ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

Krajinski park Radensko polje
oaza sožitja človeka in narave v osrčju Slovenije
Območje Radenskega polja je naravni in kulturni biser, ki je v svoji sedanji biološki pestrosti nastajal v tisočletni interakciji narave
in ljudi. Razprostira se na dobrih 4 km² in je
najmanjše med devetimi izrazitejšimi kraškimi
polji v Sloveniji. Leži sredi dolenjskega krasa
tri kilometre jugovzhodno od Grosuplja.
Pobuda za ustanovitev Krajinskega parka
Radensko polje izhaja iz obilja naravnih pojavov in naravnih značilnosti tega prostora. V
90. letih prejšnjega stoletja se je v anketi kar
82 % vprašanih iz območja Radenskega polja
izreklo v prid ustanovitve Krajinskega parka.
Od takrat naprej, še posebej pa v zadnjih letih,
so bile te pobude vse močnejše. Prihajati so
začele iz vrst lokalnih prebivalcev, kmetov in
drugih domačinov, ki jim to območje največ
pomeni in ki vidijo v krajinskem parku razvojno priložnost, ki je trajnostna in naravi prijazna.
13. julija 2007 je bil na Radenskem polju
podpisan sporazum med Občino Grosuplje in
Ministrstvom za okolje in prostor o sodelovanju pri procesu ustanavljanja Krajinskega parka
Radensko polje. S tem so bili zagotovljeni
pravni temelji za začetek procesa ustanavljanja krajinskega parka.
Na podlagi razpisa je Občina Grosuplje izbrala najugodnejšega prijavitelja in oblikovala
se je projektna skupina, ki bo usklajevala vse
aktivnosti ustanavljanja krajinskega parka.
Koordinator procesa ustanavljanja je z 20. julijem 2007 postal CENTER Grajski vrt Boštanj,
d.o.o., s sedežem na Velikem Mlačevem 59.
Projektna skupina bo morala do konca projekta
(predvidoma do decembra 2008 oziroma najkasneje do začetka aprila 2009) izvršiti številne
aktivnosti in naloge.

Za njeno pregledno in korektno delovanje bo
skrbel Svet za Radensko polje, svetovalno –
nadzorni organ; sestavljen je iz predstavnikov
različnih oddelkov uprave Občine Grosuplje,
predstavnikov KS Mlačevo, Račna, Ilova Gora
in Spodnja Slivnica, predstavnika Zavoda RS
za varstvo narave, predstavnika Ministrstva za
okolje in prostor ter drugih strokovnjakov za
Radensko polje.
Predvidene aktivnosti procesa ustanavljanja Krajinskega parka Radensko polje so
naslednje:
1. Vzpostavitev in delovanje informacijske
pisarne in tajništva projekta
- Poročanje o poteku projekta in aktivnostih poteka akta o zavarovanju Ministrstvu za
okolje in prostor in Občini Grosuplje
- Poročanje Svetu za Radensko polje o izvedenih aktivnosti na Radenskem polju
2. Priprava in izvedba aktivnosti komunikacijske strategije
Namen informiranje in predvsem obojestransko komuniciranje z vsemi zainteresiranimi
deležniki, lokalnim prebivalstvom in drugimi,
ki so tako ali drugače povezani z Radenskim
poljem. V ta namen bo koordinator preko informacijske pisarne, brošur, plakatov, časopisov,
organiziranih ekskurzij v druge naravne parke
v Sloveniji itd. podajal informacije in odgovarjal na zastavljena vprašanja v zvezi z ustanavljanjem parka in aktivnostmi sprejema akta
o zavarovanju.
3. Organizacija tematskih delavnic, predavanj za lokalne deležnike in širšo zainteresirano javnost
Te delavnice, predavanja oziroma srečanja
so del aktivnosti komunikacijske strategije.
Na teh srečanjih se bo govorilo o vsebinah,
povezanih z varstvom narave, kmetijstvom,

ribištvom, lovstvom, športnimi dejavnostmi,
turizmom, vodarstvom, gozdarstvom, kulturno
dediščino, možnimi razvojnimi usmeritvami
itd. Predavanja bodo organizirana vsako drugo
sredo v mesecu in bodo potekala na različnih
lokacijah na območju Radenskega polja.

4. Srečanja s predstavniki krajevnih skupnosti (predsedniki KS), ki ležijo znotraj
območja, predlaganega za zavarovanje
Koordinator ima nalogo, da skliče in organizira
mesečna srečanja predstavnikov KS Račna,
Mlačevo, Ilova Gora in Sp. Slivnica. Namen
je, da se zagotovi čim večja komunikacija in
obojestransko razumevanje vsebin, povezanih
z ustanavljanjem in kasnejšim upravljanjem
parka.

5. Sodelovanje s pristojnimi inštitucijami
pri pripravi opisa in analize stanja območja
bodočega parka, naravovarstvene strokovne
podlage območja, predlaganega za zavarovanje, in pri pripravi akta o zavarovanju Krajinskega parka Radensko polje
Nosilca projekta »Proces ustanavljanja krajinskega parka Radensko polje« sta
Občina Grosuplje in Ministrstvo za okolje in
prostor.
Kontaktni podatki informacijske pisarne in
koordinatorja:
CENTER Grajski vrt Boštanj, d.o.o.
Veliko Mlačevo 59
1290 Grosuplje
Telefon: 040 655 795, 040 655 796,
040 655 797 (vsak delavnik med 9. in 15. uro)
E-mail: info@grajski-vrt.si
Spletni naslov: www.radenskopolje.si

mag. Tina Mikuš

KOLEDAR ZELENIH DOGODKOV
• 8. december 2007: Ekskurzija na Cerkniško jezero. V organizaciji Centra Grajski vrt Boštanj
in TD Boštanj. Vabljeni ste vsi zainteresirani. Predstavili bomo primer življenja ljudi v parku
kot je Notranjski regijski park. Prijave sprejemamo na telefon 040 655 796 in e-mail: info@
grajski-vrt.si, do vključno 6. decembra ali do zapolnitve 52 prostih mest.
• 12. december 2007: 3. tematsko predavanje o Radenskem polju – NASLOV: Radensko polje
— kaj sploh pomeni beseda »krajinski park« in kaj prinaša? Predavatelja Leon Kebe in mag.
Tina Mikuš).
• Sreda decembra oz. najkasneje 20. december: Prva Seja sveta za Radensko polje in prvo
poročilo o delovanju in poteku projekta »Proces ustanavljanja Krajinskega parka Radensko
polje«.
• Sreda decembra 2007: 3. redni sestanek CENTRA Grajski vrt Boštanj d.o.o. s predstavniki
krajevnih skupnosti, ki ležijo na območju Radenskega polja.
• Sreda decembra 2007: Za vsa gospodinjstva, ki ležijo na območju Radenskega polja smo
pripravili koledar Radensko polje 2008- Oaza sožitja človeka in narave v osrčju Slovenije. Koledarje bomo razdeljevali osebno in preko pomoči predstavnikov krajevnih skupnosti in gasilcev.
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