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1. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PROJEKTNE NALOGE 

Sklop 1: 
 
Delavnica za obravnavo strokovnih podlag in opredelitve ključnih prednosti, pomanjkljivosti, 
priložnosti in groženj (SWOT) prostorskega razvoja območja Strunjan;  
 

- Zagotovitev dvorane, tehnične opreme (računalnik, diaprojektor) 
- Zagotovitev geodetskih načrtov za pripravo strokovnih podlag (vključno z prikazom stanja 

prostora) in pripravo strokovnih rešitev sklopa 2 
- Zagotovitev pogostitve za 30 ljudi 
- Program srečanja 
- Vabila za udeležence in njihovo razpošiljanje 
- Moderiranje SWOT delavnice 
- Poročilo o delavnici 

OBSEG STORITEV 

Sklop 1:  

Naloga je obsegala izvedbo delavnice za deležnike (stakeholderje) in je namenjena javni obravnavi 

strokovnih podlag (strokovne podlage niso predmet tega naročila) in opredelitvi ključnih prednosti, 

pomanjkljivosti, priložnosti in groženj (SWOT) prostorskega razvoja območja Strunjan.  

Zahtevane aktivnosti: 

- Zagotovitev dvorane, tehnične opreme (računalnik, diaprojektor) 
- Zagotovitev geodetskih načrtov za pripravo strokovnih podlag (vključno z prikazom stanja 

prostora) in pripravo strokovnih rešitev sklopa 2 
- Zagotovitev pogostitve za 30 ljudi 
- Priprava programa srečanja, v sodelovanju z naročnikom, 
- Priprava vabil za udeležence in njihovo razpošiljanje 
- Moderiranje SWOT delavnice 
- Priprava poročila z delavnice 
- Priprava fotoarhiva  dogodka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. UVOD 

 

Namen projekta SHAPE je usmerjen v obravnavno problematike trajnostnega razvoja na 

območju Jadrana, natančneje v krepitev institucionalne podpore za varstvo in upravljanje 

naravnih in kulturnih virov ter preprečevanja tveganj, z željo po vzpostaviti večnivojskega in 

medsektorskega sistema upravljanja obalnih območij, ki bo usmerjen v racionalno rabo virov 

in bo sposoben reševanja konfliktov med različnimi rabami.  

V okviru delovnega sklopa štiri, ki, ki je usmerjen v Morsko prostorsko načrtovanje in njegovo 

usklajevanje z integralnim upravljanjem z obalnim območjem in prostorskim načrtovanjem 

na kopnem, se bo na območju Krajinskega parka Strunjan izvedel piloti projekt. Vsebina 

samega pilotnega projekta je Regionalni razvojni center definiral v sodelovanju z Občino 

Piran, Uradom za okolje in prostor in Javnim zavodom krajinski park Strunjan. Na podlagi 

izvedenih aktivnosti bo nastal dokument, ki bo služil kot metodologija  pomorskega 

prostorskega načrtovanja na obravnavanem območju. 

 
Območje Krajinskega parka Strunjan je nedvomno eno najbolje ohranjenih območij naše 

obale, ki jo pesti visoka stopnja stihijske razpršene gradnje v priobalnem pasu. Gre za dvojni 

problem, ki se medsebojno podpira saj ne zgubljamo samo kulturno dediščino, temveč hkrati 

uničujemo kulturno krajino in naravne vrednote, kar celotni pokrajini zmanjšuje privlačnost, 

še več tudi vrednost, ne samo v turističnem smislu.  

 

Zato je celovita obravnava tega območja, katere cilj je zajezitev  stihijske gradnje in ohranitev 

kulturnih in naravnih vrednot ter prebivalcem omogočati sodoben način življenja, zelo  

pomembna za to področje in hkrati za vso slovensko Istro. Po načelih trajnostnega razvoja in 

kulturnega turizma je potrebno pripraviti tak program in načrt razvoja, da bo vsak nadaljnji 

prostorski poseg, preprečeval stihijo in večal vrednost kulturne in naravne krajine. To pa 

pomeni, da je treba prepoznati spregledane prostorske kvalitete, analizirati in reševati 

nakopičene probleme in pripraviti predloge za sonaraven prostorski razvoj. 

V skladu z najnovejšimi spoznanji stroke (fenomenologija čutov - Pallasmaa) in (kritični 

regionalizem – Frampton) ter razvito lastno prostorsko metodologijo (Sporočila prostora, 

ARCHE arheologija - arhitektura Rožič, Pleterski, Likar, Ostan, Štular, založba ZRC SAZU, 



 

 

Ljubljana 2008), je bil v prvi fazi projekta analiziran konkretni prostor. Pripravljena so bila  

izhodišča za nadaljnje delo. Nadaljnje delo bo temeljilo  na priporočilih in smernicah 

strokovnjakov pooblaščenih institucij in želje in mnenja prebivalcev, ki so bila pridobljena na 

sestankih in delavnici (Swot analiza).   

 

3. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENSKE ISTRE 

 

3.1. LEGA IN RELIEF 

 

Slovenska Istra se razteza na jugozahodnem delu Slovenije in zavzema 384,34 km2. Zaradi 

lege ob morju, kaže izrazite sredozemske poteze. Najpomembnejši del Slovenske Istre je 

flišno gričevje, nižje ležeče ravnine, pa so holocenske naplavine potokov in rek Rižane, 

Badaševice, Dragonje in Drnice. Osrednje flišno gričevje z vmesnimi dolinami in dolinicami so 

preoblikovali vodotoki, saj sta tako lapor kot tudi peščenjak, ki sta osrednji sestavini fliša, 

slabo odporni proti vodni eroziji. Dano območje je pomembno preoblikoval tudi človek. Ob 

izlivih rek so se v preteklosti razvili obsežni kompleksi solin, zaradi česar je prišlo do odmika 

prvotne obalne črte. K temu je pripomogla tudi gradnja pristanišč, povečevanje kmetijskih 

površin, v gričevju pa so nastale kulturne terase.  

 

Na območju Slovenske Istre so se oblikovala tri porečja: porečje Rižane, Dragonje in 

Badaševice. Zaradi deloma kraškega porečja Dragonje in Rižane, imata reki v poletnem času 

nizek pretok, kar predstavlja predvsem v poletnem času, ko poraba vode naraste, enega 

izmed ključnih problemov območja. 

