 30 30       120 

A4.1 

Določiti in popisati 

značilne krajinske 

elemente (suhozidi, 

mejice) in oceniti njihov 

pomen za ohranjanje 

biotske raznovrstnosti ter 

izvajati ukrepe za 

ohranitev suhozidov, 

mejic in zaraščenih 

strmih pobočij. 

  20 20         40 

D1.1 

Skrbeti za gospodarno, 

učinkovito in zakonito 

poslovanje javnega 

zavoda.  

500 480 400 30     1100 2510 

D1.2 

Spremljati izvajanje 

načrta upravljanja in 

pripravljati ustrezna 

poročila.  

140 30 150         320 

D1.3 
Sodelovati v upravnih 

postopkih z mnenji.  
10 20           30 

D1.4 

Redno izobraževati in 

usposabljati zaposlene JZ 

KPS.  

20 20 20 20       80 

D1.5 

Vzdrževati nepremičnine 

in skrbeti za vzdrževanje 

obstoječe in nakup nove 

opreme za potrebe 

delovanja zavoda in 

izvajanja javne službe. 

20 20           40 
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D1.6 

Povezovati se z drugimi 

parki in sorodnimi 

institucijami z namenom 

krepitve delovanja 

javnega zavoda in 

promovirati park. 

40 20 20         80 

D1.7 

Zagotoviti kadrovsko 

zadostno službo 

neposrednega nadzora v 

naravi, še posebej v času 

večjega obiska v parku.  

30 30 30 235 410     735 

 

SKUPAJ 1. 

PRIORITETA 
1130 869 1157 346,2 1290 0 1100 5892,2 

B1.1 

Izvajati strokovna 

vodenja po tematskih 

poteh in drugih delih 

parka za zaključene 

skupine in v sezoni za 

individualne obiskovalce 

parka.  

10 150 200         360 

B1.2 

Dopolnjevati vsebine 

manjšega 

informacijskega središča 

v NR Strunjan-Stjuža in 

skleniti dogovore o 

trženju vstopnic za 

informacijsko središče z 

drugimi ponudniki 

storitev za obiskovalce. 

50 70 30         150 

B1.3 

Vzdrževati obstoječo in 

novo zgrajeno parkovno 

infrastrukturo na 

kopnem: informacijsko 

središče z okolico, most 

na čelnem nasipu, pot po 

Klifu, trije dostopi do 

plaže, pot med Stjužo in 

Solinami.  

192 130 100 20 30     472 

B2.1 

Na ključnih točkah v 

parku ugotavljati število 

obiskovalcev in oceniti 

vplive obiskovanja na 

doseganje varstvenih 

ciljev ter predlagati in 

izvesti ukrepe za 

zmanjšanje pritiskov.  

20 40       78   138 

B2.2 

Uskladiti načela in 

izvedbo velikih 

prireditev (Praznik 

artičok, Praznik kakijev, 

Povežimo soline, 

kolesarska tekma) na 

območju parka tako, da 

bodo upoštevani cilji in 

varstveni režimi.  

35 20   26       81 

B2.4 

Z ureditvijo kopenskega 

prometa v parku (manj 

individualnih vozil, javni 

prevoz, parkirišča zunaj 

parka) zmanjšati 

negativne vplive na 

naravo. 

13 20   12,6   370   415,6 

B3.1 

Redno obveščanje in 

ozaveščanje prebivalcev 

lokalnih skupnosti skozi 

stalne rubrike v lokalnih 

časopisih (Solni Cvet, 

40 10 30         80 
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Mandrač, MOK, 

Primorske novice) 

B3.2 

Izvajati redne 

predstavitve in 

izobraževanja o 

aktualnih temah za 

prebivalce lokalnih 

skupnosti (npr. suhozidi, 

solinarstvo, varstvo 

narave, tujerodne vrste).  

20 20 20         60 

B3.3 

Izdelati poljudne 

publikacije o naravi, 

tradicionalnih 

dejavnostih ter 

nepremični in nesnovni 

kulturni dediščini na 

območju krajinskega 

parka in izvajati 

ozaveščevalne aktivnosti 

za lokalne prebivalce in 

šole. 

30 26 54         110 

  

SKUPAJ 2. 

PRIORITETA 
410 486 434 58,6 30 448 0 1866,6 

C1.2 

Podeljevati pravico do 

uporabe kolektivne 

blagovne znamke 

Krajinski park Strunjan 

kmetijskim 

pridelovalcem, ki izrazijo 

interes in dosegajo 

zahtevane kriterije.  

40 30 10         80 

C1.3 

Sklad kmetijskih 

zemljišč pogodbe na 

državni podaljšuje/sklepa 

nove na podlagi pogojev, 

s katerimi imajo prednost 

pri zakupu zemljišč 

prebivalci parkovnih 

lokalnih skupnosti in 

tisti, ki se zavežejo, da se 

bodo vključili v shemo 

ekološkega kmetijstva. 

30 20 10         60 

C2.2 

Izvajati dogovor s 

profesionalnimi ribiči in 

redno letno objavljati 

termine dovoljenega 

ribolova v NR Strunjan 

50 20 10         80 

C3.1 

Zagotavljati vzdrževanje 

solinarskih polj in 

solinarske infrastrukture. 

20 5 10         35 

C3.3 

Zaključiti sanacijo nasipa 

Roja po sanacijskem 

programu. 

120 80 30         230 

C4.1 

Spodbujati in razvijati 

trajnostne oblike 

obiskovanja in 

preživljanja prostega 

časa v krajinskem parku 

krajinskega parka, ki ne 

ogrožajo varstvenih 

ciljev parka.  

30 30 15         75 

C4.2 

Predstavljati park na 

domačih in tujih sejmih 

na temo turizma, 

pohodništva in prostega 

časa.  

10 100 20         130 
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SKUPAJ 3. 

PRIORITETA 
300 285 105   0     690 

  

SKUPAJ 

EFEKTIVNIH UR 
1840 1640 1696 404,8 1320 448 1100 8448,8 

  SKUPAJ VSEH UR 
2096 2088 2096 419,2 1400 696 1256 

10051,

2 

 

Višja naravovarstvena svetovalka se je na delovno mesto iz materinskega in starševskega 

dopusta vrnila meseca novembra 2015, in sicer za skrajšan delovni čas 4h/dan za obdobje 

med 22.11.2015 in 21.5.2016. 

 

Naravovarstvena sodelavka III* je nadomeščala višjo naravovarstveno svetovalko za 

polovični delovni čas na mestu višja naravovarstvena svetovalka, od 22. 11.2015 do 1.4.2016. 

Novo pogodbo je na mestu naravovarstvene sodelavke III za polni delovni čas zaposlena 

podpisala za obdobje od 1.4.2016 do 31.12.2016, ki se je deloma krila iz projektnih sredstev 

in deloma iz lastnih sredstev zavoda.  

 

Naravovarstveni nadzornik II* je iz projektne zaposlitve, s 1.4.2016 prešel v zaposlitev za 

nedoločen čas, ki se je krila iz lastnih sredstev zavoda. 

 

Realizacija sredstev za plače iz javne službe je sledila navodilom Ministrstva za okolje in 

prostor, tako da je za sklopa A (Ohranjanje narave) in D (Administracija in skupne 

upravljavske naloge) porabljenih skupaj 69,74 % delovnih ur (v navodilu min. 60 %), za 

sklop B (Obiskovanje) 22,09 % delovnih ur (v navodilu 25-30 %) in za sklop C 8,17 % 

delovnih ur (v navodilu 10-15 %).  

 

V planu za 2016 se je pri izračunu števila delovnih ur upoštevalo, da eno leto polne zaposlitve 

obsega v povprečju 1760 delovnih ur. Gre za efektivne delovne ure, kjer so od letne kvote 

2088 ur odštete ure za letni dopust, državne praznike in pavšalno 7 dni bolniškega dopusta 

zaposlenega, ki je prav tako finančno breme delodajalca.  

