Pomembnejši dosežki Krajinskega parka Strunjan – od aktivnosti za šole,
novih projektov ter ambicioznih ciljev za letošnje leto
Sporočilo za medije!
Strunjan, 14. junij 2019; Krajinski park Strunjan je v letošnjem letu koordiniral delo Skupnosti
naravnih parkov Slovenije s poudarkom na aktivnostih namenjenih šolam in šolajoči mladini v
šolskem letu 2018/19, zastavil si je ambiciozne cilje za delo ter pridobil dodatna finančna sredstva.
Izvaja Interreg projekt CEETO ter pričakuje pozitivne rezultate prijavljenih projektov na druge
finančne mehanizme.
Skupnosti naravnih parkov Slovenije, ki združuje štirinajst upravljavcev zavarovanih območij, letos
predseduje KP Strunjan. Skupnost povezuje skupni interes ohranjanja naravne in kulturne dediščine
zavarovanih območij. Že drugo leto zapored smo učencem osnovnih šol približali »parkoslovje« in
izučili novo generacijo mladih »poznavalcev parkov«. V šolskem letu 2018/19 je sodelovalo 46 šol z
več kot 600 prijavljenimi učenci, ki so preko spletnega kviza reševali naloge in raziskovali 14 naravnih
parkov. Rdeča nit letošnjega kviza je bil vodni krog naravnih parkov. Nastala je tudi zanimiva razstava
iz odpadnih materialov. 60 učencev OŠ Lucija, pod mentorstvom Manje Kubik Živković in Jane
Pelicon, smo nagradili z zaključnim druženjem ob morju in delavnico na prostem z naslovom »Kako
varujemo mokrišča«. Parkoslovje bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2019/20.
Poleg aktivnosti za šole, smo si za naš Zavod v letošnjem letu zastavil zelo ambiciozne cilje. Poleg
rednih nalog, torej varovanja naravnih vrednost, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti,
nadaljujemo z vlaganjem v krožno učno pot, pridobili bomo dodatna privezna mesta, poskusno uvedli
krožno vožnjo z električnim mini busom, zaključujemo postopek vpisa na listo Posebej zavarovanih
območij pomembnih za Sredozemlje in začeli smo s pripravljalnimi aktivnostmi za pridobitev
Evropske listine o trajnostnem turizmu na zavarovanih območjih. Poleg projektov, ki so že v teku, kot
npr. projekt CEETO - Ekoturizem srednje Evrope: orodja za varstvo narave, računamo na pridobitev še
dveh projektov in sicer MARINE – »Strengthening the management of coastal and Marine pArks
adRIon NEtwork« ter projekta »MPA Networks« v okviru programa Interreg.
Cilj projekta CEETO je trajnostno načrtovanje turizma v zavarovanih območjih. V sklopu projekta je
Krajinski park Strunjan pripravil 5-letni akcijski načrt za trajnostni turizem v parku, ki je usklajen s
potrjenim Načrtom upravljanja Krajinskega parka Strunjan in predvideva akcije, ki prispevajo k
ohranjanju narave in izboljšanju socio-ekonomskih koristi na lokalni in regionalni ravni, kar je tudi
načelo ekoturizma.
S pomočjo sredstev pridobljenih v okviru Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe,
bomo v letu 2019 pričeli z nujnimi vzdrževalnimi deli na solinskih nasipih v pretočni laguni, opravili
temeljito analizo stanja v laguni Stjuža ter odločneje ukrepali zoper tujerodne invazivne vrste, ki so
prisotne zlasti v Naravnem rezervatu Strunjan-Stjuža. Skupna sredstva iz podnebnega sklada znašajo

778.450 EUR. Celotni načrtovani proračun KP Strunjan je zato kar štirikrat višji od tistih v preteklih
nekaj letih in znaša kar 1.156.050 EUR.

Dodatne informacije:
Robert Smrekar, Krajinski park Strunjan
E: robert.smrekar@gov.si, T: 040 652 260
Samanta Makovac, Krajinski park Strunjan
E: samanta.makovac@gov.si, T: 040 731 351

DODATNE INFORMACIJE:
SKUPNOST NARAVNIH PARKOV SLOVENIJE
Skupnost je nastala leta 2011 in danes združuje štirinajst upravljavcev zavarovanih območij. Člane
Skupnosti povezuje skupni interes ohranjanja narave, zagotavljanja ravnovesja med učinkovitim
varovanjem narave, kulturnega izročila in na drugi strani različnih dejavnosti znotraj zavarovanih
območij. Člani skupnosti med seboj izmenjujemo izkušnje, si pomagamo, zlasti pa enotno zastopamo
interese upravljavcev zavarovanih območij.
PARKOSLOVJE - AKTIVNOSTI ZA ŠOLE
Skupnost naravnih parkov Slovenije že drugo izvaja aktivnosti namenjene šolam – šolajoči mladini in
učiteljem. Mladim generacijam skuša približati naravne parke Slovenije in t.i. parkoslovje ter izučiti
novo generacijo mladih »poznavalcev parkov«. V šolskem letu 2018/19 je v aktivnostih namenjenih
šolam in šolajoči mladini sodelovalo kar 46 šol z več kot 600 prijavljenimi učenci. Le ti so preko
spletnega kviza od oktobra 2018 do aprila 2019 reševali naloge in raziskovali 14 naravnih parkov,
njihovih naravnih in kulturnih značilnosti. Ob zaključku kviza so učenci pod mentorstvom učiteljic in s
pomočjo koordinatorjev parkov oddali rešitve oz. končna gesla, s čimer so uspešno zaključili izziv.
Letošnji kviz je bil tematsko obarvan, saj je bila rdeča nit vseh nalog vodni krog parkov. V njem so
številni vodni ekosistemi, od morja do rek, potokov, slapov, mokrišč, jezer in ribnikov, kjer ima vsaka
žival in rastlina svojo vlogo. Poudarek je bil namenjen tudi skrbi za vodo in vlogi posameznika za
njeno ohranitev. Čeprav Slovenija po vodnatosti spada med ene najbogatejših držav na svetu, je le

