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Uvod 
 
Strunjanski krajinski park z okolico je priznan dragocen del slovenskega obalnega območja z 
izjemnimi prostorskimi kvalitetami, pomembnimi na nacionalni ravni. 
Za prostorski načrt območja krajinskega parka Strunjan so že izdelane strokovne podlage s 
smernicami za celostno ohranjanje naravne in kulturne dediščine. 
S tem prispevom poskušamo razširiti priporočila in iščemo ideje za dodatno programsko 
obogatitev kraja. 
  
Vsi razvojni posegi urejanja tega prostora zahtevajo kritično analizo z upoštevanjem načel, ki 
omogočajo dolgoročno in v širšo regijo vključene ambiciozne cilje. Za zagotovitev kulturnega, 
homogenega in simbolnega pomena tega prostora  mora v isto obravnavo segati ne le 
omejeni zaščiteni krajinski park ampak ves okoliški prostor, ki je v vidnem polju solin in 
vizuelno ter funkcionalno vpliva na celovitost območja. 
 
 
Stanje večjih obstoječih programskih sklopov: 
 
- Eno od v območje  uspešno vključenih programov je zdraviliški in rekreativni turizem 
  katerega dejavnosti zastopajo Terme Krka Strunjan. Potrebno je nadgradnje v višjo    
  kategorijo in povečanje zmogljivosti, katero bi varovano območje še lahko sprejelo.  
- Pereča je ureditev mirujočega prometa. 
- Solinsko polje in pomol Stjuže čakata sanacijo in dodatne programske oživitve. 
- Južno območje  avtocampa in pozidave nujno zahtevata temeljito rekonstrukcijo. 
- Center Strunjana ni oblikovan, manjkajo novi javni programi. 
- Programska raba kraja ni zadostna. 
 
 
 



Predlogi za urejanje obravnavanega prostora 
  
Izhajamo iz  zastavljenih in delno tudi že izvajanih ciljev kot so: 
 
- Spoštovanje obstoječih naravnih kvalitet in nadgradnja prepleta posebnosti kraja.      
- Omogočanje razvoja z večjim izkoristkom danih naravnih vrednot in razširitev ustreznih  
  gospodarskih dejavnosti. 
- Zadržanje in poglabljanje intimnosti in ambientalne raznolikosti posameznih značilnih  
  ambientov krajine. 
- Navezava območja, kot specifične kvalitete na širšo slovensko obalo in zaledje, prometno  
  in programsko. 
 
Osnovno načelo urejanja je, da je v vsakršni poseg potrebno vnesti sodobnost, inovativnost 
in atraktivnost a vedno z najvišjem spoštovanjem in vključevanjem narave in dediščine v 
mikro in makro ambientu.  Planiranje naj zavzame dolgoročno trajnostno usmeritev. 
Potrebno je omogočiti novo in nadomestno gradnjo v okolici, ki bi omogočala nujno sanacijo 
in razvoj varovane krajine. 
Intenzivirati naravno pridelavo, podpreti razvoj kmetij in vključevati trženje lokalnih pridelkov 
v nove programe. 
 
V nadaljevanju smo se poskusili opredeliti  do posameznih  sestavnih, karakterističnih 
območij obravnavane cone na povsem idejnem, sugestivnem nivoju. 
 
 
1A 
KRKA –TERME 
 
Pomembno območje urejanja Strunjanskega  krajinskega parka je širši prostor kompleksa 
Terme Krka, ki uspešno poslujejo že ves čas obstoja.  
Atraktivnost in sedanje stanje urejenosti parkovne lokacije hotelskega kompleksa, narekuje 
dodaten dvig tržne kategorije z energičnim a posebno subtilnim, dolgoročno postopno 
izvedljivim, zanimivim krajinsko - urbanim urejanjem. 
 
Sam hotel v parku ima že zanimivo dopolnitev v drobni strukturi apartmajskih hišic (arhitekta 
Mihevca), ki jih je brez dvoma potrebno ohraniti, saj zagotavljajo prijetno mediteransko 
bivalno ozračje v zelenju. 
Tujek je objekt depandanse Vila Park, južni paviljon restavracije pa tudi nima podobe 
ustrezne kvaliteti prostora. 
Problem je urejanje mirujočega prometa. 
Med načela urbanizacije spada čimmanj opazna umestitev avtomobilov in novogradnje   
z dimenzijami ustreznimi obstoječi krajinski strukturi.  
Povečanje spalnih kapacitet in tudi sedanji program pa zahtevajo še dodatna parkira mesta.  
 
Predlagamo izključitev parkiranja ob cesti vzdolž Stjuže in izvedbo velike podzemne etaže 
(S-J) pod celotnim področjem današnjih športnih igrišč in terasnega parkirišča (v treh 
podzemnih, med seboj povezanih, poljih), seveda tako, da vsa drevesa ohranimo. Pod igrišči 
bi bila garaža enonivojska, pod sedanjimi parkirišči pa dvo do tri nivojska (odvisno od  
konfiguracije terena in najvišjega nivoja plime). 
 
