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Na podlagi prvega, četrtega in petega
odstavka 49. člena Zakona o ohranjanju
narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 –
ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18 ) in
13. člena Statuta občine Središče ob Dravi
(Uradno glasilo Občine Središče ob Dravi št.
4/16 ) je občinski svet Občine Središče ob
Dravi na svoji 4. redni seji dne 3. 4. 2019
sprejel

druţbenih,
kulturnih
in
gospodarskih
dejavnosti, prednostnim delovanjem drţavnih
in lokalnih javnih sluţb, izvajanjem razvojnih
usmeritev ter drugimi ukrepi na drţavni in
lokalni ravni.
(4) Namen tega odloka je poleg doseganja
varstvenih
ciljev
tudi
omogočanje
kakovostnega bivanja prebivalcem krajinskega
parka (v nadaljnjem besedilu: lokalni
prebivalci) s spodbujanjem trajnostnega
razvoja, ki je skladen s krajevno tradicijo
območja. V to se vključuje tudi spodbujanje
novih zaposlitev in razvojnih priloţnosti,
izboljšanje gospodarske javne infrastrukture,
zmanjševanje obstoječega in preprečevanje
dodatnega obremenjevanja okolja, ohranjanje
kulturne dediščine in kulturnih vrednot ter
omogočanje
raziskovanja,
izobraţevanja,
ozaveščanja, obiskovanja in doţivljanja
krajinskega parka.

ODLOK
O KRAJINSKEM PARKU SREDIŠČE OB
DRAVI
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(cilji in nameni)
(1) S ciljem, da se ohrani poplavno območje s
številnimi naravnimi vrednotami, biotska
raznovrstnost ter krajinska pestrost, se
poplavno območje reke Drave na območju
občine Središče ob Dravi zavaruje kot Krajinski
park Središče ob Dravi (v nadaljnjem besedilu:
krajinski park).

2. člen
(vsebina)
(1) Ta odlok določa območje krajinskega
parka, pravila ravnanja, varstvene reţime,
način izvajanja ustanoviteljskih pravic in
obveznosti, način upravljanja in nadzora,
financiranje ter druga ravnanja, povezana z
doseganjem ciljev in namenov krajinskega
parka.
(2) S tem odlokom se določijo tudi razvojne
usmeritve v krajinskem parku in način
njihovega uresničevanja.

(2) Varstveni cilji v krajinskem parku so
ohranitev
naravnih
vrednot,
posebnih
varstvenih območij (območij Natura 2000) in
biotske raznovrstnosti, ohranitev ugodnega
stanja ogroţenih in mednarodno varovanih
prosto ţivečih rastlinskih in ţivalskih vrst (v
nadaljevanjem besedilu: rastlinske in ţivalske
vrste) in njihovih habitatov, ohranitev najmanj
obstoječega obsega in kakovosti habitatnih
tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem
stanju (v nadaljnjem besedilu: habitatni tipi),
ohranitev hidro-morfoloških
značilnosti
poplavnega območja ter pestrosti krajine.

3. člen
(ustanovitelj in izvajanje ustanoviteljskih pravic
in obveznosti)
(1) Ustanovitelja krajinskega parka je Občina
Središče ob Dravi (v nadaljnjem besedilu:
ustanovitelj).
(2) Ustanovitelj izvaja ustanoviteljske pravice in
obveznosti tako, da:

(3) Cilji krajinskega parka se uresničujejo z
varstvom, upravljanjem in financiranjem
krajinskega parka, usmerjanjem razvoja
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1. Določi način upravljanja krajinskega parka
skladno z odlokom;
2. sodeluje pri upravljanju krajinskega parka;
3. načrt upravljanja krajinskega parka sprejme
Občina Središče ob Dravi;
4. Občina Središče ob Dravi sodeluje pri
izvajanju nadzora v krajinskem parku
5. financira delovanje krajinskega parka,
določenega
na
podlagi
finančno
ovrednotenega letnega programa dela, ki je
pripravljen za celotni krajinski park.

(Območje Natura 2000) POO Drava – Ident. št.
SI3000220.
6. člen
(varstvena območja)
(1) V krajinskem parku se določita dve
varstveni območji: prvo in drugo varstveno
območje.
(2)
Prvo
varstveno
območje
obsega
najvrednejše habitatne tipe in habitate
ogroţenih vrst. Območje je izpostavljeni
intenzivni rečni dinamiki. Drava znotraj
območja v veliki meri neovirano premešča
strugo, ustvarja prodišča, stranske rokave,
zatoke in mrtvice. Območje je v celoti redno
poplavljeno. Vodni habitati se prepletajo s
poplavnim gozdom, ki je bil v zadnjih
desetletjih v veliki meri prepuščen naravnemu
razvoju. Znotraj prvega varstvenega območja
se v celoti ali v veliki meri nahajajo naravne
vrednote Prode – rastišče navadnega
rakitovca, Drava – reka 2, Drava – reka 3 in
Drava – rečna loka 3. Območje je v celoti
znotraj območja EPO Drava – spodnja in
območij Natura 2000 POO in POV Drava.
(3) Drugo varstveno območje predstavlja
kmetijska krajina in se v celoti nahaja v
poplavnem pasu reke Drave. Območje je
poplavljeno ob večjih poplavah. Kljub agrarnim
operacijam v preteklih desetletjih, se je na
območju ohranil del mejic, gozdnih otokov,
ostankov rečnih rokavov in opuščenih
gramoznic, ki so danes sekundarni habitati.
Takšen preplet krajinskih elementov v kmetijski
krajini
predstavlja
pomembne
habitate
ogroţenim rastlinskim in ţivalskim vrstam.
Manjši del območja se nahaja znotraj naravne
vrednote Drava – rečna loka 3. Na območju je
opredeljena naravna vrednota Središče ob
Dravi – habitat hrčka. Celotno drugo varstveno
območje se nahaja znotraj območja EPO
Drava – spodnja in območja Natura 2000 POV
Drava, manjši del tudi znotraj območja Natura
2000 POO Drava.

