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Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za
leto 2011 – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Uredbe o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št.
107/04, 114/04-popr., 83/06, 71/08 in 77/10) in tretjega odstavka 18. člena Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Krajinski park Strunjan (Uradni list RS, št. 76/08 in 100/08) je Vlada Republike
Slovenije na…… seji dne …. ……. sprejela naslednji sklep:

1. Vlada Republike Slovenije potrdi Program dela in finančni načrt Javnega zavoda
Krajinski park Strunjan za leto 2011, ki ga je Svet Javnega zavoda sprejel na 8. redni
seji dne 22.12.2010.
2. Vlada Republike Slovenije soglaša z realizacijo kadrovske spremembe v Javnem
zavodu Krajinski park Strunjan v letu 2011.
Mag. Helena KAMNAR
GENERALNA SEKRETARKA
Prejmejo:
-

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

2.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
-

Barbara Avčin Tržan, generalna direktorica;
Mladen Berginc, vodja Sektorja za ohranjanje narave;
dr. Katarina Groznik Zeiler, sekretarka v Sektorju za ohranjanje narave.

2.b Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:
/
DA / NE
3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu:

4.a Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov:
/
4.b Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:
/
5. Kratek povzetek gradiva
/
6. Presoja posledic
a)

na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR
v tekočem in naslednjih treh letih

DA / NE

b)

na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim
redom Evropske unije

DA / NE

c)

administrativne posledice

DA / NE

č)

na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja
ter konkurenčnost podjetij

DA / NE

d)

na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene
vidike

DA / NE

e)

na socialno področje

DA / NE

f)

na dokumenta razvojnega načrtovanja:

DA / NE

-

na
nacionalne
načrtovanja,

dokumente

razvojnega

-

na razvojne politike na ravni programov po
strukturi razvojne klasifikacije programskega
proračuna

-

na razvojne dokumente Evropske unije in
mednarodnih organizacij

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR
/

I. Ocena finančnih posledic
Tekoče leto
(t)
Predvideno
povečanje (+) ali
zmanjšanje (-)
prihodkov državnega
proračuna
Predvideno
povečanje (+) ali
zmanjšanje (-)
prihodkov občinskih
proračunov
Predvideno povečanje
(+) ali zmanjšanje (-)
odhodkov državnega
proračuna
Predvideno povečanje
(+) ali zmanjšanje (-)
odhodkov občinskih
proračunov
Predvideno
povečanje (+) ali
zmanjšanje (-)
obveznosti za druga
javna finančna
sredstva

173.623

t+1

187.551

t+2

t+3

218.000

248.000

II. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene po naslednjih proračunskih
postavkah (PP) s predvidenimi zneski:
Šifra
PP
6170

Ime proračunske Ime proračunskega
Znesek za tekoče leto (t)
Znese
postavke
uporabnika
Ministrstvo za
Krajinski park
okolje in
173.623
187.551
Strunjan
prostor

SKUPAJ:

173.623

za t+1

187.551

Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz naslednjih PP:
Šifra
PP

Ime proračunske Ime proračunskega
Znesek za tekoče leto (t)
postavke
uporabnika

Znesek za t+1

SKUPAJ:
Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:
Novi prihodki

SKUPAJ:

Znesek za tekoče leto (t)

Znesek za t+1

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR
/
8. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja

DA / NE

Gradivo je bilo obravnavano na svetu in strokovnem svetu Javnega zavoda Krajinski park
Strunjan. V obeh svetih so zastopani predstavniki ustanovitelja (MOP, MKGP, MK in SVLR),
občin, zaposlenih ter strokovne javnosti.
9. Predstavitev medresorskega usklajevanja
Gradivo je medresorsko usklajeno z Ministrstvom za finance,
Ministrstvom za javno upravo in Službo Vlade RS za zakonodajo.
10. Gradivo je lektorirano

DA / NE

11. Zahteva predlagatelja za
a)

obravnavo neusklajenega gradiva

DA / NE

b)

za nujnost obravnave

DA / NE

c)

obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti

DA / NE

12. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o
normativni dejavnosti

DA / NE

13. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade

DA / NE

14. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne …
/

Dr. Roko Žarnić
MINISTER

PRILOGE:
- Obrazložitev
- Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za leto 2011
- Sklep sveta javnega zavoda Krajinski park Strunjan