 

3.2. PODNEBJE IN RASTJE  

 

Slovenska Istra ima zaradi bližine morja submediteransko podnebje, za katerega so značilna 

vroča podnebja in blage zime. Najtoplejši mesec je julij, takrat se temperatura ob obali 

dvigne na približno 25°C, v zaledju pa je temperatura nekoliko nižja. V poletnem obdobju je 

vreme stanovitno, saj prevladuje anticiklonalni tip vremena. Najhladnejši mesec je januar, 

temperature so takrat približno 3°C, podobne so tudi v notranjosti. Največ padavin je v  



 

 

 

zahodnem delu, oktobra, na območju stika s Podgorskim krasom pa novembra. Količina 

padavin narašča od zahoda proti vzhodu, na zahodu pade približno 1000 mm/leto, na vzhodu 

pa 1200 mm/leto. Drugi višek padavin nastopi junija. Klub dokaj veliki količini padavin, pa se 

lahko poleti pojavo fiziološka sušnost (Pokrajine in ljudje, 2001).  

 

Naravna vegetacija Slovenske Istre je listopadna in submediteranska. Vzhodna območja 

pokrajine so poraščena z gozdom hrasta gradna in jesenske vilovine. Prisoten pa je še hrast 

cer in puhavec ter beli gaber. Gozd ima pomembno ekološko in erozijsko varovalno funkcijo 

(Pokrajine in ljudje, 2001).   

 

3.3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 

 

Območje Slovenske Istre je bilo že zelo zgodaj poseljeno, o čemer pričajo arheološke najdbe. 

Za razvoj območja pa sta bili pomembni predvsem obdobje pripadnosti Beneški republiki in 

habsburški monarhiji. Ena od osnovnih značilnosti prebivalstvene sestave Slovenske Istre je 

etnična pestrost, na katero so vplivale številne politične spremembe. Tu živi avtohtono  

italijansko prebivalstvo. Z odselitvijo dela Italijanov (približno 84 %), se je povsem spremenila 

narodnostna sestava. Poleg Italijanov, etično pestrost dopolnjuje še velik delež priseljenih 

Hrvatov, Srbov in Muslimanov (Pokrajine in ljudje, 2001). 

 

Naselja Slovenske Istre delimo na stara romanska mesta, nove urbanizirane soseske ter 

podeželska naselja. Središčna naselja so skoraj v celoti zgoščena vzdolž obale. V zaledju 

imajo nekoliko večji pomen le naselja Šmarje, Gračišče, Marezige, Črni Kal, Sveti Anton, 

Dvori, Gradin, sveti Peter in Boršt. Najpomembnejše mestno središče je Koper. Mesto se je 

po letu 1960 začelo širiti in se spojilo z okoliškimi naselji Semedela, Škocjan, Šalara, Žusterna 

in Olmo. Število prebivalcev se je danes povzpelo na 24.979 (SURS, 2011). 

 

V geografskem okviru se tradicionalni gospodarski razvoj deli na priobalni in zaledni pas. 

Pomembna panoga, na katero je bilo vezano priobalno prebivalstvo je bilo ribištvo. Stoletja 

pomemben gospodarski vir pa je bilo tudi solinarstvo. Šele v 19. stoletju se je v Izoli razvila 



 

 

pomembnejša industrija – predelava rib. Tako v priobalnem, kakortudi v zalednem pasu, je 

bila prisotna kmetijska dejavnost. Zaradi specializacije v kmetijstvu so se povečale njivske in 

travniške površine ter sadovnjaki. Zadnja leta pa se razvijajo dejavnosti vezane na obmorsko 

lego pokrajine. Sem sodijo ribištvo, pomorstvo ter pristaniška dejavnost. Vedno večjo 

pozornost se namenja tudi turizmu.  

 

4. OPIS OBRAVNAVANEGA OBMOČJA  

 

4.1. KRAJINSKI PARK STRUNJAN 

 
Razglasitve 

• Uredba o Krajinskem parku Strunjan; Ur.l. RS, št. 107/2004 (114/2004 popr.); 

• naravna vrednota Strunjanski klif, ev. št. 4802, z delom morja in neposrednim 

zaledjem se določi za Naravni rezervat Strunjan (v nadaljnjem besedilu: NR Strunjan); 

• naravna vrednota Strunjan – Stjuža, ev. št. 2846,  

• potencialno posebno ohranitveno območje Strunjanske soline s Stjužo, id. št. 

SI3000238, se določi za Naravni rezervat Strunjan – Stjuža (v nadaljnjem besedilu: NR 

Strunjan – Stjuža); 

• naravna vrednota Strunjan – Drevored pinij, ev. št. 141, se določi za Naravni 

spomenik1 Pinijev drevored (v nadaljnjem besedilu: NS Pinijev drevored) 

(Medmrežje 22). 

 

Krajinski park Strunjan leži na strunjanskem polotoku, katerega posebna značilnost je 

ohranjena kulturna krajina, ki se je pred intenzivno urbanizacijo ubranila s pomočjo 

kmetijstva in solinarstva. Polotok združuje vse značilne elemente flišne pokrajine obalnega 

območja. Po južnem pobočju polotoka so med skrbno obdelanimi kmetijskimi površinami 

razpršena skromna stanovanjska in gospodarska poslopja. Naplavno ravnico Strunjanskega 

potoka tvorijo soline in laguna, ki je svoj čas služila za ekstenzivno gojenje rib. Danes je 

                                                           
1 Naravni spomenik - (NS) je območje, ki vsebuje eno ali več naravnih vrednot, ki imajo izjemno obliko, velikost, 

vsebino ali lego ali so redek primer naravne vrednote (Medmrežje 23).. 



 

 

laguna Stjuža, skupaj s Strunjanskimi solinami, pomembna predvsem z vidika ohranjanja 

ogroženih habitatnih tipov, zato je bila opredeljena kot predlagano območje Natura 2000,  

 

ter z vidika ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter krajinske pestrosti območja. 

Pretežni del območja Strunjana je zaradi svojih naravnih in kulturnih značilnosti zavarovan 

kot krajinski park, ki ga upravlja v ta namen ustanovljeni javni zavod. 

 

V prejšnjem stoletju je bil Strunjan znan predvsem po zgodnji zelenjavi, danes pa postaja vse 

bolj znan po zlatem jabolku – kakiju in artičokah. Prazniku artičok je namenjen zadnji vikend 

v maju, prazniku kakijev pa vikend v prvi polovici novembra.  

 

Območje pilotnega projekta Krajnski park Strunjan (v nadaljevanju KPS) je zaradi svojih 

naravnih in kulturnih značilnosti, zavarovan kot krajinski park, ki ga upravlja ustanovljeni 

javni zavod. Območje je zavarovano od leta 1990, kot krajinski park pa razglašeno leta 2004. 

Obsega celotni Strunjanski polotok, od zaliva sv. Simon v Izoli do izliva potoka Roja v 

Strunjanu, vključno z 200 metrov širokim morskim pasom in Strunjansko laguno. Večji del 

območja leži v občini Piran, manjši del, pa se razteza v občino Izola. 

