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Krajinska in arhitekturna zasnova nas vpelje v skrivnost, 
kako arhitekt načrtuje krajinski park, in razkriva veščino, 
kako iz množice podatkov in plasti delovanja procesov 
lahko izpeljemo »genetski kod« prostora, ki varovanje 
krajine uravnava s spremembami, nastalimi skozi čas. 
Projekt ne predvideva načrtovanja končnih stanj, 
temveč izpostavlja pogoje in pravila za samodejaven 
razvoj zavarovanega območja, hkrati pa vključuje de-
javnike (partnerstva, interesno povezovanje ...), pomem-
bne za razvojno perspektivo v omejenih pogojih rabe 
prostora. Predvidena raznolikost dejavnosti (kmetijstvo, 
poselitev, turizem in rekreacija ipd.) v parku podpira 
raznolikost in varstvo narave.
Predlagane ureditve sledijo načelom minimalne arhitek-
ture, ki zahteva prilagajanje prostorskim danostim, čim 
manjši vložek predvsem lokalnega ali ponovno upora-
bljenega gradiva, možnost kasnejšega preoblikovanja in 
s tem zmanjšanje škode v okolju ali korak k sanaciji de-
gradiranih delov krajine.
Knjiga prihaja v času, ko nas splošna kriza sili k prem-
isleku o možnih, trajnostno naravnanih alternativah 
in ponovnemu začetku ter lahko bistveno pomaga pri 
odpravljanju nezaupanja lokalne javnosti do pobude 
krajinskega parka in krepitvi iniciative za njegovo usta-
navljanje. Prav zato v primeru Dragonje model kra-
jinskega parka predstavlja zlasti izhodišče za razvoj 
agrikulturnega in naravnega parka (vrta Istre), ki bi s 
svojimi visokokakovostnimi ekološkimi pridelki oskrbov-
al prebivalstvo vseh večjih mest Istre in tako kot nekoč 
tudi Trsta. Ne nazadnje je dolina Dragonje izjemno 
dragocena z okoljevarstvenega vidika in se ji moramo 
tudi zato še posebej posvetiti. 
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Odlomki iz recenzij

Monografijo Park Dragonja odlikujeta sistematična in 
pregledna struktura in interdisciplinarnost, ki pove-
zuje teoretska spoznanja s praktičnimi rešitvami. 
Znanstvene ugotovitve so prepričljivo prevedene 
v uresničljive predloge, rešitve in načrte. Povezava 
teorije in prakse predstavlja možnost za operativne 
učinke. Skratka, avtorica noče le teoretizirati, temveč 
ponuja realne in celostne predloge ter tudi svoje moči 
in sposobnosti za spreminjanje stvari na bolje. Kaj še 
čakamo? (Miha Dešman, u.d.i.a.)

Arhitekturna ureditev območja se opira na analizo 
naravne in kulturne dediščine, opisane skozi več 
sekcij, na analizo potencialov porečja Dragonje ter na 
analizo dosedanjih obremenitev. Analize so izvedene 
ob upoštevanju elementov trajnostnega razvoja, saj 
vključujejo ekološko (npr. vodni viri), ekonomsko (npr. 
kmetijska panoga) in socialno dimenzijo (npr. izselje-
vanje) tega geografskega območja. (dr. Romina Rodela)

Znanstveno spoznanje monografije temelji na 
izhodišču, da je za oblikovanje razvojnih usmeritev 
pomembno izhajati iz spoznane naravne vrednote 
porečja reke Dragonje in prepletenosti s kulturno 
tradicijo in dediščino. Usmeritev razvoja posameznih 
dejavnosti mora ohranjati kakovostno ekološko in 
krajinsko ravnovesje, istočasno pa omogočiti razvoj 
območja, ki ne bo v nasprotju s konceptom varovanja 
naravnih dobrin in kulturne krajine. /.../ Varstvena 
raba zagotavlja krepitev notranjih vrednot prostora, 
kot so lastni vodni viri, plodna zemlja, bogata biodi-
verziteta, vse to pa so poznali že naši predniki. Av-
torica pa je znala čudovito povezati prostorske in 
arhitekturne vrednote porečja Dragonje, kar uvršča 
pričujočo monografijo v zakladnico znanja. (red. prof. 
ddr. Ana Vovk Korže)



