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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),  
 

sklepata 
 

Javni zavod Krajinski park Strunjan, Strunjan 152, 6320 Portorož, mat. št. 3452085000, dav. št. SI 
33414009, ki ga zastopa v.d. direktorja Samanta Makovac 

 
(v nadaljevanju: upravljavec)  
 
in 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

(v nadaljevanju: ribič)  
 

naslednji  
 

 
Dogovor o načinu izvajanja gospodarskega ribolova na območju Naravnega rezervata Strunjan 

in o sodelovanju ribičev z upravljavcem Krajinskega parka Strunjan 

 

1. člen 

      (uvodne ugotovitve) 
 

Stranki tega Dogovora, upravljavec in ribič, uvodoma ugotavljata, da:  

- da je ohranjanje ugodnega ohranitvenega stanja morskih habitatnih tipov in vrst na območju 

Naravnega rezervata Strunjan (v nadaljevanju: NR Strunjan) ključnega pomena za uresničevanje 

varstvenih ciljev zavarovanega območja in  

- da je ohranjanje celovitosti morskega ekosistema na območju NR Strunjan pomembno tudi za 

ohranjanje tradicije malega priobalnega ribolova na območju Krajinskega parka Strunjan,  

pri čemer je potrebno kot bistveno upoštevati: 

- da je primarna namembnost NR Strunjan varstvena, 

- da ima mali priobalni ribolov na območju Strunjana dolgo tradicijo,  

- da lahko mali priobalni ribolov pomembno prispeva k trajnostnemu gospodarjenju z naravnimi viri, 

- da lahko sodelovanje ribičev pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti in populacij 

gospodarsko pomembnih ribolovnih vrst na območju NR Strunjan, 

- usmeritev k zmanjševanju pritiskov ribolova in  

- potrebo po letnem prilagajanju termina ribolova dejanskim razmeram. 

 
 

2. člen 
         (predmet dogovora) 

 

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. 

Tako zmanjšano območje NR Strunjan stranki za potrebe tega dogovora poimenujeta »območje 
gospodarskega ribolova znotraj NR Strunjan« in je grafično prikazano na karti, ki je priloga tega Dogovora 

(Priloga 1). 
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3. člen 

     (namen Dogovora) 
 
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.  

Ribič na območju gospodarskega ribolova znotraj NR Strunjan je lahko samo oseba, ki  

- je upravičena izvajati gospodarski ribolov skladno z Zakonom o morskem ribištvu (Ul. RS, št. 115/06 
s spremembami; v nadaljevanju: ZMR-2),  

- je sama ali pa skupaj z ožjimi družinskimi člani v koledarskem letu pred sklenitvijo tega dogovora 
opravila vsaj 60 evidentiranih izhodov na morje in  

- z upravljavcem sklene predmetni Dogovor.  
 

 
4. člen  

       (pogoji za izvajanje ribolova) 
 

Gospodarski ribolov se na območju gospodarskega ribolova znotraj NR Strunjan lahko izvaja zgolj izven meja 

osrednjega območja NR Strunjan, kot ga prikazuje karta iz 1. odstavka 4. člena Uredbe ter zunaj Ribolovnega 
rezervata Strunjan in ne vključuje nabiranja morskih organizmov.  

Ribolovna orodja, ki se lahko uporabljajo na območju gospodarskega ribolova znotraj NR Strunjan so:  

- ribiške vrvice (LTL in LHP),  

- stoječe zabodne mreže (GNS),  

- trislojne mreže (GTR),  

- vrše (FPO),  

- osti (HAR) in 

- kogoli (FYK).   

V spomladanskem obdobju je najmanjša dovoljena velikost očesa stoječe zabodne mreže (GNS) 90 mm, 
trislojne mreže (GTR) pa 64 mm. V jesensko - zimskem obdobju je najmanjša dovoljena velikost očesa 90 

mm, in sicer tako za stoječe zabodne mreže (GNS), kot tudi za trislojne mreže (GTR).  

Na območju gospodarskega ribolova znotraj NR Strunjan je lahko sočasno postavljenih največ 8 stoječih 

zabodnih mrež (GNS), ki morajo biti postavljene pravokotno na obalo, in sicer 2 na zahodnem in 6 na 

vzhodnem delu, pri čemer mejo med obema deloma predstavlja Rt Ronek. Na območju gospodarskega 
ribolova znotraj NR Strunjan je lahko sočasno postavljenih največ 66 trislojnih mrež (GTR) dolžine 30 m.   

Ribič se zavezuje, da v primeru, če je na območju gospodarskega ribolova znotraj NR Strunjan že nameščeno 
maksimalno dovoljeno število mrež iz prejšnjega odstavka tega člena, novih oz. dodatnih mrež ne bo 

postavljal.  

