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36. člen
O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlagajo vse 

beležke, listine, zapisniki, osnutek in predlog poročila o nadzoru, 
morebitni ugovor nadzorovane osebe in končno poročilo o nad-
zoru.

37. člen
Nadzorni odbor mora županu in mestnemu svetu predložiti 

pisno letno poročilo o delu in ju seznaniti s pomembnimi ugoto-
vitvami iz področja svojega dela in po potrebi predlagati rešitve 
za izboljšanje poslovanja.

 VII. JAVNOST DELA

38. člen
Delo nadzornega odbora je javno. 
Javnost se zagotavlja s predložitvijo poročil o delu, končnih 

poročil o nadzoru, poročanjem na sejah mestnega sveta, z obve-
ščanjem javnosti na novinarskih konferencah in z drugimi oblika-
mi predstavitve dela nadzornega odbora javnosti.

Za zagotovitev javnosti dela nadzornega odbora je odgovoren 
predsednik nadzornega odbora. 

Nadzorni odbor lahko s sklepom odloči, da bo seja ali njen 
del zaradi varstva osebnih podatkov in varstva državne, uradne in 
poslovne skrivnosti potekala zaprto za javnost. 

Pri dajanju obvestil je potrebno spoštovati predpise, ki do-
ločajo tajnost podatkov ali njihovih posameznih delov, kakor 
tudi predpise o dostopu do informacij javnega značaja. Obvestila 
morajo biti pripravljena tako, da varujejo ugled strank in drugih 
udeležencev v postopku.

Z gradivom zaupne narave se ravna po predpisih, ki urejajo 
področje upravnega poslovanja in arhiviranja.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen
Ta poslovnik kakor tudi njegove spremembe in dopolnitve 

obravnava in sprejme nadzorni odbor. 

40. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom, se smi-

selno uporabljajo določbe Statuta Mestne občine Maribor in Po-
slovnika mestnega sveta Mestne občine Maribor. 

41. člen
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku. 

42. člen
Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati Poslovnik nad-

zornega odbora Mestne občine Maribor (MUV št. 2/96 in 7/98).

Številka: 01100-38/2011 090209 Predsednik odbora
Datum: 9. marec 2011 dr. Jože Glogovšek, s. r.
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Na podlagi 11, 12. in 13. čl. Zakona o naravni in kulturni de-
diščini (Ur. l. SRS št. 16/08), 8. in 16. člena Statuta Mestne ob-
čine Maribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 
6/04, 13/04 in 26/05) in predloga Zavoda za varstvo naravne in 
kulturne dediščine RS, OE Maribor z dne 23. 12. 2010, je Mestni 
svet Mestne občine Maribor na 5. seji, dne 28. februarja 2011, 
sprejel naslednji

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o razglasitvi kulturnih in 

zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor

1. člen
9. člen Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spome-

nikov na območju občine Maribor (MUV, št. 5/92) se spremeni 
tako, da se doda številka 38 in besedilo:

38.LAZNICA – HIŠA LAZNICA 66

EŠD: 13024
Ime enote: LAZNICA – HIŠA LAZNICA 66
Vrsta 
spomenika: etnološki
Občina: MARIBOR
Naselje: Laznica
Ulica: Laznica 
Hišna številka: 66
Lokacija: Parc. št. 113/3 – del k.o. Laznica
Utemeljitev
razglasitve: V okviru večje kmečke domačije se je v izvirno-

sti ohranila le preužitkarska hiša, locirana v jedru 
vasi, pravokotno na glavno cesto. Obstoječo zu-
nanjo podobo je stavba dobila v drugi polovici 
19. stoletja, kar izpričuje tudi letnica 1870, obli-
kovana kot kovana mreža v nadsvetlobi glavnega 
vhoda. Zidano vrhkletno stavbo prekriva dvoka-
pna opečna streha, vhodno stopnišče pa poudarja 
stebriščna lopa s kovano ograjo, zaključena s tri-
kotnim čelom, v katerem so ostanki nekdanje po-
slikave nabožnega značaja. Tri izpostavljene fa-
sade odlikuje za lokalne razmere izjemno bogata 
stenska profilacija (maltaste, profilirane okenske 
obrobe, podstrešni in mejni venci, šivani robo-
vi, ..). Stavbno pohištvo je originalno ohranjeno: 
masivna, dekorativno izrezljana dvokrilna vho-
dna vrata, dvojna, dvokrilna okna deljena v šest 
polj, enostavne kovinske mreže, lesene, dvokril-
ne, gibljive lamelne naoknice, ohranjene le na 
nekaterih oknih). Stranska dvoriščna fasada, kjer 
je vhod v klet, je že v osnovi brez dekoracije, 
kletna vrata pa so novejša. 