4. člen
(ime in znak krajinskega parka)
(1) Ime krajinskega parka je »Krajinski park
Središče ob Dravi«.
(2) Znak in ime krajinskega parka ter njegove
prevode in izpeljanke lahko uporablja
upravljavec
krajinskega parka ter druge pravne in fizične
osebe v skladu s cilji parka.

II. KRAJINSKI PARK IN VARSTVENA
OBMOČJA
5. člen
(opis krajinskega parka)
(1) Krajinski park Središče ob Dravi obsega
reko Dravo z oţjim poplavnim območjem na
območju občine Središče ob Dravi. Na zahodu
se prične pri občinski meji z občino Ormoţ, na
vzhodu se zaključi 1 km pred drţavno mejo z
Republiko Hrvaško, severna meja poteka
preteţno vzdolţ prve rečne trase, juţna meja
sovpada z drţavno mejo z Republiko Hrvaško.
Velikost predlaganega krajinskega parka
znaša 437,7 ha.
(2) Območje predlaganega krajinskega parka
je pomembno tako z vidika varstva naravnih
vrednot in krajinskih značilnosti kot z vidika
ohranjanja biotske raznovrstnosti. Kompleksno
povezuje v celoto različne naravne enote in je
mozaični
preplet
mnogih
ohranjenih
ekosistemov, katerih sestavni del so redke in
ogroţene rastlinske in ţivalske vrste. V
krajinskem parku je 5 naravnih vrednot
drţavnega pomena (Prode – rastišče
navadnega rakitovca– ident. št 6941, Drava –
reka 2 ident. št 6958, Drava – rečna loka 3 ident. št 6960V, Drava – reka 3 – ident. št
6961, Središče ob Dravi – habitat hrčka – 7442
V, 1 ekološko pomembno območje (Ekološko
pomembno območje Drava – spodnja – Ident.
št. 41500), posebno varstveno območje
(Območje Natura 2000) POV Drava – Ident. št.
SI500001 in posebno ohranitveno območje

7. člen
(meje krajinskega parka)
(1) Meje krajinskega parka so določene na
drţavni topografski karti v merilu 1 : 25.000.
(2) Meje iz prejšnjega odstavka se prikaţejo na
digitalnem zemljiškokatastrskem prikazu na
parcelo natančno.
(3) Drţavna topografska karta iz prvega
odstavka tega člena in zemljiško katastrski
prikaz iz prejšnjega odstavka se v izvirniku
hranita na Občini Središče ob Dravi
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9. člen
(ukrepi za uresničevanje razvojnih usmeritev)

(4) Meje krajinskega parka, iz prvega odstavka
tega člena so informativno prikazane tudi na
publikacijski karti v merilu 1: 25.000, ki je kot
priloga 2 sestavni del tega odloka.

(1) Razvojne usmeritve se uresničujejo zlasti:
– s sodelovanjem in vključevanjem
lokalnih prebivalcev in Občine Središče ob
Dravi pri upravljanju krajinskega parka,
pridobivanju finančnih sredstev z različnimi
razvojnimi programi iz občinskih, drţavnih in
mednarodnih virov;
– s pridobivanjem in uporabo sredstev
lokalnih, drţavnih, EU in mednarodnih skladov,
ustanov oziroma organizacij za varstvene in
razvojne projekte, ki so usklajeni z varstvenimi
cilji krajinskega parka;
– s spodbujanjem razvoja tistih
gospodarskih in drugih dejavnosti, ki s
sonaravnim načinom izkoriščanja naravnih
dobrin zagotavljajo gospodarski in socialni
razvoj;
– s spodbujanjem ukrepov prilagojene
kmetijske rabe in razvojnih potreb kmetij, ki so
skladne z varstvenimi cilji krajinskega parka;
– s spodbujanjem pridelave domače
hrane iz vidika samooskrbe in prodaje;
– z ureditvijo naravnih in kulturnih
znamenitosti za turistične namene;
– s spodbujanjem povezovanja in
nastanka skupne blagovne znamke kmetijskih
pridelkov oziroma ţivil iz območja krajinskega
parka;
–
s
spodbujanjem
obnove
in
vzpostavitve mejic, gozdnih otokov in drugih
struktur pomembnih za divje ţivali;
– s spodbujanje obnove habitatov
stoječih in tekočih voda, pomembnih za ribe in
divjad;
– z obveznim upoštevanjem razvojnih
usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega
člena v strategijah, programih, planih, načrtih
in drugih dokumentih Občine Središče ob Dravi
in drţave;
–
s
strokovno
pomočjo,
izobraţevanjem,
usposabljanjem
in
ozaveščanjem lokalnih prebivalcev za aktivno
vključevanje v osnovne in dopolnilne
dejavnosti v krajinskem parku.
– s spodbujanjem povezovanja med
različnimi dejavnostmi na območju parka in
širše
(2) Načini uresničevanja razvojnih usmeritev iz
drugega odstavka prejšnjega člena in ukrepov
iz prejšnjega odstavka se podrobneje
opredelijo z načrtom upravljanja krajinskega
parka
(v
nadaljnjem
besedilu:
načrt
upravljanja).

