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VSEBINA
286. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na obmocju obcine Maribor

286

KRAJINSKI

PARKI

Na pOdla i 18. in 19. cl. Zakona o naravni in kulturni
dediscin Ur. 1. SRS št. 1181, 42/86, 8/90 in Ur. 1. RS
št. 26/92,
~ 2. .odstavka6. cL, 15. in 19. cl. Statuta .obcine
Maribar (MUV, št. 16/90) je Skupšcina .obcineMaribar na KP 1 Krajinski park DRAVA
28. seji zbara združenega dela dne 5. 11. 1992,na seji zbara
krajevnih skupnasti dne
5. 11. 1992 in na 30. seji Lakaeija:
Krajinski park Drava sega v maribarski .obcin ad Malecniškega
družbenapaliticnega zbara dne 19. 11. 1992, sprejela:

-

mastu da meje z .obcina Ptuj.

o D L O K
O RAZGLASITVINARAVNm ZNAMENITOSTINA
OBMOCJU OBCINE MARIBOR
L SPLOŠNE DOLOCBE

.

Pa desnem bregu Drave meja pateka ad Malecniškega mastu
severna ab kanalu HC Zlatalicje pa severnem rabu ceste s pare. št.
3168 v ka. Pabrežje da meje s ka. Zrkavei.
Meja gre dalje ab kanalu pa severnem rabu ceste pare.št. 925
da zacetka naselja Zrkavci.

1. clen

Meja parka .obide naselje taka, da pateka pa severnem rabu ceste
s pare.št. 884/2, tece dalje pa severnem rabu ceste s pare.št. 912/
1 do parcele št. 206, ki leži severna ab njej. Dalje pateka meja
pa južnem rabu ceste s pare, št. 910 ter dalje pa vzhadnem
robu ceste s pare.št. 1965 da stražunskega kanala (pare.št. 2498)
ter pa njem nizvadna da parcele 138/2 na njegavem desnem
2. clen
bregu, in dalje prati jugu taka, da sa v parku abadne pare.
Naravne znamenitosti razglašenes tem .odlakam,sa pa svaji št. 138/2, 137/2, 136/2 in 2, do ceste s pare. št. 2454/1, pa
namembnasti in pamenu KRAJINSKI PARKI, NARAVNI njenem zahadnem rabu da ceste s pare. št. 2456/5 ter pa njenem
REZERVATI, NARAVNI SPOMENIKI IN SPOMENIKI zahadnem rabu da križišca z Dupleška cesta (pare.št. 2456/1).
OBLIKOVANE NARAVE.
Dalje gre meja pa zahadnem rabu ceste s pare. št. 1984/1 da
adeepa ceste s pare. št. 2460 ter pa njenem zahadnem robu
da parcele 1612/1 taka, da ta parcela leži v parku. Dalje pateka
II. RAZGLASITEV NARAVNm ZNAMENITOSTI TER PRAVIC meja pa k a. Miklavž na Dravskem palju, pa vznožju nasipa
IN DOLŽNOSTI
.
kanala (pare.št. 2043), nizvadna, taka da zajame abmacje
studencev in studencnie pad kanalom, da prvega mostu cez
3. clen
kanal. Od tu dalje pateka meja pa zgarnjem robu dravske
V tem adlaku razglašene naravne znamenitasti
imaja terase akrag naselja Miklavž, pa severnem rabu ceste s pare.
št. 2063. Mima miklavške cerkve pa severnem robu ceste
sestavljen .opis iz naslednjih delav:
pare.št. 2063 da Miklavškega ribnika, ad tam proti jugu pa
natancna .oznacba znamenitasti, lakacija,
vzhadnem rabu ceste s pare. št. 206 da glavne ceste Maribar- lastnasti, ki utemeljujeja njena razglasitev,
režim njenega varstva, .omejitve in prepavedane pasege na Ptuj in pa njenem severovzhadnem robu da naselja Rašnja. Pri
tem pride na obmacje k a. Loka pri Rašnji. Glavna cesta
znamenitastih in nepasredni akalici.
meja zapusti po severnem rabu lakalne ceste s pare. št. 1336/
4. clen
1 v Rašnji. Dalje pateka meja po
severnem robu
ceste
s pare. št. 1400/1 da adeepa ceste s pare. št. 1401 in pa njenem
Za naravne znamenitasti se razglasija:
Z namenam,
da bi jih .ohranili in zagatavili pasebna
(lružbena varstva naravnih znamenitasti, razg1ašama za naravne
znamenitasti tiste nepremicne delne naravne dedišcine na
abmacju .obcine Maribar, ki imajapasebna znanstvena, estetska,
kulturna ali zgadovinska vrednast.

-
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severnem robu do meje s k. o. Starše. V k. o. Starše
poteka meja dalje po severnem robu ceste 661/1 in dalje po
vzhodnem robu Ceste s št. 187/2 do glavne ceste Maribor Ptuj in po njenem (pare.št. 656/1) severnem robu do meje s
k. o. Zlatolicje. Meja se nadaljuje v k.o. Zlatolicje po severnem
robu glavne ceste Maribor - Ptuj s pare. št. 1472 do naselja
Zlatolicje. Tega meja obide po severne!llrobu ceste s pare. št.
1474, po severnem robu ceste s pare. št. 517 in po vzhodnem
robu ceste s pare. št. 191 in 1478 do glavne ceste Maribor
Ptuj in po njenem severnem robu do meje .z obcino Ptuj.
Po levem bregu Drave meja poteka od Malecniškegamostu v
k. o. Orešje po južnem robu ceste s pare. št., 270 do meje s
k. o. Malecnik. V k. o. Malecnik poteka meja po južnem robu
ceste s pare. št. 212/2do meje s k. o. Celestrina.V k. o. Celestrina
poteka meja po južnem robu ceste s pare. št. 282. Nato meja
preide na obmocje k. o. Trcova in poteka po zahodnem robu
cest s pare. št. 657/2, 207/3, 210/3, 209/2, 215/4, 657/4 in 651/
1 do meje s k. o. Zgornji Duplek. V k. o. Zgornji Duplek meja
parka poteka po zahodnem robu ceste s pare. št. 1124/1 do
križišca v Zgornjem Dupleku, kjer zavije cesta na most preko
Drave. Od križišca dalje poteka meja po zahodnem robu ceste
s pare. št. 1124/2 in 1124/3 do meje s k. o. Spodnji Duplek.
V k. o. Spodnji Duplek poteka meja po južnem robu cest s pare.
št. 963 do mosta cez mlinskipotok in nato po južnem robu ceste
s pare. št. 966/2 in 967/1 do meje s k. o. Dvorjane.
.
V k. o. Dvorjane meja poteka po južnem robu ceste s pare.
št. 597 in ceste s pare. št. 613 do odeepa ceste s pare. št. 597/
2 in po njenem južnem robu do meje s k. o. Vurberk.
V k. o. Vurberk poteka meja parka po južnem robu ceste s pare.
št. 428 in zahodnem robu ceste s pare. št. 430/1do meje z obcino
Ptuj.

-

Opis:
Obmocje krajinskega parka Drava obsega staro strugo Drave in
pokrajino ob njej med Mariborom in Ptujem. To obmocje
predstavlja enega zadnjih delov naravne struge reke Drave, ki
obsega ekološko in naravovarstvenonajvrednejše biotope (stara
struga, studencnice z izviri ter poplavni gozdoviin logi). To so
rastišca redke in ogrožene flore in favne, ki so po domaci in
mednarodni zakonodaji deležna posebnega varstva.
Obmocje obsega tudi rastišci Rakitovea pri Miklavžuin pri
Dupleku ter gozdni rezervat Zlatolicje.
Ovrednotenje:
Obmocje stare struge Drave predstavlja stanje, ki je kljub delno
spremenjenemu vodnemu režimu (HE Zlatolicje) blizu naravnemu.
Odlikuje ga velika krajinska slikovitost in pestrost obvodnih
biotopov, življenjskih prostorov številnih rastlinskih in živalskih
vrst.
Varstveni režim:
Krajinski park Drava je namenjen ohranitvi znacilnega tipa
obrecne kulturne pokrajine, ki se je tu izoblikoval, ter ohranitvi
naravnih karakteristik Drave in ostalih objektov in obmocij
naravne dedišcine. Na obmocju krajinskega parka Drava je
predvideno ohranjanje teh znacilnosti z ustrezno, tradicionalno
kmetijsko in gozdarsko rabo prostora
ter takšnim urejanjem
vodnih površin, ki je v skladu z njihovimi ekološkimi in
estetskimi znacilnostmi.
krajinsko
Da bi to dosegli je na obmocju krajinskega parka Drava potrebno
upoštevati naslednje omejitve in je prepovedano:
graditi zgradbe v poplavnem pasu reke Drave
graditi izven strnjenih naselij; dovoljeno je graditi na podlagi
veljavnih zazidalnih nacrtov ter v sklopu obstojecih kmetij.
Gradnje morajo biti usklajene z lokalnimi znacilnostmi
urbanizacije, arhitekture in stavbarstva;
- graditi vodne zbiralnike za pridobivanje energije;
urejati in vzdrževati vodne in obrežne površine na nacin, ki
ni v skladu z njihovimi ekološkimi

-

-

-

-
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in krajinsko estetskimi znacilnostmi;
- izvajati vecje hidromelioracije, agromelioracije in komasacije;
- odlagati ali odmetavati odpadke vseh vrst izven za to dolocenih
in ustrezno urejenih mest in kakršnokoli onesnaževanje voda;
locirati trajna odlagališca odpadkov;
- izkorišcanje gramoza in mivke izven za to dolocenih in ustrezno
urejenih mest;
posegati v kmetijsko zemljišce tako, da se s tem bistveno
spremeni izgled krajine;
spreminjati namembnosti zemljišca brez vsklajevanja in soglasja
Zavoda za varstvo naravne
in kulturne dedišcine;
uporabljati agrokemicna sredstva za zatiranje in unicevanje
rastlin in živali zunaj obdelovalnih površin;
- povzrocati stalne vibracije in eksplozije;
v gozdovih sekati na golo in vnašati Iieavtohtone rastlinske vrste;
naseljevanje tujih rastlinskih in živalskih vrst v prosto n;lrilVO;
trajno odstninjevati drevesnQ in grmovno vegetacijo izven
gozdov (posamicna drevesa, mejice, zarast ob potokih in jarkih
...). Dovoljeno je tradicionalno gospodarjenje s to zarastjo
in vzdrževanje mejie in obvodne zarasti.
V gozdovih krajinskega parka je obvezno strokovno odkazilo in.48r.
gospodarjenje na nacin, ki ohranja naravne ekološke karakteristike"
gozdov.

-

-

Posegi na obmocju krajinskega parka so možni le s predhodnim
soglasjem Zavoda za varstvo naravne in kulturne dedišcine
Maribor in na podlagi sprejetih prostorskih izvedbenih aktov.
Na obmocju naravnih znamenitosti, ki ležijo znotraj parka, veljajo
poleg varstvenega režima za krajinski park še varstveni režimi,
ki so predpisani za vsako naravno znamenitost posebej.
Namembnost:
Rekreacijska, biotopska, spomeniška.
Vris:
PKN 1 : 5000, listi Maribor 4, 14, 15, 25, 26, 35, 36, 37, 3~,
47 in 48.

- HRASTOVEC

KP 2 - Krajinski park KAMENŠCAK
Lokacija:

~

Od meje z obcino Lenart poteka meja parka po meji med k.
o., Grušova in k. o. Metava tako, da parcele k. o. Metava ležijo
v parku. Meja nato zavije proti jugu po zahodnem robu ceste
s pare. št. 687/1 do meje med k. o. Metava in k. o. Zimica
in gre po tej meji do ceste s pare. št. 704 v k. o. Metava
in po njenem severnem robu do parcele 409/1, ki leži na
njeni južni strani. Dalje meja poteka tako, da so obodne parcele
parka 409/1, 452, 453, 422, 423/1, 424/1, del ceste s pare. št.
702, ki jo meja precka, 456/2, 456/6 in 685/2.
Meja nato precka cesto Metava - Pecice s pare. št. 711, in gre
dalje po Ziteckem potoku (pare. št. 708/1, 708/2 in 708/3)
do katastrske meje s k. o. Završka vas in po tej meji proti zahodu
do parcele 150/5 k. o. Završka vas. Dalje meja poteka do meje
s k. o. Zgornji Duplek tako, da so v parku obodne parcele
150/5, 178/1, 176/2 in 177 k. o. Završka vas, ter po meji med
k. o. Završka vas in, k. o. Zgornji Duplek do ceste Malecnik
Duplek (pare. št. 1124/1, k. o. Zg. Duplek) ter po njenem
zahodnem robu do konca te parcele (pri mostu cez Dravo). Meja
nato zavije proti severovzhodu tako, da so parku obodne parcele
20/3, 20/1, 550, 555, 556, del ceste s pare. št. 1122/1, ki jo
meja precka, 560/2, 56112, 564/2, 568/1, še en del ceste s pare.
št. 1122/1, ki jo meja znova precka, 802/1, 801, 79911, 793,
789, 788, 784/1, 774, del
ceste s pare. št. 1115/4, ki jo meja precka, 772, 827/1, 754, 751,
843, 845/1, 848/1, 848/2, del 849/5, ki jo meja precka, 849/

-
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1, 849/2 in 851. Meja nato precka cesto Zgornji DuplekMetava (pare. št. 1116), zajame obodne parcele 903, 909 in 908,
precka Žitecki potok (pare. št. 1132/3 in tece ob obodnih parcelah
1092/1, 109111, 1091/2,1084/1, 109214 in 1092/3 do meje s k. o.
Završka vas ter po meji proti severu do parcele 270/3 v k. o.
Završka vas. V k. o. Završka vas so obodne parcele parka
naslednje: 220/2, 220/1, 219/1, 219/4, del ceste s pare. št. 396/
1, ki jo meja precka, 219/5, 269, 225/6, 226/2, 22515, 369/2, 225/
2, 225/1, 266, 264, 250 in 22712.
Meja nato preide na obmocje k. o. Zimica, kjer so obodne parcele
189/1, 190/2, 190/1 (del) in 191/3. Dalje meja poteka po
severnem robu ceste s pare. št. 993/1 proti zahodu do odcepa
ceste s pare. št. 990/1, po njenem severnem robu do ceste
s pare. št. 713/2 oz. do meje s k. o. Zgornja Korena in po
tej meji proti severovzhodu do meje s k. o. Jablance. V k.
o. Jablance gre meja po zahodnem robu ceste s pare. št. 5951
1 do odcepa ceste s pare. št. 594/1, po severnem robu te
ceste do odcepa ceste s pare. št. 593 ter po njenem severnem
robu do parcele 461, ki leži ob tej cesti. Dalje poteka meja do
obcinske meje tako, da so v parku obodne parcele 461, 463,
443/2,443/1,419 in 414/1 ter po obcinski meji do izhodišcne tocke.
.OPis:
Obmocje predstavlja del t. i. osamelega krasa, ki se razteza med
Duplekom na jugozahodu in Hrastovcem na severovzhodu. Gre
za 1 - 2 km širok pas tortonskega apnenca, ki gradi v obliki
podolgovat veckrat prelomljene, do 100 m debele plošce vrhove
Huma, Zimicnika in Kamenšcaka in ki se pri Zgornjem Dupleku
in pri Hrastovcu spusti tudi pod usedline Dravskega polja
oziroma Pesnice. Za obmocje so znacilni razlicni morfološki in
hidrološki kraški pojavi. Najbolj številne so vrtace v obmocju
Kamenšcaka in Gocic. Številni so kraški izviri, ki jim domacini
pravijo izvirki ali zvrecine, nekaj ponikalnic in tudi manjše kraške
jame
(Volicina, Spodnji Duplek).
Ovrednotenje:
Prepletanje kraških pojavov z znacilnostmi slovenskogoriške
pokrajine dajejo obmocju še posebno naravovarstveno vrednost.
Varstveni režim:

-

Na obmocju krajinskega parka Kamenšcak Hrastovec je
aPrepovedano:
.
graditi vecja urbana naselja, naselja pocitniškihhišic, turisticna
središca in industrijske objekte;
graditi izven strnjenih naselij; dovoljeno je graditi v sklopu

-

obstojecih kmetij;
graditi objekte, ki niso usklajeni z lokalnimi znacilnostmi
urbanizacije, arhitekture in stavbarstva;

-

-

urejati in vzdrževati vodne površine na nacin, ki ni v skladu
z njihovimi ekološkimi in krajinsko estetskimi znacilnostmi;
izvajati vecje hidromelioracije in komasacije;

-odlagati

ali odmetavati odpadke vseh vrst izven za to dolocenih

in ustrezno urejenih mest in kakršnokoli onesnaževanjevoda;

- locirati

trajna odlagališca odpadkov
(kamnolomi, površinski in poctzemnikopi);

-izkorišcanje rudnin

- posegativ kmetijskozemljišcetako, da se s

Namembnost:
Spomeniška, rekreacijska.
Vris:
PKN 1 : 5000, listi Maribor 15, 16, 17, 25, 26, 27.

KP 3 . Krajinski park RACKl RIBNIKI. POŽEG
Lokacija:
Krajinski park Racki ribniki

dva dela

- Požeg

deli železniška proga na

Obodne parcele vzhodnega dela so
- v k. o. Ješenca 386/2, 385/2, 384/2, 383/2, 382/1, 381,
406/2, 407/2, 410/2, 41112, 357,
356/3, 356/2, 102312, 355/1, 353/2, 334/5, 322, 329, 326/1, 326/
2, 320, 317, 314, 311, 308, 306, 302 in 301
Meja se nadaljuje v k. o. Race, kjer so obodne parcele: 1424/
3, 1424/1, 1425/40, 1425/88,
1425/38, 1425/36, 1425/34, 1425/33, 1425/32, 1425/31.
Meja seka parceli 1425/15 in 149111.Nadaljnje obodne parcele
so: 1423/1, 1421/1, 1490/2, 1416/1, 1415/4, 1492/2, 1415/2, 14141
2, 1393, 84/1, 1389/3, 1388/3, 1387/2, 1386/2, 1385, 1382,
1381, 1380, 1377, 1376/1, 1376/2, 1373,1372, 1371/1, 1371/2, 1370,
139314.
- Meja se nadaljuje v k. o. Podova, kjer so obodne parcele: 1188
(del - do konca parcele 414, ki leži ob njej), 414, 1206, 4121
2, 410, 409, 408, 404, 404/4, 404/3, 486, 1154/2 (del), 488/
1 (del), 1151/1 (del), 629/3 (del) (parcele 488/1, 115111 in 629/
3 seka meja v ravni liniji med severozahodnim vogalom parcele
488/3 in z vogalom parcele 629/35 tako da so v parku severni
deli prepolovljenih parceL), 629/35, 1156/3 (del), 629/29,
629/20, 629/21, 629/10,
629/9, 62917, 1156/3 (del odcep
ceste proti. severozahodu.), 629/1,
629/5,
564/2,
5641
1, 562, 538/1, 1156/3, 629/23, 629/22, 52912, 528/1, 5271
'1, 526/1, 52511 in 524.

-

-

Omejitev zahodnega dela
Od meje z obcino Slovenska Bistrica poteka meja zahodnega
dela krajinskega parka Racki ribniki Požeg po vzhodnem robu
ceste s parcelnimi številkami 1009/1 in 1009/3. Ležece v k. o.
Ješenca. Dalje poteka meja po zahodnem robu potoka s parcelno
številko 1030/17 do regulacije s pare. št. 1046. To precka in se
nadaljuje tako, da vkljucuje v rezervat obodne parcele 968/1,
967 in 964.
Ob parceli 964 precka pot s številko 1008/2 in se nadaljuje po
južnem orbu poti s pare. št. 956/3 in 1006. Nadalje ležita v
rezervatu obodni parceli 384/1 in 383/1. Dalje poteka meja po
zahodnem robu železniške proge proti jugu do obcinske meje,
v zadnjem delu po k. o. Podova.

-

tem bistveno Opis:

spremeni izgled krajine;
spreminjati namembnostizemljišca brez vsklajevanjain soglasja
Zavoda za varstvo naravne in kulturne dedišcine Maribor;
uporabljati agrokemicna sredstva za zatiranje in unicevanje
rastlin in živali zunaj obdelovalnih površin;
v gozdovih sekati na golo;

-

-

- naseljevanje

Na obmocju naravnih znamenitosti, ki ležijo znotraj parka, veljajo
poleg varstvenega režima za krajinski park še varstveni režimi,
ki so predpisani za vsako naravno znamenitost posebej.

tujih rastlinskih in živalskih vrst v prosto naravo.

Posegi na obmocje krajinskegaparka so možni le s predhodnim
soglasjem Zavoda za varstvo naravne in kulturne dedišcine
Maribor in na podlagi sprejetih prostorskih izvedbenih aktov.

Na obeh straneh železniške proge med Racami in Pragerskim
leži vecji kompleks nižinskih gozdov (Peklarske goše, Grajevnik,
Mali in Veliki Tali, Raška goša). V gozdovih in na njihovem
obrobju je vecje število umetnih vodnih akumulacij: Racki
ribniki, ki jih uporabljajo za aktivno gojenje rib, stari Turnovi
ribniki v gozdu z rastišci redkih rastlin vodne praproti Marsilijevke
(Marsieta quadrifolia), jelovke (Elatine) in vodne blatnice
(Limosella aquatica), ribniki v Grajevniku, ki so v glavnem
ribolovni in zadrževalnik Požego
V Rackih ribnikih uspeva vodni orešek (Trapa natans).
Vodne površine predstavljajo življenjski prostor vodnih in
obvodnih živali in so zavarovane kot botanicni in zoološki NS.
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Od ptic tu med drugim gnezdijo copasta crnica (Aythia
fuligula), copasti ponirek (Podiceps
cristatus), mali ponirek (Podiceps ruficolis), crna liska (Fulica
atra) in zelenonoga tukalica
(Gallinula chloropus).
Ribniki so preletna postaja in prezimovališce ptic. Opaženih je
bilo 155 vrst ptic.
Razen ribnikov in gozdov so v obmocju krajinskega parka zajeti
še vlažni travniki z mejicami južno od akumulacije Požeg ter
vzhodno od rackih ribnikov, ki dopolnjujejo ekološko pestrost
celotnega zavarovalnega obmocja in so posebej zanimivi kot
prehranjevalno obmocje štorkelj (Ciconia ciconia), ki gnezdijo v
okolnih vaseh.
Ovrednotenje:
Zaradi razmeroma velikega deleža vodnih površin, ki jih obdajajo
gozdovi in vlažni travniki je celotno obmocje z veliko pestrostjo
habitatov, življenjski prostor vodnih in obvodnih živalskih in
rastlinskih vrst, predvsem pa pomembna ornitološka lokaliteta.
Varstveni režimi:
Krajinski

park

Racki

ribniki

-

Požeg je

namenjen

ohranitvi

1 do ceste s pare. št. 1481, po njenem južnem robu do parcele
44/2 ter po zunanjem robu obodnih parcel 44/2 ter 44/1 do
ceste Dravograd - Maribor s pare. št. 1416/1 ter po njenem
južnem robu do elektrarne Mariborski otok.
Po desnem bregu Drave poteka meja parka od obcinske meje
z obcino Ruše proti vzhodu po zunanjem robu obodnih parcel
v k. o. Laznica: 382, 140, 120/3, 8511, 85/2, 73/2. ter dalje
po južnem robu ceste s pare. št. 377/5 do parcele 4114, ki leži
ob njej. Do meje s k. o. Limbuš zaobjame še obodne parcele
39/5, 39/4, 38/3, 3713,377/4 in 3714.v k. o. Limbuš sta nadaljnji
obodni parceli 99111 in 140, dalje pa gre meja po severnem
robu ceste s pare. št. 120/1. Nadalje poteka meja po zunanjem
robu parcel 154/1, 155/1, 991/1 (Drava), 99118 in 157/1. Meja nato
precka cesto s pare. št. 970/6 in dalje tece po južnem robu parcele
št. 315 ter dalje proti vzhodu tako, da so obodne parcele parka
172, 175, 176, 180, 181, 182, 183, 184, 188,189,190, 191, 195, 198,
199, 201, 202, 207 in 208.
Meja se nadaljuje v k. o. Studenci. Po severozahodnem robu
trase visokonapetostnega daljnovoda precka parcele 5, 6, 7 in
8/1. Parceli 8/2 in 8/3 sta nadaljnji obodni parceli parka.
Meja nato precka parcelo 2/2, katere zahodni del je v parku,
in poteka dalje po zunanjem robu obodnih parcel 3, 212 in 21

pronaravne kulturne krajine, ki se odlikuje z veliko ekološko 1 do elektrarne Mariborski otok.
pestrostjo na majhnem prostoru. To jem ogoce ohraniti z
nadaljnjo tradicionalno rabo in gospodarjenjem,potrebno pa je Opis:
upoštevati naslednje omejitve in sicer je prepovedano:
Akumulacijsko Mariborsko jezero je nastalo z zajezitvijo reke

- graditi stavbe razen v sklopu obstojece kmetije;
- graditi objekte, ki niso usklajeni z lokalnimi znacilnostmi
arhitekture in stavbarstva;
- izvajati vecje hidromelioracije, agromelioracije in komasacije;
- odlagati ali odmetavati odpadke vseh vrst izven za to dolocenih
in ustrezno urejenih mest ter kakršnokoli onesnaževanje voda;
trajna odlagališca odpadkov;
izkorišcanje rudnin (gramoznice, peskokopi, glinokopi);

- locirati
-

-

.

