ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

KAKO KAŽE GLEDE USTANOVITVE
KRAJINSKEGA PARKA RADENSKO POLJE

Od podpisa sporazuma o sodelovanju pri ustanavljanju Krajinskega parka Radensko polje,
med občino in državo, je minilo dobro leto in pol. V tem času smo organizirali in vodili številne
aktivnosti. Predavanja, razstave in naravovarstvene akcije so postale že stalnice našega
delovanja. Delili smo promocijska gradiva ter organizirali izlete v druge parke po Sloveniji. Vse
to z namenom predstavitve življenja v parkih bodočim prebivalcem parka na Radenskem polju.
Redno potekajo tudi sestanki med predstavniki KS na Radenskem polju ter koordinatorjem o
procesu ustanavljanja parka, poročanja občini Grosuplje in Ministrstvu za okolje in prostor itd.
Strokovne podlage za zavarovanje so že
pripravljene. Na podlagi teh strokovnih
podlag se je v mesecu oktobru začel
pripravljati dolgo pričakovani osnutek
akta o zavarovanju območja. To pomeni,
da smo s projektom ustanavljanja parka
Radensko polje prišli do zadnjega koraka
pred samo ustanovitvijo parka. V zimskim
mesecih ali v zgodnjih spomladanskim
mesecih leta 2009 bomo organizirali javne
razprave. Osnutek akta o zavarovanju bo
predstavljen na najmanj treh lokacijah.
Takrat boste vsi, ki vas omenjena tema
zanima, vljudno vabljeni, da se udeležite
teh razgrnitev in podate svoje mnenje in
nam zastavite vprašanja, ki vas zanimajo.

Z upoštevanjem vseh pravnih določil
in postopkov pri sprejemanju akta o
zavarovanju parka lahko pričakujemo, da
bo Radensko polje zavarovano v sredini
leta 2009. Upravljavec pa bo začel s svojim
delom v jesenskih mesecih leta 2009.
Na vsa vprašanja, ki jih imate v zvezi z
bodočim krajinskim parkom Radensko
polje pa smo vam že sedaj ves čas na
voljo na Informacijski točki na Grajskem
vrtu Boštanj.
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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