2

Martina Tomšič, Janez Koželj
Park Dragonja. Krajinska in arhitekturna zasnova

Izdajatelj 
Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana
mag. Peter Gabrijelčič, u.d.i.a., dekan

Soizdajatelj
KUD AAC Zrakogled, Koper

Urednik  
Gašper Malej

Oblikovanje   
Martina Tomšič

Recenzenti
Miha Dešman, u.d.i.a.
dr. Romina Rodela 
red. prof. ddr. Ana Vovk Korže

Prevodi povzetkov 
Mirjam Kastelič - Vodovc (an., ita., hr.)

Tisk
Cicero

Naklada
300 izvodov

Cena 30,00 EUR

Ljubljana – Koper, 2012

CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

712.253(497.4Dragonja)(082) 

TOMŠIČ, Martina, 1972- 
Park Dragonja : krajinska in arhitekturna zasnova / Martina 
Tomšič, Janez Koželj ; [prevodi povzetkov Mirjam Kastelič 
Vodovc]. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo ; Koper : KUD 
AAC Zrakogled, 2012 

ISBN 978-961-6823-26-5 (Fakulteta za arhitekturo) 
1. Koželj, Janez, 1945- 
263167744 



3

Kazalo

7 Uvod Janez Koželj

 Analiza območja 

10 Varstvo narave
 Ogroženost in varovanje narave    
  Varovana območja 
 Mednarodne konvencije in dogovori s področja 
 zavarovanih območij    
 Zavarovana območja v Sloveniji
14 Predvideni Krajinski park Dragonja
 Pregled dosedanjih aktivnosti za ohranjanje porečja  
 Določitev območja parka in vplivnih območij 
20 Analize naravnih značilnosti   
 Naravovarstveni oris
26 Pregled zgodovine in kulturne dediščine 
 Zgodovina prostora
 Kulturna dediščina
30 Analize dejavnosti in njihov vpliv na prostor
36 Vrednotenje potencialov 
 Vrednotenje obremenitev in degradacij

 Zasnova parka

40 Zasnova varovanja 
 Varstvena delitev  
 Predlog namembnosti in omejitev za varstvena območja 
44 Razvojno-varstvene usmeritve po dejavnostih
 Sistem informacijskih središč 
 Pobuda za ustanovitev srednješolskega centra za   
 ekološko kmetovanje  
56  Shematičen prikaz ureditve parka 

  Arhitekturni projekti
                                                    
60 Izhodišča arhitekturnega oblikovanja v naravnem okolju
64 Oprema parka, oblikovanje klopi in prostorov za piknike 
72 Središče parka
  Informacijsko središče  
  Večnamenski objekt 
  Razgledni stolpič  
  Prostor za taborjenje  
  Prostor za kontemplacijo

99 Povzetek / Summary / Sintesi / Rezime
103  Viri in literatura 
 Kartografski viri
 Fotografije



4

Uvod Janez Koželj

Trajnostna arhitektura gradi v skladnosti z naravo na način, 
ki ustvarja ravnovesje naravnih krogotokov. Pri poseganju v 
prostor sledi načelu “čim manj”, pri uporabi gradiv pa načelu 
“z manj več”.  