 

V poročilu porabe ur za dejavnosti JZKPS po posameznih ukrepih (Preglednica 11) je 

realizacija efektivnih ur v letu 2016 navedena za posameznega zaposlenega. Efektivne ure 

zaposlenih v javnem zavodu predstavljajo dejansko delo zaposlenega na posameznem ukrepu. 

Efektivne ure so torej ure rednega dela in v letu 2016 ne vključujejo državnih praznikov, 

letnih dopustov, boleznin, neg in porodniških dopustov.  

 

Izračun stroška plač temelji na urni postavki zaposlenih v letu 2016, ki v povprečju znaša 

16,83 EUR/efektivno uro. V tem znesku je upoštevana bruto bruto plača, malica in prevoz na 

delo.  

 

5.3 OSTALE OBLIKE DELA 

 

V letu 2016 ni bilo pogodbenih del zunanjih sodelavcev. 

 

5.4 IZOBRAŽEVANJE 

 

Trije zaposleni v JZKPS so v začetku leta 2016 opravili izpit za naravovarstvene nadzornike, 

s čimer so uspešno zaključili program usposabljanja in preverjanja znanja novih 
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naravovarstvenih nadzornikov, ki ga je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor. 

Zaposleni so se udeležili tudi dopolnilnega izpopolnjevanja naravovarstvenih nadzornikov na 

temo Komunikacija in obvladovanje konfliktov, ki ga je prav tako organiziral MOP.  

  

Za izvajanje vodenja po podvodni učni poti, se je načrtovalo opravljanje potapljaškega tečaja 

in tečaja za učitelja plavanja oz. reševalca iz vode, ki pa ni prešlo v realizacijo, ker predstavlja 

del urejanja podvodnih poti, ki pa še ni bil realiziran.  

 

Zaposleni so se udeležili še kratke delavnice za vodnika interpretatorja in delavnice o 

popularizaciji geologije. 
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6 FINANČNO POROČILO ZA LETO 2016 

 

6.1 PRIHODKI 

 

Vrednost ustvarjenih prihodkov celotne dejavnosti zavoda v letu 2016 po načelu denarnega 

toka znaša 273.562 EUR (Slika 1).   

 

Slika1: Prihodki v letu 2016 po načelu denarnega toka 

 

 
 

6.1.1 Prihodki iz sredstev javnih financ 171.984 EUR 

 

Prihodke iz sredstev javnih financ v letu 2016 izkazuje naslednja postavka:  

- 171.984 EUR sredstev iz državnega proračuna in zajemajo prejeta sredstva iz 

državnega proračuna za tekočo porabo (150.277 EUR in prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna EU (21.707 EUR). 

 

V planu za leto 2016 je bilo načrtovanih 139.966 EUR prihodkov iz sredstev javnih financ. 

Razlika med planom in realizacijo izhaja iz prejema sredstev državnega proračuna druga 

ministrstva (plan: 110 EUR, realizacija: 11.423 EUR) ter prejema sredstev iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna EU (za projekt CARS-OUT!, in sicer 940 EUR za 1. Vmesno 

poročilo, 15.109 EUR za 2. in 3. Vmesno poročilo ter 5.658 EUR za 4. Vmesno poročilo, 

skupaj 21.707 EUR).  

 

Prihodki iz sredstev državnega proračuna znašajo: 

- 150.277 EUR za tekočo porabo, 

- 0 EUR za investicije. 

 

 Razdelitev prihodkov po virih financiranja: 

- 138.854 EUR iz sredstev MOP, 

- 11.423 EUR iz sredstev državnega proračuna - druga ministrstva. 

 

 €150.277,00  

 €21.707,00  

 €93.705,00  

 €7.873,00  
Prejeta sredstva iz državnega
proračuna za tekočo porabo

Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev
proračuna EU

Drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe

Prihodki od prodaje blaga in
strotitev na trgu
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Po denarnem toku je MOP v letu 2016 izplačal 138.854 EUR. Pogodbeni znesek pravice 

porabe zavoda na postavki MOP je znašal 139.856,08 EUR za izvajanje dejavnosti javne 

službe varstva narave. Razlika kot običajno izhaja iz letnega zamika izplačila decembrskih 

zahtevkov.  

 

V letu 2016 so bila prejeta sredstva MOP po denarnem toku za stroške plač 101.651 EUR, za 

materialne stroške 37.203 EUR ter za investicije 0 EUR.  

 

Ostali prihodki iz sredstev državnega proračuna se nanašajo na prejeta sredstva iz državnega 

proračuna – druga ministrstva za, in sicer nacionalno sofinanciranje za projekt Saltworks 

2.923 EUR in ZRSVN za soorganizacijo zaključne Konference o povezovanju makroregij in 

zavarovanih območjih v sklopu Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij 

8.500 EUR.  

 

6.1.2 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 7.873 EUR 

 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu se nanašajo na prihodke iz naslova 

prefakturiranih stroškov za objekte (1.895 EUR) in sponzorstev Krke, tovarne zdravil d.d., ki 

se je pridružila projektu ureditve krožne poti s postajališčem znotraj hotelskega kompleksa 

(5.978 EUR). 

 

6.1.3 Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 93.705 EUR  

 

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe znašajo 93.705 EUR. Nanašajo se na:  

- prihodke od prodaje blaga in storitev iz izvajanja javne službe: 32.248 EUR (vodenja 

9.033 EUR, priveznine za tradicionalne priveze 22.665 EUR in izvajanje neposrednega 

naravovarstvenega nadzora nad 4 ure 550 EUR);   

- druge tekoče prihodke iz naslova izvajanja javne službe: 1.580 EUR (odškodnina 

zavarovalnice za plovilo); 

- ostala prejeta sredstva iz proračuna EU: 30.106 EUR (za projekt Climaparks); 

- prejeta sredstva od drugih evropskih institucij: 29.771 EUR (za projekta Climaparks 

24.847 EUR in MedPAN 4.924 EUR). 

 

Zavod v letu 2016 ni najemal posojil, saj ni bilo potrebe po premostitvenem financiranju 

projektov.  

 

6.2 ODHODKI 

 

Odhodki zavoda v letu 2016 znašajo 264.484 EUR, od tega so: 

- odhodki za izvajanje javne službe 264.194 EUR (123.700 EUR odhodki za plače in druge 

izdatke zaposlenim; 18.183 EUR prispevki za socialno varnost; 60.330 EUR odhodki za blago 

in storitve; 61.981 EUR investicijski odhodki) 

- odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 290 EUR (290 EUR za plače in druge 

izdatke zaposlenim). 

 

V planu za leto 2016 je bilo načrtovanih 265.964 EUR odhodkov. Razlika med planom in 

realizacijo je nastala na račun stroškov dela (plan: 139.896 EUR, realizacija: 142.173 EUR), 
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izdatkov za blago in storitve (plan: 43.515 EUR, realizacija: 60.330 EUR), investicijskih 

odhodkov (plan: 82.353 EUR, realizacija: 61.981 EUR).  

 

6.2.1 Odhodki za plače in druge izdatke zaposlenim 142.173 EUR  

 

Stroški dela v letu 2016 znašajo 142.173 EUR, od tega: 

- 123.990 EUR za plače in druge izdatke zaposlenim (od tega 290 EUR iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu); 

- 18.183 EUR za prispevke za socialno varnost. 

Za plače je bilo v programu dela in finančnem načrtu za leto 2016 predvidenih 139.896 EUR. 

Stroški plač so bili v letu 2016 malenkost višji zaradi šestmesečnega nadomeščanja zaposlene 

na višje sistemiziranem delovnem mestu, ki je koristila pravico polovičnega delovnega časa.  

Sredstva MOP v letu 2016 za stroške dela znašajo 101.651,08 (glej preglednico št. 9: 

Realizacija stroškov dela na strani 39).  

