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Krajinski park Kolpa sodi med širša zavarovana območja narave. Predstavlja 

najmilejšo kategorijo širšega zavarovanega območja v Sloveniji, vendar je eden 

redkih krajinskih parkov pri nas, ki je razglašen na državnem nivoju, zato ima tudi 

svoj upravljavski zavod, to je Javni zavod Krajinski park Kolpa. Ta je bil s sklepom 

Vlade Republike Slovenije ustanovljen septembra 2006.  

 

Upravljavec parka Javni zavod Krajinski park Kolpa opravlja po določilih Uredbe o 

Krajinskem parku Kolpa (Uradni list RS, št 85/2006) v okviru javne službe ohranjanja 

narave varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge na območju parka. 

Osnovne dejavnosti upravljavca parka v okviru javne službe pa so naslednje:  

 

• pripravljanje predloga načrta upravljanja parka; 

• sprejemanje letnega programa dela parka; 

• spremljanje in analiziranje stanja naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in 

krajinske pestrosti v parku; 

• skrb za izvajanje varstvenih režimov in razvojnih usmeritev ter izvajanje 

naravovarstvenih nalog; 

• skrb za vzdrževanje, obnavljanje in varovanje naravnih vrednot v parku in drugih 

vrednih predelov; 

• sklepanje pogodb o varstvu; 

• sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave pri pripravi 
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naravovarstvenih smernic za del, ki se nanaša na park; 

• sodelovanje pri pripravi območnega in regionalnega razvojnega programa; 

• usklajevanje in spremljanje raziskovalnih nalog v zvezi s parkom; 

• izvedba in sodelovanje pri izvajanju mednarodnih projektov; 

• skrb za predstavitev parka; ozaveščanje javnosti o pomenu parka; 

• zagotavljanje dostopa do informacij o parku in vodenje informacijskega centra 

parka; 

• sodelovanje z lokalnimi skupnostmi na območju parka; 

• sodelovanje z lastniki zemljišč na območju parka, strokovna pomoč in svetovanje; 

• pripravljanje in vzdrževanje poti in označb v parku ter druge parkovne infrastrukture, 

potrebne za obisk parka; 

• opravljanje vodniške službe po parku; 

• urejanje naravnih vrednot in delov parka za ogledovanje in obiskovanje v skladu z 

načrtom upravljanja; 

• izvajanje neposrednega nadzora v parku; 

• upravljanje z bazami podatkov, ki se nanašajo na park. 
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Krajinski park Kolpa je bil razglašen že leta 1998 z občinskim odlokom, ki ga je 

sprejela občina Črnomelj. Osnovni namen ustanovitve Krajinskega parka Kolpa je 

ohranitev naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter izvajanje 

ukrepov za zagotavljanje ohranitve območij Natura 2000 in ekološko pomembnih 

območij. Namen delovanja parka je tudi povezovanje gospodarskega in socialnega 

razvoja na območju Krajinskega parka Kolpa in čezmejno sodelovanje.  

 

Krajinski park Kolpa se razprostira ob mejni reki Kolpi in sicer na območju med 

Starim trgom in Dragoši, v celoti znotraj občine Črnomelj. Glavna znamenitost 

Krajinskega parka Kolpa je prav gotovo reka Kolpa s svojo dolino, ki skozi območje 

parka večkrat spremeni svoj značaj. Na začetku obravnavanega območja med 

Učakovci in Vinico se dolina odpre proti osrednjemu Belokranjskemu ravniku in se 

spet zoži pri Podklancu. Tod Kolpa teče v bolj ali manj ozki dolini pod Ziljami in 

Preloko vse do Žuničev, kjer se dolina do Miličev še izraziteje zoži in tvori kanjon z 

visokimi, previsnimi skalnimi stenami izmenično na obeh bregovih. Tu reka naredi 

največji zasuk v svojem toku in potem naprej teče proti severu in severozahodu. Pri 

Fučkovcih se počasi začenja nižinski tok po ravninskem svetu aluvialnih nanosov, 

kjer se dolina najbolj razširi.  

 

Poleg reke Kolpe in drugih pomembnih naravnih vrednot, izmed katerih so nekatere 

zaradi svoje naravovarstvene izjemnosti zavarovane tudi kot ožje zavarovano 

območje – naravni spomenik oziroma naravni rezervat ter ostalih naravovarstvenih 

vsebin, predstavlja pomemben element parka tudi kulturna krajina območja, 

prepletena s steljniki, vrtačami in gmajnami, ki jo je človek s svojim marljivim delom 

oblikoval in jo ohranil vse do danes.  
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Pomembni element parka sestavlja tudi bogata kulturna dediščina, med katero 

izstopajo dvori – štiristranično zaprte domačije, ki jih sestavljajo stanovanjska hiša, 

skedenj, hlev in na sredini dvorišče, gradovi ter številni mlini pa tudi žage ob reki 

Kolpi. 