Pričujoče delo* je zanimivo in dragoceno. Vpeljuje nas v 
skrivnost, kako arhitekt načrtuje krajinski park, kako pri tem 
razmišlja, kakšne zamisli se mu porajajo, na kakšna izhodišča 
se opira, katerim vrednotam sledi. Pristop arhitekta je ce-
losten in procesualen. S širokim znanjem lažje analizira 
danosti in sledi spremembam, o njih sklepa in jih vrednoti, 
prepoznava vzorce in strukture, iz njih razvije zasnovo, jo 
prenese v načrt ureditve parka, oblikuje projekte, svoje 
delo predstavi in ga skuša uresničiti. Na delitve med stroka-
mi in pristojnostmi se zavestno ne ozira. 
Četudi sta načrtovanje krajinskega parka in oblikovanje 
zavarovane krajine zahtevno delo, ga je arhitektka Mar-
tina Tomšič v celoti hotela opraviti sama z namenom, da bi 
se s krajino lahko čim bolj zbližala. Hotela je preizkusiti, do 
kakšnih zaključkov jo vodi proces spoznavanja naravnega in 
ustvarjenega prostora in kakšne zamisli se porajajo iz njune 
soodvisnosti. Veščina arhitekta je, da zna iz množice podat-
kov oblikovati zamisel o novo urejeni celoti, da zna iz vidnih 
in prikritih sledi delovanja procesov izpeljati “genetski kod” 
prostora, ki uravnava ravnovesje med varovanjem krajine 
in možnimi spremembami skozi čas. Izluščiti naravni kod, 
prevesti analizo procesov v prostoru v zamisel o organizaciji 
ohranjanja, rabe in oblikovanja prostora predpostavlja branja 
različnih stanj in pojavov v krajini in sposobnost obvladovanja 
vseh meril. Arhitektka je uporabila metode in tehnike opera-

tivnega kartiranja za nazorno posredovanje prostorskih po-
datkov na način, ki nakazuje organizacijo območja v različnih 
plasteh prepletenih naravnih in ustvarjenih omrežij.   
Martina Tomšič je sama izpeljala ves spoznavni proces od izbo-
ra podatkov do njihove interpretacije, opravila je vsa kartiran-
ja, izvedla vrednotenje danosti po primernostih in ranljivostih 
prostora, oblikovala sintezo in jo prenesla v zasnovo ureditve 
krajinskega parka. Ta obsega opredelitev meja parka, opre-
delitev območij z različnimi stopnjami občutljivosti in ohran-
jenosti, režimi in oblikami varovanja, razporeditvami rabe 
in omrežij. Arhitektka je poskusila obvladati nedoločenost 
krajine, za razliko od fizičnega načrtovanja končnih stanj je 
znala postaviti pogoje in pravila za samo-dejaven razvoj za-
varovanega območja, programirati procese in tokove v krajini 
tako v smeri spodbud kot tudi omejitev. Zavedala se je, da je 
šele ob dobrem poznavanju ekosistemov mogoče opredeliti 
osnovne pogoje za njihovo sožitje in dopolnjevanje. 
S tem namenom se je arhitektka potrudila razumeti na-
ravo delujočih sil in zakonitosti sprememb, se znala odzvati 
na različna stanja krajine s primernimi ukrepi varovanja in 
nakazati možnosti razvojnih oziroma sanacijskih posegov 
vanjo. Poleg območij samodejnega uravnavanja naravnih 
procesov je nakazala, v katere dejavnike razvoja bi se bilo 
potrebno vplesti, s kom sklepati partnerstva, kakšne oblike 
sodelovanja, interesnega povezovanja za skupno postavljene 
cilje bi bilo treba razvijati, da bi življenje v parku imelo raz-
vojno perspektivo tudi v omejenih pogojih rabe prostora. 
Delo z javnostmi, razvijanje različnih oblik participativnega 
odločanja, načrtovanja z namenom aktivirati in ustvarjati 
skupnost za sonaravni razvoj, še sledi. 

