KULTURNI CENTER VRHNIKA
Tržaška cesta 32
ODPRTO: TO. - NED.: 10.00 - 18.00 / PON. ZAPRTO

NOVICE

20

št.

V razstavišču Moja Ljubljanica je le še do 2. maja na ogled
40.000 let stara lesena konica z Ljubljanskega barja. V
sodelovanju z Arboretumom Volčji Potok smo pripravili
občasno razstavo o drevesu posebne vrste - tisi, iz katere je
izdelana lesena konica. Ob Tržaški cesti, med Cankarjevim
spomenikom in Občino Vrhnika, rasteta dve tisi, ki sta
zavarovani kot dendrološki naravni vrednoti.

Občina Vrhnika je v zadnjih desetih letih
obsežno nadgradila in izboljšala javno infrastrukturo in hkrati prepoznala razvojne priložnosti opuščenih objektov in degradiranih industrijskih območij, ki jim je s
pomočjo evropskih sredstev vdihnila novo

življenje. Rezultati projektov s področij komunale, kulture, izobraževanja in sociale
lokalnim prebivalcem nudijo višjo kakovost
življenja, številni programi pa na Vrhniko
privabljajo tudi obiskovalce iz Slovenije in
tujine.

Program v razstavišču Moja
Ljubljanica

sobota | 19. 5. | 11.00-12.00

14. 5. – 18. 5. | 10.00-18.00
Ustvarjalna delavnica za šolske
skupine
Življenje v mestu nekoč in danes /
Kako so živeli v času Ivana Cankarja
Za najavljene skupine

sreda | 16. 5. | 18.00-20.00

Okrogla miza / delavnica za odrasle
Evropski projekti na Vrhniki in razvojne
priložnosti
Prost vstop

petek | 18. 5. | 15.00-18.00

Odprta vrata v razstavišču Moja
Ljubljanica
Mednarodni muzejski dan
Prost vstop

Družinsko javno vodenje po razstavi
Moja Ljubljanica
Prijave: info@mojaljubljanica.si
041 354 203

sobota | 19. 5. | 10.00-12.00

Družinska ustvarjalna delavnica
Zgradimo si mesto po meri
Prost vstop

Program V JAVNEM PROSTORU
14. 5. – 20. 5.
Razstava na plakatnih mestih v
središču mesta
Evropski projekti na Vrhniki

Organizacija | Služba vlade RS za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko, Občina Vrhnika
Produkcija | MGML, ZA.POLIS, Zavod NaNovo

Foto: M. Mastnak

DENDROLOŠKE NARAVNE VREDNOTE
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18 7594 39/1

2003 - Verd

površine z dendrološko pomembnimi drevesi v parku v
Verdu z novo zasajeno lipo
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2003 - Verd
2003 - Verd
2003 - Verd
2003 - Verd
2003 - Verd
2004 - Borovnica

duglazija v Strmih klancih, južno od Bistre
tisa v Slakah v gozdu JV od Verda
bukev na zahodnem pobočju Lipovca, JV od Verda
smreka na Slemenih v gozdu pod Kolenč vrhom J od Verda
smreka pod Ljubljanskim vrhom
lipa pri cerkvi sv. Štefana na Pokojišču
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1676/1
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1686/12
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črtano iz odloka

lipa pri cerkvi sv. Marije v Smrečju
lipa pri Žonti
klek pri Žonti
dob in črna jelša pri domačiji Koprivec v Kurji vasi
bela vrba v Ažmancah
lipovec v Lukovici (Občina Log- Dragomer)
lipa pri Trčku
lipovec pri Celarcu
bukev pri Celarcu
lipa v Prezidu
lipa na Jerinovem Griču
srebrnolistni javor ob Jelovškovi cesti
tisi za Cankarjevim spomenikom
cigarovec ob Osnovni šoli Ivana Cankarja na Vrhniki
krilati oreškar ob Osnovni šoli Ivana Cankarja na Vrhniki
divji kostanj na Gradišču
lipa pri gostilni Turšič
bukev pred stavbo Občine Vrhnika
bukev pri Mlečni restavraciji na Vrhniki
ginko pri Mlečni restavraciji na Vrhniki
površine z dendrološko pomembnimi drevesi ob cerkvi
sv. Trojica (lipe pri cerkvi sv. Trojice)

