ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

PREDSTAVLJEN KRAJINSKI PARK

Na pobudo KS Mlačevo smo člani skupine, ki koordinira proces ustanavljanja Krajinskega
parka Radensko polje predstavili naša dosedanja dognanja in delovanje na zboru krajanov
vasi Lobček, Plešivica in Zagradec. Predstavitvi je sledila delavnica, ki jo je vodil dr. Alexis
Zrimec. Vsi zbrani na zboru krajanov so bili pozvani, da napišejo svoja razmišljanja, dvome in
pričakovanja povezana z ustanovitvijo parka. Povzetek razmišljanj in odgovorov na postavljena
vprašanja smo zbrali v tem sestavku.
Vsi krajani, ki so izrazili svoja mnenja so
ponosni na svoje okolje in lepo naravo,
ki jih obdaja. Vendar je vsem skupna
zaskrbljenost zaradi nečiste vode in
splošnega slabšanja stanja v naravi.
Zaskrbljeni so tudi zaradi velikega števila
komarjev.
V bodočem parku se bomo zavzemali
za ponovno vzpostavitev porušenega
ravnovesja v naravnih ekosistemih na
Radenskem polju. Ker neustrezna čistilna
naprava ogroža ekosisteme Radenskega
polja, se bomo, skupaj z ustanovitelji parka,
zavzemali, da se bo čistilna naprava v čim
krajšem možnem času tudi zgradila in
pričela delovati. Res je težko gledati, kako
»živo« Radenskega polja »umira« pred
našimi očmi. Tudi problematike komarjev
smo se že lotili in skupaj s strokovnjaki s
tega področja določili načine reševanja lete. S skupnimi močmi vseh zainteresiranih
smo storili potrebne korake za registracijo
in uvoz sredstva za zatiranje komarjev.
Sedaj nas čaka še pridobivanje potrebnih
finančnih sredstev in potem seveda delo.
Krajani so zaskrbljeni zaradi možnih
sprememb v rabi prostora, ki naj bi jih
prinesel akt o zavarovanju Radenskega
polja. Še bolj ko omejitve pri gospodarjenju
z zemljišči jih skrbi morebitna prepoved
gradnje stanovanjskih objektov na
svojih parcelah in pa seveda promet
z nepremičninami znotraj bodočega
zavarovanega območja.
Zakon o prostorskem načrtovanju
na občinski ravni predvideva en sam
obvezen prostorski akt - občinski
prostorski načrt (OPN). To bo enovit
dokument, ki bo celovito obravnaval
prostorsko problematiko občine in bo
hkrati strateški in izvedbeni prostorski
akt, ter podlaga za pripravo projektov za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Pri
tem strateški del OPN določa: izhodišča
in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja
občine, usmeritve za razvoj poselitve in
usmeritve za razvoj v krajini, za celovito
prenovo, za določitev namenske rabe

zemljišč in prostorskih izvedbenih
pogojev, ter zasnovo gospodarske
javne infrastrukture. Izvedbeni del OPN
pa določa območja namenske rabe
prostora, prostorske izvedbene pogoje
glede namembnosti posegov v prostor,
njihovo lego, velikost in oblikovanje,
pogoje glede priključevanja objektov
na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro, varstvene pogoje,
ipd. in območja, za katera bo občina
pripravila občinski podrobni prostorski
načrt, v kolikor se bo tako odločila. Za
gradnjo nove hiše je potrebno pridobiti
veljavno gradbeno dovoljenje. Gradi se
lahko le na območjih, ki so predvidena za
zidanje, le ta pa so opredeljena znotraj
občinskega prostorskega načrta. Za
samo obnovo zasebnih hiš pa navadno
zadostuje le lokacijska informacija, za
katero dodatna soglasja niso potrebna.
Ker bodo naselja in predvidena zazidalna
zemljišča znotraj bodočega Krajinskega
parka Radensko polje uvrščena v cono
brez dodatnih omejitev, akt o zavarovanju
ne bo postavljal dodatnih omejitev ali
zahteval dodatnih soglasij za gradnjo ali
obnovo zasebnih hiš.
Kar pa se tiče prometa z nepremičninami
znotraj zavarovanega območja, Zakon
o ohranjanju narave uvaja predkupno
pravico za kmetijska in gozdna zemljišča,
za vsa ostala zemljišča pa ostaja režim
nespremenjen. Torej bo moral lastnik pri
prodaji kmetijske ali gozdne parcele le-to
najprej ponuditi v odkup ustanoviteljem
parka. To samega postopka prodaje
ne bo podaljšalo, saj bo postopek tekel
vzporedno z že obvezno objavo o prodaji
kmetijskih oz. gozdnih zemljišč na Upravnih
enotah. Sredstva, ki bodo namenjena za
odkup zemljišč bodo omejena in v prvi
vrsti namenjena z naravovarstvenega
vidika najvrednejšim delom parka. Ti pa
so zaradi svojih lastnosti v večini manj
primerni za kmetovanje.
Veliko krajanov je izrazilo željo po
aktivni vključitvi v procese ustanavljanja

krajinskega parka, ki potekajo oz. bodo še
potekali na območju Radenskega polja. S
svojim delom, vedenjem in znanjem želijo
prispevati k izboljšanju okolja in boljšemu
ohranjanju narave na tem območju. Za to,
da bodo našli primerno aktivnost in zato,
da bodo na tekočem, si želijo še boljše
obveščenosti in izmenjave informacij.
V parku se bo paleta dejavnosti, v katere
se bodo lahko vključili prostovoljci,
zagotovo razširila. Vsi, ki bodo s svojim
prostovoljnim delom želeli prispevati
k ohranjanju narave bodo vedno
dobrodošli. Verjamemo, da bomo z leti
lahko bolje poskrbeli za prostovoljce in bo
sodelovanje v obojestransko zadovoljstvo
in dobrobit narave. Veseli smo, da se
v takšne akcije vključuje čedalje več
domačinov in na ta način pokažejo, da jim
je mar za okolje v katerem živijo. Krajani,
znotraj ali iz okolice parka, bodo lahko
postali tudi prostovoljni naravovarstveni
nadzorniki in nadzornice. Ko bo KPRP
ustanovljen in bo razpisano izobraževanje
za nadzornike bomo o tem obvestili vse
zainteresirane in jim pomagali, da si ta
naziv pridobijo. Za boljšo obveščenost
pa se bomo še bolj potrudili. Že sedaj, je
vse kar delamo javno dostopno. O našem
delu redno poročamo preko Grosupeljskih
odmevov, radia Zeleni val in preko naše
internetne strani www.radenskopolje.
si. Poleg tega se tudi enkrat mesečno
sestajamo s predstavniki štirih krajevnih
skupnosti (KS Mlačevo – Valentina
Vehovec, KS Račna – Aleš Kastelic, KS
Ilova Gora – Vinko Zajc, KS Spodnja
Slivnica – Stane Sklepič). Poročamo jim o
minulem delu in načrtih za naprej, njihova
naloga pa je, da informacijo posredujejo
vsem zainteresiranim krajanom. Za vse,
ki si želijo dodatnih informacij smo na
voljo vsak dan na spodnjih številkah ali
osebno med 09 in 15 uro v Centru Grajski
vrt Boštanj.

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
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