Dodatne spalne kapacitete bi umestili v novih objektih (1Aa) na današnjem delu športne 
cone in parkirišča, to je nad novo garažo (1Ab). Skupne rekreacijske programe in dvorane 
pa bi zgradili nad zakloniščem za hotelom ob severni meji parcele (1Ac) ob upoštevanju 
ustrezne vizualne prisotnosti v prostoru. 
Servisno območje hotela je potrebno arhitekturno-krajinske obdelave in zastiranja z 
drevesi. 
 



 

 
pogled na kompleks Terme - Krka 

 
umestitev novih objektov (1Aa) v območju Term - Krka 
 
 
 
Atrakcija območja bi lahko bila v povečanju skupnih programov – bazena in vzporednih 
dejavnosti (1Ad), ki bi jih umestili na severo - zahodni vogal v izpostavljen podaljšek 
obstoječega hotelskega objekta in to na zanimiv, drzen način tako, da bi ustvaril novo, 
sodobno, atraktivno arhitekturno-krajinsko kvaliteto. Bazen bi bila zareza v gozdu s previsno 
konzolo proti morju, s padajočim vodnim izlivom, ki bi ustvarjal vizualni vtis pretakanja vode 
iz prednjega robu bazena v morje (le navidezno). S tem bi ustvarili edinstven mikro ambient 
in tudi zanimiv urbani poudarek (znak) iz okoliških vizur. 
  



 
pogled iz konzolnega dela bazena 
 
 
Za vzpostavitev primernih odnosov med objekti bi odstranili ali rekonstruirali depandanso Vila 
Park ob hotelu. Južni paviljon z restavracijo bi nadomestili z ambientalno - arhitekturno 
kvalitetnejšim enoetažnim objektom (1Ae). 
Celotna kompozicija takega naselja, naj bo zastrta z mediteranskim zelenjem (pinije, borovci 
ciprese...), obstoječim in dodanim. 
Južna dovozna cesta, vključno z dovozom do hotela, se razbremeni vseh parkirnih mest in 
se dopolni v intenzivni drevored (kjer pinije manjkajo).  
 
 
1B 
Vila Tartini je potrebna skrbne obnove.  Na severnem delu bi ji dodali manjši bazen v 
sorodni izvedbi kot veliki bazen pri hotelu Svoboda, to je s konzolnim podaljškom nad plažo 
in prelivom preko roba.  
 
 
1C 
V severovzhodnem delu območja nad  Stjužo, kjer je zastareli obstoječi hotel Laguna z 
restavracijo, se predvidi novogradnja – design hotel visoke kategorije z vkopano garažo v 
hribu - v obliki in merilu, ki ustreza ambientu in ohranja vsa obstoječa velika drevesa.    
  
Na zahodnem zaključku ceste ob Stjuži, ob pomolu, predlagamo prostorski akcent (1D), 
mogoče kot plažni servis v pritličju in nad njim odprt razgledni stolp s kavarnico. 
Severno območje ob Stjuži, kjer je parkirišče, bi bilo potrebno krajinsko parkovno urediti, 
tudi kot možnost prireditvenega prostora s paviljonom – bifejem in s parkiranjem le ob 
posebnih prireditvenih dogodkih (1E). 
  
 



2 
Veliki zahodni pomol - nasip, ki zapira Stjužo je potrebno preurediti v zaključnem južnem 
območju. To je precej degradiran element v obravnavanem krajinskem parku. 
Objektu restavracije je treba odstraniti vse prizidke in ga rekonstruirati v lahkotnejši paviljon 
(2a), dostop z vozili pa omejiti le za dostavo. 
Južni servisni del nasipa (pred mostičem na soline bi krajinsko uredili z vrsto dreves in novi 
nasuti mali pomol (2b) utrdili s kamnitim zidom, kot privez za ribiške čolne. 
Za shrambo plavajočih boj pa naj se uredi nov ustrezen paviljon (2c) in uredi okolico    
z urbano opremo. 
 

obstoječe stanje drevored in nov gostinski paviljon 
 
 
 
3 
Soline 
Solinam dajemo, po izvedenih sanacijskih delih, večji pomen z dodano primerno vsebino. 
Izkoristimo Strunjanski potok – plovno korito tako, da mu na vzhodnem robu solin  
oblikujemo pristan za istrske čolne (z zagotovljenim pretokom vode) – batane namenjene 
najemu turistom, šolam itd...(3a).  
Ob tem programu v vzhodni – notranji coni mrtvih solin in prometnem križišču predvidimo 
Turistično-kulturni cener (3b) - paviljonsko zazidavo v parku z naslednjo vsebino:  Info 
turistično točko, razstaviščem in razširjenim muzejem solin, prostorom za šolske delavnice 
povezane s solinami, trgovinico s soljo, solnimi proizvodi ter spominki, manjšim projekcijskim 
prostorom z zgodovino solin, upravo itd.  - program tipičen za bogatejšo predstavitev in 
oživljanje območja. 
 
