USTANAVLJANJE KRAJINSKEGA PARKA
RADENSKO POLJE

Predstavitev načrtovanih aktivnosti v sklopu projekta
“Proces ustanavljanja KP Radensko polje”
Veliko Mlačevo , 10. november 2007
mag. Tina Mikuš, fotografski material Primož Lajevec, Tina Mikuš

Lokacija GRAJSKI VRT BOŠTANJ

Javno privatno
partnerstvo
Grajski vrt Boštanj (Veliko Mlačevo 59 ) JE LOKACIJA,
ki povezuje naslednje partnerje:

• CENTER Grajski vrt Boštanj, d.o.o.

•
•
•
•

Kmetijska zadruga Samopomoč Zagradec, z.b.o.
Turistično društvo Boštanj
Center za razgradnjo izrabljenih motornih vozil
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o.
Zunanji partnerji, sodelavci
• Občina Grosuplje in KS
• Ministrstvo za okolje in prostor, ZRSVN
•Upravljavci zavarovanih območij
•Društva itd.

S čim se ukvarja
CENTER Grajski vrt Boštanj
d.o.o.
1.

Vodenje procesa ustanavljanja Krajinskega parka
Radensko polje – do konca 2008

2.

Naravovarstvena – okoljevarstvene izobraževanja –
morda v prihodnosti tudi “akademija” (programi ekskurzij in
izobraževanj) od najmlajših do najstarejših, enodnevni in
večdnevni programi, za šole itd.

3.

Organiziranje kulturno- turističnih prireditev z možnostjo
nastanitve do 42 oseb v “sobah z zgodbo” in možnostjo
najema dvorane za zaključene družbe ali različna
predavanja, ki jih organizirajo druga podjetja, društva itd.

4.

Organiziranje programov, ki imajo poudarek na
trajnostnem načinu življenja in vseživljenjskem učenju
(šola vrtnarstva, tečaj restavratorstva, tečaj izdelovanja
bonsajev, tečaji tujih jezikov itd.)

Pobude za zavarovanje segajo že več let
nazaj …
•

Leta 1991 je bila objavljena raziskava v
kateri je nastopalo 254 polnoletnih
prebivalcev občine Grosuplje (Malo in
Veliko Mlačevo, Plešivica, Velika in Mala
Račna, Predole, Čušperk in Sp. Slivnica,
ter naselje Grosuplje) (Polič, Mencin, Bartol,
Marušič)

•

Kar 82 % vprašanih se je odzvalo v prid
zavarovanju in ustanovitvi Krajinskega
parka Radensko polje

Prizadevanja so se obudila po letu 2000
•

Center za kartografijo flore in favne - Inventarizacija flore in favne
(pobudnik MOP in ZRSVN)

•

Na vse večji pomen RP začne vse bolj opozarjati g. Stane Peterlin,
Mitja Škrjanec, dr. Alexis Zrimec, dr. Maja Berden Zrimec
–

Izdane so številne zgibanke in plakati na temo Radenskega polja

•

TD Boštanj (postane zelo dejavno po letu 2005), ko je uspešno pri
pridobivanju prvih projektov na državnem nivoju iz MOP.

•

Občina Grosuplje začne aktivno sodelovati z ZRSVN in postavijo
se prve table na območje RP.

•

Organizirajo se razstave, predavanja in prvi pohodi po
Radenskem polju.

•

Postavi se spletna stran www.radenskopolje.si

•

11. november 2006: PREDAVANJA: Radensko polje,
– (dr. Alexis Zrimec, Stane Peterlin, prof. dr. Ivan Kos, mag. Tina
Mikuš)

Prizadevanja so se obudila po letu 2000
•

Januar 2007 - CENTER Grajski vrt Boštanj, zaposli prvega
delavca, z namenom sodelovanja pri aktivnostih zavarovanja
KP Radensko polje

•

12. januar 2007: Predstavitev ideje ustanavljanja krajinskega
parka Radensko polje in Grajskega vrta Boštanj predstavnikom
občinskih političnih strank.

•

14. februar 2007 -Občinski svet občine Grosuplje sprejme
sklep o soglasju k projektu »Proces ustanavljanja Krajinskega
parka Radensko polje«

•

16., 22. februar 2007, 8., 13., 14. marec 2007: Naslov
projekta: »Zgradimo pticam dom in postanimo njihovi prijatelji«
s člani DOPPS smo organizirali 5 predavanj in delavnic v
osnovnih šolah Brinje in Louis Adamič. Učenci so skupaj z
mentorji zgradili okrog 300 gnezdilnic.

Prizadevanja so se obudila po letu 2000
•

27. februar 2007: predstavitev IDEJE KRAJINSKEGA
PARKA ČLANOM TD Boštanj:

•

31. marca 2007:
– Multivizija – »Utrinki z Radenskega polja«
– Podpis sporazuma o ustanovitvi
NARAVOVARSTVENE MREŽE (Notranjski regijski park,
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o., Društvo za ohranjanje
naravne dediščine Slovenije, TD Boštanj in CGVB)

•

11. april 2007: Predavanja za osnovno šolo Brinje,
podružnica Polica: Ohranjanje narave in varstvo okolja«.

