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 Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov 
lokalnega pomena za območje Občine Selnica ob Dravi – 
druga obravnava 
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 Župan, Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.  
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 - odlok  

- obrazložitev 

 
POROČEVALEC/CI: 
 

 - Nada Hölzl, višja referentka 

- Srečko Štajnbaher, prof., Zavod za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije, Območna enota Maribor 

 
PRIPRAVLJAVEC/CI 
GRADIVA: 
 

 - Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna 

enota Maribor 

- Nada Hölzl, višja referentka  
 
PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o razglasitvi nepremičnih 
kulturnih spomenikov lokalnega pomena za območje Občine Selnica ob Dravi v drugi 
obravnavi. 

 
PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 

Odlok je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in 
svetnikov. 

 
 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 
ŽUPAN 
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Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/2007, 27/2008-Odl. US, 
76/2008, 100/2008-Odl. US in 79/2009), 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. 
RS, št. 16/2008) in 16. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 19/07) je Občinski svet 
Občine Selnica ob Dravi na svoji … redni seji, dne, …, sprejel naslednji 

 
 
 

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena za območje 
Občine Selnica ob Dravi 

 
 

1. člen 
S tem odlokom Občina Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: občina) razglaša kulturne spomenike 
lokalnega pomena na območju Občine Selnica ob Dravi. 

 
2. člen 

Namen odloka je, da se ohranijo kulturne, zgodovinske, arheološke, urbanistične, etnološke in 
umetnostno – zgodovinske vrednote ter zagotovi njihov nadaljnji obstoj v občini. 

 
3. člen 

Nepremični kulturni spomeniki so na osnovi strokovnih podlag Zavoda za kulturno dediščino 
Slovenije, Območna enota Maribor (v nadaljevanju zavod) opredeljeni v Prilogi I tega odloka, in 
sicer vsak opis spomenika vključuje: 

- identifikacijo spomenika, vključno z določitvijo meje spomenika, 
- natančno lokacijo spomenika 
- lastnosti, ki utemeljujejo njegovo razglasitev 
- režim njegovega varstva 
- merilo v katerem je vrisan spomenik na kopijo katastrskega načrta 
- vplivno območje, kadar je to zaradi zagotavljanja prostorske celovitosti spomenika 

potrebno, vključno z določitvijo meje vplivnega območja.  
 

4. člen 
Spomeniki iz prejšnjega člena so po svojih lastnostih:  

- arheološki spomeniki predstavljajo zemljišča in zemeljske plasti, ki hranijo pomembne 
sledove človekovega delovanja v zgodovinskih obdobjih in njegove povezanosti z naravnim 
okoljem. V Prilogi I je zabeležen arheološki spomenik pod evidenčno številko 6347. 

- naselbinski spomeniki so mestna ali vaška naselja ter deli naselij, ki so najznačilnejši in 
posebej pomembni dosežki v oblikovanju in urejanju prostora. V Prilogi I so zabeleženi pod 
evidenčnima številkama 14677 in 28210. 

- umetnostnozgodovinski spomeniki so posamezne stavbe in skupina stavb, prostorski in 
javni spomeniki, umetnostno pomembne sestavine stavbarstva, arhitekturni in umetniško 
pomembni detajli, slikarski, grafični in drugi umetniško oblikovani predmeti, ki se štejejo za 
posebne dosežke umetnosti, oblikovanja in arhitekture na naših tleh. V Prilogi I so 
zabeleženi pod evidenčnimi številkami 6365, 3341, 3340, 24773, 2961in 2960. 

- etnološki spomeniki so območja, stavbe, skupine stavb, predmeti vsakdanje rabe in 
oblikovani izdelki, ki izpričujejo način življenja in dela naših prednikov. V Prilogi I so 
zabeleženi pod evidenčnimi številkami 28166, 6373, 28156, 6383, 6385, 28152 in 28160. 

- zgodovinski spomeniki so območja, stavbe, predmeti ali zbirke predmetov, ki značilno 
ponazarjajo in izpričujejo politično zgodovino, zgodovino vojn in vojaštva, socialno 
zgodovino, razvoj prometa, prometnih in trgovskih poti ter povezav, razvoj sodstva, 
prosvete in kulture, verstev, znanosti in tehnike ter gospodarsko zgodovino na naših tleh. V 
Prilogi I je zabeležen pod evidenčno številko 17556. 

 
5. člen 

Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišča in vplivno območje je treba predhodno 
pridobiti kulturno varstvene pogoje in kulturno varstveno soglasje zavoda. 
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6. člen 
Podrobnejše pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, fizično varovanje, 
pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne 
okvire dostopnosti ter posamezne druge ukrepe določa zakon. 
 
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico na spomeniku le v obsegu, ki je nujen za 
izvajanje varstva spomenika. 
 