  

6.2.2 Odhodki za materialne stroške in storitve 60.330 EUR  

 

Stroški za materialne stroške in storitve znašajo 60.330 EUR, od tega predstavljajo skoraj 

polovico stroški pisarniškega in splošnega materiala ter storitev: 

- 27.639 EUR pisarniški in splošni material in storitve;  

- 0 EUR posebni material in storitve;  

- 7.472 energija, voda, komunalne storitve in komunikacije;  

- 3.696 EUR prevozni stroški in storitve;   

- 6.684 EUR izdatki za službena potovanja;  

- 10.955 EUR tekoče vzdrževanje;   

- 552 EUR  poslovne najemnine in zakupnine;   

- 3.332 EUR drugi operativni odhodki. 

   

Izdatki za blago in storitve so bili v planu za leto 2016 predvideni v višini 43.515 EUR. 

Razlika med planom in realizacijo je nastala na račun večjih stroškov tekočega vzdrževanja 

poti po parku z namestitvijo ovir (3.074 EUR), sanacije zemeljskega nasipa, poglabljanja 

plovne poti in zabijanja količkov za privezna mesta (2.822 EUR), nabave peščenjaka za 

ureditev pešpoti do Zaliva Sv. Križa (1.299 EUR) in vzdrževanja vsebin razstave centra za 

obiskovalce (439 EUR). Poleg tega je bilo več stroškov v zvezi s pripravo projektne 

prijavnice na razpis Interreg Slo-Ita, in sicer za prevajanje (1.784 EUR) in pripravo 

investicijske dokumentacije (1.952 EUR). Več stroškov kot v letu 2015 je bilo tudi za 

vzdrževanje in popravilo plovila (3.396 EUR). Za soorganizacijo Konference o povezovanju 

makroregij in zavarovanih območjih v sklopu Tedna sredozemske obale in makroregionalnih 

strategij 2016 so nastali stroški v zvezi s prevajanjem zbornika v višini 2.188 EUR. 

 

Sredstva MOP v letu 2016 znašajo za  materialne stroške 37.203,00 EUR. 

 

6.2.3 Odhodki za investicije 61.981 EUR  

 

Investicijski izdatki znašajo 61.981 EUR, od tega: 
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- 55.850 EUR investicijsko vzdrževanje in obnove (investicijsko vzdrževanje s 

postavkami 50.351 EUR za ureditev pešpoti, od tega 43.200 EUR SKZG RS; 1.028 za 

vzdrževanje priveznih mest in 994 EUR za postavitev kolesarnice CARS-OUT!, 

skupaj 52.374 EUR; poleg tega pa še ureditev ovir na poteh v višini 3.477 EUR), 

- 6.131 EUR nakup opreme za informacijski center (pisarniško pohištvo 1.336 EUR, 

avdiovizualna oprema - fotoaparat 3.771 EUR, drobni inventar – sejna miza, kuhinjski 

aparati, nosilci za priveze 1.024 EUR). 

 

Investicijski izdatki so bili v planu za leto 2016 predvideni v višini 82.353 EUR. Nastala 

razlika je razvidna iz spodnje preglednice.  

 

Preglednica 12: Realizacija investicij v letu 2016 (v EUR) 

 

a) Investicije iz namenskih 

sredstev SKZG RS 

Celotna vrednost 

investicije 

Realizacija  
predhodna 

leta 
leto 2015 plan 2016 

realizacija  

2016 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1. 2. 3. 4. 5. 

državni proračun 47.613 0 4.413 55.587 43.2002 0 

občinski proračun 0 0 0 0 0 0 

lastna sredstva 0 0 0 0 0 0 

donacije 0 0 0 0 0 0 

ostali viri: 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ: 47.613 0 4.413 55.587 43.200 0 

       

b) Urejanje poti po parku 
Celotna vrednost 

investicije 

Realizacija  
predhodna 

leta 
leto 2015 plan 2016 

realizacija  

2016 

naslednja 

leta 
VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1. 2. 3. 4. 5. 

državni proračun 0 0 0 0 0 0 

občinski proračun 0 0 0 0 0 0 

lastna sredstva 1.173 0 0 3.000 1.173 0 

donacije 0 0 0 0 0 0 

ostali viri: 5.978 0 0 5.978 5.978 0 

SKUPAJ: 7.151 0 0 8.978 7.151 0 

       

c) Spletna stran 
Celotna vrednost 

investicije 

Realizacija  
predhodna 

leta 
leto 2015 plan 2016 

realizacija  

2016 

naslednja 

leta 
VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1. 2. 3. 4. 5. 

državni proračun 0 0 0 0 0 0 

občinski proračun 0 0 0 0 0 0 

lastna sredstva 0 0 0 3.188 03 0 

donacije 0 0 0 0 0 0 

ostali viri: 1.500 1.500 0 0 0 0 

SKUPAJ: 1.500 1.500 0 3.188 0 0 

      

d) Ureditev privezov 
Celotna vrednost 

investicije 

Realizacija  
predhodna 

leta 
leto 2015 plan 2016 

realizacija  

2016 

naslednja 

leta 
VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1. 2. 3. 4. 5. 

državni proračun 0 0 0 0 0 0 

občinski proračun 0 0 0 0 0 0 

                                                 
2
 Iz sredstev SKZG RS je bila urejena krožna tematska pešpot v višini 4.413 EUR v letu 2015 in 43.200 EUR v 

letu 2016. Preostala sredstva se skladno s pogodbo oziroma z aneksom k pogodbi namenijo urejanju »vrta na 

klifu« z matičnim nasadom jagod, in sicer na postavki izdatki za blago in storitve: 1.830 EUR za izvajanje 

strokovnih nalog vpisa stare ohranjevalne sorte v sortno listo (Kmetijski inštitut Slovenije), 10.556 EUR za 

vzpostavitev nasada in njegovo vzdrževanje. 
3
 V letu 2016 je za prevode spletne strani nastala obveznost v višini 4.108,22 EUR, ki je bila poravnana v 

začetku leta 2017, zato izkaz po denarnem toku v letu 2016 ni evidentiran. 



Vsebinsko in finančno poročilo o delu Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za leto 2016 50 

lastna sredstva 43.280  32.812 5.719 11.600 4.7494 0 

donacije 0 0 0 0 0 0 

ostali viri: 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ: 43.280  32.812 5.719 11.600 4.749 0 

      

e) Oprema info center 

 Celotna 

vrednost 

investicije 

Realizacija  

predhodna 

leta 
leto 2015 plan 2016 

realizacija  

2016 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1. 2. 3. 4. 5. 

državni proračun 0 0 0 0 0 0 

občinski proračun 0 0 0 0 0 0 

lastna sredstva 12.919  4.032  3.459 3.000 5.8875 0 

donacije 0 0 0 0 0 0 

ostali viri: 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ: 12.919  4.032  3.459 3.000 5.887 0 

       

e) CARS-OUT! 

(kolesarnica) 

 Celotna 

vrednost 

investicije 

Realizacija  

predhodna 

leta 
leto 2015 plan 2016 

realizacija  

2016 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1. 2. 3. 4. 5. 

državni proračun 500 0 500 0 0 0 

občinski proračun 0 0 0 0 0 0 

lastna sredstva 0 0  0 0 0 0 

donacije 0 0 0 0 0 0 

ostali viri: 6.893 0 5.899 0 9946 0 

SKUPAJ: 7.393 0 6.399 0 994 0 

      

vse INVESTICIJE 

SKUPAJ 

 Celotna 

vrednost 

investicije 

Realizacija  

predhodna 

leta 
leto 2015 plan 2016 

realizacija  

2016 

naslednja 

leta 

VIRI FINANCIRANJA: 1 do 5 1. 2. 3. 4. 5. 

državni proračun 48.113 0 4.913 55.587 43.200 0 

občinski proračun 0 0 0 0 0 0 

lastna sredstva 20.987 36.844 9.178 20.788 11.809 0 

Donacije 0 0 0 0 0 0 

ostali viri: 12.871 1.500 5.899 5.978 6.972 0 

SKUPAJ: 81.971 38.344 19.990 82.353 61.981 0 

 

                                                 
4
 Urejanje privezov je obsegalo nižanje trama, montažo in rezanje nosilcev ter nabavo betonskih nosilcev, pa tudi 

dobava in zabijanje pilotov za priveze. Preostali izdatki na račun ureditve privezov sodijo v postavko drugih 

izdatkov za tekoče vzdrževanje (izdatki za blago in storitve). 
5
 Nabavljeno je bilo pisarniško pohištvo in avdiovizualna oprema (fotoaparat). 