Drave z elektrarno Mariborski otok. Severna obala med Dravo

in cesto Maribor

- Dravograd

je delno pozidana,

delno kmetijsko

izkorišcena ter delno izrabljena v rekreacijske namene. Ob obali
je vec colnarn ter gostinskih objektov, prav tako tudi na južni
obali, ki pa je skoraj v celoti obrašcena z gozdom. Na vec mestih
nastajajo plitvine, ki jih porašca obvodno
rastlinje in
predstavljajo zanimiv obvodni življenjski prostor.

Posegati v kmetijsko zemljiške tako, da se s tem bistveno Ovrednotenje:
spremeni izgled krajine;
Mariborsko jezero

- spreminjati

namembnosti zemljišca brez vsklajevanja in soglasja

Zavoda za varstvo naravne in kulturne dedišcine Maribor;

- uporabljati

agrokemicna sredstva za zatiranje in unicevanje
rastlin in živali zunaj obdelovalnih

površin;
povzrocati stalne vibracije in eksplozije;

z okolico je pomembno mariborsko
rekreacijsko obmocje. S svojo krajinsko podobo, gozdovi, ki ga
obrobljajo na desnem bregu ter nastajajocimi obvodnimi biotopi
ter plitvinami predstavlja tudi naravovarstveno pomembno
obmocje.

.

-v gozdovih sekati na golo in vnašati neavtohtone rastlinske vrste;

Varstveni režim:
Na obmocju krajinskega parka Mariborsko jezero je prepovedano :

(posamicna drevesa, mejice, zarast ob potokih in jarkih ...).
Dovoljeno je tradicionalno gospodarjenje s to zarastjo in
vzdrževanje mejic in obvodne zarasti.
-

obstojecih turisticnih objektov je možna le na osnovi verificiranih
prostorov izvedbenih nacrtov;
graditi stanovanjske objekte, razen v sklopu obstojecih kmetij;
graditi objekte, ki niso usklajeni z lokalnimi znacilnostmi
arhitekture in stavbarstva.
- urejati in vzdrževati vodne površine in obrežja na nacin, ki ni
v skladu z njihovimi ekološkim in krajinsko estetskimi
znacilnostmi
odlagati ali odmetavati odpadke vseh vrst izven za to dolocenih
in ustrezno urejenih mest;
locirati trajna odlagališca odpadkov;
izkorišcanje gramoza;
posegati v kmetijsko zemljišce tako, da se s tem bistveno
spremeni izgled krajine;
spreminjati namembnosti zemljišca brez usklajevanja in soglasja
Zavoda za varstvo naravne in kulturne dedišcine Maribor;
uporabljati agrokemicna sredstva za zatiranje -in unicevanje
rastlin in živali izven obdelovalnih
površin;

-naSeljevanje tujih rastlinskih in živalskih vrst v prosto naravo; - graditi vecja urbana naselja, pocitniške hišice in industrijsk
- odstranjevatidrevesnoin grmovnovegetacijoizven gozdov objekte. Ureditev in dograditev

Namembnost:
Biotopska. -

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ptuj 3 in 4.
KP 4 - Kn\jinski park MARIBORSKOJEZERO

-

Lokacija:
Krajinskipark Mariborskojezero obsega reko Dravo z obrežnim
pasom med obcinsko mejo z obcino Ruše in elektrarno
Mariborski otok.
Po levem bregu Drave poteka meja parka od obcinske meje
z obcino Ruše po južnem robu ceste Dravograd-Maribors pare.
št. 193/1 in 19312v k. o. Jelovec do Bresterniškegamostu. Tu - voziti se po Dravi s plovili na motorni pogon;
pranje avtomobilov ter izpiranje cistern od gnojevke in škropiv;
zavije proti severu po vzhodnem robu ceste s pare. št. 198/1.
vožnja z osebnimi vozili, motornimi kolesi in kolesi spomožnim
Dalje poteka meja po zunanjem robu obodnih parcel 120/3,122
in 203/1, precka Bresterniški potok in se nadaljuje na teritoriju motorjem izven javnih prometnih površin;
k. o. Bresternica po zunanjem robu obodnih parcel 63211in 6301 - povzrocati stalne vibracije in eksplozije.

-

-
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V gozdovih znotraj krajinskega parka velja režim
zelenega pasu.

za gozdove

Posegi na obmocju krajinskega parka so možni le s predhodnim
soglasjem Zavoda za varstvo naravne in kulturne dedišcine
Maribor in na podlagi sprejetih prostorskih izvedbenih aktov.
Namembnost:
Rekreacijska.
Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 10 in Maribor 1.

Ovrednotenje:
lareninski dol je znacilni del zahodnih Slovenskih goric, kjer se
združujejo naravne znamenitosti z elementi kulturne krajine v
harmonicno celoto nacionalnega in celo mednarodnega pomena.
Varstveni režim:
Na obmocju krajinskega parka lareninski dol je

- graditi

vecja urbana naselja, naselja pocitniških

gredišca in industrijske objekte;
graditi izven strnjenih naselij; dovoljeno je
obstojecih kmetij

-

graditi

objekte,

ki niso

usklajeni

prepovedano:
hišic, turisticna

graditi v sklopu

z lokalnimi

znacilnostmi

urbanizacije, arhitekture in stavbarstva;

- urejati
KP 5 - Krajinski park JARENINSKI DOL
Lokacija:
Del krajinskegaparka lareninski dol, ki leži v obcini Maribor
obsega dele katastrskih obcin Vosek, Pernica in Vukovje.
V k. o. Vosek poteka meja parka od obcinske meje tako, da
A!Jrecka cesto s pare. št. 371/1 in dalje poteka proti jugovzhodu
-tako,
da so v parku obodne parcele 128, 9812, 98/1, 101/2, 103,
125, 124,154/1, 154/2, 171/3 in 36911. Meja nato seka cestno
parcelo št. 369/2 in se nadaljuje tako, da so v parku obodne
parcele 264/1, 265/3, 26515, 282, 281, 279/1, 27912, 278/2, 278/
1, 302, 295, 313/4 in 313/1. Meja precka glavno cesto Maribor
Lenart (pare. št. 379/1) in se nadaljuje po njenem južnem
robu do meje s k. o. Pernica, pri utoku Pesnice v jezero
Pernica. Nadaljnji obodni parceli parka sta 364 in 368 k. o.
Pernica, dalje pa poteka meja po k. o. Dragucova: najprej seka
parcelo 706/1 (stara struga Pesnice) nato pa poteka tako, da so
v parku naslednje obodne parcele: 222, 223/1, 23211, del parcele
705, ki jo meja precka, 237, del parcele 234/3, ki jo meja precka
in parcela 234/3. Dalje poteka meja po k. o. Pesnica, in sicer
tako, da so v parku naslednje obodne parcele: 93/1, 107/2, 430,
107/3, 351/5, 109/3, 109/2, 109/4 in 110. Meja poteka dalje po
južnem robu ceste s pare. št. 350 proti vzhodu do parcele 62/
2 in ob njenem zahodnem robu do ceste s pare. št. 359, ki
jo seka, in dalje po zahodnem robu parcele št. 60/1 do ceste
s št. 360. Parceli 6212 in 60/1 sta robni parceli parka. Meja
nato seka cesto s pare. št. 360 in tece ob njenem vzhodnem
_o~u
proti jugu do konca parcele 49/1, tam pa zavije proti
~odu
in sledi katastrski meji med k. o. Pernica in k. o.
Ložane do tromeje katastrskih obcin Pernica, Vukovje in Ložane,
pri mostu cez regulirano Pesnico, ki izteka iz Perniškega jezera.
Od tu dalje poteka meja parka v smeri proti severu po obmocju
k. o. Vukovje tako, da so robne parcele parka: del parcele 1190
(Pesnica) gorvodno od mostu, 319/2, 323/2, 323/1, 324, 318/2, 318/
1, 305/1, 306/1 in 311/1. Dalje poteka meja po zahodnem robu
cest s pare. št. 1149 in 387/1, precka cestno parcelo št. 385/5
ter tece dalje proti severu do obcinske meje tako, da so v park
zajete probne parcele 5212, 52/1, 42/1, 3in 1.

-

Opis:
za relief Slovenskih goric so znacilne od severa proti jugu
potekajoce doline ali doli: Slatinski, Jareninski, Vukovski,
Jakobski dol. Med posameznimi doli se v blagih lokih nizajo
zleknjeni hrbti, "gorice". Na tem reliefu so mocni antropogeni
vplivi pokrajino specificno preoblikovali. Znacilna je nizka stopnja
gozdnatosti, ki je omejena na severna in izrazito strma pobocja.
Ostali svet, nižine in prisojna pobocja so obdelana v znacilni
razporeditvi kultru. V lareninskem dolu so znacilnosti zahodnih
Slovenskih goric še posebej jasno izražene in razmeroma dobro
ohranjene. Znacilna je tudi poselitev in stavbna dedišcina.
Vrednost Jareninskega dola dopolnjujejo veliki ribniki (Perniški
ribniki) ob prehodu Jareninskega dola v Pesniško dolino. Ribniki
so rastišce redkih rastlin, reliktni biotop ogroženih vodnih ptic
in mednarodno pomembna postaja na selitveni poti ptic seli1k.

in vzdrževati vodne

površine

na nacin,

ki ni v skladu

z njihovimi ekološkimi in krajinsko estetskimi znacilnostmi;
izvajati vecje hidromelioracije in komasacije;
odlagati ali odmetavati odpadke vseh vrst izven za to dolocenih
in ustrezno urejenih mest in
kakršnokoli onesnaževanje voda;
locirati trajna odlagališca odpadkov;

-

- izkorišcanjerudnin (kamnolomi,površinskiin podzemni kopi);
- posegati v kmetijsko zemljišce tako, da se s tem bistveno
spremeni izgled krajine;
- spreminjati namembnosti zemljišca brez vsklajevanja in soglasja
Zavoda za varstvo naravne in kulturne dedišcine Maribor;
- uporabljati agrokemicna sredstva za zatiranje in unicevanje
rastlin in živali zunaj obdelovalnih površin;

- v gozdovih sekati na golo;
- naseljevanje

.

tujih rastlinskih in živalskih vrst v prosto naravo.

Posegi na obmocju krajinskega parka so možni le s predhodnim
soglasjem Zavoda za varstvo naravne in kulturne dedišcine
Maribor in na podlagi sprejetih prostorskih izvedbenih aktov.
Na obmocju naravnih znamenitosti, ki ležijo znotraj parka, veljajo
poleg varstvenega režima za krajinski park še varstveni režimi,
ki so predpisani za vsako naravno znamenitost posebej.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Šentilj 45, 46 in Maribor 5, 6.

NARAVNI REZERVATI

NR 1 - STRUGA
Lokacija:
Pare. št.: 21O/1-del, 207/2-del, 23111-del, 232/1-del, 235/1-del,
236/1-del, 432-del, 237-del, 238/1-del, 228/8, 225/49-del, 225/35del, 225/36-del, 225/37-del, 225/38-del, 225/39-del, 225/40-del.
225/41-del, 228I7-del, 228/14-del, 238/2-del, 433/2-del, 268-del,
267-del, 266-del, 265-del, 264-del, 263-del, 228/41-del. 228/42del, 228/43-del, 271I4-del, 271/28-del, 271/29-del, 271/5-del, 271/
6-del, 271/7-del, 271/8-del, 228/44-del, 228/40, 228/11-del.
Opis:
Struga je rokav reke Drave in se v spodnjem delu (že v obcini
Ptuj) vanjo izteka, razen v sušnem obdobju, ko je povezava
prekinjena. Od okoliških poljedeljskih površin je Struga locena
z obojestranskim pasom bogate naravne grmovne in drevesne
zarasti.
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Ovrednotenje:
Eden redkih ohranjenih rokavov reke Drave, ki prica o njeni
spremenljivosti in razgibanosti v casu, ko še ni bila ujeta v kanal;
življenjski prostor številnih vodnih, obvodnih in drugih rastlin in
živali, zlasti ptic.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim za hidrološko, botanicno in zoološko
naravno dedišcino.
Namembnost:
Rezervatna, biotopska.
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 37.

NR 2 . Naravni in gozdni rezervat ZLATOLICJE
Lokacija:
Celotno varovano obmocje in vse navedene parcele ležijo v ~.
o. Zlatolicje.
Meja poteka od Dravske struge po katastrski meji med k. o.
Starše in k. o. Zlatolicje do parcele
715/62 ter nato proti vzhodu tako, da ležijo parcele
715/62,
715/60, 715/61, 715/8,
715/65,
715/68, 715/10 in 715/50 izven varovanega obmocja.
Meja dalje poteka po zgornjem robu obrasle brežine nad potjo
ob rokavu Drave, pri tem pa seka parcele 715/57, 715/2 in 715/
75. Severni deli teh parcel ležijo v varovanem obmocju. Nato
meja poteka ob parceli 715/3 tako, da ta leži v varovanem
obmocju, v nadaljevanju pa do struge Drave po mejah parcel
715/2, 715/57, 715/31, 715/30, 715/29, 715/28, 715/71, 715/
26, 715/25, 715/24, 715/23 in 715/1 tako, da navedene parcele
ležijo izven varovanega obmocja.
Omejitev varovanega obmocja zaokrožuje struga reke Drave.
Rokav reke Drave, ki sega v osrcje varovanega obmocja, je njegov
sestavni del, prav tako tudi prodišca ob Dravi in rokavu.
Del parcele 715/3, ki leži južno od Dravskega rokava porašca

gozd v starejši razvojni fazi. To je

NR 3 - MELJSKI HRIB
Lokacija:
Pare. št. 170/1, 235, 236 k. o. Orešje.
Opis:
Lapornata podorna stena Maljskega hriba je porasla
s
termofilnim rastlinjem. Med drugim
je tudi
pomembna
ornitološka lokaliteta, predvsem kot zbirališce ujed (9 vrst, od
katerih 3 tu gnezdijo).
Skupaj gnezdi tukaj 61 vrst ptic, med drugimi tudi pisana in siva
penica. 13 od teh je v rdecem seznamu ogroženih vrst Slovenije,
nadaljnjih 30 vrst pa se tu zadržuje izven gnezdilnega obdobja
ali tu prezimuje.
Ovrednotenje:
Edina laporna podorna stena z melišcem v okolici,
termofilne flore in pomembna ornitološka lokaliteta.

rastišce

Varstven režim:
Velja varstveni režim št. 1 za geološko naravno dedišcino,
varstverni režim št. 9 za zoološko naravno dedišcino in varstveni
režim št. 8 za botanicno naravno dedišcino.

.

Namembnost:
Spomeniška, rezervatna, biotopska, znanstveno raziskovalna.
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 4.

NARAVNI SPOMENIKI

.

ostanek prvotno razglašenega gozdnega rezervata. To površino
tudi nadalje obravnavamo kot gozdni rezervat in je namenjen
gozdarskim raziskavam.
Ostalo površino pa obravnavamo kot naravni rezervat.

Opis:
Pionirski obrežni gozd na rastišcu Salici-Populetumje bil izlocen
zaradi študija razvoja takšnega gozda. Prvqtno je bilo izlocenih
22,19 ha gozdov. Površina se je kasneje zaradi spreminjanja
struge reke Drave spreminjala. Celotna površina tega gozda leži
v poplavnem pasu reke Drave in je kljub odvzemu vode iz
Dravske struge za potrebe He Zlatolicje obcasnopoplavljena,kar
je bistvo in osnovni pogoj za njegov razvoj in življenje.
V rezervat je vkljucen še Dravski rokav ter nekaj prodišcv vseh
fazah zarašcanja.
Ovrednotenje:
Nižinski poplavni gozdovi so zaradi protinaravne uravnave tekocih
voda ter spreminjanja v polja,
plantaže ipd. svet, ki izginja. Hkrati je to pester ekosistem z
velikim bogastvom živalskih in rastlinskih vrst.
Varstveni režim:
Celotno obmocje je potrebno prepustiti naravnemu razvoju. Pri
tem je potrebno upoštevati varstveni režim za hidrološko in
varstveni režim za gozdno naravno dedišcino.
Namembnost:
Biotopska, znanstveno-raziskovalna,

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 48.

rezervatna.

NS 1

- FRAMSKI POTOK - hidrološki

naravni

spomenik

.

Lokacija:
Izviri in zgornji tok potoka so na obmocju k. o. Slivniško Pohorje.
Vzhodni krak izvira na parceli
335/1. Tece po tej parceli, nato po parceli 335/2 do meje s parcelo
340/9, po skupni meji parcel 340/9 in 335/2 ter nato po skupni
meji parcel 336/4 in 341. Precka cesto Maribor - Areh pri odcepu
za Belvi (pare. št. ceste 658 in 652). Nato gre po skupnih mejah
parcel 33612in 340/4, 336/2 in 33911,33911in 327/16, precka cesto
pare. št. 630, nato pa gre po skupnih mejah parcel 338 in 325/
2, 325/2 in 270, 270 in 325/1, 270 in 323/2.
Od tu dalje ima potok svojo parcelno številko: 639, do sotocja
z zahodnim krakom. Ta izvira na parceli 35214, tece preko parcel
349, 348/1 in 350. Dalje ima potok parcelne številke 640, 641

in 644 (pri sotocju obeh krakov.). .
Od sotocja dalje tece po meji med k. o. Slivniško Pohorje in
k. o. Planica (pare. št. 644 k. o.
Slivniško Pohorje), po meji med k. o. Rance in k. o. Planica
(pare. št. 623 k. o. Rance), po meji
med k. o. Rance in k. o. Kopivnik (pare. št. 622 k. o. Rance),
do meje s k. o. Fram.

~;~ski potok izvira v dveh krak.ih,pod koco Zarjo na višini
1050m in pri Kagerjevemdomu na višini 1080 m. Pod Starim
gradom se kraka združita. Celoten tok Framskega potoka je v
metamorfnih

kamninah, predvsem v muskovitno

-

biotitnem
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gnajsu, ki ga prekinjajo vložki kvarcita, marmorja in amfibolita.
Na enem takih amfibolitnih pragov je nastal 12 m visoki Framski
slap. Ob slapu je rastišce redkega nenavadnega Kamnokreca
(Saxifraga paradoxa). Ob južnem kraku, ki je zdaj zajet. Razen
1 km v zgornjem delu, kjer je ob potoku gozdna cesta, tece
do naselja Fram.
potok v naravnem okolju do nižine

-

Ovrednotenje:
Bolj ali manj neokrnjen pohorski potok v metamorfnih kamninah.
Na potoku je edini slap v mariborski obcini in eden redkih
na Pohorju; rastišce redke rastline Saxifraga paradoxa.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim za hidrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 40.

NS 4 - FRAMSKI SLAP (SLAP SKALCE)

- hidrološki

in

geomorfološki naravni spomenik
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 7 za hidrološko naravno dedišcino
in varstveni režim št.lO za geomorfološko površinsko naravno
dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna), rekreacijska.
Vris:
8PKN

1 : 5000, list Ruše 29, 30 in 40 ter Maribor 31, 41 in 42.

NS 2 . ZGORNJI DUPLEK - Kraški izvir - hidrološki naravni
spomenik
Lokacija:
Pare. št. 20/1 k. o. Zgornji Duplek.
Opis:
Potocek, ki se izliva v Dravo okrog 100 m pod Dupleškim
mostom na levem bregu, je dolg le slabih 200 m. Njegov
izvir je pod vznožjem Kamenšcaka, za trgovino na križišcu pri
mostu. Gre za tipicen kraški izvir, kar kažejo manjša izvirna
jama v apneneu ter apnencasto zaledje z drugimi kraškimi
tvorbami. Izvir je prirejen za lokalno oskrbo z vodo, vendar
je še precej v naravnem stanju.

Lokacija:
Pare. št. 339/1 in 327/16 k. o. Slivniško Pohorje.
Opis:
Na svoji poti po gnajsih naleti Framski potok na pregrado in
tršega amfibolita. Preko te pada kot
12 m visok slap. V skalah levo pod slapom raste redek nenavadni
kamnokrec (Saxifraga paradoxa). V okolici slapa je vec zanimivih
sklanih tvorb.
Ovrednotenje:
Je eden redkih pohorskih slapov, edini v mariborski obcini.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim za površinsko geomorfološko naravno
dedišcino za hidrološko naravno dedišcino in za botanicno
naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna), rekreaeijska.
Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 40.
NS 5. DRAVA- STARA STRUGA, hidrološki naravni spomenik

Ovrednotenje:
Je eden redkih kraških izvirov v tem delu Slovenije.
Varstveni režim:
"elja
varstveni režim za hidrološko in površinsko geomorfološko
naravno dedišcino. MoŽDo je vzdrževati in popravljati že urejen
odvzem dela vode za lokalno oskrbo.
Namembnost:
Spomeniška (priceva1na).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 25.
NS 3 . PLANICA - EBERLOV IZVIR . hidrološki naravni
spomenik
Lokacija:
Pare. št. 101 k. o. Planica.
Opis:
Tik ob Framskem potoku, pod kmetijo Zg. Ebed, ob zacetku
stare mlinšcice je mocan izvir. Zaradi marmorja in apnenca
v zaledju ima verjetno nekaj znacilnosti kraškega izvira.
Ovrednotenje:
Je eden redkih ohranjenih
izvirov.