Ribič se je dolžan z namenom čim bolj enakopravnega in uravnoteženega izvajanja ribolova v NR Strunjan 

usklajevati z drugimi ribiči, podpisniki tega Dogovora ter se vzdržati ravnanj, na podlagi katerih bi drugi ribiči 
utegnili utrpeti škodo. O morebitnih kršitvah dolžnosti usklajevanja pri izvajanju ribolova ter morebitnih 

namernih povzročitvah škode na kakršnemkoli ribolovnem orodju ali ribiškem plovilu, ribič ažurno obvešča 

upravljavca.   

Za potrebe pravilne interpretacije predmetnega Dogovora se mreža definira kot ena enota, ne glede na število 

posameznih kosov, ki jo sestavljajo. 

Posamezna mreža na območju gospodarskega ribolova znotraj NR Strunjan lahko postavljena največ 24 ur. 

V primeru napovedanega slabega vremena je potrebno mrežo predhodno dvigniti oz. je glede na vremenske 
razmere sploh ne postaviti.  
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Postavljene mreže morajo biti označene. Jasno mora biti viden njihov začetek in konec ter registrska številka 

plovila. Navidezni signal, tj. označba mreže, ki je dejansko ni v morju, ni dovoljen in ga nadzorniki upravljavca 
lahko odstranijo.  

Ribič se s podpisom tega Dogovora zavezuje, da bo spoštoval vsa njegova določila, vključno s prostorskimi 
in časovnimi omejitvami izvajanja ribolova. 

 

 
5. člen 

      (termini dovoljenega ribolova) 
 

Upravljavec najkasneje do 1. februarja sporoči termine dovoljenega ribolova v spomladanskem in jesensko – 
zimskem obdobju za tekoče koledarsko leto.  

O terminih dovoljenega ribolova upravljavec najkasneje do 1. februarja pisno obvesti vse podpisnike tega 
Dogovora in informacijo objavi na svoji spletni strani (www.parkstrunjan.si), prav tako pa o terminih 

dovoljenega ribolova obvesti tudi ribiško inšpekcijo in Zavod RS za varstvo narave.  

 
 

6. člen     
(spremljanje stanja ulova in posebnosti) 

 
Ribič se zavezuje, da bo redno spremljal in na obrazcu, ki je priloga tega Dogovora (Priloga 2), beležil svoj 

ulov na območju gospodarskega ribolova znotraj NR Strunjan in opažene posebnosti ter o ulovu in opaženih 
posebnostih poročal upravljavcu.  

 

 
7. člen 

       (sodelovanje z upravljavcem) 
 

Upravljavec najmanj dvakrat letno organizira sestanek z ribiči – podpisniki tega dogovora, in sicer v  
najkrajšem možnem času po zaključku posameznega obdobja dovoljenega ribolova.   

Sestanek je namenjen temu, da se upravljavcu predajo podatki o spremljanju stanja ulova in posebnosti  ter 
poda ocena sodelovanja in morebitne predloge za njegovo izboljšanje.   

Ribič se s podpisom tega Dogovora zavezuje, da bo vestno in dosledno sodeloval z upravljavcem pri  izvajanju 

nadzora na območju gospodarskega ribolova znotraj NR Strunjan ter upravljavca ažurno obveščal o 
morebitnih opaženih kršitvah varstvenega režima in drugih nepravilnosti, ki bi lahko imele negativen vpliv na 

varstvene cilje zavarovanega območja.  
 

 
8. člen 

       (trajanje Dogovora in njegovo prenehanje) 
 

Predmetni Dogovor prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 

Dogovor se sklepa za določen čas enega koledarskega leta in se samodejno podaljša za nadaljnje koledarsko 
leto, v kolikor nobena izmed strank Dogovora ne odpove z odstopno izjavo, ki jo mora pisno podati drugi 

stranki najkasneje do 1.12. tekočega leta za naslednje koledarsko leto.  

Dogovor samodejno preneha veljati v primeru, če ribič izgubi dovoljenje za gospodarski ribolov, in sicer z 

dnem prenehanja veljavnosti dovoljenja za gospodarski ribolov. V kolikor ima ribič več dovoljenj za 
gospodarski ribolov, Dogovor preneha veljati, če ribič izgubi vsa dovoljenja, in sicer z dnem prenehanja 

veljavnosti zadnjega dovoljenja za gospodarski ribolov. 