6
 V okviru projekta CARS-OUT! je bila nabavljena kolesarnica za štiri tricikle, ki bo bili v prav tako nabavljeni 

preko projekta v letu 2015.  
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7 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016  

 

Pri sestavi računovodskih izkazov so bili upoštevani naslednji predpisi in strokovna pravila: 

 

- Zakon o računovodstvu, ( UL RS 23/1999, 124/2000,in 30/2002-ZJF-Cin 114/06-

ZUE), 

- Zakon o javnih financah (zjf; UL RS 11/11-uradno prečiščeno besedilo (14/13popr.) 

110/11-ZDIU,46/13-ZIPRS1314A, 101/13-ZIPRS1415 in 101/13 popr.), 

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov  in odhodkov pravnih oseb javnega      

prava ( UL RS 134/03 in 34/04, 13/05 ,114/06-4631,138/06 , 120/07,112/09, 58/10 in 

97/12), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu, za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava ( UL RS 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12,108/13, 94/14 in 

100/15), 

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

računovodstvu  (UL RS  117/02 in 143/03), 

- Pravilnik  o načinu in  stopnjah odpisa neopredmetenih  dolgoročnih  sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev  (UL RS 45/05, 114/06-

4831,138/06,120/07,48/09,12/09 in 58/10), 

- Pravilnik  o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava, (  UL RS 134/03,34/04,13/05,114/06 – ZURE,138/06,120/07,112/09,58/10, 

97/12in 100/15), 

- Navodila o pripravi zaključnega računa in metodologija za pripravo poročila o 

doseženih ciljih in rezultatih (UL RS 12/01,10/06, 8/07 in 102/10), 

- Zakon o fiskalnem pravilu  (Uradni list RS, št. 55/15. 

 

Javni Zavod Krajinski park Strunjan  je oseba javnega prava, ki vodi poslovne knjige kot 

določeni posredni proračunski uporabnik v skladu z Zakonom o računovodstvu in drugimi 

računovodskimi predpisi, ki jih izda minister pristojen za finance in računovodskimi 

standardi.  

 

Računovodsko poročilo, skladno z 6. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (uradni list RS št. 115/02 in 

spremembe, v nadaljevanju: pravilnik), obsega:  

- bilanco stanja, 

- izkaz prihodkov in odhodkov ter 

- pojasnila k obema računovodskima izkazoma. 

 

Pojasnila k izkazom določa 15. člen pravilnika: 

- obvezni prilogi k bilanci stanja: 

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

in  

- pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

 

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov: 

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 

- izkaz  računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in 

- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 
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Druge računovodske informacije, ki jih je potrebno razkriti so predpisane v določbah 26. 

člena pravilnika.      

 

7.1 BILANCA STANJA 

 

Členitev 

skupine 

kontov Naziv skupine kontov 

Oznaka  

za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 

  A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

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

001 564.568 588.543 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

002 5.304 5.304 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 5.304 5.304 

02 NEPREMIČNINE 004 0 0 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 0 0 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 812.549 768.755 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 

SREDSTEV 

007 247.981 180.212 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 

  B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE 

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

012 123.868 217.439 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 102 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 94.205 85.043 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 330 38.606 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 84 16 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA 

017 11.753 10.873 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 1.309 0 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 16.187 82.799 

  C) ZALOGE 

(024+025+026+027+028+029+030+031) 

023 0 0 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 

34 PROIZVODI 028 0 0 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

  I. AKTIVA SKUPAJ 

(001+012+023) 

032 688.436 805.982 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 

  D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

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

034 55.429 162.932 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 10.124 10.206 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 17.393 7.936 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 1.423 2.657 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA 

039 125 123 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 26.364 142.010 

  E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 

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

044 633.007 643.050 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 98.802 56.322 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 

NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA 

050 0 0 

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 

NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 
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96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA 

056 532.395 553.803 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 1.810 32.925 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ 

(034+044) 

060 688.436 805.982 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 

 

7.1.1 POJASNILA K BILANCI STANJA  

 

Bilanca stanja se izdeluje za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu. V bilanco stanja na 

dan 31.12.2016 sodi tudi stolpec o podatkih iz bilance stanja na dan 31.12.2015. 

 

Obliko in najmanjše število vrst posameznih postavk, ki jih mora vsebovati bilanca stanja 

določa SRS 36.28. Postavke v bilanci stanja so prikazane po neodpisani vrednosti kot razliki 

med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti. Sredstva in obveznosti do njihovih virov so 

razčlenjeni glede na vrste in ročnost. Tako je tisti del dolgoročnih terjatev, ki zapade v plačilo 

najkasneje v letu dni do datuma bilance stanja, izkazan kot kratkoročna terjatev   

 

7.1.1.1 NEOPREDMETENA DOLGOROČNA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA  
 

Vrste neopredmetenih dolgoročnih sredstev so določene po SRS 2, vrste opredmetenih 

osnovnih sredstev pa po SRS 1. Vrednotijo se v skladu s SRS ob začetnem prepoznanju po 

nabavni vrednosti. Nabavno vrednost sestavljajo nakupna cena, uvozne in nevračljive 

nakupne dajatve ter stroški usposobitve za nameravano uporabo. Nakupno ceno se zmanjša za 

morebitne trgovinske in druge popuste. 

 

Prevrednotenje sredstev zavoda se opravlja na podlagi IV. Poglavja Odredbe o razčlenjevanju 

in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. 

 

Opredmetena osnovna sredstva, predvsem nepremičnine, se lahko prevrednotijo, če se 

knjigovodski podatki o nabavni vrednosti pomembno razlikujejo od nabavne vrednosti 

primerljivih sredstev, ali, če njihova knjigovodska vrednost pomembno presega njihovo 

nadomestljivo vrednost. Za znesek spremembe knjigovodske vrednosti opredmetenega 

osnovnega sredstva se zmanjša ali poveča obveznost do vira sredstev. 

 

Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi okrepitve ter prevrednotenje 

nepremičnin zaradi oslabitve se opravi v skladu z metodologij, ki jo sprejme pristojni organ 

pravne osebe, katere last so opredmetena osnovna sredstva. Ta metodologija še ni bila 

sprejeta. 

 

Neodpisana vrednost neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev po SRS 

1.17 in SRS 2.20 se izkazuje v bilanci stanja kot razlika med nabavno vrednostjo in nabranim 

popravkom vrednosti. Za opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna 

sredstva se v knjigovodskih razvidih izkazuje posebej nabavna vrednost in posebej nabrani 

popravki vrednosti. 

 

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev se 

opravlja redno in posamično, z uporabo proporcionalne metode, ki se dosledno uporablja iz 
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obračunskega v obračunsko obdobje. Zavod ne določa samostojno letnih amortizacijskih 

stopenj glede na dobo koristnosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva. Stopnje 

so določene v Navodilu o načinu rednega odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev in so obvezne. Po SRS 1.19 se preostala vrednost osnovnega 

sredstva praviloma določi le pri pomembnih postavkah. Pri tem pa je treba upoštevati tudi 

stroške likvidacije osnovnega sredstva. Če so stroški likvidacije večji od ocenjene preostale 

vrednosti osnovnega sredstva, se preostala vrednost sploh ne določi. Preostala vrednost 

opredmetenega osnovanega sredstva je razlika med nabavno in amortizacijsko vrednostjo in 

znaša pri vseh opredmetenih osnovnih sredstvih v zavodu nič. 