(nezajetih)

mocnejših

pohorskih

Lokacija:
Pare. št. 267 k. o. Orešje, pare. št. 1097/4,3160/2k. o. Pobrežje,
pare. št. 218/1 in 218/2 k. o. Malecnik, pare. št. 904/1 in 901/
1 k. o. Zrkovci,pare. št. 284/1 k. o. Celestrina, pare. št. 660/
1, 30211,30212in 660 k. o. Trcova, pare. št. 2465 in 2455 k.
o. Dogoše, pare. št. 1136 k. o. Zgornji Duplek, pare. št.
1407/3, 1426, 1407/6 k. o. Rošnja, pare. št. 60211,24/6, 24/
7, 74/2, 79/1 k. o. Dvorjane, pare. št. 671/1 k. o. Vurberg, k.
o. Starše (pare. št. 671/2) in pare. št. 1499 k. o. Zlatolicje.
Opis:
Med Mariborom in Ptujem je Drava vrezala svojo strugo v
lastne prodnate nanose in izdelala sistem teras, ki jo spremljajo
na desnem bregu. V tem delu je ohranjeno naravno stanje struge,
zelo pa je spremenjen vodni režim. Zaradi izgradnje HE Zlatolicje
je znižan volumen pretoka in popacen
sezonski ritem
spreminjanja vodostaja. Le zelo velike vode, ki jih kanal ne
more prevajati še napolnijo staro dravsko strugo in ji dajo
nekdanji videz. Na obrežju in kot otoki v strugi Drave se
pojavljajo prodišca, ki predstavljajo skrajno specificen biotop, ki
je po svoji naravi prehodnega znacaja in podvržen hitrim
spremembam. Njihova eksistenca je pogojena .z ohranitvijo
naravnih karakteristik vodotoka.
Ovrednotenje:
Kljub spremenjenemu vodnemu režimu je to eden zadnjih delov
naravne struge reke Drave. Odlikuje ga velika krajinska slikovitost
in pestrost vodnih in obvodnih biotopov (prodišca).
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Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 7 za -hidrološko

naravno dedišcino.

Namembnost:
Spomeniška, rekreaeijska.

Vris:
PKN 1 : 5000, listi Šentilj 45 in Maribor 5 ter 6.
NS 8 - POŽEG - VODNA AKUMUIACQA - ornito)oški naravni
spomenik

Vris:
PKN 1 : 5000, listi Maribor 4, 14, 15, 25, 26, 36, 37, 47, 48.

NS 6 - SLIVNIŠKI RIBNIKI - zoo)oški in botanicni naravni
spomenik
Lokacija:
Pare. št. 32/6, 32/3, 30/2, 3212, 19/2, 19/1, 28/3, 28/2, 22,
24 in 23 k. o. Creta.
Opis:
Zahodno od ceste Slivnica Hoce so trije ribniki, kjer uspeva
vodni orešek (Trapa natans), v bližini pa evropska gomoljcica
(pseudostellaria europaea).
Zanimiva je tudi poplavna vegetacija.
Ribniki z okolico so življenjskiprostor žabe cesnovke(Pelobates
fuscus), ki je v Sloveniji redka
in ogrožena vrsta. Nahajališce v Slivniških ribnikih leži na
jugozahodni meji njenega areala v Sloveniji.

-

Ovrednotenje:
Življenjski prostor vodnih in obvodnih rastlin in živali; rastišce
redkega vodnega oreška, življenjski prostor cesnovke na robu
njenega areaIa.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 8 za botanicno naravno dedišcino,
varstveni režim št. 9 za zoološko naravno dedišcino in varstveni
režim št. 7 za hidrološko naravno dedišcino.

Lokacija:
Pare. št. 1060 k. o. Ješenca in pare. št. 1213 k. o. Podova.
Opis:
Zadrževalnikvisokihvoda potoka Reke (Morskegain Framskega
potoka) predstavlja pomemben sekundami vodni biotop,
življenjskiprostor in preletno postajo ter prezimovaIišccptic.
Ovrednotenje:
Je nadomestni vodni biotop, preletna postaja in prezimovališce
ptic.
Varstveni režim:
Na obmocju akumulacije Požeg ni dovoljeno:
loviti, preganjati in unicevati prostoživece ptice;
- približevati se gnezdišcem in prostorom, kjer se živali zadržujejo,
hranijo in razmnožujejo, v kolikor to ni nujno potrebno v zvezi
z delovanjem in vzdrževanjem akumulacije;
odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, v kolikor to ni
potrebno zaradi vzdrževalnih del
na objektu (košnja nasipa);
- povzrocati hrup, eksplozije ali vibracije na ožjem in širšem
obmocju od kjer seže njihov vpliv;
- umetno osvetljevati živali, njihova gnezdišca in bivališca;

-

.
.

-

- izvajatitakšna melioracijskain regulacijskadela v okolicikaterih

škodljive posledice bi bilo mogoce cutiti na ožji lokaliteti;
- onesnaževati površinske in podzemeljske vode, kar poslabšuje
pogoje na ožji lokaliteti;
- onesnaževati zrak s prahom, aerosoli ali strupenimi plini in tako
poslabšati življenjske pogoje živali na ožji lokaliteti;
Namembnost:
Dovoljeno je obratovanje in vzdrževanje akumulacije v skladu s
Biotopska, znanstveno raziskovalna, ucno-vzgojna, ribogojstvo "Pravilnikom o obratovanju, upravjanju in vzdrževanju akumulacije
.
Požeg".
(nujna uskladitev ribiških in naravovarstvenihinteresov).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 33.

Namembnost:
Biotopska in znanstveno raziskovalna.

NS 7 - OSTANKI STARE STRUGE PESNICE PRI PERNICI

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ptuj 3.

- zoo)oški in botanicni naravni

spomenik

Lokacija:
Pare. št. 706/1 k. o. Dragucova, pare. št. 368, 360, 354/2,357/
1, 357/2 in 354/1 k. o. Pernica.
Opis:
Pri Pernici je v dolžini približno 2 km ohranjena stara struga
reke Pesnice z znacilnim vijugavim
tokom in obvodno zarastjo. Tu je življenjskiprostor zelo
ogrožene vidre.
Ovrednotenje:
Edini ohranjeni del sicer reguliranega vodotoka; življenjski
prostor vidre.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 7 za hidrološko naravno dedišcino
in varstveni režim št. 9 za
zoološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška in rezervatna.

.'

NS 9 . MIKLAVŽ - IZVIRI IN RIBNIKI - hidro)oški, zoo)oški
in botanicni naravni spomenik
Lokacija:
Pare. št. 2469 k. o. Dogoše, izviri in studencice v k. o. Milavž,
pare. št. 2115, 2113, 2112, 2009,
2078, 2079, 2084, 2085, 2090, 2091, 2073, 2074, 2075, 2076,
2071, 2078, 2059, 2132-del, 2098-del, 2072-del, 2144-del, 2147del, 2148-del, 215I-del, 2I56-del, 2I57-del, 2I58-del, 216I-del,
2162-del, 2I65-del, 2I67-del, 217I-del, 2I70-del, 2309-del, 2340del, 2341-del, 2311, 2312-del, 2313-del, 2314-del, 2315-del, 2316del, 2317-del, 2318-del, 2319-del, 2320-del, 2321-del, 2322-del,
2323-del, 2324-del, 2325-del, 2326-del, 2327/2-del, 2328-del, 2329del, 2330-del, 233I-dcl, 2347-del, 2348-del, 2358-del, 2349-del,
2350-del, 235I-del, 2366-del in pare. ~t. 2435.
Ribniki s pare. št. 2065, 2899, 2070 m 2340 k. o. Miklavž.
Pare. št. 1404, 1405/1 k. o. Loka.

Opis:
. .
Izviri studencnie pod dduvlalno Dravsko teraso pri Miklavžu
so svojevrstni hidrološki fenomen, saj gre za pohorske vode,
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ki na prehodu na prodnato Dravsko polje poniknejo, pod teraso
pa ponovno pritecejo in se kot Miklavški potok pri Loki pri
Rošnji izlivajo v Dravo. Ob studencnicah z bogato vodno in
obrežno zarastjo se širijo trstišca. Urejenih je tudi vec ribnikov.
Ovrednotenje:
Izviri predstavljajo vir ciste vode, studencnice, potok in ribniki
zobvodno zarastjo ter trstišca
pomenijo izredno dragoceni biotop za ogrožene rastlinske in
živalske vrste. Izviri so svojevrsten hidrološki fenomen.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 7 za hidrološko, naravno dedišcino
in varstveni režim št. 9 za
zoološko naravno dedišcino in varstveni režim št. 8 za botanicno
naravno dedišcino.
Namembnost:
Biotopska, spomeniška.
Vris:
WKN

Bogati so z vodno in mocvirsko fauno in floro, v zgornjem ribniku
je rastišce vodne praproti marsilike (Marsilea quadrifolia), poleg
te v ribnikih uspevajo še jelovka (Elatine ), vodna blatnica
(Limosella aquatica) in vodni orešek (Trapa natans).
Ribniki so tudi pomembna ornitološka lokali teta tako pa so
pomembni tudi v casu jesenske in pomladanske selitve ptic. Od
živali lahko omenimo še dvoživke, ki imajo tu izvrsten življenjski
prostor. Ribniki služijo ribogojstvu in so podvrženi vcasih
neugodnemu režimu praznjenja.
Ovrednotenje:
Je nadomestni vodni biotop umetnega nastanka. Pomembna je
ornitološka loklaiteta, je življenjski prostor vodnih in obvodnih
rastlin in živali, rastišce marsilike, edino in zadnje od 12 dosedaj
ugotovljenih v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 9 za zoološko naravno dedišcino in
varstveni režim št. 7 za hidrološko
naravno dedišcino.Nujna je uskladitev ribogojskih in naravovarstvenih
ciljev. Prepovedan vnos neavtohtonih, predvsem fitotrofnih vrst
rib.

1 : 5000, list Maribor 25, 35 in 36.
Namembnost:

NS 10 - ZGORNJI DUPLEK. PODZEMSKAJAMA - Znanstveno raziskovalna, biotopska, ekstenzivno ribogojstvo.
geomorfološki in zoološki naravni spomenik
Lokacija:
Pare. št. 616 in 617 k. o. Zgornji Duplek.
Opis:
Jama se odpira v strmi steni nad Dravskimi terasami v višini
310 m tam, kjer so nekoc lomili kamenje litotamnijskega apnenca.
Jama ima 107 m prehodnih, meter visokih in širokih rovov, ki
so izdelani v kompaktnejšem skladu apnenca. Sredi krušljive stene
ima jama tri sekundarne vhode. Po svojem nastanku je
jama ponorna, kasneje pa je prešla v izvirno jamo, kot kažejo
starejši elipsasti rovi, ki so ob razpokah poglobljeni v do 5
m globoko vijugasto špranjo, kar je posledica izvirne kraške
vode. Jama je edino nahajališce jamskega hrošca (..................
subpanonious ).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ptuj 3 in 4.

NS - 12 - BREZJE - PTiCJI GOZD, GAJ - omitološki naravni
spomenik
Lokacija:
Pare. t. 529, 530, 601, 620, 621, 632, 633 k. o. Brezje in pare.
št. 622 in 623-del k. o. Zrkovci.
Opis:
Manjši mešan gozdic sredi polj. V njem se zadržuje in gnezdi
vecje število prostognezdecih ptic in duplarie. Kot dodatna
možnost za gnezdenje so v gozdu tudi umetna dupla in
gnezdilnice.

Ovrednotenje:

.e

najvecjijamski kraški objekt v tem delu Slovenije,edino Ovrednotenje:
Gozdic je ornitološka lokaliteta.
nahajališcejamskegahrošca.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 6 za podzemsko
geomorfološko
naravno dedišcino in varstveni režim št. 9 za zoološko naravno
dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška, biotopska.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 25.

Varstveni režim:
Možno je nekoliko prilagojeno gospodaIjenje z gozdom:

- v gozdu je

potrebno ohranjati posamezna stara in suha drevesa

(za Duplarice)
vsa dela v gozdu je potrebno opraviti izven gnezdilne
sezone, to je v zimskem casu.

-

Namembnost:
Biotopska, izobraževalna, rekreacijska.
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 14.

NS - 11 - RACE - TURNOV! RIBNIKI - botanicni in zoološki
naravni spomenik
NS 13 - RACKI RIBNIKI - ornitološki naravni spomenik
Lokacija:
Pare. št. 378 k. o. Ješenca, pare. št. 459, 460, 461, 462, 463/
2, 463/3, 463/4, 49111, 491/2,
465/2 in 489/2 k. o. Podova.
Opis:
Ribniki z imeni Špic, Srednji in Turntajht so delno umetnega
nastanka.

Lokacija:
Pare. št. v k. o. Race 1423/1, 1491/1, 1425/35,1425/37, 1425/
39, 1425/89, 1425/41, 1424/2,1424/4,1424/6, 1424/8,1424/10,
1424/15,1424111,1424/13,1424/14, 1419, 1420, 1423/2, 14211
1, 1490/2,1415/4,1416/1,1416/2,pare. št. v k. o. Podova 453/
1, 452/1, 451/1, 450/1, 449/1, 448/1, 447/1, 446/1.
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Opis:
Racki ribniki so antropogenega nastanka in jih uporabljajo
za aktivno gojenje rib. Ribniki so trije: cca 16 ha meri Veliki
ribnik, Mali ribnik in Gajic sta za polovico manjša. Obdaja jih
vecinoma gozd, proti vzhodu pa mejijo na kompleks vlažnih
travnikov z mejicami. Vecina obale ribnikov meji na kolovoz;
ostali deli obale so porasli z gozdom in deloma z obvodno oz.
mocvirsko vegetacijo. Na obmocju ribnikov se zadržuje ali gnezdi
vecje število zlasti vodnih vrst ptic. Opaženih je bilo 164 vrst
ptic.
Ovrednotenje:
Ribniki so pomemben nadomestni vodni ekosistem, zlasti kot
preletna postaja in primeren gnezditveni prostor predvsem vodnih
vrst ptic.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 9 za zoološko naravno dedišcino.
Prepovedano je unicevanje naravne obrežne vegetacije,
predvsem v severnem delu Velikegain severozahodnemdelu
Malega ribnika.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 9 za

naravno dedišcino.

Namembnost:
Biotopska.
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 44.

NS 16 - PIVOLA- RIBNIKI - zoološki naravni spomenik
Lokacija:
Pare. št. 241, 417-del, 276-del, 242-del, 240/2-del in 240/1- del
k. o. Pivola.
Opis:
Ribnika sta ribolovna. Obdaja ju pas jelševja.
Vodna in obvodna vegetacija sta redki.
Ovrednotenje:
Je habitat ogroženih živalskih vrst (dvoživke).

Namembnost:
Biotopska, znanstveno raziskovalna, ribogojstvo (nujna uskladitev
naravovarstvenih in ribogojskih interesov).

Varstveni režim:
Velja varstveni režim

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ptuj 4.

Namembnost:
Biotopska.

NS - 14 - PODOVA - RIBNIKI V GRA,JEVNIKU- zoološki
naravni spomenik

zoološko

št. 9 za

zoološko

naravno dedišcino.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 32.

Lokacija:
Pare. št. 563, 564/1, 564/2, 628, 629/5, 629/4 in 629/1 (del-med
ribniki ter med cesto in velikim
ribnikom, južno od velikega ribnika) k. o. Podova.

NS 17 - PERNIŠKO JEZERO - zoološki naravni spomenik

Opis:
Ribniki so ribolovni. Obdaja jih gozd. Vodna in obvodna
vegetacija so redki.

Opis:
Akumulacijski jezeri, ki ležita severno od vasi Pernica, služita
vodnogospodarskemu namenu in inenzivnemu ribogojstvu. Ob
zgornjem ribniku se je razvila izredno
bogata mocvirska
vegetacija. Oba ribnika deli med seboj nasip, ki veže bližnjo
pristavo s cesto. Spodnji ribnik je precej vecji od zgornjega.
vendar prakticno nic porasel. V obrežnem rastlinju gnezdijo
številne ptice (Podiceps ruficollis, P. cristatus, Anas platyrhynchos,
Fulica atra, Gallinula chloropus idr.). Ribnika in neposredna
okolica. sta pomembna
preletna postaja. Na preletu se nad
jezerom zadržujejo jate ciger in galebov (Larus ridibundus, Sterna
hirundo, Chlidonias niger). Med zgornjim ribnikom in cesto
je mocvirje poraslo izkljucno s šašem in nekaj jelšami. Tod
gnezdijo LocusteUa naevia, Acrocephalus schoenobaenus in
Acrocephalus palustris.

Ovrednotenje:
Je habitat ogroženih živalskih vrst (dvoživke).
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 9 za

zoološko

naravno dedišcino.

Namembnost:
Biotopska.
Vris:
PKN 1 : 5000, list Ptuj 4.
NS 15 - HOTINJA VAS - RIBNIK - zoološki naravni

spomenik

Lokacija:
Pare. št. 1 k. o. Hotinjavas.
Opis:
Ribnik na robu Hotinje vasi je kljub temu, da je njegova okolica
precej pozidana in naseljena, pomembna ornitološka lokaliteta
ter habitat ogroženih živalskih vrst (dvoživke).
Ovrednotenje:
Je habitat ogroženih živalskih vrst, ornitološka lokaliteta.

.

Lokacija:
K. o. Vukovje in k. o. Vosek.

Ovrednotenje:
Je življenjski prostor ogroženih živalskih vrst, redek ekosistem.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 9 za zoološko naravno dedišcino
vzdrževalna dela na
~~mulacij~kem )ezeru naj se izvajaj~
v skladu z naravovarstvemmi usmentvami.
Namembnost:
Biotopska, znanstveno-raziskovalna.
Vris:
PKN 1 : 5000, list Šentilj 45, 46 in Maribor 6.
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NS 18 . PLANICA. RASTIŠCEBRSTICNELILUE. botanicni
naravni spomenik

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Lokacija:
Pare. št. 424/3, 424/2, 424/4, 424/9, 424/11 k. o. Slivniško Pohorje,
pare. št. 97 k. o. Planica n.p.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 36.

Opis:
Rastišce brsticne lilije je na negozdnih površinah zahodno od
kmetije Cestnik v Planici.

NS 21 . DUPLEK. RASTIŠCI RAKITOVCA . botanicni naravni
spomenik
Lokacija:
Pare. št. 153/3, 131/20 in 131/21 k. o. Zgornji Duplek.

Ovrednotenje:
Je edino rastišce brsticne lilije na Pohorju.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 8 za botanicno naravno dedišcino.
Dovoljen je tradicionalen nacin
gospodarjenja
z dvema
odkosoma letno, prvi je lahko v juliju, ko lilije odcvetijo. Na
površinah kjer ni lilij, je košnja možna že prej.

Opis:
V Logu južno od Spodnjega
navadnega rakitovca (Hippophae
Drugo je nekoliko zahodneje v
severno od zahodnega rastišca

Dupleka je manjše rastišce
rhamnoides).
obmocju gramoznice. 50 m
raste Typha laxmanii.

Ovrednotenje:
Je eno redkih rastišc rakitovca v Sloveniji. Po seznamu
ogroženih praprotnic in semenovk v Sloveniji sodi rakitovec
med prizadete
rastlinske vrste.

Namembnost:
8Spomeniška
(pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 40.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 8 za botanicno

naravno dedišcino.

NS 19 - RANCE - RASTIŠCE TIS PRI CVIRNU. botanicni
naravni spomenik

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Lokacija:
Pare. št. 363 in 362 k. o. Rance.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 26.

Opis:
V gozdu zahodno od domacije Cvirn pri Rancah je bogato
rastišce tise. Posamezni primerki so debeli do 15 cm.

NS 22 - PEKRSKAGORCA. geološki naravni spomenik

Ovrednotenje:
Je eno redkih rastišc, kjer je sicer v naših gozdovih redka tisa
prisotna v tolikšnem številu.
Varstveni režim:

8 za botanicno naravno dedišcino.
.velja
varstveni režim št.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 41.
NS 20 - LOKA PRI ROŠNJI - RASTIŠCE RAKITOVCA OB
botanicni naravni spomenik
MIKLAVŠKEM POTOKU

-

Lokacija:
Pare. št. 556123k. o. Loka pri Rošnji.

Opis:
Pekrska gorca je tonalitni osamelee, locen od pohorskega
tonalitnega masiva, ki se je dvignil na
površje ob geološki prelomnici.Severno pobocje Pekrske gorce
porašca gozd,na južnem pa je vinograd.Na vrhu stoji kapelica,
k njej vodi križev pot.
Ovrednotenje:
Pekrska gorca je geološka posebnost ter pomemben del krajinske
podobe.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 1 za

geološko

naravno dedišcino.

Namembnost:
Spomeniška, rekreacijska.

Opis:
V obdravskem logu med Miklavškimpotokom in staro strugo
Drave je manjše rastišce navadnega rakitovca (Hippophae
rhamnoides).
Ovrednotenje:
Je eno redkih rastišc rakitovca v Sloveniji. Po seznamu
ogroženih praprotnic in semenovk v Sloveniji sodi rakitovec
med prizadete
rastlinske vrste.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 8 za botanicno

Lokacija:
Pare. št. 340/1,344,342/4,328,342/1,335, 337, 342/5,342/2,3421
3, .334,634, 391/1,343, 634/2, 634/3, 642/6, 31/2, 38 in 40 k. o.
Pekre.

naravno dedišcino.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 11.
NS 23 . BELI KAMEN.

geološki naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 519/9 k. o. Pekre.
Opis:
Opušcen manjši kamnolom, kjer so nekdaj lomili kremen za
potrebe glažutarstva.
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Ovrednotenje:
Kamnolom prica o bogastvu geološke zgradbe Pohorja ter o
preteklih nacinih izkorišcanja pohorskih bogastev. Je del gozdne
ucne poti Bolfenk - Razglednik.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 1 za

NS 26 . DUPLEŠKI LOG - gozd naravni spomenik
geološko

naravno dedišcino.

Namembnost:
Pricevalna (spomeniška).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 30.

NS 24

-

ZGORNJI

DUPLEK - KAMNOLOMI

-

LITOTAMNQSKEGAAPNENCA geološki naravni spomenik
Lokacija:
Pare. št. 743/8, 679-del (zgornji), 617, 618 in 619.del (spodnji)
k. o. Zgornji Duplek.
Opis:
Litotamnijski apnenec se razprostira v 1 do 2 km širokem pasu
med Zgornjim Duplekom in Lenartom.
Vsebuje številne litotamnije in druge organogene tvorbe. Debelina
apnencev znaša nekaj 10 m. V Zg. Dupleku so ostanki dveh
kamnolomov, kjer so apnenec kopali. Litotamnijski apnenec je
nastal v tortonijski stopnji miocena.
V neposredni bližini spodnjega kamnoloma je vhod v 107 m dolgo
podzemsko jamo.
Ovrednotenje:
Bogato nahajališce miocenskih okamnin (školjk, koral, morskih
ježkov oo.).Odkopna stena kamnoloma nudi izreden pogled v
menjavajoce se plasti dupleškega krasa.
Varstveni režim:
Velja
varstveni
režim št. 1 za
in mineraloško-petrografsko
naravno
Namembnost:
Spomeniška, 'znanstveno-raziskovalna.
Vris:.,"
PKN ''1 ':' 5000, list Maribor 25.

Vris:
PKN 1 : 25000, list Ruše 50.

geološko-paleontološko
dedišcino.

Lokacija:
Pare. št. 972/1, 972/12, 972/14, 972/15, 972/16, 972/25, 972/26, 9721
17, 972/18, 972/19, 972/20, 972/21, 972/22, 972/2, 972/29, 9721
8, 972/27, 972/7, 972/26, 972/28, 972/6, 972/24, 972/3, 9721
10, 516/4, 516/5, 516/6, 516/7, 516/8 in 516/9 k. o. Spodnji
Duplek.
Opis:
Dupleški log je nižinski listnat gozd, delno še z znacilnostmi
poplavnega loga.
Najpogostnejše drevesne vrste so vrba, beli topol, dob, jelša in
brest, manj je jesena in akacije.
Posamezni deli gozda so bolj ali manj presvet1jeni; v njih redno
kosijo.
Ovrednotenje:
Je eden redkih tovrstnih dobro ohranjenih gozdov ob Dravi.
Hkrati je to pester ekosistem z velikim bogastvom rastlinskih in
živalskih vrst. Ima tudi veliko krajinsko-oblikovno funkcijo, saj
predstavlja zeleno bariero med obmocjem gramoznice in naseljem
Spodnji Duplek.