III. RAZVOJNE USMERITVE
8. člen
(razvojne usmeritve z varstvenimi in drugimi
cilji parka)
(1) Razvojne usmeritve, ki v krajinskem parku
prispevajo k trajnostnemu razvoju, se nanašajo
na ukrepe v zvezi s projekti, investicijami in
izvajanjem dejavnosti, ki so v skladu s cilji
krajinskega parka, in temeljijo na primerjalnih
prednostih krajinskega parka ter omogočajo
gospodarski, druţbeni in kulturni razvoj občine
Središče ob Dravi in lokalnih prebivalcev ter
krepijo gospodarsko konkurenčnost območja.
(2) Trajnostni razvoj iz prejšnjega odstavka se,
skladno s cilji krajinskega parka, uresničuje:
– s spodbujanjem razvoja podeţelja in
oblik dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju
biotske raznovrstnosti, varstvu naravnih
vrednot, ohranjanju kulturne dediščine in
krajinske pestrosti ter hkrati omogočajo
gospodarski, druţbeni in kulturni razvoj
lokalnih prebivalcev in Občine Središča ob
Dravi;
– z urejanjem prostora tako, da se
ohranja kakovost in značilnost krajine, ohranja
kulturna dediščina in izboljša oziroma zagotovi
komunalna javna infrastruktura;
– s povezovanjem in spodbujanjem
kmetijskih, turističnih, rekreacijskih, obrtnih,
kulturnih in drugih dejavnosti,
– s spodbujanjem ohranjanja kmetijske
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, ki
imajo odločilno vlogo pri ohranjanju za krajinski
park značilne krajine;
– z uporabo okolju prijaznih tehnologij
in metod pri gospodarjenju z naravnimi viri
tako, da se ohranjajo habitati rastlinskih in
ţivalskih vrst in naravne vrednote;
– z usmerjanjem obiska in ogledovanja
krajinskega parka;
– s povezovanjem in vključevanjem v
dejavnosti ter programe in projekte ohranjanja
narave, celostnega ohranjanja kulturne
dediščine, upravljanja naravnih virov ter v
izobraţevalne, turistične in skupne dejavnosti
ter programe in projekte krajinskega parka.
(3) V krajinskem parku se lahko financirajo
samo tisti razvojni projekti, ki so v skladu s
programom in varstvenimi cilji krajinskega
parka.
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IV. VARSTVENI REŢIMI IN PRAVILA
RAVNANJA

13. izvajanje ukrepov, ki bi spreminjali vodni
reţim, obliko struge ali stanje obreţnih zemljišč
na način, ki bi poslabšal stanje vodnih
habitatov;
14. taborjenje, šotorjenje, kurjenje ali
postavljanje bivalnih prikolic ali drugih začasnih
bivalnih vozil izven za to določenih mest;
15. izvajanje športnih in rekreativnih aktivnosti,
ki bi lahko poslabšale ugodno stanje vrst in
habitatnih tipov, vplivale na naravne vrednote
ali negativno vplivale na lastnosti, zaradi
katerih je območje zavarovano;
16. prirejanje športnih, kulturnih in drugih
javnih prireditev zunaj za to določenih območij;
17. vnašanje tujerodnih rastlinskih ali ţivalskih
vrst;
18. umetno osvetljevanje območja, razen
obstoječe infrastrukture in območij za izvedbo
športno-rekreativnih dejavnosti na območjih,
določenih v načrtu upravljanja;
19. gospodarsko izkoriščanje naravnih virov,
razen za obstoječo gospodarsko rabo;
20. izvajanje krčitev gozdnih površin.