 

Sredstva drobnega inventarja z rokom trajanja nad 1 letom so odpisana enkratno, v celoti, ob 

nabavi v skladu z določilom 45. člena zakona o računovodstvu. Kot sodilo za razvrščanje 

opredmetenih osnovnih sredstev v posameznem letu med drobni inventar zavod upošteva 

vrednost sredstva do 500 evrov. 

 

Preglednica 13: Uporabljene amortizacijske stopnje so bile naslednje: 
 

Dolgoročne premoženjske pravice – patenti, licence                10% 

Zgradbe                                                                                3% 

Računalniki in rač.oprema                                                              50% 

Druga opreme za opravljanje dejavnosti                                      20% 

Druga vlaganja                                                                                   10% 

 

Amortizacija je v letu 2016 obračunana v višini 82.466 eur. 

 

Obračunana amortizacija se je pokrivala: 

- Iz sredstev prejetih v upravljanje MOP v višini 14.564,08 eur 

- Iz sredstev prejetih v upravljanje iz drugih ministrstev (projekti)  v višini  31.802,73 

eur 

- Iz sredstev prejetih v uporavljanje iz EU (projekti) v višini  21.582,42 eur 

- Iz sredstev prejetih za pokr.amortizacije (drugi viri)   6.820,20 eur  

- Iz lastnih sredstev v breme poslovnega izida tekočega leta v  višini  7.696,57 eur 

 

Preglednica 14: Stalna sredstva so se v letu 2016 povečala za naslednje investicije oz nabave 

 

Vlaganja v privezna mesta 1.028,00 

Vlaganja v obnovo mosta ROJA  50.351,23 

Nabava avdiovizualne opreme  3.770,98 

Ureditev kolesarnice  994,30 

Nabava pohištva za ureditev pisarn 1.336,00 

Nabava drobnega inventarja  1.010,92 

SKUPAJ NOVE NABAVE  58.491,43 

 

Preglednica 15: Opredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva 
 

Zap.št. 

VRSTA DOLGOROČNEGA 

SREDSTVA  

NABAVNA 

VREDNOST 

31.12.2016 

POPRAVEK 

VREDNOSTI 

31.12.2016 

NEODPISANA 

VREDNOST  

ODPISANOST 

SREDSTEV  

  1 2 3 4 5=3:2X100 

1. Materialne pravice (programi) 5.304,00 5.304,00 0,00 100 

2. Zemljišča 0,00   0,00   
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3. Zgradbe          

4. Oprema  83.451,93 60.105,81 23.346,12 72 

4.1. Oprema za opravljane dejavnosti  80.914,61 57.568,49 23.346,12 71 

4.2. Ostala oprema - drobni inventar  2.537,32 2.537,32 0,00 100 

4.3.           

8. Vlaganja  v OS v tuji lasti 729.096,74 187.875,07 541.221,67 26 

  SKUPAJ  817.852,67 253.284,88 564.567,79 31 

 

Zavod izkazuje neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva. 

 

7.1.1.2 KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

Preglednica 16: Kratkoročna sredstva in časovne razmejitve  

  

Zap.št. 

VRSTE KRATKOROČNIH SREDSTEV IN  

31.12.2016 31.12.2015 

INDEKS 

16/15 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  

I. Denarna sredstva 94.205,32 85.043,05 111 

1.  Gotovina v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice 0,00 102,00   

2.  Dobroimetje na podračunu pri UJP 94.205,32 85.043,05 111 

3. Dobroimetje pri bankah - depoziti   0,00   

          

II. Kratkoročne terjatve do kupcev 330,01 38.605,24 1 

1. Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 330,01 38.605,24 1 

2. Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini 0,00 0,00   

III.   Dani predujmi in varščine 84,38 16,27   

IV. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 11.752,95 10.873,14 108 

          

V. Kratkoročne finančne naložbe 0,00 0,00   

1.  Kratkoročne fin. Naložbe v vrednostne papirje       

2. Kratkoročno dana posojila  0,00 0,00   

3. Kratkoročno dani depoziti       

4. Druge kratkoročne finančne naložbe       

          

VI. Kratkoročne terjatve iz financiranja       

VII. Druge kratkoročne terjatve  1.308,79 0,00 

 
VIII. Aktivne časovne razmejitve  16.186,92 82.799,12 20 

  SKUPAJ VREDNOST KRATKOROČNIH TERJATEV  123.868,37 217.336,82 57 

 

 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  ZNESEK V € 

Aktivne časovne razmejitve  - zavarovalne premije  94,58 

Aktivne časovne razmejitve  -  CARSOUT 13.649,34 

Aktivne časovne razmejitve - LIFE SIMARINE NATURA 2.443,00 

SKUPAJ AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  16.186,92 
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V skladu s SRS 5 se terjatve vseh vrst v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih 

listin ob predpostavki, da bodo tudi plačane. 

   

Naložb prostih denarnih sredstev zavod ni  izvajal.  

 

7.1.1.3 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

 

Obveznosti se nanašajo na obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v zneskih, ki 

izhajajo iz ustreznih listin (računov, pogodb), ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo 

plačilo.     

Med kratkoročnimi obveznostmi ima zavod tudi obveznosti do sredstev, prejetih za izvedbo 

načrtovanih projektov. Obveznosti izkazuje zavod na pasivnih časovnih razmejitvah ter 

obveznosti za plače, ki se izplačujejo v januarju 2017. 
 

Zap.št. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 31.12.2016 31.12.2015 

INDEKS 

16/15 

          

I. Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine  0,00 0,00   

          

II. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  10.123,58 10.206,46 99 

          

III. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 17.393,49 7.935,46 219 

1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi 17.393,49 7.935,46 219 

2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini 0 0   

3. Druge kratkoročne obveznosti do dobaviteljev       

IV. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 1.422,67 2.656,80 54 

V. Kratkoročne obv.do posr.in neposr.up. EKN 125,27 122,52 102 

VI. Kratkoročne obveznosti do financerjev 0,00 0,00   

VII. Kratkoročne obveznosti iz financiranja  0 0   

VIII. Pasivne časovne razmejitve  26.364,16 142.010,30 19 

  

SKUPNA VREDNOST KRATKOROČNIH 

OBVEZNOSTI 55.429,17 162.931,54 34 

 

Preglednica 17: Pasivne časovne razmejitve 

 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  ZNESEK V € 

Pasivne časovne razmejitve  - CARSOUT 3.464,16 

Pasivne časovne razmejitve  LIFE SIMARINE NATURA 2.443,00 

Kratkoročno odloženi prihodki - privezinine 2017 20.457,00 

SKUPAJ PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  26.364,16 

 

Preglednica 18: Obveznosti po zapadlosti 

 

Zapadlost  Znesek  

obveznosti, ki še niso zapadle v plačilo 14.094  

do 180 dni 3.299  

do 1 leta 0  

od 1 do 5 let 0  

nad 5 let 0  
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Skupaj:  17.393  

 

7.1.1.4 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

Med dolgoročnimi obveznostmi izkazuje Zavod obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.  

Stanje obveznosti se spreminja za nova  pridobljena sredstva za nakup opreme, za nakup 

opreme iz presežkov prihodkov nad odhodki,  ter za vsakoletni obračun amortizacije in ev. 

odpisov.  Spreminja se tudi za, glede na vsakoletni izid poslovanja. 

