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tako za življenje ljudi kot tudi za ohranitev posebnosti naravne-
ga okolja Radenskega polja. Naj zato zaključimo s povabilom 
na srečanje.

Na pobudo aktivnih kmetov Radenskega polja vabimo 
7. 11. 2019 ob 19.30 uri v Družbeni dom v Veliko Račno na 
prvo srečanje, na katerem bomo na razpolago kmetovalcem, 
ki vas zanimajo številne vsebine povezane s kmetovanjem na 
zavarovanem območju.

Lepo vabljeni vsi, ki kmetujete na območju Krajinskega par-
ka Radensko polje.

Mag. Tina Mikuš
Vodja Krajinskega parka Radensko polje
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Oživili smo Krajinski park Radensko polje

Z veseljem sporočamo, da je po dolgoletnem premoru, s septembrom 2019, začela z delom organizacijska 
enota Krajinskega parka Radensko polje.

Od ustanovitve Krajinskega parka Radensko polje (v nada-
ljevanju KPRP) je preteklo veliko let. Uradno leto razglasitve 
zavarovanega območja KPRP se šteje leto 2009, ko je Občinski 
svet Občine Grosuplje na 30. redni seji dne 23.12. sprejel Od-
lok o Krajinskem parku Radensko polje. Država Slovenija se je s 
sprejemom Uredbe o Krajinskem parku Radensko polje pridru-
žila odločitvi Občine Grosuplje dne 21.12. 2011.

Navkljub temu, da je preteklo od takrat že veliko vode, osta-
ja KPRP še vedno unikum v Sloveniji. Še vedno velja za prvi in 
edini naravni park, kjer sta vse od procesa ustanavljanja obmo-
čja z roko v roki zgledno sodelovali občina in država.

Vsak, ki je območje Radenskega polja že doživel, obiskal, ali 
ki tam celo živi, bi lahko potrdil, da je območje nekaj izjemne-
ga. Na vsega skupaj 15 km2 velikem zavarovanem območju, 
kjer so le dobri 4 km2 tista prava srčika območja, je moč videti 
izjemne in edinstvene naravne pojave.

Za tiste, ki nismo domačini, ki nismo vajenih čudes, ki jih po-
nuja kraški svet, je tako območje še toliko bolj dih jemajoče. V 
vsakem letnem času ponuja novi zorni kot, ki ga prej še nismo 
videli. Izjemnost območja so prepoznali in opisovali že številni 
raziskovalci. Od krasoslovca Pavla Kunaverja, geografa Draga 
Mezeta, botanika Luke Pintarja in Andreja Seliškarja in števil-
nih drugih. Posebno mesto ima biolog Stane Peterlin, ki je med 
drugim, poleg ostalih zapisov o Radenskem polju, veliko pri-
speval z izdajo izjemne knjižice, vodnika z naslovom Radensko 
polje (2007), ki ga zainteresirani lahko dobite na sedežu Zavo-
da za turizem.

Tisti, ki območje KPRP še vedno najbolj cenijo in poznajo pa 
so brez dvoma domačini. Ljudje, ki z njim dihajo, ki ga vsako-
dnevno živijo. Mnogim območje pomeni vir dohodka in šte-
vilnim kakovostni prostor, kjer so bivali že njihovi stari starši. 
Vsi ti so se skozi generacije prilagajali naravi tega območja, ki 
z vsakoletnimi poplavami v resnici narekuje in na nek skrivno-
sten način tudi umirja tok življenja tega območja.

Poplave in z njo povezana voda je tista, kateri se prilagaja 
razvoj območja. Kmetijstvo, pozidava in ostala infrastruktura 
upoštevajo naravne cikle tega kraškega polja. Temu sledijo 
tudi rastlinske in živalske vrste, ki so si tu poiskale svoj bivalni 
prostor.

Z aktivno udeležbo upravljavca Krajinskega parka Radensko 
polje želimo omogočiti še naprej trajnostni in sonaravni razvoj 
območja s poudarkom na sobivanju človeka in narave. Naloga 
upravljavca je, da pomaga iskati rešitve, ki bodo sprejemljive 

Organizacijska enota Krajinskega parka Radensko polje deluje v okviru 
Zavoda za turizem in promocijo Grosuplje, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje.
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