
KRAJINSKI PARK RADENSKO 
POLJE SE JE PREDSTAVIL NA 

POMURSKEM SEJMU

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

V sklopu 46. kmetijsko živilskega sejema v Gornji Radgoni so 
se obiskovalcem predstavili tudi naravni parki Slovenije. Na 
povabilo Krajinskega parka Goričko smo zadnji dan sejma 
stojnico obložili s promocijskim materialom, ki predstavlja 
naravne lepote Radenskega polja.

Ustvarjalne 
delavnice na 

Boštanju
Od 18.9. do 29.8.2008 so na 
Grajskem vrtu Boštanj potekale 
ustvarjalne delavnice za otroke. 
Organizator delavnic, zavod za 
Kiparstvo, je s pomočjo Občine 
Grosuplje in CENTRA Grajski vrt 
Boštanj, izpeljal odlične in številčno 
zelo dobro obiskane delavnice. 
Otroci so v teh dneh ustvarjali z 
naravnim in odpadnim materialom 
(glina, mavec, porcelan, plastična 
embalaža, tetrapak, papir, plutni 
zamaški, zobotrebci, sadje, 
zelenjava), se igrali, plesali ter 
spoznavali območje Radenskega 
polja in pomen ohranjanja narave 
na tem območju.

Miša Pintarič
Predstavitvena stojnica Krajinskega parka Goričko

foto: Leon Kebe

Na letošnjem sejmu so organizatorji želeli 
poleg že tradicionalne ponudbe poudariti 
predvsem ekološko pridelavo hrane in 
turistično ponudbo. Na stojnici Krajinskega 
parka Goričko in Triglavskega narodnega 
parka, ki sta bila na sejmu prisotna vse dni, 
so se predstavili mali ponudniki, rokodelci, 
turistične kmetije, vinarji in biokmetije.

Poleg teh dveh parkov smo se na 
sejmu predstavili še: Krajinski park 
Kolpa, Krajinski park Logarska dolina, 
Regijski park Kamniško–Savinjske Alpe 
v ustanavljanju, Kozjanski park, Krajinski 
park Sečoveljske soline, Zavod RS za 
varstvo narave ter seveda Krajinski park 
Radensko polje v ustanavljanju.

Letošnji sejem v Gornji Radgoni je bil 
rekorden po številu obiskovalcev. Tudi 
na naši stojnici se je ustavilo veliko 
ljudi. Z zanimanjem so si ogledovali 
naše promocijske materiale in prisluhnili 
pripovedi o nastajanju novega krajinskega 
parka. Posebej jih je zanimala turistična 
ponudba v parku in občini Grosuplje 
nasploh. Zanimali so se za izdelke 
domače obrti, turistične kmetije, predvsem 
pa možnosti za izletniški turizem.
Na sejmu v Gornji Radgoni smo uspešno 
predstavili Radensko polje in hkrati z njim 
tudi občino Grosuplje.

Leon Kebe

Predstavitvena stojnica naravnih parkov Slovenije
foto: Leon Kebe