 

Preglednica 19: Dolgoročne obveznosti do virov sredstev  
 

VRSTA OBVEZNOSTI 

STANJE NA DAN 

31.12.2016 

Sredstva prejeta v upravljanje za pokrivanje am. (konto 920) 98.801,91 

Obveznosti za neopredmetena in opredmetena dolgoročna sredstva do 

ustanovitelja (konto 980),brez presežka prihodkov nad odhodki tekočega 

leta  532.395,37 

Presežek prihodkov tekočega leta  1.809,71 

SKUPAJ DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 633.006,99 

 

 

Preglednica 20:  Izračun presežkov po  77. Členu Zakona o fiskalnem pravilu 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

KONTI 

SK. 7 

Skupaj prihodki  

konti 7 in 5 

KONTI 

SK. 4 

Skupaj 

odhodki 

konti 4 in 5 presežek 

KONTI 

SK.  2 

Skupaj 

obveznosti konti 

2 in 9 

Presežek po 

fiskalnem 

pravilu 

Presežek 

po 

bilančne

m toku 

PRESEŽEK PO 

FISKALNEM 

PRAVILU OB 

UPOŠTEVANJE 

PRESEŽKA BO 

BILANČNEM 

TOKU 

71 41.701,05 40 202.503,38   20 0,00       

73 0,00 42 61.981,12   21 10.123,58       

74 171.984,25       22 17.393,49       

78 59.876,98       23 1.422,67       

KONTI 

SK. 50   

KONTI 

SK. 55     24 125,27       

50 0,00 55 0,00   25 0,00       

          29 29.364,16       

PRIHOD

KI  

(K7+K50) 273.562,28 

ODHOD

KI 

(K4+K55) 264.484,50     58.429,17       

          
KONTI 

SK. 9         

          92 98.801,91       

          98 539.461,29       

            638.263,20       

                    

SKUPAJ 273.562,28   264.484,50 9.077,78   696.692,37 -687.614,59 1.809,71 -685.804,88 

 

V skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu je zavod po 77. Členu zakona ugotovil, da ima 

presežek odhodkov nad prihodki, zato v skupini kontov 985800 ni evidentiral ničesar. 
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7.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

7.2.1 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in 

enotnim kontnim načrtom  ter ob upoštevanju sodil in razmejevanju prihodkov in odhodkov  

po nepridobitni in pridobitni dejavnosti. 

 

V letu 2016 je zavod ustvaril za 5 odstotkov več prihodkov kot v letu 2015. Na ta odstotek so 

vplivali prihodki, pridobljeni iz javnih financ, sredstva Sklada kmetijskih zemljišč in sredstev 

Zavoda RS za varstvo narave. Povišali so se tudi prihodki iz opravljanja javne službe: vodenja 

po Krajinskem parku in priveznin. 

 

Celotni odhodki so se v primerjavi z letom 2015 povečali za  23 odstotkov. 

 

Stroški materiala se v primerjavi z letom 2015 niso povečali oziroma so se v primerjavi z 

letom 2015 znižali za 5 odstotkov.  

 

Stroški storitev pa so se v primerjavi z letom 2015 povišali za 42 odstotkov. Na ta odstotek so 

vplivali predvsem stroški storitev tekočega vzdrževanja in stroški storitev investicijskega 

vzdrževanja. 

 

Povišali so se tudi stroški intelektualnih storitev za 74 odstotkov, predvsem gre tu za 

prevajalske storitve. 

 

Stroški amortizacije so se povečali za 119  odstotkov, zaradi pokrivanje  lastnega deleža 

amortizacije za osnovna sredstva nabavljena iz projektov. 

 

Stroški dela so se v primerjavi z letom 2015 povišali za 22 odstotkov, zaradi napredovanj v 

višje plačilne razrede in nove zaposlitve. 

 

Presežek prihodkov nad odhodki je po dejavnosti dosežen iz lastne dejavnosti v višini 

1.809,71 EUR ob upoštevanju davka od dohodka pravnih oseb v višini 112,18 EUR. 

 

Struktura prihodkov iz poslovanja  

 

Preglednica 21: Struktura prihodkov 

 

STRUKTURA PRIHODKOV  ZNESEK V € STRUKTURA (%) 

1. Prihodki za izvajanje javne službe 212.755,71 95 

1.1. Prihodki  iz sredstev javnih financ 167.423,74 75 

1.2. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 45.331,97 20 

      

2. Prihodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti  7.696,96 3 

   

3. Drugi prihodki  3.096,15 1 

      

SKUPAJ PRIHODKI 223.548,82 100 
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ločeno prikazuje 

prihodke in odhodke za izvajanje javne službe ter prihodke in odhodke od prodaje blaga in 

storitev na trgu. 

 

SODILA: 

 

 Nepridobitna dejavnosti – prihodki in odhodki pridobljeni iz javnofinančnih virov za 

izvajanje javne službe. 

 Pridobitna dejavnost – pridobljena sredstva na trgu  

 

7.2.2 PODROBNEJŠI PRIKAZ PRIHODKOV IN  ODHODKOV    

 

Preglednica 22: Prikaz prihodkov in odhodkov 

 

ZAP.ŠT. VSEBINA 2016 2015 INDEKS 16/15 

          

  PRIHODKI 223.548,82 213.013,37 105 

          

1. PRIHODKI OD POSLOVANJA  220.452,67 212.957,00 104 

1.1. Prihodki iz sredstev javnih financ 167.423,74 167.860,12 100 

1.1.1. Prihodki Ministrstvo za OKOLJE IN PROSTOR  139.853,67 137.289,74 102 

  Prihodki ostala ministrstva 15.258,03 1.443,55 1.0577 

  Drugi prihodki iz proračuna RS iz proračuna EU projekti 0,00 9.905,26 0 

  Drugi prihodki - prejeta sredstva iz EU 12.312,04 19.221,57 64 

          

1.2. Prihodki od prodaje blaga in storitev - Javna služba 45.331,97 42.653,90 106 

1.2.1. Prihodki iz naslova izvajanja javne službe, vodenje… 9.724,10 8.912,90 109 

1.2.2. Prihodki iz naslova izvajana javne službe - privezi 34.027,86 33.741,00 101 

1.2.3. Prihodki iz naslova donacij za opr. javne službe  0,00 0,00 

 
1.2.4. Drugi prihodki iz naslova izvajanja javne službe  1.580,01     

          

1.3. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 7.696,96 2.442,98 3158 

1.3.1. Prihodki od prefakturiranih stroškov za hiške  1.718,96 2.096,66 82 

1.3.2. Prihodki iz naslova najemnin       

1.3.3. Prihodki iz naslova sponzorstev  5.978,00     

1.3.4. Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu   346,32 0 

          

1.4. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje       

1.5. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje       

1.6. Prihodki od prodaje blaga in materiala       

          

                                                 
7
 V poročilu za leto 2016 je podan prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem toku. Indeks je visok pod 

točko 1.1.1, kjer so zabeležena sredstva prejeta iz ostalih ministrstev, za sofinanciranje projektov in ZRSVN. 
8
 Visok indeks pod točko 1.3. izhaja iz pridobljenih prihodkov iz naslova sponzorstev za urejanje krožne pešpoti, 

le teh pa v letu 2015 ni bilo.  
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2. FINANČNI PRIHODKI 0,00 0,00   

2.1. Prihodki iz obresti 0,00 0,00   

2.2. Prih.od prevrednotenja terjatev in obv.zaradi ohranitve vrednosti       

2.3. Drugi finančni prihodki        

          

3. IZREDNI PRIHODKI  0,00 0,00   

3.1. Nenamenske donacije        

3.2. Drugi izredni prihodki  0,00 0,00   

          

4. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 3.096,15 56,37 5.4939 

4.1. Prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi os. sr.       

4.2. Odpisi obveznosti        

4.3. Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki  3.096,15 56,37 5.493 

          

  ODHODKI 221.739,11 180.088,21 123 

1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV  70.981,43 53.656,68 132 

1.1. Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga        

          

1.2. Stroški materiala  10.494,27 11.006,61 9510 

1.2.0. Stroški materiala za čiščenje    173,44 0 

1.2.1. Stroški porabe eletrične energije  2.730,26 2.621,35 104 

1.2.2. Stroški delovnih oblek in obutve   4.045,02 0 

1.2.3. Stroški strokovne in druge literature 548,40 383,87 143 

1.2.4. Stroški pisarniškega materiala in ostali materal za opr.dejav. 4.865,80 2.583,87 188 

1.2.5. Drugi porabljeni material za vzdrževanje  1.909,78 464,14 411 

1.2.6. Stroški porabe vode  440,03 734,92 60 

          

