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ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

Na 10. obletnico obstoja je bil Krajinski park Radensko polje
sprejet še v družino članov Skupnosti naravnih parkov Slovenije.
bi koristili tudi boljšemu življenju domačinov na Radenskem polju, so prav
gotovo ena izmed prioritet upravljanja
zavarovanega območja.
Po 10 letih od ustanovitve Krajinskega
parka Radensko polje si želimo, da bi se
za območje zgodile mnoge obljubljene
zgodbe. Nekatere se se začele že izvajati
in se bodo v naslednjem letu še okrepile.
Mag. Tina Mikuš,
vodja Krajinskega parka Radensko polje

3. 12. 2019 je v Grosupljem potekal
redni sestanek vodij zavarovanih območij Slovenije v okviru Skupnosti naravnih
parkov Slovenije (v nadaljevanju SNP).
Žezlo vodenja SNP se vsako leto podaja
med članicami. V letu 2019 je vodenje
uspešno izpeljal Krajinski park Strunjan
in v njegovem imenu Robert Smrekar.
Na zadnjem sestanku pod njegovim
vodstvom so, poleg ostalega operativnega dela, v družino zavarovanih območij sprejeli novega člana. Skupnost se je
razširila na 15 zavarovanih območij.
Skupnost naravnih parkov Slovenije
je bila ustanovljena 20. 10. 2011 v Notranjih Goricah pod organizacijsko taktirko
Krajinskega parka Ljubljansko barje, ki
ga je takrat vodila direktorica Barbara
Zupanc. Ustanovno listino je podpisalo
12 zavarovanih območij.
Namen ustanovitve SNP je bil, da se
glas potreb, ki jih ima ohranjanje narave, sliši močneje in dlje. V slogi je moč
in prav tako tudi v sodelovanju in podajanju izkušenj in strokovnih znanj med
upravljalci zavarovanih območij. Naše
največje zavarovano območje je Triglavski narodni park, in to tako v smislu
površine kot tudi v smislu števila zaposlenih. Veliko za njim ne zaostajata niti

Kozjanski park ali Krajinski park Goričko.
Če gledamo samo število zaposlenih,
med velike prav gotovo spada tudi Park
Škocjanske jame. Vsem tem je skupno,
da imajo zaradi daljše prakse upravljanja
zavarovanega območja, večjega števila
zaposlenih in zaradi mnogih sodelovanj
v nacionalnih in mednarodnih projektih,
izjemno znanje in praktične izkušnje, ki
so neprecenljive za upravljalce območij,
ki na to pot šele stopajo. Prav podajanje
praktičnega znanja je bil tudi eden izmed operativnih ciljev nastanka SNP. Cilj
je bil tudi, da znotraj parkov poenotijo in
opredelijo prioritete, ki so pomembne
za vsa zavarovana območja. Ena izmed
pomembnih točk je bila, da se med seboj spoznajo in sodelujejo vsi zaposleni
znotraj vseh zavarovanih območij v Skupnosti. Cilj SNP je tudi, da se vzdržuje
kontakt med uslužbenci zavarovanih
območij s sodelovanjem na posvetih, sestankih, delavnicah, sejmih itd.
Krajinski park Radensko polje si od
članstva v SNP obeta pomoč pri načrtovanju in usmerjanju naravovarstvenih
dejavnosti na območju in tudi podporo
pri izvedbi določenih praktičnih nalog
znotraj krajinskega parka. Primeri dobrih
praks iz drugih zavarovanih območij, ki

Leto 2019 se končuje in ker
za Krajinski park Radensko polje
pomeni posebno jubilejno leto,
je prav, da se spomnimo tudi pomembnih oseb, ki so bile zaslužne,
da je do ustanovitve zavarovanega
območja sploh prišlo. Veliko je bilo
oseb, ki so sodelovale v različnih
fazah ustanavljanja parka. Mnogi si zaslužijo, da bi jih izpostavili
poimensko. Pa vendar bi se ob tej
priložnosti radi poklonili le dvema
ključnima osebama, ki ju imenujemo kar očeta Krajinskega parka
Radensko polje.
Biolog Stane Peterlin in Zagradčan, pokojni Frenk Krampelj sta nedvomno osebi, brez katerih danes
Krajinskega parka Radensko polje
ne bi bilo. Prav je, da se njun doprinos vključi v mozaik trajnega spomina. Oba sta prepoznala vrednost
območja in imela vizijo o njegovi
prihodnosti, hkrati pa vložila tudi
ogromno energije in prostega časa
v obdobju pred in med ustanavljanjem krajinskega parka.

Organizacijska enota Krajinskega parka Radensko polje deluje v okviru
Zavoda za turizem in promocijo Grosuplje, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje.
Dobite nas na telefonski številki:
08 20 07 156
info@radenskopolje.si | www.radenskopolje.si
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