 Notranjščina ima tradicionalno tlorisno ureditev. 
V kuhinji se nahaja visok banjast obok. Ohra-
njenega je del originalnega vratnega pohištva, s 
širokimi podboji in kasetiranimi vratnicami. 

 Hiša je kvalitetna, ambiciozno zasnovana vaška 
arhitektura ter materialni dokaz tradicionalnega 
načina življenja na kmetih. 

mkosir
Highlight
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Opis 
varstvenega
režima: Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
 -  varovanje kulturnozgodovinskih, etnoloških, 

arhitekturnih in krajinskih vrednot v celoti, v 
njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje 
vseh vedut na spomenik,

 -  posebno varovanje zunanjščine objektov, njiho-
ve gradbene substance, posameznih arhitektur-
nih detajlov, tlorisne zasnove, likovnih detaj-
lov, stavbnega pohištva in notranje opreme ter 
vplivnega območja,

 -  podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spo-
menik ohranjanju in varovanju spomeniških 
lastnosti,

 -  prepoved vseh posegov v bistvene spomeniške 
lastnosti, razen vzdrževalnih posegov, ki jih s 
predhodnim pisnim soglasjem odobri pristojni 
zavod,

 -  v območju spomenika je prepovedano posegati 
v prostor s postavljanjem objektov trajnega in 
začasnega značaja, vključno z nadzemno infra-
strukturo ter nosilci reklam, razen v primerih, 
ki jih s predhodnim kulturno - varstvenim so-
glasjem odobri pristojni zavod.

 Zavarovano območje je namenjeno:
 -  bivalni, muzejski ali drugi, ustrezni funkciji,
 -  trajni ohranitvi spomeniških in krajinskih vre-

dnot,
 -  povečanju pričevalnosti kulturnozgodovinske-

ga spomenika,
 -  prezentaciji kulturnih vrednot,
 -  učno – demonstracijskemu delu,
 -  znanstveno - raziskovalnemu delu. 

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

 Župan
Številka: 62200-2/2010 Mestne občine Maribor
Datum: 1. marec 2011 Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 11. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Ur. l. RS št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009), 16. člena 
Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 
23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005) in 111. čle-
na poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor (MUV št. 
08/2005) je mestni svet Mestne občine Maribor na svoji 5. seji 
28. februarja 2011 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu 

soseske S-8 

1. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu soseske S-8 (MUV št. 4/83, 

8/2006, 20/2007), se za 1. a členom doda  novi 1. b člen, ki se 
glasi: 

»S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odlo-
ka o zazidalnem načrtu soseske S-8 (v nadaljevanju: spremembe 
in dopolnitve ZN), ki jih je izdelal URBIS d.o.o Maribor, pod 
številko naloge 2009/ZN-063.«

2. člen
Za 2. a členom se doda novi 2. b člen, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve iz 1. b člena tega odloka obsegajo:

I. SPLOŠNI DEL  
 Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca
II. BESEDILO ODLOKA
III. KARTOGRAFSKI DEL ODLOKA
 1.1 Izsek iz kartografskega dela  

Odloka o zazidalnem načrtu soseske S-8 – 
 Načrt  ureditvenega območja z načrtom  

parcelacije – karta 2 M – 1 : 500
 1.2 Načrt ureditvenega območja  

z načrtom parcelacije M – 1 : 500
 2.1 . Izsek iz kartografskega dela  

Odloka o zazidalnem načrtu soseske S-8 –
 Ureditvena situacija – karta 3.1 M – 1 : 500
 2.2 Ureditvena situacija M – 1 : 500
IV. OBRAZLOŽITEV«

3. člen
Za 6. a členom se doda besedilo, ki se glasi:
»Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN iz 1. b. 