1.3. STROŠKI STORITEV  60.487,16 42.650,07 14211 

1.3.1. Stroški storitev za opravljanje dejavnosti  4.477,24 3.094,34 145 

  Stroški poštnih storitev, poštnina  922,98 625,24 148 

  Stroški telefona  3.023,73 2.469,10 122 

  Drugi stroški storitev za opravljanje dejavnosti-privezi 530,53     

          

1.3.2. Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja in najemnin 18.618,47 5.228,85 356 

  Stroški tekočega vzdrževanja  3.095,55 1.972,17 157 

  Stroški storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja  15.048,39 2.514,47 598 

  Stroški najema opreme 436,76 284,09 154 

  Stroški storitev varovanja objeketov, požarno varostvo  37,77 458,12 8 

          

1.3.3. Stroški plačilnega prometa in zavarovalnih storitev  793,56 1.316,80 60 

                                                 
9
 Uskladitev terjatev in obveznosti na dan 31.12.2016 in iz preteklih let. 

10
 Stroški materiala so se v primerjavi z letom 2015 znižali za 5 odstotkov. 

11
 Stroški storitev pa so se v primerjavi z letom 2015 povišali za 42 odstotkov, predvsem na račun stroškov 

storitev tekočega vzdrževanja in stroškov storitev investicijskega vzdrževanja (podrobnejša obrazložitev je v 

poglavju: 6.2.2 Odhodki za materialne stroške in storitve, na strani 48) 
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  Stroški zavarovalnih premij 702,69 1.238,23 57 

  Stroški plačilnega prometa  90,87 78,57 116 

          

1.3.4. Stroški komunalnih in prevoznih storitev  617,46 1.014,23 61 

  Stroški komunalnih storitev  317,46 250,70 127 

  Stroški prevoznih storitev  300,00 763,53 39 

          

1.3.5. Stroški intelektualnih storitev  24.286,35 13.941,79 174 

  Stroški kotizacij, seminarjev, posvetovanj   346,18 0 

  Stroški strokovnega izobraževanja 0,00 0,00   

  Stroški intelektualnih storitev v zvezi z opravlj. dejavnosti 24.286,35 13.595,61 17912 

          

          

1.3.6. Stroški na službenem potovanju  6.486,43 11.054,00 59 

  Dnevnice za službena potovanja  94,90 1.003,25 9 

  Kilometrina  6.183,73 6.025,49 103 

  Stroški nočnin na službenem potovanju   1.598,29 0 

  Stroški parkirnin na službenem potovanju  207,80 186,00 112 

  Drugi stroški vezani na službeno potovanje   2.240,97 0 

          

1.3.7. Stroški avtorskih in podjemnih pogodb 537,72 1.541,77 35 

  Stroški avtorskih in podjemnih pogodb   1.327,17 0 

  Stroški sejnin 537,72 214,60 251 

  Dopolnilno delo - drugo       

          

1.3.8. Drugi stroški storitev 4.669,93 5.458,29 86 

  Stroški tiskanja in grafičnega oblikovanja  2.901,25 3.509,57 83 

  Stroški za reprezentanco 184,00 588,42 31 

  Stroški čiščenja prostorov 1.334,68 1.360,30 98 

  Stroški ostalih storitev (oglaševanje) 250,00     

          

2. STROŠKI AMORTIZACIJE 7.696,57 3.513,87 219 

2.1. Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev  81.455,05     

2.2. Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev    76.694,58 0 

2.3. Amortizacija drobnega inventarja s 100% odpisom 617,67     

2.4. Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev v finančnem najemu       

2.6. Zmanjšanje amortizacije opredmetenih os. sredstev  -74.376,15 -73.180,71 102 

2.7. Zmanjšanje amort. Neopredm. osnovnih sredstev  0,00 0,00   

          

3. REZERVACIJE 0,00 0,00   

3.1. Rezervacije za stroške reorganizacije       

                                                 
12

 Indeks pod točko 1.3.5. je visok, ker so se povišali stroški intelektualnih storitev, predvsem na račun 

prevajalskih storitev za spletno stran parka, prijavnico projekta GREEN BAY PARKS in zbornik Konference o 

povezovanju makroregij in zavarovanih območjih, ki jo je zavod soorganiziral. 
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3.2. Rezervacije za izgube iz kočljivih pogodb       

3.3. Druge rezervacije       

          

4. STROŠKI DELA  142.010,16 116.188,82 122 

4.1. Plače zaposlenim 106.984,72 90.714,86 118 

4.2. Nadomestila plač zaposlenim  4.113,42 2.892,03 142 

4.3. Povračila zaposlenim v zvezi z delom 9.413,55 5.603,59 168 

4.4. Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja  247,00 245,86 100 

4.5. Regres za letni dopust 3.328,73 1.622,40 205 

4.6. Prispevki delodajalca 17.922,74 15.110,08 119 

4.7. Drugi stroški dela        

          

6. DRUGI STROŠKI  440,39 6.713,25 7 

6.1. Stroški taks 25,00 296,00 8 

6.2. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča        

6.3. Članarine   172,00 0 

6.4. Davek od dohodka pravnih oseb 112,18 1.245,25 9 

6.5. Drugi stroški - nagrade dijakom in študentom 303,21 5.000,00 6 

          

7. FINANČNI ODHODKI  3,13 7,41 42 

7.1. Odhodki iz naslova obresti  3,13 7,41 42 

7.2. Odhodki od prevrednotenja zaradi ohranitve vrednosti       

7.3. Odhodki od prodaje finančnih naložb       

7.4. Prevrednotovalni finančni odhodki        

7.5. Odhodki zaradi uskladitve dolgoročnih rezervacij       

7.6. Drugi finančni odhodki       

          

8. IZREDNI ODHODKI  0,00 0,03 0 

8.1. Drugi izredni odhodki   0,03 0 

          

9. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 607,43 8,15 7.453 

9.1. Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve zalog       

9.2. Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve terjatev iz poslovanja        

9.3. 

Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve neopredmetenih dolgoročnih 

in opredmetenih osnovnih sredstev       

9.4. 

Prevrednotovalni odhodki zaradi odtujitve neopredmetenih dolgoročnih 

in opredmetenih osnovnih sredstev        

9.5. Drugi prevrednotovalni poslovni odhodki 607,43 8,15 7.453 

          

10. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI  1.809,71 32.925,16 513 

          

11. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI       

                                                 
13

 Presežek prihodkov nad odhodki je po dejavnosti dosežen iz lastne dejavnosti (privezi, vodenja) v višini 

1.809,71 EUR ob upoštevanju davka od dohodka pravnih oseb v višini 112,18 EUR. 
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Preglednica 23: Prikaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

 

Členitev 

podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 

Oznaka  

za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864) 

860 218.873 212.957 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 

STORITEV 

861 218.873 212.957 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 

IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

862 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 

PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE 

863 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 1.580 0 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 

(868+869) 

867 3.096 56 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

PRIHODKI 

869 3.096 56 

  D) CELOTNI PRIHODKI 

(860+865+866+867) 

870 223.549 213.013 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 

871 70.981 53.657 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 

MATERIALA IN BLAGA 

872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 10.494 11.007 

461 STROŠKI STORITEV 874 60.487 42.650 

  F) STROŠKI DELA 

(876+877+878) 

875 142.010 116.189 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 111.098 93.607 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

DELODAJALCEV 

877 17.923 15.110 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 12.989 7.472 

462 G) AMORTIZACIJA 879 7.697 3.514 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 328 5.468 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 3 7 
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468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 

884 608 8 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

ODHODKI 

886 608 8 

  N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 221.627 178.843 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 

(870-887) 

888 1.922 34.170 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 

(887-870) 

889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 112 1.245 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 

(888-890) 

