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Kmetje ne želijo krajinskega parka
Ormoško, 19.01.2015  |  Miha Šoštarič

Ideja  o  ustanovitvi  krajinskega parka (KP) med Ormožem in Središčem ob Dravi  je  razburila
javnost.  Še posebej  vaščane  Frankovcev,  ki  so  že  tudi  ustanovili  iniciativni  odbor  (IO).  Med
prebivalci  Frankovcev  so  za  veliko ogorčenje  poskrbele  omejitve,  ki  so zapisane  v  osnutku
režima. Kot smo lahko slišali na sestanku delovne skupine v Središču ob Dravi minuli teden, bes
Frankovčanov  izhaja  iz  dosedanjih  aktivnostih  Društva  za  opazovanje  in  proučevanje  ptic
Slovenije (DOPPS), ki na območju ormoških lagun v okviru projekta LIVEDRAVA vzpostavljajo
naravni rezervat. Dobrih 50 hektarjev veliko območje so člani DOPPS ogradili, s tem pa omejili
gibanje po tem območju.

Krajinski park kot turistični produkt

V  sklopu  projekta  LIVEDRAVA  si  DOPPS

prizadeva ustanoviti tudi KP med Središčem ob

Dravi  in  Ormožem.  Kot  navajajo  člani  tega

društva,  je  KP  lahko  pomembna  razvojna

priložnost  občin.  "Glede  na  dobre  prakse

krajinskih  parkov  v  Sloveniji  lahko  nastane

turistični produkt, ki bo dopolnil ponudbo občin

na  naravoslovnem  področju,  spodbujal

trajnostno rabo prostora in postal nacionalno in

mednarodno  prepoznavno  raziskovalno

središče s priložnostmi za vključevanje lokalnih

storitev in proizvodov," dodajajo ljubitelji ptic, ki

si  želijo  skozi  sestanke  delovne  skupine

pridobiti  vse  podlage  za  pripravo

dokumentacije za ustanovitev KP, k čemer pa

morata soglasje podati tudi oba občinska sveta.

V park bi vključili 500 hektarjev površin

V  uvodu  tokratnega  sestanka  v  Središču  ob

Dravi je Dominik Bombek iz DOPPS poskušal

pomiriti nekatere nasprotnike ustanovitve KP z

obrazložitvijo, da gre le za osnutek varstvenega

režima, ki naj bi veljal v KP in "ne pomeni nič

zavezujočega":"Poskušali bomo skozi razpravo

narediti  neki  izbor,  da  se  zadeva  pripravi  do

take mere, da bo lahko šla na Zavod Republike

Slovenije  za  varstvo  narave,  kjer  bodo

pripravljali  strokovne  podlage  in  pregledali

varstvene  režime,  ali  so  dovolj  dobri.  Nato

vrnejo ta dokument in pride do javne razprave,

ko bodo lahko vsi, ki sedaj ne sodelujejo, podali

svoje mnenje."

Prvotna ideja je bila, da bi se KP med Središčem ob Dravi in Ormožem raztezal na več kot 1000 hektarjih južno od

Jože Smigoc

Kaj pa je tebe treba bilo ...

Marsikdo  je  ob  zadnjih  burnih  razpravah  o
otrocih s posebnimi potrebami in  financiranju
njihovega  izobraževanja  pomislil:  "Joj,  koliko
besed  o  pomoči  posebnim  otrokom.  Naj  se
rajši  več  ukvarjajo  z  nadarjenimi,  bo  več
korist  ..."  Tudi  v  meni  se  je  kdaj  naselila
podobna misel. Naključje ali usoda – ne vem,
kaj je bilo, vi pa izberite tisto, v kar verjamete –
ravno  v  tem  času  me  je  v  knjižnici  "našla"
knjiga pisateljice...
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- deli z ostalimi sorodno...

železniške proge, na tokratnem sestanku pa je bil predstavljen bistveno manjši obseg zemljišč, ki bi bila zajeta v širši in

ožji del tega parka. Predvideva se, da bi v KP bilo vključeno nekaj več kot 500 hektarjev, predvsem gozdnih in njivskih

površin.

Trstenjak: Krajinski parki niso prinesli pozitivnih sprememb

Kot je dejal župan Središča ob Dravi Jurij Borko, je bilo pričakovati, da se bodo pojavili nasprotniki ustanovitve parka,

"posebej tisti, ki na tem območju živijo, delajo, kmetujejo in od tega živijo". Borko je poudaril, da je želja občine, da bi

ustanovljen KP prinesel finančni priliv za občino, ne bodo pa dovolili, da bi se znotraj varstvenega režima pojavile dodatne

omejitve. Omenjeno območje je namreč že sedaj del Nature 2000 in določene omejitve, tako pri kmetovanju kot tudi pri

nekaterih drugih dejavnosti, že veljajo.

Slavko  Trstenjak,  član  IO  Frankovci,  je  dejal,  da  se  v  predlogu  varstvenega  režima za  KP  pojavljajo  bistveno  bolj

rigorozne omejitve kot  v Naturi  2000.  "Z omenjenim predlogom nam želite dodatno omejevati  kmetovanje, omejevati

zemeljska dela, gradnjo," je predlagateljem očital Trstenjak, ki je skupaj s sovaščani prepričan, da se bo s sprejemom teh

omejitev ustavil razvoj Frankovcev. Trstenjak je ob tem še spomnil, da z ustanavljanjem krajinskih parkov po Sloveniji,

omenil je Goričko in Šturmovce, do sedaj ni bilo pričakovanih pozitivnih učinkov za razvoj krajev in občin.

Neusklajeni ne bodo šli pred svetnike

 

Več v spletni in tiskani izdaji Štajerskega tednika
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od -3 do 2°C
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<<<  zamenjaj znamenje

Astrolog Tadej Šink
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HITRI KONTAKT
telefon: 02/ 749 34 10, 02/ 749 34 26

fax: 02/ 749 34 35  |  mail: nabiralnik@radio-tednik.si

PREDSTAVITEV ODGOVORNI UREDNIK EKIPA NAROČNINE OGLAŠEVANJE

O PODJETJU: Predstavitev Lastniška struktura Poslovna izkaznica Kolektiv podjetja Kontakt

MARKETING: Oglaševalske možnosti Vodja marketinga Cenik oglaševanja Kontaktne osebe Splošni pogoji poslovanja

© Radio Tednik d.o.o.. Vse pravice pridržane! Izdelava spletnih strani 

Postani prvi/a med svojimi prijatelji, ki mu/ji je to všeč.Všeč mi jeVšeč mi je Deli z ostalimiDeli z ostalimi

Kmetje ne želijo krajinskega parka | Štajerski Tednik http://www.tednik.si/kmetje-ne-zelijo-krajinskega-parka

2 21.1.2015 10:35


