Mestna občina Celje (MOC) že od leta 2003 skupaj z Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) in Zavodom
za gozdove (ZGS) izvaja Program urejanja zavarovanih dendroloških naravnih spomenikov v MOC. V
letošnjem letu smo po desetih letih pripravili nov program, ki vsebuje analizo dela in načrte v prihodnje.
Od leta 2007 je sprejet tudi Odlok o zavarovanju naravnih vrednot lokalnega pomena v MOC.
En izmed ključnih ciljev tako odloka kot programa je prenos dobrih praks načrtnega dela z zavarovanimi
drevesi tudi na ostala mestna drevesa in drevnino izven gozda. Zato vas vabimo na

PREDSTAVITEV
PROGRAMA UREJANJA NARAVNIH SPOMENIKOV – DREVES
V MESTNI OBČINI CELJE,
in
DELAVNICO O UREJANJU MESTNEGA DREVJA – STANJE IN PERSPEKTIVE
ki bo 7. maja 2014, v zgornji stranski dvorani Narodnega doma v Celju,
s pričetkom ob 9.uri.
Na delavnici bodo sodelovali predstavniki lokalnih skupnosti, različnih strokovnih služb, ZRSVN, ZGS ter
vabljeni predavatelji.
Program:
9.00 – 9.15
9.15 – 9.30
9.30 – 9.45
9.45 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.45
12.00 -

Uvodni pozdrav - predstavnik MOC; Mojca Tomažič, vodja OE Celje ZRSVN
Program urejanja drevesnih naravnih spomenikov v Mestni občini Celje – analiza
stanja, izvedeni ukrepi in načrti v prihodnje - Matej Demšar, ZRSVN OE Celje
Izkušnje z urejanjem mestnega drevja in kataster mestnega drevja v Mestni občini
Celje - Valentina Glinšek, MOC
Urbano gozdarstvo, mestni gozd in mestno drevje v Mestni občini Celje - Robert
Hostnik, ZGS KE Celje
Nega mestnih dreves - osnovne smernice iz vidika sodobne arboristične strokeTanja Grmovšek, Nega dreves ARBORIST
Odmor
Vodena razprava
Terenski ogled nekaterih zavarovanih in mestnih dreves kot primerov dobre in slabe
prakse - Matej Demšar in predstavniki MOC

Udeležbo prosim potrdite na:
nina.masat@celje.si (tel.: 03 42 65 612) ali matej.demsar@zrsvn.si (tel.: 03 42 60 334)

VLJUDNO VABLJENI!
Mojca Tomažič,
visoka naravovarstvena svetnica
ZRSVN, Vodja OE Celje