Ožja zavarovana območja znotraj parka: 

 

• Naravni rezervat Strunjan: Strunjanski klif z delom morja in neposrednim zaledjem 

• Naravni rezervat Stjuža: Strunjanske soline z laguno Stjuža 

• Naravni spomenik Pinijev drevored: dvostranski drevored pinij ob magistralni cesti 

 



 

 

Slika 1: Krajinski park Strunjan (Medmrežje 24). 

 

 

5. IZVEDENE AKTIVNOSTI 

 

Sklop 1 projektne naloge:  

 

Naloga je obsegala izvedbo delavnice za deležnike (stakeholderje) in je bila namenjena javni 

obravnavi strokovnih podlag in opredelitvi ključnih prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in 

groženj (SWOT) prostorskega razvoja območja Strunjan.  

 

Pred izvedbo SWOT delavnice so bili predhodno organizirani sestanki, ki so po predhodnem 

dogovoru z naročnikom potekali v sejni sobi Regionalnega razvojnega centra Koper. Po 

vsakem sestanku je bil pripravljen zapisnik, ki bil usklajen z naročnikom in udeleženci 

posameznega sestanka.   

 

1. SESTANEK: 27.2.2013 

Tema sestanka: priprava strokovnih podlag za prostorski načrt območja Krajinski park 

Strunjan (Priloga 1: zapisnik sestanka in lista prisotnosti).  

 

Na sestanek, ki je bil organiziran po predhodnem dogovoru naročnikom, so bili vabljeni 

naročnik, izvajalci javnega naročila, urbanistka Jana G. Purger ter predstavniki Krajinskega 

parka Strunjan (v nadaljevanju KPS). Vabila so bila poslana po elektronski pošti.  



 

 

2. SESTANEK 18.3.2013 

Tema sestanka: seznanitev in preučitev gradiva namenjenega izvajanju pilotnega projekta, v 

okviru projekta SHAPE (Priloga 2: zapisnik sestanka in lista prisotnosti). 

 

Na sestanek, ki je bil organiziran po predhodnem dogovoru naročnikom, so bili vabljeni 

naročnik in izvajalci javnega naročila, urbanistka Jana G. Purger ter predstavniki Občine Piran 

in Izola ter Krajinskega parka Strunjan. 

 

3. SESTANEK 28.3.2013  

Tema sestanka: seznanitev strokovne javnosti z gradivom in problematiko v povezavi z 

izvajanjem pilotnega projekta, v okviru projekta SHAPE (Priloga 3: zapisnik sestanka in lista 

prisotnosti). 

 

Na sestanek, so bili vabljeni naročnik in izvajalci javnega naročila, urbanistka Jana G. Purger, 

predstavniki Občine Piran in Izola, predstavniki KPS ter ostale ciljne skupine, ki so prisotne na 

tem območju, in sicer: KS Strunjan, KS Jagodje-Dobrava, Kmetijsko-gozdarska zbornica, 

Zavod za varstvo naravne dediščine, Zavod RS za varstvo narave ter Agencija RS za okolje in 

prostor. 

 

4. SWOT DELAVNICA 15.4.2013 

Tema SWOT delavnice: posvet o prostorskih problemih in prihodnjem prostorskem 

načrtovanju območja KP Strunjan (Priloga 4: lista prisotnosti udeležencev posveta)  

 

O prostoru in terminu izvedbe SWOT delavnice, je bilo okvirno dogovorjeno na predhodno 

organiziranih sestankih. S predstavnico KS Strunjan, smo se dogovorili za izvedbo SWOT 

delavnice v prostorih KS Strunjan. Dvorano smo opremili s tehnično audio/video opremo 

(projektov, prenosnik, platno idr.), s katero je bilo omogočena izvedba dogodka. Vabila so 

bila razposlana z elektronsko pošto na več kot 100 naslovov. Oglaševanje je podrobneje 

opisano v nadaljevanju. Udeleženci so predhodno prejeli program srečanja (v prilogi). Na 

samem srečanju pa so imeli udeleženci delavnice možnost ogleda dveh geodetskih načrtov. 



 

 

 

Vodenje delavnice je bilo organizirano s strani CPP Piran. SWOT delavnica je trajala tri ure in 

je bila glede na odziv zainteresirane javnosti uspešna. Zaključila se je s pogostitvijo navzočih. 

6. OGLAŠEVANJE IN PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 

 

Prvi sestanek, ki je bil sklican 27.2.2013, je bil organiziran z namenom seznanitve delovne 

skupine z naročnikom in izvajalcem projekta SHAPE ter z namenom predstavitve projekta, 

natančneje delovnega sklopa 4, v okviru katerega poteka izvedba pilotnega projekta. Namen 

sestanka je bila tudi predstavitev strokovnih podlag za pripravo krajinsko-urbanistične 

zasnove in idejnih zasnov za območje Strunjana. Predstavitev je izvedla arhitektka Jana 

Gojanovič Purger.  

 

Drugi sestanek je bil sklican 18.3.2013. Jana Gojanovič Purger je predstavila nova gradiva 

namenjena oblikovanju prostorskega načrta obravnavanega območja. V okviru tega sestanka 

je bil dorečen termin za izvedbo SWOT delavnice s predstavniki lokalnih skupnosti in 

ostalimi, ki delujejo na omenjanem območju. 

 

Pred izvedbo SWOT delavnice je bil 28.3.2013 organiziran posvet z izvajalci pilotnega 

projekta ter s predstavniki občine Izola in Piran, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, 

Agencije RS za okolje, Javnega zavoda Krajinski park Strunjan, Kmetijsko gospodarske 

zbornice in predstavniki Zavoda RS za varstvo narave. Na sestanku je bilo navzočim 

predstavljeno gradivo povezano z izvajanjem pilotnega projekta. V drugem delu sestanka so 

udeleženci predstavili problematiko s katero se srečujejo na posameznem področju in katero 

naj bi pri načrtovanju upoštevala delovna skupina pilotnega projekta.  

 

Udeležence smo na sestanek vabili po telefonu in po elektronski pošti.  

 

SWOT delavnica, ki je potekala 15.4.2013 v prostorih Krajevne skupnosti Strunjan, je bila 

oglaševana s pomočjo plakatov A3. Vabila so bila poslana po elektronski pošti na več kot 100 

naslovov, naslednjim predstavnikom: 

• Občine Piran in Občine Izola 



 

 

• lokalne skupnosti Strunjan in Jagodje 

• Javnega zavoda Krajinski park Strunjan  

• Kmetijsko gospodarske zbornice  

• Zavoda RS za varstvo narave 

• Turističnega društva Strunjan in predstavnikom ostalih društev, ki delujejo na 

obravnavanem območju 

• Zavoda za varstvo kulturne dediščine  

• Uprave RS za pomorstvo 

• Univerze na Primorskem, Inštituta za dediščino Sredozemlja 

• Obalnih medijev (Primorske novice, Podpalmo, Regional Obala, Radio Capris, Radi 

Koper idr.) 

