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ZADEVA:  Predlog za obravnavo na seji občinskega sveta  

    

NASLOV:  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem 

parku Debeli rtič 

    

PRAVNA PODLAGA:  Zakon o ohranjanju narave, Zakon o debirokratizaciji, Statut 
Občine Ankaran 

    

PRIPRAVLJALEC GRADIVA:  Režijski obrat, Odsek za vzdrževanje enotne parkovne ureditve 

    

POROČEVALEC:  Barbara Švagelj, podžupanja, vodja parka 

    

PRISTOJNA DELOVNA 

TELESA:  

Odbor za okolje in prostor 

    

PREDLOG SKLEPA:  1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku 

Debeli rtič kot v predloženem besedilu. 
2. Sklep velja takoj. 

    

   
  

  

  
  

  
Gradiva:   

• obrazložitev predloga (priloga I.)  

• zasnova sklepa (priloga II.) 

• predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Krajinskem parku Debeli rtič (priloga III.)  
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      PRILOGA I.  
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA  

  

I. PRAVNA PODLAGA  
 

49. in 46.a člen Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – 
ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in drugi odstavek 17. člena Statuta Občine Ankaran 

(Uradni list RS, št. 17/15, 10/20202). 

 
II. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KRAJINSKEM PARKU DEBELI RTIČ 

 
Občinski svet Občine Ankaran je 21. 6. 2018 sprejel Odlok o Krajinskem parku Debeli rtič. S tem aktom je 

vzpostavil zavarovano območje narave, s katerim občina na podlagi Zakona o ohranjanju narave, strokovnih 
podlag, pripravljenih s strani ZRSVN, OE Piran ter dogovora z RS (MOP) varuje naravne vrednote na območju 

Debelega rtiča, ekološko pomembna območja in območja Natura 2000 na svojem ozemlju, hkrati pa z 

zavarovanjem morskega dela prispeva k cilju varovanja morskega okolja, kot ga določajo mednarodne 
konvencije in cilji EU. 

Čeprav je bil Odlok o Krajinskem parku sprejet na podlagi preteklih izkušenj in v veliki meri zadostuje 
zahtevam formalnih okvirov delovanja parka, pa se je v obdobju od začetka njegovega delovanja v praksi 

pokazalo, da so nekatera določila pomanjkljiva, oziroma da je potrebno z nekaterimi določili Odlok dopolniti. 

Zato smo pripravili predlog sprememb odloka, ki smo jih oblikovali v Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič.    

 
Predlogi sprememb in dopolnitev so naslednji: 

1. Razvojno varstvene usmeritve 
a. 9. člen, 2. odstavek, 3. alineja: dikcija spodbujanje ekološke pridelave se spremeni v 

spodbujanje sonaravne pridelave, saj je ekološka pridelava ožji pojem, ki ne vključuje 

vseh načinov in oblik trajnostne in okolju prijazne kmetijske pridelave. 
b. 9. člen, 4. odstavek: dikcija, da se financirajo samo tisti razvojni projekti, se spremeni v se 

izvajajo samo tisti razvojni  projekti  …, kar je ustrezneje in manj omejujoče. 
c. 10. člen, 1. odstavek:  

i. zbriše se 3. alineja, ki določa pripravo celovite hortikulturne ureditve parkovnih 

površin ter spremljanje njihovega uresničevanja, ker vsebinsko ni relevantna za 
doseganje ciljev parka 

ii. 4. alineji se dodajo lehnjakovi slapovi na Rožniku 
iii. 5. alineja se spremeni tako, da se doda sodelovanje z drugimi zavarovanimi morskimi 

območji v Sloveniji in tujini 

2. Varstveni režimi in pravila upravljanja 
Poglavje se dopolni in spremeni tako, da se bolje opredelijo nekatere prepovedi in omejitve. 

