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OBRAZLOŽITEV

Pravna podlaga za sprejem Načrta upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018 - 2027 (v 
nadaljnjem besedilu: načrt upravljanja) je tretji odstavek 60. člena Zakona o ohranjanju narave, 
(Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14; v 
nadaljnjem besedilu: ZON) v zvezi s tretjim odstavkom 21.a člena Uredbe o Krajinskem parku Strunjan 
(Uradni list RS, št. 107/04, 114/04 – popr., 83/06, 71/08, 77/10 in 46/14 – ZON-C; v nadaljnjem 
besedilu: uredba).

Načrt zavarovanega območja temelji na analizah stanja, ki jih je pripravil upravljavec zavarovanega 
območja (analiza stanja naravnih vrednot, analiza stanja biotske raznovrstnosti, analiza pritiskov in 
tveganj za zavarovano območje, analizi predosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, na dokumentih, ki 
jih kot strokovne podlage pripravijo strokovne službe ter drugih javno dostopnih podatkih. 

Načrt je v obdobju 2018 do 2027 podlaga za letne programe dela. Sprejme ga Vlada RS. 

V skladu s sedmim odstavkom 53. člena ZON mora krajinski park imeti načrt upravljanja. 60. člen 
ZON-a določa, da je načrt upravljanja zavarovanega območja programski akt, s katerim se določijo 
razvojne usmeritve, način izvajanja varstva, rabe in upravljanja zavarovanega območja ter 
podrobnejše usmeritve za varstvo naravnih vrednot na zavarovanem območju, ob upoštevanju potreb 
razvoja lokalnega prebivalstva; na podlagi akta o zavarovanju sprejme načrt upravljanja zavarovanega 
območja organ, ki je sprejel akt o zavarovanju; načrt upravljanja zavarovanega območja, ki ga je 
ustanovila država, sprejme Vlada z uredbo; lokalne skupnosti na zavarovanem območju sodelujejo v 
postopku sprejemanja načrta upravljanja iz prejšnjega odstavka z mnenjem; predlog načrta upravljanja 
zavarovanega območja pripravi upravljavec na podlagi akta o zavarovanju in ob strokovni pomoči 
organizacije, pristojne za ohranjanje narave. 61. člen ZON določa, da je načrt upravljanja podlaga za 
urejanje prostora in rabo naravnih dobrin in mora vsebovati:

- celovito oceno stanja narave, posegov in dejavnosti ter ekonomske in socialne strukture 
prebivalstva,

- oceno stanja naravnih vrednot na zavarovanem območju, 
- oceno stanja na vplivnem območju, 
- določitev načinov uresničevanja nalog varstva na zavarovanem območju in ukrepov za 

izboljšanje in preprečevanje škodljivih vplivov na vplivnem območju,
- določitev podrobnejših razvojnih usmeritev in načini njihovega uresničevanja s prednostnim 

upoštevanjem tradicionalnih načinov rabe in opravljanja dejavnosti,
- smernice za povezovanje sektorskih načrtov gospodarjenja z naravnimi dobrinami,
- določitev varstvenih usmeritev za trajnostni razvoj dejavnosti,
- določitev načinov financiranja za zagotavljanje namenov varstva in razvoja,
- umestitev in konkretizacijo varstvenih režimov v prostor, 
- program izvajanja načrta upravljanja.

Podrobnejšo vsebino načrta upravljanja določa drugi odstavek 21. člena uredbe, ki vsebuje.
-       program dela državne gospodarske javne službe iz 12. člena uredbe, s katerim se 
natančneje opredelijo naloge in terminski plan njihove izvedbe;
-       program obnove in vzdrževanja infrastrukturnih objektov v parku glede na njihovo 
namembnost;
-       uskladitev programov gospodarjenja in upravljanja v ožjih zavarovanih območjih;
-       raziskovalni program in program monitoringa;
-       pogoje obiskovanja ter pogoje za uporabo vozil in plovil;

-       prostorska umestitev varstvenih in razvojnih vsebin v kartografski obliki;
-       oblika poročila o izvajanju načrta upravljanja parka iz prejšnjega člena;
-       program izvajanja neposrednega nadzora.
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Javni zavod redno spremlja napredek pri izvajanju načrta upravljanja in o tem poroča vsako leto 
pristojnemu ministrstvu v okviru poročanja o izvedbi letnega programa dela ter leta 2023 in 2028, ko 
poda pristojnemu ministrstvu celovito poročilo o izvajanju. S tem poročilom se seznani tudi lokalne 
skupnosti. 

V poročilih mora javni zavod podati tudi oceno ali bi bilo treba načrt upravljanja zaradi novih razmer 
prilagoditi. V tem primeru javni zavod pripravi spremembe načrta upravljanja, ki se sprejemajo na enak 
način kot načrt upravljanja.

Vsa poročila o izvajanju načrta upravljanja se objavijo na spletnih straneh upravljavca.

Za uresničevanje je treba zagotoviti finančne vire iz državnega proračuna, donacij, razvojnih skladov, 
mednarodnih programov in lastnih dejavnosti. 

Potrebna finančna sredstva za izvajanja načrta upravljanja po virih financiranja. 

SREDSTVA 
PO 
PRIORITETAH

Sredstva za 
oprav l jan je  javne 
službe

Projektna 
sredstva

Lastna 
sredstva

Sektorski 
programi

Skupaj vsa 
sredstva

Prioriteta 1 1.895.709 € 614.260 € 296.000 € 1.095.000 € 3.900.969 €
Prioriteta 2 113.800 € 180.400 € 13.000 € 0 € 307.200 €
Prioriteta 3 172.626 € 1.494.900 € 359.520 € 120.000 € 2.147.046 €
SKUPAJ 2.182.135 € 2.289.560 € 668.520 € 1.215.000 € 6.355.215 €
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Na podlagi tretjega odstavka 60. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) in v zvezi s tretjim odstavkom 21.a 
člena Uredbe o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 107/04, 114/04 – popr., 83/06, 71/08, 
77/10 in 46/14 – ZON-C) sprejme Vlada Republike Slovenije  

Uredbo
o načrtu upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018 - 2027

1. člen

S to uredbo se sprejme načrt upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018 - 2027 (v 
nadaljnjem besedilu: načrt upravljanja).

2. člen

Načrt upravljanja je programski akt in določa razvojne usmeritve, načine izvajanja varstva, rabe in 
upravljanja zavarovanega območja ter podrobnejše usmeritve za varstvo naravnih vrednot. Upošteva 
se pri urejanja prostora, opravljanju dejavnosti ter upravljanju, rabi in gospodarjenju z naravnimi 
dobrinami v parku, pri ohranjanju krajinske pestrosti ter pri izvajanju gospodarskih in drugih javnih 
služb v parku.

3. člen

Načrt upravljanja je kot priloga sestavni del te uredbe. 

4. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.: 007-195/2018
Ljubljana, dne ….2018
EVA 2018-2550-0057

                                                                                          Vlada Republike Slovenije
                                                                                                  dr. Miro Cerar l.r.
                                                                                                   Predsednik

Priloga 
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