Javnost težko razume zamotana vprašanja varstva narave, 
ki je tudi zelo nepregledno organizirano. Številne delitve 
pristojnosti, različni režimi varovanja, različni tipi zavaro-
vanih območij, zapleteni postopki, nerazumljivi strokov-
ni izrazi, vse to poraja odpor in nezaupanje. Običajnemu 
človeku je težko razložiti, da so lahko omejitve tudi pred-
nost, da je mogoče kmetovati in graditi v skladu z naravo, 
da tudi razvoj lahko varuje in obratno. Delo arhitektke Mar-
tine Tomšič želi prepričati ljudi, da bi prepoznali, kako je 
skrb za naravo najbolj elementarna oblika skrbi za njihovo 
lastno prihodnost, da pomeni odgovornost do okolja isto 
kot odgovornost do samega sebe. Pojasnjuje, kaj je sonara-
vno, kaj je ekološko, kaj je trajnostno, kaj je eko-sistemsko 
in kaj te pojme povezuje. Delo je urejeno za splošno rabo in 
izdelano v obliki učbenika za izgrajevanje trajnostnih vred-
not, za tolmačenje ciljev, postopkov ustanavljanja, urejanja 
in upravljanja krajinskega parka v območju, kjer živijo in de-
lajo ljudje. Še posebej koristno bo za skupno oblikovanje 
ciljev urejanja parka, za opredeljevanje prednosti oziroma 
zavračanje pomislekov, za prilagajanje zasnove in načina 
upravljanja parka potrebam in pričakovanjem domačinov. 
Predlagana zasnova krajinskega parka je strokovno in ob-
likovno prepričljivo izdelano promocijsko gradivo, ki lahko 
pomaga pri odpravljanju nezaupanja javnosti do pobude kra-
jinskega parka in spodbujanju javne iniciative za njegovo usta-
navljanje. Želeni cilj bo dosežen šele takrat, ko bodo domačini 
sami pripravljeni prevzeti svoj park v upravljanje in skrbeti za 
izvajanje varstva narave. V tem je tudi temeljna ideja krajin-
skega parka: povezati varstvo narave z razvojem območja. 
Predlagana zasnova pravzaprav sledi zamisli o kmetijskem 

Janez Koželj
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parku, kjer se obdelovanje zemlje in pridelava hrane opira-
ta na raznovrstnost ekoloških sistemov, reliefa, sestave tal, 
naravno raznolikost vrst in njihovih življenjskih okolij. Kra-
jinski park Dragonja naj bi bil varovana naravna in kulturna 
krajina, saj je v območju malo zares nedotaknjene narave, 
razlika je le v deležu in obliki človekovega posega. Tukaj 
naj bi raznolikost kultur podpirala raznolikost vrst. Tudi 
način poselitve in urbane rabe prostora naj bi dajal traj-
no podporo soobstoju velikega števila vrst, tako kot je v 
naravnem sistemu. Po trajnostnih načelih naj bi dopolnilno 
turistično omrežje povezovalo doživljajski, izobraževalni, 
raziskovalni, kulinarični, zdravstveni, etnološki in ekološki 
turizem z raznoliko kulturno dediščino in pestrim naravnim 
okoljem v soodvisen sistem. Povezava trajnostnega turizma 
in ekološkega kmetijstva lahko odigra dvojno vlogo skrbnika 
krajinskega parka in varuha narave. 
Posebno poglavje je posvečeno trajnostnim posegom v za-
varovano krajino. Arhitektka se je opredelila za minimalno 
arhitekturo, ki gradi na naravi prilagodljiv način, podoben 
umetniškim postavitvam v odprti krajini. Z naravo skladna 
gradnja nastane iz neznatnih, komaj opaznih sprememb v 
prostoru. Naravnemu okolju prilagojene gradnje se s svo-
jimi oblikami samo opirajo na nastavke ali ostanke struktur, 
ki so jih izoblikovale ali preoblikovale sile narave. S ponovno 
uporabo in prilagajanjem najmanj spreminjamo prostor, kjer 
gradimo, vložek porabljenega gradiva je najmanjši, s čimer 
povzročamo tudi najmanjšo škodo v okolju. Novo je le 
dodano tistemu, kar v naravi najdemo izraženo ali vsaj na-
kazano v določeni fizični obliki. Brisanje meja med naravnim 
in ustvarjenim naj bi bilo vodilo za ureditve in gradnjo v 