Predmetni Dogovor preneha veljati v primeru, če ribič ravna v nasprotju s 4. členom tega Dogovora in v 

primeru, če ribič krši svoje obveznosti po 6. členu tega Dogovora, in sicer na podlagi odpovedi upravljavca, 

brez odpovednega roka. O odpovedi Dogovora zaradi kršitev ribičevih obveznosti po tem Dogovoru, 
upravljavec pisno obvesti ribiča najkasneje v roku 30 – ih dni po ugotovljeni kršitvi. Dogovor preneha veljati 

z dnem vročitve odpovedi ribiču. 

http://www.parkstrunjan.si/
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Dogovor preneha veljati tudi v kolikor zakonodajalec ali pristojno ministrstvo spremeni režim izvajanja 

gospodarskega ribolova znotraj NR Strunjan na način, da bi bilo izvajanje predmetnega Dogovora v nasprotju 
s takšnimi spremembami. V takšnem primeru ta Dogovor preneha veljati z dnem uveljavitve teh sprememb. 

 
 

9. člen 

(spremembe in dopolnitve Dogovora) 
 

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembo ali dopolnitev predmetnega Dogovora. Kot 
druga pogodbena stranka, tj. ribič, se za potrebe sprememb ali dopolnitev predmetnega Dogovora šteje 

večina vseh ribičev, ki imajo z upravljavcem sklenjen predmetni Dogovor.  

Pogodbena stranka, ki želi spremembo oz. dopolnitev, predloži drugi stranki svojo obrazloženo zahtevo v pisni 

obliki, nakar stečejo dogovarjanja na enak način, kot so bila izvedena za potrebe uskladitve besedila 
predmetnega Dogovora.  

Sprememba oz. dopolnitev se realizira s sklenitvijo aneksa k temu Dogovoru.  

 
 

10. člen 
       (končna določba) 

Dogovor se sklepa v štirih enakih izvodih, od katerih prejme upravljavec tri izvode, ribič pa enega.  
 

 
 

 

 
 

V Strunjanu, dne ____________________ 
 

 
 

 
 

 

Javni zavod Krajinski park Strunjan,     Ribič 
Samanta Makovac, v.d. direktorja 

 
 

 
 

___________________________________   ________________________________ 
 

 

 
 

 
 

 

Prilogi:  

1. Grafični prikaz območja gospodarskega ribolova znotraj NR Strunjan in 

2. Obrazec za poročanje o ulovu in posebnostih.  
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PRILOGA 1: Grafični prikaz območja gospodarskega ribolova znotraj NR Strunjan 
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PRILOGA 2: Obrazec za poročanje o ulovu in posebnostih 

 

IME PRIIMEK; PLOVILO – pred izpolnjeno 

Datum ______________________   Območje ribolova (obkroži) I II 

Vrsta ribolovnega orodja (obkroži) GNS GTR LHP LTL FPO HAR FYK 

 

Tujerodne/redke/ogrožene vrste (obkroži opažene vrste) 

modra rakovica  Količina - število________ teža (kg)________ 

morski kunec  Količina - število________ teža (kg)________ 

strelka   Količina - število________ teža (kg)________ 

hrustančnice (spodaj na črti navedi ime)    

__________________ Količina - število________ teža (kg)________ 

jastog   Količina - število________ teža (kg)________ 

kalapa   Količina - število________ teža (kg)________ 

želva   Količina - število________ teža (kg)________ 

morski mesec  Količina - število________ teža (kg)________ 

delfin   Količina - število________ teža (kg)________ 

vranjek   Količina - število________ teža (kg)________ 

 

Namnožitve (obkroži) 

rebrača  uhati klobučnjak morski klobuk      morska cvetača plankton/cvetenje 

 

Pomori (obkroži; napiši ime vrste) 

leščurji  morski travniki  školjke_________________ raki____________________ 

 

Sluzenje morja (obkroži)  DA  NE 
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Anoksije (obkroži)   DA  NE 

 

Ulov (obkroži ulovljene vrste) 

sipa        Količina - število________ teža (kg)________ 

ligenj                   Količina - število________ teža (kg)________ 

brancin    Količina - število________ teža (kg)________ 

orada    Količina - število________ teža (kg)________ 

ovčica (mormora)  Količina - število________ teža (kg)________ 

ribon    Količina - število________ teža (kg)________ 

špar    Količina - število________ teža (kg)________ 

morski list   Količina - število________ teža (kg)________ 

morska bogomolka   Količina - število________ teža (kg)________ 

salpa     Količina - število________ teža (kg)________ 

ciplji     Količina - število________ teža (kg)________ 

moškatna hobotnica   Količina - število________ teža (kg)________ 

hobotnica                                      Količina - število________ teža (kg)________ 

__________   Količina - število________ teža (kg)________ 

__________   Količina - število________ teža (kg)________ 

 

Opažanja kršitev varstvenega režima 

 

Ostale posebnosti/opažanja 