a. 11. člen, splošni varstveni režim: 
i. 16. alineja: glede na bodočo ureditev s postavitvijo sidrnih plovk v sezoni, je dodana 

popolna prepoved sidranja kjerkoli drugje na območju parka v času, ko so plovke 
postavljene. 

ii. 21. alineja se dopolni s prepovedjo nameščanja počitniških prikolic na površine, ki 

niso namenjene za to. 
b. 12. člen, varstveni režim v drugem varstvenem območju 

i.  Prilagodi se obdobje možnosti izvajanja gospodarskega ribolova 
ii. V alineji, ki se nanaša na premikanje kamenja na obrežju se doda prepoved skladanja 

zaklonov in drugih umetnih tvorb  

c. 13. člen, varstveni režim v prvem varstvenem območju 
i. Dopolnitev alineje s prepovedjo postavljanja trajnih ali začasnih objektov s senčili, 

visečimi mrežami in drugimi plažnimi pripomočki 
3. Upravljanje  

a. 19. člen: 3., 4. in 5. odstavek, ki se nanašajo na sestavo in predlaganje članov sveta parka, 
se izločijo in postavijo v samostojni, novi 20. člen, Členi in odstavki se ustrezno preštevilčijo. 

Določilo glede sestave sveta parka se spremeni tako, da se razširi možnosti za imenovanje 

predstavnika iz področja skrbi za otroke in mladino. 
b. V novi 21. člen se doda 6. odstavek, v katerem se določi, da KPDR skrbi tudi za izvajanje 

ukrepov varstva na ekološko pomembnih območjih in naravnih vrednotah izven območja 
parka v Občini Ankaran. 
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4. Načrt upravljanja: 

a. Spremeni se obdobje, za katerega se pripravi NU, iz 10 na 5 let. 
5. Nadzor: 

a. V novem 29. členu se kot izvajalce neposrednega nadzora v naravi doda tudi občinske redarje 
 

III. ZAKLJUČEK  

  
   

Ključne spremembe oz. dopolnitve obstoječega Odloka o KPDR se nanašajo na ukrepe, ki jih predvidevamo v 
načrtu upravljanja in bodo imeli vpliv na varstvo morskih habitatov. Sidranje tako v obdobju, ko so v parku na 

voljo sidrne plovke za dnevne priveze ne bo dovoljeno. Dodali smo določilo, ki opredeljuje skrb za druga 

pomembna območja narave in naravne vrednote, ki niso zajete v območju parka, se pa nahajajo na območju 
OA, ter pomembno dopolnitev v zvezi z naravovarstvenim nadzorom, ki jo omogoča Zakon o debirokratizaciji, 

in sicer, da NN lahko izvajajo tudi občinski redarji, kar bomo s pridom izkoristili predvsem na področju 

mirujočega prometa. 

Predlagane spremembe so rezultat analize delovanja v preteklih treh sezonah in novih okoliščin in bodo 
omogočale lažje odločanje v postopkih obravnave kršitev varstvenih režimov, kot tudi izvajanje nalog za 

zagotavljanje varstva drugih NV v občini in učinkovitejšega naravovarstvenega nadzora.   

Zato predlagam OS OA, da sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Debeli 
rtič v predlaganem besedilu. 
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        PRILOGA II.  
 

OBČINA ANKARAN – COMUNE DI ANCARANO 

OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE 

 

Številka: ___________ 

Datum: ____________ 

 

 

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 št. 50/2015) je Občinski svet Občine Ankaran na __. redni seji, 

dne __. _. _____ sprejel 

 

 

S K L E P 

o sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič 

1. Občinski svet Občine Ankaran sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem 

parku Debeli rtič kot v predloženem besedilu. 

2. Sklep velja takoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Ankaran 

 

Gregor Strmčnik 
ŽUPAN 
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PRILOGA III. 