krajinskih parkih. Minimalna arhitektura zahteva občutek za 
naraven, nepotvorjen ustroj stvari. K doseganju skladnosti 
z naravnimi zakoni pripomore spoštljiv odnos do gradiva, 
najbolje najdenega na kraju samem: tudi uporablja in ob-
deluje naj se na način, ki izhaja iz njegove materialnosti. Ob 
upoštevanju teh načel bosta vsaka nova ureditev ali gradnja 
učinkovali kot pričakovana dopolnitev oziroma nadgrad-
nja obstoječega v krajini. V primeru, ko krajino ob gradnji 
zgolj dopolnjujemo z minimalno arhitekturo, ostajajo stalno 
odprte možnosti za njeno preoblikovanje. Martina Tomšič 
je krajinski zasnovi parka dodala projekte tistih objektov, ki 
so potrebni za začetek delovanja krajinskega parka. Z njimi 
je hotela ustvariti primer dosledne uporabe načel mini-
malne arhitekture, ki prepoznava svoje naravno in ustvar-
jeno okolje ter se s krajino povezuje, da bi jo spremenila 
v najmanjši možni meri. Posebej stavba informacijskega 
središča parka je odličen primer minimalnega poseganja v 
krajino, po katerem arhitektura poišče kraj v prostoru in 
naravni relief nadgradi. Stavba se zadržano izvotli, izvije iz 
krajine in uporabi trajna gradiva, najdena na kraju samem. 
Arhitektura je postala umetni relief. Njena značilnost je 
tekoč, zaobljen in gladek prostor brez členitev, ki je kot v 
notranjost podaljšana narava. Pri povezovanju krajine in 
arhitekture je postala pomembna  obravnava tal, ki dajejo 
tekočo obliko arhitekture brez ostrih prehodov in zamejitev 
prostora. Arhitektka je tudi pokazala, kako se v enostavni 
in prilagojeni arhitekturi jasno zrcali razrešitev prob-
lema, način postavitve in gradnje. Tudi druge ureditve so 
zraščene s krajino, samo podčrtajo reliefni rob ali oblikujejo 
znamenje v prostoru. 

Monografija Martine Tomšič Park Dragonja. Krajinska in 
arhitekturna zasnova prihaja v pravem času, ko nas splošna 
kriza sili k premisleku o možnih alternativah in ponovnemu 
začetku. Ustanovitev krajinskega parka je edini način, ki 
lahko razreši naraščajoče nasprotje med številnimi krajinski-
mi vrednotami, ki jih predstavljajo posamezni naravni in kul-
turni spomeniki v območju na eni, in celota, ki je prepuščena 
stihiji in uničevanju, na drugi strani. Degradirana območja 
obravnava arhitektka kot začasen, časovno omejen in pre-
hoden pojav, ki ima različne oblike in različne stopnje. To so 
onesnažena, zanemarjena, opuščena, izpraznjena, uničena 
območja, ki ponujajo različne možnosti sanacije in rekon-
strukcije krajine za primerne nove rabe ali za izboljšave 
ekosistema v parku. Ureditev krajinskega parka predstavlja 
torej edino možnost, da poleg zavarovanja izvedemo tudi 
sanacijo in popravke krajine. 
Ustanavljanje in urejanje krajinskega parka od spodaj 
navzgor in postopoma, po delih, bi pomagalo tudi uva-
jati domačine v neposredno upravljanje parka. Šele 
ozaveščanje javnosti bo na neprisiljen način ustvarilo po-
goje za ustanovitev naravnega parka. Ta naj bi se ustanav-
ljal in urejal postopoma, po fazah, po posameznih krajin-
skih območjih in zagonskih projektih. Pričujoča monografija 
arhitektke Martine Tomšič naj pripomore k ponovnemu 
rojstvu zamisli o krajinskem parku. Za to bo potrebno iskati 
najširše soglasje skupnosti.

