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PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega 
pomena za območje Občine Selnica ob Dravi po skrajšanem postopku. 

 
 
PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 

Odlok je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in 
svetnikov. 
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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 spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov 

lokalnega pomena za območje Občine Selnica ob Dravi 
 
 

1. člen 
V Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena za območje Občine Selnica ob 
Dravi (MUV, št. 17/2010, popravek – 21/2010) se 3. člen spremeni tako, da se glasi: 
»Nepremični kulturni spomeniki so: 
- Fala – Villa rustica (EŠD 6347), 
- Gradišče na Kozjaku – Domačija Holant (EŠD 28166), 
- Gradišče na Kozjaku – Haucingerjeva kašča (EŠD 6373), 
- Spodnji Slemen – Domačija Škof (EŠD 28156), 
- Spodnji Slemen – Malinova kovačija (EŠD 6383), 
- Sv. Duh na Ostrem Vrhu – Domačija Ropič (EŠD 6385), 
- Zgornja Selnica – Lipjenkova kajža (EŠD 28152), 
- Zgornji Boč – Domačija Rot (EŠD 28160), 
- Selnica ob Dravi – Vaško jedro (EŠD 14677), 
- Sv. Duh na Ostrem Vrhu – Župnijsko središče (EŠD 28210), 
- Fala – Znamenje Sv. Janeza Nepomuka (EŠD 6365), 
- Janževa gora – Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3341), 
- Selnica ob Dravi – Cerkev Sv. Marjete (EŠD 3340), 
- Spodnji Slemen – Razvaline starega gradu (EŠD 24773), 
- Sv. Duh na Ostrem Vrhu – Cerkev Sv. Avguština (EŠD 2961), 
- Sv. Duh na Ostrem Vrhu – Cerkev Sv. Duha (EŠD 2960), 
- Gradišče na Kozjaku – Grobnica borcev Lackovega odreda (EŠD 17556), 
- Selnica ob Dravi – Doprsni kip Arnolda Tovornika (EŠD 29090), 
- Selnica ob Dravi – Doprsni kip Alojza Šušmelja (EŠD 29091). 
 
V prilogi I., ki je sestavni del tega odloka in objavljena skupaj z njim, so na osnovi strokovnih podlag Zavoda 
za kulturno dediščino Slovenije, Območna enota Maribor (v nadaljevanju zavod) za vsak spomenik določeni: 
- identifikacija spomenika, vključno z določitvijo meje spomenika, 
- natančna lokacija spomenika, 
- lastnosti, ki utemeljujejo njegovo razglasitev, 
- varstveni režim spomenika, 
- 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 in varstvenega režima v vplivnem območju.« 
 

2. člen 
Zadnji stavek pete alineje 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»V prilogi I so zabeleženi pod evidenčno številko 17556, 29090 in 29091.« 
 

3. člen 
V Prilogi I se pri razdelku Naselbinski spomeniki, stavek, ki opredeljuje Lokacijo spremeni tako, da se glasi: 
» Lokacija: parc. št.: 308/5 del, 310/4, 310/5 del, 312/3 del – brez stavbišča, 312/4, 367/2 del, 369/3, 369/4, 
369/5, 369/6, 369/7, 369/10, 369/11, 369/12, 372/1 del, 372/2 del – stavbišče, 372/3, 379/14 del, 382/1 del, 
386 del, 395/5 in 366/3 v k. o. Sp. Selnica.« 
 

4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 
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OBRAZLOŽITEV: 
 
Občina Selnica ob Dravi je prejela s strani Ministrstva za kulturo predlog, da v Odloku o razglasitvi 
nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena za območje Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 
17/2010 in 21/2010 – popr.) uskladimo besedilo odloka s popravkom, predvsem v 3. in 4. členu odloka, kjer 
bo jasno in nedvoumno navedeno, kateri so nepremični kulturni spomeniki v občini s točnim nazivom in 
evidenčno številko spomenika ter hkratnim določilom o identifikaciji, natančni lokaciji, lastnostih itd., ki so 
navedeni v Prilogi I. 
Glede na to, da je bila v Prilogi I, v razdelku Naselbinski spomeniki izpuščena parc. št. 366/3 v k. o. Sp. 
Selnica ter pri parc. št. 312/3 in 372/2 v k. o. Sp. Selnica ni bil naveden del parcele, se odlok spremeni in 
dopolni tudi v smislu natančnejše navedbe in opredelitve omenjenih parcelnih številk.  
S spremembo in dopolnitvijo odloka bomo oba besedila, tako osnovni odlok, kot popravek medsebojno 
uskladili in dopolnili ter zadostili zakonskim določilom. 
 
Ker gre za manj zahtevne oz. redakcijske popravke odloka, predlagamo skrajšani postopek po 86. členu 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 1/2009). 


