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            O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

ZADEVA:    Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih    spomenikov lokalnega  

pomena za Občino Slovenska Bistrica – I. obravnava - skrajšan postopek 

 

 

I. PREDLAGATELJ 

 
          Župan dr. Ivan ŽAGAR 

 

II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 

 
     Odbor za družbene dejavnosti 

 

III.  VRSTA POSTOPKA 
            Dvofazni 

 

IV. FAZA POSTOPKA 

 

     I. obravnava, predlagan skrajšan postopek 

 

V. PRAVNE PODLAGE   

        

 Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 

odl. US, 90/12 in 111/13), 

 Statuta Občine Slovenska Bistrica  (Uradni list RS, št. 55/10), 

 Poslovnik občinskega sveta  ( Uradni list RS, št.55/10). 
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VI.  NAMEN, CILJI SPREJEMA 

       

 Krajevna skupnost Spodnja Polskava je na Občino  posredovala pobudo za izvzem  dela 

območja  iz  zavarovanega območja kulturnega spomenika Spodnja Polskava – vas ( EŠD 

681).  Občinska uprava je v skladu s pozitivno zakonodajo   pobudo posredovala  na Zavod za  

varstvo kulturne dediščine - Območna enota Maribor.   

S strani omenjenega zavoda  so  sporočili , da so po ponovni  preveritvi zavarovanega 

kulturnega spomenika ugotovili, da je izvzem  parc. št.*157, 11, 14/1, 224/4 in 224/5 

sprejemljiv. Kot so zapisali  so stanovanjske hiše z gospodarskimi poslopji in ostalimi 

pomožnimi objekti bile zgrajene ali preoblikovane v drugi polovici 20. stoletja  in oblikovno 

ter urbanistično odstopajo od tradicionalnega vzorca, ki ga predstavlja večina ostalih objektov 

v zavarovanem območju. Navedene nepremičnine se nahajajo na robu  naselja in zaradi  

omejenih možnosti za širitev naselja obstaja velika verjetnost pozidave obstoječe vrzeli med 

sedanjim robom naselja z obstoječo obcestno gradnjo na severni strani. Kar pomeni, da se bo 

rob naselja spremenil. 

Na podlagi  soglasja smo v občinski  upravi pripravili predlog novelacije Odloka   o   

 razglasitvi kulturnih  spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska  Bistrica, kjer  se v 

9. členu odloka pri  kulturnem spomeniku Spodnja Polskava –vas ( EŠD 681) pri opredelitvi 

lokacije črtajo  parcelne številke *157, 11, 14/1, 224/4 in 224/5. 

 

Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica predlagamo, da v skladu s 86. členom 

Poslovnika Občinskega sveta sprejme navedeni odlok po skrajšanem postopku. 

 

 

 

VII. FINANČNE POSLEDICE 

 

Sprejetje  odloka nima finančnih posledic za občinski proračun.    

 

 

 

 

VIII. PREDLOG SKLEPA 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da predloženo gradivo obravnava, o njem razpravlja 

ter  sprejme naslednji 

 

S K L E P 

 

       Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o spremembi Odloka  o   

        razglasitvi kulturnih  spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska  Bistrica 

 

 

           S spoštovanjem 

 

                  

                         Irena JEREB, 

                                            vodja oddelka 

 

 

 



 

         Priloga: 

-  Grafični prikaz  spremembe območja  EŠD 681 

- Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega 

pomena za Občino Slovenska Bistrica    

 





                                                                    
 

O B Č I N A 
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Na podlagi določil  Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, štev. 16/08, 123/08, 

81/11, 30/11 odl. US, 90/12 in 111/13),  Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 

štev. 55/10) in Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, štev. 55/10) , je Občinski svet 

Občine Slovenska Bistrica na ….. redni seji, dne …..2017, sprejel 

O D L O K   

 

o spremembi Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino 

Slovenska Bistrica 

 

1. člen 

 

 V Odloku o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska 

Bistrica (Uradni list RS, št. 23/2013, 17/2014 in 55/2015), se v 9. členu pri kulturnem 

spomeniku  EŠD 681 Spodnja Polskava –vas,  pri  opredelitvi območja  spomenika  » 

Lokacija :«  črtajo  parcelne številke  11, 14/1, *157,  224/4 in 224/5. 

 

 

2. člen 

 

Ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene. 

 

 

3. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

Številka: 

Slovenska Bistrica, dne    

                                                                                                                   Dr. Ivan Žagar, 

                                                                                                                            župan 

                                                                                                           Občine Slovenska Bistrica                                                                  
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