Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 16/91
Popravek je objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/92

Na podlagi 18. in 19. člena Zakona o naravni in kulturni dediščini (Ur. list SRS, st. 1/81) in
202. in 203. člena statuta občine Vrhnika (Ur. list SRS, št. 31/79, 5/82, 11/86 in 2/87), je
Skupščina občine Vrhnika na seji zbora zdruzenega dela, zbora krajevnih skupnosti dne
28/2-1991 in na seji družbenopolitičnega zbora dne 11/3-1991, sprejela
ODLOK
O RAZGLASITVI OPUŠČENEGA DELA KAMNOLOMA V KRAJEVNI SKUPNOSTI
DRENOV GRIČ - LESNO BRDO ZA NARAVNI SPOMENIK
1. člen
Zaradi ohranitve in varstva značilnosti neživega sveta, razglašamo območje vzhodnega
dela kamnoloma črnega apnenca - opuščeni del - na Lesnem brdu za geološki spomenik (v
nadaljnjem besedilu: spomenik).
Spomenik se nahaja v občini Vrhnika nad Kurjo vasjo. Črni karnijski apnenec z belimi
kalcitnimi žilami so izkorščali kot arhitektonski kamen. V vmesnih lapornatih plasteh in polah
so ohranjene stevilne okamenine, predvsem različne školjke. Določenih je 25 različnih vrst.
Na začetku stoletja so na tej lokaciji odkrili novo vrsto, ki so jo poimenovali Trigonodus
carniolicus. Nahajališče predstavlja tipišen primer fosilne biocenoze. Zaradi nariva s
severovzhodne strani, so skladi izrazito tektonsko preoblikovani, nagubani in prelomljeni. V
prelomih so nastale kalcitne geode in žile, ki dajejo kamnini značilen zunanji izgled.
2. člen
Spomenik obsega obodne stene vzhodnega, opuščenega dela kamnoloma. Meja
spomenika poteka: od najbolj severne točke parcele st. 1622/2, po njeni severni meji proti
zahodu, po severni meji parcele st. 1649/2 do ceste in po juzni meji iste parcele do zahodne
meje parcele st. 1659, po njeni zahodni in južni meji. Meja poteka po južni, vzhodni in severni
strani parcele st. 1619/1 ter po severovzhodni meji parcele st. 1620/2. Spomenik vključuje še
parceli št. 1657/1 in 1657/2.
3. člen
Spomenik leži na območju katastrske občine Velika Ligojna. Imetniki in imetniki pravice
upravljanja spomenika so po stanju v zemljiški knjigi:
parc. št. 1622/2 k.o. Velika Ligojna
1/2 Industr.narav. in umet. kamna Mineral Ljubljana.
parc. št. 1649/2 k.o. Velika Ligojna
1/2 Industr.narav. in umet. kamna Mineral Ljubljana
parc. št. 1659 k.o. Velika Ligojna
Industr.narav. in umet. kamna Mineral Ljubljana
parc. št. 1619/1 k.o. Velika Ligojna
Celarc Anton, Lesno brdo
parc. št. 1620/1 k.o. Velika Ligojna
1/2 Industr.narav. in umet. kamna Mineral Ljubljana
parc. št. 1657/1 k.o. Velika Ligojna
Industr.narav. in umet. kamna Mineral Ljubljana
parc. št. 1657/2 k.o. Velika Ligojna
Industr.narav. in umet. kamna Mineral Ljubljana
4. člen
Grafični prikaz spomenika na PKN 1:5000 je kot priloga sestavni del odloka.
5. člen
Za območje naravnega spomenika se z namenom ohranjanja in varstva lastnosti, ki
utemeljujejo razglasitev, določi enoten varstveni režim:
Prepovedano je:
- odkopavati in odnašati, lomiti ali razbijati kamenine oz. okamenine na ožjem območju
geološke naravne dediščine,
- gospodarsko izkoriščati (odvzemati) kamenine, ki so predmet varstva (npr. širjenje
kamnoloma),
- zemeljska dela, ki posredno ali neposredno prizadevajo geološko dediščino,
- zasipavati geološki profil,
- minirati ali povzročati vibracije, ki bi lahko poškodovale geološko naravno dediščino,
- odlagati odpadke, drug material ali kako drugače poškodovati spomenik.

Po predhodnem soglasju pristojne varstvene sluzbe je dovoljeno:
- urediti spomenik za obisk javnosti,
- nabirati okamnine in kamninski material za znanstveno raziskovalne namene.
- na parceli št. 1649/2 izjemoma odvzemati kamninske bloke za potrebe restavriranja
kulturne dediščine, a le v obsegu, ki bistveno ne spreminja značaja spomenika.
Dovoljen je:
- obisk javnosti.
6. člen
Pristojni občinski upravni organi morajo preprečevati posege, s katerimi bi se utegnila
spremeniti v tern odloku opredeljena lastnost naravnega spomenika. Za vsak predviden
poseg ali raziskavo na tern območju, morata pristojna upravna organa za kulturo in urejanje
prostora ter varstvo okolja pridobiti mnenje pooblaščene organizacije za varstvo naravne in
kulturne dediščine.
7. člen
Razvojne usmeritve v zavarovanem območju so predvsem v ohranjanju naravnih kvalitet
in zadovoljevanju znanstveno raziskovalnih in kulturno vzgojnih potreb.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inspekcijska sluzba občine Vrhnika.
Strokovni nadzor nad vsemi posegi na območju spomenika opravlja Ljubljanski regionalni
zavod za varstvo naravne in kulturne dedščine, ki v roku enega meseca izda ustrezno
soglasje.
9. člen
Za kršitev tega odloka veljajo kazenske določbe Zakona o naravni in kulturni dediščini
(Ur. list SRS, št. 1/81).
10. člen
Upravni organ, pristojen za premoženjsko pravne zadeve občine Vrhnika, poda predlog
za vpis naravnega spomenika v zemljiško knjigo po uveljavitvi odloka.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Republika Slovenija
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V Odloku o razglasitvi opuščenega dela Kamnoloma v Krajevni skupnosti Drenov grič Lesno brdo za naravni spomenik, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 16/91 z dne 12. IV.
1991, se v 3. členu ime lastnika parcele št. 1620/1 k. o. Velika Ligojna, pravilno glasi: »Stane
Zalaznik, Drenov grič 49«.
Sekretarka Izvršnega sveta Skupščine občine Vrhnika Sonja Pirnat-Keršmanc I. r