.

Varstveni režim:
Dovoljeno je takšno gospodarjenje po gozdno gospodarskem
nacrtu, ki bo ohranilo tipicno podobo gozda in pestrost vrst v
njem. Prepovedani so goloseki in krcitve ter vnašanje rastišcu
tujih drevesnih vrst. V gozdu je potrebno ohranjati posamezna
stara in suha drevesa (za duplarice).
Namembnost:
Spomeniška, biotopska.
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 26 in 36.

NS 27 - STRAŽUN- gozd naravni spomenik

.

Lokacija:
Stražunski gozd leži v k. o. Pobrežje in k. o. Brezje.
Južna meja Stražuna poteka po meji med k. o. Pobrežje in
k. o. Tezno (od avtomobilske ceste skozi Stražunski gozd) proti
NS 25 - VEŠNERJEV A JAMA - geomorfološki naravni spomenik
vzhodu do meje s k. o. Starše ter dalje o meji med k. o. Starše
in k. o. Tezno do parcele št. 1097 v k. o. Starše. Tu meja zavije
Lokacija:
proti severu tako, da so mejne parcele zavarovanega obmocja
Pare. št. 454/2 k. o. Slivniško Pohorje.
Stražuna: 1321/1 (Stražunski kanal) 1105/1, 1104, 1103, 1102,
1099/1, 1098/1, 1036, 1035/1, 1042/1, 1043, del parcele 1345 (pot)
Opis:
ki jo meja seka, 1019, 1344/1, 958, 959, 960, 965, 99412,
Vešnjerjeva jama je 10 m globoko brezno v pohorskem marmorju.
994/1, 995, 357/2, 359/1, 1335/1, 278, 272, 271, 270, 269, 268, 267,
Razpokani marmor in brezno odvajata vodo podzemsko v 100 266, 265, 1343, 288, 289, 306, 304 in 1332/1.
m oddaljeni izdatni kraški izvir, ki se po 1 km izliva v Brunik,
Dalje poteka meja po teritoriju k. o. Pobrežje in sicer tako, da
levi pritok Polskave.
so obodne parcele 2495, 2497/2, 2497/4, 2497/3, 2497/1, 2517,
2518, 2520/2, 2523/2, 2526/2, 2530/9,
252912, 2535/2, 2544,
Ovrednotenje:
2551/1 (juž.del), 255911, 2561/1, 2588/1, 2587/1, 2586/1, 2594/1,
Je edini slovenski jamski objekt v marmorju.
2589/1, 2590/1, 2591/2, del parcele s št. 3005/4, ki jo meja precka,
2623/3, 2624/2, 2624/1, 1993/1, 1992, 1990, 1989, del parcele 3001
Varstveni režim:
(cesta) ki jo meja seka, 1983, 1961, 1965, 1966, 1719, 1969, 1964,
Velja varstveni režim št. 6 za geomorfološkopodzemeljsko 1963, 1962, 1981, 3185, 1919/2, 2651, 2672/10, 2651/3, 2658/4,
naravno dedišcino. Ni
dovoljeno posekati smreke nad 2655, 3188, 2905/1, 3026/2, 2901, 2900 in 2899.
vhodom v jamo; v krogu s premerom 50 m okrog jame ni Zahodno od avtomobilske ceste, ki seka Stražun leži še nekaj
dovoljena secnja na golo.
parcel, ki so del zavarovanega obmocja. To so: 2672/1, 1979/
1, 1977, 2658/1, 1978/1, 1980/2, 3184, 1980/1, 1978/2, 1975, 1971,
Namembnost:
in 1972/1.
Spomeniška (pricevalna).
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Opis:
Stražun je zadnji vecji ostanek primestnih mariborskih gozdov.
Danes je to parkovni gozd, namenjen vsakodnevnemu pocitku
in rekreaciji mestnega prebivalstva. Obdan je s stanovanjskimi
cetrtmi Tezna, Pobrežja in Brezja. Gozd je mešan, prevladujejo
bukev, rdeci bor, hrast in gaber. Gozdne površine prepletajo
tudi travniki.
Skozi Stražun poteka lepo vidna stara, ledenodobna struga Drave,
celotnemu obmocju pa dajejo pecat dravske ježe.
V skrajnem zahodnem delu zavarovanega obmocja pod Ptujsko
cesto so številni izviri, ki se stekajo v Stražunski potok, v katerega
pa se, žal, steka tudi kanalizacija.

.
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Opis:
Novakova lipa ima obseg debla 420 cm in je 22 m visoka.
Ovrednotenje:
Sodi med vecje lipe v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Ovrednotenje:
Parkovni gozd z izjemno poudarjeno rekreacijsko, ekološkoizravnalno in krajinsko-oblikovno funkcijo.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 31.

Varstveni režim:
Vsi posegi na celotnem varovanem obmocju so možni le s
predhodnim mnenjem in soglasjem Zavoda za varstvo naravne
in kulturne dedišcine Maribor.

NS 30 - BEDENIKOVALIPA - dendrološki naravni spomenik

V gozdu je prepovedano:

-

spreminjati obstojece kulture,

- steljarjenje,
- kurjenje

ognja na mestih, ki niso za to dolocena
promet z vsemi vozili izven javnih prometnih površin, razen
z vozili, ki opravljajo prevoze v zvezi z gospodarjenjem z gozdom.

-

Namembnost:
Rekreacijska, rspomeniška.
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 13, 14.

NS 28 . DRAGUCOVA- gozd naravni spomenik
Lokacija:
Pare. št. 753, 754 in 755 k. o. Dragucova.
Opis:
V Pesniški dolini med Pesniškim dvorom in Pernico se na desnem
,Abregu
Pesnice dviguje iz ravnine majhna vzpetina, porašcena
.zgozdom
tipa Querco-Carpinetum.

Ovrednotenje:
Gozd je ostanek naravne vegetacije Pesniške doline, ki je ostal
ob obsežnih melioraeijskih delih v
tej dolini. Ima izrazito ekološko-izravnalnoin krajinsko-estetsko
funkcijo.
Varstveni režim:
Dovoljeno je takšno gospodarjenje po gozdnogospodarskem
nacrtu, ki bo ohranilo tipicno podobo gozda in pestrost vrst v
njem. Prepovedani so goloseki in krcitve ter vnašanje rastišcu
tujih drevesnih vrst.
Namembnost:
Spomeniška, biotopska.

Lokacija:
Pare. št. 308/1 k. o. Hocko Pohorje.
Opis:
Bedenikovalipa raste na izpostavljenemod dalec vidnem mestu
ob kapelici. Obseg debla je 338 cm visoka pa je 16 m.
Ovrednotenje:
S svojo velikostjo in lego predstavlja pomemben in slikovit del
krajinske podobe.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 31.

NS 31 - MIKLAVŽ- LIPA - dendrološki naravni spomenik
Lokacija:
Pare. št. 1538 k. o. Miklavž na Dravskem polju.
Opis:
Lipa v Miklavžu ima obseg debla 367 cm in je okoli 20 m visoka.
Pred kratkim je bila pomladitveno obrezana.
Ovrednotenje:
Sodi med vecje lipe v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 25.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Šentilj 45.

NS 29 . NOVAKOVALIPA - dendrološki naravni spomenik
Lokacija:
Pare. št. 258/2 k. o. Hocko Pohorje.

NS 32 - RANCE. LIPANAKOTl636 m - dendrološki naravni
spomenik
Lokacija:
Pare. št. 64 k. o. Planica.
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Opis:
Na pašniku med vrhom Sedovee in Plahutnikovim vrhom pri
Rancah raste lipa z obsegom debla 282 em.

Ovrednotenje:
Sodi med vecje lipe v Sloveniji, je krajevna znamenitost in s svojo
lego predstavlja pomemben element podobe krajine.

Ovrednotenje:
Vedutno drevo, pomemben krajinski element.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ptuj 6.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 31.

NS 36 - KLASINCEVA LIPA - dendrološki naravni spomenik

NS 33 - KRAŠOVCEVA LIPA - dendrološki naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 50 k. o. Marjeta na Dravskem polju.

Lokacija:
Pare. št. 332 k. o. Sp. Korena.

Opis:
Klasincevalipa v Marjeti na Dravskem polju ima obseg debla

Opis:
Krašovceva lipa ima obseg debla 308 em in je 21 m visoka.

328 em in je 22,5 m visoka.

Ovrednotenje:
Sodi med debelejše lipe v Sloveniji. S svojo lego predstavlja
pomemben element podobe krajine.

Ovrednotenje:
Sodi med debelejše lipe v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 46.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 27.

NS 37 - KNEZARJEVA LIPA - dendrološki naravni spomenik

NS 34 - EKARTOVALIPA - dendrološki naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 13611k. o. Grušova.

Lokacija:
Pare. št. 30 k. o. Starše.
Opis:
Ekartova lipa v Staršah ima obseg debla 403 em in je 20,5 m
visoka.
Ovrednotenje:
Sodi med vecje lipe v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška
(pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 37.

Opis:
Pri kmetiji Knezar raste velikolistna lipa z obsegom debla 872
em, in višino 17,5 m. Deblo je votlo.

"!

Ovrednotenje:
Sodi med najdebelejšeslovenskelipe, je pomemben krajinski in
dendrološki objekt.
Varnostni režim:
Velja varnostni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 7.

NS 38 - KRJANCOVALIPA - dendrološki naravni spomenik
NS 3S - FRANGEŽEVA LIPA - dendrološki naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 86 k. o. Prepolje.
Opis:
Frangeževa lipa v Prepolju ima obseg debla 397 em in je 27
m visoka.

.

Lokacija:
Pare. št. 250 k. o. Slivniško Pohorje.
Opis:
Krjaneova lipa z obsegom debla 513 em je visoka 27 m.
Ovrednotenje:
Sodi med najvecje lipe v Sloveniji.
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Varnostni režim:
Velja varnostni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 12.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 40.

NS 39 - JEREBOVA UPA - dendrološki naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 28612k. o. SlivniškoPohorje.
Opis:
Jerebova lipa z obsegom 470 cm je visoka 26 m.

.

NS 42 - ZRKOVCI- UPA NA POLJU - dendrološki naravni
spomenik
Lokacija:
Pare. št. 889/1 k. o. Zrkovci.
Opis:
Lipa stoji na polju. Deblo ima obseg 392 cm, visoka pa je 15
m.

Ovrednotenje:
Sodi med vecje lipe v Sloveniji.

Ovrednotenje:
Sodi med vecje slovenske lipe. S svojo lego sredi polja predstavlja
pomemben element krajine.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 40.

Vris:
PKNA 1 : 5000, list Maribor 14.

NS 40 - MORANDLOVA LIPA - dendrološki naravni spomenik

NS 43 - BERGAVERJEVA LIPA - dendrološki naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 227/3 k. o. Završka vas.

Lokacija:
Pare. št. 68 k. o. Hocko Pohorje.

Opis:
Lipa je bila sajena 1837 leta. Obseg debla je 385 cm, visokaje
23 m.

Opis:
Bergaverjevalipa ima obseg debla 355 cm, visoka pa je 27 m.

Ovrednotenje:
Sodi med debelejše lipe v Sloveniji in je izrazito hišno drevo.
.arstveni
režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 26.

NS 41 - RADVANJE- STARA LIPA - dendrološki naravni
spomenik
Lokacija:
Pare. št. 35312k. o. Zg. Radvanje.
Opis:
Stara lipa v Radvanju ima obseg debla 585 cm in je 14 m visoka.
Votlina v deblu je pozidana s kamenjem in cementom.
Ovrednotenje:
Sodi med najvecje lipe v Sloveniji.
Varnostni režim:
Velja varnostni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Ovrednotenje:
Sodi med vecje lipe v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 21.

NS 44 - TURNERJEVA LIPA - dendrološki naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 387 k. o. SlivniškoPohorje.
Opis:
Lipa raste sredi poljedelsko-travniškihpovršinpod kmetijo. Obseg
debla je 415 cm, višina pa 20 m.
Ovrednotenje:
Sodi med vecje lipe, s svojo lego predstavlja pomemben element
krajine.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
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Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 50.

Vris:
PKN 1

NS 48 - FRTNATOVALIPA - dendrološki naravni spomenik

5000, list Ruše 40.

NS 45 - PLANICA - LIPA PRI KAPELICI - dendrološki naravni
spomenik

Opis:
Frtnatova lipa ima obseg debla 362 cm in je 23,5 m visoka.

Lokacija:
Pare. št. 260/1 k. o. Planica.
Opis:
Obseg lipe je 350 cm. Posajena je ob kapelici.
Ovrednotenje:
Sodi med vecje
vaškega ambienta.

lipe v okolici

Lokacija:
Pare. št. 375 k. o. Planica.

in je

Ovrednotenje:
Sodi med vecje lipe v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

pomemben element

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 41.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 41.

-

NS 49
KOPIVNIK
spomenik

- VAŠKI

LIPI

- dendrološki

naravni

Lokacija:
Pare. št. 624/1 k. o. Kopivnik.
NS 46 - CESTNIKOVA LIPA - dendrološki naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 435 k. o. Slivniško Pohorje.
Opis:
Cestnikova lipa ima obseg debla 384 cm in je 19 m visoka.
Ovrednotenje:
Sodi med vecje lipe v obcini. Je krajinsko oblikovno pomembno
drevo.

Opis:
Med lipama je znamenje. Vsajeni sta bili okoli 1840 leta. Leva
ima obseg debla 259 cm in je 23 m visoka, desna pa ima obseg
309 cm in je visoka 25 m.
Ovrednotenje:
Sodita med vecje lipe v Sloveniji. Sta izraziti vaški lipi.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 41.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 40.

«

NS 50 - BOTINJA VAS - VAŠKA LIPA PRI KAPELICI
dendrološki naravni spomenik

NS 47 - PLANICA - LIPA PRI LOVSKEM DOMU - dendrološki
naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 7/1 k. o. Hotinja vas.

Lokacija:
Pare. št. 28113k. o. Planica.

Opis:
Lipa v Hotinji vasi pri kapelici ima obseg debla 325 cm in je
25 m visoka.

Opis:
Lipa pri lovskem domu v Planici ima obseg debla 322 cm in
je 26 m visoka.

Ovrednotenje:
Sodi med najvecje lipe v obcini. Je izrazito vaško drevo.

Ovrednotenje:
Sodi med vecje lipe v Sloveniji.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, Maribor 44.

I
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-

-

- dendrološki

NS 51 HOTINJA VAS LIPA NA POLJU. dendrološki naravni
spomenik

NS 54 - PLANICA - LIPE PRI CERKVI SV. KRIŽ

Lokacija:
Pare. št. 618/1 ali 618/4 k. o. Hotinja vas.

Lokacija:
Pare. št. 13/2 k. o. Planica.

Opis:
Na polju, severovzhodno od Hotinje vasi na križišcu poljskih cest
rasteta lipi. Severna ima obseg
debla 362 m, južna pa 296 cm. Obe sta 24 m visoki.
Med njima stoji kapelica.

Opis:
Ob cerkvi Sv. Križa na Planici rastejo tri lipe. Najdebelejša ima
obseg debla 291 cm in je 15 m
visoka.

Ovrednotenje:
Sodita med vecje lipe v Sloveniji. Zaradi
imata velik krajinsko estetski pomen.

lege sredi polja

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

.

spomenik

Ovrednotenje:
Je vecja lipa, ki s svojo lego ob cerkvi predstavlja pomemben
element krajine.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (priceva1na).

Namembnost:
Spomeniška (priceva1na).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 50.

Vris:

PKN 1 : 5000, list Maribor 44.
NS 52 . HOCE - LIPI OB CESTI PROTI Ž.P.
naravni

- dendrološki

NS 55 - LIPA POD HOCKO KOCO - dendrološko naravni
spomenik

spomenik

Lokacija:
Pare. št. 1474 k. o. Spodnje Hoce.

Opis:
Ob cesti, ki vodi od Hoc proti železniški postaji Hoce, rasteta
dve lipi. Zahodna ima obseg debla
311 cm, vzhodna pa 266 cm. Obe sta visoki 22 m.

.

naravni

Ovrednotenje:
Sta edini vecji drevesi v okolici in zaradi tega krajinsko zelo
pomembni.
Varstveni režim:

Lokacija:
Pare. št. 156/2 k. o. Hocko Pohorje.
Opis:
Lipa z obsegom debla 317 cm je visoka 25 m.
Ovrednotenje:
Sodi med vecje slovenske lipe. S svojo izpostavljeno lego
predstavlja pomemben krajinski element.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (priccvalna).

Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (priceva1na).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 21.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 33.

NS 56 - LEMEŽEVALIPA. dendrološki naravni spomenik

NS 53 - CERNCECOVA LIPA - dendrološki naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 18/1 k. o. Zrkovci.

Lokacija:
Pare. št. 1154/74 k. o. Razvanje.
Opis:
Ob hiši raste lipa z obsegom 435 cm in višino 26 m.
Ovrednotenje:
Sodi med vecje lipe v Sloveniji in je izrazito hišno drevo.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 22.

Opis:
Košata, tridebelna lipa ima obseg debla 350 cm, visoka pa je
26,5 m.
Ovrednotenje:
Sodi med vecje slovenske lipe. Je izrazito hišno drevo.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 15.
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NS 57 PLANICA
naravni spomenik

- CESTNIKOVA BUKEV -

dendrološki

Lokacija:
Pare. št. 42417 k. o. Slivniško Pohorje.
Opis:
Cestnikova bukev z obsegom debla 383 cm je 30 m visoka. Bukev
je dvodebelna.
Ovrednotenje:
Sodi med najdebelejše bukve v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Opis:
Na travniku ob cerkvi Sv. Bolfenka raste mogocna, pri tleh
razrašcena bukev z obsegi posameznih debel 305, 220, 207, 160
in 125 cm, visoka pa je 28 m.
Ovrednotenje:
Sodi med najvecje pohorske bukve. Zaradi svoje lege predstavlja
pomemben krajinski element.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 30.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 40.

NS 61 - SLIVNIŠKO POHORJE - BUKEV - dendrološki naravni
spomenik

NS 58 - ŠANTLOVABUKEV - dendrološki naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 334/2 ali 335/2 k. o. Slivniško Pohorje.

Lokacija:
Pare. št. 1093 k. o. Zg. Duplek.
Opis:
Šantlova bukev ima obseg debla 464 cm in je 33 m visoka.

Opis:
Ob cesti od Mariborske koce proti Glažuti, kjer se od nje
odcepita cestiproti Pajkovemuin Kagerjevemudomu, stoji košata
bukev z obsegom debla 280 cm in višino 15 m.

Ovrednotenje:
Sodi med najvecje bukve v Sloveniji.

Ovrednotenje:
S svojo velikostjo in slikovitostjo predstavlja pomemben krajinski
element.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 26.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 30.

NS 59 - HOCKO POHORJE - BUKEV - dendrološki naravni
spomenik
Lokacija:
Pare. št. 400/8 k. o. Hocko Pohorje.
Opis:
Pri spodnjem odcepu od asfaltne ceste k železnicarskemudomu
raste velika bukev z obsegom debla 335 cm in višino 25 m.
Ovrednotenje:
Sodi med vecje bukve v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno

dedišcino.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 30.
NS 60 - BOLFENK - BUKEV - dendrološki naravni spomenik
Lokacija:
Pare. št. 494/2 k. o. Hrastje.

.

-

NS 62 SLIVNIŠKO POHORJE
spomenik

-BUKEV -dendrološki

naravni

Lokacija:
Pare. št. 335/1 k. o. Slivniško Pohorje.

Opis:
Na razpotju med Ledinekovimkoglom in Reškim vrhom raste
stara bukev z obsegom debla 310 cm in višino 19 m.
Ovrednotenje:
Sodi med debelejše pohorske bukve. S svojo slikovitostjo
predstavlja pomemben krajinski element ob planinski poti po
Pohorju.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 29.

.

MEDOBCiNSKI
NS 63

-MARTINCEKOVI

TISI

- dendrološki

naravni spomenik

NS 66

-VISOCNIKOVA TISA - dendrološki

naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 363 k. o. Hocko Pohorje.

Lokacija:
Pare. št. ni v PKN, k. o. Hocko Pohorje.

Opis:
Obe sta dvodebelni. Severna ima obsege debel 135 in 200 cm
ter višino 10 m, južna pa obsege debel 95 in 90 cm ter višino
8 m.
(Obe tisi sta bili požagani; sedanji vrhovi so pognali iz panja.
Pri korenicniku sta debeli preko metra. Zgornji obsegi so merjeni
v prsni višini).

Opis:
Visocnikova tisa je žensko drevo. Obseg debla je 188 em, visoka
je 13,5 m.

Ovrednotenje:
Sodita med najdebelejše slovenske tise.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

.
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Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:

PKN 1 : 5000, list Maribor 31.

Ovrednotenje:
Sodi med vecje slovenske tise. Je izrazito hišno drevo.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 31.

NS 67 - FURMANOVATISA. dendrološki naravni spomenik
Lokacija:
Pare. št. 54 k. o. Pivola.

NS 64 - BERLEDINOVA TISA - dendrološki naravni spomenik

.

Lokacija:
Pare. št. 282/1 k. o. Hocko Pohorje.

Opis:
Furmanova tisa je žensko drevo z obsegom debla 12 cm in je
10 m visoka.

Opis:
Berledinova tisa ima obseg debla 295 cm in je15 m visoka.

Ovrednotenje:
Sodi med debelejše tise v Sloveniji.

Ovrednotenje:
Sodi med najvecje tise v Sloveniji.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim za dendrološko naravno dedišcino. Je
izrazito hišno drevo.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Namembnost:

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 22.

Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 31.

NS 68 - PETKOVATISA - dendrološko naravni spomenik

NS 65 - BEDENIKOVI TISI - dendrološki naravni spomenik
Lokacija:
Pare. št. 24 k. o. Hocko Pohorje.
Opis:
Ob domaciji Bedenik rasteta dve ženski tisi.
Vzhodna ima obseg 190 em in je 9 m visoka, zahodna pa ima
obseg 211 cm in je 12 m visoka.
Ovrednotenje:
Sodita med vecje tise v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 31.

Lokacija:
Pare. št. 44/1 k. o. Hocko Pohorje.
Opis:
Petkova tisa je moško drevo. Obseg debla je 153 cm, visoka pa
je 10 m.
Ovrednotenje:
Sodi med vecje tise v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 40.

NS 69 - KURNIKOVATISA - dendrološki naravni spomenik
Lokacija:
Pare. št. 6 k. o. Limbuš.

--

n-

--
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Opis:
Kurnikova tisa je žensko drevo. Obseg debla je 288 cm, visoka
pa je 16 m.

Ovrednotenje:
Je ena najdebelejših slovenskih tis in verjetno najvišja tisa v
Sloveniji.

Ovrednotenje:
Sodi med najvecje tise v Sloveniji.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 20.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 11.

NS 73 - TISE PRI KORDEKU- dendrološki naravni spomenik

NS 70 - FERLOVI TISI - dendrološki naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 591/2, 24/1 k. o. Hrastje.

Lokacija:
Pare. št. 9 k. o. Zrkovci.

Opis:
Ženska tisa ima obseg debla 250 cm in je 10,5 m visoka,

Opis:
Tisi ob znamenju. Leva ima obseg 173 cm, desna pa 162 cm.
Visoki sta po 10 m, obe sta ženski drevesi.

moška pa ima obseg debla 160 cm in je 10 m visoka.

Ovrednotenje:
Sodita med debelejše slovenske tise. Posajeni sta ob znamenju.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 20.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 15.

