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Predlog sklepa: 

-   Občinski svet Občine Destrnik sprejme Odlok  o spremembi Odloka o 

razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju 

Občine Destrnik po skrajšanem postopku. 

-   Občinski svet Občine Destrnik sprejme  Odlok  o spremembi Odloka o 

razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju 

Občine Destrnik v predlagani vsebini. 

 

 



PREDLOG 

oktober 2015 

 

Na podlagi 23. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 

– ORZVKD39, 90/12 in 111/13)  in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine 

Destrnik, št. 10/10-UPB1, 11/10-popr., 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 

___ redni seji dne ___ sprejel 

Odlok o spremembi Odloka 

o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine 

Destrnik 

 

1. člen 

Spremeni se priloga k 5. členu Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega 

pomena na območju občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 6/12 in 1/13), in sicer 

tako, da se: 

pri EŠD 3468 Destrnik – Cerkev sv. Urbana pri lokaciji črtata parceli »1/2, 2/2« . 

V naslednjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da glasi: 

»Vplivno območje: *19, *2, *3, 1/4, 4/1, 4/2, 497/1, 497/2, 497/3, 499/3 južni del, 499/4, 1/2, 1/3, 

2/2, 5, 6, 9 južni del; vse k.o. Destrnik,« 

2. člen 

Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena. 

3. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

  

Številka:  

Datum:  

 

   Vladimir Vindiš 

župan Občine Destrnik 

        

 

O b r a z l o ž i t e v 

Občina Destrnik je na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 

123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12 in 111/13; v nadaljevanju ZVKD-1) že v letu 2012 sprejela 

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine 

Destrnik v katerem je kot kulturni spomenik lokalnega pomena razglašena tudi Cerkev sv. Urbana 

v Destrniku (EŠD 3468). Kot lokacija kulturnega spomenika so navedene naslednje parc. št.: *1, 

1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3 k.o. Destrnik. 



PREDLOG 

oktober 2015 

S strani Direkcije RS za infrastrukturo smo dne 15. 9. 2015 prejeli poziv, da na parc. št. 1/2, 1/3 in 

2/2, k.o. Destrnik ukinemo status kulturnega spomenika, saj navedene nepremičnine v naravi 

predstavljajo del državne ceste po kateri poteka cestni promet. Pri vpogledu smo ugotovili, da so 

trditve direkcije pravilne zato smo pristopili k spremembi odloka skladno s 23. členom ZVKD-1 

in pridobili tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor. 

Glede na navedeno predlagam Občinskemu svetu Občine Destrnik, da predlog odloka obravnava 

in sprejme. 

 

        Vladimir VINDIŠ  

                              župan 


	Prva stran tocke gradiva - obrazec
	predlog_sprememba odloka 2015kulturna dediščina

