
Ustanavljanje Krajinskega parka Radensko polje
projektna skupina

ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

V novembrski številki Grosupeljskih odmevov smo pisali o tem katere aktivnosti prinaša Proces ustanavljanja Krajinskega parka 
Radensko polje. Takrat smo tudi zapisali, da je bil CENTER Grajski vrt Boštanj d.o.o. izbran za koordinatorja tega projekta. Projektni 
tim sestavljajmo trije strokovni sodelavci: Miša Pintarič, Leon Kebe in Mag. Tina Mikuš. Veliko pozitivne energije in smeha ter mlade 
biološke moči, pa nam daje tudi študentka biologije, domačinka iz Velike Račne, Lara Kastelic. Ker želimo, da nas čim bolje spoznate 
se vam v nadaljevanju na kratko predstavljamo.

Rodil sem se v Cerknici pred  štiridesetimi 
leti. Na pota naravovarstva sem zašel 
že v času študija Gozdarstva. Predvsem 
ljubezen do ptic me je pripeljala na 
Društvo za opazovanje in proučevanje 
ptic Slovenije, kjer sem bil tudi zaposlen. 
Kariero v varstvu narave sem nadaljeval 
v Notranjskem regijskem parku, kjer sem 
bil zaposlen kot strokovni vodja. Sedaj 
pa sem pridružen ekipi s katero se bomo 
trudili ohranjati naravo na Radenskem 
polju.
Prosti čas namenjam opazovanju ptic, 
planinarjenju, ježi konj in seveda svojemu 
sinu Nejcu.

Rodila sem se leta 1981, v Ljubljani, kjer 
tudi živim. Študirala sem na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani. Po izobrazbi sem 
biolog, pedagog. Timu, CENTRA Grajski 
vrt Boštanj d.o.o., sem se pridružila 
letošnjega septembra. Moja naloga je 
vodenje in koordiniranje izobraževalnih 
programov. Najbolj pa se veselim dela z 
otroki.
Rada se sprehajam s svojim psom, tečem, 
vadim Pilates, smučam, poležavam na 
plaži in se družim s svojimi prijatelji.

Prihajam iz Velike Račne in sem študentka 
2. letnika biologije na Biotehniški fakulteti 
v Ljubljani. Že od malega imam željo delati 
na Radenskem polju, zato z veseljem 
občasno priskočim na pomoč.

Rodila sem se leta 1977. Prvih 18 let sem preživela v rojstnem kraju Zagorje ob Savi. 
Sedaj živim v Ljubljani. Po osnovni izobrazbi sem univerzitetni diplomirani inženir 
agronomije, leta 2006 pa sem magistrirala na študiju Varstva naravne dediščine 
na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, s temo »Stanje in perspektive krajinskih parkov v 
Sloveniji«. Do konca leta 2006, sem leto in pol delala na Ministrstvu za okolje in prostor, 
na danes imenovanem Sektorju za zavarovana območja. 
Januarja 2007 sem se odzvala povabilu dr. Alexisa Zrimca in Staneta Peterlina, k 
sodelovanju pri projektu ustanavljanja Krajinskega parka na Radenskem polju. Z majem 
2007 sem prevzela vodenje CENTRA Grajski vrt Boštanj d.o.o., kjer sem, kot strokovni 
sodelavec, neformalno koordinirala aktivnosti med Občino Grosuplje in Ministrstvom 
za okolje in prostor, ki so pripeljale do podpisa Sporazuma o sodelovanju pri procesu 
ustanavljanja Krajinskega parka Radensko polje. Od 20.7.2007 pa tudi formalno vodim 
projektno skupino, ki dela na ustanavljanju Krajinskega parka Radensko polje. 
Moji hobiji so hoja v gore, plezanje, kolesarjenje, tek, skoraj vsi zimski športi, potovanja 
v daljne dežele, dobra knjiga, ples, glasba ter slikanje na platno in steklo.

Mag. Tina Mikuš

Če imate kakršno koli vprašanje nas lahko kontaktirate na spodnji naslov:
CENTER Grajski vrt Boštanj d.o.o.
Veliko Mlačevo 59, 1290 Grosuplje

Uradne ure so vsak delavnik od 9:00 – 15:00, 
Telefon. 040 655 795 (Miša Pintarič), 040 655 796 (Leon Kebe), 040 655 797 (Tina Mikuš),

Faks: 01 786 50 32 ali 01 786 36 68
e-mail: info@grajski-vrt.si

spletni naslov: www.radenskopolje.si in www.grajski-vrt.si

Leon KebeMiša Pintarič Lara Kastelic