(mag. Tina Mikuš)

Prizadevanja so se obudila po letu 2000
•

13. april 2007: Neformalni piknik uslužbencev
Ministrstva za okolje in prostor

•

20. april 2007: Sprejem študentov 4. letnika Oddelka
za gozdarstvo in obnovljive vire (Biotehniška fakulteta)

•

23. do 27. aprila 2007- na delavnici na Dunaju v
Donau-Auen National Park, predstavljali primer dobre
prakse in lepote Radenskega polja

•

18. maj 2007: Organizacija vseslovenskega posveta z
naslovom: »Povezovanje zavarovanih območij –
iskanje razvojnih priložnosti znotraj območij
zavarovanja«.

Prizadevanja so se obudila po letu 2000
•

21. junij 2007: na pobudo KS Račna dr. Alexis Zrimec in Mag.
Tina Mikuš predstavita aktivnosti na RP)

•

12. junij 2007: Minister Janez Podobnik in župan Janez Lesjak
se sestaneta v Ljubljani

•

11. julij 2007: sestanek s predstavnik KS Radenskega polja,
Ponovi se še 13. in 18. septembra na temo INVESTICIJE na
Radenskem polju.

•

13. julij 2007: Podpisan sporazum med občino Grosuplje in
Ministrstvom za okolje in prostor o sodelovanju pri
projektu “Proces ustanavljanja krajinskega parka
Radensko polje”.

•

20. julija 2007: Občina Grosuplje na podlagi javnega zbiranja
ponudb podpiše pogodbo s CENTROM Grajski vrt Boštanj

Prizadevanja so se obudila po letu 2000
•

13. september 2007: CGVB za potrebe uspešnega delaovanja
projekta honorarno zaposli biologijo, pedagoginjo Mišo Pintarič

•

10. oktober 2007: Ministrstvo za okolje in prostor in CGVB
d.o.o. podpišeta pogodbo o koordinatorstvu projekta.

•

Oktober 2007: začne se oblikovati Svet za Radensko poljenadzorno svetovalni organ.

•

1. november 2007: Zaposlitev novega člana, Leona Kebeta , v
projektni tim

•

November 2007: Koledar o Radenskem polju

•

8. november 2007 – Sestanek z županom g. Lesjakom –
poročanje o aktivnostih, ki jih je CGVB izvedel do sedaj in o
planih za prihodnost

•

9. november 2007 – sestanek z Zavodom RS za varstvo
narave.

Naloge procesa ustanavljanja se delijo na naslednje
vsebinske sklope:
1.

Vzpostavitev informacijske pisarne in tajništvo projekta

2.

Priprava in izvajanje komunikacijske strategije za Radensko polje

3.

Nadgradnja obstoječe spletne strani o Radenskem polju in
oblikovanje celostne podobe

4.

Analiza stanja območja bodočega krajinskega parka in okvirna
conacija, ter priprava strokovnih podlag in predlogov za
zavarovanje

5.

Celotna priprava in izvedba tematskih delavnic tako za lokalno
prebivalstvo kot tudi za širšo zainteresirano javnost

6.

Srečanja s predstavniki krajevnih skupnosti

7.

Sodelovanje pri pripravi akta o zavarovanju območja kot krajinski
park

Terminski plan do konca leta 2007
•

15. november 2007: Predavanje o
Radenskem polju in ustanavljanju
krajinskega parka, v Ljubljani, na
povabilo Planinskega društva Pošta in
Telekom Slovenije. Predavala bo mag.
Tina Mikuš.

•

Druga polovica meseca novembra
2007: 2 redni sestanek s predstavniki
KS Radenskega polja.

•

8. december 2007: Ekskurzija na
Cerkniško jezero.

•

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)

Logotip
Krajinskega parka
Radensko polje
•

5. november 2007: Logotip ima simbolen značaj in celostno zaobjema
idejo krajinskega parka in območja Radenskega polja.

•
•

Barva je modrovijolična in zelena.
Modrovijolična je simol za sibirsko peruniko, vodo, močvirski svet
Radenskega polja,
zelena predstavlja vso floro in favno tega območja.
Tudi sama Sibirska perunika ima velik simbolni značaj.

•
•
•
•
•

•

Ta vrsta, katere naravna rastišča so prisotna na Radenskem polju, je v celoti
odvisna od človeka.
Odvisna je od njegove sonaravne rabe zemlje in bi, če bi človek prenehal
kositi območje, izginila, preraslo bi jo drugo rastje.
V tem pogledu predstavlja bistvo krajinskega parka. Kakovostni in
dolgotrajni preplet sožitja in sodelovanja med naravo in človekom, ki
ima veliko krajinsko, biotsko in ekološko vrednost.
Spodnji 3 listi perunike, predstavljajo hkrati tudi tri vode Radenskega
polja, ter hkrati ponazarjajo sinonim za zalive rokave ter polotočke, ki se
ustvarijo ob visokih vodah.

HVALA ZA VAŠO POZORNOST
www.grajski-vrt.si
in
www.radenskopolje.si

info@grajski-vrt.si
Informacijska pisarna deluje
(vsak delavnik med 9 in 15 uro)
Telefon:
040 655 795 – MIŠA PINTARIČ
040 655 796 – LEON KEBE
040 655 797 – TINA MIKUŠ

PROJEKT PODPIRATA:
MOP in Občina Grosuplje