* Monografija temelji na diplomskem delu Urbanistično 
arhitekturna zasnova krajinskega parka Dragonja, ki ga je 
avtorica izdelala leta 2001 pod mojim mentorstvom. 
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Od izvira do izliva reke Dragonje v morje: pokrajina v širšem merilu (1); reka 
Dragonja (2); pokrajina parka (3); poselitev (4)  
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Navkljub intenzivni urbanizaciji priobalnega pasu je kom-
pleksna kulturna krajina v zaledju slovenskega dela Is-
tre ohranila vso svojo raznolikost in pričevalno vrednost 
stoletnega sožitja med človekom in naravo. Velik del tega 
prostora zajema porečje Dragonje z zaledjem: to je pros-
tor predlaganega parka Dragonja (približno 9.649 ha). 
Območja, ki jih je tu v skladu z naravnimi danostmi, skozi 
zgodovino oblikoval človek, so tesno povezana z biotsko vi-
soko vrednimi naravnimi sistemi in skupaj tvorijo dinamičen 
krajinski sistem, ki ni razpoznaven le na ravni Slovenije, 
temveč tudi širše. Zaradi vse večjih pritiskov urbanizacije, 
množičnega turizma in industrije so takšni naravno ohran-
jeni in neurbanizirani vodni sistemi vse pomembnejši, tudi 
zato, ker omogočajo ohranjanje celovitega ekološkega 
ravnotežja. Sestavni del bioregije porečja Dragonje so tudi 
Sečoveljske soline, ki leže v ustju Dragonje in so že od leta 
1991 razglašene za krajinski park, od leta 1993 pa jih varuje 
tudi Ramsarska konvencija.
Med vsemi geografskimi enotami Slovenije je najmanj 
zavarovan prostor sredozemske regije, kjer zavarovana  
območja (ZO) obsegajo le 2,7% ozemlja (povprečje v 
Sloveniji je 12,6%, v Evropi 15%). V skladu z Nacionalnim 
programom varstva okolja 2005–2012 bi morali, tudi zaradi 
prilagajanja povprečju Evropske unije, delež zavarovanih 
območij že leta 2008 povišati na 17%, do leta 2014 pa bi ta 
moral znašati kar 22% površine državnega ozemlja. V tem 
programu, kakor tudi v Operativnem programu za uprav-
ljanje območij Natura 2000 (za obdobje od 2007–2013), 
je med večjimi načrtovanimi zavarovanimi območji predvi-
dena tudi razglasitev Krajinskega parka Dragonja. 
Izrazita bipolarnost med razvitim priobalnim pasom in go-
spodarsko zaostalim ter demografsko ogroženim zaledjem 
je problem, ki nadvladuje celoten prostor Sredozemlja, tudi 
slovenski del Istre. Ključni prelom v prostoru je pomenila 

