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VLADA
2550.

Sklep o obeležitvi evropskega dne spomina
na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih
režimov

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o obeležitvi evropskega dne spomina na žrtve
vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov
1. Vlada Republike Slovenije razglaša, da se 23. avgust
v Sloveniji obeležuje kot evropski dan spomina na žrtve vseh
totalitarnih in avtoritarnih režimov.
2. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00711-6/2012
Ljubljana, dne 8. avgusta 2012
EVA 2012-2611-0053
Janez Janša l.r.
Predsednik

NAVODILO
o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa
o zagotavljanju podatkov o nadomestilih
za opravljanje plačilnih storitev
1. člen
V Navodilu za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov
o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev (Uradni list RS,
št. 107/11) se 7. točka 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»7. »nujni nalog« je plačilni nalog, ki ga ponudnik plačilnih storitev obravnava prednostno in zanj zagotavlja takojšnjo
izvršitev (ponudnik plačilnih storitev plačnika posreduje plačilni
nalog ponudniku plačilnih storitev prejemnika plačila v roku ene
ure od prejema plačilnega naloga);«
2. člen
To navodilo začne veljati z dnevom objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 10. avgusta 2012
Darko Bohnec l.r.
Viceguverner

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2552.

BANKA SLOVENIJE
2551.

Navodilo o spremembi Navodila
za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov
o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev

Na podlagi 5. člena Sklepa o zagotavljanju podatkov o
nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev (Uradni list RS,
št. 71/09) in v skladu s tretjim odstavkom 29. člena Zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB1 in 59/11)
izdaja guverner Banke Slovenije

Leto XXII

Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvedbi
postopka izbire projektov, pogojih in merilih
za izbor projektov ter postopku sklepanja
pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora
nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o javnih
agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04) in četrtega odstavka
14. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10 in 40/12 – ZUJF),
je direktor Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, na podlagi soglasja sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije na 22. redni
seji dne 12. 6. 2012 sprejel
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PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o izvedbi postopka
izbire projektov, pogojih in merilih za izbor
projektov ter postopku sklepanja pogodb,
vsebine pogodb in načinu nadzora nad
izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega
centra, javne agencije Republike Slovenije
1. člen
V Pravilniku o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih
in merilih za izbor projektov ter postopku sklepanja pogodb,
vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 60/11) se v 47. členu prvi odstavek spremeni
tako, da se glasi:
»(1) Besedilo razpisa se objavi na spletnem mestu agencije, v Uradnem listu Republike Slovenije pa se objavi informacija o razpisu.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. IPR1222/12
Ljubljana, dne 31. julija 2012
EVA 2012-3330-0080
Jožko Rutar l.r.
direktor Slovenskega filmskega centra,
javne agencije Republike Slovenije
Igor Šmid l.r.
Predsednik sveta
Slovenskega filmskega centra,
javne agencije Republike Slovenije
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OBČINE
BELTINCI
2553.

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju Občine Beltinci

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 81/11, 30/11),
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 27/08 – odl. US in 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09,
14/10 odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) ter strokovnih podlag,
ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območna enota Maribor je Občinski svet Občine Beltinci na
17. redni seji dne 10. 7. 2012 sprejel

ODLOK
o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na območju Občine Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z namenom, da se ohranjajo kulturne, zgodovinske, arheološke, urbanistične, etnološke in umetnostno-zgodovinske
vrednote ter zagotovi nadaljnji obstoj, Občina Beltinci s tem
odlokom razglaša kulturne spomenike lokalnega pomena na
območju Občine Beltinci.
2. člen
Kulturno dediščino predstavljajo območja in kompleksi,
grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena materialna dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega
razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega
zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem
interesu. Dediščina, katere značilnosti so po strokovnih merilih
posebnega pomena za ožje in širše lokalno okolje, lahko dobi
status spomenika lokalnega pomena.
Spomeniki so posamezni premični in nepremični predmeti, njihove zbirke, stavbe, naselja ali njihovi deli ter območja. Po
svojih lastnostih so predvsem:
– arheološka najdišča so originalni kraji deponiranja arheoloških ostalin, to je stvari in vsakršnih sledov človekovega
delovanja iz preteklih obdobij, ki so identificirani z ustreznimi
strokovnimi postopki;
– stavbe so eno- ali večprostorni grajeni objekti s streho.
So odraz in primer stopenj gospodarskega, kulturnega, socialnega, političnega, tehnološkega in verskega razvoja. Ločimo
gospodarsko/proizvodne, javne, poslovne in stanovanjske stavbe, ki spadajo v okvir profanih stavb, ter sakralne stavbe, ki so
v osnovi namenjene bogoslužju;

– parki in vrtovi so deli odprtega prostora, oblikovani v
razmerju med grajenimi ali oblikovanimi objekti, rastlinjem,
vodo in reliefom. V to zvrst sodijo tudi drevoredi, alpinetumi,
gaji, rozariji, skalnjaki, zeliščni vrtovi in druge vrtnoarhitekturne
ureditve (ureditve javnih prostorov);
– stavbe s parki in vrtovi so enovite celote oblikovanega
odprtega prostora in grajenih objektov. Ločimo profane stavbe
s parki ali z vrtovi (dvorec s parkom ali z vrtom, grad s parkom
ali z vrtom, zdravilišče) in sakralne stavbe s parki ali z vrtovi;
– spominski objekti ali kraji so grajeni ali oblikovani objekti
in prostori izražanja spoštovanja ter spominjanja na neko osebo, dejavnost, dejstvo, dogodek. Ločimo domove pomembnih
osebnosti, znamenja, objekte in kraje mrtvih, kraje zgodovinskih dogodkov, preproste vojaške objekte, kraje spominjanja na
človeško poselitev ali dejavnost;
– drugi objekti in naprave so grajeni objekti ali večji
predmeti iz več sestavljenih delov in služijo tistim človeškim
potrebam, ki niso primerni za bivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbi. So odraz in primer stopenj gospodarskega,
kulturnega, političnega in tehnološkega razvoja. Ločimo delovne naprave, industrijske/gospodarske objekte, kulturne in
vadbene objekte, objekte transportne infrastruktur, objekte
urbane opreme, signalne ter merilne naprave in objekte ter
zidove in jarke;
– naselja in njihovi deli so prostori trajne človeške poselitve, združujejo bivališča z javnimi objekti, prostori in funkcijami.
Obsegajo podeželska (zaselek, vas), trška in mestna naselja,
njihove dele (trg, četrt, kolonija, ulica) ter druga območja poselitve skupaj s pripadajočimi zemljišči;
– kulturna krajina je del odrtega prostora z naravnimi
in grajenimi ali oblikovanimi sestavinami, katerega strukturo,
razvoj in rabo pretežno določajo človekovi posegi in dejavnosti. Glede na strukturne značilnosti ločimo kmetijske krajine,
poseljene krajine in zgodovinske krajine;
– ostalo je zvrst, v katero sodi nepremična kulturna dediščina, ki je ni mogoče uvrstiti v nobeno od naštetih zvrsti.
3. člen
Odlok vsebuje naslednja določila o kulturnih spomenikih,
ki jih povzema iz strokovnih podlag Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, in sicer:
– identifikacijo spomenika;
– opis lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik;
– varstveni režim spomenika;
– vplivno območje, pri čemer so upoštevane zgodovinske,
funkcionalne in vizualne lastnosti ter pomen spomenika.
II. OPISI Z OBRAZLOŽITVAMI, VREDNOTENJEM
IN VARSTVENIM REŽIMOM
4. člen
Za kulturne spomenike lokalnega pomena naslednji spomeniki: (na območju Občine Beltinci) se razglasijo:

EŠD:
Ime enote:

29516
Dokležovje – Arheološko območje Tabla

Lokacija :

parc. št.: 577/1, 577/2, 577/3, 577/4, 577/5 vse k.o. Dokležovje

Utemeljitev
razglasitve:

Pri arheološkem sondiranju leta 2010 je bila v bližini železniške proge vzhodno od vasi odkrita
arheološka kulturna plast z odlomki rimskodobne lončenine. Lokacija je pomembna za razumevanje
rimskodobne kulturne krajine.
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Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
– zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
– prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale
konfiguracijo terena;
– čim bolj omejena uporaba kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;
– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru
druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa;
– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja;
– izjemoma je ob predhodni pridobitvi kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali strokovnih podlag možno
po predhodni arheološki raziskavi v robne dele varovanih površin locirati infrastrukturne objekte in
komunalne vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo spremembo projekta.

Merilo:

M = 1 : 2880

EŠD:
Ime enote:

1238
Dokležovje – Gomilno grobišče

Lokacija :

parc. št.: 431, 432, 433, 434, 435/1, 435/2, 436, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 445, 446, 449, 450 vse
k.o. Dokležovje

Utemeljitev
razglasitve:

Severno od vasi je v bližini ceste Dokležovje–Bratonci pet večinoma nepoškodovanih rimskih gomil
z dobro vidnimi obodnimi jarki. Tri gomile ležijo na travniku, dve pa na njivi. Dimenzije gomil: višina
0,5–1,8 metra, premer 10–15 metrov. Gomilno grobišče predstavlja enega od prostorskih markerjev
rimskodobne kulturne krajine.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
– zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
– prepovedano je izkopavanje panjev;
– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru
druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa;
– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja;
– izjemoma je ob predhodni pridobitvi kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali strokovnih podlag možno
po predhodni arheološki raziskavi v robne dele varovanih površin locirati infrastrukturne objekte in
komunalne vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo spremembo projekta.

Merilo:

M = 1 : 2880

EŠD:
Ime enote:

1247
Dokležovje – Rimska gomila

Lokacija :

parc. št.: 220/1, 220/2, 220/3, 222/1, 222/2, 222/3 vse k.o. Dokležovje

Utemeljitev
razglasitve:

Zahodno od vasi leži na njivi nepoškodovana rimskodobna grobna gomila. Gomila predstavlja enega od
prostorskih markerjev rimskodobne kulturne krajine, zato se jo ohranja v neokrnjeni obliki.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
– zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru
druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa;
– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja;
– izjemoma je ob predhodni pridobitvi kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali strokovnih podlag možno
po predhodni arheološki raziskavi v robne dele varovanih površin locirati infrastrukturne objekte in
komunalne vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo spremembo projekta.

Merilo:

M = 1 : 2880
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EŠD:
Ime enote:

10343
Gančani – Bronastodobna naselbina

Lokacija :

parc. št.: 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344,
3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353/1, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358/1, 3358/2,
4171, 4170, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185,
4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4242-srednji del, 4243-srednji del vse
k.o. Gančani

Utemeljitev
razglasitve:

Jugovzhodno od vasi na poljih z ledinskim imenom Prapornica se nahajajo ostanki bronastodobne
naselbine v velikosti 200 x 100 metrov. Med površinskimi najdbami je največ odlomkov lončenine
iz bronaste dobe in hišnega ometa. Kulturna plast je v večjem delu neprekopana, zaradi česar je
naselbina izrednega pomena za vrednotenje bronastodobne kulturne krajine.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva
za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
– zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru
druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega
interesa;
– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te
potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja;
– izjemoma je ob predhodni pridobitvi kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali strokovnih podlag
možno po predhodni arheološki raziskavi v robne dele varovanih površin locirati infrastrukturne
objekte in komunalne vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo spremembo projekta.

Merilo:

M = 1 : 288

EŠD:
Ime enote:

10342
Gančani – Eneolitska naselbina Gospodsko

Lokacija :

parc. št.: 2548, 2549, 2550, južni del 2576/2, južni del 2576/3, južni del 2576/4, južni del 2577, 2578
vse k.o. Gančani

Utemeljitev
razglasitve:

Severno od vasi so na poljih z ledinskim imenom Gospodsko ostanki eneolitske naselbine,
ugotovljene na podlagi površinskih najdb (odlomki lončenine, kamnite sekire). Večinoma še
neprekopana kulturna plast predstavlja izredni raziskovalni potencial za razumevanje poselitvene slike
v povodju reke Ledave v eneolitskem obdobju.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva
za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
– zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
– z gozdom se gospodari na tradicionalen način;
– prepovedana je gradnja novih gozdnih cest in vlak;
– prepovedano je izkopavanje panjev in skal;
– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru
druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega
interesa;
– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te
potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja;
– izjemoma je ob predhodni pridobitvi kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali strokovnih podlag
možno po predhodni arheološki raziskavi v robne dele varovanih površin locirati infrastrukturne
objekte in komunalne vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo spremembo projekta.