člena obsega parcele: del 2179 in 1771/1 (prej 1770/4, 1770/5, 
1770/7, 1770/9, 1771, 1772/1), vse k.o. Koroška vrata.«

4. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu so-

seske S-8 iz 1. b. člena so na vpogled v Mestni upravi Mestne 
občine Maribor na Uradu za komunalo, promet, okolje in prostor 
– Sektorju za urejanje prostora, na Mestni četrti Koroška vrata in 
na spletni strani www.maribor.si.

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku.

 Župan
Številka: 35005-41/2010 Mestne občine Maribor
Datum: 1. marec 2011 Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 11. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Ur. l. RS št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009), 16. člena 
Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 
23/98, 5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004 in 26/2005) in 111. čle-
na poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor (MUV št. 
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S K L E P 
o dopolnitvi sklepa o določitvi javne infrastrukture 

na področju kulture

1. člen
V	Sklepu	o	določitvi	javne	infrastrukture	na	področju	kulture	

(MUV	 št.	 20/2009	 s	 kasnejšimi	 dopolnitvami	 (št.	 29/2009))	 se	
priloga	iz	2.	odstavka	1.	člena	dopolni	tako,	da	se	doda	zaporedna	
številka	32.	in	zaporedna	številka	33.,	kot	sledi:

Št. Nepre-
mičnina Naziv/opis Naslov

Zemljiško-
knjižni 
podatki

32. zemljišča lokacija,	
namenjena	
izgradnji	
galerije	
sodobne	in	
moderne 
umetnosti

Ruška	
cesta	45

Parc.	št.	27/15	
k.o. Tabor

33. Vetrinjski	
dvor

Sedež	zavoda	
Maribor	2012	
–	Evropska	
prestolnica	
kulture

Vetrinjska	
cesta	30

Parc.	št.	1356/2	
in	1356/1,	k.o.	
Maribor	-	grad

2. člen
V	prilogi	iz	2.	odstavka	1.	člena	se	črtata	zaporedni	številki	

14. in 15.

Št. Nepre-
mičnina Naziv/opis Naslov Zemljiško-

knjižni podatki
14. Umetnostna	

galerija	
Maribor

Prostori	
Umetnostne	
galerije	
Maribor

Stross-
mayerjeva	
ulica	6

Parc.	št.	1603	
in	1604,	k.o.	
Maribor	-	Grad

15. Umetnostna	
galerija	
Maribor	–	
razstavišče	
Rotovž

Del	
objekta	na	
Rotovškem	
trgu

Rotovški	
trg	1

Parc.	št.	1660,	
k.o.	Maribor	-	
Grad

3. člen
Ta	sklep	začne	veljati	naslednji	dan	po	objavi	v	Medobčin-

skem	uradnem	vestniku.	

Številka:	61000-6/2009	 Župan	Mestne	občine	Maribor
Datum:	31.	maj	2011	 Franc	Kangler,	s.	r.

-	 v	skladu	z	veljavnimi	predpisi	opraviti	v	najkrajšem	možnem	
času	prekomerne	negativne	posledice,	ki	bi	nastale	zaradi	gra-
dnje,

-	 zagotoviti	nemoteno	komunalno	oskrbo	preko	vseh	obstoje-
čih	infrastrukturnih	vodov	in	naprav,

-	 v	času	gradnje	zagotoviti	vse	potrebne	varnostne	ukrepe	za	
preprečitev	prekomernega	onesnaženja	tal,	vode	in	zraka	pri	
transportu,	skladiščenju	in	uporabi	škodljivih	snovi,

-	 v	primeru	nesreče	zagotoviti	takojšnje	usposobljene	službe,
-	 vzdrževati	 avtohtono	 vegetacijo,	 ki	 je	 element	 krajinskega	

urejanja,	
-	 zagotoviti	sanacijo	zaradi	gradnje	poškodovanih	objektov,	na-

prav	in	območij	ter	okolico	objektov,
-	 sanirati	oz.	povrniti	v	prvotno	stanje	vse	poti	in	ceste,	ki	bodo	

zaradi	uporabe	v	času	gradnje	objekta	prekinjene	ali	poškodo-
vane.
Vsi	navedeni	ukrepi	se	morajo	izvajati	v	skladu	s	smernicami	

za	načrtovanje	pristojnih	nosilcev	urejanja	prostora,	na	podlagi	
gradbenega	dovoljenja	ter	ob	upoštevanju	veljavne	zakonodaje.

