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Javni zavod Krajinski Park Strunjan na podlagi 13. alineje 1. odstavka 9. člena Uredbe o Krajinskem 

parku Strunjan (Ul. RS, št. 107/2004 s spremembami;  v nadaljevanju: Uredba), Uredbe o načrtu 

upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018 – 2027 (Ul. RS, št. 13/19; v nadaljevanju: 

načrt upravljanja) in Pravilnika Javnega zavoda Krajinski park Strunjan o postopku za sklenitev 

dogovora o načinu izvajanja gospodarskega ribolova na območju Naravnega rezervata Strunjan (v 

nadaljevanju: Pravilnik),  

dne 24. februarja 2022 objavlja: 

 

JAVNI POZIV ZA SKLENITEV 

DOGOVORA O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKEGA RIBOLOVA NA 

OBMOČJU NARAVNEGA REZERVATA STRUNJAN IN O SODELOVANJU 

GOSPODARSKIH RIBIČEV Z UPRAVLJAVCEM KRAJINSKEGA PARKA 

STRUNJAN. 

 

1. člen 

(predmet javnega poziva) 
 

S tem Dogovorom se določajo pogoji za izvajanje ribolova na območju gospodarskega ribolova znotraj 

NR Strunjan, njegovi upravičeni izvajalci ter obveznosti izvajalcev gospodarskega ribolova, vezane na 

spremljanje stanja ulova in posebnosti na tem območju ter njihovega sodelovanja z upravljavcem 

parka, z namenom bolj usklajenega delovanja in spremljanja vplivov ribolova na naravo.  

Predmetni Dogovor se sklepa in velja za območje Naravnega rezervata Strunjan, zmanjšanega za 

osrednji del zavarovanega območja ter za skrajni zahodni del rezervata, ki spada v Strunjanski ribolovni 

rezervat. 

Celoten razpis je dosegljiv v prilogah: DOGOVOR O NAČINU IZVAJANJA GOSPODARSKEGA RIBOLOVA 

NA OBMOČJU NARAVNEGA REZERVATA STRUNJAN IN O SODELOVANJU GOSPODARSKIH RIBIČEV Z 

UPRAVLJAVCEM KRAJINSKEGA PARKA STRUNJAN, PRAVILNIK JAVNEGA ZAVODA KRAJINSKI PARK 

STRUNJAN O POSTOPKU ZA SKLENITEV DOGOVORA O POGOJIH IN NAČINU IZVAJANJA 

GOSPODARSKEGA RIBOLOVA NA OBMOČJU NARAVNEGA REZERVATA STRUNJAN, OBVESTILO O 

NAMERI OBJAVE JAVNEGA POZIVA, VLOGA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS, IZJAVA, ki so objavljene 

na spletni strani zavoda: https://parkstrunjan.si/aktualno/novice-in-obvestila/.  

Predmetni javni poziv je namenjen ribičem, ki še niso podpisniki Dogovora. 

 

2. člen 
(pogoji za prijavo) 

 

Na javni poziv za sklenitev Dogovora se bo lahko prijavila oseba, ki: 

- je upravičena izvajati gospodarski ribolov skladno z Zakonom o morskem ribištvu (Ul. RS, št. 

115/06 s spremembami) in 

https://parkstrunjan.si/aktualno/novice-in-obvestila/


- je sama ali pa skupaj z ožjimi družinskimi člani v koledarskem letu pred sklenitvijo tega 

dogovora opravila vsaj 60 evidentiranih izhodov na morje. 

 

3. člen 

(rok za prijavo) 
 

Poziv je odprt od datuma objave poziva do vključno z dnem 11. marec 2022. Upošteva se 

osebno vloženo pisno prijavo v sprejemni pisarni javnega zavoda do najkasneje zadnjega dne roka, 

vlogo poslano z navadno pošiljko, ki jo je Javni zavod prejel najkasneje do izteka roka ali priporočeno 

pošiljko poslano najkasneje na zadnji dan roka. 

 

4. člen 

(vsebina in način prijave) 
 

Zainteresirane osebe se na javni poziv prijavijo s pisno prijavo na naslov: Javni zavod Krajinski 

park Strunjan, Strunjan 152, 6320 Portorož – Portorose, s pripisom »PRIJAVA NA JAVNI POZIV 

ZA SKLENITEV DOGOVORA«.  

Pisna prijava naj vsebuje: 

- izpolnjeno in podpisano Vlogo za prijavo na javni poziv; 

- kopijo veljavnega ribolovnega dovoljenja, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 3. člena 

Pravilnika; 

- podpisano izjavo s katerim prijavitelj izrecno dovoljuje Javnemu zavodu, da pridobi podatke o 

njegovih morebitnih kršitvah varstvenega režima v KP Strunjan ali podatke iz uradnih evidenc 

Uprave za pomorstvo Republike Slovenije ter Inšpektorata za kmetijsko, gozdarstvo, lovstvo 

in ribištvo, iz katerih bo razvidno, ali izpolnjuje merilo po a) točki 4. člena pravilnika po kateri 

je prijavitelj spoštoval varstveni režim v Krajinskem parku Strunjan. 

Pisno prijavo na javni poziv z vsemi prilogami se vloži osebno v sprejemni pisarni Javnega zavoda ali 

po pošti. 

V primeru nepopolne prijave se njegova prijava zavrže kot nepopolna. 

 

5. člen 
(kontaktna oseba) 

 

Kontaktna oseba za posredovanje informacij glede postopka javnega poziva je Sara Cernich 

(sara.cernich@gov.si; tel.: 08 205 1882). 

 

6. člen 

(način obveščanja o (ne)izbiri oz. o zaključku izbirnega postopka) 
 

Sklep o (ne)izbiri oziroma o zaključku izbirnega postopka se prijaviteljem vroči osebno. 

 

V Strunjanu, dne 24. 02. 2022 

S spoštovanjem, 

Samanta Makovac, dipl. biokem. 

v.d. direktorja 

mailto:sara.cernich@gov.si