Merilo:

M = 1 : 2880

EŠD:
Ime enote:

1242
Gančani – Gomilno grobišče Bogojinski gozd

Lokacija :

parc. št.: severni del 1 k.o. Gančani

Stran
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Utemeljitev
razglasitve:

V gozdu vzhodno od ceste Gančani–Bogojina se nahajata dve poškodovani gomili iz neznanega časa.
Gomili sta arheološki terenski spomenik v prvotni legi. Ohranjata se v nespremenjeni obliki.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot
sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
– zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
– z gozdom se gospodari na tradicionalen način;
– prepovedana je gradnja novih gozdnih cest in vlak;
– prepovedano je izkopavanje panjev in skal;
– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru
druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega
interesa;
– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo
popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te
potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja;
– izjemoma je ob predhodni pridobitvi kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali strokovnih podlag
možno po predhodni arheološki raziskavi v robne dele varovanih površin locirati infrastrukturne
objekte in komunalne vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo spremembo projekta.

Merilo:

M = 1 : 2880

EŠD:

1252

Ime enote:

Gančani – Rimska gomila Hraščica

Lokacija :

parc. št.: jugozahodni del 9 k.o. Gančani

Utemeljitev
razglasitve:

Vzhodno od ceste Gančani–Bogojina, v gozdu z ledinskim imenom Hraščica, se nahaja
rimskodobna gomila, ki je bila leta 1974 arheološko sondirana. Njena višina je 1,1 metra, premer
19,5 metra. Gomila predstavlja enega od prostorskih markerjev rimskodobne kulturne krajine, zato
se jo ohranja v neokrnjeni obliki.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot
sredstva za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
– zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
– z gozdom se gospodari na tradicionalen način;
– prepovedana je gradnja novih gozdnih cest in vlak;
– prepovedano je izkopavanje panjev in skal;
– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru
druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega
interesa;
– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo
popolnega najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te
potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja;
– izjemoma je ob predhodni pridobitvi kulturno varstvenih pogojev in soglasja ali strokovnih podlag
možno po predhodni arheološki raziskavi v robne dele varovanih površin locirati infrastrukturne
objekte in komunalne vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo spremembo projekta.

Merilo:

M = 1 : 2880

EŠD:

1253

Ime enote:

Gančani – Rimska cesta

Lokacija :

parc. št.: 3544-4045 (deli parcel) in 2999-3184 (deli parcel) vse k.o. Gančani.

Utemeljitev
razglasitve:

Vzhodno od Gančanov je med njivami in travnikih vse do naselja Renkovci na površini še vidna
trasa rimske ceste. S svojo povezovalno funkcijo med posameznimi naselbinskimi območji
predstavlja pomemben kulturni element v prostoru, pri čemer pa je poleg smeri ceste pomembna
tudi njena struktura.
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Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva
za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
– zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
– z gozdom se gospodari na tradicionalen način;
– prepoved gradnje novih gozdnih cest in vlak;
– prepoved izkopavanja panjev in skal;
– prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale
konfiguracijo terena;
– čim bolj omejena uporaba kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;
– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru
druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega
interesa;
– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te
potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja;
– izjemoma je ob predhodni pridobitvi kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali strokovnih podlag
možno po predhodni arheološki raziskavi v robne dele varovanih površin locirati infrastrukturne
objekte in komunalne vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo spremembo projekta.

Merilo:

M = 1 : 2880

EŠD:

1251

Ime enote:

Gančani – Rimska gomila Logarnica

Lokacija :

parc. št.: južni del 12/3 k.o. Gančani.

Utemeljitev
razglasitve:

Vzhodno od ceste Gančani–Renkovci je v gozdu rimska gomila, ki je bila leta 1974 arheološko
sondirana. Višina gomile je 1,3 metra, širina pa 13 metrov. Gomila predstavlja enega od prostorskih
markerjev rimskodobne kulturne krajine, zato se jo ohranja v neokrnjeni obliki.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva
za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
– zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
– z gozdom se gospodari na tradicionalen način;
– prepoved gradnje novih gozdnih cest in vlak;
– prepoved izkopavanja panjev in skal;
– čim bolj omejena uporaba kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;
– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru
druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega
interesa;
– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te
potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja;
– izjemoma je ob predhodni pridobitvi kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali strokovnih podlag
možno po predhodni arheološki raziskavi v robne dele varovanih površin locirati infrastrukturne
objekte in komunalne vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo spremembo projekta.

Merilo:

M = 1 : 2880

EŠD:

10663

Ime enote:

Ižakovci – Gomila

Lokacija :

parc. št.: 853 k.o. Ižakovci

Utemeljitev
razglasitve:

Zahodno od ceste Ižakovci–Beltinci so na njivi ostanki skoraj popolnoma izravnane, časovno
neopredeljene gomile. Kot priča človekovega delovanja je, pa čeprav izravnava, pomembna za
razumevanje razvoja kulturne krajine.

Stran
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Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
– zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru
druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa;
– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja;
– izjemoma je ob predhodni pridobitvi kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali strokovnih podlag možno
po predhodni arheološki raziskavi v robne dele varovanih površin locirati infrastrukturne objekte in
komunalne vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo spremembo projekta.

Merilo:

M = 1 : 2880

EŠD:
Ime enote:

1239
Ižakovci – Rimska naselbina

Lokacija :

parc. št.: 264, 291-310, 311/1, 311/2, 312-322, 323/1, 323/2, 324-330 vse k.o. Ižakovci

Utemeljitev
razglasitve:

Na njivskih površinah z ledinskim imenom Osredek, severozahodno od Ižakovec, odlomki rimskih tegul
in lončenine. Gre za ostanke rimske naselbine v velikosti 300 x 300 metrov.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
– zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru
druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa;
– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja;
– izjemoma je ob predhodni pridobitvi kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali strokovnih podlag možno
po predhodni arheološki raziskavi v robne dele varovanih površin locirati infrastrukturne objekte in
komunalne vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo spremembo projekta.

Merilo:

M = 1 : 2880

EŠD:
Ime enote:

1237
Lipovci – Rimska gomila

Lokacija :

parc. št.: 1205/2 in 1206 k.o. Lipovci

Utemeljitev
razglasitve:

Ob poljski poti zahodno od ceste Dokležovje–Lipovci se nahaja danes izravnana rimskodobna gomila.
Čeprav izravnana, predstavlja enega od prostorskih markerjev rimskodobne kulturne krajine.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
– zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
– prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale
konfiguracijo terena;
– čim bolj omejena uporaba kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;
– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru
druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa;
– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja;
– izjemoma je ob predhodni pridobitvi kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali strokovnih podlag možno
po predhodni arheološki raziskavi v robne dele varovanih površin locirati infrastrukturne objekte in
komunalne vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo spremembo projekta.

Merilo:

M = 1 : 2880
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EŠD:
Ime enote:

1244
Lipa – Arheološko območje Gomilčice

Lokacija :

parc. št.: 3132/1 in 3132/2 k.o. Lipa

Utemeljitev
razglasitve:

Na rahlo dvignjenem platoju z ledinskim imenom Gomilčice zahodno od vasi Lipa, so bile na njivah
najdeni odlomki eneolitske lončenine. Lokacija je pomembna za razumevanje poselitvene dinamike v
kulturni krajini v prazgodovinskih obdobjih.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva za
arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
– zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
– z gozdom se gospodari na tradicionalen način;
– prepoved gradnje novih gozdnih cest in vlak;
– prepoved izkopavanja panjev in skal;
– prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale
konfiguracijo terena;
– čim bolj omejena uporaba kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;
– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru
druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega interesa;
– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te potrebno
prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja;
– izjemoma je ob predhodni pridobitvi kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali strokovnih podlag možno
po predhodni arheološki raziskavi v robne dele varovanih površin locirati infrastrukturne objekte in
komunalne vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo spremembo projekta.

Merilo:

M = 1 : 2880

EŠD:
Ime enote:

15559
Lipovci – Arheološko najdišče Popava

Lokacija :

parc. št.: 265/3, 266/3, 266/6, 266/9, 266/10, 266/11, 267/3, 267/4, 267/6, 267/7, 267/10, 268/1, 268/4,
269/1, 271, 272/2, 272/5, 273/2, 273/5, 274/2, 274/4, 274/6, 275/2, 275/4, 275/6, 276/2, 276/5, 276/6,
, 276/8, 276/11, 276/14, 276/16, 276/18, 276/20, 277/2, 277/4, 277/6, 278/2, 278/4, 278/6, 278/8,
278/9, 278/11, 279/1, 279/6, 280/1, 280/6, 281/1, 281/6, 282/2, 282/4, 282/5, 283/2, 283/4, 283/5,
284/2, 284/5, 285/2, 285/5, 286/9, vzhodni del 2965, vzhodni del 2966, vzhodni del 2967, zahodni del
2968, 2970 vse k.o. Lipovci

Utemeljitev
razglasitve:

Pred gradnjo avtoceste so bile na območju z ledinskim imenom Popava odkrite in delno tudi
podrobneje raziskani ostanki naselbin iz obdobja eneolitika, zgodnjega srednjega veka in rimske
dobe, kakor tudi grobišče iz obdobja zgodnjega srednjega veka. Večfazno in kompleksno arheološko
najdišče je izrednega pomena za razumevanje poselitvene dinamike v arheoloških obdobjih za širše
območje jugovzhodnih Alp.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva
za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
– zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
– prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale
konfiguracijo terena;
– čim bolj omejena uporaba kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;
– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru
druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega
interesa;
– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te
potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja;
– izjemoma je ob predhodni pridobitvi kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali strokovnih podlag
možno po predhodni arheološki raziskavi v robne dele varovanih površin locirati infrastrukturne
objekte in komunalne vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo spremembo projekta.

Merilo:

M = 1 : 2880
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EŠD:

1243

Ime enote:

Lipovci – Arheološko območje

Lokacija :

parc. št.: 694-762, 802-855/2, 856/1, in 860/1-926, jugovzhodni del 1246/1, osrednji del 1889/1 vse
k.o. Lipovci

Utemeljitev
razglasitve:

Na njivah južno od vasi in zahodno od ceste Lipovci–Dokležovje je rahlo dvignjen plato v velikosti
200 x 300 metrov, kjer je bila ob arheološkem sondiranju ugotovljena prisotnost rimskodobne
lončenine v kulturni plasti. Naravno dvignjena lega nakazuje pomembnejšo naselbino iz rimskega
obdobja.

Opis varstvenega
režima:

Varstveni režim določa:
– varovanje arheoloških ostalin v zemljiščih in v prostoru kot vira človekove preteklosti in kot sredstva
za arheološko, zgodovinsko in znanstveno proučevanje;
– zemljišče se ohranja v obstoječem stanju;
– z gozdom se gospodari na tradicionalen način;
– prepoved gradnje novih gozdnih cest in vlak;
– prepoved izkopavanja panjev in skal;
– prepoved vpeljave novih poljedelskih kultur, ki bi zahtevale globlji poseg v zemljo ali spreminjale
konfiguracijo terena;
– čim bolj omejena uporaba kemičnih sredstev za gnojenje in zatiranje škodljivcev;
– v zemljišča se posega le izjemoma, in sicer v procesu znanstvenega preučevanja in/ali v primeru
druge javne koristi, če so izčrpane vse druge prostorske možnosti umestitve objektov javnega
interesa;
– v takšnem primeru je potrebno zagotoviti predhodne arheološke raziskave s pridobitvijo popolnega
najdiščnega arhiva in njegovo obdelavo;
– v primeru odkritja kvalitetno ohranjenih in za širši prostor kulturno izpovednih ostalin, je le-te
potrebno prezentirati »in situ« in jih primerno vključiti v okolje ter v turistično promocijo kraja;
– izjemoma je ob predhodni pridobitvi kulturnovarsvenih pogojev in soglasja ali strokovnih podlag
možno po predhodni arheološki raziskavi v robne dele varovanih površin locirati infrastrukturne
objekte in komunalne vode, vendar rezultati raziskav lahko pomenijo spremembo projekta.

