OBČINA ANKARAN
COMUNE DI ANCARANO
Jadranska cesta 66, p. p. 24
Strada dell'Adriatico 66, c. p. 24
6280 ANKARAN – ANCARANO

OBČINSKA UPRAVA
PROJEKT VZPOSTAVITVE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PROGETTO DI ATTUAZIONE

Tel.: +386 (0)5 66 53 000

MEDIJEM IN ZAINTERESIRANI JAVNOSTI
17. december 2018

SPOROČILO ZA JAVNOST št. 39

Fotograf Jaka Ivančič, prvi ambasador Krajinskega parka Debeli rtič
Najmlajši slovenski Krajinski park Debeli rtič je dobil svojega prvega ambasadorja, Jako Ivančiča, mednarodno
uveljavljenega krajinskega fotografa, ki bo park predstavljal v letu 2019. Ankarančan s svojimi vrhunskimi
fotografijami že vrsto let predstavlja svetu naravne vrednote tega območja. V novem letu bodo nastali tudi
ureditveni načrti za krajinski park in prve rešitve.
Kot so povedali v Občini Ankaran, so se z velikim veseljem odločili, da naziv prvega ambasadorja Krajinskega parka
Debeli rtič podelijo Jaki Ivančiču, ki si je ta naziv prislužil s fotografskimi stvaritvami. Kot pravi ambasador širi poznavanje Krajinskega parka Debeli rtič in zavedanje o njegovem pomenu po vsem svetu s svojimi izjemnimi fotografijami. Ivančiča je National Geographic uvrstil med najboljše pokrajinske fotografe leta 2018, oktobra pa ga je
fotografska platforma Oneeyeland uvrstila na sedmo mesto med 10 najboljših pokrajinskih fotografov sveta.
Jaka Ivančič izjemno dobro pozna in ceni vrednote zaščitenega območja, ki je med redkimi naravno ohranjenimi
deli slovenskega morja in morskega obrežja ter velikega pomena za ohranjanje naravne pestrosti. Ob podelitvi naziva je povedal: »V čast mi je, da sem prvi ambasador Krajinskega parka Debeli rtič, saj me območje parka že
od nekdaj fascinira in mi veliko pomeni, da živim v njegovi bližini. Krajinski park Debeli rtič me vedno znova navduši. Poleti, kadar le uspem, še vedno vstanem ob sončnem vzhodu, vzamem sup in se odpeljem do Debelega rtiča.
Pričakata me neverjeten mir in tišina, šele ko se vrnem nazaj na obalo, se začne moj delovni dan.«
Občina Ankaran bo zagotovila sredstva, namenjena opremi za ureditev parka. V letu 2019 bodo postavili tudi
temelje za celostno upravljanje parka. Najprej bodo z delom in raziskavami začeli strokovnjaki, ki bodo opredelili,
kako dolgoročno varovati naravne ter kulturne vrednote. Skupaj z njimi bodo do leta 2020 vzpostavljeni tudi
pogoji za razvoj naravi prijazne kmetijske, rekreacijske in vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
V prihajajočem letu so med drugim predvideni izdelava učnih poti in komunalne opreme, ureditev razglednega
stolpa na Debelem rtiču, postavitev prometne signalizacije, pogozditev območja nad klifom, ureditev zelenih
parkirišče ter idejna zasnova vsebine in programov, ki bi se na območju razvili.
Flišni klif, ankaranska bonifika, zaliv Svetega Jerneja in abrazijski spodmol so samo nekatere izmed naravnih
dragocenosti Krajinskega parka Debeli rtič, kjer samo v morju živi 41 redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih
vrst. Krajinski park se je novembra uvrstil tudi v sredozemsko mrežo upravljavcev morskih zavarovanih območij
(MedPan).

Krajinski park Debeli rtič ima sicer že več kot 1.200 zaveznikov, domačinov ter drugih ljubiteljev narave iz Slovenije
in Italije, ki so se obvezali k spoštovanju pravil na njegovem območju. Pristop je prostovoljen in poteka na spletni
strani www.ankaran-ancarano.com.
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