10. člen
(splošni varstveni reţim)
(1) V krajinskem parku se posegi, dejavnosti in
ravnanja lahko izvajajo v obsegu, času in na
način, ki je v skladu z varstvenimi cilji tega
odloka.
(2) V krajinskem parku zlasti ni dovoljeno:
1. izvajanje posegov in dejavnosti na naravnih
vrednotah na način, da se uničijo, poškodujejo
ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih
je del narave opredeljen za naravno vrednoto,
oziroma v obsegu ali na način, da se znatno
spremenijo druge lastnosti naravne vrednote;
2. izvajanje posegov in dejavnosti, ki bi lahko
poslabšali hidrološke, geomorfološke in
ekološke razmere na območju parka in
posledično vplivali na poslabšanje ugodnega
stanja rastlinskih in ţivalskih vrst ter habitatnih
tipov;
3. izvajanje posegov in dejavnosti, oziroma
raba zemljišč na način, ki bi lahko prizadel
krajinsko pestrost oziroma spremenil značilno
podobo krajine;
4. spreminjanje namembnosti obstoječih
objektov zunaj poselitvenih območij ter
umeščanje novih dejavnosti, ki bi same ali
zaradi spremljajočih
posegov prizadele
krajinsko
pestrost
oziroma
spremenile
značilnosti krajine;
5. umeščanje območij razpršene in sklenjene
poselitve;
6. urejanje ali gradnja rekreacijskih površin
(npr.
kolesarskih
poligonov,
kopališč,
adrenalinskih parkov ipd.) izven za to
določenih območij in na način, ki bi lahko
prizadel krajinsko pestrost, naravne vrednote
in poslabšal stanje vrst, habitatnih tipov in
ekosistemov;
7. izkoriščanje mineralnih surovin;
8. odstranjevanje ekološko pomembnih
vegetacijskih prvin v krajini (mejice, obvodna
drevnina, gozdni otoki, posamično drevje itd.);
9. izvajanje agrarnih operacij na način, ki bi
lahko negativno vplival na krajinsko in biotsko
pestrost (npr. s posekom mejic, posamičnih
dreves, izravnavo zemljišč ipd.);
10.
gradnja
rastlinjakov
na
območjih
pomembnih
za
ohranjanje
biotske
raznovrstnosti in krajinske pestrosti;
11. gradnja fotovoltaičnih in vetrnih elektrarn;
12. postavljanje obor in ograjevanje zemljišč
na način, ki bi preprečeval ali bistveno oteţeval
migracijo prostoţivečih ţivali, razen za zaščito
zemljišč pred škodo, ki jo povzroča divjad;

11. člen
(varstveni reţim v prvem varstvenem
območju)
(1) V prvem varstvenem območju poleg
prepovedi iz prejšnjega člena ni dovoljeno:
1. vodnogospodarsko poseganje v strugo reke
Drave, rokave in mrtvice, razen nujnega
vzdrţevanja obstoječe vodne infrastrukture in
zaradi izvedbe renaturacij;
2. gradnja vseh vrst objektov in naprav, razen
objektov nujne javne infrastrukture in parkovne
turistične infrastrukture;
3. gospodarjenje s poplavnim gozdom v javni
lasti; - gradnja lovskih krmišč, preţ in druge
lovske infrastrukture.
12. člen
(varstvene usmeritve)
V krajinskem parku se dejavnosti in aktivnosti
izvajajo, da se:
– dosega ugodno stanje rastlinskih in
ţivalskih vrst, njihovih habitatov in
habitatnih tipov;
– ohranja naravne vrednote;
– ohranja krajinsko pestrost;
– ohranja
obseg mejic, gozdnih
otokov in drugih struktur pomembnih
za divje ţivali v kmetijski krajini
– ohranjajo habitati stoječih in tekočih
voda, pomembnih za ribe in divjad
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13. člen
(ravnanja, posegi in dejavnosti)

strokovne, nadzorne in upravljavske naloge na
območju krajinskega parka.
(3) Organizacijska enota Krajinskega parka
Središče ob Dravi ima strokovni svet, ki ga
praviloma sestavljajo
predstavniki lokalne
skupnosti, strokovnjaki s področja narave,
gozdarstva, lovstva, ribištva, kmetijstva,
turizma, Zavoda RS za varstvo narave,
predstavniki lastnikov zemljišč ter predstavniki
zainteresirane javnosti.
(4) Informacijska točka parka je v Občini
Središče ob Dravi, Trg talcev 4.

(1) Vsako ravnanje, poseg ali dejavnost v
krajinskem parku je treba izvajati v obsegu,
času in na način ter z uporabo tehničnih
pripomočkov, ki je v skladu z varstvenimi cilji
tega odloka.
(2) Načrti, programi in drugi akti upravljanja,
rabe oziroma gospodarjenja z naravnimi
dobrinami v krajinskem parku morajo biti
usklajeni s tem odlokom in načrtom
upravljanja.
(3) Znanstvene raziskave v krajinskem parku
se izvajajo v skladu s tem odlokom in načrtom
upravljanja ter na podlagi priglasitve raziskave
upravljavcu krajinskega parka. Izvajalec
znanstvene raziskave mora ob priglasitvi
raziskave upravljavca seznaniti z obsegom,
načinom, časom in potekom trajanja ter po
zaključku del upravljavcu krajinskega parka
poročati o rezultatih opravljene raziskave.