Merilo:

M = 1 : 2880

EŠD:

2871

Ime enote:

Beltinci – Cerkev sv. Ladislava

Lokacija:

parc. št. 1695, 1696 k.o. Beltinci

Utemeljitev
razglasitve:

Glavno fasado krasi slikovito pročelje, ki ga levo in desno dopolnjujeta dva okrogla stolpa. Baročno
cerkev iz 18. stoletja je v devetdesetih letih 19. stoletja predelal v neobaročno – klasicističnem
stilu slaven avstroogrski arhitekt Max von Ferstl. Baročna in neobaročna arhitektura se skladno
dopolnjujeta. Prvotna lesena cerkev, ki je bila krita s skodlami, je bila omenjena leta 1699, in so jo
uporabljali grofje iz bližnjega gradu. V glavnem oltarju je bila slika Gospodovega vstajenja. Zidano
cerkev, posvečeno sv. Ladislavu, je dal leta 1742 zgraditi general Ladislav Ebergeny in je služila
tudi krajanom. Kot samostojna župnija se Beltinci omenjajo šele leta 1760. Leta 1777 so stranski
ladji dodali še zvonik. Leta 1890, so ji na severni strani dozidali stransko ladjo, leta 1894 pa
stransko kapelo, posvečeno Mariji, ki jo krasi kamniti oltar. Pod Marijino kapelo so zgradili grobnico
grofov Zichyjev. Prvotni glavni oltar, ki je sedaj preurejen, je bil iz leta 1799. Nad oltarjem je slika
sv. Ladislava. Daritveni oltar je cerkev dobila leta 1972, prižnico pa leta 1959. Krstni kamen je iz leta
1749. V stranski ladji so kipi Srca Jezusovega, sv. Marije, sv. Jožefa in sv. Frančiška. V cerkveni
grobnici so pokopani grof Avgust Zichy, njegova žena Hedvika in njune hčere: Marija, Teodora in
Anastazija. Na cerkvenem trgu je na visokem stebru lesena kopija kipa sv. Teodorja, nekdanjega
zavetnika Benetk, kjer so imeli beltinski grofje Zichyji, svojo poletno rezidenco, in beneški studenec.
Arhitekt je bil Max von Ferstl.
Cerkev predstavlja edinstven in izredno kvaliteten primer arhitekture na baročni osnovi, ki jo je na
koncu 19. stoletja predelal v neobaročni in neoklasicističen stil takrat vodilni avstroogrski arhitekt
Max fon Ferstl. Po svoji kvaliteti najbolj izstopata neoklasicistična kapela in grobnica pod njo,
domiselno oblikovana zahodna fasada z dvema stolpičema in skladno preoblikovana notranjščina.
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Merilo:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških
lastnosti;
– prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del
spomenika;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
– prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite cerkve in arhitekturne člene, razen
vzdrževalnih posegov;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki
ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
– v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in
začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam;
– prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, urbanističnih, likovnih,
zgodovinskih in krajinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih;
– učno demonstracijskem delu in znanstveno raziskovalnem delu;
– opravljanju sakralnih obredov.
1 : 2880

EŠD:
Ime enote:

6790
Beltinci – Grad

Lokacija:

parc. št. 1672/1, 1676, 1677, 1678, 1679/1, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685/1, 1685/2, 1685/3, 1686,
1687, 1688, 1689, 1690/1, 1690/3, 1691, 1692, 1693 vse k.o. Beltinci

Utemeljitev
razglasitve:

Enonadstropno nepodkleteno graščino sestavljata dva cela in dva okrnjena trakta s tremi okroglimi stolpi
na vogalih, ki so za etažo višji od traktov. Vse fasade so prevotljene z večjimi pokončnimi okni v nadstropju
in manjšimi pokončnimi okni opremljeni s kovanimi mrežami v pritličju. Okoli oken so gladke maltaste
obrobe. Pod streho poteka konkavni podstrešni venec, ki je na vsakem stolpu in traktu različnih dimenzij.
Vhodna vzhodna fasada je trinajstosna in ima neenakomerno razporejene okenske osi. Vhod v grad vodi
skozi vhodni kamnoseško izdelani kamniti portal nekako na sredini trakta. Severna fasada je enajstosna,
zahodna okrnjena fasada pa le petosna. Južna štiriosna fasada je prav tako kot zahodna močno okrnjena.
Dvoriščne fasade so vse poenotene in imajo v pritličju in nadstropju arkadni hodnik. Prostori pritličja in
arkadnega hodnika pritličja in nadstropja so obokani, prostori nadstropja so ravno stropani.
Nižinski grad panonskega tipa iz 17. stoletja, ki stoji sredi razsežnega angleškega parka, je nekdaj ščitil
vodni jarek. Grajski kompleks, ki je predstavljal središče zemljiške posesti sredi vasi, na katastru iz
19. stoletja še sestavljajo štirje grajski trakti okoli obsežnega grajskega dvorišča. Sestavni del grajskega
kompleksa predstavljata še baročna grajska žitnica ob vstopu v trg in grajski mlin, ki pa je bil zaradi
predelav in dozidav v devetdesetih letih 20. stoletja degradiran do nerazpoznavnosti. Gradbena zgodovina
gradu ni v celoti jasna. Ime Beltinci izvira iz osebnega imena Beleta, Belta, ki se med panonskimi Slovenci
omenja že v 11. stoletju. Mimo današnjih Beltincev je že v starem veku vodila rimska cesta med današnjo
Lendavo–Radgono. V 13. stoletju so bili lastniki gradu in Beltincev rodbina Jure, od leta 1265 do 1644
pa rodbina Hahold, lastniki lendavskega gradu, ki ga poznamo tudi pod imenom Banfy. Zelo pomemben
za zgodovino gradu je Avgust Zichy, ki je leta 1893 naročil znanemu arhitektu Maxu v. Ferstlu dozidavo
k obstoječi baročni župnijski cerkvi, gradnjo kapele Matere Božje in grobnice pod njo. Leta 1977 je bila v
skupni grobnici poleg očeta, matere in sester pokopana še poslednja iz družine Zichy.
Pred 16. stoletjem o gradu ni bilo natančnejših podatkov, zato lahko o podobi gradu sklepamo le na osnovi
analogij. Prvi uporabni podatki s katerimi razpolagamo je poročilo o gradu v dnevniku grofov Banfyjev
iz leta 1532. Glavno poslopje pravokotne oblike je takrat obdajalo obrambno obzidje s štirimi stolpi,
okoli katerega je bil speljan jarek z vodo iz potoka Črnec. Obliko in utrdbeni sistem je pogojevala turška
nevarnost in kmečki upori v 16. stoletju. Na kopiji grafike iz leta 1681 ima grad še vedno izrazit obrambni
karakter. Štiri enako visoki enonadstropni trakti obkrožajo notranje dvorišče. Na severu se na skrajnem
zahodnem delu k traktu prislanja pravokoten obramben trinadstropen stolp. Okoli grajskega kompleksa je
videti močno utrjeno obrambno obzidje, ki ga obkroža jarek z vodo. Obzidje je na severu in jugu ojačano z
obrambno peto s stolpoma. Verjetno gre za isto gradbeno fazo gradu, ki jo omenja poročilo grofov Banfy iz
leta 1532. Leta 1690 so po končani turški nevarnosti obzidje okoli gradu odstranili in pozidali baročni grad,
podoben današnjemu. Leta 1708 so Kruci močno poškodovali grad. Današnja podoba gradu je močno
okrnjena.
V obsežnem parku oblikovanem v krajinskem slogu je na zahodni strani še ohranjena obokana ledenica.
Območje nekoč obsežnega grajskega parka je z izgradnjo nogometnega stadiona zmanjšano za več kot
tretjino originalne velikosti. Na južni strani je bil manjši formalni vrt.
Beltinški grad skupaj s prostranim parkom predstavlja redek primer nižinskega utrdbenega gradu
panonskega tipa na ozemlju Slovenije.
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Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških
lastnosti;
– prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
– prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarita gradu in arhitekturne člene, razen
vzdrževalnih posegov;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
– v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega
značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam;
– prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam;
– grajski park se varuje v kompoziciji vrtnoarhitekturne zasnove, njegove strukturne poteze, kulturne
sestavine (grajeni objekti, skulpture) in naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vsa vegetacija,
topografija – relief).
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, urbanističnih, likovnih,
zgodovinskih in krajinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih;
– učno demonstracijskem delu in znanstveno raziskovalnem delu.

Merilo:

1 : 2880

EŠD:
Ime enote:

4266
Beltinci – Grajska žitnica Granar

Lokacija:
Utemeljitev
razglasitve:

parc. št. 91/3, 93 k.o. Beltinci
Baročna žitnica iz 18. stoletja je obsežna zgradba izrazito podolžnega tipa v treh etažah, ki jo pokriva
dvokapnica s čopoma. Na desni strani se k fasadi prislanja neprimerno gospodarsko poslopje,
ki ga je pred prenovo potrebno odstraniti. Fasado členijo majhne pravokotne okenske odprtine z
maltastimi obrobami in maltasta fasadna dekoracija iz gladkih oprog, ki loči dele fasade v pravokotna
polja. V oknih pritličja in prvega nadstropja so še ohranjene originalne baročne kovane mreže. Nad
glavnim vhodom je baročni enoosni arkadni izzidek. Vhod s prekrasnim kamnitim baročnim portalom
v katerem je v prstanu izpisana letnica 1750 krasijo neprecenljive kovane vratnice z baročnimi
dekoracijami. Grajska žitnica se še bolj kot s svojo zunanjostjo odlikuje z neverjetno ohranjeno
obokano notranjščino v treh etažah. Baročni prostori vseh treh etaž v katere stopamo levo in desno
od stopnišča v dva velika obokana prostora etaže in enega ravno stropanega v centralnem izzidku
so ohranjeni v vseh baročnih detajlih, vključno z originalnimi lesenimi podnicami iz faze gradnje. V
obokano pritlično etažo stopamo navzdol po lesenem stopnišču v obokana prostora levo in desno
od vhodnega podesta. Talna površina levega dela kleti je še vedno tlakovana z originalnim tlakom iz
mačjih glav. Oboki vseh treh etaž slonijo na opečnih slopih. Križnorebraste oboke med seboj ločujejo
oproge, ki izhajajo iz slopov. Slopi so v spodnjem delu rahlo razširjeni in predstavljajo statično oporo
za oboke, ki jih nosijo slopi. Prostori v izzidku so ravno stropani s tramovno konstrukcijo. Leseno
stopnišče je v celoti ohranjeno iz baročne gradbene faze.
Stavba je postavljena pravokotno na cesto Beltinci–Murska Sobota in je do obdobja večje pozidave po
drugi svetovni vojni predstavljala neločljiv del grajskega kompleksa s parkom. Žitnica predstavlja enega
redkih tako kvalitetnih primerov baročne grajske žitnice pri nas.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških
lastnosti;
– prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
– prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, primarne gabarite granarja in arhitekturne člene,
razen vzdrževalnih posegov;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
– v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega
značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam;
– prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, urbanističnih, likovnih,
zgodovinskih in krajinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih;
– učno demonstracijskem delu in znanstveno raziskovalnem delu.

Merilo:

1 : 2880
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EŠD:
Ime enote:

6792
Beltinci – Gostišče Zvezda

Lokacija:
Utemeljitev
razglasitve:

parc. št. 1447/1, k.o. Beltinci
Enonadstropna stavba predstavlja tipičen primer secesijske arhitekture madžarskega vplivnega prostora
s secesijskimi čeli nad strešnim vencem. Fasado členi secesijska dekoracija, medtem ko je notranjost že
močno degradirana in bo potrebno pri prenovi upoštevati njen primarni videz. Stavba v obliki črke L ima
vhod na vogalu in stoji ob cesti Murska Sobota–Lendava.
Gostišče Zvezda predstavlja redek primer nadstropne secesijske stavbe v trškem okolju.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških
lastnosti;
– prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del
spomenika;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
– prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite stavbe in arhitekturne člene, razen
vzdrževalnih posegov;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki
ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
– v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in
začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, urbanističnih, likovnih,
zgodovinskih in krajinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih;
– učno demonstracijskem delu in znanstveno raziskovalnem delu.