 

Na podlagi 49. in 46.a 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, 21/18 – ZNOrg in 31/18) in drugega odstavka 17. člena Statuta Občine 

Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15, 10/20202) je Občinski svet Občine Ankaran na __. redni seji z dne 

_._.____sprejel 

O D L O K  

 o spremembah in dopolnitvah Odloka o Krajinskem parku Debeli rtič  

 
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA  
 

1. člen  

 
Odlok o Krajinskem parku Debeli rtič (Uradni list RS št. 48/2018, z dne 13.7.2018) (v nadaljevanju: izvorni 

odlok) se spremeni v delih in na način kot sledi v naslednjih členih tega odloka. 

 

II. SPREMBE IN DOPOLNITVE  
 

2. člen 
 

(1) 3. alineja 2. odstavka 9. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi: 
»– obnovo naravne vegetacije, tj. sestojev hrasta na robu in med vinogradi, kjer se spodbuja sonaravna 

pridelava;« 

(2) 4. odstavek 9. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi: 
»(4) V Krajinskem parku se lahko izvajajo samo tisti razvojni projekti, ki so v skladu z varstvenimi cilji ter 

razvojno varstvenimi usmeritvami Krajinskega parka.« 
 

3. člen  

 
2., 3. in 4. alineja 1. odstavka 10. člena izvornega odloka se spremenijo, da se po novem glasijo: 

»– z rednim vzdrževanjem in dopolnjevanjem infrastrukture za obiskovanje, kot so plovke, dostopne poti, 
informativne in druge table; 

– z ohranitvijo ter celovito obravnavo in predstavitvijo vseh naravnih vrednot in drugih območij, pomembnih z 

vidika ohranjanja narave na Debelem rtiču in tudi na širšem območju občine, kot so mokrišče pri Sv. Nikolaju, 
Lehnjakovi slapovi na Rožniku, hrasti v Milokih; 

– s pridobivanjem mednarodnih sredstev in izvedbo projektov ter izgradnjo partnerstev, ki bi omogočili 
nadgradnjo in uresničevanje naravovarstvenih ciljev in razvojnih usmeritev, predvsem v sodelovanju z drugimi 

morskimi zavarovanimi območji v Sloveniji in v tujini in v sodelovanju s sosednjo državo z možnostjo 
vzpostavitve čezmejnega zavarovanja območja;« 

 

4. člen  
 

(1) 16. točka 2. odstavka 11. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi: 
»16.  Sidranje v celotnem zavarovanem območju. Izjemoma je sidranje dovoljeno v oddaljenosti vsaj 200 m 

od obale v obdobju, ko v obalnem pasu niso postavljene sidrne plovke za dnevni privez.« 

(2) 17. točka 2. odstavka 11. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi: 
»17. Voziti z motornimi vozili izven kategoriziranih cest in prometnih površin, ki so namenjene za vožnjo ter 

ustavljanje in parkiranje izven za to namenjenih površin, razen za potrebe stanovalcev, upravljavca in 
kmetijske dejavnosti.« 

(3) 19. točka 2. odstavka 11. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi: 
»19. Leteti z zrakoplovi pod 300 m nadmorske višine, ali izvajati druge dejavnosti v zraku, ki so v nasprotju 

z varstvenimi cilji parka.« 

(4) 3. točka 3. odstavka 11. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi: 
»3. Kurjenje zelene rezi.« 

 
 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
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5. člen  

 
(1) 6. točka 1. odstavka 12. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi: 

»6. Izvajanje gospodarskega ribolova z uporabo stoječih mrež v obalnem pasu do globine 5 metrov, razen 
v obdobju med začetkom septembra in koncem decembra.«. 

(2) 12. točka 1. odstavka 12. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi: 

»12. Premikanje, obračanje in odnašanje kamenja iz abrazijske terase klifov ter skladanje in zlaganje 
zaklonov ter drugih umetnih tvorb iz kamna na obrežju.«. 

 
6. člen  

 

2. točka 1. odstavka 13. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi: 

»2. Postavljanje trajnih ali začasnih objektov v morje, na abrazijsko teraso, ali na zgornji rob klifa, kot so pomoli, 

splavi, klopi, kurišča, podstavki za senčnike, ter nameščanje visečih mrež in ponjav ter drugih pripomočkov za 

senčenje.«. 

