Spoštovane krajanke in krajani Strunjana ter Dobrave, drage prebivalke in
prebivalci Krajinskega parka Strunjan!
Konec leta nam nudi trenutek, da se ozremo nazaj in razmislimo o prihajajočih letih. Minevajo
tri leta odkar je Krajinski park Strunjan dobil upravljavca, tri leta odkar je javni zavod ustanovljen
zato, da zavaruje ta dragoceni košček obale in morja.
Od prvega dne iščemo načine kako velika pričakovanja Vas domačinov, kot tudi nas samih,
uskladiti z realnimi možnosti in znatnimi omejitvami. Delo smo zastavili predvsem v smeri
iskanja finančne pomoči, ki nam bi omogočila vlaganja v parkovno infrastrukturo, ozaveščanje
obiskovalcev in nas vseh o načinih ohranitve narave s katero živimo.
Pretežno iz projektov, smo dopolnili in postavili informativne in opozorilne table o parku in
odpadkih. Prav tako smo iz projekta pridobili plovilo, ki nam omogoča spremljati stanje na
morju. Skupaj z Vami smo ustvarili in vsako leto širimo kolektivno znamko »pridelano v parku
Strunjan«, sodelujemo pri čistilnih akcijah in jih tudi sami izvajamo. Vzpostavili smo strokovno
vodene oglede za različne ciljne skupine, ki so postali stalnica tudi ob uveljavljenih strunjanskih
prireditvah. Pridobili smo prvega naravovarstvenega nadzornika, ki ima vsa pooblastila, da lahko
kršitelje opozori in po potrebi kaznuje.
Letos pridobljen projekt, nam bo v prihodnjem letu, omogočil obnovo dela nasipov v solinah ter
mostu in s tem ureditev sprehajalne poti. Že do spomladi, bomo zavarovali še pomemben del
ali morda celotno sprehajalno pot po robu klifa. Kljub izjemno težkim časom, nam kaže dobro
tudi pri projektu obnove solinarskih hišk in obnove celotnih solin. V prihajajočem letu bo Javni
zavod Krajinski park Strunjan, kot prvi predsedoval, novoustanovljeni Skupnosti naravnih parkov
Slovenije.
Toda, hkrati bi želeli poudariti, da vsega, kar je potrebno postoriti v Krajinskem parku Strunjan,
pa čeprav pomembno vpliva na življenje ljudi in naravo, upravljavec zavarovanega območja ne
more storiti, oziroma ne more storiti sam. Zato iščemo poti, kako priskočiti na pomoč vsem
ostalim inštitucijam pri izvajanju nalog v parku. Izkušnje nas učijo, da se »harmonije« ne da
uzakoniti, temveč je učinkovito upravljanje lahko le posledica vzajemnega razumevanja in
sodelovanja.
V prihajajočem obdobju želimo okrepiti sodelovanje z Vami. Želimo Vam podrobneje pojasniti
našo vlogo v parku in Vas povabiti, da nas obiščete, pokličete ter nam pomagate ustvarjati
prihodnost tega parka.
Kot doslej, Vam bomo vedno na voljo, na našem sedežu v prostorih Avditorija Portorož (Senčna
pot 10, 6320 Portorož). Lahko se za srečanja, dogovorimo tudi v prostorih Krajevne skupnosti
Strunjan, da Vam bomo bližje v kolikor nam boste želeli zastaviti kakšno vprašanje.
Naj Vas božični prazniki obogatijo in novo leto pričara lepoto vseh drobnih stvari in pozabljenih
vrednot.
Marko Starman s sodelavci.
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Park na morju .