NS 74 - TISE NA ROZMANITOVEM- dendrološki naravni
spomenik

NS 71 - WBNIKOVA TISA - dendrološki naravni spomenik
Lokacija:
Pare. št. 47312k. o. Hocko Pohorje.
Opis:
Tisa je dvodebelna z obsegoma debel 110 in 140 cm. Visoka
je 8 m.
Ovrednotenje:
Sodi med vecje tise v Sloveniji, je hišno drevo.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

- KEBROVA TISA - dendrološki

Lokacija:
Pare. št. 321 k. o. Vrhov dol.
Opis:
Pred portalom Rozmanitovehiše rasteta ženski tisi z obsegomaf
debel 297 in 285 cm. Visoki sta 13 in 10 m.
Ovrednotenje:
Sodita med najdebelejše slovenske tise.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 20.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 40.
NS 72

.

Ovrednotenje:
Sodita med vecje slovenske tise; debelejša ima nenavaden habitus.

NS 75 - TISE NA MERANOVEM - dendrološki naravni
spomenik
naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 25 k. o. Hrastje.
Opis:
Kebrova tisa ima obseg debla 367 cm in je 17,5 m visoka.

Lokacija:
Pare. št. 419 (morda 22/2) k. o. Vrhov dol.
Opis:
Ob hiši raste pet tis z obsegi debel 158, 212, 246, 248 in 300
cm. Visoke so od 7 do 13,5 m.
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Ovrednotenje:
Sodijo med najdebelejše slovenske tise. Debelejše štiri so sajene
v obliki kvadrata in tvorijo sencnico.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 41.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 20.

-

.
,.

- dendrološki naravni

Opis:
Pri domaciji Zg. Krajner raste vec tisoDve sta vecji. Ena ima
obseg debla 350 cm in je 10 m visoka, druga pa je trodebelna

s premeri posameznihdebel 25, 35 in 35 cm, visokapa je 6
m.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, Ruše 19.

Opis:
Korenovaženska tisa ima obseg debla 210 cm in je 10 m visoka.
Ovrednotenje:
Sodi med vecje tise v Sloveniji.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 31.
NS 80 - RAZVANJE - STAJNKOVA TISA - dendrološki naravni
spomenik

-

dendrološki

Lokacija:
Pare. št. 50/1 k. o. Razvanje..

naravni

spomenik

Opis:
Stajnkova tisa ima obseg 250 cm in je 15 m visoka.

Lokacija:
Pare. št. 367 k. O. Vrhov dol.

Ovrednotenje:
Sodi med vecje tise v Sloveniji.

Opis:
Tisa z obsegom debla 234 cm je visoka 11,5 m.

.,

naravni

spomenik

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

NS 77 - TISA PRI SPODNJEM MARINU

NS 79 - ŠESTDOBE - KORENOVA TISA - dendrološki

Lokacija:
Pare. št. 34 k. o. Rance.

Lokacija:
Pare. št. 302 k. o. Vrhov dol.

Ovrednotenje:
Sodijo med najvecje slovenske tise.

.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevaIna).

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

NS 76 TISE PRI ZG. KRAJNERJU
spomenik

Ovrednotenje:
Sodi med vecje tise v Sloveniji.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Ovrednotenje:
Sodi med vecje tise v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim ŠT. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 22.

NS 81 - GRADIŠNIKOVIKOSTANJI

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 20.
NS 78 - KOPIVNIK - MARTINI/BOUŽECOVATISA
dendrološki naravni spomenik

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

- dendrološki

naravni

spomenik

-

Lokacija:
Pare. št. 434/1 k. O. Loka pri Framu.

Lokacija:
Pare. št. 17, 30 (na meji) k. O. Kopivnik.

Opis:
Ob gospodarskem poslopju domacije Gradišnik rasteta dva
orjaška prava kostanja z obsegi debla 680 in 800 cm ter 20
in 19 m visoka.

Opis:
Tisa ima obseg debla 185 cm in je 14 m visoka.

Ovrednotenje:
Drevesi sodita med najdebelejše prave kostanje v Sloveniji.
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Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Namemebnost:
Spomeniška (pricevaina ).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 31.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 41.

NS 85 - PRAVI KOSTANJ PRI ZG. MARINU - dendrološki
naravni spomenik

NS 82 - ZLODEJEV KOSTANJ - dendrološki naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 84 k. o. Hocko Pohorje.
Opis:
Pravi kostanj z obsegom debla 460 cm in višino19,5m.

Lokacija:
Pare. št. 386 k. o. Hrastje.
Opis:
Dvodebelnpravikostanj ima obseg debla približno880cm, visok
je pa 17 m.
Ovrednotenje:
Je eden najdebelejših pravih kostanjev v Sloveniji.

Ovrednotenje:
Sodi med vecje prave kostanje v Sloveniji.

Varstveni režim:
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

.'

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 30.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 21.
NS 83 - DOLARJEVPRAVI KOSTANJ - dendrološki

NS 86 . KOSTANJ PRI MARKOVEMDOMU
naravni

- dendrološki

naravni spomenik

spomenik
Lokacija:
Pare. št. 515/4 k. o. Hrastje.

Lokacija:
Pare. št. 507/3 k. o. Hocko Pohorje.

Opis:
Obseg debla Dolarjevega pravega kostanja je 838 cm, visok pa
je 22 m.
Ovrednotenje:
Sodi med najdebelejše prave kostanje v Sloveniji, je dendrološko
pomembno drevo.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

naravni

- dendrološki

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

-

NS 87 - HOJNIKOVPRAVI KOSTANJ dendrološki naravni
spomenik

spomenik

Lokacija:
Pare. št. 311 k. o. Hocko Pohorje.

~

Ovrednotenje:
Sodi med debelejše prave kostanje, je tipicno hišno drevo.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 20.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 31.
NS 84 - DOMADENIKOV DOMACI KOSTANJ

Opis:
Pri Markovemdomu raste domaci kostanj z obsegom debla 400
cm in višino 17 m.

Lokacija:
Pare. št. 13/1 k. o. Planica.

Opis:
Kostanj raste na pašniku. Obseg debla je 650 cm, visok pa je
19 m.

Opis:
Hojnikov pravi kostanj raste na robu gozda nad kmetijo. Premer
debla je 1 m.

Ovrednotenje:
Sodi med najvecje prave kostanje v Sloveniji.

Ovrednotenje:
Sodi med vecje prave kostanje v Sloveniji.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
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Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 50.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1

NS 88 - SIROVA PRAVA KOSTANJA - dendrološki naravni
spomenik

NS 91 - BOLFENK - KOSTANJ - dendrološki naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 13 k. o. Planica.
Opis:
Pri kmetiji Sir stojita dva mogocna prava kostanja. Obseg debla
imata 750 in 610 cm. Debelejši je visok 26 m.

.

Ovrednotenje:
Sodita med najvecje prave kostanje v Sloveniji.
Varstveni režim:

3 za dendrološko naravno dedišcino.
Velja

varstveni

režim

št.

Lokacija:
Pare. št. 520/1.
Opis:
Pravi kostanj raste severno ob cekvi Sv. Bolfenka.
Deblo ima obseg 408 cm, visok pa je 14 m.
Ovrednotenje:
Sodi med debelejše prave kostanje in je najvišje rastoci pravi
kostanj na Pohorju.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Namembnost:
- . Spomeniška (pricevalna).

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 50.
NS 89 - PLANICA - SVETEJEVI PRAVI KOSTANJI
dendrološki naravni spomenik

.

5000, list Ruše 50.

-

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 30.

Lokacija:
Pare. št. 388, 391 in 400 k. o. Planica.

NS 92 - STARŠE - DOB OB CESTI - dendrološki naravni
spomenik

Opis:
Ob Svetejevidomaciji rasteta dva prava kostanja z obsegom520
in 466 cm, visoka sta 16 in 14 m. Na travniku nedalec vstran
raStejo še trije veliki pravi kostanji, najvecjiima obseg debla 540
cm in je 19 m visok.

Lokacija:
Pare. št. 81 k. o. Starše.
Opis:
Ob glavnicesti od Starš proti Ptuju, blizu lovskega doma, raste
dob z obsegom debla 402 cm. Visok 24 m.

Ovrednotenje:
Sodijo

med najdebelejše

prave

kostanje

cOvrednotenje:

v Sloveniji.

Sodi med vecje hraste v Sloveniji.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 41.

NS 90 - POTNIKOV PRAVI KOSTANJ

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 47.

- dendrološki

naravni

spomenik

NS 93 - ZGORNJI DUPLEK - DOB - dendrološki naravni
spomenik

Lokacija:
Pare. št. 492/5 k. o. Slivniško Pohorje.

Lokacija:
Pare. št. 1092/1 ali 1090/2 k. o. Zgornji Duplek.

Opis:
Ob kmetiji stoji mogocen, star pravi kostanj z obsegom debla
800 cm in 10 m visok. Votel in od strele že veckrat udarjen,
s suhim glavnim vrhom, še vedno bujno zeleni. V bližini raste
še en, manjši, tudi od strele poškodovan kostanj.

Opis:
Dob z obsegom dela 458 cm je 27 m visok.

Ovrednotenje:
Sodi med najdebelejše prave kostanje v Sloveniji.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Ovrednotenje:
Sodi med vecje hraste v Sloveniji.
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Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

NS 97 VODOLSKA SMREKA

naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 220/2 k. o. Vodole.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 26.
NS 94 - MARIBOR - HRAST V BEWKRA,JNSKI

-dendrološki

ULICI

.

Opis:
Smreka ima obseg debla 322 em in je 42 m visoka. Ima dva
vrhova.

dendrološki naravni spomenik
Lokacija:
Pare. št. 2846/1 k. o. Pobrežje.
Opis:
Hrast z obsegom debla 512 em je 24 m visok.
Ovrednotenje:
Sodi med najdebelejše hraste v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Ovrednotenje:
Sodi med najvecje smreke v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 4.

NS 98 - MORJE- JOZEFOVICEVA
SMREKA- dendrološkif'"
...

naravni spomenik

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 13.

Lokacija:
Pare. št. 567/1 k. o. Morje.

NS 95 - CESTARSKI HRAST - den dro loški naravni spomenik

Opis:
Jozefovicevasmreka je bila sajena kot hišno drevo leta 1896.
Obseg debla je 294 em, visoka pa je 23 m.

Lokacija:
Pare. št. 2025 k. o. Sp. Radvanje.
Opis:
Ob križišcu Tržaške eeste ob Betnavskem gozdu raste hrast z
obsegom debla 605 cm.
Ovrednotenje:
Sodi med najdebelejše hraste v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Ovrednotenje:
Sodi med najdebelejše smreke v Sloveniji. Je hišno drevo, kar
je redko za to vrsto. S svojo izpostavljeno lego predstavlja
pomemben krajinski element.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 42.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 13.

NS 99 POTNIKOVA SMREKA

NS 96 - PLANICA. SMREKA- dendrološki naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 641/1 (na tej pare. je deblo smreke) in 500/3, 458 (na
teh pare. so korenine) k. o. Slivniško Pohorje.

Lokacija:
Pare. št. 90/2 k. o. Planiea na Pohorju.

-

-dendrološki

naravni spomenik

Opis:
Smreka v gozdu nad Sp. Eberlom v Planici ima premer okrog
90 em.

Opis:
Preko potoka, ki tece med kmetijo Potnik in cerkvijo Sv. Križa
na Planicije narejen most iz marmorne plošce. Sredi te plošce
raste smreka z obsegom debla 240 em in višino 35 m. Potok
tece pod njo, zakoreninjena je na obeh bregovih potoka.

Ovrednotenje:
Sodi med vecje smreke v obcini.

Ovrednotenje:
S svojo velikostjo in lego predstavlja zanimivo naravno posebnost.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 50.

Vris:
PKN 1 : 5000, Ruše 50.
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- TRBISOVA JELKA - dendrološki

naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 387/1 k. o. Hocko Pohorje.
Opis:
Tik pod asfaltno cesto od Železnicarskega doma proti zgornji
postaji gondolske žicnice raste
velika jelka z obsegom debla 315 cm. Visoka je 36 m.

.

NS 103 . FRTNATOV
A HRUŠKA . dendrološki naravni
spomenik
Lokacija:
Pare. št. 370 k. o. Planica.

Ovrednotenje:
Sodi med najvecje jelke v Sloveniji in je pomemben dendrološki
objekt.

Opis:
Na travniku nad kmetijo Zg. Frtnat raste orjaška hruška z
obsegom debla 538 cm in 15,5 m visoka.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno

Ovrednotenje:
Sodi med najdebelejše hruške v Sloveniji.

dedišcino.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Vris:

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

PKN

1 : 5000, list Ruše

30.

NS 101 - MALECNIK - TOPOL - dendrološki naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 284/1 k. o. Celestrina.
Opis:
Obseg debla velikega, dvodebelnega topola je 600 cm, visok je
30 m.
Ovrednotenje:
Sodi med najdebelejše topole v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 12.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 41.

NS 104 - MARIBOR. PAVLOVNUANA VOGALU ULICE
PARIŠKEKOMUNEIN TITOVEC. dendrološki naravni
spomenik

-

Lokacija:
Pare. št. 1003/2 k. o. Tabor.
Opis:
V parkovnem nasadu pred stanovanjskim blokom na križišcu
ulice Pariške komune in Titove ceste raste orjaška pavlovnija z
obsegom debla 415 cm.
Ovrednotenje:
Pavlovnija je razmeroma redko parkovno drevo, predvsem so
redki primerki s takšnimi dimenzijami.

Vris:

PKN 1 : 5000, list Maribor 15.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

NS 102 - POSAMEZNADREVESANA PARKOVNIPOVRŠINI Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
OKROG KADETNICE dendrološki naravni spomenik

-

Lokacija:
Pare. št. 1303 k. o. Tabor.

Opis:
Ostanki starih parkovnihnasadovpri kadetniciso v precej slabem
stanju. Najvrednejšadrevesa so: deset platan z obsegidebel med
318 in 418 cm, ki rastejo v polkrogu za stavbo kadetnice,
dvodebelna tisa z obsegi debel 2 x 100 cm, pravi kostanj z
obsegom debla 328 cm in bukev z obsegom debla 358 cm.
Ovrednotenje:
Drevesa so ostanki starega parkovnega oblikovanja in dendrološko
pomembni primerki.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 13.

NS lOS - STARŠE - GABROVDREVORED . dendrološki
naravni spomenik
Lokacija:
Pare. št. 1/1 k. o. Starše.
Opis:
V gabrovem drevoredu pri dvorcu v Staršah raste šest belih
gabrov s premeri debla 60 cm do 100 cm.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Ovrednotenje:
Sodijo med najdebelejše gabre v Sloveniji, njihovo vrednost še
veca zasaditev v obliki drevoreda.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
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Namembnost:
Spomeniška (pricevaIna ).

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 47.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 30.

NS 106 - RADVANJE - PLATANA PRI RADVANJSKEM NS 109 - MARIBOR - SKALE NA KALVARIJI - površinsko
geomorfološki naravni spomenik
GRADU.dendrološki naravni spomenik
Lokacija:
Pare. št. 1122/1 k. o. Zg. Radvanje.

Lokacija:
Pare. št. 121 in 512/4 k. o. Krcevina.

Opis:
Platana ima obseg debla 520 cm in je visoka 28 m.

Opis:
Skalne gmote na vrhu Kalvarije, na katerih stoji kapela, so
konglomeratni skladi.

Ovrednotenje:
Sodi med najdebelejše platane v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniška (pricevaIna ).

Ovrednotenje:
Je nahajališce redke kamenine
pomemben element pokrajine.

in

geoloških

formacij

so

Varstveni režim:
..
Velja varstveni režim št. 10 za površinsko geomorfološko naravno.
dedišcino.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 12.

Namembnost:
Spomeniško (pricevalna), znanstveno raziskovalna in izobraževalna
namembnost.

NS 107 . BERGAUERJEV KLEK - dendrološko naravni
spomenik

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 2.

Lokacija:
Pare. št. 68 k. o. Hocko Pohorje.

NS 110 - ROŠPOH - GOVEDICEV PRAVI KOSTANJ
dendrološki naravni spomenik

-

Opis:
Drevo stoji ob kapelici, staro je okoli 60 let.
Obseg debla je 225 cm, visoko pa je 18 m.

Lokacija:
Pare. št. 850/1 in 850/2 k. o. Morski jarek.

Ovrednotenje:
Sodi med debelejša drevesa te vrste v Sloveniji.

Opis:
Govedicev pravi kostanj je visok 17 m in ima obseg 740 cm.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Ovrednotenje:
.
Je eno najvecjih dreves te vrste v Sloveniji, dendrološkof
pomemben objekt.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 21.
NS 108 . ANŽEV KRIŽ - MOKOVICA - dendrološki naravni
spomenik

Lokacija:
Pare. št. 519/14 k. o. Hrastje.
Opis:
Ob Anževem križu, na pol poti od zg. postaje gondolskežicnice
proti razgledniku, raste mokoviea
(Sorbus austriaca), s premerom debla 11 cm in 5 m visoka.
Ovrednotenje:
Mokoviea je za Pohorje zelo redka drevesna vrsta.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniško (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Šentilj 31.
NS 111 - ROŠPOH - ZORKOV PRAVI KOSTANJ - dendrološki
naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 1030 k. o. Morski jarek.
Opis:
Zorkov pravi kostanj ima obseg 590 cm.
Ovrednotenje:
Sodi med najvecja drevesa te vrste v Sloveniji in je .dendrološko
pomemben objekt.

'"
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Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniško (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Kozjak 50.

-

NS 115. ŠOBER- KOROŠCEVPRAVIKOSTANJ dendrološki
naravni spomenik

Vris:
PKN 1 : 5000, list Šentilj 32.
NS 112 - GAJ - VERMONOV PRAVI KOSTANJ
naravni spomenik

.

Lokacija:
Pare. št. 467/1 k. o. Šober.

- dendrološko

Lokacija:
Pare. št. 58 le. o. Gaj nad Mariborom.

- Zavearjev vrh.
Krošnja je vitalna, ceprav je veter 1983. leta odlomil vecjo vejo.

Opis:
Vermonov pravi kostanj ima obseg 560 cm.

Ovrednotenje:
Sodi med vecja drevesa te vrste v Sloveniji.

Ovrednotenje:
Sodi med najvecja drevesa te vrste v Sloveniji.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Namembnost:
Spomeniško (pricevalna).

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Kozjak 40.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Kozjak 39.

.

Opis:
Pravikostanjz obsegom480 cmje najdebelejšedrevo v znacilnem
ko~aškem nasadu pravih kostanjev. Stoji ob turisticni poti Gaj

NS 116 - ŠOBER - BRECLJEV PRAVI KOSTANJ
naravni spomenik

- dendrološki

NS 113 - ŠOBER. CERARJEVPRAVIKOSTANJ . dendrološki
naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 817 k. o. Šober.

Lokacija:
Pare. št. 330 in 332 k. o. Šober.

Opis:
Brecljev pravi kostanj ima obseg 500 cm.

Opis:
Ceratjev pravi kostanj ima obseg 500 cm.

Ovrednotenje:
Sodi med vecja drevesa te vrste v Sloveniji.

Ovrednotenje:

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Sodi med najvecja drevesa te vrste v Sloveniji.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniško (pricevalna).
VTis:
PKN 1 : 5000, list Kozjak 50.

Namembnost:
Spomeniško (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Šentilj 41.

NS 117 - ŠOBER.
NS 114 - SPODNJI SLEMEN - PUŠNIKOV PRAVI KOSTANJ
naravni spomenik

- dendrološki

Lokacija:
Pare. št. 235 le. o. Šober.

Opis:
Pušnikov pravi kostanj ima obseg 490 cm.
Ovrednotenje:
Sodi med vecja drevesa te vrste v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniško (pricevalna).

PRAPNIKOVI PRAVI KOSTANJ

.

dendrološki naravni spomenik
Lokacija:
Pare. št. 607 in 612 k. o. Šober.

Opis:
Nasad pravih kostanjev z obsegi 680, 520 in 520 cm.
Ovrednotenje:
Drevesa sodijo med najvecje predstavnike te vrste v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniško (priccvalna).
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NS 121 - KAMNICA - HUZARSKI SKOK - površinsko
geomorfološkiin hidrološki naravni spomenik

Vris:
PKN 1 : 5000, list Šentilj 31.

Lokacija:
Pare. št. 1486/6, 1483 k. o. Bresternica in 78/6 k. o. Kamnica.

NS 118 - ŠOBER - GRMOV PRAVI KOSTANJ - dendrološki
naravni spomenik

Opis:
Huzarski skok je stena iz marinskega laporja ob izlivu
Kamniškega potoka v Dravo, kjer si le-ta prebija pot skozi sotesko
vrezano v crni marinski lapor.

Lokacija:
Pare. št. 833 in 829 k. o. Šober.
Opis:
Grmov pravi kostanj ima obseg 445 cm.

Ovrednotenje:
Nahajališce redke kamenine
ambientaina znamenitost.

Ovrednotenje:
Sodi med vecja drevesa te vrste v Sloveniji.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 10 za površinsko geomorfološko naravno
dedišcino in št. 7 za hidrološko
naravno dedišcino.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniško (pricevaina).

Namembnost:
Spomeniško (pricevalna) in znanstveno-raziskovalna.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Šentilj 41.

NS 119 - SREDNJE - REBERNIKOV PRAVI KOSTANJ
dendrološki naravni spomenik

-

NS 122 - KAMNICA. VRAŽJE SKALE - površinsko
geomorfološki
naravni spomenik
Lokacija:
Pare. št. 1391, 1392, 1393, 1394, 1398, 1399, 1403 in 336 k. o.
Bresternica.

Opis:
Rebemikov pravi kostanj ima obseg debla 690 cm.

Opis:
Slikoviteskalnegmote,ki jih tvorijokonglomeratniskladina vrhu
vzpetine z enakim imenom.

Ovrednotenje:
Sodi med najvecja drevesa te vrste v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Spomeniško

f)

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 1.

Lokacija:
Pare. št. 109/1 in 109/2 k. o. Srednje.

Namembnost:

(edino v Sloveniji) in izjemna

Ovrednotenje:
Nahajališce redke kamnine in geoloških formacij.
Pomemben element pokrajine ob planinski poti Kamnica

- Urban.

.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 10 za površinsko geomorfološko naravno.)
dedišcino.
.

(pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 10.
NS 120 - POD URBANOM - SABNIKOV DIVJI KOSTANJ
dendrološki naravni spomenik

-

Lokacija:
Pare. št. S 79/1 k. o. Kamnica.

Opis:
Sabnikov divji kostanj ima obseg debla 315 cm.
Ovrednotenje:
Sodi med vecja drevesa te vrste v Sloveniji in je izrazito vedutno
drevo.

Namembnost:
Spomeniško (pricavaina) in znanstveno

- raziskovalna.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 1.

-

NS 123 - SREDMA,PAJTLERJEVATISA dendrološki naravni
spomenik
Lokacija:
Pare. št. 790/4 k. o. Bresterniea.
Opis:
Pajtlerjeva tia ima obseg debla 300 cm.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Ovrednotenje:
Sodi med najvecje tise v Sloveniji.

Namembnost:
Spomeniško (pricevalna).

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Šentilj 41.

Namembnost:
Spomeniško (pricevalna).
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Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 10.

NS 127 - ZGORNJI SLEMEN, FIKE,JEVATISA

- dendrološki

naravni spomenik

NS 124 - SREDMA - VERDONIKOVATISA - dendrološki
naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 485/1 in 479 k. o. Žavearjev

vrh.

Lokacija:
Pare. št. 802 in S 115/2 k. o. Bresterniea.

Opis:
Fikejeva tisa z obsegom debla 445 cm je najdebelejša tisa v
Sloveniji.

Opis:
Verdonikova tisa ima obseg debla 145 cm.

Ovrednotenje:
Najdebelejšo drevo te vrste v Sloveniji.