 

7. člen  

 

(3) 3., 4. in 5. odstavek 19. člena izvornega odloka se črtajo. 
(4) V izvorni odlok se umesti nov 20. člen, ki se glasi: 

»(svet krajinskega parka) 
 

(1) Upravljavec ima svet krajinskega parka (v nadaljevanju: Svet), kot posvetovalno telo, ki obravnava in 

podaja mnenje s področja strokovnega dela upravljanja Krajinskega parka. 
(2) Člane Sveta imenuje župan Občine Ankaran. Po enega člana imenuje na predlog Zavoda za varstvo 

narave ter Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Enega člana imenuje iz javnega zavoda ali 
humanitarne organizacije na področju vzgoje in izobraževanja oziroma zdravstvenega ali socialnega varstva 

otrok in mladine, ki deluje na območju občine Ankaran. Štiri člane imenuje izmed predstavnikov kmetovalcev, 
ribičev ter strokovne javnosti. 

(3) Organizacijsko podporo delovanja in vodenje Sveta zagotavlja upravljavec.« 

(5) Vsi preostali členi, ki sledijo novemu 20. členu iz prejšnjega odstavka, se ustrezno preštevilčijo. 
 

8. člen  
 

6. odstavek 20. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi: 

»(6) Upravljavec Krajinskega parka skladno s področno zakonodajo sodeluje pri izvajanju in izvaja ukrepe 
varstva sestavin biotske raznovrstnosti na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih izven 

zavarovanega območja Krajinskega parka, in sicer na sredozemskem slanem travniku na sv. Nikolaju, 

lehnjakovih slapovih na Rožniku in drugih naravnih vrednot na območju OA.« 

 

9. člen  
 

1. odstavek 23. člena izvornega odloka spremeni, da se po novem glasi: 

»(1) Upravljanje Krajinskega parka se izvaja na podlagi petletnega načrta upravljanja.« 

 
10. člen  

 

 

3. odstavek 24. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi: 

»(3) Z načrtom upravljanja se v primeru iz tretjega odstavka 21. člena tega odloka, v skladu s pravili, ki urejajo 

varstvo kulturne dediščine opredeli tudi: 

– vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti; 

– zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije dediščine, ne glede na njeno 

namembnost; 

– preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnil spremeniti lastnosti, vsebine, oblike in s tem vrednost 

dediščine.« 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#7.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#7.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#8.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#8.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#III.%C2%A0RAZVOJNE%C2%A0USMERITVE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#III.%C2%A0RAZVOJNE%C2%A0USMERITVE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#9.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#9.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#10.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#10.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-2463/odlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic/#11.%C2%A0%C4%8Dlen
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11. člen  

 

28. člen izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi:  

»(neposredni nadzor v naravi)  

 

Neposredni nadzor v naravi nad upoštevanjem omejitev v Krajinskem parku zagotavlja upravljavec parka v 

skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, z naravovarstvenimi nadzorniki ter skladno s predpisi, ki urejajo 

redarsko službo, z občinskimi redarji .« 

 
12. člen  

 

29. člen izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi: 

»(inšpekcijski nadzor)  

 

Na območju Krajinskega parka izvajajo inšpekcijski nadzor skladno s področno zakonodajo inšpektorji iz 

področja okolja in prostora, kmetijstva in ribištva, pomorstva in drugi pristojni inšpektorji ter občinski 

inšpektorat.« 

 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

13. člen  
 

(1) Vse določbe izvornega odloka, ki se s tem odlokom ne spreminjajo, ostanejo v veljavi in se smiselno 

uporabljajo dalje. 
(2) Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

  
 

 

 

 

 

 

Občina Ankaran 

 

Gregor Strmčnik 
ŽUPAN 
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