• ter ostalim prebivalcem območja pilotnega projekta 

 

Vabilo na posvet oz. SWOT delavnico je bilo objavljeno v spletnih medijih, na portalih: 

Podpalmo, Regional Obala in Obala.net. 

 
Slika 2: Posnetek zaslona (Print Screen) objave vabila za SWOT delavnico na spletnem portalu Podpalmo.si. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Slika 3: Posnetek zaslona (Print Screen) objave vabila na spletnem portalu Obala.net. 

 

 

 

Slika 4: Posnetek zaslona (Print Screen) objave vabila na spletnem portalu Regional Obala. 
 

 
 

 

Na spletnem portalu Regional Obala, je bila objavljen članek o posvetu oz. SWOT delavnici.  

Priloženo je slikovno gradivo. Članek je dostopen na naslednjem spletnem naslov: 

http://www.regionalobala.si/novica/kako-bo-zgledal-strunjan-2020. Priložen je posnetek 

zaslona (Print Screen).  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. KLJUČNE UGOTOVITVE SEDANJEGA STANJA (povzetki sestankov in SWOT delavnice) 

 

Območje je izpostavljeno pritiskom turizma, razvoja infrastrukture in kmetijstva. Predvsem v 

poletnem času, se na majhnem območju zgosti veliko število obiskovalcev, kar predstavlja 

dodatno obremenitev prostora. Poleg poletne sezone, ko območje izkazuje, najvišje število 

obiskovalcev, dodaten konflikt v prostoru predstavljajo prireditve, kot je praznik kakijev, 

artičok in praznik Marijinega vnebovzetja, ko se na enkrat na tako ranljivem območju zgosti 

tudi do nekaj tisoč ljudi.  

 

Nekontrolirano število turistov v ranljivem območju, predstavljajo resno nevarnost za vplive 

na okolje, zato imajo zavarovana območja ključno vlogo pri ohranjanju bogate naravne in 

kulturne dediščine. 

 

Ključni  problemi prostorskega urejanja, ki so jih udeleženci sestankov in SWOT delavnice 

izpostavili, so naslednji: 

 

Slika 5 Posnetek zaslona (Print Screen) članka na spletnem portalu Regional Obala. 



 

 

� Prometna obremenjenost območja, ki posebno poleti ogroža krajinske karakteristike 

območja; 

� Neartikulirano in neurejeno središče naselja Strunjan, 

� Pomanjkljiv sistem parkovnih pešpoti; 

� Pomanjkljiva urejenost obalnega pasu, 

� Šibko krajinsko, urbanistično, arhitekturno, oblikovanje. 

 

Glede na podane predloge in mnenja udeležencev sestankov in SWOT delavnice, bi bilo v 

na območju KPS potrebno:  

 

a/ vzpostaviti vzajemno delovanje treh ključnih stebrov in ostalih ključnih akterjev v 

prostoru, ki se medsebojno prepletajo in podpirajo:   

- prebivalci in gosti:  naselje Strunjan  in posestva v okolici (Občina, KS, društva, 

športna in druga združenja...); 

- Krajinski park Strunjan: predstavitev in ureditev  prostora, izobraževanje in 

ozaveščanje;  

- Terme Krka – zdraviliški turizem in kulturni, ki temelji na trajnostnih smernicah  (novo 

informacijsko središče parka povezati z upravnimi in kulturnimi prostori KS –sinergija 

na vseh ravneh) 

 

        b/naselje urbanistično urediti:  

- celovita prenovo in ureditev jedra naselja (variantne rešitve urbane zasnove) 

- celovita prometna ureditev (omrežje cest in poti s parkirišči), vključno s pomorskim 

prometom    

- načrtovati rast naselja v skladu z demografskimi analizami in reguliranim 

priseljevanjem 

- načrtovati arhitekturno prenovo razpršene gradnje v zaledju (variantne rešitve 

konkretnih posestev)  

- omejiti nadaljnje stihijske gradnje v jedru in v zaledju 

 



 

 

         c/ Krajinski park Strunjan: 

Ima ključno vlogo pri predstavljanju, ozaveščanju in izobraževanju javnosti  o naravni in 

kulturni dediščini območja. Z jasno vizijo, najsodobnejšimi znanji in prepoznanjem nove 

paradigme, ki povezuje naravno in kulturno bi  lahko bistveno pripomogel pri nastavljanju in  

usmerjanju sonaravnega razvoja in usklajevanju stvarnih interesov v prostoru.  

 

Pogledi lokalne skupnosti na ključne probleme v prostoru: 

 

Za ustrezno načrtovanje v prostoru je potrebno imeti dolgoročno vizijo. Na problem je 

potrebno gledati v celoti, ne le z vidika enega problema v prostoru.   

 

• Sidranje v Krajinskem parku Strunjan 

 

Potrebno je oblikovati idejne zasnove glede sidrišč. Povezava z morjem je v tem prostoru 

ključna. Potrebno je urediti priveze ribičev in lastnikov vikendov, ki imajo v Strunjanskem 

potoku čolne. V Strunjanskem potoku, naj bi bilo več kot 70 čolnov, ki niso v lastništvu 

ribičev oz. domačinov. 

 

• Športne aktivnost - Veslaški klub   

 

Po mnenju krajevne skupnosti, na območju Strunjana domačini ne izkazujejo potrebe po 

ureditvi površin za dejavnosti veslaškega kluba. Zato bi bilo potrebno dejavnosti povezane s 

to vejo športa umestiti v drugi prostor.  

 

• Ureditev centra in tržnice 

 

Krajevna skupnost je izkazala potrebno po oblikovanju centra Strunjana ter prostor za 

tržnico, za potrebe prodaje zgodnje zelenjave, predvsem pa artičok in kakijev. Umestitev 

tržnice v prostor bi bilo smiselno tudi v primeru vzpostavitve linijskega pomorske poti med 

Piranom, Strunjanom in Trstom.  

 



 

 

• Ureditev prometnega režima 

 

Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi urejanju prometa v zavarovanem območju oz. 

turističnem kraju. V poletni sezoni ter ob večjih praznikih, kot so praznik kakijev, praznik 

artičok in praznik Marijinega vnebovzetja, se v Strunjanu soočijo s pomanjkanjem parkirnih 

površin. Obiskovalci svoja vozila puščajo na neoznačenih mestih, na privatnih zemljiščih, 

domačinom je otežen dostop do doma, povečana je požarna ogroženost.  

 

Ureditev prometnega režima bi morala vključevati vse tri obalne občine. V Strunjanu bi bilo 

potrebno poiskati ustrezne površine za parkirišče. Ena izmed rešitev prometnih viškov ob 

praznikih je drugačna idejna zasnova praznika, na primer program, ki bi bil razpotegnjen 

skozi cel teden in ne le med vikendom.  

