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Radensko polje leži slabih 30 km JV od 

Ljubljane 



• slikovito kraško polje s tremi vodami in 

osamelcema Kopanj in Boštanjski hrib 

• območje Natura 2000 - visokovredni habitati
• ohranjena kulturna krajina s tradicionalnim 

načinom kmetovanja

Radensko polje  je …



Kopanj z okolico

Boštanj z okolico



Natura 2000 - pSCI Radensko polje - Viršnica

Živalske vrste:
(Fotografije so vzete s spleta)

• navadni ris (Lynx lynx),
• rjavi medved (Ursus arctos),
• volk (Canis lupus)



Natura 2000 - pSCI Radensko polje - Viršnica

Živalske vrste:
(Fotografije so vzete s spleta)

• drobnovratnik (Leptodirus hochenwarti),
• ozki vretenec (Vertigo angustior),
• pezdirk (Rhodeus sericeus amarus),
• človeška ribica (Proteus anguinus).



Natura 2000 - pSCI Radensko polje - Viršnica

Živalske vrste:
(Fotografije so vzete s spleta)

• črtasti medvedek (Callimorpha
quadripunctaria),

• travniški postavnež (Euphydryas aurinia),
• močvirski cekinček (Lycaena dispar),



Natura 2000 - pSCI Radensko polje - Viršnica

•Habitatni tipi:
(Fotografije so vzete s spleta in osebnega arhiva, P.  Lajevec in T. 

Mikuš)

•Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na 

karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh 

(Molinion caeruleae)

•Presihajoča jezera

•Jame, ki niso odprte za javnost



Projekt Natura 2000 Networking Programme” (NNP) –

Program povezovanja območij NATURA 2000

• je partnerski projekt Federacije Europarc, organizacije Eurosite in 
Evropske zveze lastnikov zemljišč. 

• Osnovni cilj projekta je 
– seznanjanje in izobraževanje vseh vrst deležnikov, ki so ključni za 

upravljanje območij Natura 2000. 

– vključevanje vseh, ki se jih problematika Nature 2000 dotika – lastnikov, 
različnih upravljavskih organizacij, lokalnih skupnosti in stroke.

– Če želimo učinkovito upravljati območja Natura 2000 …. Je 
najpomembnejša: komunikacija, izobraževanje, izmenjava izkušenj in 

partnerski pristop.



IZHAJAMO iz sledečega 
…

• Za obstoj živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov 
območja Nature 2000 (posebnega varstvenega območja) 
…

• … je nujno pomemben obstoj ljudi, ki živijo na območju 
Radenskega polja in njihovo obdelovanje zemlje.

• Za območja Natura 2000 je v začetnih korakih zelo 
pomembna komunikacija in izobraževanje ter 
osveščanje.

• V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj različnih 
komunikacijskih aktivnosti, ki so se odvijale na območju 
Radenskega polja



Nekatere pomembne aktivnosti na 
Radenskem polju

• Strategija razvoja Radenskega polja (2005)
• Stalna razstava: »Odkrijmo Radensko polje in Grajski vrt 

Boštanj« (2005)
• Zbornik predavanj: Radensko polje – Naravna in kulturna 

krajina (Černe in sod., 2005)
• Postavitev informativnih tabel na Radenskem polju (2006), 



Nekatere pomembne aktivnosti na 
Radenskem polju

• Ureditev Grajskega vrta Boštanj kot informativne, 
izobraževalne in izhodiščne točke za Radensko polje 
(2006)

• Izobraževanje naravovarstvenih vodnikov po Radenskem 
polju (S. Peterlin)

• Posvet: Radensko polje –upravljanje in razvoj (november 
2006)



Nekatere pomembne aktivnosti na 
Radenskem polju

• Zgibanka: Radensko polje (2006 ter 
ponatis in angleška verzija v letu 2007)

• Zgibanka: Natura 2000 na Radenskem 
polju (A. Zrimec, L. Jogan, A. Šolar Levar)

• Zgibanka: Radensko polje – izjemna 
krajina Slovenije (S. Peterlin, M. Škrjanc, 
S. Drobnič)

• Postavitev internetne strani
www.radenskopolje.si (2006)



Nekatere pomembne aktivnosti 
na Radenskem polju

• Projekt: “Zgradimo pticam dom in postanimo njihovi 
prijatelji” (februar in marec 2007)

• Ustanovitev naravovarstvene mreže Slovenije 
(marec 2007)

• Vseslovenski posvet: Povezovanje zavarovanih 
območij – iskanje razvojnih priložnosti znotraj 
območij varovanja (maj 2007)



Nekatere pomembne aktivnosti na 
Radenskem polju

• Prva uradna srečanja s predstavniki KS na 
območju Radenskega polja (junij 2007)

• Podpis sporazuma o sodelovanju občine in 
države pri ustanavljanju Krajinskega parka 
Radensko polje in obisk vseh direktorjev 
zavarovanih območij (13. julij 2007)

• Podpis pogodbe Centra Grajski vrt Boštanj z 
občino s katero postane Center koordinator 
procesa ustanavljanja parka (konec julija 
2007)

• Predavanja o Radenskem polju za 
osnovnošolce v okviru naravoslovnega dne

• Inventarizacija flore Radenskega polja s 
pomočjo zunanjih sodelavcev (september 
2007)



Plani za prihodnost

• Vsaj 1x mesečno srečavanje s predstavniki KS, ki ležijo na 
območju radenskega polja

• Tematske delavnice, srečanja, predavanja na temo Radenskega 
polja, kot območja Natura 2000 in območja bodočega krajinskega 
parka

• Priprava brošur, plakatov, zgibank na temo Radenskega polja kot 
območja Natura 2000 in območja bodočega krajinskega parka

• Sodelovanje z drugimi parki in naravovarstvenimi inštitucijami –
razširitev v marcu 2007 ustanovljene NARAVOVARSTVENE 
MREŽE

• Individualna srečanja z lastniki zemljišč, s čimer želimo dodatno 
informirati ljudi o pomembnosti varstva narave in tudi razvojnih
priložnostih, ki jih ohranjena narava lahko nudi posamezniku.



Hvala za vašo pozornost

Več informacij dobite:
www.radenskopolje.si
www.grajski-vrt.si

040 655 797 (mag. Tina MIKUŠ)