16. člen
(naloge upravljavca parka)
(1) Upravljavec parka opravlja v okviru javne
sluţbe ohranjanja narave naslednje naloge:
1. pripravlja predlog načrta upravljanja
krajinskega parka;
2. pripravlja programe dela krajinskega parka
na podlagi načrta upravljanja in opravlja
oziroma skrbi za izvajanje posameznih nalog in
ukrepov varstva narave;
3. spremlja in analizira stanje naravnih vrednot,
biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v
krajinskem parku in pripravlja poročila o stanju
v krajinskem parku;
4. skrbi za izvajanje varstvenih reţimov in
razvojnih usmeritev;
5. skrbi za opravljanje naravovarstvenih nalog
oziroma jih opravlja;
6. izvaja ukrepe varstva narave v krajinskem
parku skupaj z ukrepi pogodbenega varstva in
skrbništva v skladu s predpisi, ki urejajo
ohranjanje narave;
7. sodeluje pri pripravi naravovarstvenih
smernic, naravovarstvenega mnenja in drugih
mnenj, pogojev, soglasij ter strokovnega
gradiva za dela, ki se nanašajo na krajinski
park;
8.
sodeluje
z
upravnimi
organi
in
organizacijami, ki izvajajo naloge varstva
kulturne dediščine in varstva, upravljanja ali
rabe naravnih dobrin na pravno določenih
območjih oziroma na teh področjih opravljajo
javno sluţbo;
9. sodeluje z inšpekcijskimi sluţbami;
10. sodeluje z nevladnimi organizacijami;
11. sodeluje z lastniki zemljišč in lokalnimi
prebivalci in jim strokovno pomaga in svetuje;
12. sodeluje pri pripravi programov, načrtov in
drugih razvojnih in varstvenih dokumentov za
del, ki se nanaša na krajinski park;
13. izvaja mednarodne projekte in sodeluje pri
njihovem
izvajanju,
tudi
z
namenom
pridobivanja sredstev za delovanje krajinskega
parka in razvoj lokalnih prebivalcev;

14. člen
(naravovarstvene naloge)
V krajinskem parku se izvajajo naslednje
naravovarstvene naloge:
1. skrb za doseganje varstvenih ciljev na
posameznih varstvenih območjih (območjih
Natura 2000) v krajinskem parku;
2. skrb za ohranjanje in vzpostavljanje rabe
zemljišč, izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor, ki varujejo naravne vrednote in
ohranjajo biotsko raznovrstnost;
3. ohranjanje in vzpostavljanje takšnih razmer,
ki zagotavljajo ugodno stanje ogroţenih in
mednarodno varovanih vrst, njihovih habitatov
in habitatnih tipov;
4. ohranjanje za krajinski park značilne krajine
in ekosistemov;
5. druge naloge, ki varujejo naravne vrednote
in ohranjajo biotsko raznovrstnost ter krajinsko
pestrost v skladu z načrtom upravljanja.

V UPRAVLJANJE KRAJINSKEGA PARKA
15. člen
(upravljanje)
(1) S Krajinskim parkom Središče ob Dravi
upravlja Občina Središče ob Dravi preko
reţijskega obrata skladno z zakonom, ki ureja
gospodarske javne sluţbe.
(2) Ustanovitelj v okviru javne sluţbe
ohranjanja
narave
opravlja
varstvene,
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14. svetuje lastnikom nepremičnin pri pripravi
njihovih razvojnih programov in pri prijavi na
razpise;
15. usklajuje in spremlja raziskovalne naloge v
zvezi s krajinskim parkom ;
16. skrbi za predstavitev krajinskega parka, ki
vključuje tudi ozaveščanje javnosti o
krajinskem parku;
17. zagotavlja zbiranje in dostop do informacij
o krajinskem parku in vodi informacijsko mreţo
krajinskega parka;
18. skrbi za vzdrţevanje, obnavljanje in
varovanje naravnih vrednot v krajinskem parku
in drugih vrednih delov krajinskega parka;
19. pripravlja in vzdrţuje poti (parkovno
infrastrukturo) in označbe v krajinskem parku
ter drugo parkovno infrastrukturo, potrebno za
obisk krajinskega parka in opravlja vodniško
sluţbo po krajinskem parku;
20. organizira in vodi delovanje prostovoljnih
naravovarstvenih nadzornikov v krajinskem
parku v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje
in s tem odlokom;
21. izdaja soglasje za prireditve ki so vezane
na krajinski park
22. izvaja druge naloge v sklopu varstva in
razvoja krajinskega parka v skladu s tem
odlokom;
(2) Upravljavec lahko del svojih nalog poveri
oziroma izvede v sodelovanju z nevladno
organizacijo, ki deluje v javnem interesu na
področju ohranjanja narave.
(3) S pogodbo o izvajanju nalog upravljanja se
določijo medsebojne obveznosti in pravice
med upravljavcem in nevladno organizacijo.

gospodarskih in
krajinskem parku.

drugih

javnih

sluţb

v

19. člen
(vsebina načrta upravljanja)
(1) V načrtu upravljanja se določijo ukrepi za
uresničevanje
ciljev
krajinskega
parka,
ravnanja v vplivnem območju ter konkretizacija
varstvenih reţimov.
(2) Načrt upravljanja vsebuje zlasti:
– opis in oceno stanja v krajinskem parku s
prikazom značilnosti krajinskega parka;
– opis in oceno stanja naravnih vrednot in
biotske raznovrstnosti z opisom in analizo
dejavnikov, ki vplivajo na stanje;
– cilje in naloge za izvedbo razvojnih ukrepov;
– vizijo, izhodišča, cilje in naloge upravljanja
krajinskega parka;
– program izvajanja načrta upravljanja, ki
določa aktivnosti za izvedbo upravljanja in
razvoja krajinskega parka, ukrepe in projekte
za njihovo doseganje z navedbo finančnih
virov ter opis upravljanja (človeški viri, oprema,
usposobljenost, organizacijska struktura) in z
načini
doseganja
standardov
kakovosti
upravljanja.
(3) V načrtu upravljanja se določijo še druge
vsebine, skladno s tem odlokom.
(4) Načrt upravljanja obsega tekstualni in
grafični oziroma kartografski del. Načrt
upravljanja se izdela v digitalni in analogni
obliki, ki morata biti med seboj skladni.
20. člen
(priprava, sprejetje in spremljanje izvajanja
načrta upravljanja)