 

Smiselno pa bi bilo razmisliti tudi o praksi, ki prepoveduje avte v parkih, kot je to razširjeno v 

italijanskih parkih ter o drugih ustreznih praksah, ki bi sodile v to okolje, kot je na primer 

taksi služba po morju, javni promet idr.  

 

• Renaturalizacija obale 

 

Skozi plažne površine poteka javna pot, ki pelje do nekdanjega gostišča, kar vpliva nas  izgled 

in nadaljnji razvoj kopalnih površin. Cesta povezana s plažo je dotrajana. Poleg gostov 

okoliških hotelov, je veliko dnevnih obiskovalcev, zaradi česar je otežen nadzor.  

 

Povzetek posveta: 

 

Izkazane so potrebe po umestitvi: 

 

- tržnice oziroma prostora in/ali površine za prodajo pridelkov 

- učinkovitega režima in alternativne lokacije oz. načine parkiranja 

- prireditvenega platoja in/ali objekta 

- objekta in/ali prostora oz. površin za ribiče  



 

 

- objekta in/ali prostora oz. površin za školjkarje   

- vstop v park, info točka  

- učinkovitega koncepta privezov, ki bo nadomeščal »divja sidranja oz. sidrišča«  

- ter po ureditvi plažnih površin  

 

Pilotni projekt predvideva oblikovanje stvarnih urbanističnih vzvodov, ki na enem najlepših 

prostorov slovenske  obale omogočijo usklajen in harmoničen prostorski razvoj, ki ne bo 

samo trajnosten, temveč zares trajen.  

 

6.2. SWOT ANALIZA (narejena na podlagi SWOT delavnice) 

 

Na podlagi opredelitve trenutnega stanja je delovna skupina izdelala SWOT analizo 

obravnavanega območja – Krajinskega parka Strunjan: 

 

 

OBMOČJE OBRAVNAVE - SWOT ANALIZA  

prednosti slabosti 
 

- prostor z izjemno naravno in kulturno-krajinsko 

atraktivnostjo (Mesečev zaliv, klif, soline, Stjuža 

itd.), ki je že prepoznan in varovan kot krajinski 

park – formalna zaščita območja; 

 

- edinstvena lokacija v nacionalnem merilu 

in širšem transnacionalnem merilu (Istra, Severni 

Jadran), v državni strategiji prostor izjemne 

naravne in kulturno-krajinske vrednosti 

(ohranjene naravne vrednote in spomeniki); 

 

- ugodne geografske karakteristike za turistično 

 

- še nedokončan občinski prostorski načrt (ni jasne 

razvojne strategije) 

 

- neusklajeni interesi in stihijsko reševanje 

prostorskih problemov; 

 

- neizkoriščeni potenciali (narave danosti, kulturna 

dediščina); 

  

- neopredeljen prometni režim ustvarja parcialne 

konflikte, prometna problematika v turističnih 

špicah in v času praznikov; 



 

 

in agrarno panogo (izjemna mikroklima: zaliv 

zaščiten pred severnimi in južnimi vetrovi, 

prisojna lega osrednjih pobočij, dolina kot 

amfiteater z zahodno orientacijo), ugodne 

danosti za razvoj trajnostnega in kulturnega 

turizma, marikulture, navtike, itd.; 

 

- del evropskega omrežja varovanih območij 

Natura 2000; 

 

- možnosti čezmejnega sodelovanja v evropskih 

projektih; 

 

 

Naselje - prednosti 

- tipično primorsko naselje v temenu solin in 

zaliva, obcestna zgostitev (zametek jedra) in 

značilna razpršena poselitev v zaledju, ki jo je še 

mogoče regulirati.   

- jasna meja med strnjenim naseljem in kulturno 

krajino 

- naselje v območju s formalnim statusom 

»izjemne, kulturne krajine«, številne prvine 

mediteranske arhitekture, 

- »zdraviliški turizem« kot ustaljen in 

prepoznaven tržni produkt, ki  se lahko dopolni in  

nadgradi s  kulturnim in trajnostnim turizmom.  

- naselje prepoznavno po posebnih prireditvah 

(praznik kakijev in artičok), 

- soline kot atraktiven prostorski t.j. turistični, 

 

- neučinkovita logistika: distribucija in prodaja 

sadežev, ni tržnice za prodajo pridelkov; 

 

- otežen dostop do morja za manjša rekreativna 

plovila (brez motornega pogona); 

 

- vizualna degradacija prostora (raznobarvne boje 

in njihovo skladiščenje); 

 

- sezonska usmerjenost; 

 

 

 

Naselje - slabosti 

- neizoblikovan vstop v naselje in neizrazito jedro 

naselja,  

- preveliko krožišče na strateško pomembni točki 

stika dveh naselbinskih enot v centru naselja 

- razpršena gradnja kot negativen morfološki 

pojav načenja značilno podobo »poselitve v 

krajini«, 

- neopredeljen in pomanjkljiv režim mirujočega 

prometa (posebno v turističnih konicah), 

- neizkoriščeno »območja kampa«. 

 

 

 

 

 



 

 

gospodarski, rekreacijski in raziskovalno-

izobraževalni kompleks.  

 - že ustanovljeni krajinski park je nov akter, ki 

lahko omogoči varovanje vrednot in trajnostni 

razvoj naselja.  

 

Morje – prednosti 

- v planskih aktih že »opredeljene vode« za razvoj 

marikulture, 

- že obstoječe ( in ustaljeno) izvajanje dejavnosti 

školjčišča, 

- ribištvo kot ustaljena tradicionalna panoga, 

- lokacije obstoječih in/ali potencialnih lokacij za 

pristajalne pomole, 

- obstoječa plaža »že prepoznavna« v širšem 

prostoru, kopalne vode osrednje plaže zaščitene 

pred severnimi in južnimi vetrovi, 

- alternativna naravna plaža kot posebno naravno 

doživetje. 

 

Krajina - prednosti 

- prepoznavna kulturna krajina z mozaično 

strukturo (razpršena poselitev – kmetije kot 

skrbniki krajine); 

- prepletanjem naravnih prvin (primorska 

vegetacija) in obdelovalnih površin; 

- mreža sprehajalnih poti, ki povezuje naravne in 

kulturne posebnosti kraja; 

- intenzivno kmetovanje, tradicionalne kulture 

(oljčniki, vinogradi, sadovnjaki, zelenjadarstvo); 

 

 

 

 

 

 

Morje - slabosti 

- pomanjkljiva kopenska infrastruktura: premalo 

površin in/ali objektov za izvajanja dejavnosti 

školjčišča (skladiščenje boj ipd.), 

- pomanjkljiva kopenska infrastruktura: premalo 

površin in/ali objektov za izvajanja dejavnosti 

ribištva (skladiščenje mrež, plovil ipd.), 

- pomanjkljiva kopenska infrastruktura: premalo 

površin in/ali objektov za izvajanja dejavnosti 

vodnih športov (veslači). 