Ovrednotenje:
Sodi med vecja drevesa te vrste v Sloveniji.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

.
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Namembnost:
Spomeniško (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Kozjak 39.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 10.

-

NS 125 - SREDMA,KLUŽEROVATISA dendrološki naravni
spomenik
Lokacija:
Pare. št. 757 k. o. Bresterniea.

Opis:
Klužerova tisa ima obseg debla 125 cm.
Ovrednotenje:
Sodi med vecje tise v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

.

Namembnost:
Spomeniško (pricevalna).

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

NS 128 - ŠOBER - BEŠENOVNIKOVATISA - dendrološki
naravni spomenik
Lokacija:
Pare. št. S 41 k. o. Šober.
Opis:
Bešenikova tisa ima obseg 280 cm.
Ovrednotenje:
Sodi med najvecja drevesa te vrste v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniško (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Kozjak 50.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 10.

NS 126 - SREDNJE - REBERNIKOVATISA - dendrološki
naravni spomenik
Lokacija:
Pare. št. 350 in 120 k. o. Srednje.

NS 129 - ŠOBER - PEKLARJEVA TISA - dendrološki naravni
spomenik

Lokacija:
Pare. št. 724 in 723 k. o. Šober.

Opis:
Rebernikova tisa ima obseg debla 355 cm.

Opis:
Peklarjeva tisa ima obseg 210 cm.

Ovrednotenje:
Sodi med najvecje tise v Sloveniji.

Ovrednotenje:
Sodi med vecja drevesa te vrste v Sloveniji.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Namembnost:
Spomeniško (pricevalna).

Namembnost:
Spomeniško (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 10.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Šentilj 41.
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NS 130 ROŠPOH
spomenik
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- SLANOVA TISA - dendrološki

naravni

Lokacija:
pare. št. 538/1 k. o. Rošpoh.

Opis:
Slanova tisa ima obseg 320 cm.
Ovrednotenje:
Sodi med najvecja drevesa te vrste v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniško (pricevaIna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Šentilj 41.

NS 131 - ROŠPOH - ZORKOVATISA - dendrološki naravni
spomenik
Lokacija:
Pare. št. 1026 k. o. Morski jarek.
Opis:
Zorkova tisa je visoka 7 m in ima obseg 130 cm.
Ovrednotenje:
Sodi med vecja drevesa te vrste v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniško (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Šentilj 32.

Opis:
Lipa v Ribniškemselu je visoka 30 m in ima obseg debla 323
cm.
Ovrednotenje:
Sodi med najvecja drevesa te vrste v Sloveniji, je krajevna
znamenitost in dendrološko pomemben objekt.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniško (priccvalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 3.
NS 134 - ŠOBER . KRAMPLOVA LIPA - dendrološki naravni
spomenik

Lokacija:
Pare. št. 757 k. o. Šober.
Opis:
Kramplova lipa je visoka 23 m in ima obseg 400 cm.
Ovrednotenje:
Sodi med vecja drevesa te vrste v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniško (priccvalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Šentilj 41.

NS 135 - ŠOBER - PERKOVE LIPE - dendrološki naravni
spomenik

NS 132 - BRESTERNICA - CESTA NA ŽAVCARJAŠT. 6 .
BRESTERNIŠKATISA - dendrološki naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 906, 916 in S 36 k. o. Šober.

Lokacija:
Pare. št. 120/1 in 120/4 k. o. Jelovee.

Opis:
Nasadpetih lip obsegaod 115do 185cm in šestih duglazijobsega
od 120 do 180 cm.

Opis:
Brestemiška tisa je visoka 13 metrov in ima obseg 393 cm.
Ovrednotenje:
Je tretje najvecje drevo te vrste v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniško pricevalna.
Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 10.

.

Ovrednotenje:
Nasad lip in duglazij je izrazita krajevna (hišna) znamenitost.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniško (priccvalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Kozjak 50.

NS 133. MARIBOR - RIBNIŠKO SEW - LIPA - dendrološki
naravni spomenik

NS 136 - ZGORNJI SLEMEN - FIKEJEVA LIPA - dendrološki
naravni spomenik

Lokacija:
Pare. št. 445/30 k. o. Krcevina.

Lokacija:
Pare. št. 479 k. o. Žavearjcv vrh.

f)
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Opis:
Fikejeva lipa ima obseg 490 cm.

Opis:
Špajserjev oreh ima obseg 322 cm.

Ovrednotenje:
Sodi med najvecja drevesa te vrste v Sloveniji in je izrazito hišno
drevo.

Ovrednotenje:
Sodi med najvecja drevesa te vrste v Sloveniji in je izrazito hišno
drevo.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.

Namembnost:
Spomeniško (pricevalna).

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Kozjak 39.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Kozjak 39.

NS 137 - ZGORNJI SLEMEN - SMOLNIKOV HRAST dendrološki naravni spomenik

NS 140 - ROŠPOH - HAUPTMANOV SKORŠ - dendrološki
naravni spomenik

Lokacija:

Lokacija:
Pare. št. 708/1 k. o. Morski jarek.

Žavcarjev vrh.

Pare. št. 336n k. o.
Opis:
Smolnikov hrast ima obseg 336 cm.
Ovrednotenje:
Sodi med vecja drevesa te vrste v Slovenijiin je izrazito hišno
drevo.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniško (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Kozjak 49.

NS 138 - ZGORNJI SLEMEN - NAMESTNIKOVOREH dendrološki naravni spomenik
~kaeija:
Pare. št. 405 k. o. Zavcarjev vrh.

Opis:
Huptmanov skorš je visok 15,5 m in ima obseg 285 cm.
Ovrednotenje:
Sodi med vecja drevesa te vrste v Sloveniji.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniško (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Šentilj 41.
NS 141 - MARIBORSKI OTOK - površinsko geomorfološki in
botanicni naravni spomenik
Lokacija:
Pare. št. 80/1 in 80/2 k. o. Kamnica.

v

Opis:
Namestnikov oreh ima obseg 313 cm.
Ovrednotenje:
Sodi med vecja drevesa te vrste v Slovenijiin je izrazito hišno
drevo.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 3 za dendrološko naravno dedišcino.
Namembnost:
Spomeniško (pricevalna).

Vris:
PKN 1 : 5000, list Kozjak 49.

Opis:
Mariborski otok je v recni strugi Drave. Nastal je na edinstven
nacin na temelju marinskih laporjev s sekundarnim nanosom
recnih sedimentov.
Zaradi ugodne lege je rastišce gozdnih in travniških rastlin, ki
jih iz Alp prinese Drava.
Ovrednotenje:
Edinstven tip nastanka otoka; vzrocni primer procesa. Je reliktno
rastišce številnih redkih rastlin in tudi znacilne vegetacije širše
okolice. V združbi se mešajo zlasti naplavljeni alpski elementi
s subpanonskimi elementi.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 10 za površinsko geomorfološko naravno
dedišcino in št. 8 za botanicno
naravno dedišcino.

NS 139 - GAJ - ŠPAJSERJEV OREH - dendrološki naravni
spomenik

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna), znanstveno-raziskovalna, izobraževalna
in rekreacijska.

Lokacija:
Pare. št. 433/1 k. o. Gaj nad Mariborom.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 1, 2.
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SPOMENIKI OBLIKOVANE NARAVE
SON 1

- PIVOLA - Lipov

naravno dedišcino.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

drevored

Lokacija:
Pare. št. 781 del, 760 del in 214 k. o. Pivola.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 22.

Opis:
Od Hoc proti grašcini Pohorski dvor vodi okrog 1000 m dolg
dvostranski drevored malolistne lipe, ki v zadnjem delu, proti
Pohorskemu dvoru, preide v hruškov drevored.
Ovrednotenje:
Drevored je eden redkih še ohranjenih pri nas. Predstavlja
sestavni del urejenega grašcinskega kompleksa s parkom
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 4 za oblikovano

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 4 za oblikovano

naravno dedišcino.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 22.

SON 2 - POHORSKI DVOR - Nasad eksot

SON 4 - SLIVNICA- Grajski park in drevored
Lokacija:
Pare. št. 9/12, 9/13, 912, 335/1, 8/1, 9/3, 9/1, 9/11, 914, 8/5,
9/5, 8/6, 9/6, 817, 917, 8/8, 919, 8/13, 8/12, 8/10, 8/14, 8/11,
9/10, 918, 8/9, 221/13, 221/2, 221112, 227/2, 315/2, 228/2, 315/
3, 228/1, S 7/3, S 7/2, 229, 8/4, 7/1, 335/2, 331, S 49, S 54,
7/2, 6, 233/6, 233/1, S 8, 235, 236, 328, 237, 233/3, S 55, 233/
4, 23317, 233/5, 233/2, 238/2, 238/1, 317/3, 5/3, 5/1, 3/1, 4 S
3, 5/2, 3/2, 316, 314/4, 2/4, 2/2, 317/2, 2/1, S 2, 314/3 S 43, 1/
3, S 1, 333, 1/1, 1/2, 33/4 k. o. Creta;
420/1, 392/1, S 7, 392/3, 392/5, 392/2, 392/4, 403, 393/1, 416,
393/2, 9/1, S 9/2, 14/2, 27/3, 14/1, 27/5, 27/1, 397/10, 397/12,
397/13, 397/14, 397/9, 397/8, 397/7, 397/6, 397/5, 397/4, 397/
3, 397/1, 397/2, S 47, S 8, 404/2, 404/3, 398/29,398/1, 398/
30, 398/24, 398/25, 398/49, 398/50, 398/26, 398/27, 398/61,
398/12, 398/21, 398/22, 398/13, 398/14, 398/15, 398/16, 398/
17, 398118, 398/19, 398/20 k. o. Slivnica.

.

Lokacija:
Pare. št. 161, 172/2-del,201/4-del, 209/1, 204, 179-del, 212/2 k.
o. Pivola.

Opis:
Slivniški grad je bil zgrajen leta 1492, kasneje pa veckrat
obnovljen in prezidan. Ohranjen je del grajskega parka s precej
kvalitetnimi drevninami. Od glavne ceste do gradu vodi okoli
Opis:
450 m dolg mlajši platanov drevored.
V drevesnem parku na Pohorskem dvoru raste vecje število Ohranjen je tudi dellipovega drevoreda (pri vrtcu), ki je nekdaj
deloma zelo starih in lepo razvitih domacih in eksoticnihdreves bil zasajen na celotni potezi do gradu. Na nasipu nekdanjega
in grmovnic.Lep parkovni nasad je tudi pri bližnji RankovicevI ribnika raste skupin treh jesenov, najvecji ima obseg debla 386
vili.
cm in je 32 m visok. Najpomembnejša drevesa v parku so:
rdecelistna bukev (obs. 440 cm), dve smreki (340, 300 cm),
Ovrednotenje:
jeseni (najvecji 397 cm),
nav. bukev (403 cm) ter lipa
(335 cm). V parku je še vec smrek, klekov, javorov, bukev,
Grašcinski kompleks s parkom ima izjemno lego na' vznožju
gabrov, dugiazija, div. kostanj, vrba žalujka, kavkaški oreškarji
Pohorja na meji med kmetijskimi površinami in gozdom. V parku
itd.
je precej kvalitetnih drevnin.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 4 za oblikovano

naravno dedišcino.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).

Ovrednotenje:
Od nekdaj velikega grajskega kompleksa je ohranjen del angleško
oblikovanega parka s parterno ureditvijo pred grajskim portalom.
Ohranjenih je precej kvalitetnih drevnin.

.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 4 za oblikovano naravno dedišcino in
za drevorede. Vsi posegi na zavarovanem obmocju so možni samo
s predhodnim mnenjem in soglasjem Zavoda za varstvo naravne
in kulturne dedišcine Maribor.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 22.

SON 3 - IPAVCEVO- Nasad eksot
Lokacija:
Pare. št. 90, 92, 93, 94, 91 in 774/2-deliparcel k. o. Pivola.
Opis:
V nasadu domacih in eksoticnih dreves pri nekdanjem posestvu
Pavle Ipavec v Pivoli rastejo med drugim tri sekvoje z obsegi
570, 623 in 555 cm, klek z obsegom 364 cm, kavkaške jelke,
kanadske cuge, Lawsonovepaciprese, rdecelistnabukev,macesni,
magnolije,tise itd. Do nasada vodi dvostranskijavorovdrevored.
Ovrednotenje:
Redka drevesa lepih dimenzij imajo velik botanicno
pomen.

- dendrološki

Namembnost:
Spomeniška.
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 33 in 43.

SON 5 - BETNAVA- Park ob dvorcu
Lokacija:
V celotnem zavarovanem kompleksu sta posebej opredeljeni
obmocji grajskega parka in Betnavskega gozda.
Grajski park obsega naslednje pare. št.: 2038, 2037, 2039, 2040,
2041, 2043, 2044, 2053, 2056 in 2045 k. o. Sp. Radvanje.
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Betnavski gozd obsega naslednje pare. št.: 2014,2015, 2016,2018,
2020, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2028, 2029,
2125, 1963, 1964, 1965, 2030, 2033, 2034 in 1962 k. o. Sp.
Radvanje.
Ostale površine kompleksa obsegajo pare. št.: 2026, 2027, 1960,
1961, 2036, 2047, 2048, 2049 2050, 2052, 2055/1, 2046/2, 2054,
2059/1, 2059/2, 2058, 2035, 2031, 2032, 2057, 2110, 2136, 2098,
2046/1, 2055/2, 2220, 2221/1, 2224, 2225, 2226, S 595, 1190, 1191,
1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202,
1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209 k. o. Sp. Radvanje;Pare.
št. 1113 k. o. Razvanje.
Opis:
Grajski park Betnava je sestavni del grajskega kompleksa na
Betnavi, ki izvira iz 16. stol. Park sestavljajo površine neposredno
ob gradu ter obsežni parkovni kompleks na bivšem otoku, ki ga
je oblikoval vodni jarek z vodo iz Pekrskega potoka. Park na
otoku sta v preteklosti tvorila dva dela: geometrijsko oblikovani
parter v osi glavnega portala gradu, zahodno od njega pa
angleško zasnovani angleški park. Park je bil v bližnji preteklost
prepušcen zarašcanju. Sedaj je v obnovi.
.Najvecje
,
706 cm. drevo v parku je 35 m visoka platana z obsegom debla
Ovrednotenje:
Izjemnost parkovnega kompleksa na Betnavi temelji na vodnem
jarku, ki obdaja celotni park in mu daje znacaj otoka. Osna
ureditev parterja, ki se navezuje na glavni grajski portal in
zahodno od nje ležeci drevesni del parka daje celoti toliko vecjo
vrednost in edinstven položaj med grajskimi parki v Sloveniji.
Pomembnost dopolnjuje tudi ostanek starejšega drevesnega
fonda v parku ter bližnji parkovni Betnavski gozd.
Varstveni režim:
V grajskem parku velja varstveni režim št. 4 za oblikovano
naravno dedišcino.
V Betnavskem gozdu je prepovedano:
- spreminjati obstojece kulture,
steljarjenje,
- kurjenje ognja na mestih, ki niso za to dolocena
promet z vsemi vozili izven javnih prometnih površin, razen
z vozili, ki opravljajo prevoze v zvezi z gospodarjenjem z gozdom.
Na ostalih površinah se ohrani dosedanja raba (poljedelstvo),
možna je edino sprememba namembnosti v parkovne površine
na podlagi nacrtov.
Za vse posege na zavarovanem obmocju je potrebno predhodno
mnenje in soglasje Zavoda za varstvo naravne in kulturne
dedišcine Maribor.

-

e

Namembnost:
Spomeniška.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 12, 13, 22 in 23.
SON 6 - VURBERG - Obmocje gradu
Lokacija:
Zemljišce z obodnimi parcelami: 339, 425, 337/1, 337/2, 426,
328/1, 328/6, 330/6, 33017,335, 310/3, 310/4 in 310/2 k. o.
Vurberg.
Opis:
Obmocje gradu Vurberg sestavljajo parkovni gozd, grad z
grajskim dvorišcem in fragmenti okrasnega nasada. Hkrati je to
tudi okolje cerkve sv. Marije, ki stoji ob gradu.
Ob poti na grad rasteta dva tulipanovca z obsegi 239 in 264
cm, 24 m visoka, okoli gradu pa vec velikih divjih kostanjev.

Ovrednotenje:
Kakor sam grad, so tudi nekdanje parkovno urejene površine
in parkovni gozd v slabem stanju. Vendar pa gre za okolico gradu
z izjemno krajinsko lego, ki jo je potrebno varovati.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 4 za oblikovano naravno dedišcino. Vsi
posegi na zavarovanem obmocju so možni samo s predhodnim
mnenjem in soglasjem Zavoda za varstvo naravne in kulturne
dedišcine Maribor.
Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 38.

SON 7 - RAZVANJE- Nasad eksot pri Kunovi vili
Lokacija:
Pare. št. 358/3-del, 366/1, 366/14, 366/17, 366/18,369/2,369/
3, 369/4, 369/8, 369/9, 1111, 1112, 1109/2 in .70 (stavbna).
Opis:
V nasadu eksot v okolici propadajoce Kunove vile raste precej
dendrološko zanimivih dreves, med njimi štiri mocvirke
(Taxodium distichum) z obsegi in višinami 400 cm / 22 m, 358
cm / 25 m, 340 cm / 26 m in 365 cm / 29 m; divji kostan (Aesculus
hippocasteneum) 345 cm / 28 m; grade (Quercus sessiliflora) 410
cm / 25 m; dva kleka (Thuja sp.) 255 cm / 18 m in 240 cm
/ 16 m; kanadska cuga (Tsuga canadensis) ob. 185 cm in tisa
(Taxus baccata), dvodebelna, 150 in 140 cm / 10 m. Nedalec
od vile je tudi z drevjem obrašcen ribnik z otockom.
Ovrednotenje:
Nasad redkih drevesnih vrst; nekatera drevesa so dosegla že
precejšnje dimenzije. S staro Kunovo vilo in gozdnatim zaledjem
krajinsko izredno zanimiv predel.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 4 za oblikovano

naravno dedišcino.

Namembnost:
Spomeniška (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 22.

SON 8 - MARIBOR- Nasad pri O.Š. Maks Durjava
Lokacija:
Pare. št. 69, 76, 77, 78, 73, 74 in 75 k. o. Tabor.
Opis:
Drevesa v delu nasada vzhodno od Smoletove ulice, ki je ostanek
nekdanjega okrasnega nasada okoli vile lekarnarja in nekdanjega
mestnega župana Bancalarija, izvirajo iz casa okoli leta 1900.
Ostala drevesa so sajena kasneje. V nasadu raste preko 30 vrst
razlicnih drevesnih in grmovnih vrst. Najpomembnejša drevesa
so: ginko (obseg 357 cm), tise (175, 157, 175, in dvodebelna s
premeri debel 25 cm), pavlovnija (302), poljski brest (257 cm)
in sekvoja (238 cm).
Ovrednotenje:
Nasad je pomemben zaradi zanimivih drevnin, ki tu rastejo.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 4 za oblikovano

naravno dedišcino.
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Namembnost:
Spomeniška, izobraževalna.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 4 za oblikovano naravno dedišcino.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 13, 12.

Namembnost:
Rekreacijska in spomeniška (pricevalna).

SON 9 - MARIBOR - TABOR. Ivasovicevnasad eksot

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 2, 3.

Lokacija:
Pare. št. 290, 291 in 292 k. o. Tabor.

SON 12 . MARIBOR- NASADV VINARSKI ULICI

Opis:
V vrtu okoli hiše št. 6 na Ruški cesti raste veliko število redkih
in eksoticnih drevnin.
Konglomeratne skale, ki ponekod segajo na površje so ostanek
struge reke Drave.
Ovrednotenje:
Primer bogato zasajenega hišnega vrta.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 4 za oblikovano

Lokacija:
Pare. št. 482 k. o. Krcevina.
Opis:
Parkovni nasad okoli stavbe kmetijskega inštituta s številnimi
eksotami in najvecjo sekvojo (Sequaidendron gigantemum) v
Mariboru.
Ovrednotenje:
Park z redkimi dendrološkimi posebnostmi.

naravno dedišcino.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 4 za oblikovano naravno dedišcino.

Namembnost:
Pricevalna (spomeniška).

.

Namembnost:
Ima izobraževalno funkcijo.

Vris:
PKN 1 ; 5000, list Maribor 13.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 2, 3.

SON 10 - Magdalenski park
Lokacija:
Pare. št. 905/1, 906, 908, 909, 910, 911, 912, 915, 917, 918, 919,
222, 923, 924, 925, 926, 927, 928 in 929.
Opis:
Magdalenski park je bil osnovan leta 1906. Je prehodni park z
otroškim igrišcem in precej kvalitetnimi drevninami.
Ovrednotenje:""
Zelena površina v desnobrežnem
drevninami.

SON 13 - PARK NA LENINOVEMTRGU
Lokacija:
Pare. št. 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258,
1259, 1260, 2115, 2148 k. o. Maribor-grad.
Opis:
.
Park iz leta 1884 z orjaškima platanama in eno preostalo japonsko
.
soforo (Sophoria japonica).
.

središcu z vec kvalitetnimi

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 4 za oblikovano

Ovrednotenje:

.

Pomemben element oblikovanjav slovenski mestni arhitekturi.
".

naravno dedišcino.

Namembnost:
Rekreacijska, spomeniška.
Vris:
PKN 1 ; 5000, list Maribor 13.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 4 za oblikovano naravno dedišcino.
Namembnost:
Rekreacijska.
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 3.

SON 11 -' MARIBOR - STADION LJUDSKI VRT
SON 14 . MARIBOR,PARK NA SLOMŠKOVEMTRGU
Lokacija:
Pare. št. 1342/1,1343, 1444, 1345, 1346, 1347, 1348,1349,1350,
1351, 1352, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1360, 1362,2190 ,1341 Lokacija:
Pare. št. 1543, 1544, 1545, 1546, 1542 in 1541 k. o. Mariborin 134212k. o. Koroška vrata.
grad.
Opis:
Nekoc prvi mariborski mestni park je danes športni park z nekaj Opis:
Park iz leta 1891z dendrološko posebnostjo ginkovcem(Ginko
ostanki kvalitetnih parkovnih drevnin.
biloba) ter zanimivimbrestom (Ulmus glabra pendula).
Ovrednotenje:
Zelena površina v širšem središcu mesta z izrazito športno
rekreacijsko funkcijo.

Ovrednotenje:
Pomemben element oblikovanja starega mestnega jedra.

STRAN 409
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Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 4 za oblikovano naravno dedišcino.
Namembnost:
Rekreacijska.
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 3.
SON 15 - MARIBOR - PARK NA KIDRICEVEM TRGU

Lokacija:
Pare. št. 1077, 1078, 1076, 1090, 2133, 1092, 1093, 1094, 1095,
1096, 1097, 1098, 1091 k. o. Mm;ibor-grad.

.

Opis:
Park iz leta 1888 z dendrološko posebnostjo
ptelejema (ptelea trifoliata, p. baldwinii).

