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NASLOV:  Načrt začasnih usmeritev varstva in delovanja Krajinskega parka 

Debeli rtič do leta 2023. 

    

PRAVNA PODLAGA:   Odlok o Krajinskem parku Debeli rtič (UL št. 48, 13. 7. 2018),  
ZON (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo) 

    

PRIPRAVLJALEC GRADIVA:   Barbara Švagelj 

    

POROČEVALEC:   Barbara Švagelj 

    

PRISTOJNA DELOVNA 

TELESA:  

  

    

PREDLOG SKLEPA:  Občinski svet Občine Ankaran sprejme Načrt začasnih usmeritev 

varstva in delovanja Krajinskega parka Debeli rtič do leta 2023. 

    

   
  

  
  

  

  
Gradiva:   

• obrazložitev predloga (priloga I)  

• predlog sklepa (priloga II)  
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PRILOGA I.  

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA  
  

  
I. PRAVNA PODLAGA: 

Odlok o Krajinskem parku Debeli rtič (UL št. 48, 13. 7. 2018), Poslovnik Občinskega sveta Občine 

Ankaran , Statut Občine Ankaran, Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno 
prečiščeno besedilo). 

 
II. SPREJEM NAČRTA ZAČASNIH USMERITEV VARSTVA IN DELOVANJA KRAJISNKEGA 

PARKA DEBELI RTIČ DO LETA 2023. 

Občinski svet Občine Ankaran je 21. 6. 2018 sprejel Odlok o Krajinskem parku Debeli rtič, s čimer je 
ustanovil Krajinski park Debeli rtič skladno z določili Zakona o ohranjanju narave in s pooblastilom 

Vlade RS oziroma MOP RS. ZON določa, da lahko ima Krajinski park kot zavarovana kategorija načrt 
upravljanja, v kolikor je to določeno v ustanovitvenem aktu. Odlok o KPDR v 10. členu določa, da se 

za območje kot ukrep za uresničevanje razvojnih ciljev pripravi načrt upravljanja, ki je podrobneje 
opredeljen v 22., 23. in 24. členu Odloka. ZON v 61. členu določa, da upravljalec do sprejetja prvega 

načrta upravljanja sprejme načrt začasnih smernic za upravljanje. Ob sprejetju Odloka o KPDR je bil 

sprejet tudi prvi Načrt začasnih usmeritev varstva in delovanja KPDR do leta 2020. 
V letu 2020 je Krajinski park Debeli rtič pričel z aktivnostmi za pripravo Načrta upravljanja v 

sodelovanju s Krajinskim parkom Strunjan v sklopu projekta MPA Networks. Krajinski park Strunjan je 
eden od nosilcev projekta, Krajinski park Debeli rtič pa je v sklopu aktivnosti projekta pilotni projekt. 

V obdobju do junija 2021 bo tako pripravljen večji del vsebin načrta upravljanja, predvidevamo pa, 

da bo v celoti vsebinsko zaključen ter usklajen z Zavodom za varstvo narave in MOP ter sprejet na 
OS do konca l. 2023.  

Do sprejetja Načrta upravljanja pa delovanje parka in varstvene usmeritve ter ukrepe določamo z 
Načrtom začasnih usmeritev varstva in delovanja KPDR do l.2023, v katerem so opredeljeni razvojni 

in varstveni cilji  ter ukrepi za doseganje teh ciljev ter finančni načrt za izvedbo ukrepov. 
 

III. ZAKLJUČEK 

Občinskemu svetu Občine Ankaran se predlaga, da sprejme Načrt začasnih usmeritev varstva in 
delovanja Krajinskega parka Debeli rtič do l. 2023. 
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PRILOGA II. 

 

 

Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 146. člena Poslovnika 

Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 50/2015) je Občinski svet Občine Ankaran na seji dne 

17.11. 2020 sprejel naslednji  

 

SKLEP 

O SPREJETJU NAČRTA ZAČASNIH USMERITEV VARSTVA IN DELOVANJA KRAJINSKEGA PARKA 

DEBELI RTIČ DO LETA 2023 

 

1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Načrt začasnih usmeritev varstva in delovanja Krajinskega 

parka Debeli rtič do leta 2023.  

2. Ta sklep velja takoj. 

          

Obrazložitev: 

10. člen Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič določa, da upravljalec za uresničevanje varstvenih in razvojnih 

ciljev sprejme Načrt upravljanja. Odlok tudi določa, da je upravljalec parka Občina Ankaran, natančneje režijski 

obrat Občine Ankaran, načrt upravljanja zavarovanega območja pa skladno s 60. členom ZON sprejme organ, 

ki je sprejel tudi akt o ustanovitvi zavarovanega območja, kar je v primeru Krajinskega parka Debeli rtič občinski 

svet Občine Ankaran. Zakon o ohranjanju narave nadalje v 61. členu določa, da do sprejetja prvega Načrta 

upravljanja upravljalec sprejme in izvaja začasne smernice upravljanja. 

Občinski svet Občine Ankaran je odločil, kot sledi v izreku tega sklepa. 

 

         Občina Ankaran 

          

         Gregor Strmčnik 

         ŽUPAN 

 

Priloga:  

- Ustna informacija 

- Načrt začasnih usmeritev varstva in delovanja Krajinskega parka Debeli rtič do leta 2023. 

 