 

 

 

 

Krajina – slabosti 

- stihijska razpršena gradnja, ki uničuje 

tradicionalno podobo krajine; 

- počitniški objekti v krajini (vikendaštvo) 

načenjajo primarno funkcijo odprtega prostora - 

programsko in vizualno: potencialna konfliktnost v 

prostoru); 

- relativno omejen spekter pridelovalnih kultur; 

- pojav agrarne arhitekture brez izrazite oblikovne 

ambicije (formalno oblikovanje); 



 

 

 

 

Priložnosti Nevarnosti 
 

- intenzivnejši razvoj kmetovanja in trajnostnega 

turizma (kulturni, doživljajski, športni turizem); 

- izoblikovanje strategije razvoja trajnostnega  in 

ekološkega kmetijstva, turistične destinacije in 

prometne ureditve;  

- sobivanje dejavnosti: turizem, zdravilstvo, 

kmetovanje, soline, marikultura; 

- razvoj alternativnih oblik turizma v povezavi z 

Naturo 2000, ornitologijo, ekoturizmom in učnimi 

kmetijami; 

- celoletna ponudba lokalnih proizvodov in 

storitev;   

- izoblikovanje podobe naravne plaže tudi na 

sekvenci med Vilo Tartini in solinami: 

renaturalizacija posameznih sekvenc obale 

(obstoječi betonski kolosi se odstranijo), 

- uvajanje učinkovitega režima navtičnega 

dostopa do obale in kratkotrajnih vezov; 

- ustanovitev info centra  

- širša vključitev lokalnega prebivalstva in društev 

 

 

- netrajnostno izkoriščanje naravnih virov; 

- konflikt interesov in individualizem; 

- neželena urbanizacija oz. pozidava ožjega 

obalnega pasu; 

- umeščanje »nekvalitetne arhitekture« in 

posledično izguba statusa »izjeme krajine«; 

- prevlada parcialnih interesov in posledično 

izključevanje ostalih interesentov (javno dobro, 

javni interes!) 

- krčenje agrarnih površin oz. njihova alternativna 

raba, 

- omejevanje plovnih možnosti v zalivu,  

- prizadete naravne vrednote (sidranje), 

- dolgoročno zatečeno stanje  neučinkovitega 

prometnega režima in mirujočega prometa, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. PRILOGE 

 
 

Priloga 1: zapisnik sestanka 27.2.2013 in lista prisotnosti 

Datum: 6.3.2013 
 

 
Z A P I S N I K  S E S T A N K A 

 
SEZNANITEV Z GRADIVOM NAMENJENEGA IZVAJANJU PILOTNEGA PROJEKTA V OKVIRU PROJEKTA 

SHAPE, ki je bil 

 
v sredo 27.2.2013 

v sejni sobi Regionalnega razvojnega centra Koper 
 

Prisotni:  
Slavko Mezek, RRC Koper 
Andrej Mlakar, Studio Mediterana d.o.o. 
Gregor Čok, U-M-A 
Luka Kastelic, Krajinski park Strunjan 
Janko Rožič, Odprti krog 
Jana Gojanovič Purger dipl.urbanist 
Tina Primožič, RRC Koper  
Alberto Manzin, CPP Piran 
 
Sestanek je bil sklican z namenom seznanitve z gradivom glede izvajanja pilotnega projekta 
SHAPE: priprave strokovnih podlag za prostorski načrt območja Krajinskega parka Strunjan, 
v okviru DS4, aktivnost 4.4. 
 
Jana G. Purger je navzočim predstavila strokovne podlage za pripravo krajinsko-urbanistične 
zasnove in idejnih zasnov za izbrane prostorske ureditve za območje Strunjan. Med drugim 
je izpostavila problem neusklajenosti med režimi na morju in tistimi režimi, ki veljajo na 
kopnem.  
 
Prisotni so izrazili potrebo po izdelavi karte, kjer bi bili zbrani prostorski akti občine Piran in 
Izola. Dogovorjeno je bilo tudi, da se pridobi zgodovinsko gradivo iz Pokrajinskega arhiva 
Piran, ki naj bi služilo kot podlaga za nadaljnjo prostorsko načrtovanje ter zgodovinska 
analiza območja Strunjan, ki jo bo predložil Krajinski park Strunjan.   
 
V Strunjanskem ribolovnem rezervatu, je bil izpostavljen problem glede gojenja marikultur, 
predvsem glede poenotenja barve boj, ki označujejo gojitvene parcele. Omenjeni so bili tudi 
drugi problemi, ki zadevajo projektno nalogo, med drugim konflikt interesov med 
gospodarskimi akterji, lokalno skupnostjo in krajinskim parkom; prometna dostopnost, 
pomanjkanje parkirnih površin, neurejenost javnega potniškega prometa, pomorsko ureditev 
med vilo Tartini in Salinero idr.  
 
Sestanek se je zaključil s sklepom, da obravnavano območje potrebuje razvojno strategijo, ki 
bo trajnostno naravnana in bo kot taka zadovoljila potrebe gospodarskega, družbenega in 
okoljskega sektorja. Potrjen je bil datum naslednjega sestanka, ki bo 18. marca ob 13. uri, na 
sedežu RRC-ja na katerega bodo povabljeni predstavniki občin, Uprave RS za pomorstvo, 



 

 

Krajinskega parka Strunjan, Zavoda za varstvo kulturne dediščine območna enota Piran, 
Zavod za varstvo naravne dediščine, Zavoda RS za varstvo narave ter Kmetijsko gozdarsko 
zbornico območna enota Koper.      
 
Zapisnik pripravil: Alberto Manzin, CPP Piran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 2: zapisnik sestanka 18.3.2013 in lista prisotnosti 

 
 
 

Z A P I S N I K  S E S T A N K A 
 

SEZNANITEV IN PREUČITEV GRADIVA NAMENJENEGA IZVAJANJU PILOTNEGA PROJEKTA V OKVIRU 

PROJEKTA SHAPE, ki je bil 

 
v ponedeljek 18.3.2013 

v sejni sobi Regionalnega razvojnega centra Koper 
 

Prisotni:   
Andrej Mlakar, Studio Mediterana d.o.o. 
Gregor Čok, U-M-A 
Tina Primožič, RRC Koper 
Jana Gojanovič Purger, arhitekt urbanist 
Manca Plazar, Občina Piran 
Slavko Mezek, RRC Koper 
Alberto Manzin, CPP Piran 
 
 
Sestanek je bil sklican z namenom predstavitve gradiva povezanega z izvajanjem pilotnega 
projekta SHAPE: priprave strokovnih podlag za prostorski načrt območja Krajinskega parka 
Strunjan, v okviru DS4, aktivnost 4.4. 
 