XI. KONČNE DOLOČBE

21. člen
(vpogled OPPN)

OPPN	je	na	vpogled	v	Mestni	občini	Maribor	na	Uradu	za	ko-
munalo,	promet,	okolje	in	prostor	–	Sektor	za	urejanje	prostora,	
na	Mestni	četrti	Tabor	in	na	spletni	strani	»	www.maribor.si/«	.

22. člen
(uveljavitev odloka in prenehanje veljavnosti)

Z	dnem	uveljavitve	tega	odloka	preneha	veljati	Odlok	o	ure-
ditvenem	načrtu	za	območje	Š	5	-	športni	park	Tabor,	objavljen	v	
MUV	št.	14/2000,	spremembe	in	dopolnitve	28/2005	in	delno	v	
grafičnem	delu	Ureditveni	načrt	dela	soseske	S-16/2,	Železniška	
kolonija	v	Mariboru	(MUV,	št.	6/89)

23. člen
(uveljavitev odloka)

Ta	odlok	začne	veljati	naslednji	dan	po	objavi	v	Medobčin-
skem	uradnem	vestniku.

Številka:	35005	-2/2007	 Župan
Datum:	3.	oktober	2011	 Franc	Kangler,	s.	r.

397

Na	podlagi	70.	člena	Zakona	o	uresničevanju	javnega	intere-
sa	za	kulturo	 (Uradni	 list	RS,	 št.	77/07-UPB1,	56/08,	94/2009,	
4/2010,	 20/2011)	 in	 16.	 člena	 Statuta	 Mestne	 občine	 Maribor	
(MUV	št.	13/98,	17/98	23/98,	5/00,	10/02,	6/04,	13/04	in	26/05),	
je	Mestni	 svet	Mestne	 občine	Maribor	 na	 7.	 seji	 dne	 31.	maja	
2011	sprejel

398

Na	podlagi	11.,	12.	in	13.	člena	Zakona	o	naravni	in	kulturni	
dediščini	(Ur.	l.	SRS	št.	16/08),	23.	člena	Statuta	Mestne	občine	
Maribor	(MUV,	št.	10/2011)	in	predloga	Zavoda	za	varstvo	na-
ravne	in	kulturne	dediščine	RS,	OE	Maribor	z	dne	24.	6.	2011,	

bpetek
Označi
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Ovrednotenje: Stara	 kmečka	 hiša	 z	 veličastno	 vinsko	
kletjo	in	drugimi	izvirnimi	stavbnimi	ele-
menti	predstavlja	tipično,	dobro	ohranje-
no	 arhitekturo	 tega	 prostora	 ter	 dosežek	
v	kmečkem	stavbarstvu	svojega	obdobja.	
Je	materialna	priča	o	načinu	življenja	 in	
kmetovanja	 na	 vinorodnih	 območjih	SV	
Pohorja.	
Z	 ustreznim	 preoblikovanjem	 sekundar-
nega	prizidka	na	vhodni	fasadi	bo	stavba	
znova	pridobila	primerno	zunanjo	podo-
bo.

Opis	varstvenega	
režima:

Za	spomenik	velja	varstveni	režim,	ki	
določa:
•	 varovanje	kulturnozgodovinskih,	etno-

loških,	arhitekturnih	in	krajinskih	vre-
dnot	 v	 celoti,	 v	 njihovi	 izvirnosti	 in	
neokrnjenosti	ter	varovanje	vseh	vedut	
na	spomenik,

•	 posebno	varovanje	zunanjščine	objek-
tov,	njihove	gradbene	substance,	posa-
meznih	arhitekturnih	detajlov,	tlorisne	
zasnove,	likovnih	detajlov,	originalne-
ga	stavbnega	pohištva	in	notranje	opre-
me	ter	vplivnega	območja;	sekundarni	
prizidek	na	vhodni	fasadi	se	preobliku-
je	 po	 navodilih	 pristojne	 spomeniške	
službe;

•	 podrejanje	 vsake	 rabe	 in	 vseh	 pose-
gov	v	spomenik	ohranjanju	in	varova-
nju	spomeniških	lastnosti,

•	 prepoved	 vseh	 posegov	 v	 bistvene	
spomeniške	 lastnosti,	 razen	 vzdrže-
valnih	posegov,

•	 v	 območju	 spomenika	 je	 prepoveda-
no	posegati	v	prostor	s	postavljanjem	
objektov	trajnega	in	začasnega	znača-
ja,	vključno	z	nadzemno	infrastruktu-
ro	ter	nosilci	reklam,	razen	v	primerih,	
ki	 jih	 s	 predhodnim	 kulturno	 -	 var-
stvenim	 soglasjem	 odobri	 pristojni	
zavod.