17. člen
(javna pooblastila)

(1) Načrt upravljanja pripravi upravljavec parka
ob sodelovanju strokovne organizacije. Pri
pripravi načrta upravljanja sodelujejo tudi
druge strokovne organizacije, ki na podlagi
predpisov izvajajo naloge varstva na pravno
določenih območjih ali javno sluţbo na
področjih rabe ali upravljanja naravnih dobrin
in Občina Središče ob Dravi ter predstavniki
nevladnih organizacij.
(2) Upravljavec parka pripravi predlog načrta
upravljanja na podlagi tega odloka in
predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, ter ob
upoštevanju strokovnih podlag s področij iz
prejšnjega odstavka, mnenj, stališč in pripomb
iz javne predstavitve, stališča Občine Središče
ob Dravi in strokovnih organizacij iz prejšnjega
odstavka. Načrti trajnostnega gospodarjenja ali
upravljanja z naravnimi dobrinami se kot
strokovne podlage upoštevajo pri pripravi
predloga načrta upravljanja.

Upravljavec parka na podlagi javnega
pooblastila:
– neposredno nadzira krajinski park v skladu s
predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;
– upravlja podatkovne zbirke, ki se nanašajo
na krajinski park.
VI. NAČRT UPRAVLJANJA
18. člen
(načrt upravljanja)
(1) Upravljanje krajinskega parka se izvaja na
podlagi desetletnega načrta upravljanja.
(2) Načrt upravljanja se obvezno upošteva pri
urejanja prostora, opravljanju dejavnosti ter
upravljanju, rabi in gospodarjenju z naravnimi
dobrinami v krajinskem parku, pri ohranjanju
krajinske
pestrosti
ter
pri
izvajanju
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(3) Načrt upravljanja sprejme občinski svet
Občine Središče ob Dravi.
(4) Upravljavec parka letno poroča Občini
Središče ob Dravi o izvajanju načrta
upravljanja.
(5) Če upravljavec parka ob spremljanju
izvajanja načrta upravljanja ugotovi, da ga je
treba prilagoditi spremenjenim razmeram,
pripravi spremembe načrta upravljanja, ki se
sprejemajo tako kot načrt upravljanja.
(6) Predlog za spremembo načrta upravljanja
lahko da tudi Občina Središče ob Dravi.
Predlog mora biti utemeljen in usklajen z
varstvenimi cilji krajinskega parka ter mora
vsebovati predloge rešitev.

izvajanje razvojnih usmeritev krajinskega parka
v skladu z načrtom upravljanja.
VIII. NADZOR
23. člen
(neposredni nadzor v naravi)
(1) Neposredni nadzor v naravi v krajinskem
parku zagotavlja upravljavec parka v skladu s
predpisi, ki urejajo ohranjanje narave z
naravovarstvenimi in prostovoljnimi nadzorniki.
(2) Prostovoljne nadzornike po objavljenem
razpisu izbere upravljavec in ga napoti na
izobraţevanje, ki ga pripravlja Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje. Ti nadzorniki so ljubitelji
narave, domačini, gozdarji, ornitologi, lovci, ki
ţe sedaj skrbijo za ohranjanje narave.
Prostovoljni nadzorniki pomagajo pri nadzoru,
vodenju ter usmerjanju različnih obiskovalcev
parka. Svojo nalogo opravljajo na podlagi
pooblastila upravljavca parka pod pogoji, ki jih
določa Zakon o ohranjanju narave.
(3) Delovanje prostovoljne nadzorne sluţbe
ima predvsem vzgojno, izobraţevalno in
preventivno vlogo, zato je usmerjeno v vodenje
in opozarjanje obiskovalcev na njihov pravilen
odnos do naravnih vrednot in kulturne
dediščine, s posebnim poudarkom na
vrednotah parka.

21. člen
(letni program dela)
(1) Upravljavec parka na podlagi načrta
upravljanja sprejme finančno ovrednoteni letni
program dela.
(2) Z letnim programom dela parka se
podrobneje določi časovni načrt izvedbe del in
nalog iz načrta upravljanja tako, da se za
posamezno vrsto teh del in nalog upoštevajo
najugodnejše obdobje glede na pričakovano
stanje v krajinskem parku ter finančni viri za
izvedbo del in nalog v krajinskem parku.
(3) Upravljavec parka pripravi program dela in
finančni načrt v skladu s proceduro priprave
proračunskih dokumentov in ga predloţi v
potrditev Občinskemu svetu Občine Središče
ob Dravi.

24. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo
pristojni inšpektorji v skladu z zakonom, ki
ureja ohranjanje narave in občinska redarska
sluţba.