V mednarodnem prostoru sta kulturna in
naravna dediščina neločljivo povezani. Po Konvenciji o varstvu svetovne kulturne in naravne
dediščine UNESCO-a, so za naravno dediščino
opredeljeni:
- naravni spomeniki, ki jih sestavljajo fizične ali
biološke tvorbe ali skupina teh tvorb in imajo
z estetskega ali znanstvenega vidika izjemno
splošno vrednost;
- geološke in geografske tvorbe in natančno
določeni predeli, ki pomenijo habitat ogroženih
vrst živali in rastlin in so z vidika znanosti ali
ohranjanja izjemne splošne vrednosti;
- znameniti kraji narave ali natančno določeni naravni predeli, ki imajo z vidika znanosti,
ohranjanja ali naravnih lepot izjemno splošno
vrednost.
S sprejetjem Zakona o ohranjanju narave v
letu 1999 je bil ustanovljen Zavod Republike
Slovenije za varstvo narave, kot samostojna
enota v okviru Ministrstva za okolje in prostor.
Zakon z novo terminologijo opredeljuje naravno dediščino tako, da varuje naravne vrednote in biotsko raznovrstnost. Na mednarodni
ravni nam je najbolj poznana tako imenovana
NATURA 2000, ki določa ekološko pomembna
območja, katerih ohranjanje je v interesu EU.
Poleg tega lahko država ali lokalna skupnost
sprejme akt o zavarovanju, kot sta na primer
Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje,
na državnem nivoju, ali pa Odlok o razglasitvi
Malega placa za naravni rezervat, na lokalni
ravni. Poleg slednjega odloka v letu 1994, je
Občina Vrhnika sprejela leta 1991 še Odlok o
razglasitvi opuščenega dela kamnoloma v kra-

jevni skupnosti Drenov Grič - Lesno Brdo za
naravni spomenik ter leta 1995 Odlok o razglasitvi Jurčevega šotišča za naravni spomenik in
Odlok o razglasitvi dreves za dendrološke na
ravne spomenike. Od tega obdobja dalje, na lokalni ravni ni zaslediti bistvenih sprememb, razen leta 2007, ko sta iz Odloka o dendroloških
naravnih spomenikih črtana lipa pred gostilno
Turšič in krilati oreškar ob OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, ter leta 2011, ko je iz odloka črtan
ginko pred Mlečno in je vpisana novo zasajena lipa v parku v Verdu. Strokovno mnenje za
odstranitev krilatega oreškarja in ginka je podal g.
Matjaž Mastnak, univ. dipl. inž. gozd., svetovalec za
dendrologijo iz Arboretuma Volčji Potok, oceno
zdravstvenega stanja lipe v parku v Verdu je
pripravila Damjana Vrenjak, uni. dipl. ing. gozd.
ZVKDS je dovolil odstranitev lipe, pod pogojem
zasaditve nove. Argument odstranitve dreves
je varnost ljudi in premoženja. Zagotovitev
redne nege dreves, primernega obrezovanja
in varovanja koreninskega sistema, so ukrepi,
s katerimi je mogoče bistveno izboljšanje stanja drevesnih vrst.

2018

MAJ

četrtek | 10. 5. ob 11:00 in ob 17:00
Tematsko javno vodenje – Vrhnika,
prečuden kraj

sobota | 12. 5. in 26. 5. ob 11:00
Splošno javno vodenje

prijave: info@mojaljubljanica.si | 041 354 203

www.mojaljubljanica.si
Informacije: info@mojaljubljanica.si, tel.: 041 354 203