Zavarovano	območje	je	namenjeno:
•	 bivalni,	 muzejski	 ali	 drugi	 ustrezni	

funkciji,
•	 trajni	ohranitvi	spomeniških	in	krajin-

skih	vrednot,
•	 povečanju	pričevalnosti	kulturnozgo-

dovinskega	spomenika,
•	 prezentaciji	kulturnih	vrednot,
•	 učno	–	demonstracijskemu	delu,
•	 znanstveno	–	raziskovalnemu	delu.

 

2. člen
Ta	odlok	začne	veljati	naslednji	dan	po	objavi	v	Medobčin-

skem	uradnem	vestniku.	

Številka:	62200-1/2011	 Župan	Mestne	občine	Maribor
Datum:	26.	september	2011	 Franc	Kangler,	s.	r.

je	Mestni	svet	Mestne	občine	Maribor	na	10.	seji,	dne	26.	sep-
tembra	2011,	sprejel	naslednji

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi 

kulturnih in zgodovinskih spomenikov 
na območju občine Maribor

1. člen
9.	 člen	Odloka	o	 razglasitvi	kulturnih	 in	 zgodovinskih	 spo-

menkov	 na	 območju	 občine	Maribor	 (MUV	 št.	 5/92,	 4/11)	 se	
spremeni	tako,	da	se	doda	številka	39	in	besedilo:

39. VRHOV DOL – HIŠA VRHOV DOL 20
EŠD: 29469
Ime	enote: VRHOV	DOL	–	HIŠA	VRHOV	DOL	20
Vrsta	spomenika: etnološki
Občina: MARIBOR
Naselje: Vrhov	Dol
Ulica: Vrhov	Dol
Hišna	številka: 20
Lokacija: Parc.	št.	*30/1-JV	del,	386-SZ	del,	k.o.	

Zgornji	Vrhov	Dol
Utemeljitev	 
razglasitve:

Domačija	Zgornji	Marin	leži	nad	dolino	
Blažovnice,	 na	 obronkih	 SV	 Pohorja,	
južno	 od	 vasi	 Limbuš.	 V	 dokaj	 izvirni	
obliki	 se	 je	 ohranila	 le	 zidana	 kmečka	
hiša,	 v	 osnovi	 zgrajena	 že	 pred	 letom	
1825,	kar	je	razvidno	iz	kart	Franciscej-
skega	 katastra.	 Sedanjo	 stilno	 podobo	
je	hiša	s	prenovo	dobila	v	drugi	pol.	19.	
stoletja.	
Stavba	 je	 delno	 kamnite,	 delno	 opečne	
gradnje,	skoraj	v	celoti	podkletena,	klet	
pa	 odlikujejo	 mogočni	 opečni	 oboki	
(banja	 z	 oprogami).	 Notranjščina	 hiše	
izkazuje	 klasično	 tlorisno	 razporeditev,	
z	banjasto	obokano	kuhinjo,	delno	ohra-
njenim	 stavbnim	 pohištvom	 in	 tradici-
onalno	 krušno	 pečjo	 iz	 kvalitetnih	 peč-
nic.	 Fasade	 oblikujejo	 gladke	 maltaste	
obrobe	okoli	pokončnih	okenskih	odpr-
tin,	maltasti	 šivani	 robovi	 ter	 profiliran	
podstrešni	zidec.	Okna	so	dvokrilna,	de-
ljena	v	šest	polj,	leseni	okenski	podboji	
so	 opremljeni	 s	 preprostimi	 kovinskimi	
mrežami	 in	 novejšimi	 lesenimi	 naokni-
cami.	V	 obeh	 čelnih	 zatrepih	 se	 nahaja	
okrogla	lina	z	likovno	oblikovano	opeč-
no	mrežo.	
Streha	je	strma	dvokapnica,	krita	z	valo-
vitimi	 salonitnimi	 ploščami,	 originalna	
kritina	pa	je	bila	opeka.	
Na	glavni	fasadi	se	pod	podaljšano,	neko-
liko	lomljeno	streho	nahaja	novejši	vho-
dni	prizidek,	s	katerim	je	prišlo	do	zakri-
tja	prvotnega	originalnega	vhoda.	
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  412  Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 191.488