7. člen 
Meje spomenikov so vrisane na digitalnem zemljiško katastrskem načrtu v merilih 1 : 2880, 1 : 
1000 in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 5000. 
 
Izvirnika načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita zavod in občina. 
 

8. člen 
Pravni status nepremičnega spomenika se zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba na podlagi 
tega odloka. Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega 
spomenika in vplivnega območja na parcelah navedenih v Prilogi I, ki je sestavni del tega odloka.  
 

9. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja inšpektor, pristojen za kulturno dediščino. 
 

10. člen 
S tem odlokom preneha veljati Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju občine Maribor – Ruše (MUV, št. 1/86, 11/94). 
 

11. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
 
 
Številka: 007-00003/2010 
Datum:  
 
 
 

Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 
ŽUPAN 
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OBRAZLOŽITEV: 
 

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena za območje občine Selnica ob 
Dravi je bil v prvi obravnavi sprejet na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi. Pri obravnavi 
v prvem branju ni bilo pripomb z izjemo pripombe svetnika Ota Vogrina, ki je predlagal, da se kot kulturni 
spomenik v odlok vključi tudi:  

- spomenik Nikoli Hečimoviću in Đuri Đakoviću pri Sv Duhu na Ostrem vrhu, 

- spomenik Alojzu Šušmelju pred OŠ Selnica ob Dravi,  

- spomenik Arnoldu Tovorniku pred Slomškovim domom v Selnici ob Dravi. 

Predstavnik Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, ki je po zakonu dolžan 
pripraviti predlog za razglasitev spomenika, je v razpravi ocenil, da navedeni predlogi za razglasitev kulturnih 
spomenikov ne vzdržijo strokovne presoje in jih zato ne predlaga v sprejem. Prilagamo pa tudi pisno stališče 
zavoda.  
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Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 

 

 
Območna enota Maribor 

 
 Občina Selnica ob Dravi 
 Slovenski trg 4 
           SŠ-1026/2010 
 2352 Selnica ob Dravi 
           30.03.2010 
 
 
Zadeva: Pripombe na osnutek Odloka za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena 
občine Selnica ob Dravi 

 
 
Na osnovi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS 16/08) vam v zvezi s pobudo občinskega 
svetnika Ota Vogrina, ki jo je izpostavil na 25. redni seji občinskega sveta sporočamo naslednje:  
 
Spomenik Nikoli Hećimoviću in Đuri Đakoviču na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu je po veljavnem Odloku 
o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov za območje občine Ruše (MUV 1/87) 
zavarovan kot kulturni spomenik v okviru Zgodovinskega  območja-Duh na Ostrem Vrhu in tudi pod 
evidenčno številko 17581 vpisan v register nepremične kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo. 
V strokovnih podlagah za razglasitev kulturnih spomenikov smo se odločili, da obeležja ne predlagamo 
za kulturni spomenik lokalnega pomena, ostaja pa zavarovan v vplivnem območju predlaganega 
kulturnega spomenika Sveti Duh na Ostrem Vrhu-Župnijsko središče (EŠD 28210). Spomenik je 
namreč postavljen v spomin na dogodke med prvo in drugo svetovno vojno, vendar ne stoji na mestu, 
kjer sta bila Hećimović in Đžaković ustreljena. Prav tako gre za dogodek, ki je pravzaprav imel večje 
posledice bistveno kasneje. 
Za ostala predlagana spomenika pa je naše stališče naslednje 
Zaradi velikega števila  različnih obeležij in skulptur je strokovna skupina znotraj Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenija in Ministrstva za kulturo poenotila kriterije za vrednotenje memorialne 
dediščine na celotnem območju Slovenije. Za kulturne spomenike lokalnega pomena tako predlagamo 
tista obeležja in skulpture, ki imajo določeno umetniško vrednost in so postavljeni na lokaciji dgododka, 
za katerega so postavljeni. V kolikor ta dva osnovna pogoja nista izpolnjena, se potem odločamo ali 
posamezno skulpturo ali obeležje predlagamo za vpis v Register kot kulturno dediščino, kar pomeni da 
se varuje v okviru  prostorske zakonodaje. V kolikor se na območju občin nahaja večje število takšnih 
skulptur, občinam predlagamo poseben odlok za urejanje te problematike, vendar za posege ni pristojna 
tudi naša služba. Podobno predlagamo za  spomenik Alojzu Šušmelju in Arnoldu Tovorniku. 
 
 
           Vodja OE: 

          Srečko Štajnbaher, prof. 
 

Slomškov trg 6, SI-2000 Maribor 
telefon: +386 (0)2 228 48 00, telefaks: +386 (0)2 228 48 07 

e-pošta: zavod@zvkds.si 

http://www.zvkds.si 
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