ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

V DECEMBRU 2008 SE JE SESTAL
SVET ZA RADENSKO POLJE

V ponedeljek, 15. decembra 2008, je potekala druga seja Sveta za Radensko polje. Svet je
nadzorno-svetovalni organ, ki spremlja delo Centra Grajski vrt Boštanj d.o.o., koordinatorja
procesa ustanavljanja parka.
Sejo je vodil predsednik Sveta dr.
Alexis Zrimec. Poleg predstavnikov
občine Grosuplje in Ministrstva za
okolje in prostor, so na seji sodelovali
še predstavniki KS Račna, Mlačevo,
Sp. Slivnica in predstavniki stroke.

Poleg že omenjene akcije program
dela za leto 2009 predvideva tudi
nadaljevanje promocijskih aktivnosti,
predavanj o Radenskem polju, ki se
vrstijo enkrat mesečno, in o pohodih,
ki se organizirajo 2-krat na leto.

Vodja projekta ustanavljanja parka,
mag. Tina Mikuš, je predstavila delo
projektnega tima v letu 2008. Izpeljanih je
bilo veliko promocijskih, izobraževalnih ter
drugih aktivnosti, povezanih z zbiranjem
in analizo podatkov za čim boljšo pripravo
akta o zavarovanju. Tako kot tudi prejšnje
leto, je koordinator izdelal koledarje o
Radenskem polju in jih brezplačno delil
vsem gospodinjstvom znotraj bodočega
parka. Zelo odmevna je bila akcija
»Pomagajmo žabicam čez cesto«, ki
se bo nadaljevala tudi v letu 2009 s
postavitvijo zaščitnih ograj za žabe.

Koordinator bo še naprej sodeloval s
šolami in vrtcem iz Grosuplja ter koordiniral
aktivnosti priprave in sprejemanja akta
o zavarovanju območja, kamor spadajo
tudi srečanja s predstavniki krajevnih
skupnosti območja. Javne razgrnitve
bodo potekale v marcu in aprilu 2009, ko
se bodo lahko vsi zainteresirani seznanili
z vsebinami, povezanimi s parkom.
Skupni, državno-lokalni Krajinski park
Radensko polje, naj bi bil razglašen
najkasneje do sredine leta 2009. Z
novembrom 2009 pa naj bi s svojim delom
v parku začel tudi upravljavec območja.

Seja se je končala z živahno in pozitivno
razpravo. Predstavniki KS pričakujejo še
naprej jasne in iskrene odgovore glede
prihodnosti, ki jo prinaša zavarovanje.

Bistvena misel, ki jo je izrazil g. Aleš
Kastelic, predsednik KS Račna, je bila,
da se moramo vsi čutiti kot predstavniki
Radenskega polja, saj je park namenjen
ljudem in mora biti del njih. S tem je izrazil
pomembno misel, da ne varujemo samo
zaradi narave same, ampak tudi zato,
da omogočimo ljudem, tako domačinom
kot tudi obiskovalcem, bolj kakovostno
življenje. O tem govori tudi ideja krajinskega
parka, ki omenja sožitje človeka in narave.
Mag. Tina Mikuš
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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-pošta: info@radenskopolje.si, info@grajski-vrt.si, prenocisca.bostanj@radenskopolje.si
spletni naslov: www.radenskopolje.si in www.grajski-vrt.si