Merilo:

1 : 2880

EŠD:
Ime enote:

6793
Beltinci – hiša Mladinska 8

Lokacija:
Utemeljitev
razglasitve:

parc. št. 1466 k.o. Beltinci
Pritlična, vogalna hiša ima izrazito podolžen tloris. Okenska os vogala s čelom je okrašena s šivanima
robovoma, baročnim okraskom nad oknom, reliefom in secesijsko oblikovanim čelom. Okna in vrata so
poudarjena z bogato arhitekturno profilacijo in med seboj povezana z enotno oprogo vzdolž cele čelne
fasade. Pod okni so parapetna polja. Pod streho poteka konzolni venec. V notranjosti so še ohranjeni
arhitekturni detajli vključno s stavbnim pohištvom in zaprtim dvoriščem.
Hiša predstavlja najkvalitetnejši primer madžarske arhitekture s konca 19. stoletja.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških
lastnosti;
– prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del
spomenika;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
– prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite stavbe in arhitekturne člene, razen
vzdrževalnih posegov;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki
ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
– v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in
začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, urbanističnih, likovnih,
zgodovinskih in krajinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih;
– učno demonstracijskem delu in znanstveno raziskovalnem delu.

Merilo:

1 : 2880
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EŠD:
Ime enote:

6832
Beltinci – Domačija Duh

Ulica:
Hišna številka:
Lokacija:

Mladinska ulica
3
parc. št. 1436, k.o. Beltinci

Utemeljitev
razglasitve:

Panonsko domačijo v »L« sestavljajo zidana stanovanjska hiša in niz zidanih gospodarskih poslopij.
Stanovanjska hiša se ponaša z izjemno bogato fasadno členitvijo, ki ji poseben pečat na glavni obcestni
fasadi daje izstopajoči dvooosni obcestni rizalit. Pokriva jo opečna dvokapnica s podaljšanim dvoriščnim
napuščem, ki ga podpirajo leseni stebri. Pod napuščem je urejen dvoriščni gank z leseno dekorativno
ograjo in betonskim štokanim tlakom. Ohranjeno je prvotno zunanje leseno stavbno pohištvo z izjemnimi
profiliranmi detajli, ki so vidni tako na oknih kot na glavnih vhodnih vratih. Hiša je v celoti ohranila prvotno
tlorisno zasnovo.
Gospodarska poslopja, ki se pravokotno stikajo s stanovanjskim delom, pokriva opečna dvokapnica s
podaljšanim napuščem na dvoriščni strani. V tem nizu se je ohranilo značilno »gümlo«, ki sloni na dveh
zidanih štirikotnih stebrih. Večji del gospodarskih poslopij je ohranil stavbno pohištvo in samo tlorisno
zasnovo.
Domačija z letnico 1926 v čelu stanovanjske hiše, predstavlja značilni panonski dom na »L«.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
– posebno varovanje zunanjosti objektov, njihove gradbene substance, tlorisne zasnove, notranje opreme
in vplivnega območja;
– prepoved vseh posegov v tlorisno zasnovo in gabarite stavb, razen vzdrževalnih posegov;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
– prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih in krajinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugim medijem;
– učno-demonstracijskem delu;
– znanstveno-raziskovalnemu delu.

Merilo:

1 : 2500

EŠD:
Ime enote:

1474
Beltinci – Domačija Novak

Ulica:
Hišna številka:
Lokacija:

Panonska ulica
55
parc. št. 1372/1, 1372/2, 1373, k.o. Beltinci

Utemeljitev
razglasitve:

Domačija stoji ob glavni cesti skozi naselje. Visoko pritlično zidano stanovanjsko hišo, ki z daljšo
štiriosno stranico in poudarjenim rizalitom z delnim čopom v čelu gleda na cestno stran, pokriva opečna
dvokapnica. Na dvoriščni strani se je ohranil značilni leseni gank z enoramnim čelnim stopniščem, ki ga
zapira preprosto oblikovana lesena ograja. Ohranjen je del stavbnega pohištva, predvsem na dvoriščni
strani. Glavni vhod z dvoriščne strani zapirajo izjemno dekorativna dvokrilna vrata z ohranjenim okovjem.
Hiša ima obokano klet.
Vzporedno s hišo stoji še ohranjen starejši niz gospodarskih poslopij z značilnim »gümlom«, ki sloni na
lesenih stebrih.
Stanovanjska hiša grajena v 30-ih letih 20. stoletja, sodi med bogatejšo trško arhitekturo. Gospodarska
poslopja pa predstavljajo značilno panonsko stavbarstvo tega območja.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
– posebno varovanje zunanjosti objektov, njihove gradbene substance, tlorisne zasnove, notranje opreme
in vplivnega območja;
– prepoved vseh posegov v tlorisno zasnovo in gabarite stavb, razen vzdrževalnih posegov;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
– prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih in krajinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugim medijem;
– učno-demonstracijskem delu;
– znanstveno-raziskovalnemu delu.

Merilo:

1 : 2500
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EŠD:
Ime enote:

17514
Beltinci – Domačija Šaruga

Ulica:
Hišna številka:
Lokacija:

Kmečka ulica
12
parc. št. 1231, k.o. Beltinci

Utemeljitev
razglasitve:

Domačija sestoji iz pritlične zidane stanovanjske hiše s podolžno obulično fasado in zidanimi
gospodarskimi poslopji v L krak. V pročelju in glavni obulični fasadi stanovanjske hiše, je mogoče slediti
bogati fasadni členitvi, ki jo na svojstven način poudarjajo ohranjena okna z naoknicami in kovanimi
okenskimi mrežami. Vzdolž dvoriščne fasade pod podaljšanim napuščem je urejen leseni gank s preprosto
oblikovano lesno ograjo in opečnim tlakom. V celoti se je ohranila notranja tlorisna zasnova.
Pravokotno na stanovanjsko hišo stoji niz zidanih gospodarskih poslopij, ki jih zaključuje značilno gümlo na
zidanih profiliranih štirikotnih stebrih. V lesenem zatrepu se v vertikalah odpirajo manjše polkrožne odprtine
za golobe.
Celotni domačijski kompleks uokvirja stara gabrova živa meja.
Domačija Šaruga, z letnico 1928 v pročelju stanovanjske hiše, sodi med redko ohranjene značilne manjše
panonske domačije.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
– posebno varovanje zunanjosti objektov, njihove gradbene substance, tlorisne zasnove, notranje opreme
in vplivnega območja;
– prepoved vseh posegov v tlorisno zasnovo in gabarite stavb, razen vzdrževalnih posegov;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
– prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih in krajinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugim medijem;
– učno-demonstracijskem delu;
– znanstveno-raziskovalnemu delu.

Merilo:

1 : 2500

EŠD:
Ime enote:

29583
Ižakovci – Domačija Maučec

Ulica:
Hišna številka:
Lokacija:

Ižakovci
75
parc. št. 1417/2, 1418/2, k.o. Ižakovci

Utemeljitev
razglasitve:

Domačija v L stoji tik ob križišču glavne ceste. Sestoji iz pritlične zidane stanovanjske hiše, ki z daljšo
stranico stoji vzdolž ceste in sklopa gospodarskih poslopij, ki se pravokotno stikajo z bivalnim delom. Hišo
z letnico 1915 v pročelju, pokriva opečna dvokapnica z značilnim podaljšanim dvoriščnim napuščem, ki
sloni na lesenih stebrih. Glavno obcestno in čelno fasado krasi zanimiva razgibana fasadna členitev z
okenskimi okvirji s temeniki iz okroglih prodnikov, profiliranimi pilastri ter poudarjenimi talnim in mejnim
zidcem. Ohranjeno je tako zunanje kot notranje stavbno pohištvo. Delno podkletena hiša je ohranila
značilno pravokotno tlorisno zasnovo z vežo, kuhinjo, prednjo in zadnjo sobo ter shrambo.
Niz pritličnih zidanih gospodarskih poslopij, ki se pravokotno stika s stanovanjsko hišo, pokriva opečna
dvokapnica s podaljšanim dvoriščnim napuščem. V celoti se je ohranilo stavbno pohištvo, kakor tudi
manjši detajli notranjosti kot tlaki in del notranje opreme.
Domačija z letnico 1915 v čelu stanovanjske hiše, predstavlja del ohranjene značilne podeželske
arhitekture panonskega območja.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje etnoloških, arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
– posebno varovanje zunanjosti objektov, njihove gradbene substance, tlorisne zasnove, notranje opreme
in vplivnega območja;
– prepoved vseh posegov v tlorisno zasnovo in gabarite stavb, razen vzdrževalnih posegov;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja originala;
– prepoved postavljanja nosilcev infrastrukture in reklam.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih in krajinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugim medijem;
– učno-demonstracijskem delu;
– znanstveno-raziskovalnemu delu.

Merilo:

1 : 2500

Stran
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Ime enote:

1254
Dokležovje – Cerkev sv. Štefana

Lokacija:
Utemeljitev
razglasitve:

Parc. št. 934/2, k.o. Dokležovje
Enoladijska cerkev s poligonalnim oltarnim zaključkom in zvonikom nad vhodno fasado je bila sezidana
leta 1844. Fasade členijo lizene s širšim vodoravnim podstrešnim poljem in lunetnimi okni z maltastimi
obrobami. Notranjščina je preprosta, oltarni prostor pa moderniziran.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških
lastnosti;
– prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
– prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite cerkve in arhitekturne člene, razen
vzdrževalnih posegov;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
– v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega
značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam;
– prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, urbanističnih, likovnih,
zgodovinskih in krajinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih;
– učno demonstracijskem delu in znanstveno raziskovalnem delu;
– opravljanju sakralnih obredov.

Merilo:

1 : 2880

EŠD:
Ime enote:

2874
Lipovci – Kapela sv. Petra in Pavla

Lokacija:
Utemeljitev
razglasitve:

parc. št.: 2456, severni del 2819 parc, št. k.o. Lipovci
Kapela sv. Petra in Pavla stoji na stičišču dveh cest v središču vasi. Njeno tlorisno podobo sestavlja
pravokotna ladja s tristrano zaključenim prezbiterijem na vzhodu in kvadratni zvonik z dvema stranskima
stolpičema na zahodu. Kapela je bila zgrajena leta 1922. Ladjo prekriva opečna kritina, strehe zvonika
in stolpičev so krite s pločevino. Fasade obteka gladek talni zidec. Ladjo obstopajo trije pari stopnjevanih
opornikov, med katere so umeščena visoka zašiljena okna. Šilasti zaključki oken so dodatno poudarjeni
s profilirano obrobo. Na prezbiteriju se pojavljajo tri slepa okna enakih oblik, poslikana s podobami
sv. Jožefa, sv. Florijana in Kalvarije. Fasade zaključuje profiliran podstrešni venec. Glavno fasado na
zahodu tvori zvonik z dvema nekoliko nižjima oglatima stranskima stolpičema, ki se dviga nad šilasto
zaključenim glavnim portalom, umeščenim v osrednjo os. Stranska stolpiča imata v spodnjem delu po dve
zašiljeni okenski odprtini s poudarjenim zaključkom, nad katerimi se pojavljajo dekorativna polja v obliki
četverolista s profilirano obrobo. Odprtina nad portalom ima okroglo obliko. V zgornjem delu zvonika so
prisotne štiri zvonovne line. Fasade zvonika in stolpičev se zaključujejo s trikotno oblikovanimi čeli, ki se
dvigajo nad profiliranimi podstrešnimi venci in se nadaljujejo v strešine. Tudi trikotno oblikovana čela imajo
profilirane obrobe. Celotna fasadna površina stilizirano ponazarja izgled rustike.
V notranjščini je enoladijski prostor križno obokan in poslikan z dekorativno poslikavo. Prezbiterij ima
križnorebrasto obočno shemo, ki pa nima poslikav. Pevska empora služi v spodnjem delu kot vhodna veža.
Neogotska kapela sv. Petra in Pavla predstavlja kvaliteten primerek gradbene obrti iz prve četrtine
20. stoletja. Njeno bujno zunanjo podobo dodatno zaokroža dominantna lega sredi vasi.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetniških in ambientalnih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter
varovanje vseh vedut na spomenik;
– vsaka raba in vsi posegi v spomenik morajo biti podrejeni ohranjanju in varovanju spomeniških lastnosti;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin spomenika po načelu ohranjanja izvirne
lege, materialov, opreme, poslikav, okrasja;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem (ob njem) odvijajoče se dejavnosti;
– za spomenik in ob njem je prepovedano postavljati nosilce infrastrukture in reklam.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih in krajinskih vrednot;
– povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– prezentaciji kulturnih vrednot;
– učno-demonstracijskemu delu;
– znanstveno-raziskovalnemu delu.

