
Svet za Radensko polje se je prvič sestal

ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

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

Člani sveta za Radensko polje foto: Leon Kebe

17. 12. 2007 je potekala prva seja Sveta za Radensko polje (Svet), ki nadzira delovanje koordinatorja procesa ustanavljanja Krajinskega 
parka Radensko polje. Prvega sestanka so se udeležili Jelka Kogovšek, Uroš Perme, Martina Cingerle, in Mojca Lovšin kot predstavniki 
Občine Grosuplje, mag. Suzana Zupanc Hrastar kot predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, Vesna Juran iz Zavoda Republike 
Slovenije za varstvo narave, dr. Alexis Zrimec, Mitja Škrjanec, Mihael Kadunc kot predstavnik odbora za gospodarstvo občine Grosuplje 
ter predstavniki krajevnih skupnosti - Valentina Vehovec, predsednica KS Mlačevo, Aleš Kastelic, predsednik KS Račna, ter Vinko Zajc, 
predstavnik KS Ilova Gora. Sestanka se je udeležil tudi gospod Mladen Berginc, vodja sektorja za zavarovana območja na Ministrstvu 
za okolje in prostor.

Uvodoma so se člani Sveta dogovorili o 
načinu dela v prihodnje in sprejeli sklep 
o ustanovitvi Sveta. V nadaljevanju 
je koordinator procesa ustanavljanja 
Krajinskega parka Radensko polje, 
CENTER Grajski vrt Boštanj d.o.o., 
predstavil projektno skupino, ki je 
zadolžena za izvajanje projekta. Mag. Tina 
Mikuš, vodja projektne skupine, je članom 
Sveta predstavila rezultate aktivnosti, 
opravljene v letu 2007. V svoji predstavitvi 
se je osredotočila na aktivnosti, ki so 
sledile podpisu sporazuma o sodelovanju 
med občino Grosuplje in državo pri 
skupnem ustanavljanju krajinskega parka 
od 13. julija 2007 dalje. Člani Sveta so bili 

seznanjeni z ustanovitvijo informacijske 
pisarne in tajništva projekta ter s sodelavci, 
ki delajo na tem projektu. Predstavljen 
je bil proces izdelave in izvajanje 
komunikacijske strategije, predvsem z 
akcijo razdeljevanja koledarjev, ki so 
jih prejela vsa gospodinjstva znotraj 
bodočega parka. Članom Sveta je bila 
predstavljena tudi nadgradnja spletne 
strani krajinskega parka in oblikovanje 
celostne grafične podobe. Predstavljena 
je bila tudi socioekonomska analiza, 
ki vsebuje popis in analizo groženj 
območja bodočega krajinskega parka. V 
nadaljevanju so bili predstavljeni načrti 
dela koordinatorja procesa ustanavljanja 

parka za leto 2008. Svet je soglasno 
potrdil poročilo o delu za leto 2007, nov 
logotip Krajinskega parka Radensko polje 
ter načrte za leto 2008.
Mag. Suzana Zupanc Hrastar, predstavnica 
Ministrstva za okolje in prostor, je 
predstavila okviren postopek sprejemanja 
akta o zavarovanju Radenskega polja, 
ki naj bi bil sprejet predvidoma spomladi 
2009. 
Sestanek Sveta za Radensko polje je 
potekal v prijetnem vzdušju. Člani Sveta 
so izrazili svoje zadovoljstvo z dosedanjim 
delom projektne skupine ter zagotovili 
sodelovanje in podporo pri nadaljnjem 
delu.

Leon Kebe


