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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Pravila vedenja in varstveni režimi
Krajinski park Strunjan v celoti:

Krajinski park Strunjan
leži severno od lokalne ceste Izola – Piran, med Belvederjem nad Izolo na vzhodu in Strunjanskimi solinami na zahodu. Kulturna krajina z razloženo poselitvijo,
mejicami in terasami, ki jih omejujejo suhozidi, omogoča kvalitetno sobivanje narave in človeka. Del krajine
so tudi še danes aktivne Strunjanske soline in laguna
Stjuža kot ostanek nekdanjega ekstenzivnega ribogojstva, ki predstavljata območje slanega mokrišča. Ta sodijo med najbolj ogrožene ekosisteme na Zemlji, zaradi
česar so ogrožene tudi vse značilne vrste organizmov, ki
tu prebivajo. Kot edino širše zavarovano območje v Sloveniji, katerega del je tudi morje, se Krajinski park Strunjan ponaša tudi z najdaljšim odsekom naravne obale
v Tržaškem zalivu, nad katero se vzpenja geološko še
vedno aktiven flišni klif. Izredna pestrost življenjskih
okolij in njihova ohranjenost sta vzrok veliki biotski raznolikosti. S pravilnim vedenjem in upoštevanjem varstvenih režimov nam jo lahko pomagate ohraniti.
Znotraj parka imamo tri ožja zavarovana območja:
Naravni rezervat Strunjan, Naravni rezervat Strunjan –
Stjuža ter Naravni spomenik pinijev drevored. V ožjih
zavarovanih območjih veljajo dodatni, strožji varstveni
režimi.

Na območju celotnega parka se ne sme izvajati dejavnosti, ki bi lahko škodljivo vplivale na naravne vrednote
ter ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost parka. Zato
ni dovoljeno odmetavati odpadkov, uničevati habitatov
prostoživečih vrst, voziti motornih vozil izven državnih
ali lokalnih cest in parkirati izven parkirišč, ki so označena na karti. Prav tako ni dovoljeno taborjenje izven
avtokampov ali prenočevanje na prostem.

Naravni rezervat Strunjan:

Uprava parka

Obsega območje Strunjanskega klifa z njegovim robom in 200-metrskim obrežnim pasom morja, na karti
omejenim z modro barvo. V rezervatu je prepovedana
vožnja s kolesi, z motorji in avtomobili. Prav tako ni dovoljen ribolov, odvzemanje rastlin in živali, požiganje in
kurjenje. Pešpoti v tem delu parka so na karti označene
z rdečo barvo in izven njih, razen ob obali, gibanje ni
dovoljeno, psi morajo biti na vrvici. Prav tako ni dovoljeno namerno prestavljanje in skladanje kamnov na
obali in v morju. Obiskovalci se na območju rezervata
lahko zadržujejo le od sončnega vzhoda do sončnega
zahoda.

Pacug 10 / 6320 Portorož
Tel.: 08 205 18 80 / Gsm: 031 339 290
www.parkstrunjan.si
info@parkstrunjan.si

Gasilci

Tel.: 113

Tel.: 112

Ribiška inšpekcija
Tel.: 05 669 39 31
Gsm: 041 656 277

Občinska inšpekcija

Naravni rezervat Strunjan – Stjuža:
Obsega območje Strunjanskih solin in lagune Stjuža,
na karti omejeno z rumeno barvo. V rezervatu je prepovedana vožnja z vsemi plovili in vozili. Prav tako ni
dovoljeno plavanje, ribolov, odvzemanje rastlin in živali, požiganje in kurjenje. Pešpot je na karti označena z
rdečo barvo in izven nje gibanje ni dovoljeno. Psom na
območje rezervata vstop ni dovoljen.

Policija

Izola: 051 442 330
Piran: 051 242 333

Uprava RS za pomorstvo

Ožje območje Naravnega rezervata
Strunjan:
Obsega območje morja v zalivu sv. Križa (Mesečevem
zalivu) in okoli rta Ronek. Na karti je omejeno s temnejšo modro barvo. Poleg omejitev, ki veljajo za celotni
park in Naravni rezervat Strunjan, je tu prepovedano
tudi izvajanje gospodarskega ribolova, avtonomno potapljanje, plutje s plovili na motorni pogon in sidranje.

Izola: 05 663 21 52
Piran: 05 671 01 91
Koper: 05 663 21 00

V primeru kršitev varstvenega režima v parku je na
podlagi 22. točke 1. odstavka 160. člena Zakona o
ohranjanju narave (ZON-UPB2, Ur. l. RS 96/2004)
zagrožena denarna kazen v višini od 120 do 600
evrov.

Želimo vam prijetno preživljanje
časa v krajinskem parku.
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Za vsebino informacij je odgovoren Javni zavod Krajinski park Strunjan.
Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