  413  Drugi tekoči domači transferi 2.257.315
  414  Tekoči transferi v tujino
 42  INVESTICIJSKI ODHODKI 3.069.017
  420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.069.017
 43  INVESTICIJSKI TRANSFERI 56.970
  431  Investicijski transferi pravnim in 

fizičnim osebam 17.000
  432  Investicijski transferi pror. upor.  39.970
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  -365.648
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
 IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

 75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  750  Prejeta vračila danih posojil
  751  Prodaja kapitalskih deležev
  752  Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

 44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

  440  Dana posojila
  441  Povečanje kapitalskih deležev in 

naložb
  442  Poraba sredstev kupnin iz naslova 

privatizacije
  443  Povečanje namenskega premoženja 

v javnih skladih in drugih osebah 
javnega prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti

VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)
 50  ZADOLŽEVANJE 0
  500  Domače zadolževanje 0
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550) 311.300
 55  ODPLAČILA DOLGA
  550  Odplačila domačega dolga 311.300
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

- ali 0 
ali +

X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 311.300
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2010
9009 Splošni sklad za drugo 676.948

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: podro-
čja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, pred-
pisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na pod-
skupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov 
in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se obja-
vita na spletni strani Občine Lenart.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku.

Številka: 410-25/2011 Župan Občine Lenart
Datum: 15. december 2011 mag. Janez Kramberger, dr. vet. med., s. r.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV št. 14/2010 
in 8/2011) ter 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemljišča v Občini Lenart (Ur. list RS, štev. 65/99, 5/04, 
U-I-347/02, MUV, št. 19/2007) je Občinski svet Občine Lenart 
na 9. redni seji, dne 15. decembra 2011 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča v Občini Lenart za leto 2012

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča v Občini Lenart za leto 2012 znaša:
- za zazidana stavbna zemljišča 0,00226 €,
- za nezazidana stavbna zemljišča 0,00113 €.

2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku, uporabljati pa se začne s 1.1.2012.

Številka: 422-1/2011 Župan Občine Lenart
Datum: 15. december 2011 mag. Janez Kramberger, dr. vet. med., s. r.
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Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (Ur. l. RS št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011 Odl. 
US), 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011) 
in predloga Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine RS, 

bpetek
Označi
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- povečanju pričevalnosti kulturnega spome-
nika;

- predstavitvi kulturnih vrednot spomenika 
in situ, v tisku in drugih medijih;

- učno-demonstracijskemu delu;
- znanstveno raziskovalnemu delu.“

Za številko 40 se doda številka 41 in besedilo:
“EŠD: 23814
Ime enote: Zgornji Slemen – Domačija Minklič
Ulica: Zgornji Slemen
Hišna številka: 19
Lokacija: Parc. št. 460/1, 466, 467/1, 467/2, 471/1 (Z 

del parcele), 471/2  k.o. Žavcarjev vrh
Utemeljitev
razglasitve:

Minkličevo domačijo sestavljajo hiša in go-
spodarsko poslopje. Vhod v hišo vodi skozi 
pravokotno oblikovan kamnit portal, datiran 
z letnico 18 JMG 72 na prekladi. Dvokrilna 
vhodna vrata so oblikovana, okna so dvokril-
na, deljena na polja, opremljena z lesenimi 
naoknicami in zaščitena z železnimi mreža-
mi. Kletni prostori so obokani. Fasado členi 
bogata profilacija: okenske obrobe s poudar-
jenimi parapeti, s kvadrati poudarjeni portal 
in šivani robovi na vogalih stavbe. Desno od 
glavnega vhoda je v polju slepega okna fre-
ska svetega Florjana. Notranjščina hiše je z 
opremo in poslikavo izvirno ohranjena. Go-
spodarsko poslopje s hlevi in prešo je lesen, 
delno zidan, dvoetažni objekt, oblikovan na 
L. Hiša z gospodarskim poslopjem, ki ju po-
krivata strmi dvokapni opečni strehi sta del 
nekdaj večjega posestva. 