-

grad) ter nato proti vzhodu po meji k. o. Maribor-grad in
Krcevina Uužna meja parcele 429/7 k. o Krcevina). Dalje poteka
v k. o. Krcevina in sicer po zahodnem robu ceste, ki vodi v
Ribniško selo (pare. št. 519/1). Parcele 429/10, 429/11, 429/13 in
st. p. 233 ne sodijo v obmocje. Zdaj zavije meja parcel 451/8,
443/2 in 458 ter zavije proti jugu. Zahodna meja tece po
vzhodnem robu poti s pare. št. 51375 in dalje po zahodnem robu
proti (pare. št. 513/1). Pri parceli 469 Uužna meja) zavije na zahod
in se nadaljuje v smeri juga proti vzhodnem robu parcele 466/
2 in dalje 466/4, 466/1 tako, da so te parcele zunaj obmocja.
Pri parceli 466/6 zavoje meja spet na jug v k. o. Maribor-grad
tako, da je parcela 7 v obmocju, nato gre po severnem in
vzhodnem robu parcele 3 ter naprej po južni meji parcel 3, 8/
1, 5, 10, 11 do Trubarjeve ulice, kjer zavije v smeri proti jug
po vzhodnem robu cestišca Trubarjeve ulice do parcele 43, kjer
se obrne za vzhod.
V ožje obmoje sodi tudi parcela 313/5 k. o. Krcevina.

trilistnima

Ovrednotenje:
Pomemben element oblikovanja v mestni arhitekturi.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 4 za oblikovano naravno dedišcino.
Namembnost:
Rekreacijska.
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 3.
SON 16 - MARIBOR - TOMŠICEV DREVORED

Lokacija:
Pare. št. 2039, 2041, 2040, 2043,2044, 2045, 2046, 2047, 2050,
2051, 2052, 2053, 2055, 2056, 2057, 2058,2060, 2061,2062,2063,
2065, 2066, 2067, 2042 k. o. Maribor-grad.
Opis:
Dvoredni drevored divjega kostanja (aesculus hippocastanum) je
.najlepŠi
mestni drevored.
Ovrednotenje:
Drevored predstavlja izjemno krajevno in krajinsko znamenitost.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 5 za drevorede.
Namembnost:
Spomeniško (priccva1na).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 3.
SON 17 - MARIBOR - MESTNI PARK
Ožje obmocje:
Južna meja obmocja poteka po južni meji parcele 43, nato zavije
na jug po Ulici heroja Tomšica, kjer predstavlja mejo obmocja
zahodna meja parcel 2033 in 1391 vse k. o. Maribor-Grad do
Mladinske oz. Maistrove ulice, kjer spet zavije proti vzhodu in
je meja severni rob cestišca Maistrove ulice (pare. št. 2096).
Vzhodna meja poteka od Maistrove ulice proti severu po
zahodnem robu cestišca Ulice heroja Staneta in Ribniške ulice
(pare. št. 2035). Nato zavije proti zahodu po južni meji parcele
77/1 in spet na sever po vzhodni meji parcele 123 (obe Maribor-

Širše obmocje:
Meja obmocja poteka po jugozahodni meji parcel tako, da so
v obmocju še naslednje parcele: 91, 98, 105, 106/1, 10912, 112/
2, 113/1, 114/1, 115, 122, 121, 165, 172/1, 171/3, 171/2, 16911 in
177/2 vse k. o. Krcevina.
Meja obmocja se v nadaljevanju obrne na jug in oznacuje zahodni
rob cestišca s pare. št. 513/2 do tromeje k. o. Krcevina, Koroška
vrata in Maribor-grad. Meja se nadaljuje proti jugu po vzhodnem
robu cestišca Trubarjeve ulice in se pridruži meji ožjega obmocja
v smeri proti jugu vse do jugovzhodnega vogala parcele št. 77/
1 k. o. Maribor-grad. Po zahodnem robu cestišca Ribniške ulice
s pare. št. 2035 k. o. Maribor-grad se nadaljuje proti severu do
meje med k. o. Maribor-grad in Krcevina. Tu zavije meja proti
vzhodu in se ujema z mejo med k. o. Krcevina in Maribor-grad
do jugovzhodnega vogala st. p. 422 k. o. Krcevina.
Od tu poteka meja obmocja po vzhodni meji parcel 414/1, 413/
1, 399, 397/3, 436/1, 313/6 in 313/2 vse k. o. Krcevina, tako, da
so naštete parcele v obmocju. Na skrajni severni tocki parcele
519/12 k. o. Krcevina, se meja zasuce proti jugozahodu poteka
po severnem robu te parcele. Nadaljuje se po severni meji parcel
519/3 in 214/3 k. o. Krcevina. Nato poteka po vzhodni in severni
meji parcele 214/1, severni in zahodni meji st.p. 1219 in naprej
po severni oziroma severozahodni meji parcel 141/3, 141/4, 141/
1, 58/1, 66 in 508/1 vse k. o. Krccvina, do jugozahodnega vogala
parcele 76, kjer zavije na južno mejo te parcek jIue I1_adaljuje
po zahodni meji parcel 96/1, 92 do parcele 91 (vse k. o. Krcevina),
Jcjer--1e-1Zfiodišccmeje opisanega obmocja.
Opis:
Severno od mestnega jedra je na površini okrog 5 ha vec
parkovnih in oblikovanih površin: Mestni park, Kalvarija, Trije
ribniki (Badiovo, Grajski log) in Piramida. V parku, ki je nastajal
v letih 1872 - 1896ob izgonu,ki je nekoc polnil jarek mestnega
obzidja, je okoli 100 vrst domacih in tujih listavcev (med njimi
Gymnocladus, Celtis, Paulownia, Lyriodendron, Sphora in drugo),
veliko iglavcev (npr. Sequoia, Larix kaempferi,skupina
Pinus
cembra, Tsuge ter primerek bilis). Medtem, ko so južna pobocja
Kalvarije in Piramide oobdelana z vinogradi, so ostale površine
pretežno gozd, deloma travnik, potoki in ribniki.
Ovrednotenje:
Sožitje treh krajinskih elementov: parka, parkovnega gozda in
vinogradov predstavlja edinstven primer oblikovanja v slovenski
mestni arhitekturi.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 4 za oblikovano naravno dedišcino.
Namembnost:
Izobraževalna
rekreacijska.

(dendrološko

zanimivi primerki

v parku)

in
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SON 20 . MARIBOR- NASADKOSTANJEVOB VRBANSKI
CESTI

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 2, 3.
SON 18 - BRESTERNICA - NASAD EKSOT
Lokacija:
Severna meja obmocja poteka od jugovzhodne meje mostu cez
Bresterniški potok in poteka proti vzhodu po južnem robu
cestišca nove ceste s pare. št. 1416/1. Meja se pravokotno obrne
proti jugu (do reke Drave) po meji med parcelama 1561/1, ki
ni v obmocju in parcelo 156/11, ki je v obmocju. V tej smeri
poteka meja vse do Drave (pare. št. 1486/12, ki spada v obmocje
nasada. Južno mejo predstavlja reka Drava s pare. št. 1486/8 in
to v smeri proti zahodu vse do izhodišca opisanega obmocja.
Opis:
Parkovni nasad v Bresternici na obmocju motela in avtokampa
s številnimi eksotami in redkimi drevninami.
Ovrednotenje:
Bogat parkovni nasad
rekreacijsko funkcijo.

Opis:
Enostranski drevored kostanjev (Aesculus hippoeastanum), ki
poteka od Maribora proti Kamnici preko Vrbanskega platoja.

.

Ovrednotenje:
Eden najdaljših in krajinsko-oblikovano najizrazitejših drevoredov.
na

površinah,

ki imajo

predvsem
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 5 za drevorede.

Varstveni režim:
Velja varstveni režim št. 4 za oblikovano naravno dedišcino.
Namembnost:
Rekreacijska.

Namembnost:
Spomeniško (pricevalna).
Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 2.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Ruše 10.

SON 19 - MARIBOR - NASAD EKSOT PRI VIŠJI
AGRONOMSKIŠOLI
Lokacija:

.

Meja poteka od meje k. o. Koroška vrata in Krcevina 6 m
vzhodno od cestišca s pare. št. 510 (po pare. št. 494) do južne
meje st: p. 500 in po tej meji proti vzhodu ter naprej po južni
meji pare. št. 487 do severovzhodnegavogala pare. št. 493/1:Od
tu gre v podaljšku te meje za 75 m na pare. št. 487 ter' zavije
na sever in se prikljuci meji parcel 487 in 116/1. Od tromeje
parcel 113/1, 114/1 in st. p. 500. Zdaj se nadaljuje po severni
in zahodni meji pare. st. p. 500. Na jugozahodnem vogalu st.
p. 500 zavije preko pare. št. 104 na južni rob stavbe s pare. št.
st p. 53/1 ter nato na jugozahod in sicer 6 m zahodno od cestišca
s pare. št 510 po parceli 495/1.
Opis:
Parkovni nasad okoli Visoke agronomske šole pod Kalvarijoz
novejšimitujimi drevninami in z drevoredom krilatega oreškaIja
(Pteroearya fraxinifolia).
Ovrednotenje:
Predstavlja sožitje krajinskih elementov parka, vinogradov in
sadovnjakov.
Varstveni režim:
Velja varstveni režim št 4 za oblikovano naravno dedišcino.
Namembnost:
Izobraževalna,

Lokacija:
Meja prvega dela obmocja poteka na zahodu od meje k. o.
Kamnica in Koroška vrata po južnem robu cestišca Vrbanske
ceste do ceste, ki zavije proti vodnjakom Mariborskega vodovoda
in nazaj proti zahodu po južni meji parcele 2123 k. o. Koroška
vrata.
Meja drugega dela obmocja poteka na zahodu od ceste, ki vodi
do vodnjakov po južnem robu cestišca Vrbanske ceste do
Turnerjeve ulice in nazaj proti zahodu po južni meji parcele 2123
do parcele št. 5 k. o. Koroška vrata.
Celotno obmocje je na delu parcele 2123 k. o. Koroška vrata.

rekreacijska.

Vris:
PKN 1 : 5000, list Maribor 2.

5. clen
Varstveni režim je seznam omejitev, prepovedi in pogojno
možnih dejanj,
posegov
ali gradenj na obmocju naravne
dedišcine. Vse omejitve imajo za cilj ohranitev lastnosti in
celovitosti naravne dedišcine.
Za naravne znamenitosti razglašene s tem odlokom se
uporabljajo naslednji varstveni režimi:

1. Varstveni režim za geološko-paleontološkoin mineraloškopetrografsko naravno dedišcino

.

Prepovedano je:
odkopavati in odnašati, lomiti ali razbijati kamnine oz. okarnnine
na. ožjem obmocju geološ~o-paleontološke ali mineraloškopetrografske naravne dedišcine;
- gospodarsko izkorišcati (odvzemati) kamnine, ki so predmet
varstva (npr. širjenje kamnoloma, peskokopa ipd.);
- zemeljska dela (npr. izravnavanje, poglabljanje terena), ki
posredno ali neposredno prizadevajo geološko-paleontološko ali
mineraloško-petrografsko naravno dedišcino;
gradnje vseh vrst (stavbe, infrastrukturni objekti ipd.) na ožjem
obmocju geološko-paleontološke in mineraloško-petrografske
naravne dedišcine;
zasipavati geološke profile ali golice;
minirati ali povzrocati vibracije, ki lahko poškodujejo geološkopaleonotloško ali mineraloškopetrografsko naravno dedišcino.
Izjemoma je po predhodnem dogovoru pristojne varstvene
službe možno:
urediti geološko-paleontološko oz. mineraloško-petrografsko
naravno dedišcino za obisk javnosti (npr. zgraditi poti za
obiskovalce, razgledišca ali pocivališca, obdelati ali predstaviti
znacilne geološke profile ali okamnine, postaviti table z obvestili
ipd.).

-

-

-

-

2. Varstveni režim za gozdno naravno dedišcino
Prepovedano je:
obsekavati, lomiti, ruvati in kako drugace unicevati oz.

- sekatI,
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poškodovati drevesa, grmovje in zelišca ter njihove dele;
rastišcne pogoje, npr. odstranjevati zemljo, odkrivati
korenine, zasipavati deblo, rastišce ali površino nad koreninami,
obcasno ali stalno poplaviti rastišce, spreminjati nivo podtalnice,
kislost oz. alkalnost tal, izpušcati škodljive tekocine ali plinaste
snovi oz. odlagati kakršnekoli odpadke snovi na ombocju rastišca
ali v njegovem vplivnem obmocju ipd.,
- spreminjati obstojeco rastlinsko strukturo, zastornost oz.
osoncenost rastišca (npr. razgaljati krošno drevesa, deblo oz.
ostale rastlinske dele), kakor tudi spreminjati mikroklimatske
znacilnosti biotopa, npr. znadelavo presek;
- v gozdni ekosistem vnašati alohotne vrste;
- graditi kakršnekoli objekte ali naprave v obomocju naravne
dedišcine ali v njenem vplivnem obmocju, npr. zgradbe,
prometnice vseh vrst (ceste, kolovoze, poti, traktorske vlake,
parkirišca, žicnice, drce), energetske in komunalne vode
(napeljave, cevovode, daljnovode), tako v nadzemni kakor tudi
v podzemni izvedbi, jezove, hudourniške pregrade, regulacije
vodotokov, geološke jame oz. izkope (peskokope, kamnolome),
kakor tudi izvajati melioracijske, vodnogospodarske ali podobne
posege, katerih posledice so v neposredni bližini vplivnega
obmocja in se negativno odražajo v gozdnem ekosistemu;
obešati ali pritrjevati tuja telesa oz., konstrukcije na deblo ali
ostale rastlinske dele (razne table, odre, stojišca);
krmljenje divjadi, postavljanje solnic, gradnja obor za divjad;
- pašništvo;
hoja izven poti;
- zatiranje "škodljivcev" s kemicnimi sredstvi;
- nabiranje gozdnih sadežev in povzrocanje hrupa, ce bi
nabiralništvo in rekreacija ogrožali stabilnost gozdnega ekosistema.
Izjemoma po predhodnem soglasju pristojne naravovarstvene
službe mogoce:
postavljanje oznacevalnih in pojasnjevalnih tabel v obrobju
gozda na samostojnih nosilcih;
nabiranje semen, plodov in drugih rastlinskih delov za izvajanje
analiz;
oznaciti in opremiti primerno peš-pot v takšni obliki, ki ne bo
negativno posegala v stabilnost gozdnega ekosistema, niti tega
ne bodo povzrocali obiskovalci.

- spreminjati

.
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-

-

obmocju neposrednega rastišca;
- postavljati manjše stalne objekte (npr. spominska obeležja,
vodnjake, svetilke, klopi ipd.) na obmocju neposrednega rastišca;
- nabirati cvetove ali plodove oz. semena;
- znanstveno-raziskovalno poseganje (npr. jemanje lesnih profilov
iz debel, vej ali korenin).

4. Varstveni režim za oblikovano naravno dedišcino
Prepovedano je:
- spreminjati vrtno arhitektonsko zasnovo;
- unicevati ali poškodovati drevje ali grmovje (veje, debla ali
korenine);
- unicevati, odstranjevati ali premešcatidruge vrtno arhitektonske
objekte, ki so sestavni deloblikovne zasnove (npr. skulpture,
portali ipd.);
- spreminjati ekološke (npr. talne in mikroklimatske) pogoje, ki
so potrebni za obstoj in razvoj drevja ali grmovja (npr. zviševanje
ali zniževanje talne vode, odpiranje gozdnih sestojev, spreminjanje
osoncenosti dreves ali grmov, zasipavanje ali odkopavanje
zemljišca ipd.);
- graditi na oblikovani zeleni površini stavbe, poti ali naprave,
ki niso v skladu z njenimi znacilnostmi;
- spreminjati okolico oblikovane naravne dedišcine tako, da bi
bil
ta
prizadet
(npr.
zapiranje
pogledov,
obzidava,
postavljanje reklamnih ter drugih tabel ipd.);
- napeljavati žicne in druge energetske vode cez oblikovano
zeleno površino;
- onesnaževati tla in zrak ter odlagati odpadke.
soglasju
pristojne
Izjemoma
je
po predhodnem
naravovarstvene službe mogoce:
- spreminjati sestav ter namembnost posameznih delov in površin
(npr. zasaditev jas ali trat, spremeniti grede v trate ipd.);
- izvajati zavarovalna dela in postavljati naprave za zavarovanje
(npr. ograje, zidove ipd.),
- spreminjati znacaj in obliko poti (npr. širjenje ali asfaltiranje
steza ipd.),
.
- postavljati klopi, luci, table ipd., urejati pocivališca in
razgledišca,.

,

"U"

3. Varstveni režim za dendrološko naravno dedišcino

-obnavljati ali, postavljati stavbe in naprave, ki so ,povezane z
vzdrževanjem ali predpisanim izkorišcanjem oblikovane zelene

Prepovedano je:
sekati, obsekavati, lomiti oz. drugace nasilno unicevati ali
poškodovati drevesa ali 'njihove dele;
spreminjati rastišClle pogoje, npr. odstranjevati zemljo, odkrivati
korenine, zasipavati deblo, zasipavati rastišce oz. površino nad
koreninami, obcasno ali 'stalo poplavljati rastišce, spreminjati
višino talne vode, kislosti oz. alkalnosti tal, spušcati škodljive
tekocine ali plinaste snovi na obmocju rastišca ter odlagati
odpadne snovi.
- spreminjati obstojeco osencenost dreves in rastišca (npr.
razgaljati krošnjo ali deblo, zasenciti drevesa s stavbami ali

površine (npr. rastlinjake, drevesnice, gospodarska poslopja);

.

-

napravami ipd.);

- obešati

.

ali postavljati tuja telesa na deblo, korenine ali veje
(npr. svetilke, nosilce žicnih vodov, table, omarice, antene,
razgledišca, stopnice ipd.);
- zgraditi stalne objekte ali zgradbe na obmocju neposrednega
rastišca.

soglasju pristojne
Izjemoma
je
po predhodnem
naravovarstvene službe mogoce:
izvajati sanitarne ukrepe (npr. plombirati deblo, odstranjevati
veje in vrhove, povezovati deblo in veje, utrjevati podlago, zatirati
škodljivce ipd.);
- izvajati nekatera dela na rastišcu (npr. asfaltirati, betonirati,
tlakovati, zasajati grmovje, drevje ali trave ipd.), ce ne ogrožajo
dreves;
postavljati manjše obcasne objekte (npr. odre, kioske) na

-

-

,

- polagati podzemeljske cevne vode (npr. vodovod, plinovod,
kan~acijske
~vi ipd,).
Opomba:
Kar zadeva varstvo posameznih dreves, je treba
smiselno upoštevati tudi varstveni režim za dendrološko naravno
dedišcino.

5. Varstveni režim za drevorede
Prepovedano je:
ali poškodovati drevje (veje, debla ali korenine);
- spreminjati oblikovno zasnovo drevoreda (npr. zasajati nova
drevesa ipd.);
- spreminjati ekološke (npr. talne in mikroklimatske) pogoje, ki
so potrebni za razvoj in obstoj drevja (npr. zviševanje ali
zniževanje talne vode, razsipavanje ali zniževanje zemljišca na
rastišcu, odkopavanje korenin, zasipavanje debla ipd.);
- izvajati takšna gradbena dela, ki lahko prizadenejo posamezna
drevesa ali drevored (npr. miniranje, vibracije ipd.).

- unicevati

pristojne
soglasju
Izjemoma
je
po predhodnem
naravovarstvene službe mogoce:
izvajati nekatera dela, kot npr. rekonstukcija cest, spreminjanje
povšrine cestišca, gradnja cestnih prikljuckov, kanalizacije,
parkirnih prostorov ipd.;
- napeljevati žicne (npr. elektricne, telefonske) in cevne vode

-
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(npr. plinovod, vodovod, ipd.).
Opomba: Kar zadeva varstvo posameznih dreves v drevoredu je
treba smiselno upoštevati tudi varstveni režim za dendrološko
naravno dedišcino.

6. Varstveni režim za podzemeljsko geomorfološko naravno
dedišcino (jame in brezna)
Prepovedano je:
a.) v jamskem vhodu in njegovi neposredni okolici:
- vse vrste gradenj;
zemeljska dela;
- odlaganje tekocih ali trdnih odpadkov;
odmetavanje in metanje kakršnegakoli gradiva ter zasipanje
vhoda;
- kakršnokoli zakrivanje ali zapiranje vhoda;
poseganje v estetsko podobo neposredne okolice vhoda (npr.
s postavljanjem ograj, drogov, anten ipd.);
- spreminjanje vegetacijske združbe (npr. izsekavanje, nasajanje
alohtonih vrst ipd.).

-

b.) v podzemeljski jami:
- obiskovanje jame, ce ni urejena za javni obisk;
unicevanje, poškodovanje ali odstranjevanje sigastih tvorb in
drugega inventarja jame;
kakršnokoli onesnaževanje sten in tal (z raznimi odpadki,
podpisi ipd.);
- graditi poti po jamah in jih osvetljevati;
- nabiranje in odnašanje petrografskih, mineralnih in paleontoloških
vzorcev;
- odlaganje ter skladišcenje kakršnihkoli odpadkov.

-

c.) na širšem ali vplivnem obmocju jame (površje nad znanimi
rovi jame, ponornice, ki teko v jamo oz. skozi njo):
- vse vrste gradenj, ki bi lahko posredno poškodovale ali
onesnaževale podzemlje;
povzrocanje vibracij;
.
spreminjanje vegetacijske odeje ali njeno odstranjevanje, ki bi
lahko vplivalo na kemicne ali kolicinske sprememb pronicujoce

-

skalne vode;

kolicine anorganskih in organskih snovi v vodi raztopljenih ali
trdnih snovi);
- spreminjati vodni režim (npr. obcasno ali stalno odvzemati ali
dodajati vodo);
- regulacijska gradbena dela (npr. spreminjanje smeri, oblike ali
globine struge, graditev pragov, utrjevanje bregov z zidanimi ali
betonskimi škarpami, graditev vodnih zadrževalnikov ipd.);
- graditi stavbe vseh vrst na bregu ali v neposredni bližini bregov
(npr. stanovanjske ali pocitniške hiše, turisticne objekte,
gospodarska poslopja, parkirne prostore);
- omejevati dostop do vode, kolikor ne gre za varnostne naprave
ali za zašcito obdelovalnih površin v bližini (npr. z ograjami, jarki,
drugimi ovirami);
- odlagati ali odmetavati odpadke vseh vrst v strugo, na breg
ali v neposredno bližino vode;
- posegati v obrežno vegetacijo (npr. redciti ali sekati drevje in
grmovje, zasaditi bregove ipd.);
- odvzemati prod, pesek ali mivko z obrežja, prodišca ali z dna
struge;
voziti se z motornimi colni (razen s colni z elektricnimi motorji
na akumulator).

-

Izjemoma je po predhodnem soglasju pristojne varstvene.
službe možno:
- graditi poti, mostove in infrastrukturne objekte na ožjem
obmocju hidrološkega objekta oz. vodnega toka;
- posegati v obrežno vegetacijo (npr. redciti ali sekati drevje in
grmovje, zasaditi bregove ipd.);
- odvzemati prod, pesek ali mivko z obrežja, prodišca ali z dna
struge;
- manjša regulacijska gradbena dela (npr. cišcenje struge na
dolocenih odsekih ipd.).
8. Varstveni režim za botanicno naravno dedišcino
Prepovedano je:

-vsako poseganje na rastišcu, npr. odstranjevanje

ali spreminjanje
vegetacije, spreminjanje vodnega stanja (npr. osuševanje, dviganje
ali spušcanje gladine talne vode, spreminjanje kislosti oz.
alkalnosti tal, poplavitev, zamenjava sladke vode za slano in

narobe), odstranjevanje zemlje; ruše ali ,kamninske podlage,
/

Opomba:
Izjema
velja poleg
za
domace
znanstvenoraziskovalne organizacije tudi za jamarske skupine Jamarske
zveze Slovenije.

zasipavanje (odlaganje odpadnih materialov ipd.), gradnje vseh
vrst ter zemeljska dela);
- spreminjati kulturo rastišca, kar bi pomenilo poseg v rastišcn.
pogoje (npr. izkrcenje gozda, pogozditev travnika ali pašnika,
preoranje ledine ipd.);
- trgati cvetje, izkopavati, nabirati, poškodovati ali lomiti rastline
(zelišca, drevesa in grme) ali unicevati vegetacijske formacije;nabirati semena in plodove rastlin, ki so pod posebnim varstvom;
- izvajati takšna melioracijska in regulacijska dela v okolici,
katerih škodljive posledice bi bilo mogoce cutiti na ožji lokaliteti;
- onesnaževati površinske talne ali podzemeljske vode, kar bi
poslabšalo rastišcne pogoje na ožji lokaliteti;
- onesnaževati zrak s prahom, aerosoli in strupenimi plini, kar
povzroca poslabšanje rastišcnih pogojev na ožji lokaliteti.