Merilo:

1 : 1000
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EŠD:
Ime enote:

6851
Beltinci – Spominska plošča Martinu Brumnu

Ulica:
Hišna številka:
Lokacija:
Utemeljitev
razglasitve:

Panonska
11
parc. št. 86/4 k.o. Beltinci
Na čelno fasado stanovanjske hiše je pritrjena spominska plošča z napisom: »Ker ni te več, zato si
vsepovsod, saj smrt te je življenju darovala, Martin Brumen, rojen 11. 8. 1898 – umrl 7. 6. 1945«.
Martin Brumen se je kot mlad trgovec pridružil naprednemu gibanju v Prekmurju. Leta 1941 so ga
Madžari zaprli. Po vrnitvi iz zapora se je umaknil na Pohorje, kjer sodeloval pri mobilizaciji novincev in
pri ustanavljanju vaških odborov OF. Na terenu so ga Nemci ujeli in ga kmalu za tem zaprli v taborišče
Mathhausen, kjer je ostal do konca vojne. 7. junija 1945 je po prihodu iz taborišča umrl v svojem domu v
Beltincih. Spominsko ploščo so odkrili leta 1963.

Opis varstvenega
režima:

Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti.

Merilo:

1 : 2880

EŠD:
Ime enote:

1258
Beltinci – Spomenik Štefanu Kovaču - Marku

Lokacija:
Utemeljitev
razglasitve:

severozahodni del parc. št. 242/1 k.o. Beltinci
Ob cesti Gančani–Dobrovnik stoji na mestu, kjer je bil ustreljen Štefan Kovač – Marko, granitni spomenik
z napisom: »Tu so madžarski fašisti dne 18. 10. 1941 ubili narodnega heroja Štefana Kovača – Marka«.
Spomenik so odkrili leta 1951.
Štefan Kovač se je rodil 1910. leta v vasi Nedelica in se tako ob pričetku vojne vključil v odporniške vrste
in postal njegov idejni vodja za celotno Prekmurje. Organiziral je vrsto uspešnih akcij proti okupatorju.
Zaradi izdaje so ga okupatorji zvabili v zasedo in ga usmrtili. Na mestu usmrtitve stoji spomenik.

Opis varstvenega
režima:

Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti, enako velja za njegovo neposredno okolico.

Merilo:

1 : 2880

EŠD:
Ime enote:

1255
Bratonci – Znamenje

Lokacija:
Utemeljitev
razglasitve:

Parc. št. 908/4 k.o. Bratonci
Znamenje s »Hrvaškim Kristusom« je iz leta 1724. Kip sedečega Kristusa, ki ga pred dežjem varuje
polkrožna pločevinasta strešica, je postavljen na kamniti steber. Kristus ima na glavi trnjevo krono in si z
desnico podpira glavo, z levico pa se opira na koleno. Na podstavku je napis 1724, 1963 in 1974.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, umetnostnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških
lastnosti;
– prepoved predelav vseh sestavnih delov in likovnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
– prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, gabarite kipa in arhitekturne člene, razen
vzdrževalnih posegov;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne
ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
– v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in začasnega
značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, urbanističnih, likovnih,
zgodovinskih in krajinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih;
– učno demonstracijskem delu in znanstveno raziskovalnem delu;
– opravljanju sakralnih obredov.

Merilo:

1 : 2880

Stran
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EŠD:
Ime enote:

1257
Bratonci – Spominsko obeležje Štefanu Kuharju

Lokacija:
Utemeljitev
razglasitve:

osrednji del par. št. 1242 k.o. Bratonci
Na pokopališču v Bratoncih stoji spomenik publicistu in zbiratelju narodnega blaga Štefanu Kuharju, ki je
bil postavljen leta 1932 ter izdelan pa načrtih arhitekta Jožeta Plečnika. Spomenik predstavlja stebrast
kamnit spomenik na vrhu spomenika sta upodobljeni golobici. Na spomeniku je napis »V BOGI POČIVA
ŠTEVAN KUHAR 29 JUL 1882 24 SEP 1915 V BRATONCIH GOREČI NABIRALEC NARODNEGA
BLAGA I DELAVEC PRI TISKI SLOVENSKE KRAJINE 1932«. Na kripti spomenika je križ z upodobljeno
podobo Kristusa.
Zaradi širokega opusa in pomembnosti Plečnikovih del, katere del je tudi ta spomenik, varujemo
nagrobnik kot spomenik lokalnega pomena.

Opis varstvenega
režima:

Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti.

Merilo:

1 : 2880

EŠD:
Ime enote:

1259
Lipovci – Kip matere Karla Jakoba

Lokacija:
Utemeljitev
razglasitve:

vzhodni del parc. št. 2718, k.o. Lipovci
Nagrobnik matere slikarja Karla Jakoba ima obliko stoječe kmečke žene, izdelan je iz kamna, na
podstavku ima napis. Avtor nagrobnika je kipar Franc Kuhar leta 1922. Franc Feri Kuhar je pomemben
prekmurski kipar, ki je ustvaril celo vrsto kvalitetnih likovnih del. Bogato kiparjevo ustvarjalno pot je
prekinila vojna in smrt v taborišču. Veliko zbirko njegovih najpomembnejših del hrani muzej Pokrajinski
muzej v Murski Soboti.

Opis varstvenega
režima:

Spomenik varujemo v njegovi avtentični pričevalnosti, enako velja za njegovo neposredno okolico.

Merilo:

1 : 2880

EŠD:
Ime enote:

29581
Beltinci – Slavicova kovačija

Ulica:
Lokacija:
Utemeljitev
razglasitve:

Na kamni
vzhodni del parc. št. 1305 in 1306 k.o. Beltinci
V ulici Na kamni, v cestnem križišču, stoji značilna večja kovačija, ki datira v čas začetka 20. stoletja.
Kovačija je grajena iz navadne opeke ter je neometana. Dvokapna opečna streha je podaljšana v
nadstrešek, kjer so pod streho podkovali konje in popravljali vozove. Razen vhodnih vrat je originalno
stavbno pohištvo v celoti ohranjeno. V kovačiji, ki ni v funkciji je ohranjeno ognjišče z mehom in vse
pripadajoče kovaško orodje.

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, zgodovinskih ter tehniških vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na spomenik;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških
lastnosti;
– prepoved predelav vseh sestavnih delov in tehniških prvin objekta, ki so ovrednotene kot del
spomenika;
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture po načelu ohranjanja izvirne
tlorisne zasnove, gabaritov, lege in materialov;
– prepoved vseh posegov v zaščiteno namembnost, tlorise, in arhitekturne člene, razen vzdrževalnih
posegov;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki
ne ogroža varovanja spomenika in ne moti v njem odvijajoče se dejavnosti;
– v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor s postavljanjem objektov trajnega in
začasnega značaja, vključno z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, zgodovinskih in tehniških
vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, tisku in drugih medijih;
– učno demonstracijskem delu in znanstveno raziskovalnem delu.

Merilo:

1 : 2880
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5. člen
Meje območij kulturnih spomenikov in njihovih vplivnih
območij so vrisane na digitalnem katastrskem načrtu v merilih
1 : 2880, in 1 : 2500, prav tako so prikazane v preglednem katastrskem načrtu v merilu 1 : 5000.
Izvirnike načrtov, ki so sestavni del tega odloka, hranita
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota
Maribor in Občina Beltinci.
III. OZNAČEVANJE SPOMENIKOV
6. člen
Spomeniki se označijo v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov, razen arheoloških in
naselbinskih spomenikov.
IV. IZVAJANJE ZAŠČITE
7. člen
Za vsako spremembo funkcije spomenika ali njegovega
dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče
in vplivno območje so potrebni predhodni kulturno-varstveni
pogoji in na njihovi podlagi kulturno-varstveno soglasje Zavoda
za varstvo kulturne dediščine.
8. 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 o varstvu kulturne dediščine.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico na spomeniku le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
9. člen
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine, pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na posameznih parcelah, navedenih v aktu o razglasitvi.
V. NADZOR
10. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi
podlagi izdanih predpisov in drugih aktov, ki se nanašajo na varstvo, opravlja inšpektor, pristojen za kulturno dediščino.
Vl. KAZENSKE DOLOČBE
11. člen
Za vse kršitve tega odloka se uporabljajo določbe od
125. do 128. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine.
VIl. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati določbe Odloka
o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov
na območju občine Murska Sobota (Uradne objave št. 8/91,
5/23), ki se nanašajo na nepremične kulturne ter zgodovinske
spomenike na območju Občine Beltinci.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2012-17/216/V
Beltinci, dne 10. julija 2012
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.
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Sklep o določitvi – uskladitvi cene programov
predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem
vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt-UPB2 in 25/08), določil Zakona
o uravnoteženju javnih financ (ZUJF; Uradni list RS, št. 40/12),
drugega odstavka 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 in 79/08), 17., 18.,
20.a in 22. člena Pravilnika o metodologiji cen programov v
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05,
120/5) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS,
št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03 in 46/06) je Občinski svet Občine Beltinci na 18. redni seji dne 31. 7. 2012 sprejel

SKLEP
o določitvi – uskladitvi cene programov
predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem
vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci
1. člen
Cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v oddelkih
1. starostnega obdobja znaša 460,00 EUR na otroka mesečno,
za otroka v oddelkih 2. starostnega obdobja in v kombiniranih
oddelkih pa znaša cena 335,00 EUR na otroka mesečno.
2. člen
Občina Beltinci cene dnevnega programa staršem dodatno ne subvencionira.
3. člen
V skladu s prvim in drugim odstavkom 17. člena Zakona o
vrtcih, Občina Beltinci, glede na razmere in položaj na zatečeno
stanje pri izvajanju dnevnih programov v Vrtcu Beltinci, določa
kot maksimalni normativ v oddelkih 1. starostnega obdobja
14 otrok na oddelek in v oddelkih 2. starostnega obdobja
24 otrok na oddelek. Število otrok v kombiniranih oddelkih
lahko presega normativ za 2 otroka. Najvišje število otrok je 19.
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (v nadaljevanju: Pravilnik o metodologiji), bo Občina
Beltinci Vrtcu Beltinci v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki
predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in
maksimalnim normativnim številom.
4. člen
V skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji bo Občina
Beltinci kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala finančna sredstva izven cene programa za zaposlene delavce po potrjeni
sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi in
druge nujne stroške, navedene v tem členu pravilnika.
V skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravilnika o metodologiji bo Občina Beltinci v primeru potreb, zagotavljala tudi
sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.
5. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti)
se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni
razred) vrednosti živil, te mesečno znašajo 25,00 EUR.
6. člen
Za dneve odsotnosti otrok v mesecu juliju in avgustu se
upošteva obračunavanje plačila programov vrtca, kot je to
določeno v internem Pravilniku o načinu in postopkih obračunavanja oskrbe otrok vključenih v vzgojno varstvene programe
v Vrtcu Beltinci. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo
odsotnost otroka pisno napovedati v anketi vrtca ali vsaj 7 dni
pred nastopom odsotnosti. Finančna sredstva za pokrivanje
stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Beltinci na

Stran

6280 /

Št.