PRILOGA 1
OBRAZLOŽITEV
Program dela in finančni načrt za l. 2011 je svet Javnega zavoda Krajinski park Strunjan sprejel
22.12.2010 na 8. seji sveta.
Krajinski park Strunjan je bil ustanovljen z namenom zavarovanja naravnih vrednot ter
ohranjanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter spodbujanja trajnostnega razvoja na
območju Strunjanskega polotoka. Javni zavod je v skladu z Uredbo o Krajinskem parku
Strunjan (Uradni list RS, št. 107/04, 114/04-popr., 83/06, 71/08 in 77/10) upravljavec
krajinskega parka, kar pomeni, da izvaja naloge javne službe ohranjanja narave na področju
upravljanja parka. V letu 2011 bo javni zavod poleg izvajanja rednih nalog posebno pozornost
namenjal naslednjim prioritetam:
- priprava predloga 10-letnega načrta upravljanja parka,
- urejanje manjšega informacijskega centra v parku,
- urejanje oz. obnova notranje solinske infrastrukture in nasipov na območju NR StrunjanStjuža,
- dosledno izvajanje varstvenih režimov na območju parka,
- ureditev prometa in usmerjanja obiskovalcev na območju parka,
- okrepitev nadzora na območju parka ter
- inventarizacija vrst in kartiranje habitatnih tipov na območju parka.
V letu 2011 je načrtovanih skupaj 551.334 EUR prihodkov. Viri prihodkov so proračun RS,
Ministrstvo za okolje in prostor; projekti, med njimi tudi projekt sofinanciran iz sredstev
Ministrstva za gospodarstvo; prodaja blaga in storitev na trgu ter donacij. Skupni načrtovani
odhodki javnega zavoda v letu 2011 znašajo 551.334 EUR in so namenjeni za plače s
prispevki in druge izdatke zaposlenim, izdatke za blago in storitve ter investicije.
Sredstva iz proračunske postavke 6170 Krajinski park Strunjan v višini 173.623,00 EUR so
namenjena financiranju stroškov dela treh zaposlenih, sofinanciranja ene projektne zaposlitve
ter ene petinske zaposlitve, osnovnih stroškov blaga in storitev ter stroškov osnovnih investicij
za delovanje Javnega zavoda. Javni zavod pričakuje, da bo možno v letu 2011 pridobiti
8.719,22 EUR donacij, 2.000 EUR iz lastne dejavnosti ter 276.560,79 EUR iz projektov.
Kadrovska sprememba v l. 2011 v primerjavi z l. 2010 je zaposlitev ene osebe za petino
delovnega časa. Ta zaposlitev v l. 2011 prinaša pomembno vsebinsko pridobitev, saj gre za
vzpostavitev izvajanja neposrednega naravovarstvenega nadzora, ki v skladu s Sklepom o
ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Strunjan (Ur. l. RS, št. 76/08 in 100/08) v okviru javnih
pooblastil sodi med ključne naloge upravljavca Krajinskega parka Strunjan. V skladu s 156.
členom Zakona o ohranjanju narave (Ur. l. RS, 96/2004-UPB2, 61/2006-ZDru-1, 63/2007
Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007 Odl.US: U-I-76/07-9, 32/2008 Odl.US: U-I386/06-32, 8/2010-ZSKZ-B) morajo upravljavci zavarovanih območij, ki so dolžni zagotavljati
neposredni nadzor, skleniti delovno ali drugo ustrezno pogodbo z naravovarstvenimi nadzorniki.
Praviloma se za izvedbo neposrednega nadzora z usposobljenim naravovarstvenim
nadzornikom sklene delovno pogodbo. Sredstva za dodatno zaposlitev za petinski delovni čas
so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije na PP 6170. Sredstva na tej postavki se z
rebalansom proračuna RS za l. 2011 ne znižujejo.
V letu 2011 je predvidena izvedba investicij v višini 310.047 EUR, gre v glavnem za investicije v
okviru že pridobljenih projektov, ali projektov, katerih potrditev je pričakovana. Iz PP 6170 je za
investicije namenjenih 12.958 EUR, 90.431 EUR pa je predviden znesek nacionalnega
sofinanciranja (MG 17.830 EUR in MOP - PP 2443 72.601 EUR) za projekt »Informacijski
center v KP Strunjan«, ki se sofinancira v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za ureditev javne turistične infrastrukture.

Prihodki in odhodki sredstev Javnega zavoda so podrobneje prikazani v finančnem načrtu v 4.
poglavju Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za leto
2011.