891 1.810 32.925 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 

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

892 0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 

893 0 0 

  Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 

obračunskem obdobju (celo število) 

894 5 5 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 

 

 

Preglednica 24: Prikaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 

 

Členitev podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 

Oznaka  

za AOP 

Znesek 

ZNESEK-Prihodki 

in odhodki za 

izvajanje javne 

službe  

ZNESEK-Prihodki in 

odhodki od prodaje 

blaga in storitev na 

trgu 

1 2 3 4 5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(661+662-663+664) 

660 211.176 7.697 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV 

IN STORITEV 

661 211.176 7.697 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 

PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE 

662 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 

PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE 

663 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 

MATERIALA 

664 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 1.580 0 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

PRIHODKI 

(668+669) 

667 3.096 0 
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del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 

668 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI 

POSLOVNI PRIHODKI 

669 3.096 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 

(660+665+666+667) 

670 215.852 7.697 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 

STORITEV 
(672+673+674) 

671 66.535 4.446 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 

MATERIALA IN BLAGA 

672 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 673 9.373 1.121 

461 STROŠKI STORITEV 674 57.162 3.325 

  F) STROŠKI DELA 

(676+677+678) 

675 141.720 290 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 111.098 0 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

DELODAJALCEV 

677 17.923 0 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 12.699 290 

462 G) AMORTIZACIJA 679 6.658 1.039 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 681 328 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 3 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 0 0 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

ODHODKI 
(685+686) 

684 608 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 

685 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 

ODHODKI 

686 608 0 

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

687 215.852 5.775 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 

(670-687) 

688 0 1.922 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 

(687-670) 

689 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 112 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 

(688-690) 

691 0 1.810 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 

(689+690) oz. (690-688) 

692 0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen 
pokritju odhodkov obračunskega obdobja 

693 0 0 
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7.3. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU 

DENARNEGA TOKA 

 

7.3.1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

 

Po načelu denarnega toka je  ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki  v višini 

9.077,78  EUR. 

 

Preglednica 25: Struktura prihodkov in odhodkov  v letu 2016 po načelu denarnega toka 

 

STRUKTURA PRIHODKOV IZ POSLOVANJA 

ZNESKI 

V  
STRUKTURA 

(%) € 

      

1. Prihodki za izvajanje javne službe  265.689 97 

1.1. Prihodki iz sredstev javnih financ 171.984 63 

1.2. Drugi prihodki iz izvajanja javne službe  93.705 34 

      

2. Prihodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti 7.873 3 

      

SKUPAJ PRIHODKI IZ POSLOVANJA  273.562 100 

 

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je upoštevano  načelo 

denarnega toka, kar pomeni, da je poslovni dogodek nastal in da je prišlo do prejema ali 

izplačila denarja oziroma njegova ustreznika. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z 

zakonom  o računovodstvu ter z enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava. 

 

V nadaljevanju prikazujemo tudi izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v 

primerjavi s planom za leto 2016. 

 

  

  

  

  VRSTA PREJEMKA 

PLAN  realizacija 
indeks 

realizacija 

16/plan16 2016 2016 

            

I.   

PREJEMKI ZA IZVAJANJE JAVNE 

SLUŽBE (A+B) 179.911 265.689 148 

A   

PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH 

FINANC (1.+2.+3.) 139.966 171.984 123 

1. 7400 

SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA 139.966 150.277 107 

1.1.   SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO 139.966 150.277 107 

1.2.   SREDSTVA ZA INVESTICIJE   0 

 

2 7401 

SREDSTVA IZ OBČINSKIH 

PRORAČUNOV 0 0   

2.1.   SREDSTVA ZA TEKOČO PORABO 0 0   

2.2.   SREDSTVA ZA INVESTICIJE       
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3 741 

PREJETA SREDSTVA IZ 

DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ 

SREDSTEV PRORAČUNA EU   21.707 

 
            

B   

DRUGI PREJEMKI ZA IZVAJANJE 

DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) 39.945 93.705 235 

1. 7130 

PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV IZ NASLOVA JAVNE 

SLUŽBE  35.270 32.248   

2. 7102 PREJETE OBRESTI 0     

3. 7100+7101 

PREJETE DIVIDENDE IN DRUGI 

DELEŽI V DOBIČKU PODJETIJ IN 

FINANČNIH INSTITUCIJ       

4. 7141 

DRUGI TEKOČI PREJEMKI, IZ 

NASLOVA IZVAJANJA JAVNE 

SLUŽBE   1.580   

5. 730 DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   0   

6. 731 DONACIJE IZ TUJINE       

7. 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna  EU    30.106   

8. 787 Prejeta sredstva od drugih EU institucij 4.675 29.771   

            

II.   

PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV NA TRGU  5.978 7.873 132 

            

    

PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV NA TRGU 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 5.978 7.873 132 

1. 7130 

PREJEMKI OD PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU  5.978 7.873 589 

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 185.889 273.562 147 

 

 

   VRSTA IZDATKA KONTO PLAN  realizacija indeks  

    evid. str. 2016 2016 

realizacija 

16/plan 16 

              

I. 

IZDATKI ZA IZVAJANJE 

JAVNE SLUŽBE 

(1.+2.+3.+4.+5.)     265.674 264.194 99 
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1. 

PLAČE IN DRUGI 

IZDATKI ZAPOSLENIM 400 464 121.757 123.700 102 

1.1. PLAČE IN DODATKI 4000   109.434 111.211 102 

1.2. 

REGRES ZA LETNI 

DOPUST 4001   3.289 3.039 92 

1.3. 

POVRAČILA IN 

NADOMESTILA 4002   9.034 9.450 105 

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 17.849 18.183 102 

2.1. 

PRISPEVKI 

DELODAJALCEV ZA 

SOCIALNO VARNOST 401   17.619 17.940 102 

2.2. PREMIJE KDPZ 4015   230 243 106 

2.3. DAVKI NA PLAČE 4028         

3. 

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE  402   43.515 60.330 139 

3.1. 

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 

MATERIAL IN STORITVE 4020   22.580 27.639 122 

3.2. 

POSEBNI MATERIAL IN 

STORITVE 4021   3.000   0 

3.3. 

ENERGIJA, VODA, 

KOMUNALNE STORITVE 

IN KOMUNIKACIJE 4022   4.335 7.472 172 

3.4. 

PREVOZNI STROŠKI IN 

STORITVE 4023   1.950 3.696 190 

3.5. 

IZDATKI ZA SLUŽBENA 

POTOVANJA 4024   5.900 6.684 113 

3.6. TEKOČE VZDRŽEVANJE 4025   4.100 10.955 267 

3.7. 

NAJEMNINE IN 

ZAKUPNINE 4026     552   

3.8. KAZNI IN ODŠKODNINE 4027         

3.9. 

DRUGI OPERATIVNI 

IZDATKI  4029   1.650 3.332 202 

4. IZDATKI  FINANCIRANJA 403 467 200 0 0 

5. INVESTICIJSKI IZDATKI  420 462 82.353 61.981 75 

              

II. 

IZDATKI  IZ NASLOVA 

PRODAJE BLAGA IN 

STORITEV NA TRGU 

(1.+2.+3.+4.+5.)     290 290 100 

              

1. 

PLAČE IN DRUGI 

IZDATKI ZAPOSLENIM  400 464 250 290   

2. 

PRISPEVKI IN DAVKI NA 

PLAČE 401 464 40 0   

3. 

IZDATKI ZA BLAGO IN 

STORITVE  402 

460 

461 0 0   

3.1. 

PISARNIŠKI IN SPLOŠNI 

MATERIAL IN STORITVE 4020         
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3.2. 

POSEBNI MATERIAL IN 

STORITVE 4021   0 0   

3.3. 

ENERGIJA, VODA, 

KOMUNALNE STORITVE 

IN KOMUNIKACIJE 4022         

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     

              

I.+II. 

  

SKUPAJ IZDATKI      265.964 

  

264.484 99 

 

 