62 / 17. 8. 2012

Uradni list Republike Slovenije

podlagi izdanih računov Vrtca, v obračunu se obvezno zniža
cena za stroške neporabljenih živil.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev
v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci št. 03201/2012-13-160/V z dne 2. 2. 2012 (Uradni list RS, št. 12/12).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2012 dalje.
Št. 032-01/2012-18-228/V
Beltinci, dne 31. julija 2012
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

BOROVNICA
2555.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Borovnica

Na podlagi določil 103. člena Zakona o cestah (Uradni list
RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni
list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 13. seji dne 12. 7. 2012 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Borovnica
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
Občinske ceste, določene s prvim odstavkom tega člena,
so prikazane na karti, ki je na vpogled na sedežu občine.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP):
– lokalne ceste so ceste, namenjene povezovanju naselij
v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v
občini med seboj in ceste pomembne za navezovanje prometa
na ceste enake ali višje kategorije;
– javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov
naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno
cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev
v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za
pešce, kolesarje, jezdece, gonjače in podobno).
3. člen
Lokalne ceste v naselju Borovnica se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so
namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij naselja Borovnica na ceste višje kategorije;
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot
nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in
individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih naselja Borovnica.
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4. člen
Lokalne ceste (LC) so:
Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

1

016011

642

2

016031

016010

3

016041

642

4

016051

642

5

016101

6

468051

Konec
odseka

Potek odseka

Dolžina
odseka v
občini
[m]

Namen
uporabe

Borovnica - Brezovica

516420

4.339

v

Dražica - Ohonica - Pekel

gostilna

2.230

v

Cesta na Dol

642

1.250

v

Breg - Pako

642

684

v

016010

Mejačeva ulica - želežniška postaja

postaja

435

v

468040

Pokojišče - Borovnica

016010

3.465

v

12.403

m

SKUPAJ:

v…vsa vozila

Preostala dolžina
odseka
[m]

349 - Vrhnika

5. člen
Zbirne krajevne ceste (LZ) so:
Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

Konec
odseka

Potek odseka

Dolžina
odseka v
občini
[m]

Namen
uporabe

1

016021

016010

Rimska cesta

016010

2

016121

642

Miklavičeva - Cerkova - cesta na grič

468050

1.434

v

SKUPAJ:

2.597

m

Konec
odseka

Dolžina
odseka v
občini
[m]

v…vsa vozila

1.163

Preostala dolžina
odseka
[m]

v

6. člen
Krajevne ceste (LK) so:
Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

Potek odseka

Namen
uporabe

1

016111

016010

Paplerjeva ulica

016020

285

v

2

016201

642

Ulica bratov Mivšek

016100

384

v

3

016211

642

Ulica bratov Debevec - Cesta pod goro

516260

746

v

4

016221

016020

Pot v Jele - Ob Borovniščici

016100

661

v

2.076

m

SKUPAJ:

v…vsa vozila

Preostala dolžina
odseka
[m]

7. člen
Javne poti (JP) so:
Zap.
št.

Številka
odseka

Začetek
odseka

Potek odseka

Konec
odseka

1

516011

016120

Miklavičeva cesta

HŠ 30

2

516021

016120

Miklavičeva cesta

3

516031

016120

Miklavičeva cesta

4

516041

016010

5

516061

016010

6

516091

7
8

Dolžina
odseka v
občini
[m]

Namen
uporabe

125

v

HŠ 19

91

v

HŠ 23

101

v

Ramovševa ulica

016120

256

v

Cerkova ulica

016120

165

v

016120

Borovnica, Cesta na grič

HŠ 51

272

v

516101

016120

Cesta na grič

HŠ 21

229

v

516121

468050

Pot na Malence

HŠ 17

317

v

9

516131

016010

Borovnica, Švigljeva ulica

HŠ 11

165

v

10

516132

516130

Švigljeva ulica

HŠ 3

24

v

11

516141

016100

Mikuževa ulica

016200

329

v

12

516151

516140

Mikuževa, mimo Novačana

516270

64

v

13

516161

016110

Paplerjeva ulica - mimo šole I

016110

108

v

14

516162

016110

Paplerjeva ulica - mimo šole Il

516170

235

p

15

516171

016110

Borovnica, Molkov trg

HŠ 6

179

v

16

516181

516170

Molkov trg - Mejačeva ul.

016100

155

v

Preostala dolžina
odseka
[m]
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Potek odseka

Konec
odseka

Dolžina
odseka v
občini
[m]

Namen
uporabe

17

516201

016020

Pot v Jele - pokopališče

016220

207

p

18

516211

016220

Pot v Jele - Jelski hrib

HŠ 30

608

v

19

516221

516210

Pot v Jele - Lešnjak

HŠ 24

155

v

20

516231

516210

Pot v Jele - Pavlovčič

HŠ 16

104

v

21

516241

016010

Mejačeva ulica - cesta pod Goro

016210

200

p

22

516251

516210

Borovnica, Pot ob progi

žel. proga

397

v

23

516261

016210

Borovnica, cesta pod Goro

HŠ 51

120

v

24

516271

016100

Gradišnikova ulica

HŠ 27

412

v

25

516281

516270

Gradišnikova, samski dom - banka

016100

155

v

26

516282

516270

Gradišnikova, do stanovanjskega naselja

HŠ 14

230

v

27

516283

516270

Gradišnikova ulica

HŠ 12

51

p

28

516291

016110

Paplerjeva, pešpot k Petrič

016020

91

v

29

516292

016020

Rimska, povezava 016020 - 016010

016010

81

v

30

516293

016120

Rimska cesta

parkirišče

104

v

31

516301

016120

Pot v Mavčevo dolino

016040

535

v

32

516311

642

Ljubljanska, odcep Lužar

HŠ 23

85

v

546

v

33

516331

642

Ljubljanska, Obrtniška

čistilna
naprava

34

516341

516330

Obrtniška - nogometno igrišče

igrišče

458

v

35

516351

016010

Dražica

želežniški
most

491

v

36

516361

516350

Dražica, odcep do Mišič

HŠ 14

37

516371

016010

Niževec - Zabočevo - gozdna cesta

GC

38

516391

516370

Niževec Suhadolnik

39

516421

016010

Brezovica, zgornja cesta

40

516431

016010

41

516451

016010

42

516461

43

516521

44
45

213

v

1.762

v

HŠ 5

143

v

016010

626

v

Brezovica, do Pristavca

HŠ 31

162

v

Brezovica, Kopitov grič

GC

848

v

516450

Brezovica pri Borovnici

HŠ 60

96

v

016030

Ohonica

HŠ 11

100

v

516531

016030

Ohonica - Pristava

HŠ 2

1.659

v

516541

516530

Pristava, odcep Lašče

HŠ 1

581

v

46

516551

016210

Stara proga

016050

1.185

v

47

516552

516550

Stara proga - Osterc

HŠ 53

733

v

48

516553

016210

Stara proga

016050

533

p

49

516554

516550

Stara proga

016050

448

v

50

516561

516680

Breg, odcep mimo Eržena

516550

376

v

51

516571

016210

Borovnica, Demšarjeva ulica

HŠ 16

216

v

52

516581

516550

Pako, Čepona - Mavec

HŠ 22

171

v

53

516591

516550

Pako, Klemenčič - Berči

HŠ 47

253

v

54

516601

516550

Pako, Jurca - Lakatoš

HŠ 40

102

v

55

516621

016050

Pako, Mikuža - cerkev

cerkev

87

v

56

516631

516620

Pako, odcep proti Grdina

HŠ 1A

176

v

57

516641

516620

Pako, Šivic - stara proga

516550

189

v

58

516651

642

Breg, do vrtca

vrtec

71

v

59

516661

016050

Breg pri Borovnici

HŠ 10A

47

v

60

516671

016050

Breg pri Borovnici

HŠ 11

83

v

61

516681

642

Breg pri Borovnici - Cesta pod goro

016210

1.038

v

62

516691

016040

Laze, cesta na Laze

GC

1.426

v

Preostala dolžina
odseka
[m]
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Dolžina
odseka v
občini
[m]

Namen
uporabe

63

516701

516690

Laze pri Borovnici

516690

229

v

64

516711

516700

Laze pri Borovnici

HŠ 21a

69

v

65

516721

016040

Laze, Garin - Mekinda - Susman

516690

469

v

66

516781

516690

Laze, Šraj Franc - do asfalta

516690

210

v

67

516791

516690

Laze, Šot - Sapeta

HŠ 44

117

v

68

516811

016040

Dol, Troha - Košir

516690

219

v

69

516821

016040

Dol, Petelin Jože - spomenik

642

106

v

70

516831

016040

Dol, More - Vidovič - Celarc

642

82

v

71

516841

016040

Dol, Treven - Škorpijon

642

110

v

72

516851

016040

Dol, zgornja cesta na Dolu

516690

371

v

73

516861

516850

Dol, odcep Leben

HŠ 45A

197

v

74

516881

016040

Dol, odcep Dormiš - Vidovič

HŠ 32

175

v

75

516931

642

Dol, elektrarna - Mivšek

HŠ 28

136

v

76

516941

642

Dol, cesta v Logor

HŠ 14

160

v

77

516942

516940

Dol pri Borovnici

HŠ 72

55

v

78

516943

516940

Dol pri Borovnici

HŠ 78

54

v

79

516944

516940

Dol pri Borovnici

HŠ 70

65

v

80

516945

516940

Dol pri Borovnici

HŠ 89

65

v

81

516961

642

Borovnica, do Bregarja

HŠ 7

SKUPAJ:

v…vsa vozila, p…pešci

8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09)
pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste
številka 37162-3/2012-128(507) z dne 30. 5. 2012.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 111/07).
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-0014/2006-46
Borovnica, dne 12. julija 2012
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

2556.

Odlok o imenovanju ulice Ob Borovniščici

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS,
št. 25/08) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08,
81/09 in 84/11) ter ob uporabi Pravilnika o ureditvi vprašanj pri
določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka
ulic ter o označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08)
je Občinski svet Občine Borovnica na 3. dopisni seji dne 1. 8.
2012 sprejel

90

v

24.148

m
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Preostala dolžina
odseka
[m]

ODLOK
o imenovanju ulice Ob Borovniščici
1. člen
S tem odlokom se določa nova ulica na območju Občine
Borovnica v naselju Borovnica. Nova ulica se imenuje Ob Borovniščici.
2. člen
Ulica poteka med večstanovanjskimi stavbami v novem
stanovanjskem naselju, po zemljišču s parc. št. 593/21, k.o.
Borovnica, delno po zemljišču s parc. št. 593/10, k.o. Borovnica
ter po zemljišču s parc. št. 614/13, k.o. Borovnica, do priključitve na Ljubljansko cesto.
3. člen
Stroški za označitev ulice bremenijo proračun Občine
Borovnica, tablice s hišnimi številkami pa investitorja.
4. člen
Po uveljavitvi tega odloka je Geodetska uprava Republike
Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana – Geodetska
pisarna Logatec, dolžna v skladu z 18. členom Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb
(Uradni list RS, št. 25/08) najpozneje v 30 dneh po uradni dolžnosti evidentirati spremembe podatkov o območjih in imenih naselij
in ulic v registru prostorskih enot za območje Občine Borovnica.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353-0015/2011-13
Borovnica, dne 1. avgusta 2012
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.
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SLOVENJ GRADEC
2557.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški
pokrajinski muzej

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), Zakona o zavodih
– ZZ (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 36/00, 127/06),
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK
(Uradni list RS, št. 96/02, 123/06, 7/07, 53/07, 65/07, 56/08,
4/10, 20/11), Zakona o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08) so občine ustanoviteljice
na sejah občinskih svetov: Občina Črna na Koroškem, na
podlagi 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni
list RS, št. 10/06), dne 28. 5. 2012; Občina Dravograd, na
podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS,
št. 117/08 – UPB) dne 29. 5. 2012; Občina Mežica, na podlagi
15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07),
dne 18. 6. 2012; Občina Muta, na podlagi 15. člena Statuta
Občine Muta (MUV, št. 29/07 – UPB, 15/10), dne 21. 6. 2012;
Občina Prevalje, na podlagi 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06, 34/07,
15/2010), dne 28. 6. 2012; Občina Radlje ob Dravi, na podlagi
16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/06), dne
2. 7. 2012; Občina Ravne na Koroškem, na podlagi 16. člena
Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99
s spremembami), dne 11. 7. 2012 in Mestna občina Slovenj
Gradec, na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB, s spremembami) dne
29. 5. 2012 sprejele