Opis varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki do-
loča:
- varovanje kulturnozgodovinskih, etno-

loških, arhitekturnih, likovnih ter am-
bientalnih vrednot v celoti, njihovi iz-
virnosti in neokrnjenosti ter varovanje 
vseh vedut na spomenik;

- posebno varovanje zunanjščine in no-
tranjščine poslopij, njihovih stavbnih 
prvin, gradbene substance ter posame-
znih arhitekturnih in likovnih členov 
ter detajlov, tlorisne zasnove, stavbnega 
pohištva in opreme.

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v 
spomenik, ohranjanju in varovanju spo-
meniških lastnosti;

- v območju spomenika ni dovoljeno po-
segati v prostor s postavljanjem objektov 
trajnega in začasnega značaja, vključno 
z nadzemno infrastrukturo ter nosilci 
reklam, razen v primerih, ki jih s pred-
hodnim kulturnovarstvenim soglasjem 
odobri pristojni zavod.

Zavarovano območje je namenjeno:
- ohranitvi dosedanje namembnosti ter 

ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, ur-
banističnih, likovnih, zgodovinskih in 
krajinskih vrednot;

OE Maribor z dne 12. decembra 2011, je Mestni svet Mestne ob-
čine Maribor na 13. seji, dne 19. decembra 2011, sprejel naslednji

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o razglasitvi kulturnih 
in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor

1. člen
9. člen Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spo-

menkov na območju občine Maribor (MUV št. 5/92, 4/2011, 
21/2011, v nadaljevanju: odlok) se spremeni in dopolni tako, da 
se za zadnjo številko v členu doda številka 40 in besedilo:
“EŠD: 29433
Ime enote: Šober – Domačija Hauptman
Ulica: Šober
Hišna številka: 2
Lokacija: Parc.št. 455/1, 455/2, 455/4 k.o. Šober
Utemeljitev
razglasitve:

Hauptmanova domačija je skupina stavb in 
hkrati ime enonadstropne podkletene hiše, nek-
danje gostilne. Vhod v hišo z bogato fasadno 
profilacijo vodi skozi pravokotno oblikovan 
portal z dvokrilnimi kasetiranimi vrati. Okna so 
dvokrilna, deljena na polja, opremljena z leseni-
mi naoknicami. Kletni prostori so obokani. Na 
stenah in stropovih v pritličju nekdanje gostin-
ske sobe in prostorih v nadstropju hiše je bogata 
dekorativna poslikava. Gospodarski poslopji s 
hlevi in prešo sta zidani, delno leseni. Hišo in 
gospodarska poslopja pokrivajo strme, dvoka-
pne, opečne strehe. Stavbe, nekoč velika pose-
stva poleg cerkve in šole tvorijo jedro naselja. 

Opis 
varstvenega
režima:

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
- varovanje kulturnozgodovinskih, etnolo-

ških, arhitekturnih, likovnih ter ambiental-
nih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in 
neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na 
spomenik;

- posebno varovanje zunanjščine in notranj-
ščine poslopij, njihovih stavbnih prvin, 
gradbene substance ter posameznih arhi-
tekturnih in likovnih členov ter detajlov, 
tlorisne zasnove, stavbnega pohištva in 
opreme.

- podrejanje vsake rabe in vseh posegov v 
spomenik, ohranjanju in varovanju spome-
niških lastnosti;

- v območju spomenika ni dovoljeno posegati 
v prostor s postavljanjem objektov trajnega 
in začasnega značaja, vključno z nadzemno 
infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v pri-
merih, ki jih s predhodnim kulturnovarstve-
nim soglasjem odobri pristojni zavod.

Zavarovano območje je namenjeno:
- ohranitvi dosedanje namembnosti ter ohra-

nitvi kulturnih, arhitekturnih, urbanistič-
nih, likovnih, zgodovinskih in krajinskih 
vrednot;
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(2) Spremembe in dopolnitve URN se nanašajo na tekstualni 
in grafični del ter obsegajo:
I.  SPLOŠNI DEL
II.  BESEDILO ODLOKA
III. GRAFIČNI DEL
 1. Prikaz namenske rabe prostora in predvidenih ureditev v 

veljavnem URN
  1.1 Izsek iz kartografske dokumentacije 
    Prostorskega plana Mestne občine Maribor 
    z vrisano mejo območja sprememb 
    in dopolnitev URN M - 1 : 5000