čista voda vir življenja. Več vrst rastlin in živali v naravi prebiva, bolj zdravo je to okolje tudi za
človeka.
Razstava, ki so jih učenci pripravili ob koncu, prikazuje najbolj zanimive prebivalce vodnih
ekosistemov iz zavarovanih območij narave, v katerih živijo. Za izdelavo so bili uporabljeni materiali,
ki so jih učenci našli doma in bi sicer romali v koš za smeti. Vse mlade parkoslovce smo nagradili s
priznanjem in igro spomin, ki je bila posebej izdelana, da še enkrat predstavi najpomembnejše vodne
živali in rastline iz kviza. 60 učencem Osnovne šole Lucija, ki je sodelovala s Krajinskim parkom
Strunjan, pa smo omogočili še zaključno druženje ob morju in delavnice na prostem z naslovom
»Kako varujemo mokrišča«.
Parkoslovje se bo nadaljevalo tudi v šolskem letu 2019/20, aktivnosti pa lahko spremljate na
povezavi: https://www.naravniparkislovenije.si/slo/solarji.
AKTIVNOSTI KP STRUNJAN
Poleg aktivnosti za šole, ki smo jo v KP Strunjan koordinirali v šolskem letu, ki se zaključuje, smo si za
naš Zavod tudi sicer zastavil zelo ambiciozne cilje. Poleg rednih nalog, torej varovanja naravnih
vrednost, biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, bomo nadaljevali z vlaganjem v krožno učno
pot, pridobili dodatna privezna mesta, poskusno uvedli krožno vožnjo z električnim mini busom,
zaključili postopek vpisa na listo Posebej zavarovanih območij pomembnih za Sredozemlje (Specially
Protected Areas of Mediterranean Importance), začeli s pripravljalnimi aktivnostmi za pridobitev
Evropske listine o trajnostnem turizmu na zavarovanih območjih ter se kadrovsko okrepili.
Poleg projektov, ki so že v teku, npr. projekt CEETO - Ekoturizem srednje Evrope: orodja za varstvo
narave, računamo na pridobitev še dveh projektov in sicer MARINE – »Strengthening the
management of coastal and Marine pArks adRIon NEtwork« v okviru programa Interreg – Adrion v
višini 203.000 EUR ter projekta »MPA Networks« v okviru programa Interreg MED v višini 230.000
EUR.
S pomočjo sredstev pridobljenih v okviru Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe
v letu 2019 bomo pričeli z nujnimi vzdrževalnimi deli na solinskih nasipih v pretočni laguni, opravili
temeljito analizo stanja v laguni Stjuža ter odločneje ukrepali zoper tujerodne invazivne vrste, ki so
prisotne zlasti v Naravnem rezervatu Strunjan-Stjuža. Skupna sredstva iz podnebnega sklada znašajo
778.450 EUR. Celotni načrtovani proračun je zato kar štirikrat višji od tistih v preteklih nekaj letih in
znaša kar 1.156.050 EUR.
PROJEKT CEETO
Krajinski park Strunjan sodeluje v projektu CEETO, Ekoturizem srednje Evrope: orodja za varstvo
narave, programa Interreg Srednja Evropa, s pomočjo katerega je bil tudi organiziran današnji
dogodek. Poleg slovenskih partnerjev, od teh tudi Regionalni razvojni center Koper, v projektu

sodelujejo tudi partnerji iz Italije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Nemčije. Namen projekta je
trajnostno načrtovanje turizma v zavarovanih območjih.
V sklopu projekta je Krajinski park Strunjan pripravil 5-letni akcijski načrt za trajnostni turizem v
parku, ki je usklajen s potrjenim Načrtom upravljanja Krajinskega parka Strunjan in predvideva akcije,
ki prispevajo k ohranjanju narave in izboljšanju socio-ekonomskih koristi na lokalni in regionalni ravni,
kar je tudi načelo ekoturizma.
V okviru projekta so predvidene akcije ozaveščanja obiskovalcev parka o varnostnih režimih, ki v
parku veljajo in pomenu tamponskih oz. prehodnih con za zavarovano območje. Pripravljamo
izobraževalni animacijski video, ki bo predvajan v Informacijskem centru Krajinskega parka Strunjan.
Prav tako je predvidena priprava rešitve alternativnih načinov prevoza po parku.

Več informacij:
•
•
•
•
•

Krajinski park Strunjan: http://www.parkstrunjan.si/
Skupnost naravnih parkov Slovenije: https://www.naravniparkislovenije.si/slo/skupnostnaravnih-parkov
Aktivnosti za učence in učitelje: https://www.naravniparkislovenije.si/slo/solarji
Projekt CEETO: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CEETO.html
Drugi projekti KP Strunjan: http://www.parkstrunjan.si/index.php?page=static&item=102