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda
Koroški pokrajinski muzej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom ustanavljajo Občina Črna na Koroškem, Občina Dravograd, Občina Mežica, Občina Muta,
Občina Prevalje, Občina Radlje ob Dravi, Občina Ravne na
Koroškem in Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju:
ustanoviteljice) javni zavod »Koroški pokrajinski muzej« za
opravljanje muzejske dejavnosti (v nadaljevanju: muzej).
(2) S tem odlokom se urejajo status javnega zavoda,
razmerja med ustanoviteljicami in muzejem ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja
zavoda.
(3) V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
(1) Dejavnost javne službe na področju varstva premične
kulturne dediščine izvaja Koroški pokrajinski muzej na območju
vseh dvanajstih koroških občin, in sicer na območju Občine
Črna na Koroškem, Občine Dravograd, Občine Mežica, Občine Mislinja, Občine Muta, Občine Podvelka, Občine Prevalje,
Občine Ravne na Koroškem, Občine Radlje ob Dravi, Občine
Ribnica na Pohorju, Občine Vuzenica in Mestne občine Slovenj
Gradec.
(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti v zvezi z delovanjem javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej izvršujejo
občine ustanoviteljice iz prvega člena tega odloka.
(3) Občina Mislinja, Občina Podvelka, Občina Ribnica
na Pohorju in Občina Vuzenica, soustanoviteljice Koroškega
pokrajinskega muzeja na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Koroški pokrajinski muzej (Uradni list RS, št. 56/02),
so svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti v zvezi z delovanjem javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej prenesle na
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sedežno občino, Mestno občino Slovenj Gradec, na podlagi
odločitev občinskih svetov, kot sledi:
– Občina Mislinja na podlagi sklepa občinskega sveta,
št. 014-06/2006, z dne 31. 3. 2011,
– Občina Podvelka na podlagi sklepa občinskega sveta,
št. 032-0005/2011, z dne 10. 10. 2011,
– Občina Ribnica na Pohorju na podlagi sklepa občinskega sveta, št. 032-2/2011, z dne 15. 11. 2011,
– Občina Vuzenica na podlagi sklepa občinskega sveta,
št. 032-0012/2011, z dne 7. 10. 2011.
(4) Mestna občina Slovenj Gradec je prevzela ustanoviteljske pravice in obveznosti v zvezi z delovanjem javnega
zavoda Koroški pokrajinski muzej za Občino Mislinja, na podlagi sklepa Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec
št. 032-31/2011 z dne 24. 5. 2011 ter za Občine Podvelka, Vuzenica in Ribnica na Pohorju, na podlagi sklepa št. 032-60/2011
z dne 6. 12. 2011.
(5) Občine ustanoviteljice so dolžne omogočiti občinam,
ki so prenesle svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti, da
le-te prevzamejo nazaj, kolikor bi se pri kateri od njih za to
pojavila zahteva.
II. IME, SEDEŽ IN ENOTE MUZEJA
3. člen
(1) Ime muzeja je: Koroški pokrajinski muzej. Sedež muzeja je v Slovenj Gradcu, na naslovu Glavni trg 24.
(2) Muzej ima pečat okrogle oblike z besedilom: »Koroški
pokrajinski muzej« z logotipom oziroma simbolom muzeja. V
mednarodnem poslovanju lahko muzej uporablja tudi ime Carinthian Regional Museum.
4. člen
(1) Muzej sestavljajo štiri enote:
– Muzej Dravograd, Bukovje 13, Dravograd,
– Muzej Radlje ob Dravi, Koroška cesta 68, Radlje ob
Dravi,
– Muzej Ravne na Koroškem, Koroška cesta 12, Ravne
na Koroškem,
– Muzej Slovenj Gradec, Glavni trg 24, Slovenj Gradec.
(2) Za ustanovitev novih enot muzeja morajo biti izpolnjeni pogoji v skladu s Pravilnikom o varovanju in hranjenju
nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid
muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne
službe muzejev (Uradni list RS, št. 110/08, 32/09).
(3) Posamezna enota ni pravna oseba in nima pooblastil
v pravnem prometu. Enota lahko, poleg logotipa zavoda, uporablja svoj logotip, ime in sedež enote. Enota lahko v navezavi
z občino, v kateri ima sedež, samostojno organizira in izvaja
razstavne, publicistične in druge dejavnosti, ki jih financira njena matična občina. Rabo in obliko logotipov določi svet zavoda
s posebnim sklepom.
III. MUZEJSKE ZBIRKE
5. člen
V skladu s poslanstvom in namenom, za katerega je bil
ustanovljen, Koroški pokrajinski muzej programsko in organizacijsko opravlja strokovne naloge nad zbirkami v javni in zasebni
lasti. Seznam zbirk se opredeli v statutu. Javni zavod in lastniki
zbirk sklenejo pogodbe o upravljanju zbirk.
IV. DEJAVNOST MUZEJA
6. člen
(1) Koroški pokrajinski muzej je osrednja muzejska
ustanova na Koroškem, ki izvaja javno službo varovanja
premične kulturne dediščine na območju dvanajstih občin
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koroške regije in se s posebnimi programi povezuje s Slovenci v zamejstvu na avstrijskem Koroškem. Poslanstvo in
zbiralna politika sta usmerjena zlasti v varovanje, zbiranje,
proučevanje, prezentacijo, popularizacijo in konservatorstvo
železarske, rudarske in druge tehnične dediščine, etnološke dediščine in lokalno značilne ljudske kulture, zbiranje
umetnostnega in kulturnozgodovinskega gradiva starejših
obdobij, s posebnim poudarkom na varovanju predmetov
arheološke dediščine ter sistematičnem raziskovanju in izpopolnjevanju zbirk novejše zgodovine.
(2) Muzej opravlja na področju varstva premične kulturne
dediščine, kot javno službo, naslednje dejavnosti:
– evidentira, pridobiva, dokumentira, ohranja, hrani ter
strokovno in znanstveno raziskuje gradivo, pomembno za zgodovino koroške regije;
– pripravlja razstave in druge oblike prezentacij izsledkov
muzejskega dela doma in v tujini ter organizira gostovanja
domačih in tujih razstav;
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu iz
svojih zbirk, sintetične monografske študije, razstavne kataloge
in poljudne publikacije s svojega področja dela;
– pripravlja strokovne in znanstvene pogovore ter srečanja, predstavlja javnosti gradiva, pomembna za zgodovino
Koroške, po dogovoru sodeluje tudi pri projektih za zamejstvo
na Koroškem;
– izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov,
sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in skrbi za
popularizacijo svoje dejavnosti;
– sodeluje z domačimi in tujimi kulturnimi institucijami,
združenji in strokovnjaki s svojega delovnega področja z raziskovalnimi, strokovnimi in tehničnimi sredstvi, zlasti se projektno povezuje s sorodnimi kulturnimi institucijami na avstrijskem
Koroškem;
– vzdržuje strokovno knjižnico in informacijski-kulturni
center za študijske in pedagoške potrebe;
– opravlja restavratorske, konservatorske in druge tehnične dejavnosti za potrebe muzeja;
– pridobiva gradivo, pomembno za zgodovino Koroške, z
arheološko metodo (načrtovane arheološke raziskave);
– opravlja zavarovalne in sistemske arheološke raziskave
ter sodeluje pri nadzoru arheoloških najdišč na prostoru, pomembnem za zgodovino Koroške;
– sodeluje pri nadzoru arheoloških raziskav, ki jih na tem
prostoru opravljajo druge ustanove;
– opravlja druge naloge s področja varstva premične kulturne dediščine in vodi register premičnih kulturnih spomenikov;
– omogoča strokovno izobraževanje pripravnikov za kustose, muzejske pedagoge in dokumentaliste;
– daje strokovna mnenja o izvozu, iznosu in uvozu kulturne dediščine;
– nudi strokovne usluge pravnim in fizičnim osebam;
– sodeluje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine pri
izdelavi zbirnih topografskih evidenc dediščine na terenu in
določanju režima varovanja samostojnih ali kompleksnih spomenikov dediščine;
– posreduje podatke o dediščini v register in skrbi za
dostopnost podatkov javnosti;
– pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe
ter programe za težje prilagodljive družbene skupine.
7. člen
Muzej lahko opravlja v obliki uslug in storitev, poleg temeljnih nalog javne službe iz 6. člena, kot dopolnilno dejavnost,
namenjeno opravljanju temeljne dejavnosti, še te naloge:
– oddajanje prostorov za razstave in druge kulturne prireditve;
– prodaja publikacij vseh vrst s svojega delovnega področja ter izdelovanje in prodaja fotografske dokumentacije, vseh
vrst reprodukcij, replik in apliciranih predmetov, izvedenih iz
svojega gradiva;
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– gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev ter obiskovalcev;
– organizacija znanstvenih in strokovnih srečanj, razgovorov, seminarjev in podobno, predvsem s področja raziskovanja
kulturne dediščine v koroški regiji;
– raziskovanje in priprava študij ter znanstvenih elaboratov o varovanju kulturne dediščine za zunanje naročnike;
– izdelava ekspertiz in dajanje nasvetov, pojasnil in druge
strokovne pomoči fizičnim in pravnim osebam pri vrednotenju
predmetov kulturne dediščine;
– restavratorske, konservatorske in druge tehnične dejavnosti za zunanje naročnike.
8. člen
(1) Temeljna dejavnost iz 6. člena tega odloka se razvršča
v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti, v
skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07, 17/08):
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine
91.012 Dejavnost arhivov
58.110 Izdajanje knjig
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
74.200 Fotografska dejavnost
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
poslovanje
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140 Kinematografska dejavnost
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
58.190 Drugo založništvo
18.120 Drugo tiskanje
(2) Dopolnilna dejavnost iz 7. člena tega odloka se razvršča še v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
91.011 Dejavnost knjižnic
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah
s knjigami
47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
in tržnic
56.101 Restavracije in gostilne
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.300 Strežba pijač
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti
90.030 Umetniško ustvarjanje
43.990 Druga specializirana gradbena dela.

Stran

6286 /

Št.

62 / 17. 8. 2012

9. člen
Odpiralni čas muzeja in enot, uradne ure, vstopnine za
obiskovalce idr. natančneje ureja poslovnik, ki ga sprejme svet
muzeja.
V. ORGANI MUZEJA
10. člen
(1) Organi muzeja so:
– direktor,
– svet muzeja in
– svet ustanoviteljev.
(2) Zavod lahko ima tudi druge organe, ki jih določata
zakon ali statut zavoda.
11. člen
DIREKTOR
(1) Muzej vodi direktor, ki poleg funkcije poslovnega direktorja opravlja tudi funkcijo programskega direktorja. Direktor zastopa muzej in vodi poslovanje muzeja ter odgovarja
za zakonitost in strokovnost dela. Pri vodenju poslov mora
direktor ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(2) Direktorja imenuje, na podlagi predhodno izvedenega
javnega razpisa, in razrešuje Občinski svet Mestne občine
Slovenj Gradec, sedežne občine zavoda; ta izpelje tudi postopek imenovanja in razrešitve. Poleg javnega razpisa lahko
ustanovitelji javnega zavoda povabijo posamezne kandidate
tudi neposredno. Za imenovanje in razrešitev direktorja je
potrebno soglasje sveta ustanoviteljev. Pred imenovanjem
je potrebno pridobiti tudi mnenje sveta muzeja. Kolikor svet
ne da mnenja v roku 30 dni po pozivu, se šteje, da je mnenje
pozitivno.
(3) Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko večkrat ponovno imenovan. Pogodbo o zaposlitvi na podlagi
akta o imenovanju direktorja sklene z direktorjem v imenu sveta
muzeja njegov predsednik.
Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas
za čas trajanja mandata.
(4) Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v muzeju za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije
premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim
načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni
izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
(5) Direktor muzeja je hkrati vodja ene od enot muzeja.
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zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili, v skladu
z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih
mest.
14. člen
(1) Pristojni organ lahko razreši direktorja pred potekom
mandata, za katerega je imenovan, v naslednjih primerih:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če neutemeljeno ne uresničuje sklepov sveta muzeja,
– če ravna v nasprotju s predpisi in splošnimi akti muzeja,
– če z nepravilnim ali nevestnim delom povzroči muzeju
večjo škodo,
– če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge, tako
da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju
dejavnosti muzeja,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o
delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem
zakonu.
(2) Direktor je lahko predčasno razrešen tudi zaradi nastalih sprememb: če gre za bistveno spremembo dejavnosti
muzeja ali za prenos ustanoviteljstva. V primeru prenosa ustanoviteljstva je predčasna razrešitev direktorja dopustna samo,
če gre za prevzemnika, katerega delež presega polovico javnih
sredstev, ki so potrebna za delovanje muzeja.
(3) Pristojni organ mora pred sprejetjem sklepa o razrešitvi direktorja pridobiti predhodno mnenje sveta muzeja, seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da
se o njih izjavi. Direktor se mora o razlogih za razrešitev izjaviti
v 15 dneh od prejema predloga. Če svet muzeja v roku 30 dni
ne da mnenja, se šteje, da soglaša z razrešitvijo.
15. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje
redni postopek imenovanja, imenuje pristojni organ vršilca dolžnosti, vendar največ za eno leto. Vršilec dolžnosti direktorja
se imenuje tudi v primeru, da je bil izpeljan javni razpis, pa se
ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni
bil izbran.

12. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg
splošnih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja oziroma univerzitetna izobrazba
družboslovne smeri (z univerzitetno izobrazbo je izenačena tudi
visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem),
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja dela muzeja,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu
(vodstvene delovne izkušnje),
– znanje uradnega jezika,
– osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika in
– državljanstvo Republike Slovenije.
(2) Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti program in smernice razvoja muzeja za obdobje razpisanega
mandata.

16. člen
POMOČNIK DIREKTORJA
(1) Pomočnika direktorja imenuje direktor muzeja za področje vodenja strokovnega dela. Pomočnik direktorja je praviloma tudi vodja ene izmed enot muzeja. Pomočnik direktorja
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti muzeja oziroma univerzitetna izobrazba
družboslovne smeri (z univerzitetno izobrazbo je izenačena tudi
visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem),
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje strokovnega dela zavoda oziroma področja,
za katero je imenovan,
– znanje uradnega jezika,
– osnovno znanje angleškega ali nemškega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
(2) Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja
mandata direktorja in se lahko večkrat ponovi. Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz istih razlogov
kot direktor. Pred sprejetjem sklepa o razrešitvi na podlagi
razlogov iz prejšnjega stavka mora o razlogih za razrešitev
direktor seznaniti pomočnika direktorja in mu dati možnost, da
se v roku 15 dni o njih izjavi. Pomočniku direktorja predčasno
preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorja.

13. člen
V pravnem prometu direktor zastopa in predstavlja muzej
neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru
finančnega načrta oziroma letnega izvedbenega načrta.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in s tem aktom, prenese opravljanje posameznih

17. člen
SVET MUZEJA
(1) Muzej upravlja svet muzeja, ki šteje petnajst članov,
in sicer:
– dvanajst članov predstavnikov občin ustanoviteljic, od
tega štirje predstavniki Mestne občine Slovenj Gradec, dva
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predstavnika Občine Ravne na Koroškem ter po en predstavnik Občine Dravograd, Občine Prevalje, Občine Radlje ob
Dravi, Občine Črna na Koroškem, Občine Mežica in Občine
Muta,
– dva predstavnika delavcev muzeja in
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane
javnosti.
(2) Vsaka občina ustanoviteljica imenuje svoje predstavnike v svet zavoda. Predstavnika delavcev muzeja izvolijo
zaposleni delavci na neposrednih in tajnih volitvah. Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje
Kulturniška zbornica Slovenije.
(3) Mandat članov sveta traja štiri leta oziroma v skladu
s statutom posameznega ustanovitelja za obdobje mandata
občinskega sveta. Direktor je dolžan obvestiti pristojne o izteku mandatov njihovih članov sveta muzeja najmanj 90 dni
pred iztekom.
(4) Svet muzeja sklepa veljavno, če je na seji navzoča
večina članov sveta. Svoje odločitve sprejema svet z večino
opredeljenih glasov navzočih članov sveta.
(5) Podrobnejši način delovanja sveta muzeja se uredi
s poslovnikom.
18. člen
Naloge sveta muzeja so:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda in spremembe k statutu in aktom,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja muzeja,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje muzeja ter
politiko njegovega ustanovitelja,
– predlaga soustanoviteljicam revizijo poslovanja, ki jo
lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji
dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav osnovnih sredstev,
k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi
direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
muzeja.
19. člen
SVET USTANOVITELJEV
(1) Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti
javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej ustanovijo občine
ustanoviteljice skupni organ – Svet ustanoviteljev javnega
zavoda Koroški pokrajinski muzej (v nadaljnjem besedilu:
svet ustanoviteljev). Svet ustanoviteljev sestavljajo župani
občin ustanoviteljic.
(2) Svet ustanoviteljev izvršuje ustanoviteljske pravice
in dolžnosti v imenu in za račun občin ustanoviteljic v skladu
s tem odlokom ter skrbi za usklajevanje odločitev soustanoviteljic v zvezi z delovanjem muzeja.
(3) Seje sveta sklicuje in vodi predsedujoči sveta ustanoviteljev, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta ustanoviteljev.
Svoje odločitve sprejema svet z večino opredeljenih glasov
navzočih članov sveta. Svet je sklepčen, če je na seji prisotnih
večina članov sveta.
(4) Podrobnejše naloge sveta ustanoviteljev, ki niso določene s tem odlokom, njegovo sestavo, organizacijo dela,
financiranje in delitev stroškov med občinami se določijo v
aktu o ustanovitvi skupnega organa, ki temelji na določbah
61. člena Zakona o lokalni samoupravi.
20. člen
Organi muzeja zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
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VI. OBVEZNOSTI IN PRAVICE OBČIN USTANOVITELJIC
IN OBVEZNOSTI MUZEJA
21. člen
(1) Občine ustanoviteljice imajo do muzeja naslednje
pravice in obveznosti:
– ugotavljajo skladnosti planov in programov dela muzeja s plani in programi občin koroške regije,
– spremljajo skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– zagotavljajo sredstva za delovanje muzeja,
– opravljajo druge zadeve, določene s tem odlokom in
drugimi predpisi.
(2) Muzej je dolžan upravam občin ustanoviteljic predložiti finančni načrt, letni program dela in program investicij
najpozneje do predpisanega roka, ki velja za proračunske
uporabnike glede pošiljanja predlogov za sestavo proračunov.
(3) Muzej je dolžan obveščati ustanoviteljice o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu
z zakonom in posredovati podatke, potrebne za spremljanje
in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
VII. SREDSTVA ZA DELO
22. člen
Muzeju so za opravljanje dejavnosti, za katero je bil
ustanovljen, zagotovljeni osnovni pogoji, tako:
– da vse ustanoviteljice, pri katerih se nahajajo sedeži
enot, dajo v uporabo poslovne prostore brez obveznosti
plačevanja najemnine, razen amortizacije za vzdrževanje
objekta, v skladu z amortizacijskim načrtom;
– da vse ustanoviteljice prenesejo v upravljanje morebitne druge nepremičnine, ki predstavljajo muzejsko infrastrukturo;
– da ustanoviteljice prenesejo vso opremo, muzejske
zbirke v upravljanje zavodu za opravljanje dejavnosti;
– da muzej s premoženjem ustanoviteljic, ki je dano v
upravljanje, upravlja kot dober gospodarstvenik;
– da za upravljanje s premoženjem muzej odgovarja
neposredno ustanoviteljici, ki je lastnica premoženja.
VIII. FINANCIRANJE ZAVODA
23. člen
Sredstva za opravljanje dejavnosti pridobiva muzej iz:
– državnega proračuna, na podlagi pridobljenega pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev, v
skladu z ZVKD-1,
– občinskih proračunov,
– prihodkov od prodaje blaga in storitev iz naslova
izvajanja javne službe,
– prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu,
– z dotacijami, darili in drugimi oblikami donatorstva ter
sponzorstva, določenimi z zakonom in s statutom muzeja
ter iz drugih virov, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
24. člen
(1) Delež financiranja, ki ga je dolžna zagotoviti posamezna občina ustanoviteljica, se določi po ključu števila prebivalcev posamezne občine na podlagi sprejetega letnega
finančnega načrta javnega zavoda.
(2) Občina ustanoviteljica, ki je prevzela ustanoviteljske
pravice in obveznosti katere izmed ostalih občin, naštetih
v 2. členu tega odloka, na območju katerih se izvaja javna
služba varovanja premične kulturne dediščine, je dolžna
prevzeti tudi delež financiranja tiste občine, za katero je
prevzela ustanoviteljske pravice in obveznosti.
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IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
SREDSTEV ZA DELO

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

25. člen
(1) Muzej presežke prihodkov nad odhodki, ki jih doseže
pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja le za izvajanje in
razvoj te dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča na predlog direktorja muzeja svet muzeja v
soglasju s svetom ustanoviteljev.
(3) V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost iz prvega odstavka tega člena se način kritja tega primanjkljaja določi
v soglasju s svetom ustanoviteljev.

Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.
Župan
Občine Muta
Boris Kralj l.r.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matija Tasič l.r.
Župan
Občine Radlje ob Dravi
Alan Bukovnik l.r.

X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI MUZEJA
V PRAVNEM PROMETU
26. člen
(1) Muzej je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu
v svojem imenu in za svoj račun v okviru sredstev, ki so mu
dana v razpolaganje. Muzej ne more samostojno razpolagati
z muzejskimi zbirkami in nepremičninami, ki so mu dane v
upravljanje.
(2) Muzej odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi razpolaga. Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti
muzeja omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v
proračunu ustanoviteljic predvidena za opravljanje dejavnosti
muzeja.

Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE

XI. PREHODNE DOLOČBE
27. člen
(1) Novi svet muzeja se konstituira v roku 90 dni od
sprejema tega odloka. Do takrat opravlja vse naloge obstoječi svet muzeja, ki mu s konstituiranjem novega sveta
poteče mandat.
(2) Dosedanji direktor opravlja svoje naloge do poteka
mandata. Po izteku mandata se direktor imenuje po postopku,
določenem v 11. členu tega odloka.
28. člen
Do sprejema statuta muzeja oziroma drugih aktov uporablja muzej akte, ki so veljali na dan sprejema tega odloka,
razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, tem odlokom in
drugimi predpisi.
29. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej (Uradni list
RS, št. 56/02) v celoti.
XII. KONČNA DOLOČBA
30. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, Uradnem glasilu slovenskih občin ter v
Medobčinskem uradnem vestniku. Veljati začne naslednji dan po
zadnji objavi v uradnem glasilu posamezne občine.
Št. 014-16/2010
Slovenj Gradec, dne 11. julija 2012
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.

2558.

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice
(Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 9. redni seji dne 27. 9. 2011 sprejel

SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
I.
Vzpostavi se status javnega dobra na nepremičninah:
parceli št. 769/4, k.o. 1462 – Zbure, ID 5827066; parceli
št. 769/7, k.o. 1462 – Zbure, ID 5827069; parceli št. 854/4, k.o.
1462 – Zbure, ID 5827063; parceli št. 782/5, k.o. 1462 – Zbure,
ID 153520; parceli št. 782/8, k.o. 1462 – Zbure, ID 5826676;
parceli št. 854/2, k.o. 1462 – Zbure, ID 5826678.
II.
Pri nepremičninah iz prve točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica na ime Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66,
8220 Šmarješke Toplice, matična številka 2241161, z zaznambo, da je nepremičnina grajeno javno dobro.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0010/2009
Šmarjeta, dne 1. avgusta 2012
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.
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TURNIŠČE
2559.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Turnišče

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08, 108/09 in 48/12), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98, 127/06, 38/10 in 57/11), 3. člena Zakona o prekrških
(ZP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 3/07, 17/08, 21/08, 108/09,
109/09, 45/10, 9/11, 10/11, 26/11, 29/11 in 43/11), 3. in 6. člena
Odloka o javnih gospodarskih službah v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 55/96) in 11. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07 in 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče
na 12. redni seji dne 31. 7. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi
s pitno vodo na območju Občine Turnišče
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 73/10 in 6/12) se doda novi 2.a člen,
ki se glasi:
»Občina Turnišče imenuje za izvajalca javne gospodarske
službe oskrbe s pitno vodo na celotnem oskrbovalnem območju
občine javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava, ki prevzame izvajanje gospodarske javne službe po vključitvi občine v skupini
sistem oskrbe s pitno vodo v skladu s projektom Oskrba s pitno
vodo Pomurja – sistem A in upravljavskim načrtom.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 97/2012-12/R
Turnišče, dne 31. julija 2012
Župan
Občine Turnišče
Slavko Režonja l.r.
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VSEBINA
2550.

2551.

2552.

VLADA

Sklep o obeležitvi evropskega dne spomina
na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov

6261

BANKA SLOVENIJE

Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za
opravljanje plačilnih storitev

2559.

2554.

2555.

6261

2556.
2557.

6263
6279

BOROVNICA

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Borovnica
Odlok o imenovanju ulice Ob Borovniščici

6280
6283

SLOVENJ GRADEC

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče

6289

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 62/12
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

BELTINCI

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na območju Občine Beltinci
Sklep o določitvi – uskladitvi cene programov
predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem
vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci

6288

TURNIŠČE

Uradni list RS – Razglasni del

OBČINE
2553.

ŠMARJEŠKE TOPLICE

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra

6261

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov, pogojih in merilih za izbor
projektov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine
pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb
Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije

2558.

6284

VSEBINA
Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Nasprotni predlogi
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1883
1906
1908
1915
1916
1917
1917
1917
1918
1919
1919
1919
1920
1920
1920
1921
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