Jana G. Purger je v uvodu povzela predstavitev prejšnjega sestanka in predstavila gradiva 
za pripravo krajinsko-urbanistične zasnove in idejnih zasnov za izbrane prostorske ureditve 
za območje Strunjan. Izpostavila je dejstvo, da je v priobalnem pasu in območju celotnega 
krajinskega parka množica rab in režimov po različnih predpisih, ki se medsebojno podvajajo 
in prekrivajo, kar občinam otežuje pripravo prostorskih aktov. Tako se ovira usklajeno 
načrtovanje razvoja območja in tudi upravljanje posamičnim deležnikom. Poleg tega opozori 
na še nedorečeno (državno) določitev 100-m pasu prepovedi gradnje in njegove prilagoditve 
iz točk a) in b), 8. člena Protokola o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju 
(Protokol iz leta 2008, Zakon o ratifikaciji  leta 2009).  
 
Zaradi že omenjenih problemov, ki zadevajo KPS, predvsem glede prometne ureditve, so si 
udeleženci bili enotni v tem, da bi konkretne rešitve morale izhajati iz prometne študije. 
Predstavnica občine Piran je izpostavila naravovarstvene smernice, narejene na podlagi 
nosilne zmogljivosti prostora, ki jih bo posredovala udeležencem sestanka. Smernice 
obsegajo tudi problematiko urejanja prometa.  
 
Na sestanku je bil dorečen termin za 1. delavnico, to je 2.4.2013 ob 18. uri. Delavnica bo 
potekala v prostorih krajevne skupnosti Strunjan.  
 
Manca Plazar je podala izhodišča občine Piran za delavnico, to so: 
 

• Razvoj zdraviliškega turizma in vzpostavitev delovnih mest, v povezavi s KPS (terme 
znotraj solin – primer Sečoveljske soline) 

• razvoj kmetijstva (izražene potrebe po večanju dosedanjih kapacitet) 



 

 

• prostorski konflikti (Občinski podrobni prostorski načrt; Terme Krka; izgradnja garažne 
hiše; ustreznost parkirišč ob laguni; objekti ob plaži; cesta čez območje plaže; 

• servisne površine za ribiče; površine za veslaški klub; potrebe skupnosti in 
prebivalcev) 

 
Od delavnic pričakujejo, da bodo podani predlogi rešitev prometne problematike; rešitve 
glede umestitve ključnih dejavnosti ter prostorski izvedbeni pogoji. 

 
Sledila je predstavitev problematike urejanja prostora območja krajinskega parka, kot jo 
vidita izvajalca arhitekta Gregor Čok in Andrej Mlakar. 
 
Udeleženci so se dogovorili, da bodo pred delavnico opravili razgovor s predstavniki ključnih 
nosilcev urejanja prostora. Določen je bil datum, in sicer četrtek 28.3., ob 14. uri. Sestanek je 
sklican zaradi potrebe po pridobitvi  podrobnejših informacij o problematiki prostorskega 
urejanja območja, stališčih in pogledih, ki jih morajo prostorski načrtovalci pri svojem delu 
upoštevati.  
 

Na sestanek bodo vabljeni predstavniki: 

- Občin Piran in Izola 
- Uprave RS za pomorstvo 
- Krajinskega parka Strunjan 
- Zavoda za varstvo kulturne dediščine - Območne enote Piran 
- Zavoda RS za varstvo narave  
- Kmetijsko gozdarske zbornice Območne enote Koper, Kmetijska svetovalna služba 

Koper 
- ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za povodja Jadranskih rek z morjem 

 
 
Zapisnik pripravil: 
Alberto Manzin, CPP Piran 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priloga 3: zapisnik sestanka 28.3.2013 in lista prisotnosti 

Datum: 29.3.2013 
 

 
Z A P I S N I K  S E S T A N K A 

 
SEZNANITEV STROKOVNE JAVNOSTI Z GRADIVOM IN PROBLEMATIKO V POVEZAVI Z  IZVAJANJEM 

PILOTNEGA PROJEKTA V OKVIRU PROJEKTA SHAPE, ki je bil 

 
v četrtek 28.3.2013 

v sejni sobi Regionalnega razvojnega centra Koper 
 

Prisotni:   
Andrej Mlakar, Studio Mediterana d.o.o. 
Gregor Čok, U-M-A 
Jana Gojanovič Purger, arhitekt urbanist 
Jana Bolčič, KGZS-ZAVOD GO 
Eda Benčič Mohar, ZVKD, OE Piran 
Elizabeta Bonin, KGZS-ZAVOD, GO 
Irena Vrhovnik, KGZS-ZAVOD GO 
Tina Primožič, RRC Koper 
Brina Knez, JZ KPS 
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Svojo odsotnost sta opravičila predstavnica Občine Piran Manca Plazar in Primož Bajec iz 
Uprave RS za pomorstvo in promet. 
 
Sestanek je bil sklican z namenom predstavitve gradiva povezanega z izvajanjem pilotnega 
projekta SHAPE: priprave strokovnih podlag za prostorski načrt območja Krajinskega parka 
Strunjan, v okviru delovnega sklopa 4 (aktivnost 4.4.) ter problematike v povezavi s pripravo 
predlogov strokovnih rešitev za prostorske akte. 
 
V uvodnem delu sestanka, je Slavko Mezek navzočim predstavil projekt Shape, namen 
pilotnega projekta in sestanka. Sledila je kratka predstavitev gradiv za pripravo krajinsko-
urbanistične zasnove in idejnih zasnov za izbrane prostorske ureditve za območje Strunjan, 
ki jih je pripravila Jana Gojanovič Purger.  
 
Gregor Čok in Janko Rožič sta predstavila poglede skupine arhitektov, ki se bo ukvarjala s 
prostorsko ureditvijo. Izpostavljena so bila ključna vprašanja iz posameznega področja z 
željo po soočenju mnenj med različnimi nosilci povezanimi z urejanjem prostora. 
 



 

 

V nadaljevanju so povzete bistvene informacije o problematiki, stališčih in pogledih 
posameznega področja, ki naj bi jih načrtovalci upoštevali pri svojem delu. 
 
 
KMETIJSTVO 
 
Irena Vrhovnik iz Kmetijske gospodarske zbornice je predstavila trenutno stanje in tendence 
v kmetijstvu na območju Krajinskega parka Strunjan.  
 
