
 

 

Strunjan, 18.8.2020 

 

OBVESTILO O JAVNEM POZIVU – PRIVEZNA MESTA V 

KRAJINSKEM PARKU STRUNJAN 

 

V Javnem zavodu Krajinski park Strunjan nameravamo oddati nekaj priveznih mesta v rečici Roja na 

strunjanskih solinah. Privezna mesta so namenjena manjšim plovilom dolžine do vključno 5 

metrov. Zaradi mostu so primernejša plovila brez ali nižjo kabino ter, zaradi plitkosti kanala, 

plovila brez večjega ugreza.  

POZIV BO ODPRT OD 21.8.2020 DO VKLJUČNO Z DNEM 31.8.2020. 

Pozivamo vse, ki bi želeli zakupiti privezno mesto, naj oddajo priloženo vlogo in jo dostavijo 

IZKLJUČNO S PRIPOROČENO POŠTNO POŠILJKO NA NASLOV JAVNI ZAVOD 

KRAJINSKI PARK STRUNJAN, STRUNJAN 152, 6320 PORTOROŽ. Upošteva se datum in ura 

oddaje priporočene poštne pošiljke. Prehitro ali prepozno oddane vloge ne bodo upoštevane. 

V kolikor bi interesentov bilo več, kot je razpoložljivih priveznih mest, bodo prednost imeli vlagatelji, 

ki imajo v lasti leseno plovilo, nato pa vlagatelji, ki imajo dalj časa stalno prebivališče v KS Strunjan in 

KS Jagodje – Dobrava. Ostale morebitne vloge se bodo obravnavale skladno s 7. členom Pravilnika o 

tradicionalnih priveznih mestih v Krajinskem parku Strunjan. Vse vlagatelje bomo o izbiri obvestili v 

roku 14 dni po zaključku povabila. 

Z izbranimi vlagatelji bomo sklenili pogodbo za enoletni privez, z možnostjo podaljšanja. V primeru 

vnaprejšnjega plačila za več let, se veljavnost pogodbe ustrezno podaljša. 

Celoten javni poziv je objavljen na spletni strani javnega zavoda Krajinski park Strunjan 

www.parkstrunjan.si v zavihku v nogi spletne strani PRIVEZNA MESTA ali na povezavi 

https://parkstrunjan.si/privezna-mesta/ 

Na spletni strani najdete vlogo, ki jo natisnete, izpolnite in podpišete. Vloga je popolna, če vsebuje 

obvezne priloge, v kolikor so za vas obvezne. Vlogo lahko tudi dvignete na sedežu Javnega zavoda 

Krajinski park Strunjan, Strunjan 152, 6320 Portorož. 

 

       

                                                                                                Robert Smrekar, mag. prava 

                        direktor 

Priloge: 

- Javni poziv za oddajo privezov 2020 

- Vloga javnega poziva za dodelitev priveznega mesta 2020 

- Skica lokacije prostih priveznih mest, dostopne poti in parkirna mesta 

 

https://parkstrunjan.si/privezna-mesta/


 
 

 

 

 

 

Skica lokacije prostih priveznih mest, dostopne poti in parkirna mesta. 

 