VII. FINANCIRANJE
22. člen
(sredstva)

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(1) Upravljavec parka pridobiva finančna
sredstva za upravljanje krajinskega parka:
– iz proračuna Občine Središče ob Dravi;
– z vstopninami, dotacijami in donacijami;
– s prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih
opravlja;
– iz različnih mednarodnih programov;
– s pridobivanjem sredstev na podlagi
sofinanciranja programov in projektov, ki so v
skladu s cilji krajinskega parka, iz sredstev
lokalnih, drţavnih in mednarodnih skladov,
ustanov oziroma drugih organizacij;
– iz drugih virov.
(2) Del sredstev, pridobljenih na način iz
prejšnjega odstavka, se lahko nameni za

25. člen
(1) Upravljavec parka mora najpozneje v enem
letu Občini Središče ob Dravi predloţiti predlog
načrta upravljanja.
26. člen
(1) Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v
Uradnem glasilu Občine Središče ob Dravi.
Številka:007-6/2018
Središče ob Dravi, dne 3. 4. 2019
ŢUPAN JURIJ BORKO, l.r
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Na podlagi 13. člena Statuta občine Središče
ob Dravi ( Uradno glasilo občine Središče ob
Dravi št. 4/16 ) je Občinski svet Občine
Središče ob Dravi na svoji 4. redni seji, dne 3.
4. 2019 sprejel naslednji

Ta sklep začne veljati takoj.
Številka: 03230-2/2019-2
Središče ob Dravi, dne 3. 4. 2019
ŢUPAN JURIJ BORKO, l.r

SKLE P
o sprejemu Odloka o Krajinskem parku
Središče ob Dravi
1. člen

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Središče
ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob
Dravi št. 4/2016) je Občinski svet Središče ob
Dravi na svoji 4. redni seji, dne 3. 4. 2019
sprejel naslednji

Občinski svet Središče ob Dravi sprejme in
potrdi predlog Odloka o Krajinskem parku
Središče ob Dravi
2. člen

SKLEP
o imenovanju članov Civilne zaščite

Odlok se objavi v Uradnem glasilu Občine
Središče ob Dravi in začne veljati 15 dan po
objavi.

1. člen.
Za člane Civilne zaščite Občine Središče ob
Dravi se imenujejo:
RADOVAN ALEKŠIČ, Obreţ 68, 2277
Središče ob Dravi
BRANKO ŠKRINJAR, Šalovci 4a, 2277
Središče ob Dravi
BOŠTJAN KOCJAN, Godeninci 2, 2277
Središče ob Dravi
TONI JELOVICA, Partizanska 12 c, 2277
Središče ob Dravi
IGNAC ZOREC, Grabe 11a, 2277 Središče ob
Dravi

3. člen
Ta sklep začne veljati takoj.
Številka: 03230-2/2019-2
Središče ob Dravi, dne 3. 4. 2019
ŢUPAN JURIJ BORKO, l.r

Na podlagi 13. člena Statuta občine Središče
ob Dravi ( Uradno glasilo občine Središče ob
Dravi št. 4/16 ) je Občinski svet Občine
Središče ob Dravi na svoji 4. redni seji, dne 3.
4. 2019 sprejel naslednji

2. člen
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se
objavi v Uradnem glasilu občine Središče ob
Dravi.

SKLEP
o sprejemu Odloka o ustanovitvi Javnega
lekarniškega zavoda Lekarna Ormoţ

Ta sklep velja takoj.

1. člen

Številka: 03230-2/2019-5
Središče ob Dravi, dne 3. 4. 2019
ŢUPAN JURIJ BORKO, l.r

Občinski svet Središče ob Dravi sprejme in
potrdi predlog Odloka o ustanovitvi Javnega
lekarniškega zavoda Lekarna Ormoţ.
2. člen
Odlok se objavi v Uradnem vestniku Občine
Ormoţ in začne veljati 15 dan po objavi.
3. člen
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Na podlagi 13. člena Statuta Občine Središče
ob Dravi (Uradno glasilo občine Središče ob
Dravi št. 4/16) je Občinski svet Središče ob

Dravi na svoji 4. redni seji, dne 3. 4. 2019
sprejel naslednji

SKLEP O POTRDITVI PREDLOGA ZA PODELITEV
OBČINSKIH PRIZNANJ V LETU 2019
1. člen
1. DRUŠTVO UPOKOJENCEV SREDIŠČE OB DRAVI prejme zlato plaketo
2. DAMJAN MUNDA prejme bronasto plaketo
3. PLOH STANKO prejme posebnopriznanje
4. USTANOVITELJI NOGOMETNEGA KLUBA SREDIŠČE OB DRAVI –Dogša Jurij, Horvat Ivan,
Horvat Štefan- Neţek, Kanič Silvo, Kerš Rudi, Kovač Avgust, Ploh Franc, Ploh Ivo, Rajh
Franc, Danilo Ţerjav prejmejo posebno priznanje
5. Podjetje AHAC d.o.o. iz Središča ob Dravi prejme posebnopriznanje
6. ZVONKO IVANUŠA iz Šalovcev prejme priznanje
7. IVANKA FILIPIČ iz Obreţ prejme priznanje
8. ALENKA HORVAT iz Obreţa prejme priznanje
2. člen
Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine
Središče ob Dravi.
3. člen
Ta sklep velja takoj.
Številka: 03230-2/2019-6
Središče ob Dravi, dne 3. 4. 2019
ŢUPAN JURIJ BORKO, l.r
Na podlagi 13. člena Statuta občine Središče
ob Dravi ( Uradno glasilo občine Središče ob
Dravi št. 4/16 ) je občinski svet na svoji 4. redni
seji dne 3. 4. 2019 sprejel naslednji
SKLEP
o objavi javnega razpisa za podeljevanje
proračunskih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeţelja
1. člen
Objavi se Javni razpis za dodeljevanje
proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
podeţelja v Občini Središče ob Dravi za leto
2019.
2. člen
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Skupna višina sredstev namenjenih za
pospeševanja kmetijstva v letu 2019 znaša
Ukrepi:

15.000,00 €
Razpišejo se naslednji ukrepi
Višina
sredstev

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
1. Pomoč za naloţbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
– Podukrep 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
– Podukrep 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
2. Pomoč za naloţbe v predelavo in trţenjem kmetijskih in ţivilskih proizvodov ter
naloţbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji –de minimis
OSTALI UKREPI OBČINE
3. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeţelja

10.700 EUR

4.000 EUR

300 EUR

Priznani stroški, ki so upravičeno so do
1.1.2019 do dneva odpiranja vlog.
Zbiranje vlog se zaključi z 29. 06. 2019.
V kolikor sredstva ne bodo porabljena se
razpis podaljša.
3. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem
glasilu Občine Središče ob Dravi.

Številka: 03230-2/2019-7
Središče ob Dravi, dne 3. 4. 2019
ŢUPAN JURIJ BORKO, l.r

Na podlagi 13. člena Statuta občine Središče
ob Dravi ( Uradno glasilo občine Središče ob
Dravi št. 4/16 ) je občinski svet na svoji 4.
redni seji dne 3. 4. 2019 sprejel naslednji

Objavi in razpiše se javni razpis za
dodeljevanje
proračunskih
sredstev
za
spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini
Središče ob Dravi za leto 2019.

SKLEP
2. člen
Skupna višina sredstev namenjenih za razvoj
gospodarstva v letu 2019 znaša 15.000,00 €.
Razpišejo se naslednji ukrepi

o objavi javnega razpisa za podeljevanje
proračunskih sredstev za spodbujanje
razvoja gospodarstva
1. člen

1. Spodbujanje začetnih investicij in
investicij v razširjanje dejavnosti in
razvoj – 7.000,00 €
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2. Spodbujanje odpiranja novih delovnih
mest in samozaposlovanja – 5.000,00
€
3. spodbujanje
izobraţevanja,
usposabljanja in promocije na področju
podjetništva- 1.000,00 €
4. spodbujanje prijav podjetij na razpise –
1.000,00 €
5. spodbujanje projektov inovacij 1.000,00 €

Na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem
premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih
skupnosti ( Uradni list RS, št. 11/18 ) na
podlagi 2. in 3. člena Uredbe o stvarnem
premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18 ) ter 13.
člena Statuta občine Središče ob Dravi (
Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št.
4/2016) je Občinski svet na svoji 4. redni seji
dne 3. 4. 2019 sprejel naslednji

Prvo odpiranje prispelih vlog se opravi
03.06.2019.
Zbiranje vlog se zaključi z 26.09.2019, oz. ob
porabi sredstev.
Priznajo se stroški od 1.1.2019 do dneva
odpiranja vlog.

Dopolnitev sklepa
o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega
premoţenja
občine Središče ob Dravi za leto 2019

1.
S tem sklepom se določi Letni načrt
pridobivanja nepremičnega premoţenja občine
Središče ob Dravi za leto 2019 (v nadaljevanju
letni načrt)

3. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem
glasilu Občine Središče ob Dravi.
Številka: 03230-2/2019-8
Središče ob Dravi, dne 3. 4. 2019
ŢUPAN JURIJ BORKO, l.r

2.
Letni načrt iz prejšnjega člena se določi v
orientacijski vrednosti 83.562,72 EUR.
3.
Letni načrt iz prejšnjega člena vključuje
naslednje nepremičnine:
izmera
Lastnik
Predvidena
v m2
sredstva v €
1441 Čavničar, Habjanič,
5.000,00
Kočevar, Krničar,
Puklavec, Rakuša
Zebec
1000 Trstenjak Ivanuša
4.000,00

Lokacija, parc. št. vrsta
nep.
35/44, 35/32, 35/26, 35/30,
35/38, 35/41, 35/28, 35/35,

K.o

Šalovci

3.

JP 803-601 – 566/3 del
ceste
553/4 zemljišče

Vodranci

2400

Čurin

5.000,00

4.

2441 stanovanje 1/15

Središče

90

Jesih,

2.660,00

5.

1669/4, 1662/1, 1663/3,
1691/51, 1670/3, 1675/3,
1691/53

6.

2375

Središče –
odkup za
izgradnjo
ceste
Središče

Zap
št.
1.

2.

Obreţ ,
cesta
Javna pot

4.
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu občine
Središče ob Dravi in začne veljati naslednji dan
po objavi in je sestavni del proračuna občine
Središče ob Dravi za leto 2019.

2871

367

Horvat, Kovač, Majč,
Podgorelec,
SKZGRS

21.596,72

Stanovanjska hiša

45.000,00

Za izdajanje in tiskanje je odgovorna
direktorica občinske uprave: Jelka Zidarič
Trstenjak

Številka: 03230-2/2019-9
Središče ob Dravi, dne 3. 4. 2019
ŢUPAN JURIJ BORKO, l.r
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