Iz tega centra uredimo peš pot do obstoječih solinskih hišic, ki so pravkar urejene in 
morebitnih novih. Ne dolgo tega je že v dveh hišicah odprt podoben a skromen program, kot 
ga predvidevamo v centru (3b). Vendar menimo, da bi bil potreben večji, obsežnejši kulturni 
center takoj ob vstopu v krajinski park, ki je tudi prometno lažje dostopen  in bi obstoječi 
program v solinskih hišicah bil le dopolnilni – bolj specifičen. 
 
  
4 
Center Strunjana ob cestnem vozlišču 
Strunjan nima pravega urbanega središča. Delno so javni programi umeščeni v sklop 
obstoječih hiš v trikotniku med cestami ob križišču (4a).  V tem prostoru je možna manjša 
dodatna pozidava  v sorodni obstoječi  mediteranski strukturi. Dodatni javni program poleg že 
omenjene turistične točke ob solinah (3a) umeščamo v prostor med krajevno cesto z 
drevoredom in obstoječo zazidavo oziroma staro notranjo cesto (4b). V tem območju bi med 
zelenimi površinami, kot razširitvami drevoreda umestili javne in športne programe z delno 
vkopanimi parkirnimi površinami. Tu bi bil tudi prostor za lokalno tržnico z bogato domačo 
eko ponudbo pridelkov lokalnih kmetij. To zemljišče ob sami cesti je še najlaže žrtvovati za  
pozidavo. 
 
 



5 
Drevoredi, peš in kolesarske poti 
Posebno pozornost namenjamo zelenju in drevoredom v območju. Značilni zaščiteni 
drevored ob krajevni cesti mora postati drevored lokalne ceste z izgradnjo obvoznice.  
Dopolniti ga je treba proti vzhodu in zahodu in zato delno preurediti neposredno zemljišče ob 
cestišču. Ob njem naj bo speljana še peš in kolesarska pot, ki bi bila vključena v mrežo za 
sprehode ter kolesarjenje po obstoječih poteh okoliških gričev, kjer so zelo lepe vedute.        
 

 

obstoječe stanje – luči kvarijo vizuro  
  

predlog ograje z osvetlitvijo v ročaju predlog ograje z osvetlitvijo v ročaju – po noči  
 
 
Pešpot nad klifi je izjemno pomembna rekreacijska poteza in bi jo bilo potrebno krajinsko 
dopolniti (ograje, razgledišča s klopmi, sanitarije...) in bolje navezati na zazidalna območja. 
Pot poteka nad klifi od Pacuga preko Strunjanskih solin s Stjužo na Strunjanski klif, mimo 
zaliva svetega Križa naprej in mimo rta Ronek do Izole.  
 
Druga zanimiva pot je med nepremičninami kulturne dediščine. Povezovala bi novi 
mostovž nad arheologijo San Basso, se dvignila do kapelice in cerkve Sv. Marije 
prikazovanja s samostanom in se nadaljevala mimo arheološkega najdišča Borgola 
(raziskanega in prezentiranega) in do zaščitenih domačij (Strunjanj št.:101, 114,79, 81,80, 
94, 95), ter po pešpoti izvedeni ob zaščitenem drevoredu nazaj proti solinam. 
Večji del te poti je uporaben tudi za kolesarje. 
 
Kolesarji 
Kolesarske poti je potrebno sistemsko urediti, saj se ta panoga rekreacije intenzivno razvija. 
Ena glavnih kolesarskih poti, ki bi bila lahko opremljena z avtomatiziranimi točkami za 
izposojo koles, bi potekala od začetka kopališča ob pomolu Stjuže, ob dovozni cesti k 
termam Krka, mimo centra Strunjana in južno ob solinah do hotela Salinera (ko se dvigne po 
serpentinah proti Piranu). Celoten profil prometnice ob Stjuži in solinah mora imeti poleg 
avtomobilske in peščeve, samostojno traso za kolesarje umeščeno v trovrstnem drevoredu. 



Zato je potrebno na jugu pas med cesto in solinami nasuti, saj je, žal, obstoječa  pozidava 
preblizu cestišča. 
Peš in kolesarska pot je tudi stara trasa želežniške proge Parenzana Trst-Poreč, ki je 
potrebna ureditve. 
 
Samo cestno križišče – vozlišče ob centru bo potrebno po izgradnji hitre ceste racionalizirati 
in preurediti v prijaznejšo krajinsko obliko, tudi pešcu in kolesarju prijetno. 
 