-  v kmetijstvu se kaže tendenca po ohranjanju mozaične kulturne krajine z raznovrstnim 
kmetijstvom 
- usmeritve v ekološko kmetijstvo  
- trženje izdelkov skozi celo leto 
- kažejo se želje kmetovalcev po večjem pridelovanju (povrtnin, fig, kakijev), kar bo zahtevalo 
dodatne površine za pridelavo in shranjevanje pridelkov ter potrebne mehanizacije. Ta 
prostorski problem, predstavlja večjo težavo v prostoru, kakor problem dostopnosti. Ena 
izmed rešitev so pokriti vkopi.   
- lokalni pridelovalci bi želeli imeti tržnico, kjer bi lahko svoje izdelke prodajali tekom celega 
leta. Potencialna lokacija bi lahko bila bivša avtobusna postaja. Vendar po mnenju g. 
Božidarja se prvi problem pokaže že pri plačilu uporabnine za uporabo in vzdrževanje 
inventarja na tržnici, zato bi bilo ustrezno se o tem pogovoriti z lokalno skupnostjo. 
- s praznikom kakijev se je ustvaril preboj pridelovalcev kakijev v Sloveniji, vendar predstavlja 
to prevelik pritisk na okolje, pridelovalce in lokalno skupnost. Morebiten predlog je, da bi se 
praznik kakijev, ki je do sedaj trajal tri dni, razpotegnil na cel teden. 
- blagovna znamka za trženje kakijev že obstaja, potrebno pa bi bilo razmisliti o skupni 
blagovni znamki območja, pod katero bi se tržili različni pridelovalci. 
- potrebe po rastlinjakih se zaenkrat še ne kažejo. Večji problem predstavljajo mreže proti 
toči, ki so bile določene kot pogoj prijave na razpis za pridobitev državnih subvencij za 
sadovnjake.  
 
TURIZEM 
 
- kažejo se želje prebivalcev po oblikovanju turističnih kmetij, vendar zaradi težav pri 
terminološkem pojmovanju se porajajo tudi druge oblike, kot je npr. izletniška kmetija, kjer bi 
obiskovalcem nudili degustacije izdelkov in oglede kmetij. 
- izpostavljena je bila potreba po povezovanju posameznih akterjev in oblikovanju celovite 
ponudbe območja.  
- lokalne prebivalce je potrebno ozavestiti  o tem, da v kolikor želijo nastopiti na turističnem 
trgu, morajo delovati v okviru kulturnega prostora. 
- g. Božidar je izpostavil strategijo RS, kjer je bil Strunjan prepoznan kot območje izjemne 
kulturne prepoznavnosti, zato bi moral nadaljnji razvoj to upoštevati in območje Strunjana 
ohraniti, da bo tudi v prihodnje prepoznan kot kulturni biser. 
 
RIBIŠTVO 
 
Snežana Levstik iz Kmetijsko gozdarske zbornice –področje ribištvo je predstavila stanje in 
vizijo razvoja na področju ribištva in školjkarstva. 
 
- v preteklosti so se kazale težnje lokalne skupnosti po umiku školjčišč iz območja Strunjana, 
vendar danes tega ni več. 
- trenutno se zaključuje investicija v tehnološkem opremljanju školjčišč z sredstvi EU 
- obstaja pobuda po novih območjih za školjčišča, vendar je potrebna prehodna študija ali je 
morda zgodnja meja nosilne zmogljivosti morja morda že dosežena. 



 

 

- tako ribiči kakor tudi školjkarji želijo imeti na obravnavanem območju urejen prostor za 
shrambo pripomočkov. V planu je ureditev ribiškega pristanišča.  
- v sodelovanju s KPS pripravljajo pravila ribolova znotraj parka  
- poleg prostora jim v poletnem čas težave povzročajo turistična plovila, ki se sidrajo na tem 
območju 
- izpostavljen je bilo problem boj, ki zaradi neusklajenosti barv kazijo podobo krajine. Ena 
izmed rešitev bi bilo poenotenje barv oz. oblikovanje smernic glede boj (velikost, barva). 
 
UPRAVLJANJE Z VODAMI 
 
Boris Peroša je predstavil področje upravljanja z vodami na območju KPS. Izpostavljeni so 
bili naslednji problemi: 
 
- na danem območju obstaja problem neustrezne prevodnosti 
- strunjanski potok Roja je v fazi obnove  
- ob večjem valovanju prihaja do poškodb nasipov ob obali 
- naravni odseki morske obale  - problem padajočega kamenja na klifu  
 
VARSTVO NARAVE 
 
Tina Trampuš iz Zavoda RS za varstvo narave je izpostavila dejstvo, da se pripravlja načrt 
upravljanja s parkom za 10-letno obdobje, kjer bodo obravnavana različna področja. V načrtu 
naj bi bilo predstavljen nadaljnji razvoj parka ter opredelitev glede vstopnih točk, vodenih 
ogledov, točk ogleda, samostojne poti idr. V parku vidijo naslednjo problematiko: 
 
- dostopnost: v zavodu si želijo, da bi bil dostop do parka urejen samo na območjih iz 
strunjanske plaže ter iz Belvederja in te poti naj bi se tudi vzdrževalo 
- oprema: naj bi bila čim manj vizualno moteča 
- sidranje: predstavlja velik problem. Z Upravo za pomorstvo se dogovarjajo glede prepovedi 
sidranja vzdolž obale parka.  
- vzdrževanje: vzdrževanje strunjanskega drevoreda je do nedavnega predstavljalo 
problem, ki so ga sedaj rešili z dogovorom s cestnim podjetjem. 
- center za obiskovalce KPS: center za obiskovalce naj ne bi bil v samem centru parka, 
ampak na neobčutljivem območju. Idealna lokacija bi bil avtokamp, na območju Belvederja. V 
centru bi bilo sprejemljivo, če bi bila samo info točka.    
 
 
Ob koncu sestanka so bili navzoči obveščeni o prihodnji delavnici, ki bo potekala v prostorih 
KS Strunjan. Dorečena sta bila dva možna termina, in sicer 10. ali 11. april. O točnem 
datumu in uri bodo udeleženci sestanka  in ostali predstavniki lokalne skupnosti obveščeni 
naknadno po e-mailu.  
 
 

 
Zapisnik pripravil: 
Alberto Manzin, CPP Piran 

 

 

 



 

 

Priloga 4: slikovni arhiv organizirane SWOT delavnice / posveta 15.4.2013 

Slika 6: Uvodni pozdrav in nagovor udeležencem posveta s strani moderatorja delavnice Alberta Manzina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Udeleženci posveta v Strunjanu. 



 

 

 

 

Slika 9: Predstavitev pogledov delovne skupine na problematiko obravnavanega 
območja. 

Slika 8: Predstavitev projekta SHAPE in delovnega sklopa 4, v okviru katerega se pilotni 
projekt izvaja. 