7. Varstveni režim za bidrološko naravno dedišcino

9. Varstveni režim za zoološko naravno dedišcino

Prepovedano je:
onesnaževati vodo (npr. s spušcanjem tehnoloških
odpadnih voda, tekocih odpadkov, kanalizacijskih odplak, ipd.);
- hidroenergetsko izkorišcati (npr. graditi jezove, zbirna jezera
s stalno ali nihajoco gladino za pretocne, derivacijske ali
precrpovalne elektrarne, graditi druge hidroenergetske objekte
ipd.);
- spreminjati naravno temperaturo vode (npr. pri uporabi vode
za hlajenje energetskih ali industrijskih naprav);
- vsako drugo spreminjanje sestava vode (npr. sprememba pH,

Prepovedano je:
poseganje, ki bi spremenilo življenjske pogoje živali,
npr. odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, spreminjanje
vodnega stanja (osuševanje, dviganje ali spušcanje gladine talne
vode, poplavitve, zamenjava slane vode s sladko ali narobe ipd.),
gradnje vseh vrst in zemeljska dela, odstranjevanje zemlje ali
kamninske podlage, zasipavanje (odlaganje odpadnih materialov);
- loviti, nabira ti, preganjati in unicevati živali;
- spreminjati sestavo zoocenoze z naseljevanjem vrst;
- približevati se gnezdišcem ter prostorom, kjer se živali

.

- odlagati odpadke;
- onesnažiti tekoce vode, ki tecejo v jamo;
-kakorkoli spreminjati vodni režim vodotoka, ki tece v jamo (npr.

odvzem ali povecanje pritoka vode).

Izjemoma s predhodnim soglasjem pristojne varstvene službe
mogoce:
urediti jame za obisk javnosti: npr. zavarovati vhod v jamo,
zgraditi steze in poti za obiskovalce, osvetliti, urediti razgledišca,
pocivališca, ograje, kioske ipd..

-

- kakorkoli

- vsakršno
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zadržujejo, hranijo in razmnožujejo;
- unicevati ali poškodovati gnezdišca ter prostore, kjer se živali
zadržujejo, hranijo in razmnožujejo;
povzrocati hrup, eksplozije ali vibracije na ožjem in širšem
obmocju od kjer seže njihov vpliv;
- umetno osvetljevati živali, njihova gnezdišca in bivališca;
izvajati takšna melioracijska in regulacijska dela v okolici,
katerih škodljive posledice bi bilo mogoce cutiti na ožji lokaliteti;
onesnaževati površinske in podzemeljske vode, kar poslabšuje
pogoje na ožji lokaliteti;
onesnaževati zrak s prahom, aerosoli ali strupenimi plini in tako
poslabšati življenjske pogoje živali na ožji lokaliteti.

-

10. Varstveni
dedišcino

.

režim

za površinsko

geomorfološko naravno

Prepovedan je vsak poseg, ki bi razvrednotil, poškodoval
ali unicil naravno dedišcino in prizadel njeno svojevrstnost,
kar zlasti velja za:
gradbena dela (graditev cest in infrastrukturnih naprav),
odkopavanje ali zasipavanje terena ipd. na ožjem omocju naravne

-

-

dedišcine;
graditev vseh vrst stavb na ožjem obmocju naravne dedišcine;
- postavljanje ali polaganje površinskih energetskih vodov na
ožjem obmocju naravne dedišcine (npr. elektricni vodi, plinovodi,
naftovodi, telefonski vodi ipd.);
- jemati kamninske vzorce, opravljati vrtanja in druge posege;
kopanje ali gospodarsko izkorišcanje rudnin na ožjem omocju
naravne dedišcine;
- odlaganje odpadkov na ožjem in širšem obmocju naravne
dedišcine;
povzrocanje vibracij ali eksplozij na ožjem in širšem obmocju
naravne dedišcine;
- postavljanje reklamnih in drugih tabel, znamenj ali svetlobnih
napisov na ožjem obmocju naravne dedišcine;
zakrivanje ali kvarjenje znacilnih razgledov na naravno dedišcino
z novimi stavbami, ograjami, antenami, z žicnimi vodi ipd. na
ožjem in širšem obmocju naravne dedišcine;
športne dejavnosti, ki imajo na naravno dedišcino škodljiv vpliv
(npr. plezanje po skalnih stenah).

STRAN 413
v merilu 1 : 5000, ki ga je izdelala Geodetska uprava obcine
Maribor in se hrani pri Zavodu za varstvo naravne in kulturne
dedišcine Maribor ter na Oddelku za družbene dejavnosti Obcine
Maribor.
7. clen
Nosilci družbenega planiranja, zlasti uporabniki prostora in
DPS so dolžni pri oblikovanju in sprejemanju
planskih
aktov upoštevati režim varstva oz. omejitve in prepovedi glede
s tem odlokom razglašenih znamenitosti in neposredne okolice.
8. clen
Dolžnosti,
odgovornosti, pravice in ravnanja imetnikov
naravnih spomenikov in drugih subjektov so opredeljene z
Zakonom o naravni in kulturni dedišcini
9. clen
Zavod za varstvo naravne in kulturne dedišcine Maribor je
dolžan v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka vpisati
razglašene znamenitosti in obmocja v register
naravnih
znamenitosti za obmocje obcine Maribor.
O vpisu je zavod dolžan obvestiti tudi Zavod Republike
Slovenije za varstvo naravne in kulturne dedišcine ter pristojni
upravni organ obcine Maribor.

-

10. clen
Pristojni upravni organ obcine Maribor na podlagi obvestila
o vpisu v register iz prejšnjega clena predlaga vpis razglasitve
za spomenik v zemljiško knjigo in o razglasitvi obvesti imetnika
spomenika.

-

III. KONCNE DOLOCBE

-

.

Izjemoma je po predhodnem soglasju pristojne varstvene
službe mogoce:
urediti naravno dedišcino za obisk javnosti (npr. napraviti steze
in poti za obiskovalce, razgledišca, pocivališca, postaviti ograje,
table z obvestili in opozorili ipd.);

- posegati v vegetacijo zaradi boljše predstavitvenaravne
dedišcine (npr. cišcenje drevja in grmovja, ki zastira pogled na
objekt ipd.
- postavljanje spominskih obeležij na ožjem obmocju naravne
dedišcin
6. clen
Položaj, velikost, oblika in meja posameznih navedenih
naravnih znamenitostiso vrisaniv preglednem katastrskemnacrtu

11. clen
Z dnem, ko zacne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok
o razglasitvi naravnih znamenitosti na obmocju obcine MariborRotovž (MUV, št. 15/89).
12. clen
Nadzor nad izvajanjen tega odloka opravlja Uprava
inšpekcijskega nadzorstva obcin Maribor, Pesnica, Ruše, Lenart
in Slovenska Bistrica. Strokovni nadzor v zvezi z varstvom
spomenikov opravlja Zavod za varstvo naravne in kulturne
dedišcine Maribor.
13. clen
Ta odlok zacne veljati 8. dan po objavi v
uradnem vestniku.

Medobcinskem

Številka: 616-05-1/92
Maribor, dne 23. november 1992
Predsednica
Skupšcine obcine Maribor
Magdalena Tovornik, s. r.
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VSEBINA:
375

1. KRAJINSKI PARKI:

KP
KP
KP
KP
KP

1 - Krajinski park
2 - Krajinski park
HRASTOVEC
3 - Krajinski park
4 - Krajinski park
5 Krajinski park

-

DRAVA
KAMENŠCAK

375
NS

-

RACKI RIBNIKI - POŽEG
MARIBORSKO JEZERO
JARENINSKI DOL

376
377
378
379

2. NARAVNIREZERVATI:

379

- Naravni
- Naravni
- Naravni

379
380
380

NR
NR
NR

1
2
3

NS

NS
NS
NS
NS
NS

rezervat STRUGA
in gozdni rezervat ZLATOLICJE
rezervat MELJSKI HRIB

NS
NS

380

3. NARAVNISPOMENIKI:

NS

NS

- Hidro!oški naravni spomenik FRAMSKI
2 - Hidro!oški naravni spomenik KRAŠKI

NS

NS

3

NS

NS

4

NS

5

NS

6

NS

7

NS

1

NS

8

NS

9

NS

10

NS

11

NS

12

NS

13

NS

14

NS 15
NS

16

NS

17

NS

18

NS

19

NS

20

NS

21

NS

22

NS 23

POTOK 380
IZVIR
- ZG. DUPLEK
381
- Hidro!oški naravni spomenik - EBERLOV
381
IZVIR - PLANICA
- Hidro!oški in geomorfološki naravni spomenik FRAMSKI SLAP (SLAP IN SKALCE)
381
- Hidro!oški naravni spomenik - DRAVA 381
STARA STRUGA
- Zoološki in botanicni naravni spomenik 382
SLIVNIŠKI RIBNIKI
- Zoo!oški in botanicni naravni spomenik OSTANKI STARE STRUGE PESNICE PRI
382
PERNICI
Ornitološki naravni spomenik - POŽEG 382
VODNA AKUMULACIJA
- Hidro!oški, zoo!oški in botanicni naravni
spomenik - MIKLAVŽ
IZVIRI IN
382
RIBNIKI
- Geomorfo!oški in zoološki naravni spomenik ZGORNJI DUPLEK - PODZEMSKA JAMA
383
Botanicni in zoo!oški naravni spomenik 383
RACE
TURNOV! RIBNIK
- Ornito!oški naravni spomenik - BREZJE 383
PTICJ GOZD, GAJ
- Ornito!oški naravni spomneik - RACKI
383
RIBNIKI
- Zoo!oški naravni spomenik - PODOVA
384
RIBNIKI VGRAJEVNIKU
- Zoo!oški naravni spomenik - HOTINJA VAS384
RIBNI
- Zoo!oški naravni spomenik - PIVOLA 384
RIBNIKI
Zoološki naravni spomenik - PERNIŠKO
384
JEZERO
- Botanicni naravni !pomenik - PLANICA 385
RASTIŠCE BRSTICNE LILIJE
Botanicni naravni spomenik - RANCE
385
RASTIŠCE TIS PRI CVIRNU
Botanicni naravni spomenik - LOKA
PRI ROŠNJI - RASTIŠCE RAKITOVCA
385
OB MIKLA VŠKEM POTOKU
- Botanicni naravni spomenik - DUPLEK 385
RASTIŠCI RAKITOVCA
- Geološki naravni spomenik - PEKRSKA
GORCA
385
- Geo!oški naravni spomenik - BELI KAMEN
385

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS

24

- Geološki

naravni spomenik - ZGORNJI
DUPLEK - KAMNOLOMI LITOTAMNIJSKE386
GA APNENCA
25 - Geomorfo!oški naravni spomenik 386
VEŠNERJEVA JAMA
386
26 Gozd naravni spomenik - DUPLEŠKI LOG
386
27 - Gozd naravni spomenik - STRAŽUN
387
28 - Gozd naravni spomenik - DRAGUCOVA
29 - Dendro!oški naravni spomenik - NOVAKOVA
387
LIPA
30 - Dendro!oški naravni spomenik 387
BEDENIKOVA LIPA
31 Dendro!oški naravni spomenik - MIKLAVŽ 387
LIPA
32 - Dendrološki naravni spomenik - RANCE 387
LIPA NA KOTI
33 - Dendro!oški naravni spomenik 388
KRAŠOVCEV A LIPA
34 - Dendrološki naravni spomenik 3888
EKARTOVALIPA
35 - Dendrološki naravni spomenik 388
FRANGEŽEVA LIPA
36 - Dendro!oški naravni spomenik 388
KLASINCEVA LIPA
37 - Dendro!oški naravni spomenik 388
KNEZARJEVA LIPA
38 - Dendrološki naravni spomenik 388
KRJANCOVA LIPA
39 - Dendro!oški naravni spomenik 389
JEREBOVA LIPA
40 - Dendro!oški naravni spomenik 389
MORANDLOVA LIPA
41 - Dendrološki naravni spomenik 389
RADVANJE - STARA LIPA
42 - Dendrološki naravni spomenik - ZRKOVCI 389
LIPA NA POLJU
43 - Dendrološki naravni spomenik 389
BERGAVERJEVA LIPA
44 - Dendro!oški naravni spomenik TURNERJEVA LIPA
3845 - Dendrološki naravni spomenik 390
PLANICA - LIPA PRI KAPELICI
46 - Dendrološki naravni spomenik 390
CESTNIKOVA LIPA
47
Dendro!oški naravni spomenik - PLANICA
390
LIPA PRI LOVSKEM DOMU
48 - Dendrološki naravni spomenik 390
FRTNATOVA LIPA
49 - Dendrološki naravni spomenik - KOPIVNIK 390
VAŠKI LIPI
50 - Dendrološki naravni spomenik - HOTINJA
390
VAS - VAŠKA LIPA PRI KAPELICI
51 - Dendrološki naravni spomenik - HOTINJA
391
VAS - LIPA NA POLJU
52 - Dendrološki naravni spomenik - HOCE 391
LIPI OB CESTI PROTI Ž. P.
53 - Dendrološki naravni spomenik 391
CERNCECOVA LIPA
54 - Dendro!oški naravni spomenik - PLANICA 391
LIPE PRI CERKVI SV. KRIŽ
55 - Dendrološki naravni spomenik - LIPA POD
391
HOCKO KOCO
56 - Dendrološki naravni spomenik - LEMEŽEV A
391
LIPA

-

-

-

-
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- Dendrološki naravni spomenik - PLANICA -
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-BUKEV
Dendrološki

NS
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- Dendrološki
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eNS
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69
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NS 75
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eNS
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NS 86
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NS
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NS

90

CES1NIKOV A BUKEV
naravni spomenik

- ŠANTLOV A

STRAN 415
392

NS

392

NS 92 - Dendrološki naravni spomenik

naravni spomenik - HOCKO
392
POHORJE - BUKEV
- Dendrološki naravni spomenik - BOLFENK
BUKEV
392
Dendrološki naravni spomenik - SLIVNIŠKO
POHORJE - BUKEV
392
- Dendrološki naravni spomenik - SLIVNIŠKO
POHORJE - BUKEV
392
Dendrološki naravni spomenik
393
MARTINCEKOVI TISI
Dendrološki naravni spomenik BERLEDINOV A TISA
393
Dendrološki naravni spomenik 393
BEDENIKOVI TISI
- Dendrološki naravni spomenik 393
VISOCNIKOV A TISA
Dendrološki naravni spomenik 393
FURMANOV A TISA
Dendrološki naravni spomenik
393
PETKOVA TISA
- Dendrološki naravni spomenik KURNIKOVA TISA
393
- Dendrološki naravni spomenik FERLOVI TISI
394
- Dendrološki naravni spomenik LOBNIKOV A TISA
394
- Dendrološki naravni spomenik 394
KEBROVATISA
- Dendrološki naravni spomenik 394
TISE PRI KORDEKU
- Dendrološki naravni spomenik 394
TISE NA ROZMANITOVEM
Dendrološki naravni spomenik 394
TISE NA MERANOVEM
- Dendrološki naravni spomenik TISE PRI
ZG. KRAJNERJU
395
- Dendrološki naravni spomenik - TISA PRI
395
SPODNJEM MARINU
- Dendrološki naravni spomenik - KOPIVNIK MARTINI/BOUŽECOV A TISA
395
- Dendrološki naravni spomenik - ŠESTDOBE KORENOV A TISA
395
- Dendrološki naravni spomenik - RAZVANJE STAJNKOVA TISA
395
- Dendrološki naravni spomenik 395
GRADIŠNIKOVI KOSTANJI
- Dendrološki naravni spomenik - ZLODEJEV
396
KOSTANJ
- Dendrološki naravni spomenik 396
DOLARJEV PRAVI KOSTANJ
- Dendrološki naravni spomenik 396
DOMADENIKOV DOMACI KOSTANJ
- Dendrološki naravni spomenik - PRAVI
396
KOSTANJ PRI ZG. MARINU
- Dendrološki naravni spomenik - KOSTANJ
396
PRI MARKOVEM DOMU
- Dendrološki naravni spomenik - HOJNIKOV
PRAVI KOST ANJ
396
- Dendrološki naravni spomenik - SIROV A
397
PRAVA KOSTANJA
Dendrološki naravni spomenik - PLANICA 397
SVETEJEVI PRAVI KOSTANJ
- Dendrološki naravni spomenik - POTNIKOV
397
PRAVI KOST ANJ

-

-

-

-

-

-

-

91 - Dendrološki naravni spomenik BOLFENK - KOSTANJ
DOB OB CESTI

NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

397

- STARŠE

397

93 - Dendrološki naravni spomenik ZGORNJI DUPLEK - DOB
94 - Dendrološki naravni spomenik - MARIBO R HRAST V BELOKRANJSKI ULICI
95 - Dendrološki naravni spomenik CESTARSKI HRAST
96 - Dendrološki naravni spomenik - PLANICA SMREKA
97 - Dendrološki naravni spomenik VODOLSKA SMREKA
98 - Dendrološki naravni spomenik - MORJE JOZEFOVICEV A SMREKA
99 - Dendrološki naravni spomenik P01NIKOV A SMREKA
100 - Dendrološki naravni spomenik TRBISOV A JELKA
101 - Dendrološki naravni spomenik MALECNIK - TOPOL
102 - Dendrološki naravni spomenik POSAMEZNA DREVESA NA PARKOVNI
POVRŠINI OKROG KADETNICE
103 - Dendrološki naravni spomenik FRTNATOV A HRUŠKA
104 - Dendrološki naravni spomenik MARIBOR-PAVLOVNIJA
NA VOGALU
ULICE PARIŠKE KOMUNE IN
TITOVE C.
105 - Dendrološki naravni spomenik - STARŠE GABROV DREVORED
106 - Dendrološki naravni spomenik - RADV ANJEPLATANA PRI RADVANJSKEM GRADU
107 - Dendrološki naravni spomenik BERGAUERJEV KLEK
108 Dendrološki naravni spomenik - ANŽEV
KRIŽ - MOKOVICA
109 - Površinsko geomorfološki naravni spomenik SKALE NA KALVARIJI - MARIBOR
110 - Dendrološki naravni spomenik - ROŠPOH
GOVEDICEV PRAVI KOSTANJ
111 - Dendrološki naravni spomenik
ROŠPOH ZORKOV PRAVI KOSTANJ
112 - Dendrološki naravni spomenik - GAJ VERMONOV PRAVI KOST ANJ
113 - Dendrološki naravni spomenik - ŠOBER
CERARJEV PRAVI KOST ANJ
114 - Dendrološki naravni spomenik - SPODNJI
SLEMEN - PUŠNIKOV PRAVI KOSTANJ
115 - Dendrološki naravni spomenik - ŠOBER
KOROŠCEV PRAVI KOST ANJ
116 - Dendrološki naravni spomenik - ŠOBER BRECUEV PRAVI KOST ANJ
117 - Dendrološki naravni spomenik - ŠOBER PRAPNIKOVI PRAVI KOSTANJ
118 - Dendrološki naravni spomenik - ŠOBER GRMOV PRAVI KOST ANJ
119 - Dendrološki naravni spomenik - SREDNJE -

-

-

-

-

REBERNIKOV PRAVI KOSTANJ

.

naravni spomenik - POD
URBANOM - SABNIKOV DIVJI
KOSTANJ
NS 121 - Površinski geomorfološki in hidrološki
naravni spomenik - KAMNI CA HUZARSKI SKOK
NS 120

397
398
398
398
398
398
398
399
399
399
399

399
399
400
400
400
400
400
400
401
401
401
401
401
401
402
402

- Dendrološki

402
402
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STRAN 416
NS 122

- Površinski

NS 123

- Dendrološki naravni spomenik -

-

geomorfološki naravni spomenik
KAMNICA VRAŽJE SKALE

SREDMA -

PAJTLERJEV A TISA
Dendrološki naravni spomenik - SRED MA VERDONIKOVA TISA
NS 125 - Dendrološki naravni spomenik - SREDMA KLUZEROV A TISA
NS 126 - Dendrološki naravni spomenik - SREDNJE REBERNIKOVA TISA
NS 127 Dendrološki naravni spomenik - ZGORNJI

NS 124

-

-

NS 128

SLEMEN

- IKEJEVA

TISA

- Dendrološki

naravni spomenik
BEŠENOVNIKOV A TISA
NS 129 - Dendrološki naravni spomenik
PEKLARJEVA TISA
NS 130 - Dendrološki naravni spomenik
SLANOVATISA

- ŠOBER

-

-

naravni spomenik RIBNIŠKO SELO
NS 134 - Dendrološki naravni spomenik KRAMPLOV A LIPA
NS 135 Dendrološki naravni spomenik PERKOVE LIPE
NS 136 Dendrološki naravni spomenik -

-

SLEMEN- FIKEJEVA LIPA

MARIBOR

NS 139

- Dendrološki
SLEMEN

naravni spomenik

naravni spomenik
ŠPAJSERJEV OREH

406
406
406
406
406
407
407

403
403

404

-

404
404

ŠOBER

-

404

ZGORNJI
404

- ZGORNJI

- NAMESTNIKOVOREH

- Dendrološki

SON 1 - Lipov drevored vPivoli
SON 2 - Nasad eksot pri Pohs>rskem dvoru
SON 3 - Nasad eksot IPAVCEVO
SON 4 - Grajski park in drevored v Slivnici
SON 5 - Park ob dvorcu - BETNAVA
SON 6 - Obmocje gradu - VURBERG
SON 7 - Nasad eksot pri Kunovi vili vRazvanju
SON 8 - Nasad pri osnovni šoli Maks Durjava
v Mariboru
MARIBOR SON 9 - Ivasovicev nasad eksot
TABOR
SON 10 - Magdalenski park v Mariboru
SON 11 - Maribor - STADION UUDSKI VRT
SON 12 - Maribor - NASAD V VINARSKI ULICI
SON 13 - Maribor - PARK NA LENINOVEM
TRGU
SON 14 - Maribor - PARK NA SLOMŠKOVEM
TRGU
SON 15 - Maribor - PARK NA KIDRICEVEM
TRGU
SON 16 - Maribor - TOMŠICEV DREVORED,
kostanji
SON 17 - Maribor - MESTNI PARK
SON 18 - Bresternica - NASAD EKSOT
SON 19 - Maribor - NASAD EKSOT PRI VIŠJI
AGRONOMSKI ŠOLI
SON 20 - Maribor - NASAD KOSTANJEV OB
VRBANSKI CESTI

ŠOBER -

NS 137 - Dendrološki naravni spomenik - ZGORNJI
SLEMEN - SMOLNIKOV HRAST
NS 138

403

404

ZORKOVATISA
Dendrološki naravni spomenik BRESTERNICA - CESTA NA

- Dendrološki

406

404

ZAVCARJAŠT. 6 BRESTERNIŠKA
TISA
NS 133

SPOMENIKI OBLIKOVANE NARAVE:

403
-

NS 131 - Dendrološki naravni spomenik - ROŠPOH NS 132

403

403

- ŠOBER - ROŠPOH

402

NS 140 - Dendrološki naravni spoIl}enik - ROŠPOH HAUPTMANOV SKORS
NS 141 - Površinsko geomorfološki in botanicni naravni
spomenik - MARIBORSKI OTOK

402

- GAJ -

405
405
405

-

-

405
405

407
408
408
408
408.
408
408
409
409
409
410
410
410

.