Območje ima bogato pridelavo mediteranskega sadja in zelenjave. Potrebno je razšititi in  
podpirati pridelavo z bolj organiziranim trženjem (tržnica v centru Strunjana, točka  4, ter 
povezana v sistem turističnih kmetij).  
V vidnem polju Strunjanske doline pa bi morale biti postavitve pokritih toplih gred omejene na 
točno določeno (manjšo) velikost, da ne bi dominirale v pogledih, zato bi morali pridelavo 
prilagoditi temu pogoju.  
 
 
6 
Prostor obstoječega avtocampa – počitniških hišic 
Avtocamp južno od solin je tragikomično urejen. Prav gotovo tak ne spada ob kulturno 
krajino. Treba je izdelati program sanacije tega območja: vse »hišice« odstraniti in izdelati 
krajinsko ureditev tako, da bo camp sodoben: v terasah z vrstami dreves, od koder se pozimi 
prikolice umaknejo – preselijo v drug, za to določen prostor. Druga možnost je izgradnja 
ustreznega, apartmajskega naselja na tem mestu - gabaritno nizkega, drobnega v merilu, 
mediteranskega v oblikovanju.  
Od ureditve tega prostora je veliko odvisna odličnost celotnega krajinskega parka. 
 
 

 
 
 
 
 
 
7 
Južni rob solin ima ob cesti tri med seboj sprte objekte, od katerih je posebno vizualno 
nasilen centralni blok s počitniškimi apartmaji. Predvidevemo, da rušenje tega novega 
objekta ne bi bilo realno, kljub dejstvu, da moteče obtežuje s svojo banalno 
predimenzioniranostjo ves solinski prostor.  
Treba je ukrepati tako, da se ta dominantnost zmanjša s preureditvijo fasade (materijalno in 
barvno) in po vsej dolžini južnega roba solin zasadi drevored in skupine cipres, kar bi vsaj 
delno prikrilo neoblikovane objekte v tem pasu. Možna sanacija te vedute bi bila tudi delna 
dozidava tlorisnega gabarita ob rekonstrukciji fasade obstoječe stavbe, skupaj z izvedbo 
vkopanih parkirišč v hribini, vendar v zelo kontroliranem, subtilnem oblikovanju. 
 



 
             obstoječe stanje 
 

 
             nov drevored vzdovž ceste – zaslon neustrezne gradnje 
 
 
 
 
8 
Okolica območja in nove zazidalne možnosti 
Poskušamo nakazati smer, kako bi se, kljub vsem omejitvam, omogočil razvoj območja z 
možnostmi za gradnjo novih, omejenih stanovanjskih kapacitet.  
Za sam krajinski park naj strogo veljajo načela, ki zagotavljajo obnovo kmetij in hiš v 
ustreznem merilu in oblikovanju in ne dopuščajo novih gradenj izven omejenih, za to 
določenih parcel z javnim programom. 
Nove individualne hiše si predstavljamo izven krajinskega parka, kot gručaste zaselke v 
zelenju na pobočjih in sedlih ob obronkih gozda, na mestih in v oblikah, ki ne izstopajo, 
vendar  zagotavljajo visoko kvalitetne bivalne pogoje.    
Zato je potrebno predhodno določiti načela gradnje, raziskati možnosti lokacij in 
infrastrukure, ter pripraviti zazidalne načrte. Na ta način bi zagotovili možnost določenih 
potrebnih, sanacijskih rušitev v samem območju krajinskega parka in kvalitetno selitev na 
novo, že pripravljeno lokacijo v neposredni bližini krajinskega parka. 
 
 
 
 
 



9 
Arheologija San Basso 
Arheološka dediščina je še dodatna neizkoriščena dragocenost obravnavanega območja.  
Ostanke rimske vile pod vodo je potrebno prezentirati - nevidno dediščino spremeniti v vidno: 
podvodne strukture raziskati, očistiti, tehnološko zaščititi z injektiranjem in stabiliziranjem 
kamnitih ostalin, zagotoviti javnosti vpogled v to dediščino na pregleden način iz vrha. Visok 
steklen mostovž preko območja dediščine, s temeljenjem izven ostalin, bi bila ena od 
možnosti. 
 

 
pogled na zaliv s predlogom dveh konzolnih bazenov in pomola na območju arheologije San Basso 
 
 
10 
Sidrišče za plovila 
Za sidrišče plovil na bojah je najprimernejše območje na jugu zaliva ob hotelskem naselju 
Salinera, Možno je le manjše število privezov, saj je zaliv majhen in je potrebno upoštevati 
vplivno območje školčišča. Nujen je dogovor in strokovna razmejitev območij s tamponskim 
pasom med obema funkcijama. V razmejitev je potrebno vključiti tudi cone za plavalce 
kopališč.   
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