 1.2 Izsek iz veljavnega URN z vrisano mejo 
   sprememb in dopolnitev URN – 
   list 2.3 Situacija ureditve odprtega 
   prostora M - 1 : 500
 1.3 Pregledna situacija širšega območja 
   načrtovanih ureditev z vrisano mejo 
   sprememb in dopolnitev URN (na DOF) M - 1 : 5000

 2. Prikaz območja sprememb in dopolnitev 
  URN z obstoječim parcelnim stanjem 
  in režimi varovanja M - 1 : 500

3. Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor
 3.1 Ureditvena situacija – ureditev odprtega 
   prostora M - 1 : 500
 3.2 Ureditvena situacija – kletna etaža M - 1 : 500
 3.3 Prikaz ureditve glede poteka omrežij 
   in priključevanja objektov na 
   gospodarsko javno infrastrukturo M - 1 : 500
4. Načrt parcelacije M - 1 : 500

IV. PRILOGE
 1. Izvleček iz dolgoročnega in srednjeročnega plana
 2. Prikaz stanja prostora za obravnavano območje 
 3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve
 4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
 5. Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev URN
 6. Povzetek za javnost.«

  

3.člen
Za 3.a členom odloka o URN se doda novi 3.b člen, ki se 

glasi:

»3.b člen
(1) Območje sprememb in dopolnitev URN obsega naslednje 

parcele v k.o. Tabor: 111, del 109, del 112 in del 2808. Velikost 
območja je cca. 1200 m2.

(2) Ureditve, potrebne za vzpostavitev navezave na obsto-
ječo infrastrukturo: s predvideno gradnjo podzemnega hodni-
ka med Medicinsko fakulteto in UKC Maribor ter potrebnimi 
prestavitvami komunalnih in energetskih vodov se bo poseglo 
tudi izven območja sprememb in dopolnitev URN, na parcele št: 
2808, 170, 171/1, 171/2, 173/1, 175, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 
204/5, 206, 215, 217, vse v k.o. Tabor.«

4. člen
Na koncu 6. člena odloka o URN se dodajo trije novi odstav-

ki, ki se glasijo:
»(4) V skrajnem vzhodnem delu območja izgradnje Medicin-

ske fakultete se pod nivojem terena umesti zaklonišče in povezo-

- povečanju pričevalnosti kulturnega spo-
menika;

- predstavitvi kulturnih vrednot spomeni-
ka in situ, v tisku in drugih medijih;

- učno-demonstracijskemu delu;
- znanstveno raziskovalnemu delu.“

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 

Številka: 62200-2/2011  Župan Mestne občine Maribor
Datum: 19. december 2011 Franc Kangler, s. r.
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Na podlagi 11. in 61. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007, 70/2008–ZVO-1B, 108/2009, 
80/2010-ZUPUDPP, 43/2011-ZKZ-C, v nadaljevanju: ZPNačrt) 
in 23. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 10/2011) 
je Mestni svet Mestne občine Maribor na svoji 13. redni seji dne 
19. decembra 2011 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu

za prenovo Taborskega nabrežja 

1. člen
V besedilu Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo Tabor-

skega nabrežja (MUV, št. 5/90, 22/06, 24/08 – obv. razlaga in 
34/09 – obv. razlaga) - v nadaljevanju: odlok o URN, se za 1.a 
členom doda novi 1.b člen, ki se glasi:

»1.b člen 
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo Taborskega nabrežja 
(MUV, št. 5/90, 22/06, 24/08 – obv. razlaga in 34/09 – obv. razla-
ga) - v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve URN.

(2) Spremembe in dopolnitve URN je izdelalo podjetje Urbis 
d.o.o., Jezdarska 3, 2000 Maribor, pod številko projekta 2011/
URN-051 in so sestavni del odloka o URN.«

2. člen
Za 2.a členom odloka o URN se doda novi 2.b člen, ki se 

glasi:

»2.b člen
(1) S spremembami in dopolnitvami URN se predvidi nova 

prostorska ureditev skrajnega vzhodnega dela URN, med nabrež-
jem reke Drave in Pobreško cesto. Gre za umestitev zaklonišča 
in povezovalnega podzemnega hodnika (ali tunela) med Medi-
cinsko fakulteto in Univerzitetnim kliničnim centrom v prostor.