povojna vzpostavitev meddržavne meje in s tem ločitev Trs-
ta od njegovega oskrbnega zaledja ter prekinitev ekonom-
skih tokov med tema močno soodvisnima sistemoma. Z 
odprtjem meja v okviru Evropske unije je tesnejše sodelo-
vanje med obmejnimi kraji znova postalo aktualno, s tem 
pa tudi možnost, da Dragonja, kot že nekoč v zgodovini, 
prevzame vlogo “vrta Istre”.
Model nastanka in razvoja krajinskega parka Dragonja, ki je 
prikazan v študiji, predstavlja temeljno podlago za pripravo 
upravljalskega načrta, ki ga tako območje nujno potrebuje 
za uspešno delovanje, s ciljem preprečiti degradacije, ki bi 
trajno poškodovale naravne in krajinske sisteme v območju 
porečja Dragonje in s tem tudi v Sečoveljskih solinah. Študija 
je zastavljena kompleksno, z obsežnim analitičnim delom, 
zastavitvijo metodološkega aparata, konsekventno izpelja-
na do zasnov in posameznih detajlov. V osnovi jo sestavljajo 
trije večji vsebinski sklopi. Prvi del obsega splošne smer-
nice določanja in urejanja zavarovanih območij, določitev 
območja parka in analitično vrednotenje njegovih naravnih, 
ustvarjenih, kulturno–zgodovinskih in drugih danosti. Iz teh 
ugotovitev in ob pomoči smernic Zavoda za varstvo narave 
so nato v drugem delu izpeljani predlogi varovanja, dopol-
nitev in izboljšav, celitve degradiranih prvin, trajnostno 
naravnane nove vsebine ter elementi identitete in kulturne 
krajine, ki skupaj predstavljajo enega od možnih scenarijev 
ureditve parka. 
Izhodišča prvih dveh delov (Določitev območja parka in 
Strategija urejanja parka) so nato podprta s konkretnimi 
predlogi za ureditev parkovne opreme (prostori za piknik, 
počivališča, označitve ...) in ureditev območja informacij-
skega središča (arhitektura informacijskega središča, 
tržnice, razglednega stolpiča, prostora za kontemplacijo in 
šotorišča). Te rešitve nakazujejo kontinuiteto materialne 
in morfološke dikcije, ki naj bi v prihodnosti ustvarjalno 

ohranjala tipiko tradicije in občutljive družbeno-kulturne 
značilnosti vsakdanjega življenja ljudi ter razvijala pogoje za 
nastanek živega krajinskega parka.
Številna znanstvena spoznanja pričujoče študije so ap-
likativna in jih lahko prenesemo v konkretni prostor parka 
Dragonja ali pa nam služijo kot izhodišče za razvoj drugih 
modelov (scenarijev), ki bodo načrtovani park Dragonja 
prav tako umeščali v položaj nosilca trajnostnega razvoja 
na tem območju. Krajinski park je nujna zakonska osnova, ki 
jo je potrebno upoštevati kot izhodišče ustanovitve zavaro-
vanega območja, vendar je v primeru Dragonje za njegovo 
uspešno delovanje ključna izpostavitev središčne teme 
parka. Ob upoštevanju dejstva, da je ta prostor kulturno 
obdelan vse od antike naprej, je zato smiselno izpostavi-
ti temo agrikulturnega in naravnega parka. Lokalnemu 
prebivalstvu s tem ponudimo možnost, da se intenzivneje 
poistoveti z idejo parka, ki temelji predvsem na sonaravnih 
oblikah kmetovanja, ter ga spodbudimo k aktivnemu zavze-
manju za varstvo narave, kar je tudi ključ za uspešen raz-
voj vsakega zavarovanega območja. Poseben prispevek k 
oživitvi demografsko ogroženega in nerazvitega zaledja bi 
pomenila ustanovitev srednješolskega centra za ekološko 
kmetijstvo, s katero bi spodbudili priseljevanje mladih in 
s tem revitalizacijo ter obnovo vasi, kakor tudi ureditev 
infrastrukture. Srednješolski center bi hkrati omogočil  
zbiranje in ohranitev tradicionalnega znanja ter implemen-
tacijo novih spoznanj s področja okoljevarstva med lokalno 
prebivalstvo.  
Opozoriti velja še na aktualnost takšne oblike parka v 
današnjih kriznih časih, saj bo samooskrba obalnih mest 
v prihodnje močno odvisna prav od aktivnosti v njihovem 
zaledju. Graditi prihodnost na lokalnih značilnostih in ne 
na tistih, ki jih vsiljuje globalni trg, pa je obenem tudi edina 
prava pot do dolgoročnega uspeha vsake regije.

Povzetek




